
Sent yab rın 12-dən 14-dək İta li ya nın Bo-
lon ya şə hə rin də G20 Sam mi ti çər çi və-
sin də Kon fes si ya la ra ra sı Fo rum (G20 
İn ter faith Fo rum) ke çi ri lib. Azər bay can 

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

2014-cü il də ilk də fə Avst ra li ya da ke çi ri lən 
Fo rum hər il G20 sam mi ti ni qə bul edən öl-
kə də təş kil olu nur. Ötən il lər də “G20 İn ter-
faith Fo rum”u Tür ki yə (2015), Çin (2016), Al-
ma ni ya (2017), Ar gen ti na (2018), Ya po ni ya 
(2019) və Səudiy yə Ərə bis ta nın da (2020) 
ke çi ri lib. Bu il “Bö yük iyir mi lik” sam mi ti nə 
okt yabr ayın da İta li ya ev sa hib li yi edə cək.  
“G20 İn ter faith Fo rum”un gün də li yi din lər-
ara sı dialoq dan təh sil, sə hiy yə və hu ma ni tar 
yar dı ma dək ge niş hu ma ni tar spekt ri əha tə 
edir. Bo lon ya da  ke çi ri lən Fo rum da da bir sı-
ra ak tual möv zu lar diq qə tə alı nıb.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov sent yab-
rın 13-də Fo ru mun “Təh sil və di ni müx tə lif-
lik” möv zu sun da ses si ya sın da çı xış edib.

Təd bir də BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı-
nın Ali nü ma yən də si Mi gel An gel Mo ra ti nos, 
İCES CO-nun Baş di rek to ru Sa lim bin Mə həm-
məd əl-Ma lik, İta li ya nın təh sil na zi ri Pat ri zio 
Bian ki, Al ba ni ya nın təh sil, id man və gənc lər 
na zi ri Evis Ku şi və di gər qo naq lar iş ti rak edib.

İş ti rak çı la rı sə mi mi sa lam la yan na zir Anar 
Kə ri mov Fo ru mun hə ya ta ke çir di yi la yi hə-
lə ri yük sək qiy mət lən di rə rək Azər bay ca nın 

əmək daş lı ğa önəm ver di yi ni və bir gə fəaliy-
yə tin öl kə lər 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. “Din ümu mi mə də niy yət lə ra ra sı di-
aloq ba ca rıq la rı nın in ki şa fın da əhə miy yət li 
və müs bət rol oy na yır. Di ni li der lər mü na qi-
şə lə rin qar şı sı nın alın ma sın da və dialo qun 
təş vi qin də əsas rol oy na ma po ten sialı na 
ma lik dir lər. On lar xü su sən gənc lər ara sın-
da bu dialo qu güc lən dir mək və təş viq et mək 
üçün də rin tə sir gü cü nə ma lik dir lər”, – de yə 
na zir çı xı şın da qeyd edib.

Anar Kə ri mov bil di rib ki, əsr lər dir Azər-
bay can da müx tə lif xalq la rın və din lə rin nü-

ma yən də lə ri meh ri ban, sülh və har mo ni ya 
şə raitin də ya şa yır lar. Məhz bu na gö rə də 
Azər bay can çox mil lət li, çox kon fes si ya lı və 
si vi li za si ya la rın qo vuş du ğu öl kə ki mi ta nı nır.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Azər bay can Pre zi den-
ti İl ham Əli yev tə rə fi n dən 2008-ci il də mə də-
niy yət lə ra ra sı dialo qa dair “Ba kı Pro se si” tə-
şəb bü sü irə li sü rü lüb, 2010-cu il də BMT Baş 
As samb le ya sın da öl kə mi zin Dün ya Mə də-
niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mu ke çir mək niy-
yə ti bə yan edi lib və Ba kı şə hə ri 2011-ci il dən 
Dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mu na 
ev sa hib li yi edir.

davamı səh. 2-də

Azərbaycanda bütün dini-mədəni abidələr
mənşəyinə görə ayrı-seçkilik qoyulmadan qorunur

G20 Konfessiyalararası Forumunda dünyaya bir daha bəyan edildi
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Anım Gününə 
həsr olunmuş 
sərgi
keçiriləcək

səh. 7

Gənclərin yaradıcı texnologiyalar sahəsində 
fəaliyyətinə dəstək

“İCESCO akseleratoru” layihəsinin təqdimatı

səh. 3

Türk dünyasının 
solistləri
İzmir
səhnəsində

səh. 8

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

İnsanlarla təmasda olun,
onların qayğıları ilə yaşayın

Son il lər ər zin də bir çox yük sək və zi fə li mə mur lar, yer li və mər-
kə zi ic ra or qan la rı nın rəh bər lə ri, ey ni za man da, sa biq rəh bər-
lər, na zir lər, ic ra baş çı la rı ci na yət mə su liy yə ti nə cəlb edil miş lər. 
Hər kəs bil mə li dir ki, heç kim mə su liy yət dən ya xa sı nı qur ta ra 
bil məz. Bu nu mən də fə lər lə de mi şəm, bir da ha de mək is tə yi-
rəm, si zə də de yi rəm və bu gün bü tün di gər mə mur la ra de yi-
rəm – əgər mə mur lar öz işin də ye nə də bu çir kin əməl lər dən 
əl çək mə sə lər, on la rın da aqi bə ti ey ni ola caq.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri sent yab rın 14-də Cə li la bad 
və Şəm kir ra yon la rı na ic ra baş çı la rı tə yin olun muş Ra fi q Cə li lo vu 
və Rə şad Ta ğı ye vi vi deofor mat da qə bul edər kən bil di rib.

Döv lət baş çı sı da ha əv vəl bu xü sus da et di yi çı xış la rı da xa tır-
la da raq “Hət ta çı xış la rı mın bi rin də de miş dim ki, əgər tə miz iş lə-
mək is tə mir si niz sə, get mə yin bu iş lə rə, ra zı lıq ver mə yin, yox sa 
bəd bəxt ola caq sı nız. Əgər siz bu mə su liy yə tin al tı na gi rir si niz sə, 
on da, bax, de di yim ki mi, qa nun çər çi və sin də iş lə mə li si niz və bu 
yük sək eti ma dı doğ rult ma lı sı nız”, – de yə əla və edib.

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, bu xə bər dar lıq dan nə ti cə çı xar ma yan-
lar son da öz lə ri ni biabır edir lər: “Əgər kim sə he sab edir ki, bu, 
on lar üçün nə ti cə siz qa la caq, səhv edir”.

“Mən he sab edi rəm, ar tıq hər kəs ba şa dü şüb ki, döv lət mə mu ru 
nü mu nə ol ma lı dır, yer lər də in san la rın do la nı şı ğı, in san la rın ra hat lı-
ğı döv lət mə mu ru nun fəaliy yə tin dən ası lı dır. On lar elə iş lə mə li dir lər 
ki, daim in san lar la bir yer də ol sun lar. Mə nim töv si yə lə ri min için də 
bu töv si yə də hə mi şə xü su si yer tu tur. Si zə də de yi rəm, siz in san la-
rın ara sın da ol ma lı sı nız, on lar la daim tə mas da ol ma lı sı nız, on la rın 
qay ğı la rı ilə ya şa ma lı sı nız və ça lış ma lı sı nız ki, im kan da xi lin də on-
la ra kö mək edə si niz”, – de yə Pre zi dent İl ham Əli yev bil di rib.

“Mədəniyyət naminə sülh” 
kampaniyasına beynəlxalq dəstək

G20 Sam mi ti çər çi və sin də Bo lon ya da Azər bay ca nın irə li sür-
dü yü “Mə də niy yət na mi nə sülh” qlo bal kam pa ni ya sı na həsr 
olun muş gö rüş ke çi ri lib.

səh. 2

Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevin
100 illiyi qeyd olunacaq

Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin gör kəm li 
nü ma yən də si, Xalq rəssamı Mi ka yıl Ab dul la ye vin 100 il lik yu bi-
le yi nin qeyd olun ma sı ilə bağ lı sə rən cam im za la yıb.

səh. 2

Bakıda caz havası davam edir
Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə-
yi ilə ke çi ri lən XVI Bey nəl xalq 
Ba kı Caz Fes ti va lı da vam edir. 
Sent yab rın 10-da baş la nan fes ti-
va la müx tə lif öl kə lər dən ifa çı və 
qrup lar qa tı lıb. Kon sert lər “Beer 
Hall and Mu sic Club”da ke çi ri lir.

Fes ti va lın ilk gü nün də ta nın mış 
caz men lər – Əmək dar ar tist lər 
Rain Sul ta nov, Şa hin Növ rəs li, İs-
far Sa rabs ki, elə cə də Ni cat As la-
nov və trio su, tür ki yə li caz ifa çı sı 
Si nem İs lam oğ lu se vi lən kom po zi-
si ya la rı nı təq dim edib lər.

Fes ti va lın ikin ci gü nün də Əmək dar 
ar tist, sak so fon ifa çı sı Rain Sul ta nov 
öl kə mi zin dil bər gu şə lə ri nə it haf elə di yi 
“Azər bay ca nın yed di sə si” ad lı əsə ri ni 

təq dim edib. Əmək dar ar tist Şa hin Növ-
rəs li nin mü şa yiəti kom po zi si ya la ra xü-
su si rəng qa tıb.

davamı səh. 2-də

Filmlərimiz beynəlxalq festivallarda
Re jis sor İl qar Nə cə fin “Suğ ra və oğul-
la rı” fil mi 6-15 okt yabr ta ri xin də Ko re-
ya Res pub li ka sın da ke çi ri lə cək XX VI 
Bu san Bey nəl xalq Film Fes ti va lın da 
iş ti rak edə cək. Bu il fes ti va lın “Kim Ji-
seok” mü ka fa tı na na mi zəd qis min də 
se çil miş yed di ek ran əsə ri ara sın da 
“Suğ ra və oğul la rı” da yer alıb. Bu san 
fes ti va lın da, həm çi nin fil min ilk dün ya 
prem ye ra sı ola caq.

Ba kı Me dia Mər kə zi, “Bu ta fi lm”, “Ari zo-
na Pro duc tions” (Fran sa) və “Sa lar fi lm”in 
(Al ma ni ya) bir gə is teh sal et di yi fi l min sse-
na ri müəl lifl  ə ri İl qar Nə cəf, Asif Rüs tə mov 
və Roelof Jan Min ne boa (Ni der land), qu-
ru luş çu ope ra to ru Ay han Sa lar (Al ma ni-
ya), səs re jis so ru Mic hael Menz ke dir (Al-
ma ni ya). Fil min ək sər çə ki liş lə ri Daş kə sən 
ra yo nu nun Su qo vu şan kən din də apa rı lıb.

davamı səh. 8-də

Qarabağ xalçaları dünyanın
ən böyük ev tekstili sərgisində

Sent yab rın 14-də Mosk va da kı “Eks pot sentr” Sər gi-Konq res 
Mər kə zin də dün ya nın ən bö yük ev teks ti li təc hi zat çı la rı və di-
zay ner lə ri sər gi si – “HEİM TEX Tİ LE-2021” açı lıb.

Sər gi də Azər bay ca nı İq ti sa diy yat Na zir li yi nin və “AZP RO MO” 
Azər bay can da İx ra cın və İn ves ti si ya la rın Təş vi qi Fon du nun dəs tə-
yi ilə “Ma de in Azer baijan” va hid sten di al tın da 9 şir kət təm sil edir.

davamı səh. 2-də

Üzeyir Hacıbəyli XIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək
18-24 sent yabr ta ri xin də Hey-
dər Əli yev Fon du, Azər bay can 
Res pub li ka sı Mə də niy yət Na zir-
li yi və Azər bay can Bəs tə kar lar 
İt ti fa qı nın təş ki lat çı lı ğı ilə Üze yir 
Ha cı bəy li XIII Bey nəl xalq Mu si qi 
Fes ti va lı ke çi ri lə cək.

Azər bay can pro fes sional mu-
si qi si nin və mil li bəs tə kar lıq mək-
tə bi nin ba ni si Üze yir Ha cı bəy li nin 
xa ti rə si nə həsr olu nan və 2009-
cu il də əsa sı qo yu lan Üze yir Ha-
cı bəy li Bey nəl xalq Mu si qi Fes-
ti va lı pan de mi ya nın do ğur du ğu 
məc bu ri fa si lə dən son ra ye ni dən 
ənə nə vi for mat da – can lı kon sert 
proq ram la rı və təd bir lər lə ger çək-
lə şə cək. Hər il da hi bəs tə ka rın 
do ğum gü nü – sent yab rın 18-də 

baş la nan fes ti val 2020-ci il də te-
le fes ti val for ma tın da (ön cə ki fes-
ti val la rın kon sert proq ram la rı nın 
nü ma yi şi) təq dim olun muş du.

2020-ci ilin 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də Ali Baş Ko man-

da nın qə tiy yə ti, Or du mu zun şü-
caəti nə ti cə sin də iş ğal al tın da kı 
tor paq la rı mız, o cüm lə dən Üze-
yi rin doğ ma şə hə ri Şu şa azad 
edil di. Ta ri xi əda lət bər pa edil-
di və Azər bay can Res pub li ka sı 

Pre zi den ti nin sə rən ca mı ilə Şu-
şa şə hə ri Azər bay ca nın mə də-
niy yət pay tax tı elan olun du.

Bu il Üze yir Ha cı bəy li Bey-
nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı nın ilk 
kon ser ti də sent yab rın 18-də – 
Üze yir Mu si qi Gü nün də Şu şa da 
ke çi ri lə cək.  Kon sert proq ra mı 
açıq ha va da – Xalq ar tis ti Ağa-
ver di Pa şa ye vin rəh bər li yi al tın-
da F.Əmi rov adı na Azər bay can 
Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı 
və ta nın mış so list lə rin iş ti ra kı ilə 
təq dim olu na caq.

Fes ti val çər çi və sin də Ba kı, 
Gən cə və Ağ dam da bir ne çə təd-
bi rin təş ki li plan laş dı rı lıb. Fes ti val 
çər çi və sin də Azər bay ca nın bə dii 
kol lek tiv lə ri, so list lə ri ilə ya na şı, 
ABŞ və Pol şa dan də vət olun muş 
mu si qi çi lə rin də çı xı şı nə zər də 
tu tu lub.

davamı səh. 2-də

15 sentyabr Azərbaycan-Türkiyə
qardaşlığının rəmzidir

Bol şe vik Ru si ya sı Bi-
rin ci Dün ya mü ha-
ri bə sin dən çıx dıq-
dan son ra Qaf qaz 
cəb hə sin dən ge ri 
çə ki lən rus or du su 
ilə bir lik də er mə ni 
si lah lı dəs tə lə ri də 
Cə nu bi Qaf qa za 
gəl di lər.

Anar xi ya nın hökm sür dü yü Cə nu bi Qaf qaz da bu 
za man rəs mi və qey ri-rəs mi ola raq üç ha ki miy yət – 
mü vəq qə ti hö ku mə tin or qan la rı, so vet lər və mil li şu-
ra lar fəaliy yət gös tə rir di. Ru si ya hərb çi lə ri si lah la rı nı 
bu na qə dər Ana do lu da dinc türk-mü səl man əha li yə 
qar şı qır ğın tö rət miş, ge ri çə ki lər kən isə Bor ça lı da, 
İrə van qu ber ni ya sın da, Cə nu bi Azər bay can və in di ki 
Azər bay can Res pub li ka sı əra zi sin də qan lar tö kən er-
mə ni ban da la rı na ver miş di lər. Türk və mü səl man ol-
duq la rın dan eti bar et mə di yi üçün ça riz min hər bi xid-
mə tə ça ğır ma dı ğı azər bay can lı la rın or du su yox idi. 
Ba kı da qu ru lan so vet ha ki miy yə ti dinc türk-mü səl-
man əha li yə zülm edir di. Qır ğın la rın zir və nöq tə si 
1918-ci ilin mar tın da Ba kı şə hə rin də tö rə di lən soy-
qı rı mı ol du. Cə nu bi Qaf qa zın di gər yer lə rin də də 
da vam et di ri lən qır ğın la rın qar şı sı nı əv vəl cə Trans-
qaf qaz Ko mis sar lı ğı, son ra isə onun ye rin də qu ru lan 
Trans qaf qaz Sey mi ala bil mə di.

davamı səh. 5-də



Üzeyir Hacıbəyli XIII Beynəlxalq 
Musiqi Festivalı keçiriləcək 

əvvəli səh. 1-də
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqından (ABİ) veri

lənməlumatagörə,sentyabrın22dəfestivalçərçi
vəsindəÜzeyirHacıbəyliadınakonsertsalonunda
“ÜzeyirHacıbəylivəMüslümMaqomayev”mövzu
sundaelmi konfrans və konsert, sentyabrın 24də
isə görkəmli musiqişünas alim, akademik Zemfira
Səfərovanınkitablarınıntəqdimatıkeçiriləcək.Təq
dimatdaQədimMusiqiAlətləriDövlətAnsamblı(bə
diirəhbər–XalqartistiMunisŞərifov)vəsolistlərin
iştirakıiləkonsertproqramıdaolacaq.
Eyni zamanda, budəfəki festival çərçivəsində ilk

dəfəolaraq “Üzeyir sənətiningənclik sədaları” adı
altındayeniproqramüzrəgənclərəböyüksəhnədə
özlərininümayişetdirməkimkanıyaradılacaq.
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet

Teatrından isə bildirilib ki, festival çərçivəsində iki
operatamaşasınınnümayişinəzərdətutulur.
Sentyabrın 21də Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və

Məcnun”operasınümayişolunacaq.Əsaspartiyala
rı respublikamuğammüsabiqəsinin laureatıRəvanə
Əmiraslanlı(Leyli)vəƏməkdarartistElnurZeynalov
(Məcnun)ifaedəcəklər.TamaşanıƏməkdarincəsənət
xadimiSevilHacıyevaidarəedəcək.
Sentyabrın 24də isə italyan bəstəkarı Cüzeppe

Verdinin “Traviata”operasının tamaşasıolacaq.Ta
maşadabaşrolu–Violettapartiyasınıifaetməküçün
tanınmış polşalı müğənni, vokalçıların beynəlxalq
müsabiqələrinin laureatı İvona Sobotka dəvət olu
nub.
Alfred partiyasını Xalq artisti Samir Cəfərov ifa

edəcək.
Mövcudpandemiyaşəraitiiləəlaqədartədbirlərə,

eləcədəteatrtamaşalarınagirişOperativQərarga
hınmüəyyənetdiyiqaydalarauyğunhəyatakeçiri
ləcək.
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Xəbərverildiyikimi,Azər
baycanRespublikasının
mədəniyyətnaziriAnar
KərimovG20Sammiti

çərçivəsindəKonfessiyalar
arasıForumdaiştiraketmək
üçünİtaliyanınBolonyaşəhə
rindəsəfərdəolub.

Sentyabrın 12də Bolonyada
mədəniyyət naziri Anar Kəri
mov,BMTninSivilizasiyalarAl
yansınınalinümayəndəsiMigel
AngelMoratinos,İCESCOnun
Baş direktoru Salim bin Mə
həmməd əlMalikin iştirakı ilə
Azərbaycanınirəlisürdüyü“Mə
dəniyyətnaminəsülh”(Peace4
Culture) qlobal kampaniyasına
həsrolunmuşgörüşkeçirilib.
Görüşdə əsas mövzu Azər

baycanın yeni təşəbbüsü olan
“Mədəniyyətnaminəsülh”kam
paniyasının beynəlxalq müstə
vidə uğurla həyata keçirilməsi,
BMT sistemində təbliği, eyni
zamandamüsəlmanölkələrivə
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına
daxilolanmüxtəlifqurumlarva
sitəsilə təşviqinə dair müzaki
rələr aparılıb. Həmçinin “Bakı
Prosesi”, Dünya Mədəniyyət
lərarası Dialoq Forumu və bu
çərçivədə Azərbaycanla həm
BMTninSivilizasiyalarAlyansı,
həmdəİCESCOiləbirgəhəya
takeçirilənlayihələrbarədəfikir
mübadiləsiaparılıb.

Nazir Anar Kərimov “Mədə
niyyətnaminəsülh”qlobalkam
paniyasına Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti İlham
Əliyevtərəfindənyüksəkdəstə
yinifadəolunduğunuvəbuisti
qamətdəMədəniyyətNazirliyinə
konkret tapşırıqların verildiyini
diqqətəçatdırıb.Eynizamanda
bulayihəçərçivəsindəBMTnin
Sivilizasiyalar Alyansı ilə birgə
beşillik fəaliyyət planının ha
zırlanması, fəaliyyət planında
BMTnin Sivilizasiyalar Alyansı
ilə yanaşı, İCESCOnunda tə
rəfdaşqismindəmüxtəlif layihə

və proqramlarının əks olunma
sınınvacibliyiqeydedilib.
BMTninSivilizasiyalarAlyan

sının Ali nümayəndəsi Migel
Angel Moratinos iyun ayında
Azərbaycanasəfərizamanıona
göstərilənyüksəkqonaqpərvər
liyə görə təşəkkürünü bildirib.
O,PrezidentİlhamƏliyevləke
çiriləngörüşüxatırladaraq,mü
zakirələrzamanıbuistiqamətdə
müxtəlif ideyalarınirəlisürüldü
yünüdiqqətəçatdırıb.Alinüma
yəndə bu qlobal kampaniyaya
hərcürdəstəkverəcəyini,BMT
də bu layihənin təqdimatının

keçiriləcəyini, eyni zamanda
BMTnin Sivilizasiyalar Alyansı
olaraqlayihəyəqlobaltərəfdaş
ların cəlb edilməsində mühüm
roloynayacaqlarınıdeyib.
İCESCOnun Baş direktoru

Salim bin Məhəmməd əlMalik
də qlobal layihəyə təşkilat tə
rəfindənböyükönəmverildiyini
vurğulayıb,layihənintəsisolun
duğutədbirdətəqdimedilənvi
deomüraciətindətəşkilatolaraq
budəstəyiifadəetdiyinixatırla
dıb.O,İCESCOnunhazırdabir
çox sülhyaratma layihələri ilə
bağlı ideyalarınınolduğunubil
dirərək təməli qoyulan bu layi
hənindəgələcəkdəkampaniya
çərçivəsində inteqrasiyasının
vacibliyindəndanışıb.
Görüşdə layihəyə yeni tərəf

daşlarıncəlbedilməsiüçüngə
ləcəkdəqlobaltərəfdaşlıqşəbə
kəsininqurulması,eləcədəbu
ilinsonunadəkbirsıravacibad
dımların atılması qərara alınıb.
XüsusənBMTdəlayihənintəq
dim edilməsinin, həmçinin de
kabr ayında İCESCOnun Baş
Konfransında layihə ilə bağlı
təqdimatınkeçirilməsininvacib
liyiqeydolunub.

“Mədəniyyət naminə sülh” 
kampaniyasına beynəlxalq dəstək

əvvəli səh. 1-də

Açılışda çıxış edənAzərbay
canınRusiyadakıticarətnüma
yəndəsiRuslanƏliyevümidvar
olduğunubildiribki,növbətiillər
dəölkəmizbubeynəlxalqsərgi
də daha geniş stendlə iştirak
edəcək,Rusiya ilə iqtisadi əla
qələrtəkcəərzaqmallarınınix
racıdeyil,həmdətekstilsahə
sindədəinkişafedəcək.
R.Əliyev qeyd edib ki, buil

ki sərginin ekspozisiyasında
“Azərxalça”ASCninməhsulla
rıxüsusiyertutur.Buradahəm
qədim,həmdəmüasirüslubda
toxunmuşəlxalçalarınıgörmək
olar. “Azərbaycanda xalçaçı
lıq sənətinin tarixi uzaq əsrlə
rə gedib çıxır. Müasir dövrdə

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin tapşırığı ilə yaradılan
xüsusişəraitsayəsindəbusə
nətnövüölkəmizdəsürətlə in
kişafetməyəbaşlayıb”,–deyə
obildirib.

“Azərxalça”ASCninİdarəHe
yətinin sədri Emin Məmmədov
çıxışında qeyd edib ki, sərgidə
Azərbaycanda ən böyük əl işi
xalça istehsalçısının fabriklərin
də hazırlanan xalçalar təqdim

olunur. “Azərxalça”nınölkədə21
müəssisəsinin fəaliyyət göstər
diyini diqqətə çatdıran E.Məm
mədov bildirib ki, Azərbaycan
xalçalarıəsrlərləİpəkyoluvasitə
silə Rusiya bazarlarına çıxarılıb.

“HEİMTEXTİLE2021” sərgisi bu
ənənənidirçəltməyəimkanyara
dacaq.
“Sərgidə 71 Azərbaycan xal

çasınümayişolunur. İstərdikki,
sərgiyəgələnqonaqlarAzərbay
canın müxtəlif xalçaçılıq mək
təbləriilətanışolsunlar.Lakinbu
dəfəbizəsasənQarabağxalça
larınaüstünlükvermişik.Bugün
biz fəxrlə həm klassik, həm də
müasirQarabağxalçalarınısər
gi ziyarətçilərinə təqdim edirik”,
–deyəobildirib.
E.Məmmədov “Azərxalça”nın

sərgiyə yeniliklərlə gəldiyini də
deyib: “Bu yeniliklərdən biri də
müəssisəmizinbütünxalçalarının

“QR”kodluetiketlətəchizedilmə
sidir.Həmin “QR” kodları telefo
na yükləməklə hər bir xalçanın
toxunma tarixçəsi – toxunduğu
yervətarix,xalçanınadıbarədə
məlumatalmaqmümkündür.Bu,
Azərbaycanxalçaçılığındaolduq
camühümbiryenilikdir”.
Qeyd edək ki, “HEİMTEXTİ

LE”sərgisiRusiyada23cüdəfə
keçirilir.Sərgi20dənçoxölkənin
ev tekstili və dekoru sahəsində
çalışanmütəxəssisləriiləəlaqə
lər qurmaq, əməkdaşlıq etmək,
dizaynsahəsindəyenitrendlərlə
tanışolmaqimkanıyaradır.
Sərgi sentyabrın 16da başa

çatacaq.

Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevin 
100 illiyi ilə bağlı sərəncam imzalanıb 

2021ciilindekabrayındaAzərbaycantəsvirisənətiningör
kəmlinümayəndəsi,SSRİvəAzərbaycanınXalqrəssamı,
SSRİRəssamlıqAkademiyasınınakademiki,Dövlətmükafatı
laureatı,professorMikayılHüseynoğluAbdullayevinanadan
olmasının100ilitamamolur.

Prezident İlhamƏliyevsentyabrın10damüasirAzərbaycan
təsvirisənətinininkişafındavəgenişşöhrətqazanmasındamü
hümxidmətlərgöstərmişgörkəmlifırçaustasınınanadanolma
sının 100cü ildönümünün qeyd olunması ilə bağlı sərəncam
imzalayıb.
Sərəncamdavurğulanırki,MikayılAbdullayevparlaqənənə

lərəmalikAzərbaycan rəssamlıqməktəbinin böyük simaların
dandır.Onun təsvirisənətinənmüxtəlifsahələriniəhatəedən
koloritli yaradıcılığı xalqımızın mədəni sərvətlər xəzinəsində
özünəməxsuslayiqliyertutur.Sənətkarçoxsaylıtematiklövhə,
mənzərə və natürmortlarında doğma təbiətin gözəlliklərini, in
sanların quruculuq əzmini vəmənəvi zənginliyi incə rəng ça
larlarıilətərənnümedib,dahiNizaminin“Xəmsə”sininmotivləri
əsasındamonumentalrəngkarlığınbənzərsiznümunələriniya
radıb.Azərbaycan ədəbiyyatına dərinməhəbbətlə ərsəyə gə
tirdiyi silsiləportretlər vəklassikədəbi əsərlərə çəkdiyi parlaq
illüstrasiyalar rəssamınŞərqvəQərb incəsənətininmütərəqqi
ənənələrininqovuşuğundaformalaşdırdığıyenidəstxəttindol
ğun ifadəsidir.Dünyanınnüfuzlusərgisalonlarında,muzeyvə
qalereyalarındauğurlanümayişetdirilənəsərləriMikayılAbdul
layevifitriistedadsahibikimitanıdıb.
SərəncamdaMədəniyyətNazirliyinə,AzərbaycanRəssamlar

İttifaqının təklifərininəzərəalmaqla,Xalq rəssamıMikayılAb
dullayevin100illikyubileyiiləəlaqədartədbirlərplanıhazırlayıb
həyatakeçirməktapşırılıb.

Azərbaycanda bütün dini-mədəni abidələr 
mənşəyinə görə ayrı-seçkilik 

qoyulmadan qorunur
əvvəli səh. 1-də

Təsadüfi deyil ki, BMT
Baş katibinin 2017, 2018
və2019cuillərdəBaşAs
sambleyaya təqdimetdiyi
məruzələrdə“BakıProse
si”nin əhəmiyyəti xüsusi
vurğulanıbvəDünyaMə
dəniyyətlərarası Dialoq
Forumu mədəniyyətlər
və dinlər arasında dialoq
sahəsində BMTnin əsas
qlobal platformalarından
elanolunub.

Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan çoxəsrlik multikulturalizm
ənənələrinə, eləcə dəUNESCO konvensiyalarının irəli sürdü
yüdəyərlərəsadiqqalaraqtəkcəAzərbaycandadeyil,dünyanın
müxtəlifyerlərindəmədəniirsinqorunubsaxlanılmasınayönəl
mişbirsıralayihələrhəyatakeçirir.HeydərƏliyevFonduAzər
baycandabirçoxabidənibərpaetməkləyanaşı,xariciölkələrdə
dəbuistiqamətdəmühümlayihələrreallaşdırır.Fondtərəfindən
ParisdəLuvrMuzeyi,VatikandaMüqəddəsMarçellinovəPetro
kilsəsi,BolqarıstandaPrapezitsaqəsri vəqalası,Strasburqda
Notrdamkilsəsivəs.abidələrdəbərpaişləriaparılıb.

“Mədəniyyət və təhsil vasitəsilə istədiyimiz 
gələcəyi təmin edəcəyimizə inanıram”

Mədəniyyətinsülhədəstəkverdiyikimi,sülhündəmədəniy
yətin inkişafı üçün əsas şərt olduğunu vurğulayan nazir mü
haribələrin və vandalizminmədəniyyəti hədəf seçdiyini, bütün
dünyadabununqarşısınıbirdəfəlikalmaqməqsədiləAzərbay
can Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Mədəniyyət üçün sülh”
(#Peace4Culture)qlobalçağırışınınvəbuçağırışçərçivəsində
“Sülhüçünyarat”(#Create4Peace)kampaniyasınınelanedildi
yinidiqqətəçatdırıb.
Anar Kərimov çıxışında vurğulayıb ki, Azərbaycan otuz ilə

yaxın Ermənistanın işğalı altında qalmış ərazilərini 2020ci il
dəazadedibvəbuərazilərdəişğaldövründədağıdılmışbütün
dinimədəniabidələrindinimənşəyinəgörəheçbirayrıseçkilik
qoyulmadanAzərbaycandövləti tərəfindənbərpasınabaşlanı
lıb.Baxmayaraqki,ölkəmizbuillərərzindəhərbitəcavüzə,əra
zilərininişğalına,etniktəmizləməyəməruzqalıb,Azərbaycanbu
gündəsülhpərvərsiyasətyeridərəkbuistiqamətdətəşəbbüslə
ri,sülhçağırışlarınıirəlisürür.
Nazirçıxışınınsonundamədənimüxtəlifiyintəşviqinin, insan

lar,cəmiyyətlərvəxalqlararasındadialoqvəanlaşmanınmüasir
dünyamızıngələcəyiüçünəhəmiyyətinibirdahaqeydedib.“Mən
dünyadaəminamanlıqüçün təhsilvəmədəniyyətvasitəsiləbu
mesajıngələcəknəsillərəçatdırılmasındauğurqazanacağımıza
vəbununladaistədiyimizgələcəyitəminedəcəyimizəinanıram”,
–deyənAnarKərimovForumunişinəuğurlararzulayıb.
SessiyadaçıxışedənBMTSivilizasiyalarAlyansınınalinüma

yəndəsiMigelAngelMoratinossülhanlayışınınvəsülhnami
nəfəaliyyətlərinindahasıxşəkildəönəsürülməsininvacibliyini
qeydedib.O, Azərbaycanın“Mədəniyyətnaminəsülh”qlobal
təşəbbüsününzamanındairəlisürülmüşstratejilayihəolduğunu
qeydedib.

Qarabağ xalçaları dünyanın ən böyük ev tekstili sərgisində

Bakıda caz havası davam edir

əvvəli səh. 1-də
Konsertinikincihissəsindəsəhnətür

kiyəli sənətçilərin ixtiyarında olub. Si
nemİslamoğlumusiqiçiFatihÇağlaya
nınrəhbərliketdiyi“Fetiblueband”qrupu
iləsoul,blüzvədigərjanrlardamahnıla
rıtəqdimedib.
Festivalınüçüncügünügəncmusiqi

çi,ÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusiqi
Akademiyasının Fortepiano fakültəsi
ninməzunu,cazfestivallarınıniştirak
çısıNicatAslanovtriosuilədinləyicilə
rəunudulmazcazsaatıyaşadıb.
Pianoçu, bəstəkar, 2009cu ildə

MontröCazFestivalınınqalibi,Əmək
darartistİsfarSarabskidəecazkarifa
sıilədinləyicilərininövbətidəfəheyran
edib.İkihissəlikonsertdəoözbəstələri
iləyanaşıpopulyarcazmusiqinömrə
lərinidəsəsləndirib.
Sentyabrın 14də növbəti konsert

proqramınayerlivəəcnəbimusiqiçilər
qatılıb. “BeerHallandMusicClub”da

Azərbaycandan Diana Hacıyeva və
Əfqan Rəsul, Almaniyadan “Kristof
Lauertrio”suçıxışedib.
XVIBakıCazFestivalı çərçivəsində

təşkil edilən “İ am Jazzman” müsabi
qəsininqalibləridəelanedilib.Hərfes
tivaldaənənəviolaraq təşkiledilənbu
müsabiqəyeniadlara,gəncistedadlara
yolaçır,onlaraözbacarıqlarınınüma
yişetdirməyəşəraityaradır.İkimərhə
lədənibarətseçməturdankeçəngənc
cazmenlərözbacarıqlarınınümayişet
diriblər.
BirinciyerəRüstəmSadıqlı (vokal),

ikinci yerə Məhəmməd Allahverdiyev
(piano), üçüncü yerə Əsmər Nəcəfo
va(vokal)vəAlbinaPyakşeva(vokal)
layiq görülüblər. Müsabiqənin xüsu
simükafatı isə11yaşlıpianoçuFərid
Zeynalovatəqdimolunub.
Qeyd edək ki, XVIBakıCazFesti

valısentyabrın18dəkdavamedəcək.

Lalə AZƏRİ

Nizami Gəncəvinin 880 illiyi İCESCO-da qeyd olunacaq
İtaliyanınBolonyaşəhərindəkeçirilən
G20sammitininKonfessiyalararasıForu
mundaiştirakedənAzərbaycanRespub
likasınınmədəniyyətnaziriAnarKərimov
İCESCOnunbaşdirektoruSalimbin
MəhəmmədəlMalikiləgörüşüb.

Görüşdə AzərbaycanİCESCO əlaqələ
rindənsöhbətaçılıb,Başdirektorun2021
ci ilin yanvar ayında Azərbaycana səfəri,
həminsəfərçərçivəsindəmüzakirəolunan
məsələlərlə bağlı yenidən fikir mübadiləsi
aparılıb.
Anar Kərimov İCESCOnun Baş direk

torunun bu səfərinin Azərbaycan cəmiy
yətində böyük rezonans doğurduğunu,
İCESCOnun 44 günlükVətənmüharibəsi
zamanı və müharibədən sonrakı dövrdə
ölkəmizə verdiyi dəstəyin bir daha yüksək

qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırıb. Eyni
zamanda həmin səfər çərçivəsində razı
laşdırılmış məqamların həyata keçirilməsi
üçün konkret addımların atılması ilə bağlı
müzakirələraparılıb.
Salim əlMalik öz növbəsində Azərbay

canayüksəksəviyyədərəsmisəfərədəvət
edildiyinə və Prezident İlham Əliyev tərə
findən qəbul olunduğuna görə təşəkkürü
nübildirib,görüşlərdəəldəolunanrazılaş
maların icrası ilə bağlı İCESCOnun artıq
fəaliyyətəbaşladığınıdeyib.
Vurğulanıb ki, buraya ən vacib məqam

olaraqŞuşaşəhərinin “İslamMədəniyyəti
ninPaytaxtı” elanedilməsi,Azərbaycanda
İCESCOnun regional ofisinin açılması ilə
bağlıməsələlərintamamlanması,həmçinin
İCESCOdaNizamiGəncəvinin880illiyinin
qeydolunmasıkimiməsələlərdaxildir.

Görüş zamanı cari ilin sonuna kimi
İCESCOnunBaşkatibliyindəNizamiGəncə
viirsinəhəsrolunmuşböyükbeynəlxalqtəd
birintəşkili,regionalofisiləbağlıməsələlərin
Azərbaycan tərəfinin təklif etdiyiməqamlara
aydınlıqgətirildikdənsonraişçiqrupsəviyyə
sindəmüzakirəedilməsinədairümumirazılıq
əldəolunub.Eləcədəbuilinsonunadəkhəm
İCESCOBaşKonfransında,həmdəmədə
niyyət nazirlərinin konfransında buməqam
larlabağlıtəqdimatlarınedilməsirazılaşdırılıb.
Baş direktor eyni zamanda Azərbaycan

tərəfinin yeni təşəbbüsü olan “Mədəniyyət
naminəsülh”(Peace4Culture)qlobalkam
paniyasınaözdəstəyiniifadəedərək2021
ci  ilin dekabr ayında keçiriləcək İCESCO
BaşKonfransıçərçivəsindəbukampaniya
nıngeniş təqdimatınınkeçirilməsinə razılı
ğınıbildirib.
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Xəbərverildiyikimi,Azərbaycan
RespublikasınınMədəniyyətNa
zirliyi,İslamDünyasıTəhsil,Elmvə
MədəniyyətTəşkilatı(İCESCO),İCES

COüzrəAzərbaycanRespublikasının
MilliKomissiyası,BakıAliNeftMəktəbi
və“NewSpaceİnnovation”şirkətinin
iştirakıilə“İCESCOakseleratoru”adlı
pilotlayihəhəyatakeçirilir.LayihəİCES
COnunüzvüolanölkələrdəakselerator
proqramlarıvasitəsilədinamikyaradıcı
texnologiyavəmədəniyyətsahələrinin
inkişafetdirilməsiməqsədidaşıyır.

Sentyabrın11-dəBakıAliNeftMəktəbin-
də“İCESCOakseleratoru”pilot layihəsinin
təqdimatıkeçirilib.
Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar

Qasımovbulayihəyəqoşularaqözideyala-
rınıtətbiqetdikləriüçüntələbələrətəşəkkü-
rünübildirib.O,tədbirətoplaşanqonaqların
tələbələrləsıxəməkdaşlıqetməsiniarzula-
yıb.Layihədə23komandanıniştiraketdiyi-
nideyənE.Qasımovbildiribki,bugünonlar
özideyalarınıreallaşdırmaqüçüngözəlbir
fürsətqazanıblar.
MədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnur

Əliyevgənclərinölkədəaparıcıyerləritutma-
lıolduğunusöyləyib.Bildiribki,Azərbaycan
Nizami Gəncəvi, Nəsimi, Füzuli kimi dahi
şəxsiyyətlər yetişdirən qədim mədəniyyətə
vəyüksəkdəyərlərəmalikbirölkədir.Bunun
dünyaya çatdırılmasında gənclərimizin də
üzərinəmühümməsuliyyətdüşür.
E.Əliyev bildirib ki, bir sıra beynəlxalq

təşkilatlar Qarabağ məsələsində hər za-
manikilimövqetutmuşlar.Ölkəmizinbaşçı-
sıonları30illikQarabağmünaqişəsinihəll
etməküçünədalətlimövqetutmağaçağırsa
da,bununəməlinəticəsiolmayıb.Azərbay-
canadəstəkolanyalnızbirneçəbeynəlxalq
təşkilatvarki,onlardanbiridəİCESCO-dur.
Tədbirə onlayn qoşulan İCESCO-nun

BaşdirektoruSalimbinMəhəmmədəl-Ma-
likbildiribki, “İCESCOakseleratoru”proq-

ramı dünyada ilk dəfə olaraqAzərbaycan,
Qazaxıstan vəÖzbəkistanda tətbiqolunur
vəilkinolaraq5sənayesahəsiniəhatəedir:
bunlar kənd təsərrüfatı, rəqəmsal media,
maliyyətexnologiyaları,əyləncəvəoyunlar,
turizm və qida texnologiyaları sahələridir.
O,gənclərinbuproqramvasitəsiləözbaca-
rıqlarınıinkişafetdirəcəyinivurğulayıb.
AçılışmərasimindəİCESCO-nunElmvə

texnologiya bölməsinin məsləhətçisi Mə-
həmməd Şərif, İCESCO üzrəAzərbaycan
Respublikası Milli Komissiyasının baş ka-
tibi, Mədəniyyət NazirliyininAparat rəhbə-
ri Vasif Eyvazzadə çıxış edərək layihənin
əhəmiyyətindən danışıb və Azərbaycan-
İCESCOəməkdaşlığınındavamlıolacağını
bildiriblər.
Sonra “NewSpace İnnovation” şirkətinin

təsisçisi Leyla Tağızadə layihə haqqında
məlumatverib.
Qeydedəkki,pilotlayihəolaraqAzərbay-

can, Qazaxıstan və Özbəkistanda həyata
keçirilən “İCESCOakseleratoru”nunbirinci
mərhələsindəmillisəviyyədəyarışlarda iş-
tirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmiş ən

yaxşıstartaplaryerlimünsifərheyəti tərə-
findən seçilib. Milli səviyyədə yarışlar 11
sentyabrtarixindəikigünlükdüşərgə(boot-
camp)şəklindəbaşlayıbvəburadakoman-
dalara biznesin qurulması, biznes model-
ləri, müştəri araşdırmaları mövzularında
təlimlərkeçirilib.
İkincimərhələdədüşərgəaltıhəftəərzin-

də intensiv mentor sessiyaları ilə davam
edəcək.Bumərhələdə komandalar ideya-
larını təkmilləşdirəcək, təklif və prototiplər
hazırlayaraq münsifər heyəti qarşısında
çıxışedəcəklər.Hərölkənin3ənyaxşıko-
mandası final mərhələsində iştirak etmək
hüququqazanacaq.
Üçüncü mərhələdə hər ölkədən finala

çıxan komandalar investor və sahibkarlar
qarşısında startap ideyalarını təqdim edə-
rəkmükafatüçünmübarizəaparacaqlar.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün qeydiy-

yat6avqust–8sentyabrtarixindəhttps://
newspace.az/cla/linkiüzərindənaparılıb.
Akselerator(ingiliscə“toaccelerate”–sü-

rətləndirməksözündən)startaplarüçün in-
tensivtəhsilproqramıdır.

AzərbaycanMilliXalçaMuzeyindəQarabağqrupuna
aid“Çələbi”xalçasınınqədimənənələrəuyğunşəkildə
hanadankəsimikeçirildi.Sentyabrın10dagerçəkləşən
mərasimdəSerbiya,TürkmənistanvəƏlcəzairinölkəmiz

dəkisəfirliklərininnümayəndələri,muzeyişçilərivəmətbuat
nümayəndələriiştirakedirdi.

Tədbirigirişsözüiləaçanmu-
zeyin Ənənəvi texnologiya şö-
bəsinin müdiri Əfşan Rzayeva
qeydetdiki,bugünkəsimireal-
laşdırılan“Çələbi”xalçası2019-
cu ildə UNESCO-nun Dünya
İrsKomitəsinin43-cüsessiyası
çərçivəsində “Azərbaycan mə-
dəni irsi Luvr Muzeyində” adlı
sərgidə nümayiş olunan unikal
xalçanın tam replikasıdır. Xal-
çanınyüksəkkeyfiyyətli toxunu-
şu, kompozisiya quruluşunun
dəqiqliyivəözünəməxsus,mü-
kəmməl rəng tərtibatı ilə se-
çildiyini söyləyən Ə.Rzayeva
şöbədə unudulmuş xalçatoxu-
ma texnikalarını bərpa etmək
məqsədilə bütün xovsuz xalça
texnologiyalarını, boyanmamış
yundan xalçatoxumanı yaşat-
maqla yanaşı, xovlu xalçaların
məşhur nümunələrinin replika-
larının toxunması işinin yüksək
səviyyədə həyata keçirildiyini
diqqətəçatdırdı.

Muzeyinbaşrəssamı,Əmək-
dar rəssamTaryerBəşirovxal-
ça haqqında məlumat verdi.
Bildirdi ki, “Çələbi” adlı xalça
kompozisiyası Qarabağın ət-
raf kəndlərində, o cümlədən
Bərdənin Çələbilər kəndində
toxunub. Görkəmli xalça tədqi-
qatçısı Lətif Kərimovun fikrinə
əsasən, türk xalqlarında “çələ-
bi” sözü bəy, əfəndi, həmçinin
yüksəkmənsəbsahiblərinəve-
rilən fəxri titul idi.Xalçanınara
sahəsinin mərkəzində “Çələbi”
xalçalarına xas eyni quruluşlu
ikigölelementiverilib.Qarabağ
xalçaçılığında geniş yayılmış
“Günəş”vəya“Çələbi”adlıgöl
elementihərtərəfəşüalarınıya-
yangünəşinrəmziolub,həmdə
ilahinuraişarədir.Oniki ləçək-
lioxşəkilligölelementiXIV-XVI
əsrlərin peşəkar rəssamlarının
yaratdıqları medalyonları təqlid
edirvəQarabağxalçalarınındi-
gərqruplarıarasındadaistifadə

olunurdu.Buelementlərəsasən
“Əjdahalı”xalçalarınınbədiiqu-
ruluşundaxüsusiyertuturdu.
Rəssamvurğuladıki,arasa-

hənin boşluğunda göllərdən
başqa “kilimgülü”, “çiçək yata-
ğı”, “almagülü”, gül şəkilli hey-
van ləpirləri, “göz naxışları” və
digər doldurucu elementlərdən
istifadəolunub: “Xalçanınhaşi-
yəquruluşuanahaşiyəvəonu
əhatələyən iki bala (kiçik) ha-
şiyədən ibarətdir. Ana haşiyə
naxışları ulduz elementlərinin
zəncirvarı əlaqəsi ilə ağ yerlik
üzərindəqırmızı,yaşıl,göy,sür-
məyi və qara rənglərlə verilib.
Qarabağın “Əjdahalı” xalçala-
rının rəng koloritini bu xalçada
damüşahidəetməkolar.Göllə-
rin və naxışların əsasən ağ və
qırmızı yerlik üzərində verilmə-
si onları dahadaəlvanvəşux
edib.
Xalçaya diqqətlə baxanda

orada 16 şüa təsviri olduğu-
nugörməkmümkündür.Həmin
elementlərdən12-siaylarınsa-
yını,qalan4elementisəfəsillə-
ri,dünyanınhissələrinibildirir”.
DahasonraçıxışedənAzər-

baycanMilliXalçaMuzeyinŞu-
şa filialının müdiri, “Azərxalça”

ASC-nin istehsalat üzrə direk-
toru Əlisəfa Nuriyev müəssisə
tərəfindən “Çələbi” xalçasının
kütləvişəkildətoxunaraqsatışa
təqdimolunduğunuvurğuladı.
Tədbirinsonunda“Çələbi”xal-

çasınınhanadankəsimioldu.

Qeyd edək ki, yeddi aya ya-
xınmüddətdəərsəyəgələn,eni
1.44, uzunluğu 1.80 metr olan
xalçanıntoxucularıUlduzNəcə-
fovavəNəsibəSəfərovadır.
Qeydedəkki,LuvrMuzeyinin

daimi ekspozisiyasında Azər-

baycan xalçalarının üç qiymət-
li nümunəsi nümayiş olunur.
Bunlar XVIII–XX əsrlərdə Qa-
rabağdavəŞirvandatoxunmuş
“Çələbi”, “Xanlıq” və “Əjdahalı”
xalçalarıdır.

Nurəddin MƏMMƏDLİ

Xalq artisti Rəfiqə Axundovaya 
“Şöhrət” ordeni təqdim olunub

Xəbərverdiyimizkimi,AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
6avqust2021ciiltarixlisərəncamıiləgörkəmlibaletmeyster,
XalqartistiRəfiqəHacıqızıAxundovaAzərbaycanmədəniyyəti
nininkişafındaxidmətlərinəgörə“Şöhrət”ordeniilətəltifolunub.

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov sentyabrın 10-da sənətkarı
evindəziyarətedərəkordenionatəqdimedib.NazirRəfiqəAxun-
dovayaxoşarzularınıbildirib,cansağlığı,uzunömürdiləyib.
Rəfiqə Axundova Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və

BaletTeatrınınsolisti,başbaletmeysteriolub.Sənətkarteatrın
solistikimidünyavəAzərbaycanbaletsənətininbirçoxnümu-
nələrindəmürəkkəbpartiyalarıböyükuğurlaifaedərəkgenişta-
maşaçırəğbətiqazanıb.O,yaradıcılıqfəaliyyətiboyunca,həm-
çininMisir,Yəmən,Əlcəzair,Türkiyəvəİsveçdəçalışıb,ölkəmizi
dünyayatanıdıb,millixoreoqrafiyasənətinilayiqincətəbliğedib.
RəfiqəAxundovanın həyat yoldaşı,Xalq artistiMaqsudMəm-
mədovlabirgəquruluşverdiyidahiAzərbaycanbəstəkarıQara
Qarayevin“Yeddigözəl”və“İldırımlıyollarla”baletləriənnüfuzlu
teatrsəhnələrinibəzəyəngözəlsənətəsərlərinəçevrilib.

Həştərxanda klassik musiqi festivalında 
Firəngiz Əlizadənin əsərləri səslənib

911sentyabrtarixindəRusiyanınHəştərxanşəhərində“Ope
raFirst.Astrakhan–2021”XəzərKlassikMusiqiFestivalıkeçi
rilib.İlkdəfətəşkilolunanfestivalınrəngarəngproqramında
simfonikvəkameramusiqisinümunələri,musiqisevərləringe
nişrəğbətiniqazanmışməşhurariyalar,uvertüravəinterme
diyalarsəslənib.

Festivalın konsertlərində, populyar klassik musiqi əsərləri ilə
yanaşı,müasirmusiqinin iki tanınmış nümayəndəsi –Estoniya
bəstəkarıArvoPyartvəAzərbaycanBəstəkarlarİttifaqınınsədri,
XalqartistiFirəngizƏlizadəninyaradıcılığıdatəqdimolunub.Ak-
tualmusiqininbuikikorifeyininvokal,simfonikvəkameramusi-
qijanrlarındaözparlaqtəcəssümünütapanəsərləri“Şərq-Qərb”
tendensiyasınınəsasistiqamətləriniizləməyəimkanyaradır.
FestivalınaçılışkonsertindəHəştərxanFilarmoniyasınınbö-

yük zalında Rusiya Federasiyasının Xalq artisti M.Qolikovun
dirijorluğu ilə Xəzəryanı Kamera Orkestri konsert proqramını
təqdimedib.İlkmusiqinömrəsikimisəslənənFirəngizƏlizadə-
nin “Metamorfozlar”əsəri tamaşaçılarınböyük rəğbətini qaza-
nıb.Buəsərləbağlı festivalınsaytındaverilənməlumatdadiq-
qətəçatdırılırki,müəllif“Metamorfozlar”ıilkolaraqsimliorkestr
–BerlinFilarmoniyasının12violonçeliüçünyazıb.Qeydedək
ki,festivalınkonsertproqramındahəmçininFirəngizƏlizadənin
violonçelvəfortepianoüçün“Habilsayağı”əsəridəyeralıb.

Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində 
konsert proqramı 

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinintəşkilatçılığıiləHeydər
ƏliyevadınaAzərbaycanAliHərbiMəktəbindəyenitədris
ilininbaşlanmasıvəandiçməmərasimiiləəlaqədarbədii
proqramkeçirilib.

İdarədənbildirilibki,AzərbaycanRespublikasınınDövlət
Himnininifasıiləbaşlayantədbirdəşəhidlərimizinəzizxatirəsi
birdəqiqəliksükutlayadedilib.
AparıcılarKönülMuxtarovavəAyazMəmmədovAliHərbiMək-

təbinşəxsiheyətiniyenitədrisilininbaşlanmasımünasibətilətəb-
rikediblər.Vurğulanıbki,AzərbaycanSilahlıQüvvələrininAliBaş
KomandanıİlhamƏliyevinrəhbərliyialtında44günlükVətənmü-
haribəsindəgöstərdiyirəşadət,qazandığıZəfərxalqımızınqürur
mənbəyidir.AparıcılarmüzəfərAzərbaycanOrdusunungələcək
peşəkarkadrlarına–kursantlaradərslərindəuğurlararzulayıblar.
SonramüğənniAyselƏlizadəkursantlarqarşısındaçıxışedib.

Proqramaqatılansənətçilərsevilənmahnılarla,“Səma”rəqsan-
samblıisəincərəqsləriiləizləyicilərisevindirib.

Məşhur xalça hanadan endirildi 
“Çələbi”nin bir nümunəsi də Luvr Muzeyində saxlanılır

Dünya İrs Şəhərləri Təşkilatının 
onlayn formatda illik iclası 

“İçərişəhər”DövlətTarixMemarlıqQoruğuİdarəsininüzvol
duğuDünyaİrsŞəhərləriTəşkilatının(OWHC)onlaynformatda
illikiclasıkeçirilib.

İdarədənbildirilibki,iclasdabirsıratəşkilatiməsələlərvəgə-
ləcək fəaliyyət istiqamətlərimüzakirə edilib.Həmçinin “İrs na-
minə Jean-Paul-Lallier mükafatı”nın və “Yeni başlanğıc. Yeni
baxış.Yeni şəhər”mövzusunda tarixi şəhərlərə həsr olunmuş
beynəlxalqvideomüsabiqəninqaliblərielanedilib.
İdarənintəşkilativəəlaqələndirmədəstəyi iləvideomüsabiqə-

dəiştirakedənAzərbaycanDövlətİqtisadUniversitetinintələbəsi
NurcanDaşdəmirova18-21yaşkateqoriyasındabirinciyeritutub.
O,müsabiqəyəİçərişəhərləbağlıolan“Buta”adlıvideoiləqatılıb.
Onlayn iclasda “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu

İdarəsiİdarəHeyətininsədriƏsgərƏləkbərovçıxışedərəkOW-
HC-ninyeniseçilmişbaşkatibinivəmüsabiqəqaliblərinitəbrik
edib.O,çıxışındaOWHCiləİçərişəhərarasındaəməkdaşlığın
yüksəksəviyyədədavametdiyini vurğulayıb,eləcədə təşkilat
tərəfindən keçirilən müsabiqələrin tarixi şəhərlərin beynəlxalq
səviyyədətəbliği,gənclərinmədəniirsvətarixiabidələrhaqqın-
daməlumatlılıqsəviyyəsininartırılmasıbaxımındanəhəmiyyətli
olduğunubildirib.
Qeydedəkki,“İçərişəhər”DövlətTarix-MemarlıqQoruğuİda-

rəsi2016-cıildəDünyaŞəhərləriTəşkilatıiləəməkdaşlıqedirvə
2018-ciildətəşkilatınDirektorlarŞurasınıniclasınaevsahibliyi
edib.

“İçərişəhər” və “Katara” mədəniyyət şəhərciyi 
əməkdaşlıq edəcək  

“İçərişəhər”DövlətTarixMe
marlıqQoruğuİdarəsivəQətə
rinpaytaxtıDohadakı“Katara”
mədəniyyətşəhərciyimüxtəlif
layihələrinhəyatakeçirilməsin
dəəməkdaşlıqedəcək.

Sentyabrın 13-dəŞirvanşahlar
Sarayı Kompleksində “İçərişə-
hər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qo-
ruğuİdarəsiİdarəHeyətininsədri
ƏsgərƏləkbərov vəKataraMə-
dəniyyətŞəhərciyiFondununbaş
direktoruXalidbinİbrahiməl-Sü-
leyti tərəfindən anlaşma memo-
randumuimzalanıb.
İdarədən bildirilib ki, memorandumun əsasməqsədi iki qurum

arasındamədəniirsintəşviqi,birgəelmi-mədənitədqiqatların,sər-
gi-ekspozisiyaların, simpoziumların, təbliğat-təşviqat tədbirlərinin
təşkili istiqamətində əməkdaşlığın həyata keçirilməsi və bununla
daAzərbaycanvəQətərarasındamədəniəlaqələrininkişafınatöh-
fəverilməsidir.
Qeyd edək ki, “Katara”mədəniyyət şəhərciyimüxtəlif beynəlxalq

mədəniyyətlayihələrinin,ocümlədənsərgilərin,festivalların,konfrans-
larınkeçirildiyimərkəzrolunuoynayır.Mərkəzinməqsədimüxtəlifmə-
dəniyyətləribirarayagətirməkləölkələrarasıəlaqələritəşviqetməkdir.

“Ən yaxşı təqdimat” 
Moskvaşəhərində79sentyabrdakeçirilən
“Отдых–Leisure”beynəlxalqsərgivəforu
mundaAzərbaycanınstendimükafatalayiq
görülüb.

Turizm potensialını sərgiləyən digər iştirakçı
ölkələrarasındaseçilmişAzərbaycanstendinə
“Ənyaxşıtəqdimat”nominasiyasıüzrəmükafat
təqdimolunub.
Xatırladaqki,27-cidəfətəşkilolunanforum-

sərgidəölkəmizdən“AzərbaycanHavaYolları”
QSC(AZAL),AzərbaycanHotelAssosiasiyası,
Naxçıvan Turizm Departamentinin nümayən-
dələri, eləcə də 11 yerli turizm şirkəti iştirak
edib.

Forumçərçivəsində“Azərbaycanınturizmim-
kanlarıvəyenimarşrutlarıninkişafı”mövzusun-
daxüsusisessiyakeçirilib.
Tədbirçərçivəsində40müxtəlifmövzuluses-

siyada 15 ölkədən 200-dən çox spiker çıxış
edib.

Gənclərin yaradıcı texnologiyalar sahəsində 
fəaliyyətinə dəstək

“İCESCO akseleratoru” pilot layihəsinin təqdimatı keçirilib
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“Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində

Ağdaş
Regional
Mədəniyyət
İdarəsiGöy

çayrayonMKSnin
9saylıMırtıkəndki
tabxanafilialınıntəş
kilatçılığıilə“Nizami
Gəncəviİli”münasi
bətilə“açıqkitabxa
na”təşkiledilib.

Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi Sabirabad rayon
HeydərƏliyevMərkəzindəYAPGənclərBirliyinin təşkilatçılığı
iləNizamiGəncəvinin880illiyinəhəsrolunmuşÜmumrespubli
ka“Xəmsə”intellektualfestivalınınIIregionalturukeçirilib.Mü
sabiqədəSabirabad,Saatlı,Hacıqabul, İmişli,Beyləqan,Neft
çala,Salyan,Şirvan,ocümlədənXocavəndvəFüzulibölgələrini
təmsiledənkomandalariştirakedib.

Lənkəran Re
gional Mədəniyyət
İdarəsi Lənkəran
şəhər Heydər Əli
yev Mərkəzində
tanınmış pedaqoq
və ədəbiyyatşünas
Məmməd Ələkbə
rovun “NizamiGən
cəvi vəAzərbaycan
xalq yaradıcılığı”
monoqraf i yasının

təqdimatı keçirilib. Mərhum alimin namizədlik dissertasiyası
AMEAMəhəmmədFüzuliadınaƏlyazmalarİnstitutunundosenti
ƏzizağaNəcəfzadətərəfindənkitabhalındanəşretdirilib.Təd
birdə Nizami yaradıcılığına həsr olunmuş ədəbibədii kompo
zisiyadatəqdimedilib.SondaHeydərƏliyevMərkəzininrəsm
studiyasınınistedadlıüzvlərinin“NizamiGəncəviəsərləriuşaq
larıngözüilə”adlısərgisinəbaxışkeçirilib.

Gəncə Regional
Mədəniyyət İdarə
sinin təşəbbüsü ilə
“Nizami məqbərə
sinin tarixi və taleyi”
mövzusunda onlayn
tədbir keçirilib. Təd
birdə Mədəniyyət
Nazirliyi yanında
Mədəni İrsinQorun
masıİnkişafıvəBər
pasıüzrəDövlətXid

mətininsektormüdiriMahirQəhrəmanov,AMEAGəncəRegional
Bölməsininşöbəmüdiri,professorXəlilYusifi,TürkiyəninSəlcuq
UniversitetininprofessoruAliTemizelvəNizamiGəncəviMuzeyi
nindirektorəvəziKönülSüleymanovaçıxışediblər.Gəncəşəhər
MədəniyyətMərkəzindəisə“NizamipoeziyasıAzərbaycanşeiri
ninənucazirvəsidir”mövzusundadəyirmimasakeçirilib.Tədbi
rinsonundaiştirakçılardahişairəhəsrolunansərgiyəbaxıblar.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Mədəniyyət ocaqlarında müxtəlif tədbirlər

MasallıRegionalMədəniyyət
İdarəsiR.TağıyevadınaMa
sallıRayonTarixDiyarşünaslıq
Muzeyi,MasallıRayonGənclər

vəİdmanİdarəsivərayon“Gənclərevi”
sosialxidmətmüəssisəsininbirgətəş
kilatçılığıilə“Tariximiziöyrənəkvətəbliğ
edək”mövzusundaTarixDiyarşünaslıq
Muzeyinəekskursiyatəşkiledilib.

Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi
ninrəisiFaiqXudanlıMilliMəclisindeputatı
ƏminəAğazadəiləgörüşüb.Söhbətzamanı
rayonunmədəniyyətmüəssisələrindəhəya
ta keçirilən layihələr, Vətənmüharibəsi şə
hidlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi və s.
məsələlərdənbəhsedilib.

XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiQu
ba rayonMKSninGirdah kənd kitabxana
filialıtərəfindənaçıqsəmaaltında“mütaliə
günü” təşkil edilib. MKSnin Söhüb kənd
kitabxana filialı isə “Sehrli uşaq dünyası”
başlığı altında tədbir keçirib. Quba rayon
Zərdabi qəsəbə kitabxanası Folklor evi ilə
birlikdə yerli şairMövludAğammədinin 60
illiyiiləəlaqədartədbirtəşkiledib.
ŞəkiRegionalMədəniyyət İdarəsiZaqa

talarayonHeydərƏliyevMərkəzindəgənc
rəssamNigarMəmmədovanınsərgisikeçi
rilib.QaxrayonAğçaykəndkitabxanasında

“Yayməktəbi”layihəsiçərçivəsindəNizami
Gəncəvininəsərləriəsasındaçəkilən“Xeyir
vəŞər”,“Fitnə”və“Kərpickəsənkişininhe
kayəsi”cizgifilmlərinümayişetdirilib.

İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarəsiŞa
maxırayonMirzəƏləkbərSabirinEvMuze
yindəyazıçıNovruzGəncəlinin(19211995)
100illiyiiləəlaqədar“Bəşəriyyətəsəslənən
şair”mövzusundadəyirmimasakeçirilib.
Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi

AğcabədirayonHeydərƏliyevMərkəzində
dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin anadan
olmasının 136 illiyi və 18 sentyabr – Milli
MusiqiGünümünasibətilə“Şərqdəndoğan
operagünəşi”adlısərgitəşkiledilib.
Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi

O.Kazımi adınaAstara rayon Uşaq musi
qiməktəbininmüəllimi Şamil Bayramovun
təqaüdə yola salınması münasibətilə təd
birkeçirilib.Ş.Bayramovaregionalidarənin
fəxrifərmanıtəqdimedilib.

Vətənin qəhrəmanları unudulmur

BiləsuvarRegionalMədəniyyətİdarəsi
ninəhatəetdiyiSalyanrayonmədə
niyyətmüəssisələrininrəhbərlərivə
əməkdaşlarıVətənmüharibəsişəhidi

SabirSalahovunailəsiiləgörüşüblər.

LənkəranRegionalMədəniyyətİdarəsiLe
rikDövlətRəsmQalereyasıvəLerik rayon
HeydərƏliyevMərkəzininbirgətəşkilatçılığı
iləBakışəhərişəhidArifVəliyevadına258
saylı tam orta məktəbin 10cu sinif şagirdi
Ayxanİsayevinəlişlərindənibarət“Zəfərçə
ləngi”adlısərgisinümayişolunub.
AğdaşRegionalMədəniyyət İdarəsiZər

dab rayon Mərkəzi Kitabxanasının təşki
latçılığı ilə “Qarabağ Azərbaycandır!” adlı
“açıqkitabxana”təşkiledilib.

Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi
Ağstafa rayonMKSninəməkdaşları rayo
nunKöçəsgərkəndindəTovuzdöyüşlərinin
(2020, iyul) şəhidləri, generalmayor, Milli
QəhrəmanPoladHəşimovunvəgizirYaşar
Babayevin xatirəsinə inşa olunan bulaq
abidə kompleksini, Ağstafa Dövlət Rəsm
Qalereyasının əməkdaşları və rəsm dər
nəyininüzvləriisəDağKəsəmənkəndində
“Xarıbülbül” abidəsini və “Şəhidlər” abidə
kompleksiniziyarətediblər.

BərdəRegionalMədəniyyət İdarəsiMin
gəçevir şəhər Fəxrəddin Qasımov adına
UşaqincəsənətməktəbininmüəllimləriVə
tənmüharibəsişəhidiOrucNəcəfininadına
xatirəbulağınınaçılışındaiştirakediblər.

Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi
ŞirvanDövlətRəsmQalereyasınındirektoru
ÇinarəVəliyeva,ŞirvanşəhərHeydərƏliyev
Mərkəzi, şəhər MKSnin 6 saylı kitabxana
filialı və Mədəniyyət Mərkəzinin Bayramlı
qəsəbəklubununəməkdaşlarıVətənmüha
ribəsişəhidiAsifQəribovunvaxtiləyaşadığı
evin önündə yaradılan xatirə lövhəsinin və
bulağınaçılışmərasiminəqatılıblar.
Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsinin

təşkilatçılığı iləŞəmkirşəhərparkındaVə
tən müharibəsində Qələbənin ildönümünə
həsrolunmuş“XalqınZəfəri”adlıincəsənət
sərgisitəşkiledilib.Sərgidəregionalidarə
ninəhatəetdiyiŞəmkir,Daşkəsən,Göygöl
vəGədəbəy rayonlarından istedadlı gənc
lərinəlişləri,şəhidqəhrəmanlarımızınport
retlərivəmüxtəlifmövzulardarəsməsərləri
nümayişolunub.

Sentyabrın1011dəQu
baSoyqırımıMemorial
Kompleksində“XXəsr
türkmüsəlmansoyqırım

ları.BakınınQafqazİslam
Ordusutərəfindənqurtulu
şundanQarabağZəfərinə
doğruAzərbaycanTürkiyə
münasibətləri”mövzusunda
simpoziumkeçirilib.

Mədəniyyət Nazirliyi yanında
Mədəni İrsin Qorunması, İnki
şafıvəBərpasıüzrəDövlətXid
məti,QubaSoyqırımıMemorial
Kompleksi vəAzərbaycanDöv
lətPedaqojiUniversiteti(ADPU)
Ümumi tarix və tarixin tədrisi
texnologiyasıkafedrasınınbirgə
təşkiletdiyi tədbirəAzərbaycan,
Türkiyə və Rusiyadan 50dək
alimvətədqiqatçıqatılıb.
Simpoziumiştirakçılarıəvvəl

cə Quba Soyqırımı Memorial
Kompleksində soyqırımı qur
banlarının xatirəsinə ucaldılan
abidəninönünətərçiçəkdəstə
ləridüzüblər.Sonrakompleksin
muzeyindəsimpoziumunplenar
iclasıözişinəbaşlayıb.

Quba Soyqırımı Memorial
Kompleksinindirektoru,tarixüzrə
fəlsəfədoktoruRəxşəndəBayra
movaqeydedibki,simpoziumun
əsasməqsədiregiondaelmvəta
rixin inkişafınadəstəkolmaq,XX
əsrsoyqırımıhəqiqətlərinibirda
haaraşdırmaq,AzərbaycanXalq
Cümhuriyyəti və TürkiyəAzər
baycan dostluğunun tarixini, 44
günlükVətənmüharibəsindəəldə
etdiyimiztarixiZəfərimizidünyaic
timaiyyətinə çatdırmaq,bu sahə

dəaraşdırmaaparanalimvətəd
qiqatçılarıbirarayagətirməkdir.
İclasdaQubaRayon İcraHa

kimiyyətinin başçısı Ziyəddin
Əliyev,Mədəniyyət Nazirliyi ya
nındaMədəni İrsin Qorunması,
İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidmətinin rəisi Azad Cəfərli,
TürkiyəNazirlərKabinetiyanın
da Dövlət Arxivləri Baş İdarə
sinin rəisi Uğur Ünal, Altınbaş
Universitetinin rektoru, profes
sorÇağrıErhan,RusiyanınTa

rix, İqtisadiyyat və Hüquq Elmi
Tədqiqatİnstitutununprezidenti,
professor İqorTuris,ADPUnun
rektoru, tarix elmləri doktoru,
professorCəfərCəfərov və ka
fedramüdiri,tarixelmləridoktoru
SevincƏliyevaçıxışediblər.
Daha sonra simpozium alim

vətədqiqatçılarınməruzələriilə
davametdirilib.
Beynəlxalqtədbiriniştirakçıla

rıQubarayonunungörməliyer
ləriilədətanışolublar.

Qazaxıstan Məclisinin nümayəndə heyəti 
Şuşaya səfər edib

ÖlkəmizəsəfəredənQazaxıstanParlamentininaşağıpala
tası–MəclisinBeynəlxalqəlaqələr,müdafiəvətəhlükəsizlik
komitəsininsədriAygulKuspanınbaşçılıqetdiyinümayəndə
heyətisentyabrın12dəŞuşaşəhərindəolub.

NümayəndəheyətiniMilliMəclissədrininmüavini,Azərbaycan
Qazaxıstanparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəri
AdilƏliyevvəBeynəlxalqmünasibətlərvəparlamentlərarasıəla
qələrkomitəsininsədriSəmədSeyidovmüşayiətediblər.
ŞuşadaqonaqlarQaladivarları,MollaPənahVaqifinməqbə

rəsi,YuxarıGövhərağaməscidiilətanışolub,BülbülünEvMu
zeyinə,XalçaMuzeyinəbaşçəkib,Cıdırdüzündəvəİsabula
ğındaolublar.Məlumatverilibki,2020ciilVətənmüharibəsində
işğaldanazadedilənŞuşaşəhərinintariximədəniirsiPrezident
İlhamƏliyevinvəBirincivitseprezidentMehribanxanımƏliye
vanınbirbaşanəzarətlərialtındabərpaedilir.
YolüstüFüzulişəhərinədəgələnQazaxıstannümayəndəhe

yətiyeniinşaedilənaeroportlatanışolublar.

Quba Soyqırımı Memorial Kompleksində 
beynəlxalq simpozium

Bölgələrdən xəbərlər

Orta Asiya respublikalarının media nümayəndələri və 
ictimai fəallar Xaçmaz və Qubada 

Qazaxıstan,ÖzbəkistanvəQırğızıs
tandanictimaifəallarvəmedia
nümayəndələriölkəmizəsəfər
çərçivəsindəXaçmazvəQubara

yonlarındaolublar.

Qonaqlar əvvəlcə Xaçmaz şəhərində
kiHeydərƏliyevMərkəzi ilə tanışolublar.
DahasonraAzərbaycanıngörkəmlişairvə
yazıçılarının,mədəniyyətvəincəsənətxa
dimlərininbüstüqoyulan,açıqsəmaaltında
“Şəxsiyyətlərmuzeyi”ilətanışlıqolub.Eks
kursiya iştirakçılarına 2006cı ildə yaradı
lanmuzeyparkhaqqındaməlumatverilib.
İctimaifəallarvəmedianümayəndələri2013

cüildəPrezidentİlhamƏliyeviniştirakıiləistifa
dəyəverilənXaçmazRayonTarixDiyarşünaslıq
Muzeyinidəziyarətediblər.Diqqətəçatdırılıbki,
muzeydəhəmölkəmizin,həmdəXaçmazrayo
nununtarixiniəksetdirənvəturistlərüçünmaraq
doğurançoxlusaydaeksponatvar.
Daha sonra Quba rayonuna gələn qonaqlar

əvvəlcəQubaSoyqırımıMemorialKompleksini
ziyarət ediblər.Onlara1918ci ildəerməni qul
dur dəstələrinin ölkəmizin müxtəlif yerlərində,

o cümlədən Qubada törətdikləri kütləvi qırğın
larhaqqındaətrafıməlumatverilib.Bildirilibki,
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə yaradılan
QubaSoyqırımıMemorialKompleksi2013cüil
sentyabrın18dəaçılıb.Diqqətəçatdırılıbki,Qu
basoyqırımıməzarlığı2007ci ildəərazidətor
paqişlərigörülərkənaşkarlanıb.
Orta Asiya ölkələrindən olan ictimai fəallar

və media nümayəndələri AzərbaycanTürkiyə
Qardaşlıq parkı və dağ yəhudilərinin yığcam
yaşadıqlarıQırmızıQəsəbəilədətanışolublar.

İllərin ayrılığından sonra doğma yurd yerlərində
İşğaldanazadolunmuştorpaqlardabərpavəquruculuqişləri,
ərazilərinminalardantəmizlənməsiprosesiiləyanaşı,otuziləya
xınhəsrətləyaşayaninsanlarındoğmayurdyerlərinəsəfərlərinə
dəşəraityaradılır.Hələlikməlumçətinliklər,təhlükəsizlikməsələləri
nəzərəalınaraqayrıayrırayonlaraqrupşəklindəsəfərlərtəşkil
edilir.

Sentyabrın12dəŞuşasakin
lərinin daha bir qrupu illərin ay
rılığından sonra doğma şəhərə
ayaq basıb. Səfər Prezidentin
ŞuşaRayonundaXüsusiNüma
yəndəliyivəŞuşaŞəhəriDövlət
Qoruğuİdarəsininbirgətəşkilat
çılığıiləreallaşıb.
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoru

ğu İdarəsi İdarəHeyətinin sədri
Məftun Abbasov şuşalıları sa
lamlayaraqbildiribki,44günlük
Vətən müharibəsində işğaldan
azad edilən qədim şəhərimizdə
sakinlərinlayiqli,gözəlhəyatya
şamalarıüçünhərbirşəraityara
dılacaq:“Şuşatezliklədirçələcək
vəinkişafedəcək.Böyükqayıdış
başlayır,nəhəngquruculuqişləri
sürətlədavamedir”.

DahasonraŞuşasakinləriCıdır
düzü,Qaladivarları,Natəvanbu
lağı,YuxarıvəAşağıGövhərağa
məscidləri,Şuşanınmərkəzimey
danındaÜzeyirHacıbəyli,Xurşud
banuNatəvanvəBülbülüngüllə
lənmişheykəlləriniziyarətediblər.

***
Sentyabrın 1112dəAzərbay

canda fəaliyyət göstərən qeyri
hökumət təşkilatları (QHT) təm
silçilərinin də böyük bir qrupu
Şuşaşəhərindəolub.
Azərbaycan Respublikasının

QeyriHökumətTəşkilatlarınaDöv
lətDəstəyiAgentliyinintəşkilatçılığı
ilətəşkilolunansəfərdəümumilik
də 300dəkQHT təmsilçisi iştirak
edib. Prezident Administrasiya
sının məsul əməkdaşı, QHTlərə

DövlətDəstəyiAgentliyiMüşahidə
ŞurasınınsədrmüaviniVüsalQu
liyev Şuşada aparılan quruculuq
işləribarədənümayəndəheyətinə
məlumatverib.
QHTtəmsilçiləri tariximəkanla

rabaşçəkib,ermənilərtərəfindən
30 iləyaxınmüddətərzindəvəh
şiliklədağıdılmışmədəniabidələr,
inzibati vəyaşayışbinalarınaba
xış keçirib, aparılan təmirbərpa
işləriiləyaxındantanışolublar.

***
ÖtənhəftəsonuAğdamsakinləri

nindəişğaldanazadolunmuştor
pağa növbəti səfəri təşkil olunub.
Ağdam rayonunun işğaldan azad
edilmiş hissəsində Azərbaycan
RespublikasıPrezidentininXüsusi
Nümayəndəliyinin təşkil etdiyi sə
fərzamanısakinlərdoğmaşəhərin
otuzillik işğaldan sonrakı xaraba
lıqları – Dram teatrının və Çörək
muzeyinin qalıqları ilə tanış olub,
Ağdam Cümə məscidini, İmarət
kompleksi,QiyaslıməscidivəŞah
bulaqqalasınıziyarətediblər.
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15 sentyabr Azərbaycan-Türkiyə 
qardaşlığının rəmzidir

əvvəli səh. 1-də
1918-ci il ma yın 28-də Azər-

bay ca nın müs tə qil li yi Tif is də 
elan edil di və Xalq Cüm hu riy yə ti 
qu rul du. Azər bay can döv lə ti nin 
qu rul ma sı üçün la zım olan il kin 
şərt lər – əra zi və əha li möv cud 
idi, hö ku mət də qu rul du. Gən cə 
şə hə ri Azər bay ca nın mü vəq qə ti 
pay tax tı elan edil di. La kin öl kə nin 
baş şə hə ri olan Ba kı ya del li lə rin 
əlin də idi. Azər bay can döv lə ti nin 
şə hə ri azad et mək üçün ki fa-
yət qə dər qüv və si ol ma dı ğın dan 
xa ri ci yar dı ma eh ti yac du yu lur-
du. Os man lı döv lə ti iyu nun 4-də 
Ba tum da im za la dı ğı mü qa vi lə 
ilə Azər bay ca na yar dım et mə yi 
üzə ri nə təəh hüd (öh də lik) ola raq 
gö tür müş dü. Azər bay can yar dım 
üçün mü ra ciət et di. Os man lı nın 
hər bi na zi ri Ən vər pa şa nın qar-
da şı Nu ru pa şa nın ko man dan lı ğı 
al tın da Qaf qaz hə rə ka tı baş la dı. 
Cər gə lə ri ni yer li əha li dən dol-
dur maq dan və Ba kı şə hə ri azad 
edil dik dən son ra prob lem ya ran-
ma ma sın dan öt rü or du “Qaf qaz 
İs lam Or du su” ad lan dı rıl dı. Hə-
rə ka tın hü qu qi-si ya si tə mə li ni 
Ba tum mü qa vi lə si təş kil edir di. 
Bu hə rə ka tın mil li-mə nə vi əsas-
la rı da var idi. Dün ya türk lü yü nün 
və is la mın mər kə zi olan Os man lı 
döv lə ti Cə nu bi Qaf qaz da mil li və 
di ni əla mət lə rə gö rə öl dü rü lən 
türk və mü səl man la ra yar dım 
et mə li idi. Türk lər və mü səl man-
lar Os man lı döv lə ti nə ni cat gö zü 
ola raq ba xır dı lar. Os man lı ilə dil, 
din, mə də niy yət ba xı mın dan bir 
olan Cə nu bi Qaf qa zın türk və 
mü səl man əha li si er mə ni-daş-
nak və bol şe vik dəs tə lə ri nin soy-
qı rı mı na uğ ra mış dı lar. Özü nə 
qə dər ağır və ziy yət də ol sa da, 
on la ra yar dım et mək Os man lı nın 
bor cu idi. Qeyd et mək la zım dır 
ki, bu na qə dər çox lu azər bay-
can lı gənc Bal kan sa vaş la rın-
da və Ça naq qa la dö yüş lə rin də 
türk qar daş la rı na yar dım et mək 
üçün ça rizm or qan la rın dan xəl-
və ti ola raq get miş di lər. Ba kı hə-
rə ka tı nın hər bi-st ra te ji və iq ti sa di 
sə bəb lə ri də var idi. Dün ya nın 
nə həng döv lət lə rin dən bi ri olan 
Os man lı nın tə bii ola raq bu re-
gion da ge niş ma raq la rı möv cud 
idi. Azər bay can Cə nu bi Qaf qa-
zın açar öl kə si he sab edi lir di. 

Ba kı ya sa hib olan tək cə Azər-
bay ca na və Cə nu bi Qaf qa za 
de yil, Xə zə rə nə za rət qa za nır dı. 
Xə zər üzə rin də nə za rət Şi ma li 
Qaf qa za nə za rət, Or ta Asi ya ya, 
ora dan da Hin dis ta na ge dən yo-
la çıx maq, Or ta Asi ya ya sa hib 
ol maq isə dün ya nın ürə yi olan 
Av ra si ya ya yi yə lən mək de mək 
idi. Dün ya nın ürə yi nə ge dən yol 
qı zıl kör pü olan Azər bay can dan, 
Ba kı dan ke çir di.

Ba kı zən gin neft mən bə yi idi. 
Dün ya mü ha ri bə si nin son mər-
hə lə sin də Ya xın və Or ta Şərq-
də, Qaf qaz da iki neft mən bə yi 
– Mo sul və Ba kı uğ run da mü-
ha ri bə ge dir di. Mü ha ri bə həm 
də neft sa va şı idi. Os man lı 
döv lə ti nin bu st ra te ji yo la, möv-
qe lə rə və neft mən bə yi nə yi yə-
lən mə si üçün mil li və mə nə vi 
ba xım dan prob le mi möv cud 
de yil di. Cə nu bi Qaf qaz da ya-
şa yan təq ri bən 6 mil yon nə fər 
əha li nin 3 mil yon nə fə ri türk və 
mü səl man idi.

Qaf qaz İs lam Or du su nun hü-
cum la rı qar şı sın da tab gə ti rə bil-
mə yən Ba kı da kı so vet ha ki miy-
yə ti iyu lun 31-də dev ril di. Onun 
ye rin də xa ri ci yar dım lar la qu ru-
lan və əs lin də koali si ya lı hö ku-
mət olan Sent ro kas pi dik ta tu ra sı 
ge ne ral Leonel Dens ter vil baş-
da ol maq la in gi lis qüv və lə ri ni 
Ba kı ya də vət et di. Ba kı uğ run da 
tək cə aman sız dö yüş lər de yil, 
ey ni za man da, dip lo ma tik-si ya si 
mü ba ri zə ge dir di. Hər bir döv lət 
əl ve riş li coğ ra fi-si ya si möv qe yi 
və zən gin neft mən bə lə ri olan 
Azər bay ca na yi yə lən mə yə ça lı-
şır dı. 

Qaf qaz İs lam Or du su nun Ba-
kı ya yü rü şü nün qar şı sı nı al maq 
üçün hə rə kə tə ke çən bol şe vik 
Ru si ya sı mü ha ri bə də Os man-
lı nın müt tə fi qi olan Al ma ni ya ilə 
av qus tun 27-də bir mü qa vi lə 
im za la dı. Mü qa vi lə yə gö rə, Al-
ma ni ya Ba kı nef tin dən ala ca ğı 
bəl li pay mü qa bi lin də Os man lı 
qo şun la rı nın Kür ça yı nı keç mə-
mə si üçün öh də lik gö tür dü. Bu 
gös tər di ki, Ba kı mə sə lə sin də 
Al ma ni ya Os man lı nın müt tə fi qi 
de yil di. La kin oy na nı lan oyun lar 
Qaf qaz İs lam Or du su nun yü rü-
şü nü da yan dı ra bil mə di. İq ti sa di 
ba xım dan ət raf əra zi lər dən ası lı 
olan Ba kı mü ha si rə yə alın dıq dan 
son ra şə hə rin ər zaq təc hi za tı 
kə sil di və ağır və ziy yət ya ran dı. 
Türk top çu la rı şə hə ri elə də qiq-
lik lə atə şə tu tur du lar ki, ta ri xi-
me mar lıq bi na la rı da ğı dıl ma dı. 
İn gi lis lər və Sent ro kas pi dik ta-
tu ra sı türk hü cum la rı qar şı sın da 
şə hə ri qo yub qaç dı lar. Ba kı ya 
gə lər kən er mə ni lə rə ar xa la nan 
L.Dens ter vil on la rı qor xaq lıq la 
təq sir lən dir di. Ba kı şə hə ri sent-
yab rın 15-də azad edil di. Sent-
yab rın 17-də isə Azər bay can 
hö ku mə ti mü vəq qə ti pay taxt 
olan Gən cə dən Ba kı ya köç dü. 
Azər bay can döv lə ti mil li-mə nə vi, 
elm və mə də niy yət mər kə zi nə 
qo vuş du. Şə hə rin azad edil mə si 
ilə “baş la bə dən bir ləş di”.

Ba kı nın azad edil mə si əhə-
miy yə ti nə gö rə Cüm hu riy yə tin 
elan edil mə sin dən son ra ikin ci 
bö yük ta ri xi ha di sə ol du. Şə hə-
rin azad edil mə si Azər bay can 
və türk si lah qar daş lı ğı nın rəm-
zi idi. Qar daş la rın bir li yi Ba kı ya 

dair iy rənc plan la rı dar ma da ğın 
et di. Bu ha di sə gös tər di ki, Azər-
bay can və Tür ki yə bir gə hə rə kət 
et dik də heç kim on la rı da yan dı ra 
bil məz. Mil li ru hu yük sə lən azər-
bay can lı lar Azər bay ca nın şi mal 
tor paq la rı ça rizm tə rə fin dən iş ğal 
edil dik dən son ra kı bü tün dövr də 
ilk də fə ola raq Ba kı kü çə lə rin də 
baş la rı nı dik tu ta raq, öz lə ri nə 
gü və nə rək gəz mə yə baş la dı lar. 
Qar daş lıq yar dım la rı son ra kı il-
lər də də da vam et di ril di. İş ğal 
edi lib so vet ləş di ril dik dən son ra 
Azər bay can xal qı türk qar daş la-
rı nın is tiq lal sa va şı na yar dım lar 
et di. So vet döv rün də ağır şərt lər 
al tın da ya şa ma sı na, 30-cu il lə rin 
son la rın dan 50-ci il lə rin or ta la rı-
na dək so vet-türk mü na si bət lə-
rin də gər gin li yin ol ma sı na bax-
ma ya raq, Azər bay can xal qı türk 
əs gər lə ri nin mə zar la rı nı qo ru yub 
sax la dı, da ğıl ma ğa qoy ma dı, ət-
ra fı na çi çək lər, ağac lar ək di, on-
la rı zi ya rət ga ha çe vir di... 

Bu gün 1918-ci il 31 Mart soy-
qı rı mı qur ban la rı nın, 1990-cı il 
20 Yan var, Er mə nis ta nın tə ca-
vü zü nə qar şı öl kə mi zin əra zi bü-
töv lü yü uğ run da apa rı lan mü ha-
ri bə də hə lak olan şə hid lə ri mi zin 
dəfn olun du ğu və hər bir azər-
bay can lı üçün mü qəd dəs olan 
Şə hid lər xi ya ba nın da Qaf qaz 
İs lam Or du su dö yüş çü lə ri nin 
xa ti rə si nə Ba kı Türk Şə hid li yi 
abi də si də uca lır. Bu, tək cə zi ya-
rət edi lə rək ək lil qo yu lan bir abi-
də de yil, qa nı tor paq la rı mız da 
bir-bi ri nə qa rış mış Azər bay can 
və Tür ki yə xalq la rı nın qar daş-
lı ğı nın, əbə di bir li yi nin rəm zi dir. 
Nə ha yət, 44 gün lük mü ha ri bə də 
qar daş Tür ki yə Azər bay ca nın 
haqq işi ni bir mə na lı ola raq dip-
lo ma tik-si ya si və mə nə vi-psi xo-
lo ji ba xım dan mü da fiə et di. Bu 
il ilk də fə ola raq biz sent yab rın 
15-ni Azər bay can Si lah lı Qüv-
və lə ri nin Ali Baş Ko man da nı, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh-
bər li yi ilə şan lı Or du mu zun əra-
zi lə ri mi zi Er mə nis tan iş ğa lın dan 
azad et miş ol du ğu şə rait də qa lib 
mil lət və qa lib döv lət ki mi qeyd 
edi rik.

Döv lət baş çı la rı İl ham Əli yev və 
Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın im za la-
dıq la rı Şu şa Bə yan na mə si mü na-
si bət lə ri ye ni sə viy yə yə çı xar dı. 
Kök lə ri də rin olan qar daş lı ğı mız 
əbə di dir. Biz bir lik də güc lü yük!

Musa QASIMLI 
Milli Məclisin deputatı, 

professor

Bu baş  lı  ğı ni  yə seç  di  yi  mi akt  yor-in  san, 
ek  ran-hə  yat tə  za  dın  da izah edim: 
“Ul  duz” fil  mi  nin kol  xoz səd  ri Qə  di -
rin də, onu ek  ran  dan bi  zə “Him-cim 

qan  mır  san?”la sev  di  rən akt  yor Ba  ha  dur 
Əli  ye  vin də qəd  ri bi  lin  mə  di.

Bu  nu tək  cə 70-dən ar  tıq ki  no  film  də üzün -
dən sə  si  nə iş  ti  ra  kı  na, ya  xud “Dubl  ya  jın vu -
ran ürə  yi”dir de  yil  mə  si  nə rəğ  mən...

O, sa  də  cə, mi  mi  ka  sı, hə  rə  kət di  li, ba  xı  şın -
dan şi  və  si  nə qə  dər müt  ləq bir fərq  li  li  yi ilə ta -
ma  şa  çı  nı cəlb edən, ümu  mi kol  laj  da də  qiq 
gö  rü  nən akt  yor idi. Adı  nın xa  tır  lan  ma  dı  ğı 
yer  lər  də rol  la  rı ilə ça  ğı  rı  lan, qəh  rə  man  la  rı ilə 
ta  nı  nan bir Ba  ha  dur Əli  yev var idi. Öm  rü  nü 
sə  nə  tə həsr edən və elə hə  ya  tı da film kadr -
la  rı ki  mi mon  taj  lı, səs  lən  dir  mə  li Ba  ha  dur Əli -
yev.

O, hə  ya  tı  nın mə  na  sı  nı ki  no  da ta  pan və 
ki  no ilə nə  fəs alan na  dir ki  no adam  la  rın  dan 
idi. Film  lə  rə çə  kil  mək  lə, ek  ra  nın gö  rü  nən tə -
rə  fin  də ol  maq  la ki  fa  yət  lən  mir, onun hər əza -
bı  na, hər na  zı  na qat  la  nıb ki  no ad  lı sev  gi  si  nə 
heç vaxt xə  ya  nət et  mir  di.

Bu mə  na  da Ba  ha  dur Əli  ye vin adı tək  cə 
film  lər  də çə  kil  mir, həm də re  jis  sor as  sis  ten  ti, 
II re  jis  sor, film di  rek  to  ru, mü  hən  dis, in  zi  bat  çı 
ki  mi də titr  lər  də gö  rü  nür  dü. 69 il  lik öm  rü  nün 
39 ili  ni mil  li ki  no sə  nə  ti  nin in  ki  şa  fı  na həsr et -
miş  di.

Ba  ha  dur Ata  ba  la oğ  lu Əli  yev 1933-cü il 
fev  ra  lın 24-də Ma  sal  lı ra  yo  nu  nun Sı  ğın  caq 
kən  din  də dün  ya  ya göz açıb. Uşaq  lıq  dan 
özü  nə  məx  sus key  fiy  yət  lə  ri ol  du  ğu  nu, teatr, 
səh  nə ma  ra  ğı  nı özü də duy  muş  du. Gə  lə  cək 
hə  yat, sə  nət yo  lu  nu da bu  na gö  rə er  kən  dən 
özü tə  yin et  miş  di: akt  yor ola  caq  dı. 

Odur ki, or  ta mək  tə  bi bi  tir  dik  dən son  ra 
Azər  bay  can Döv  lət Teatr İns  ti  tu  tu  nun (in  di  ki 
AD  MİU) Ki  no və dram akt  yor  lu  ğu fa  kül  tə  si  nə 
da  xil olur. İns  ti  tut hə  ya  tı, gör  kəm  li sə  nət  kar -
lar  dan akt  yor  luq sə  nə  ti  nin sir  lə  ri  nə yi  yə  lən -
mə  si, kurs ta  ma  şa  la  rın  da rol al  ma  sı tə  lə  bə-
akt  yo  ru da  ha da hə  vəs  lən  di  rir. 1956-cı il  də 
ins  ti  tu  tu bi  ti  rən gənc akt  yor tə  yi  nat  la “Ba  kı” 
ki  nos  tu  di  ya  sı  na gön  də  ri  lir, re  jis  sor as  sis  ten  ti 
və  zi  fə  si  nə işə qə  bul edi  lir. Müx  tə  lif film  lə  rin 
çə  ki  liş pro  se  sin  də özü  nə  məx  sus ma  nevr  lər 
edən, akt  yor  lar  la ob  raz  la  rın di  lin  də da  nı  şan 
gənc re  jis  sor as  sis  ten  ti akt  yor və  zi  fə  si  nə irə -
li çə  ki  lir. 1957−1959-cu il  lər  də ek  ran  laş  dı  rı -
lan “Köl  gə  lər sü  rü  nür”, “Bir mə  həl  lə  dən iki 
nə  fər”, “Onun bö  yük ürə  yi” və “Onu ba  ğış -
la  maq olar  mı?” film  lə  rin  də epi  zo  dik rol  lar  da 
çı  xış edir. Ki  çik, bə  zən heç adı ol  ma  yan, 
küt  lə  vi səh  nə  lər  də gö  rün  sə də, bö  yük ar  zu -
lar  la ya  şa  yır, ye  ni ki  no  film  lə  rin, məş  hur qəh -
rə  man  la  rı  nın xə  yal  la  rı  nı qu  rur  du.

Am  ma ar  zu  lar bu də  fə ya  rı yol  da qa  lır. Bö -
yük hə  vəs  lə iş  lə  di  yi bir vaxt  da – 1959-cu il  də 
“ki  nos  tu  di  ya  da işin həc  mi azal  dı  ğı  na gö  rə” iş -
dən azad olu  nur. Bun  dan sar  sıl  mır, gənc ürə  yi 
sı  zıl  da  sa da, əsas mə  ra  mın  dan – özü  nü ifa  də 
mey  da  nı tap  maq is  tə  yin  dən sap  mır. Ba  kı  da  kı 
Lal-Kar  lar üçün Mə  də  niy  yət evi  nə bə  dii rəh  bər 
və  zi  fə  si  nə işə dü  zə  lir. An  caq ki  nos  tu  di  ya ilə də 
əla  qə  si  ni kəs  mir, bö  yük ümid  lər  lə ora qa  yı  da -
ca  ğı gü  nü göz  lə  yir. Bu müd  dət  də “Əsl dost” 
fil  min  də Fər  ma  nın kö  mək  çi  si, ba  lıq  çı, “Qə  ri  bə 
əh  va  lat”da mi  lis iş  çi  si rol  la  rı  nı ifa edir. 

1961-ci il  də ye  ni  dən “Azər  bay  can  film”ə 
qa  yı  dan akt  yor bu də  fə kor  rek  tor şta  tı  na 
gö  tü  rü  lür. 1961−1965-ci il  lər  də akt  yor ki  mi 
“Te  le  fon  çu qız”, “Əmək və qı  zıl gül”, “Ro  meo 
mə  nim qon  şum  dur” film  lə  ri  nə çə  ki  lir, “Bö  yük 
da  yaq”da kom  so  mol  çu, “Mö  cü  zə  lər ada -
sı”nda neft  çi, “Sehr  li xa  lat”da xa  nın əs  gə  ri 
rol  la  rın  da çı  xış edir.

Ge  niş ta  ma  şa  çı audi  to  ri  ya  sı onu da  ha çox 
“Ul  duz” ki  no  fil  min  dən ta  nı  yır. Bəs  tə  kar Sü -
ley  man Ələs  gə  ro  vun ey  niad  lı ope  ret  ta  sı  nın 
mo  tiv  lə  ri əsa  sın  da çə  kil  miş ek  ran əsə  ri  nin 
se  vi  lən qəh  rə  man  la  rın  dan bi  ri də Qə  dir  dir. 
Bö  yük ta  ma  şa  çı rəğ  bə  ti qa  zan  mış bu film  də 
teatr və ki  no sə  nə  ti  mi  zin nə  həng  lə  ri – Lüt -
fə  li Ab  dul  la  yev, Nə  si  bə Zey  na  lo  va, Ha  cı  ba -
ba Ba  ğı  rov, Bə  şir Sə  fə  roğ  lu, Si  ya  vuş As  lan 
rol alıb  lar. “Ul  duz”un bu ul  duz  la  rı sı  ra  sın  da, 
söz  süz ki, Ba  ha  dur Əli  yev də öz par  laq  lı  ğı 
ilə se  çi  lə bil  di.

Film  də kol  xoz səd  ri Qə  di  rin ob  ra  zı  nı ya  ra -
dan akt  yor şöh  rət  pə  rəst, özün  dən  ra  zı qəh -
rə  ma  nı  nı se  və-se  və, həm də bü  tün ça  lar  la  rı 
ilə ta  ma  şa  çı  ya təq  dim edə bi  lib. Bu  ra  da  kı 
mə  həb  bət, da  ha doğ  ru  su, qar  şı  lıq  sız mə -
həb  bət mo  ti  vi də akt  yo  run ifa və ifa  də ta  pın -
tı  la  rı ilə bən  zər  siz  dir, ba  xım  lı  dır.  

“Ul duz”un və onun ye ni ul du zu Ba ha dur 
Əli ye vin uğu ru na rəğ mən o, bu də fə də um-
du ğu nu – yə ni  ye ni film lər də əsas rol la rı yox, 
tam ək si ni bu lur. Be lə ki, 1965-ci ilin so nun-
da bö yük in zi bat çı və zi fə si nə ke çi ri lir. Ye nə 
də ruh dan düş mür, epi zo dik rol lar la ki fa yət-
lən mə li ol du ğu nu an la yır. “Dağ lar da dö yüş”, 
“Uşaq lı ğın son ge cə si”, “Ye nil məz ba tal yon” 
bə dii, “Yun şal” bə dii te le vi zi ya film lə rin də 
çə ki lir. “İs tin taq da vam edir” fil min də ka pi-
tan Əli yev, “İyir mial tı lar” ta ri xi-in qi la bi fil min-
də Ba kı ko mis sar la rı nın Azər bay can xal qı nı 
xoş sa ba ha çı xa ra ca ğı na ina nan gənc fəh lə 
rol la rın da çı xış edir. 

İn zi bat çı ki mi işi nin öh də sin dən yax şı gə-
lən Ba ha dur Əli yev 1968-ci il dən ki nos tu di-
ya nın dubl yaj qru pu di rek to ru nun müavi ni 
və zi fə si nə tə yin olu nur və 1973-cü ilə ki mi 
bu və zi fə ni ic ra edir. Be lə cə, həm xa ri ci və 
so vet film lə ri nin Azər bay can di lin də səs lən-
di ril mə sin də akt yor ki mi iş ti rak edir, həm in-
zi bat çı ki mi dubl yaj işi ni təş kil edir, həm də 
film lə rə çə ki lir. Bu dövr də ek ran laş dı rı lan 
“Axı rın cı aşı rım”, “Bi zim kü çə nin oğ lan la rı”, 
“Hə yat bi zi sı na yır”, “O qı zı ta pın” və s. ki no-
lent lər də onun da im za sı var.

Akt yor şta tın da ol ma dı ğı hal da xey li film-
də rol alan qə ri bə ta le li akt yor, nə ha yət ki, 
1973-cü il də ki noakt yor şta tı na ke çi ri lir. Ali 
ka te qo ri ya lı ki noakt yor və zi fə sin də tə qaüdə 
çı xa na ki mi – 1995-ci ilə qə dər ça lı şan ki no 
ada mı nı “Ba bək”, “Dər viş Pa ri si part la dır”, 
“Ev lən mək is tə yi rəm”, “Öz gə ömür” film lə-
rin də də gö rü rük. Ad la rı çə ki lən ək sər film-
lər də oy na dı ğı rol lar epi zo dik ol sa da, hər bi-
ri ni bö yük hə vəs lə, lap baş qəh rə man şöv qü 
ilə oy na yıb. Çün ki o özü nü bü tün lük lə ki no 
sə nə ti nə həsr et miş, hə ya tı nın mə na sı nı bu 
sə nət də tap mış dı. 

O, əsl ki no ada mı, ki no vur ğu nu idi. Mil li 
ki no mu zun dur ğun luq dö nə min də də, ye ni 
film lə rin ek ran laş dı rıl ma ğa baş lan dı ğı mə-
qam lar da da ürə yi ki no ilə dö yün dü. əbə di 
su sa na – 2002-ci ilin 16 sent yab rı na dək, yə-
ni son ro lu nu dubl suz ifa edə nə dək...

H.NİZAMİQIZI

XTQ-nin “Sarı komutan”ı
Be lə ça ğı rıl maq la rı on la rın da ha çox xoş la rı na gə lib, da ha sə mi-
mi, da ha dost ya na qə bul edib lər. Xü su si lə “Yaş ma” cən ga vər lə-
ri nin, Xü su si Tə yi nat lı Qüv və lər də (XTQ) xid mət edən, de mək olar 
ki, bü tün hər bi qul luq çu la rı mı zın öz lə ri nə aid bir şif rə li ad la rı, bir 
də lə qəb lə ri olur muş. Bu nu məhz hə min igid lə rin sı ra sın da xid-
mət edib qa zi olan (yal nız xid mə ti bi ti rən lər öz lə ri və şə hid dö yüş 
yol daş la rı haq qın da da nı şır lar) bir ne çə qəh rə man dö yüş çü müz-
dən eşit mi şəm. Ona gö rə də məhz həm dö yüş yol daş la rı nın, 
həm də öz lə ri nin sev di yi ki mi xi tab edək on la ra, bir az da şad 
ol sun lar, bir az da əbə di ya şar lıq la rı nın fər qi nə var sın lar de yə...

Və  tə  ni bö  lün  məz, 
azad edib, biz  lə  ri öz -
lə  ri  nə əbə  di min  nət  dar 
qo  yan igid  lə  ri  miz  dən 
bi  ri, XTQ-nin za  bi  ti, 
Və  tən mü  ha  ri  bə  si  nin 
şə  hid ka  pi  ta  nı Ka  mil 
Şi  ri  nov haq  qın  da da  nı -
şar  kən hər kəs ey  ni tə -
yi  ni iş  lə  dir: adı ki  mi ka -
mil, föv  qə  la  də şü  caət  li.

Dö  yü  şə atı  lan  da nə -
rə çə  kə  rək “Hay  dı, igid  lə  rim!” de  yən qrup ko  man  di  ri əs  gər  lə  ri  nin 
ən ya  xın dos  tu, həm  dər  di, hə  ya  tı, in  san  la  rı, ya  şa  ma  ğı, ya  şat  ma  ğı 
ha  mı  dan bəl  kə də da  ha çox se  vən Azər  bay  can oğ  lu idi Ka  mil. 
“Ya  şa  ma  ğı ha  mı  dan çox se  vən” fik  ri  min cid  di bir əsa  sı var. Ka  mil 
şə  hid  lik li  ba  sı  nı özü  nə heç vaxt ya  raş  dır  ma  yıb. Doğ  ru  dur, bu yo  lu 
se  çən  də nə vaxt  sa ölüm  lə, ölü  mü da  da-da  da ölüm  süz  lük  lə rast -
la  şa  ca  ğı  nı bi  lib. Am  ma bu  na rəğ  mən, hə  yat  dan da  ha bərk ya  pı -
şıb, da  ha ümid  li olub. Hər də  fə gə  lə  cək haq  qın  da upu  zun plan  lar 
qu  rub, şip  şi  rin ar  zu  lar edib. Mə  sə  lən, hə  lə tə  zə-tə  zə ayaq açan 
oğ  lu  nun fut  bol  çu ola  ca  ğı  nın, xa  ri  ci öl  kə  lə  rin ta  nın  mış ko  man  da -
la  rın  da top qo  va  ca  ğı  nın, mil  yon  la  rın onu gös  tə  rə  rək “məş  hur fut -
bol  çu Tür  ka  yın ata  sı  dır” söz  lə  ri  ni eşi  də  cə  yi  nin xoş xə  ya  lı  nı qu  rub.

İşi  nin, xid  mət et  di  yi hər  bi bir  ləş  mə  nin fəaliy  yə  ti  nin məx  fi  li  yin  dən -
mi, yox  sa özü haq  qın  da baş  qa  la  rı  nın nə da  nı  şa  ca  ğı ilə ma  raq  lan -
dı  ğın  dan  mı “İs  tə  yi  rəm bi  zi də gör  sün  lər, ta  nı  sın  lar, bil  sin  lər” de  yər -
miş. Ara-sı  ra ailə üzv  lə  ri  nə, dost  la  rı  na “Son  ra, mən  dən son  ra bu 
şək  li  mi pay  la  şın” tap  şı  rı  ğı  nı ve  rər və üz  lər  də ya  ra  nan ani kə  də  ri 
hə  mən sil  mək, yox et  mək üçün söh  bə  ti za  ra  fa  ta çe  vi  rər  miş.

Hə, ka  mil in  san, cə  sur dö  yüş  çü, Sa  rı ko  mu  tan, in  di sə  ni bü  tün 
Azər  bay  can ta  nı  yır, se  vir və xa  tır  la  yır...

Ka  mil Əliş oğ  lu Şi  ri  nov 9 ap  rel 1991-ci il  də Sal  yan ra  yo  nu  nun 
Çu  xan  lı kən  din  də ana  dan olub. Ata-ana  sı  nın bö  yük öv  la  dı, ilk ar -
zu  su olan Ka  mil 1997-ci il  də Çu  xan  lı kən  din  də şə  hid Zi  yad Hə  mi -
dov adı  na tam or  ta mək  təb  də təh  si  lə baş  la  yır. Uşaq  lıq  dan təh  si  li, 
sü  rət  li dü  şün  mək ba  ca  rı  ğı və cə  sa  rə  ti ilə se  çi  lir. O, ar  tıq öz yo  lu  nu, 
gə  lə  cək ta  le  yi  ni müəy  yən et  miş  di: za  bit ola  caq  dı. Tə  bii ki, bu qə -
ra  rın  da hərb  çi, Bi  rin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si iş  ti  rak  çı  sı ata  sı  nın da 
ro  lu az de  yil  di. 2006-cı il  də 9-cu sin  fi bi  ti  rib Cəm  şid Nax  çı  vans  ki 
adı  na Hər  bi Li  se  yə qə  bul olu  nur, ilk ar  zu  su  nu real  laş  dı  rır.

Təh  si  li  ni ba  şa vu  rub 2009-cu il  də Hey  dər Əli  yev adı  na Ali Hər -
bi Mək  tə  bə da  xil olur. 2013-cü il  də aka  de  mi  ya  da təh  si  li  ni uğur  la 
bi  ti  rib “N” say  lı hər  bi his  sə  də xid  mə  ti fəaliy  yə  ti  nə baş  la  yır. Xü  su  si 
Tə  yi  nat  lı Qüv  və  lər  də xid  mət et  mə  yi qar  şı  sı  na məq  səd qo  yan Ka -
mil Şi  ri  nov çox keç  mir is  tə  yi  nə nail olur. XTQ-nin sı  ra  la  rın  da bö -
yük qü  rur və uğur  la xid  mət edir. Cə  sur ko  man  dir qü  sur  suz hər  bi 
xid  mə  ti  nə gö  rə bir ne  çə də  fə ko  man  dan  lıq tə  rə  fin  dən təl  tif olu  nur. 

2016-cı ilin Ap  rel dö  yüş  lə  rin  də gös  tər  di  yi qəh  rə  man  lıq  la  ra gö -
rə Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da  nı, Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
şəx  sən əli  ni sı  xıb və “Hər  bi xid  mət  də fərq  lən  mə  yə gö  rə” me  da  lı -
nı ona təq  dim edib. 

Qeyd edək ki, o, bir ne  çə də  fə Tür  ki  yə və Pa  kis  tan  da təş  kil 
olun  muş hər  bi tə  lim  lə  rə də qa  tı  lıb, sı  naq  lar  dan uğur  la keç  di  yi  nə 
gö  rə təl  tif edi  lib. 

Ka  mil Şi  ri  nov ca  nın  dan çox sev  di  yi və  tən tor  paq  la  rı  nın bü  töv  lü  yü 
uğ  run  da 2020-ci ilin 27 sent  yab  rın  da baş  la  nan İkin  ci Qa  ra  bağ mü -
ha  ri  bə  sin  də ön sı  ra  da ye  ri  ni alır. Sent  yab  rın 29-da Fü  zu  li  nin Qa  ra -
xan  bəy  li kən  di is  ti  qa  mə  tin  də ge  dən şid  dət  li dö  yüş za  ma  nı ya  nın  da -
kı ya  ra  lı əs  gə  ri  nə tez-tez “Se  yid  ba  la, qorx  ma, möh  kəm ol, az qa  lıb, 
sə  ni bur  dan çı  xa  ra  ca  ğam!” sö  zü  nü ve  rir və “Çə  ti  ni diş  lə  ri sıx  maq  dı, 
on  dan son  ra  sı dü  zə  lər” de  yib atış möv  qe  yi  nə qa  yı  dan za  man düş -
mə  nin snay  per gül  lə  si  nə tuş gə  lir. Bir göz qır  pı  mın  da əli  ni si  nə  si  nə 
atır, ya  xa  lı  ğın  da  kı bay  ra  ğı  mı  zı qo  pa  ra  raq dö  yüş yol  da  şı  na uza  dır. 
“Bu  nu Tür  ka  ya ve  rər  siz” de  yir və göz  lə  ri  ni əbə  di yu  mur.

Bu gün Ka  mi  lin qa  nı olan hə  min bay  raq Şi  ri  nov  lar ailə  si  nin qü  rur 
mən  bə  yi  nə, tə  səl  li  si  nə, son xa  ti  rə  si  nə çev  ri  lib. 10 il  dən ar  tıq Si  lah  lı 
Qüv  və  lə  ri  miz  də qü  sur  suz xid  mət gös  tə  rən, bu  na gö  rə də də  fə  lər  lə 
fəx  ri fər  man, döş ni  şan  la  rı, me  dal  lar  la təl  tif olu  nan qəh  rə  ma  nın ən 
bö  yük mü  ka  fa  tı qəlb  lər  də  ki əbə  di ye  ri, Ka  mil zir  və  si  dir.

Döv  lət baş  çı  sı  nın sə  rən  cam  la  rı ilə Ka  mil Şi  ri  nov ölü  mün  dən 
son  ra “Qa  ra  bağ” or  de  ni və “Və  tən uğ  run  da” me  da  lı ilə təl  tif edi  lib.

Şə  hid ka  pi  tan yax  şı dö  yüş  çü ol  maq  la ya  na  şı, həm də mü  kəm -
məl ailə baş  çı  sı, qay  ğı  keş ata idi. Yo  lu  nu, adı  nı ya  şa  da  caq iki 
oğ  lu Və  tə  nə əma  nət qa  lıb.

HƏ Mİ DƏ

Qədri bilinməyən Qədir...
Bahadur Əliyev həyatının mənasını kino sənətində tapmışdı

Gəncədə Xalq artisti Mobil Əhmədovun 
90 illiyi qeyd edilib

Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə sent yab rın 
10-da Gən cə şə hə rin də ki Məh sə ti Gən cə vi Mər kə zi nin qar şı sın da 
Xalq ar tis ti, ta nın mış vo kal ifa çı sı Mo bil Əh mə do vun (1931–2006) 
ana dan ol ma sı nın 90 il li yi nə həsr edil miş təd bir ke çi ri lib. 

Təd bir də Gən cə şə-
hər İc ra Ha ki miy yə-
ti nin əmək da şı Azər 
İb ra hi mov, di gər rəs mi-
lər, mil lət və ki li Müş fiq 
Cə fə rov, Mo bil Əh mə-
do vun qı zı Ni gar Əh-
mə do va, mə də niy yət 
iş çi lə ri, şə hər zi ya lı la rı, 
ic ti maiy yət nü ma yən-
də lə ri iş ti rak edib lər.

Əv vəl cə Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nin əziz xa ti rə si bir də qi-
qə lik sü kut la yad edi lib. Son ra Mo bil Əh mə do vun ömür və sə nət 
yo lu ba rə də mə lu mat ve ri lib.

Gən cə Döv lət Dram Teat rı akt yor la rı nın ifa sın da Mo bil Əh mə do-
vun vax ti lə Mu rad ro lun da çı xış et di yi “Dur na” mu si qi li ko me di ya-
sın dan (Səid Rüs tə mov, Sü ley man Rüs təm) par ça təq dim edi lib.

F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı kol lek ti vi nin təq-
dim et di yi mu si qi nöm rə lə ri təd bi rə rəng qa tıb. Mu si qi proq ra mın-
da Üze yir Ha cı bəy li nin “Ar şın mal alan” ope ret ta sın dan Əs gə-
rin ari ya sı, To fiq Qu li ye vin “Qı zıl üzük”, Sü ley man Ələs gə ro vun 
“Küs mə rəm” mah nı la rı səs lə nib.

Da ha son ra çı xış edən teatr şü nas Anar Bur cə li yev təd bi rin təş-
ki li nə gö rə re gional ida rə nin rəisi Va sif Cən nə to va min nət dar lı ğı-
nı bil di rib, Xalq ar tis ti Mo bil Əh mə do vun vax ti lə Gən cə də ya şa dı-
ğı evin di va rı na onun ba rel ye fi nin vu rul ma sı nı tək lif edib.

Son da Mo bil Əh mə do vun qı zı Ni gar Əh mə do va ata sı nın xa ti-
rə si nə gös tə ri lən eh ti ra ma gö rə təş ki lat çı la ra və iş ti rak çı la ra tə-
şək kü rü nü ifa də edib.



Təranə VAHİD

11 əv vəl, Şu şa nın iş ğal gü nü ərə fə sin də 
yaz mış dım bu ya zı nı. Ağ lı ma gəl məz di ki, 
11 il dən son ra bö yük Zə fər yo luy la Şu şa ya 
– Va qif Poezi ya Gün lə ri nə ge də cəm, sə fər 
ya zı ma da elə bu ya zıy la baş la ya cam. 

“...Yeddiqatınsondöngəsiniburuluboyerə
çatırsanki,həminnöqtədəYerüzüqurtarır.
Yeddiqatdan keçə-keçə arınıb-durunub Yer
üzünün cənnətinə – Şuşaya çatırsan. Gö-
yün,yerin, rəngin,səsinyeddiqatına...Ha-
vanın bolluğundan havan çatışmır, təbiətin
gözəlliyiağlınıbaşındanalır,sevincdən, fə-
rəhdən,heyrətdənuçursan, çoxhündürdən
yox,göyoqədəryaxındırki,əliniuzatsanbu-
luddanbirəlçimqopararsan.Ammabuyerdə
göyəəluzatmaqgünahdı...
 ...Əlinə fırça götürüb gözünün yaddaşına

köçürdüklərini itib-batmasındeyəkətanakö-
çürmək, ya da ürək döyüntülərini ipə-sapa
düzübbəstələməkistəyirsən,bunlardaolma-
sa,dünyanınbuaxar-baxarlıyerindəbirağız
ürəkdən,qarabağlıkimioxumaqistəyirsən...
...Yeddiqatdanyuxarıhərnəvarsagözəl-

di,hərnəvarsamöcüzədir.Səskimi,sözki-
mi,Xarıbülbülkimi...
Allah şahiddir ki, biz Yeddiqatdan enmə-

dik,Yeddiqatıitirmədik,əslində,möcüzəmizi
itirdik. Möcüzəmizi qaytarmaq üçünmütləq
Yeddiqatdan keçməliyik, lap ölümün yeddi
qatındanolsabelə...
(“Mədəniyyət”qəzeti;07.05.2010)

*** 
44 günlük Vətən müharibəsində oğulla-

rımız ölümün yeddi qatından, Ali Baş Ko-
mandansiyasətinyeddiqatındankeçibişğal
olunmuştorpaqlarımızı,oğurlanmışcənnəti-
mizi,ŞuşaadlımöcüzəmiziAZADetdilər.

*** 
Böyük Qələbəmizdən on ay sonra Zəfər

yoluylaŞuşayagedirik...17yaşımdailkdəfə
gördüyüm,gözəlliyinəaşiqolduğum,həsrəti-
ni30ilürəyiminbaşındaLaçındərdiyləqoşa
daşıdığımŞuşaya...
Şuşaya gedirik... İçimdə hisslər, səslər,

rənglərbir-birinəqarışıb.30 il,düz30 ilbu
mübarəkgününyolunugözləmişik...
Şuşayagedirik...Könlümüzün,ruhumuzun

şəhərinə–qibləsinə,Kəbəsinə...Maşınkar-
vanısevinciyerə-göyəsığmayansöz,sənət
adamlarınıŞuşayaaparır.Zamanınəqrəblə-
riŞuşayayönəlib, hər kəsinqəlbindəŞuşa
döyünür...
Yolboyu avtobusun pəncərəsindən Vətə-

nimizin gözəlliklərinə baxa-baxa ürəyimlə
danışıram, “Qarabağı sevgi qaytardı” – de-
yirəm.Tezcədəfikrimiredaktəedirəm:Qa-
rabağı eşq qaytardı, Qarabağ eşqi! Allah-
Təala bu ilahi eşqin vüsalını 30 il ləngitdi,
30 il həsrət yağışı yağdı, dərdquraqlığı ol-
du,kədərküləyiəsdi,qəmqarıyağdı,amma
buxalqnəQarabağeşqindən,nəQarabağ
sevdasındanəl çəkdi.QarabağıQarabağın
diri,duru ruhuqaytardı.O ruhki,hərkəsin
qəlbinəhakimkəsildi,QarabağAzərbaycan,
AzərbaycanQarabağoldu.Buruhuenməyə
nəermənilərin,nədəikilisiyasətlədünyanın
başınacorabhörəndövlətləringücüyetmə-
di.Bunakainatınqızılqanunu–İlahiədalət
deyirlər!
Şuşaya gedirik... Bərəkətli torpaqlarımız-

dan, abad şəhərlərimizdən, kəndlərimizdən
keçibuzunillərişğalaltındaqalantorpaqla-
rımıza çatırıq. İnsanlığın üz qarası, erməni
vandallarınınxarabaqoyduğu,yandırıbtalan
etdiyi, Yer üzündən silməyə çalışdığı yurd
yerlərimizdəişğalçılarınqararuhlarınınqara
izlərihələdəqaralır...
Uçuq-sökük evlərin içində boy verən, bu

könlüsınıqevlərisahibsizqoymayan,yurdun
yaddaşını kökləriylə ruhuna, yarpaqlarına
daşıyan ağacların başına dolanmaq istəyi-
rəm.
Şuşayagedirik...Aranınqızılırənginiyaşıl-

lıqlarəvəzedir.ŞüşəkimiZəfəryoludağlara
qalxır,yalçınqayalar,şişdağlar,yaşılyaylaq-
larazadlığınsevincindənişıqsaçır.
Get-gedə ruhum qanadlanır, pərvazlanır,

havalanır.Ağlım kəsəndən elə bilmişəm ki,
insanınkodudoğulduğutorpağahesablanır.
Torpağındanayrıdüşən ilahikodunu,əslin-
də,taleyiniitirir.Oüzdəndirki,budağlar,bu
daşlar,buyamaclarmənəbelədoğmagəlir.
AxıbudağlarınoüzündəLaçınadlıVətənim
var...
Şuşayagedirik...UzaqdanCıdırdüzünün

quşqonmazsıldırımlarıağarır.Ürəyiminbaşı
göynəyir.Dünyadaənağır,ənçətinyolZəfər
yoludur.44günlükVətənmüharibəsindəZə-
fəryolumuzsıldırımların,uçurumlarınucun-
dankeçdi.

Zəfəryoluhəmdədünyanınəngözəlyolu-
dur.Buyolunobaşındaəbədiyyətvar.
Nəfəs-nəfəsŞuşayayaxınlaşırıq.
Şuşadayıq, arzularımızın, dualarımızın

şəhərində.ƏlimiŞuşatorpağınatoxunduru-
ram, bu toxunuşAllahın ətəyinə toxunmaq
kimidir,müqəddəs...
Ucayaradanakönlümüzsəcdə,dilimizşü-

küredir.Şuşayaşükranlıqyağışıyağır.Əmi-
nəm,O,bizieşidir...

*** 
30 ilin ayrılığı, həsrəti əriyir, zaman da-

yandığı yerdən yoluna davamedir. Şuşaya
qovuşanadamlarınüz-gözündən işıqyağır.
BuişıqseliŞuşanınruhuylabirləşibşəhərin
üstündədolaşır.
Yazardostlarımlaşəhərinnağılvarıküçələ-

rinidolaşırıq.Yaralanmışabidələrə, tikililərə
salamverir,gözqırpmadanŞuşanıgözümü-
zün, ürəyimizin telefonumuzun yaddaşına
köçürürük.
VaxtiləbuşəhərinGəncə,İrəvan,Ağoğlan

adlıüçqapısıolduğunuxatırlayıram.Buqü-
rurlu şəhərin dördüncü qapısı Zəfər qapısı
olacaq.
Şuşanıntarixinisevirəm.Gələnil270illiyi-

niqeydedəcəyimizşəhərin17məhəlləsi,17
məscidi, 17məhəllə bulağı, karvansaraları,
türbə vəmədrəsələri, qədimQala divarları,
onlarlatarixiabidəsizamanınsınağındançı-
xaraqbuməğrur və gözəl şəhərin sorağını
həryanayayıb.
Bu taclışəhərzamanıngərdişindən, fələ-

yin çərxindən, düşmənlərin fitnəsindən al-
nıaçıq,üzüağçıxıb.
Qədim Qala divarlarına tamaşa edə-edə

Şuşanınyaddaşındaizsalanbirhadisənixa-
tırlayıram.
1795-ci ilinyayındaAğaMəhəmmədŞah

Qacar85minlikqoşunuylaŞuşaqalasını33
günmühasirədəsaxlayırvəşirazlıSeyidMə-
həmmədÜrfinin qəsidəsindən seçdiyi beyti
İbrahimxəlil xana göndərir. Əsli fars dilində
olanhəminbeytintərcüməsibelədir:

Fələyinmancanağındanfitnədaşıyağır,
SənaxmaqcasınaŞişəiçərisinəsığınmısan.

İbrahimxəlil xan bu beyti alan kimi vəziri
MollaPənahVaqifşahacavabyazır:

Əgərməniqoruyan,mənimbildiyimdirsə,
O,şişənidaşınqoltuğundamühafizəedər.

Şuşaya – Allahın gözəl əsərinə tamaşa
edə-edə“Şuşanıqoruyanqoruyacaq”–de-
yirəm.
Buqədimşəhəritarixənyaşadan,qiymətli

edənhəmdəonundühalarıolub.
ŞuşaAğabəyim ağanın, XurşudbanuNa-

təvanın, Nəcəf bəy Vəzirovun, Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyevin, Yusif Vəzir Çəmənzə-
minlinin, Firidun bəy Köçərlinin və adlarını
qeydetmədiyimiz yüzlərlə sözadamlarının,
alim, rəssam, təzkirəçiMirMöhsünNəvva-
bın, xanəndələrdən Xarrat Qulunun, Hacı
Hüsünün,Sadıqcanın,CabbarQaryağdıoğ-
lunun,KeçəçioğluMəhəmmədin,SeyidŞu-
şinskinin,Bülbülün,ZülfüAdıgözəlovun,Xan
Şuşinskinin,bəstəkarlardanÜzeyir bəyHa-
cıbəylinin,FikrətƏmirovun,Niyazininvəon-
larlanadir insanlarıngözaçdığı,boya-başa
çatdığı,pərvazlandığıtorpaqdır.
Axşamın alatoranlığında “Xan qızı bula-

ğı”ndansuiçirik.Suhəyatqaynağıdır,Suay-
dınlıqıdr, Su qovuşuqdur. Suqovuşan azad
olandainanmışdımtorpaqlarımızınazadolu-
nacağına.Şəhidlərimizin,Qarabağhəsrətiy-
lə dünyasını dəyişənlərimizin ehsanı olsun
–deyibbutarixibulaqdansuiçirik.
Yolumuzun üstündə qarşımızaXurşudba-

nuNatəvanın,ÜzeyirbəyHacıbəylinin,Bül-
bülünbüstləriçıxır.BirvaxtlarMilliİncəsənət
Muzeyininhəyətindəgördüyüm,kədərləndi-
yim “Güllələnmişheykəllər vəgələcək yad-
daş”adlıyazıyazdığımvaxtlarıxatırlayıram.
Şuşanın inciləri indi öz torpaqlarında necə
vüqarlı, necə qürurlu, necə xoşbəxtdir. Bu
müqəddəsmissiyanı yerinəyetirənlərəürə-
yimdəminalqışdeyirəm.
GünəşinsonşəfəqləriQarabağınsonuncu

hakimiMehdiquluxanCavanşirinyeganəqı-
zı,təkincisiXurşudbanuNatəvanınsarayını
işıqlandırır.Dağıdılmış,talanolunmuşbusa-
raydanQarabağxanlığınınəzəmətlikeçmişi
boylanır. O şanlı keçmişi silməyə kimsənin
gücüyetməz.
Alatoranlıqda Şuşanın aşağı məhəlləsinə

– Şuşa türməsinəcən gedib işıqları yanan
Xankəndimizə tamaşaedirik.Şuşayagəldi-
yimizkimi,birgündəxanbabamızınkəndinə
gedəcəyik.

*** 
Şuşada zamansu kimi axır, bir də xəbər

tuturuqki,Şuşadaulduzlaryanır.
SabahAzərbaycanmusiqisininbeşiyi,Qaf-

qazınkonservatoriyası,millimədəniyyətimi-
zinxəzinəsindəyenigündoğacaq,yenitarix
yazılacaq,sabahŞuşabaşdan-başaPOEZİ-
YAolacaq...

***
...Şuşa, 30 avqust 2021-ci il. Günəşin

zərrələri “Xarıbülbül” hotelinin qarşısında-
kıal-qırmızıqızılgüllərinləçəyinəsəpilir,gül
sehrlənir.Bəlkədəsehrlənənbizik.Şuşadan
Zəfərin,qızılgüllərin,şeirinətrigəlir.
Belə xoş ovqatla poeziya bayramına yol-

lanırıq.

GözəllikşairiMollaPənahVaqifinməqbə-
rəsiönündə39illiktarixiolanVaqifPoeziya
Günlərinintəntənəliaçılışıolur.Ölkəbaşçısı
İlhamƏliyev,birincixanımMehribanƏliyeva
poeziyabayramındaiştirakedirlər.
AliBaşKomandanınçıxışınıtəkiştirakçılar

yox,təkŞuşayox,bütündünyaeşidir:
“İşğaldövründəbirçoxlarımız–həmkeç-

mişməcburiköçkünlər,həmbütünAzərbay-
can xalqı, o cümlədən dəmən dəfələrlə fi-
kirləşirdik ki, dünyada ədalət yoxdur.Çünki
ədalətolsaydı,bizbuvəziyyətədüşməzdik.
Məndə, o cümlədən, belə fikirdə idim.An-
caqhəyatgöstərdiki,ədalətvar,sadəcə,dö-
zümlüolmaqlazımdır,səbirliolmaqlazımdır,
ədalətəinanmaqlazımdırvəədalətənailol-
maq üçün çalışmaq lazımdır, hədəfə doğru
getmək lazımdır, ədaləti bərpa etmək üçün
fədakarlıq göstərmək lazımdır. Bu gün biz
hamımız ürəyimizdə deyirik və açıq deyirik
ki, bəli, ədalət var, ədalət bərpa edildi, biz
bugünŞuşadayıqvəbundansonraŞuşada
əbədiyaşayacağıq”.
PrezidenttarixiçıxışıylaŞuşanınyenitari-

xiniyazır,Şuşayaalqışlaryağır!
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi önündə

uzun illər Şuşa həsrətiylə yaşayan, “Üzeyir
ömrü” filmiylə bizə Şuşalı günlər yaşadan
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq
yazıçısıAnarçıxışedir:
“BizburayaZəfəryoluiləgəldik.Buyolun

əvvəlivar,ammasonuyoxdur.Buyoluzan-
dıqcauzanacaq.BuZəfəryolu–Azərbayca-
nın hərbi gücünün yoludur, siyasi gücünün
yoludur,iqtisadigücününyoludurvəmöhtə-
şəm Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbay-
canədəbiyyatınınZəfəryoludur!”.
ZəfəryoluylaŞuşayagələnXalqşairiNə-

riman Həsənzadə, Xalq yazıçısı Elçin ürək
sözlərinidiləgətirir,AYB-ninkatibi,şair-yazı-
çıİlqarFəhminin,gəncşairlərdənGünelŞa-
milqızı,ŞəhriyarDelGeranininşeirləri,bala-
caxanəndəninböyükürəyininsəsipoeziya
bayramındanəzizxatirəkimiyaddaqalır...

*** 
31 avqust, 2021-ci il. Vaqifin məqbərəsi

önündəpoeziyabayramıdavamedir.
Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı “Qarabağa

dönüş”poemasındanbirparçaoxuyur,şair-
lərdənVaqifBəhmənli,ArifBuzovnalı,Asim
Yadigar, İbrahim İlyaslı, Nigar Həsənzadə,
Xəyal Rza, Rəsmiyyə Sabir, Əkbər Qoşalı,
Fərid Hüseyn şeir deyir, muğamın beşiyin-
də muğam müsabiqəsinin qalibləri Nisbət
Sədrayeva, Xəyal Hüseynov muğam oxu-
yur, Xalq artistləri Mehriban Zəki, Pərviz
Məmmədrzayev, Əməkdar artistlər Gülzar
Qurbanova və Elşən Rüstəmovun ifasında
“NizamidənVaqifə” adlı poetik kompozisiya
miniatürsənətəsərikimiyaddaqalır.

*** 

Yolumuzşəninəşeirlərqoşulan,mahnılar
bəstələnən, dünyanın axar-baxarlı yerinə –
Cıdırdüzünədir...Yüzillərboyuərlərin,ərən-
lərincıdıraçıxdıqları,atoynatdıqlarıbuyer
böyükqəhrəmanlıqlarınşahididir.Müharibə-
ninənağırvaxtlarındaaslanpəncəlioğulla-
rımız Cıdır düzünün sıldırımlarını birnəfəsə
qalxaraq düşmənə qan uddurdular, Şuşanı
azad edib hərb tariximizin ən şanlı, ən şə-
rəfi səhifəsini yazdılar.Eləbudüzəngahda
qanlarıyla tarixiyazan, torpaqlarımızuğrun-
daşəhidolanqəhrəmanoğullarımızın ruhu
qarşısındabaşəyirik.
Butarixiyerdə“Xallıgürzə”romanındaQa-

rabağ xanlığınınböyükbir dövrünüqələmə
alan yazıçı Mustafa Çəmənlini, “Ağdamda
nəyimqaldı”romanıylaişğaldanəvvəlkiAğ-
damı“dirildən”yazıçı-dramaturqƏliƏmirlini,
ŞuşadaanadanolubKirsdağınınhəsrətiylə
yaşayan“Azərbaycan”jurnalınınbaşredak-
toru,tənqidçi,tərcüməçiİntiqamQasımzadə-
nivəbaşqasöz,sənətadamlarınıgörürəm.
Mənə elə gəlir ki, bu məkanda neçə-neçə
şeirin ilkmisrası,neçə-neçəəsərin ilkcüm-
ləsiyazılır...

***
Şuşa səfərindən heç vaxt unutmayacağı-

mızxatirələrləayrılırıq.Butarixisəfəritəşkil
edənHeydərƏliyevFondunaayrıca təşək-
küredirik.
Bilmirəm, Şuşanın havasındandır, yoxsa

suyundandır, yolboyu avtobusda poeziya
bayramıdavamedir.Xoşbəxtik,qürurluyuq,
bizŞuşadangəlirik!

Bakı-Şuşa-Bakı

Allahın gözəl əsəri – 
könlümüzün şəhəri

Zəfər salnaməsinin 
yazıldığı tarix

Qəh rə man və məğ rur Azər bay can əs gə ri! Nə vaxt ki, 
Və tən göy lə rin də qa ra bu lud lar sıx laş dı dər hal aya ğa 
qalx dı nız. Otuz il ön cə cən nət Qa ra bağ da qa ra yel lər əs
di. Məkr li düş mən ha va dar la rı nın dəs tə yi ilə iç üzü nü bir 
da ha gös tər di. Kö mək siz, dü zən siz və hər bi təc hi zat sız lıq 
üzün dən bir ad dım ge ri çə kil di niz... Şə hər və kənd lə ri miz 
od tu tub yan dı. Ta ri xi me mar lıq abi də lə ri miz: məs cid və 
mi na rə lər, mü qəd dəs zi ya rət gah lar da ğı dıl dı. İt ki və ya ra
la rı mız çox də rin ol du. Bir mil yon dan çox in san yurdyu
va sın dan di dər gin düş dü. Əda lət siz və müd hiş mü ha ri bə
dən, ta lan dan ürək lər par ça lan dı, göz yaş la rı ley san ol du. 

“Qisasqurdiləqiyamətəqalmaz”,deyibbabalar.Bizdə
buna inandıq! İnanırdıqki,gec-tezqalibolacağıq. İnanır-
dıqki,ogünuzaqdadeyil,gələcək.Düşmənözkinində,
nifrətindəboğulacaq.Qarabağazadolacaqvəqarabağlı-
larözdoğmayurduna,toylu-düyünlügünlərinəqovuşacaq.
Möhtəşəm tarixi günlərə şahidlik etdik. 2020-ci ilin 27

sentyabrındaefir-ekrandaneşitdiklərimizxalqolaraqsüku-
tumuzupozdu.NisgilliQarabağımızuğrundamüharibəbaş-
lanmışdı!AzərbaycanOrdusuhücumakeçib.Düşməngeri
çəkilir...Sevincdəngözlərdəyaş,damarlardaqançağladı...

Haqqsavaşımızınyeddincigünü,4oktyabrdaqüdrətliOr-
dumuzCəbrayılıdüşməndənazadelədi.16oktyabrdaisə
Füzulirayonuişğaldanqurtuldu.Efirdənhərgüneşidilənye-
nibirxəbərgözlərdəsevincyaşlarınaçevrilirdi:Azərbaycan
Ordusu irəliləyir,QubadlıvəZəngilan rayonuuğrundadö-
yüşlərgedir.KəlbəcərrayonuAzərbaycanəsgərlərininnə-
zarətinəkeçdi...Azərbaycanəsgəriqəhrəmanlıqnümunəsi
göstərdi. Düşmənin 30 il ərzində qurubmöhkəmləndirdiyi
keçilməzdeyilənistehkamlarıbirandavurubdağıtdı.Artıq
müzəfərOrdumuzqeyri-adidöyüşəzmi,müharibəstrategi-
yasıiləmüasirhərbtarixinəyenisəhifələryazdı.
Efirdəhərgünerməniişğalçılarınınbiabırçıməğlubiyyəti

haqdaməlumatverilirdi.Bildirilirdiki,Cəbrayılrayonuəra-
zisində gedən döyüşlərdə erməni zabitlər öz əsgərlərinə
“Döyüşməyinmənasıyoxdur.Onsuzdabacarmayacağıq.
Geriçəkilməklazımdır”deyirdi.Başqabirməlumatdadeyi-
lirdi:“Hadrutqəsəbəsiuğrunda30nəfərlikxüsusitəyinat-
lı dəstəmiz 1500 ermənimuzdlusunu pərən-pərən salıb.
Azərbaycanəsgəriyaralıdöyüşyoldaşınıçiynindədaşıdı-
ğıhalda,erməniəsgərlərhəttaqocalarıqoyubqaçıblar”.
Buxəbərisəqəlbimizidahadaqürurlandırır:“Azərbayca-
nın400nəfərlikcəsurdöyüşçüsüŞuşadamöhkəmlənmiş
üçminermənielithərbihissəsiniqaçmağaməcburedib”.
Ali BaşKomandan, Prezident İlhamƏliyevin rəhbərliyi

altındaAzərbaycanOrdusuhaqqında “məğlubedilməzlik”
mifiuydurulanErmənistansilahlıbirləşmələrinin44gündə
axırınaçıxdı.Noyabrın8-dəmusiqi,sənətbeşiyiŞuşamı-
zınyağıdanazadedilməsiəməliyyatı isəhəmqürurverici
idi,həmdədünyanıheyrətəsalmışdı.Prezident,AliBaş
Komandan İlhamƏliyevhəmingün xalqımızın illərdir in-
tizarla gözlədiyi müjdəni elan edirdi: “Şuşanın işğaldan
azad edilməsi bizim gücümüzü bəyan etdi. Ordumuzun
peşəkarlığını,hərbçilərimizincəsarətinivəqəhrəmanlığını
göstərdi.Şuşanıngötürülməsi çoxböyükpeşəkarlıq, cə-
sarət tələb edən əməliyyat idi.Əminəm ki, bu əməliyyat
dünyahərbtarixindəxüsusiyertutacaq.Çünkibuəməliy-
yatıbizimqəhrəmanhərbçilərimizdağlardan,meşələrdən
vəcığırlardankeçərəkyüngülsilahlarlasilahlanmışşəkildə
azadediblər.Şuşanın işğaldanazadedilməsibizimşanlı
Qələbəmizdir”.
Bəli,ŞuşaəməliyyatınınZəfərlətaclanmasıiləişğalçının

kürəyiyerəgəlmişdi.MəhzOrdumuzunyenilməzgücü10
noyabr2020-ciildəişğalçıErmənistanıkapitulyasiyaaktını
imzalamağaməcburetdi.Ermənistanvəonunhavadarları
Azərbaycandövlətinin iradəsi iləhesablaşmaqməcburiy-
yətindəqaldı.Beləliklə,qalibOrdumuz30iləyaxınmənfur
düşmənintapdağıaltındaqalanvətəntorpaqlarını–Qara-
bağıazadlığınaqovuşdurdu,Azərbaycanınərazibütövlü-
yünübərpaetmişoldu.
PrezidentİlhamƏliyevinson17ildəhəyatakeçirdiyigüclü

orduquruculuğu torpaqlarımızın işğaldanazadolmasında
başlıcaamiloldu.BumüharibəeynizamandaAzərbaycanın
uğurlu xarici siyasətini ortaya qoydu. Beynəlxalq ictimaiy-
yətmüharibəningedişindəPrezident İlhamƏliyevinsiyasi
iradəsinə, diplomatik səriştəsinə şahid oldu.Ermənistanın
havadarları olan beynəlxalq güclərin təzyiqləri qarşısında
cəsarətlədayandı,biraddımdageri çəkilmədi.Dünyanın
aparıcımediaorqanlarınadavamlıverdiyimüsahibələrdə
ölkəmizinbumüharibədəhaqlıolduğunu,Azərbaycanınöz
ərazibütövlüyüiləyanaşı,beynəlxalqhüququvəBMT-nin
Ermənistanıişğalçıkimitanıyan4qətnaməsiniicraetdiyi-
nidünyaictimaiyyətinindiqqətinəçatdırdı.Beləliklə,Azər-
baycanhəmdəinformasiyamüharibəsindənəqədərgüclü
olduğununümayişetdirdi.Düşmənvəonahərməqamda
qahmarçıxanlarınAzərbaycanərazilərinin ilhaqplanıalt-
üstedildi.Haqqımızdadolaşanməğlubxalqsindromuyox
oldu.
UzunillərAzərbaycanxalqıürəyindəvətənhəsrəti,yurd

nisgili daşıdı.Ancaq inamını bir gün belə itirmədi.Çünki
rəhbərinə arxayın idi. Prezident İlham Əliyev çıxışların-
dabufikirləridönə-dönəvurğulayırdı: “BizQarabağaqa-
yıdacağıq,Qarabağ tarixiAzərbaycan torpağıdır”.Dövlət
başçımız ulu öndərHeydərƏliyevə və xalqımıza verdiyi
vədinəsadiqqaldığınıgöstərdi.Atavəsiyyətiniyerinəye-
tirdi.Ordumuza,eləcədəmöhkəmiradəlixalqınainanaraq
Zəfərqazandı.
DövlətbaşçısınınimzaladığısərəncamlaŞuşanınişğal-

danazadolunduğu8noyabrtarixitəqvimimizəZəfərGünü
olaraqyazıldı...
BugüncənnətQarabağımızquruculuqmeydanınaçev-

rilib.Qüdrətlidövlətimizingücüvəölkərəhbərininiradəsi,
əzmi iləqısamüddətdəazadolunmuş torpaqlardahəyat
özaxarınadüşəcək,yurdhəsrətliinsanlarözatayurduna
dönəcək...

Savalan FƏRƏCOV
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Azərbaycan
15 sent yabr 1905 – Azər bay can da kuk la teat rı nın ya ra dı cı sı, akt-

yor, re jis sor Mol la Ağa Bə bir li (1905 – 22.10.1970) Ba kı da ana dan 
olub. “O ol ma sın, bu ol sun”, “Bir mə həl lə dən iki nə fər”, “Sehr li xa lat” 
fi lm lə rin də çə ki lib, Aka de mik Dram Teat rın da çı xış edib. 

15 sent yabr 1918 – Nu ru pa şa nın ko man dan lı ğı al tın da Azər-
bay can-türk (Os man lı) Qaf qaz İs lam Or du su Ba kı nı “Sent ro kas pi 
dik ta tu ra sı” və daş nak qüv və lə rin dən azad edib. Hə min gün Gən cə-
də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin rəs mi mət bu or qa nı – “Azər-
bay can” qə ze ti nin ilk sa yı çap dan çı xıb. 

15 sent yabr 2006 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Va sif Zül fü qar oğ lu Adı gö zə lov (28.7.1935 – 2006) və fat edib. Azər-
bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın səd ri olub.  

15 sent yabr 2007 – Xalq rəs sa mı El bəy Mir zə Hə sən oğ lu Rza-
qu li yev (17.6.1926 – 2007) və fat edib. “Te le fon çu qız”, “Ar şın mal 
alan” (1965), “Gün keç di”, “Ar xa dan vu ru lan zər bə” və s. fi lm lə rin 
rəs sa mı olub.

16 sent yabr 1909 – Azər bay ca nın ilk ki no akt ri sa la rın dan olan İz-
zət Mir zəağa qı zı Oru co va (1909 – 22.4.1983) Ba kı da do ğu lub. “Se vil” 
(1929), “Al maz” (1936) fi lm lə rin də baş rol lar da çə ki lib. Son ra lar ta nın-
mış kim ya çı alim, Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı nın aka de mi ki olub.

16 sent yabr 1919 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Par la men-
ti nin qə bul et di yi qa nu na əsa sən, xalq mək təb lə ri ki tab xa na la rı na 
türk (Azər bay can) di lin də ki tab lar al maq üçün Xalq Maari fi  Na zir-
li yi nə ma liy yə və saiti ay rı lıb. Cüm hu riy yət döv rün də öl kə də ümu mi 
fon du 95 min nüs xə ki tab olan 11 ki tab xa na var dı.

16 sent yabr 1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si nin dek re ti ilə mu-
si qi alət lə ri və nəşr lə ri sa tı lan ma ğa za lar mil li ləş di ri lib. Hö ku mət or-
kestr mu si qi çi lə ri nin sə fər bər li yə alı na raq Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın 
sə rən ca mı na ve ril mə si ba rə də qə rar (4 okt yabr 1920) qə bul et miş di.

16 sent yabr 1934 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, piano çu, pro-
fes sor El mi ra Yu sif qı zı Sə fə ro va (1934-1997) Ba kı da ana dan olub.

16 sent yabr 2000 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Na zim Hü-
seyn qu lu oğ lu Ab ba sov (14.12.1938 – 2000) və fat edib. Bə dii (“Dvor-
ja kın me lo di ya sı”), sə nəd li və te le vi zi ya fi lm lə ri nin re jis so ru olub.

16 sent yabr 2002 – Ta nın mış akt yor Ba ha dur Ata ba la oğ lu Əli-
yev (24.2.1933 – 2002) və fat edib. “Ul duz”, “Bö yük da yaq” və s. 
fi lm lər də çə ki lib, fi lm lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib. 

17 sent yabr 1946 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Sə məd Sə mə dov (1946 
– 24.7.2021) ana dan olub. Toy və şən lik lər də po pul yar mah nı la rın 
ifa çı sı ki mi ta nı nıb.

17 sent yabr 1956 – Rəs sam, hey kəl tə raş Müs lüm Ömər oğ lu 
El da rov (1956-2003) Ba kı da do ğu lub. Ba kı İn cə sə nət Mər kə zi nin 
(“Ye ni Gal lery”) ya ra dı cı la rın dan bi ri olub.

17 sent yabr 2004 – Teatr re jis so ru, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Mə bud İb ra him oğ lu İs ma yıl za də (24.3.1927 – 2004) və fat edib. 
Lən kə ran Dram Teat rı nın bə dii rəh bə ri və di rek to ru olub. 

17 sent yabr 2014 – Xalq ar tis ti, vo kal ifa çı sı El dar Ba la ğa oğ lu 
Axun dov (15.3.1949 – 2014) və fat edib. Mü da fi ə Na zir li yi nin Nü mu-
nə vi Hər bi Or kest ri nin so lis ti olub.

Dünya 
15 sent yabr 1789 – Ame ri ka ya zı çı sı Ceyms Fe ni mor Ku per 

(Ja mes Fe ni mo re Cooper; 1789 – 14.9.1851) ana dan olub. Ta ri xi 
və ma cə ra ro man la rı nın müəl li fi  dir: “Ca sus”, “Də niz qul du ru”, “Los-
man”, “So nun cu mo gi kan”, “Lə pir çi” və s.

15 sent yabr 1890 – İn gi lis ya zı çı sı, de tek tiv əsər lə rin müəl li-
fi  Aqa ta Kris ti (Agat ha Mary Cla ris sa; 1890 – 12.1.1976) ana dan 
olub. Əsər lə ri: “Ro cer Ek roy dun qət li”, “Ya rım çıq port ret”, “Şərq 
eksp res sin də qətl”, “Nil də ölüm” və s.

15 sent yabr 1894 – Fran sız ki no re jis so ru, “Os kar” laureatı Jan 
Re naur (1894–1979) ana dan olub. Film lə ri: “Bö yük il lü zi ya”, “Mar-
sel yo za”, “Fran sız kan ka nı” və s.

15 sent yabr 1914 – Türk ya zı çı sı Or xan Ka mal (Meh met Ra şit Öğüt-
çü; 1914 – 2.6.1970) Ada na nın Cey han qə sə bə sin də do ğu lub. “Ba ba 
evi”, “Cə mi lə”, “Yad qı zı”, “Qür bət quş la rı” ki mi ro man la rı, “Çö rək da va-
sı”, “Ar xa kü çə” və s. he ka yə lə ri ya zı çı ya ge niş oxu cu rəğ bə ti qa zan dı rıb.

15 sent yabr 1925 – Rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Ki rill Lav rov 
(1925-2007) ana dan olub. Film lə ri: “Di ri lər və ölü lər”, “Ka ra ma zov 
qar daş la rı”, “Odun ram edil mə si” və s.

16 sent yabr 1462 – İtal yan fi  lo so fu Pyet ro Pom po nas si (Piet ro 
Pom po naz zi; 1462-1525) ana dan olub.

16 sent yabr 1888 – Fin lan di ya ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı (1939) laureatı Frans Emil Sil lanpy ya (Frans Eemil Sil lan-
paa; 1888-1964) ana dan olub. Əsər lə ri: “Hə yat və gü nəş”, “Adam-
lar yay ge cə sin də”, “Ca van lı ğın da və fat et miş”.

16 sent yabr 2016 – Məş hur türk ki noakt yo ru, ya zar Ta rık Akan 
(Ta rık Tah sin Üre gül; 13.12.1949 – 2016) və fat edib.

17 sent yabr 1908 – Ame ri ka ya zı çı sı, de tek tiv ro man lar müəl li fi  
Con Kri zi (John Creasey; 1908-1973) ana dan olub.

17 sent yabr 1931 – İtal yan əsil li Ame ri ka akt ri sa sı, “Os kar” laureatı 
Enn Benk roft (An ne Banc roft – An na Ma ria Louisa İta liano; 1931-2005) 
ana dan olub. Film lə ri: “Mə zun”, ”Na za ret li İsa”, “Əs gər Ceyn” və s.
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“Misilsiz cəsarət” 
27 sentyabr – Anım Gününə
həsr olunmuş sərgi keçiriləcək

Mə də niy yət Na zir li yi, “ASAN Xid mət”, Azər bay can 
Rəs sam lar İt ti fa qı, Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya-
sı, Xə tai Sə nət Mər kə zi və “ASAN Kö nül lü lük Mək tə-
bi”nin təş ki lat çı lı ğı ilə 27 sent yabr – Anım Gü nü nə həsr 
olun muş “Mi sil siz cə sa rət” ad lı rəsm sər gi si açı la caq.  

Sər gi nin eks po zi si ya sın da Azər bay ca nın rəs sam 
və hey kəl tə raş la rı nın müx tə lif üs lub və janr lar da Və-
tən mü ha ri bə si qəh rə man la rı nın xa ti rə si nə həsr et di yi 
əsər lə ri yer ala caq.

Sər gi də iş ti rak et mək is tə yən rəs sam lar sent yab rın 
20-dək möv zu ya uy ğun rəsm lə ri nin key fi y yət li fo to su-
nu, əsə rin adı nı, öl çü sü nü və tex ni ka sı nı, öz ad, so yad 
və əla qə nöm rə lə ri ilə bir gə resm qa le re ya@gmail.com 
ün va nı na gön də rə bi lər lər.

Qeyd edək ki, sər gi Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Ope-
ra tiv Qə rar ga hın CO VİD-19 pan de mi ya sı ilə əla qə dar 
qə bul et di yi qay da la ra uy ğun ke çi ri lə cək.

Rəs sam lar ya ra dı cı lı ğı bo yu ən müx tə lif janr lar da əsər lər ya rat-
sa lar da, bu fərq li es te tik tu tum da şı yı cı la rı ara sın da müt ləq on-
la ra da ha ya xın ola nı, tez-tez mü ra ciət et dik lə ri də olur. “Tək lən-
miş” psi xo lo ji-ya ra dı cı du rum la rı nı il ham la rı nın pər vaz lan ma sı na 
kök lə yən rəs sam lar üçün bu nun nə de mək ol du ğu nu yə qin ki, 
on la rın öz lə ri da ha yax şı bi lir lər. Bu nun sə bə bi ni Mosk va da ya şa-
yıb-ya ra dan soy da şı mız İl ha mə Qur ba no va dan so ruş ma saq da, 
onun ər sə yə gə tir di yi çox say lı gül-çi çək li na tür mort lar da tor pa-
ğın qüd rə ti ni hiss et mək, ya rat dı ğı ətir li gö zəl lik da şı yı cı la rı nın 
il ham ve ri ci seh ri nə düş mək is tə yi nin qa ba rıq lı ğı du yu lan dır. Hə lə 
so vet dö nə min dən ailə si ilə Ru si ya pay tax tın da ya şa yan İl ha mə 
xa nı mın bu gün ən bö yük ar zu su yə qin ki, düş mən tap da ğın dan 
“Də mir yum ruq”la azad edil miş doğ ma Qa ra bağ çöl lə rin dən top-
la ya ca ğı gül-çi çə yə bə dii gör kəm ver mək dir...

Çək di yi müx tə lif na tür mort lar-
da gö rün tü yə gə ti ri lən ya sə mən, 
ço ban yas tı ğı, qı zıl gül, la lə, nər-
giz, qə rən fi l və di gər ne çə-ne çə 
gü lün for ma-bi çi min də və rən-
gin də ru hu nu ox şa yan es te tik 
qay naq lar aş kar et di yi nə əmin 

olan rəs sa mın on lar üçün tap dı-
ğı bə dii şərh də, qa ba rıq gö rü nən 
eşq, qü rur və safl  ıq la bə ra bər, 
həs rə tin se zil mə si ni də za ma nı-
na gö rə tə bii say maq olar. Ay-
rı-ay rı gül lər də ifa də olun muş 
mə na-məz mun yü kün dən “boy-
la nan” bə dii tu tu mun-duy ğu lan-
dı rı cı es te ti ka nın ta ma şı çı sı ilə 
dialoq ya rat maq gü cü gö rü nən 
ol du ğun dan, çox vaxt gö zü müz-
də adi lə şən zə rifl  ik rəmz lə rin də 
ya şan tı la rı mız la səs lə şən qay-
naq la rın tə si ri nin əl də olun ma-
sı nı müəl li fi n uğu ru say maq olar. 

Odur ki, İl ha mə xa nı mın bu 
əsər lə rin də av ro pa lı la rın “can sız-
lıq və sa kit lik” ifa də çi si ki mi qə-
bul et dik lə rin dən da ha çox fərq li 
es te ti ka ilə qar şı la şı rıq. İn di cə 
də ril miş çöl gül lə ri nin va za da qə-
rar laş ma sın da on la rın tə ra və ti ni 
qo ru ma ğa səy gös tə ril mə si, bu 
yer də yiş mə nin çox vaxt tə bə tin 
“da va mı” – onun la əla qə li təq-
di ma tı ki mi dü şü nül mə si də “gül 
hə ya tı”nın əv vəl ki ki mi da vam et-
di yi nə bə dii işa rə dir. Yax şı hal dır 
ki, rəs sam ar zu la dı ğı bu təəs sü-
ra tı real-ger çək çi bə dii va si tə lər lə 
əl də et mə yə nail olub. Na tür mort-
la rın məhz özü nə məx sus ya xı-
rəng imp ro vi zə lə ri ilə duy ğu lan dı-
rı cı es te tik qay na ğa çev ril mə si də 
müəl li fi n da vam lı ax ta rış la rı nın 
nə ti cə si dir. 

Onun tə biət dən tam təc rid olu-
nan gül lə ri nin təq di ma tın da ilk 
ba xış da klas sik “sa kit lik” hiss 
olun sa da, əs lin də, mə ka na ari-
fa nə ba xış la bu ra da da hə ya tın 
da vam et di yi ni sez mək müm-
kün dür. Bu nu gül-çi çək li va za nın 

yer ləş di yi mə ka nın bə dii həl lin-
də, ma saüs tü nün tər ti ba tın da, 
in ter yer lə əla qə li təs vi rin də duy-
maq müm kün dür. Elə rəs sa mın 
da niy yə ti bu ra da kı hə ya tın bir 
an lı ğa “qı rıl ma sı”na ta ma şa çı sı-
nı inan dır maq, jan rın mə lum es-
te ti ka sı na özü nə məx sus ça lar lar 
əla və et mək dir. Onun çox say lı 
na tür mort la rın da klas si ka ya bir 
qə dər fərq li mü na si bət də bu nun 
yad da qa lan nə ti cə lə ri ni gör mək 
müm kün dür...

Bu yer də qeyd edək ki, İl ha-
mə Qur ba no va nın bə dii ir sin də 
yer alan di gər janr lı əsər lər də də 
mü ra ciət olu nan möv zu la ra özü-
nə məx sus ya naş ma möv cud-
dur. Bu mə na da rəs sa mın sü jet li 
tab lo la rı xü su si lə diq qət çə kir. 
Müx tə lif il lər də çə kil miş “Xo ca-
lı”, “Xu da fə rin li toy”, “Qız qa la sı 
əf sa nə si”, “Sev gi”, “Müj də”, “Mə-
nim dün yam” və “Yu xu” əsər lə-
ri bu qə bil dən dir. Bu rəng kar lıq 
nü mu nə lə ri nin es te ti ka sın da ov-
qat ya ra dı cı lıq önə çə kil di yin dən 
gö rün tü yə gə ti ri lən mo tiv lər və 
ha di sə lər ta ma şa çı tə rə fi n dən 
emo sional lıq la qə bul olu nur lar. 
Bə zən real lı ğı, bə zən də duy ğu 
və dü şün cə lə ri ni əya ni ləş dir mə-
yə ça lı şan rəs sam, kom po zi si-
ya nı təş kil edən ay rın tı la rı müəy-
yən ov qa ta bə lə mə yə üs tün lük 
ver mək lə son nə ti cə də əsə rin 

bə dii bü töv lü yün tə sir li alın ma sı-
na nail olub. Bu mə na da “Xo ca  lı” 
fa ciəsi nin in san ha ra yı nın, “Xu-
da fə rin li toy”un isə nik bin duy-
ğu la rın ifa də si ol du ğu nu qeyd 
et mə li yik. Hər iki əsər də rəng lə-
rin ov qat ya rat maq gü cün dən us-
ta lıq la is ti fa də edən müəl lif həm 
el kə də ri ni, həm də el se vin ci ni 
ey ni uğur la bə diiləş di rib.

“Qız qa la sı əf sa nə si”nə bu 
vax ta qə dər rast laş ma dı ğı mız 
bə dii şərh ve rən rəs sam, baş 
ve rən lər də suç suz lu ğu bir mə-
na lı olan qı zın ru hu nun asi ma na 
yük səl di yi nə cəl be di ci ob raz-

lı gör kəm ve rə bi lib. Ti ki li nin və 
“ruh”un əha tə lən di yi mən zə rə nin 
nik bin li yin də də onun bu “ge-
diş”inə bə dii müəl lif təq di ri du yul-
maq da dır. İl ha mə Qur ba no va nın 
di gər sü jet li löv hə lə ri nin mə-
na-məz mun da şı yı cı lı ğın da da 
in san ya şan tı la rı na ha mı nı duy-
ğu lan dı ra bi lə cək ya naş ma möv-
cud dur. Odur ki, is tər “Sev gi”nin, 
is tər sə də “Müj də” və “Yu xu”nun 
leyt mo ti vin də, ar tıq ya şan mış-
lar la ya na şı, ar zu la nan la rın da 

es te ti ka sın da ümid işı ğı gö rün-
mək də dir. Ək sər hal lar da ob raz-
lı bə dii şərh lə ger çək lə şən bu 
müəl lif təq di mat la rın da həm də 
dü şün dü rü cü lük qə rar laş dı ğın-
dan, gö rü nən lər ar zu-tab lo ki mi 
də qə bul olu nur.

Rəs sam yu xa rı da in cə lə di-
yi miz əsər lə rin də ol du ğu ki mi, 
çək di yi mən zə rə lə rin də də ov-
qat ya ra dı cı lı ğa me yil li dir. Çün ki 
o, tə biətin ən müx tə lif çağ la rı nı 
sa də cə, təs vir et mək xa ti ri nə bə-
diiləş dir mir. Onun an se çi min də 
əv vəl cə dən apa rı lan da vam lı 
mü şa hi də lə rin nə ti cə si hiss olun-
maq da dır. Gü nün iki tə zad lı mə-
qa mı nı – sübh ça ğı nı və qü ru bu 
gö rün tü yə gə ti rən müəl li fi n açıq 
də niz də gü nə şin ölə zi mə si nə 
və qə dim kənd ev lə ri nin qa ran-
lı ğa qərq ol ma sı na ver di yi bə dii 
yo zum real – ger çək çi ya naş ma 
ilə real laş dı ğın dan, gö rü nən lər 
inan dı rı cı və yad da qa lan dır...

Rəs sa mın çək di yi rəng kar lıq 
və qra fi k port ret lə rin də də in san 
psi xo lo gi ya sı na nü fuz et mə is-
tə yi hiss olun maq da dır. Bu nun 
üçün müəl li fi n seç di yi bə dii ya-
naş ma da mən tiq li dir. Be lə ki, 
real-ger çək çi va si tə lər lə müx tə lif 
in san ya şan tı la rı nı da ha inan dı-
rı cı ifa də et mək müm kün dür. 

Son da mə lu mat üçün bil di rək 
ki, hə yat yol da şı, ta nın mış fır ça 
us ta sı Qüd rət Qur ba nov la bir lik-
də Ba kı da kı məş hur “Əzim za də 
mək tə bi”ndə təh sil al mış İl ha-
mə xa nım çox dan dır  Mosk va da 
ya şa yır. Odur ki, onun bə dii ir si 
Azər bay can la ya na şı, Ru si ya nın, 
o cüm lə dən dün ya nın bir çox öl-
kə lə ri nin də sə nət xi ri dar la rı na 
ta nış dır. “Dün ya Xalq la rı nın İn-
cə sə nə ti” Bey nəl xalq As so siasi-
ya sı nın üz vü olan həm yer li miz öz 
ya ra dı cı lı ğın da ənə nə və müasir-
li yin qov şa ğı nı ya şa dan sə nət kar 
ki mi ta nın maq da dır. O həm də 

Ru si ya Xalq lar Dost lu ğu Uni ver-
si te ti nin Land şaft me mar lı ğı ix ti-
sa sı üz rə mə zu nu dur. Əla və edək 
ki, rəs sam bey nəl xalq “Nax çı van 
bə şə riy yə tin be şi yi dir” (2012) və 
“Qə bə lə-2016” rəsm fes ti val la rı-
nın iş ti rak çı sı olub, 2013-cü il də 
Mosk va da Ma ri na Sve ta ye va nın 
Ev-Mu ze yin də fər di sər gi si təş kil 
olu nub... 

Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

“Şəhidlərimizi ehtiramla yad edirik!” 
Milli Kitabxananın metodik vəsaiti

M.F.Axund za də adı na Azər bay-
can Mil li Ki tab xa na sı 27 sent yabr 
– Anım Gü nü ilə bağ lı “Şə hid lə ri mi zi 
eh ti ram la yad edi rik!” ad lı me to dik 
və saiti vir tual re jim də is ti fa də çi lə rə 
təq dim edib. Me to dik və sait 2020-
ci il Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nin 
əziz xa ti rə si nə həsr olu nub.

Və  sait Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin “Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sın  da Anım Gü  nü -
nün tə  sis edil  mə  si haq  qın  da” sə  rən  ca -
mı ilə açı  lır. Həm  çi  nin döv  lət baş  çı  sı  nın 
2020-ci il sent  yab  rın 27-də xal  qa mü  ra -
ciəti, “Ba  kı şə  hə  rin  də Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
me  mo  rial komp  lek  si  nin və Zə  fər mu  ze -
yi  nin ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da” sə  rən  ca  mı, 
di  gər sə  nəd  lər me  to  dik top  lu  da yer alıb.

“Ta  ri  xin ən şə  rəfl   i sə  hi  fə  si – İkin  ci 
Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si” ad  lı ma  te  rial -
da Qa  ra  bağ prob  le  mi  nin, er  mə  ni  lə  rin 

yurd yer  lə  ri  mi  zə olan id  diala  rı  nın ta  ri -
xi  nə qı  sa eks  kurs edi  lir, otu  zil  lik iş  ğa  la 
son qo  yan 44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə -
sin  dən söz açı  lır.

Me  to  dik və  sait  də Anım Gü  nü ilə 
əla  qə  dar ki  tab  xa  na  lar  da ke  çi  ri  lə  cək 
təd  bir  lər – sər  gi  lər, mü  sa  bi  qə  lər və s. 
haq  qın  da töv  si  yə  lər ve  ri  lib, nü  mu  nə -
lər, mü  va  fi q bib  lioq  ra  fi k mən  bə  lər diq -
qə  tə çat  dı  rı  lıb.

“Əla  və  lər” böl  mə  sin  də İkin  ci Qa  ra  bağ 
mü  ha  ri  bə  sin  də şə  hid olan əs  gər  lə  rin 
əziz xa  ti  rə  si  nin rəm  zi olan Xa  rı  bül  bül, 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də iş  ti  rak et  miş Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri -
nin hər  bi qul  luq  çu  la  rı  nın təl  tif edil  mə  si 
üçün tə  sis edil  miş or  den və me  dal  lar 
haq  qın  da mə  lu  mat  lar da öz ək  si  ni ta  pıb.

Həm  çi  nin möv  zu ilə bağ  lı ki  tab  la  rın 
və döv  ri mət  buat  da dərc olu  nan mə  qa -
lə  lə  rin bib  lioq  ra  fi   ya  sı ve  ri  lib.

Biz Azərbaycandanıq!

Güllərin  nəğməsi

“Kitabi-Dədə Qorqud”un Günbəd əlyazması” çapdan çıxıb
AMEA-nın Nə  si  mi adı  na Dil -
çi  lik İns  ti  tu  tu  nun di  rek  to  ru, 
aka  de  mik Möh  sün Na  ğı  soy -
lu  nun ”Ki  ta  bi-Də  də Qor -
qud”un Gün  bəd əl  yaz  ma  sı” 
mo  noq  ra  fi  ya  sı işıq üzü gö  rüb. 
Nəşr 2019-cu ilin əv  vəl  lə  rin  də 
İran  da aş  kar edil  miş Gün  bəd 
əl  yaz  ma  sı  nın teks  to  lo  ji-fi  lo  lo  ji 
təh  li  li  nə həsr olun  muş ilk mo -
noq  ra  fik araş  dır  ma  dır.

Ki  tab şər  ti ola  raq iki his  sə  yə – əl -
yaz  ma  nın teks  to  lo  ji-fi   lo  lo  ji araş  dır -
ma  sı  nı əha  tə edən təd  qi  qat his  sə -
si və əl  yaz  ma  nın tən  qi  di mət  ni və 
söz  lü  yü  nə bö  lü  nür. Əl  yaz  ma  nın ilk 

də  fə ha  zır  lan  mış tən  qi  di mət  ni “Ki -
ta  bi-Də  də Qor  qud”un ye  ni mət  ni -
nin müx  tə  lif ad  lar  la təq  dim olu  nan 
üç Tür  ki  yə və bir Azər  bay  can nəş  ri 
əsa  sın  da tər  tib edi  lib.

Aka  de  mi  kin fi k  rin  cə, 31 və  rəq -
dən iba  rət olan əl  yaz  ma ki  ta  bı 
XVIII yü  zil  li  yin son  la  rın  da Təb -
riz  də ha  zır  la  nıb. Əl  yaz  ma  nın 
pa  leoq  ra  fi k gös  tə  ri  ci  lə  ri və dil 
özəl  lik  lə  ri be  lə bir fi k  rə gəl  mə  yə 
əsas ve  rir. Ki  tab oğuz eli  nin bi -
li  ci  si Də  də Qor  qu  dun soy  la  ma -
la  rın  dan və epo  sun baş qəh  rə -
ma  nı Qa  zan xan haq  qın  da  kı bir 
boy  dan iba  rət  dir. Son  da əl  yaz -
ma  nın fak  si  mi  le  si də ve  ri  lib.

“Elm və təh  sil” nəş  riy  ya  tın  da 
çap olu  nan mo  noq  ra  fi   ya  nın el  mi 
re  dak  to  ru aka  de  mik Ka  mal Ab  dul -
la, mə  sul re  dak  to  ru do  sent Qə  ti  bə 
Va  qif  qı  zı  dır.

“Leyli və Məcnun” Dnepr Beynəlxalq
Kitab Festivalında

IV Dnepr Bey nəl xalq Ki tab Fes ti va lın da (“Dnepr Book Spa ce”) 
da hi Azər bay can şairi Ni za mi Gən cə vi nin Uk ray na da işıq üzü 
gör müş “Ley li və Məc nun” ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ri lib. Ki tab 
Azər bay can Döv lət Tər cü mə Mər kə zi nin dəs tə yi ilə nəşr edi lib.

Mər kə zin Uk ray na təm sil çi si Ma ri na Qon ça ruk təq di ma tı aça raq, 
Uk ray na-Azər bay can ədə bi əla qə lə ri, qu ru mun bu sa hə nin in ki şa-
fı na ver di yi töh fə lər, Ni za mi Gən cə vi ədə bi ir si nin tər cü mə lə ri və 
Uk ray na alim lə ri tə rə fi n dən apa rı lan təd qi qat lar dan bəhs edib.

Dnep ro pet rovsk Vi la yə ti Azər bay can lı la rı Konq re si nin nü ma-
yən də si Nə cəf Əh mə dov iki xalq ara sın da ədə bi-mə də ni əla qə lə-
rin in ki şa fı na xid mət edən təd bi rin əhə miy yə tin dən da nı şıb.

Uk ray na lı mək təb li lər “Ley li və Məc nun” əsə rin dən par ça la-
rı səs lən di rib. Fes ti val çər çi və sin də “Ley li və Məc nun” ki ta bı ilə 
ya na şı, Döv lət Tər cü mə Mər kə zi nin Uk ray na di lin də nəşr lə ri – 
“Müasir Azər bay can poezi ya sı an to lo gi ya sı”, İma dəd din Nə si mi-
nin “Haqq yo lu mən özüm ol dum...” və di gər ki tab lar sər gi lə nib.

“Qarabağ Zəfəri” qısa hekayə müsabiqəsi
“Müc rü” nəş riy ya tı 44 gün lük Və-
tən mü ha ri bə sin də Azər bay-
can Or du su nun Qə lə bə si-
nin il dö nü mü mü na si bə ti lə 
“Qa ra bağ Zə fə ri” qı sa 
he ka yə mü sa bi qə si elan 
edib. Mü sa bi qə nin məq-
sə di çağ daş Azər bay-
can ədə biy ya tı na dəs tək 
ol maq, oxu cu la rın Qə lə-
bə mi zə ya ra dı cı müs tə vi də 
mü na si bə ti ni üzə çı xar maq dır.

“Qa ra bağ Zə fə ri” qı sa he ka yə mü sa bi qə si nə 
gön də ril miş əsər lə rin həc mi 44 söz dən çox ol-
ma ma lı dır. Yal nız Azər bay can di lin də olan he-

ka yə lər qə bul olu nur, iş ti rak üçün yaş 
məh du diy yə ti yox dur.

Müəl lifl  ər əsər lə ri ad və tə xəl-
lü sü nü, əla qə nöm rə si ni qeyd 
et mək lə qi sa he ka ye@gmail.
com elekt ron ün va nı na gön-
dər mə li dir lər. Əsər qə bu lu 8 
no yab ra dək da vam edə cək.

İlk 10 ye ri tut muş müəl lifl  ər 
ki tab dəst lə ri və baş qa hə diy-

yə lər lə mü ka fat lan dı rı la caq, ilk 
5 ye rin qa li bi dip lom la təl tif olu na-

caq. Mü sa bi qə yə gön də ril miş əsər lər 
ki tab ha lın da nəşr edi lə cək.
Mü sa bi qə nin şərt lə ri nə uy ğun əsər lər www.

muc ru.art por ta lın da ya yım la na caq.
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№69 (1846)
15 sentyabr 2021son səhifə Latviyada Fikrət Əmirovun 

musiqisi səslənib
LatviyanınYurmalaşəhərindəənənəvi18-ciKremerataBaltika
BeynəlxalqFestivalıkeçirilib.Budəfəkifestival“KremerataBalti-
ca”kameraorkestrinin25,məşhurlatviyalıskripkaçıvəorkestrin
yaradıcısıGidonKremerinisə75illikyubileylərinəhəsredilib.

TədbirdədinləyicilərəAzərbaycanıntanınmışdirijoruFuadİb
rahimovunrəhbərliyiiləkonsertproqramıtəqdimolunub.
Proqramdabirsıratanınmışbəstəkarlarınəsərləri,ocümlədən

AzərbaycanbəstəkarıFikrətƏmirovundahişairvəmütəfəkkirNi
zamiGəncəviyəhəsretdiyi“Nizami”simfoniyasıifaolunub.Əsər
dinləyicilərtərəfindənböyükmaraqvəalqışlarlaqarşılanıb.
Azərbaycansimfonikmusiqisininşahəsərlərindənhesabolu

nanbuəsərinbeynəlxalqfestivaldaifası“NizamiGəncəviİli”nə
gözəltöhfəolmaqlayanaşı,AzərbaycanLatviyamədəniəlaqə
lərindədəmühümhadisədir.

Ölkəmiz Parisdə 
“Assosiasiyalar forumu”nda təmsil olunub 
Fransa-AzərbaycanDialoquAssosiasiyası(ADFA)ölkəmizi
Parisin15-cirayonunda“Assosiasiyalarforumu”adlıənənəvi
mədəniyyəttədbirindətəmsiledib.

“Assosiasiyalarforumu”Parisin15cirayonununmeriyasının
qarşısındakımeydandatəşkilolunub.Buradamüxtəlifsahələr
dəfəaliyyətgöstərənassosiasiyalarınfəaliyyətiniəksetdirən
200dənçoxstendqurulub.
Ölkəmizi təmsiledənADFAnınstendindəHeydərƏliyevFondu

tərəfindənfransızdilindənəşredilmişAzərbaycantarixivəmədəniy
yətinədairkitablar,mədəniyyətimiziəksetdirənmilliəşyalar,geyim
lər,xalçanümunələrieləcədəmillişirniyyatlarımıztəqdimolunub.
ADFAnınstendiniziyarətedənlərə,ocümlədəntədbirintəş

kilatçılarına assosiasiyanın fəaliyyəti, eləcə də ölkəmiz, tarixi
mizvəmədəniyyətimizhaqqındaətrafıməlumatverilib,kitablar
hədiyyəedilib.Parisdəyaşayandiaspornümayəndələrimizdə
ADFAnınstendiniziyarətediblər.

Türk dünyası solistlərinin iştirakı ilə 
İzmirdə konsert keçirilib

DünyaBirləşmişŞəhərlərvəYerliİdarələrTəşkilatınınTürkiyə-
ninİzmirşəhərindəkeçirilənMədəniyyətzirvəsininbağlanış
mərasimiTürkdünyasınıtəmsiledənsolistləriniştiraketdiyi
konsertproqramıiləyaddaqalıb.

KonsertBeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOYvə
İzmirBöyükşəhərBələdiyyəsininbirgətəşkilatçılığıiləgerçəkləşib.
SolistlərTÜRKSOYGənclərxoru,İzmirDövlətOperavəBalet

Xoruvə“Ələlə”musiqisimfonikorkestrininmüşayiətiiləgözəl
musiqinömrələriifaediblər.“YunusƏmrəvəTürkdiliİli”çərçivə
sindətəqdimolunanproqramAhmetAdnanSaygunun“Yunus
Əmrə”oratoriyasındanbirbölümləbaşlayıb.
Türkdilli ölkələrin sənətçilərinin konsertindəAzərbaycanı vo

kalçıÇinarəŞirinovatəmsiledib.
“ZənginmədəniyyətproqramlarıiləYunusƏmrəninhumaniz

mini vədünya tolerantlıqmesajlarınıgələcəknəsillərəçatdırı
rıq”,–deyəTÜRKSOYunBaşkatibiDüsenKaseinovkonsertlə
bağlıaçıqlamasındavurğulayıb.
Qeydedəkki,pandemiyasəbəbindənçıxışlarınabirmüddət

araverənTÜRKSOYGənclərxorubuyaxınlardaAzərbaycan,
Qazaxıstan,Qırğızıstan,ÖzbəkistanvəTürkmənistanınmüstə
qilliyinin 30cu ildönümümünasibətilə Türkiyənin şəhərlərində
qastrolsəfərindəolub.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

Sentyabrın11-12-dəMoskva-
dakıXalqTəsərrüfatıNailiy-
yətləriSərgisinin(VDNX)
“Azərbaycan”pavilyonunda
“Moskva-Bakı:qəlblərqoşa
döyünür“adlıtədbirkeçiri-
lib.TədbirMoskvaşəhərinin
əsasınınqoyulmasının874-cü
ildönümünəhəsrolunmuş
ənənəvibayram–“Şəhərgü-
nü”çərçivəsindətəşkiledilib.

Ənənəviolaraqhərilsentyab
rın ikinci şənbəbazar günlərin
dəqeydolunan “Moskvagünü”
tədbirlərinin ən rəngarəng mə
kanlarından biri də VDNXda
kı “Azərbaycan” pavilyonu idi.
“MoskvaBakı:qəlbləribirləşdirir”
adlıtədbir“Azərbaycan”pavilyo
nutərəfindənRusiyapaytaxtının
sakinlərinə və qonaqlarına əsl
bayramhədiyyəsiolub.

“Azərbaycan” pavilyonunun
baş direktoru Səadət Kadırova
bukimikütləvibayramlarınölkə
mizin mədəniyyətinin təbliği ba
xımından böyük əhəmiyyət da
şıdığınısöyləyib.“Beləbirgündə
Azərbaycanmədəniyyətini,xalqı
mızın adətənənələrini tanıtmaq
fürsəti əldən verilə bilməz. Bu
rada milli rəqslərimiz və musi
qimiz, təamlar nümayiş olunur.

Belə bir tədbir Azərbaycanı
Moskva sakinlərinə, qonaqla
rına tanıtmaq üçün fürsətdir.
Çalışdıq ki, pavilyona gələn
hərkəsAzərbaycanabhavası
nıhissetsin”,–deyəobildirib.
Tədbirin qonaqları sərgipa

vilyonda Azərbaycan məhsul
ları ilə tanış olmaq, məşhur
Azərbaycan çayının dadına
baxmaq, milli üslubda tərtib
olunmuşfotozonasındayadda
qalan fotolarçəkdirmək imkanı
əldəediblər.
İncəsənətustalarınınifasında

Azərbaycan rəqsləri, xalq çalğı
alətlərinincanlıifasıqonaqlarda
xoşovqatyaradıb.
Sərginin kreativbədii mey

dançasındaarzuedənhər kəs
Moskva və Bakının görməli
yerlərinin rəsmlərini rəngləyib,
Azərbaycanpaytaxtınavəölkə
mizin tarixi yerlərinə virtual tur
həyatakeçiriblər.

DaşkəndşəhərininƏdiblərxiya-
banında“MaqsudŞeyxzadə:
azadlığacanatanşair”adlısə-
nədlifilminintəqdimatıkeçirilib.

TədbirdəÖzbəkistanınelm,mədə-
niyyətvəincəsənətxadimləri,şairvə
yazıçılar,Azərbaycandiasporunun
üzvləri,tələbələr,medianümayəndə-
ləriiştirakedib.

Özbəkistanın “First Art Media” şirkəti,
DaşkənddəkiHeydərƏliyevadınaAzərbay
canMədəniyyətMərkəzi(AMM),“Azərbay
canTeleviziyavəRadioVerilişləri”QSCnin
dəstəyiiləhazırlananfilminbirhissəsininçə
kilişləriböyükşairinvətəniAzərbaycanda,do
ğulduğuAğdaşrayonundaaparılıb.
Mərasimi Özbəkistanın Nəqliyyat Uni

versitetinin rektoru Adil Əbdürrəhmanov

açaraq özbək ədəbiyyatının klassiki, şair,
tərcüməçi, ədəbiyyatşünas, pedaqoq, ta
nınmış soydaşımız Maqsud Şeyxzadənin
(19081967)həyatvəyaradıcılığıhaqqında
məlumatverib.

AkademikNaimKərimovM.Şeyxzadə
nin dram əsərlərini Şekspirin “Hamlet”,
“Otello”, “Kral Lir” əsərləri ilə müqayisə
edib və onun “MirzəUluqbəy”, “Cəlaləd
din Manguberdi” kimi əsərlərinin nəinki
Özbəkistanda və Azərbaycanda, bütün
Şərqaləmindəşöhrətqazandığınıbildirib:
“Təsadüfideyilki,böyüközbəkşairiŞük
rullaM.Şeyxzadəni“Özbəkədəbiyyatının
Şekspiri”adlandırıb”.
AMMin direktoru Samir Abbasov

M.Şeyxzadəninözyaradıcılığı ilə ikixalq
arasındadostluqkörpüsüyaratdığını,Hü
seynCavid,AbdullaŞaiqkimiklassikləri
mizdəndərsalanədibinəsərlərininözbək
ədəbiyyatınınincilərisiyahısınadaxiledil
diyinibildirib.
“Özbəkkino”MilliAgentliyibaşdirektoru

nun birincimüavini ŞuxratRizayev bildirib
ki,ÖzbəkistanPrezidentiŞavkatMirziyoyevin
sərəncamı ilə abidələri Ədiblər xiyabanında
ucaldılan klassik şair və yazıçılar haqqında
filmlər çəkilir, onların əsərləri yenidən nəşr
edilir.M.Şeyxzadədəonlardanbiridir.

əvvəli səh. 1-də
Suğra iki oğlu ilə birgə dağ

kəndində yaşayır. Onun əri
19411945ci il müharibəsində
iştirakedir.Suğrauzunmüddət
dir ərindən xəbər ala bilmir, bu
ərəfədə isə onunböyük oğluna
da çağırış vərəqi gəlir. Ərindən
sonra oğlunu da itirəcəyindən
narahat olan Suğra tərəddüd
edir və böyük oğlunu dağlarda
gizlənənqaçaqlarınyanınagön
dərir.Bundansonrao,ağırəziy
yətlərlə üzüzə qalır. Sevgi və
nifrətlədoluhəyatonugözləyir...

***
Rejissor Tahir Tahiroviçin

“Qırmızı” filmi isə 1924 sent
yabrtarixindəRusiyanınSama
ra şəhərində XXVI Beynəlxalq
“Uşaqlarüçünkino”festivalında
nümayişolunacaq.
Festivalın saytında verilən

məlumata görə, tamaşaçıları
genişbeynəlxalqproqramgöz

ləyir. Festivalda Azərbaycan,
Norveç, İsveç, İtaliya, Koreya
Respublikası,Belarus və s. öl
kələrtəmsilolunacaq.
SsenarimüəllifiSevdaSulta

nova,operatoruƏminəHəsənli
olan“Qırmızı”filmiuzaqbirdağ
kəndindəyaşayanməktəbliqız

danbəhsedir.Valideynləriayrıl
dığınagörəevdətəkqalanqızın
yeganə arzusu kəndin palçıqlı
yollarındatəzəqırmızıayaqqa
bısını geyinməkdir. Ancaq qır
mızı ayaqqabı geyinmək ona
qismətolmur...
Onu da bildirək ki, “Uşaqlar

üçünkino”festivalıçərçivəsində
2011ci ildən Rusiya Mədəniy
yət Nazirliyi və “Radost” xey
riyyəfondunundəstəyi iləçətin
həyat şəraitində olan uşaqlar
üçün məxsusi “Ümid artımı”
proqramıdareallaşdırılır.

LALƏ

“Moskva günü”ndə “Azərbaycan” pavilyonunda
“Çalışdıq ki, buraya gələn hər kəs Azərbaycan ab-havasını hiss etsin”

“Yenə günəşin istisinə sığınaraq Xəzərin sahilində gəzmək istərdim”
UkraynanınXalqartisti,Azərbaycan
tamaşaçısının“Telefonçuqız”filmindən
(1962,rejissorHəsənSeyidbəyli)tanıdığı
RaisaNedaşkovskayaKiyevdəmüka-
fatlatəltifolunub.Aktrisateatrsənətinin
inkişafındakıxidmətinəgörə“Kiyevskaya
Pektoral”mükafatınalayiqgörülüb.

MərasimdəöncəKiyevinbirneçə teatrı
nınaktyorlarıtərəfindənsəhnəciklərgöstə
rilib.
R.Nedaşkovskaya mükafata və diqqətə

görə təşəkkürünü bildirib. Karyerası haq
qındadanışanaktrisakinovəteatrsənətini
seçdiyiüçünxoşbəxtolduğunuvurğulayıb.
O,çəkildiyiekranəsərlərindənsözaçarkən
“Telefonçuqız”filmihaqqındaxoşxatirələ
rinidanışıb.Azərbaycandafilməçəkilərkən
19yaşınınolduğunudeyənaktrisaümumi
likdə50yəyaxınfilmdərolaldığını,Mehri
banobrazınıçoxsevdiyinibildirib.

SonuncudəfəBakıda40iləvvəlolduğu
nudeyənaktrisayenədəgünəşinistisinə
sığınaraq Xəzərin sahilində gəzmək istə
diyinidiləgətirib:“Azərbaycandaunudul
madığımüçünbirqadınkimiözümüxoş
bəxt sayıram.Azərbaycan mənə əzizdir,
“Telefonçuqız”filmindəkiMehribanobrazı
karyeramdaənuğurlurollarımdanbiridir”,
deyəRaisaNedaşkovskayaəlavəedib.

O, mükafatlandırma mərasimində azər
baycanlıların da iştirak etdiyini məmnun
luqlavurğulayıb.
TədbirinsonundaKiyevdəkiMüslümMa

qomayev adına Mədəniyyət Mərkəzinin
rəhbəri, Ukraynanın Xalq artisti Qurban
Abbasov və müğənni Natalya Kudyaşova
AzərbaycanvəUkraynamusiqilərindəniba
rətkompozisiyailəçıxışediblər.

Filmlərimiz beynəlxalq festivallarda 
“Suğra və oğulları” Cənubi Koreyaya, “Qırmızı” isə Rusiyaya gedir

“Azadlığa can atan şair”
Daşkənddə Maqsud Şeyxzadə haqqında sənədli filmin təqdimatı

78-ci Venesiya Film Festivalının 
qalibləri elan edilib

Sentyabrın1-dən11-dəkdavam
edən78-ciVenesiyaBeynəl-
xalqFilmFestivalınınqalamə-
rasimindəqaliblərelanolunub.

Festivalının əsas mükafatını
– “MüqəddəsMarkın qızıl şiri”ni
fransızxanımrejissorOdriDiva
nın “Hadisə” filmi qazanıb. “Ən
yaxşı rejissor” nominasiyasında
“Gümüşşir”mükafatına“Köpəyin
gücü”filminəgörəCeynKempion

layiqgörülüb.VenesiyaFilmFes
tivalı münsifər heyətinin Qran
prisi “Allahın əli” filminə görə
PaoloSorrentinoyatəqdimedilib.
İspan aktrisası Penelopa Kruz
həmvətəni Pedro Almodovarın
“Paralelanalar”filmindəkiroluna
görə“Volpikuboku”na(“Ənyaxşı
aktrisa”)layiqgörülüb.
Qeydedəkki, bu il festivalın

əsasmüsabiqə proqramına 21
filmdaxiledilmişdi.
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