
Da hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri, 
dün ya ədə biy ya tı nın bö yük söz nə-
hən gi Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li yi 
mü na si bə ti lə öl kə miz də və xa ric-

də müx tə lif təd bir lər ke çi ri lir, mü tə fək kir 
ədi bin bə şə ri ide ya la rı diq qət mər kə zi nə 
çə ki lir. 

Okt yab rın 14-də Ni za mi Gən cə vi adı-
na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin 
qar şı sın da açıq ha va da da hi söz us ta dı-
nın bən zər siz əsər lə ri nə həsr olun muş mi-
niatür lər əsa sın da “İşıq fes ti va lı. Ni za mi 
Gən cə vi” ad lı audiovi zual la yi hə nin açı lış 
mə ra si mi ke çi ril di. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı və 
bir sı ra döv lət qu rum la rı nın dəs tə yi ilə  “Ni-
za mi Gən cə vi İli” çər çi və sin də real laş dı rı lan 
la yi hə ədi bin zən gin poetik-fəl sə fi  ir si nə da-
ha bö yük ic ti mai ma raq cəlb et mək məq sə-
di da şı yır.

Mə ra sim də Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı 
Hu ma ni tar si ya sət, dias por, mul ti kul tu ra lizm 
və di ni mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri Fə rəh 
Əli ye va, mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov, 
na zi rin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev, na zir 
müavi ni Sev da Məm mə də li ye va, bir sı ra 
öl kə lə rin Ba kı da kı sə fi r lə ri, ta nın mış elm, 
mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri iş ti rak 
edir di lər.

Fes ti val baş la maz dan ön cə jur na list lə-
rə açıq la ma ve rən mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov “Ni za mi Gən cə vi İli” çər çi və sin də 
na zir lik tə rə fi n dən müx tə lif la yi hə lə rin hə-
ya ta ke çi ril di yi ni de di, “İşıq fes ti va lı”nın da 
bu təd bir lə rin da va mı ol du ğu nu qeyd et di: 

“Ni za mi Gən cə vi nin bu gün də in san la rı 
mə nə vi-əx la qi ka mil ləş mə yə ça ğı ran öl-
məz “Xəm sə”si nin mo tiv lə ri üz rə çə kil miş 
mi niatür lə rin söz us ta dı nın adı nı da şı yan 
mu ze yin fa sa dın da can lan dı rıl ma sı ilə Ba kı 
şə hə rin də möh tə şəm bir mən zə rə yə şa hid-
lik edi rik. Fes ti va lı ke çir mək də əsas məq-
sə di miz müx tə lif öl kə lər də – Ru si ya Mil li 
Ki tab xa na sı, İs tan bul da Top qa pı Sa ray Mu-
ze yi Ki tab xa na sı, Kemb ric Uni ver si te ti Fit-
zuil yam Mu ze yi, Har vard İn cə sə nət Mu ze-
yin də qo ru nub sax la nı lan “Xəm sə” mo tiv li 
mi niatür lər va si tə si lə dün ya ədə biy ya tın da 
məx su si ye rə ma lik Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nı 
ic ti maiy yə tin diq qə ti nə çat dır maq dır. Şairin 
daim gə rək li əsər lə rin dən müx tə lif sü jet lər 

işıq se li ilə can lan dı rı la raq möh tə şəm bir 
mən zə rə ya ra da caq. Və tən daş la rı mı zı fes-
ti val ər zin də bu audiovi zual gö rün tü yə bax-
ma ğa də vət edi rik”.

No yab rın so nun da “Ni za mi həf tə si” ke çir-
mə yi plan laş dır dıq la rı nı söy lə yən na zir vur-
ğu la dı ki, həf tə ər zin də öl kə miz də gör kəm li 
şairə it haf edi lən ta ma şa lar, kon sert lər və 
təq di mat lar təş kil olu na caq.

Son ra qo naq lar Mil li Azər bay can Ədə biy-
ya tı Mu ze yi nin fa sa dın da “Xəm sə”nin mo-
tiv lə ri üz rə çə kil miş audiovi zual gö rün tü yə 
bax dı lar.

Bil di rək ki, 3D audiovi zual pro yek si ya for-
ma tın da real la şan fes ti val okt yab rın 16-dək 
da vam edə cək.

Nizami dühasının əsrlərdir azalmayan ziyası
Mütəfəkkir şairin 880 illiyinə həsr olunan “İşıq festivalı”
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Keçmiş məcburi köçkünləri doğma yerlərə 
ən qısa zamanda qaytarmaq istəyirik

Azad edil miş əra zi lər lə bağ lı xü su si in ves ti si ya proq ra mı 
qə bul edi lib. Ca ri il üçün nə zər də tu tul muş məb ləğ təq ri bən 
1.3 mil yard ABŞ dol la rı təş kil edir. Sər ma yə qo yu lu şu əsa sən 
inf rast ruk tur la yi hə lə ri nə dir. Bu ilin so nu na dək sa hə si 10 min 
kvad rat ki lo met rə bə ra bər olan azad edil miş əra zi lə rin elekt rik 
ener ji si ilə tə mi na tı tam ba şa ça ta caq.

Ha zır da biz av to mo bil və də mir yol la rı in şa edi rik. Fü zu li də 
yer lə şən ye ni ha va li ma nı ha zır dır. Ar tıq o, ilk təy ya rə lə ri qə bul 
edib. Biz onu sək kiz aya in şa et mi şik. Da ha iki ha va li ma nı nın 
in şa sı da vam edir. İki şə hə rin baş pla nı təs diq edi lib və iş lə rə 
start ve ri lib. Yə ni, biz iş lə rə çox fəal baş la mı şıq və pla nı mız 
keç miş məc bu ri köç kün lə rin doğ ma ev lə ri nə ən qı sa za man da 
qay ta rıl ma sı dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri okt yab rın 7-də İta li ya nın 
“La Re pubb li ca” qə ze ti nə mü sa hi bə sin də de yib. Döv lət baş çı-
sı nın vi deofor mat la mü sa hi bə si nin tam mət ni okt yab rın 13-də 
rəs mi mət buat da dərc olu nub. Pre zi dent ital yan jur na lis tin Er-
mə nis tan-Azər bay can mü na qi şə si nin ba şa çat ma sı, iş ğal dan 
azad olun muş əra zi lə rin bər pa sı, re gion da ya ran mış və ziy yət, 
Azər bay ca nın İta li ya ilə mü na si bət lə ri və di gər mə sə lə lə rə dair 
sual la rı nı ca vab lan dı rıb.

davamı səh. 2-də

Müstəqilliyimizin 30 yaşını
böyük Zəfər ruhu ilə qarşılayırıq

Okt yab rın 18-də Azər bay ca nın döv lət müs tə qil li yi ni bər pa et-
mə si nin 30 ili ta mam olur. 1991-ci il okt yab rın 18-də Ali So vet 
“Azər bay can Res pub li ka sı nın döv lət müs tə qil li yi haq qın da” 
Kons ti tu si ya Ak tı qə bul edib. Sə nəd də Azər bay can Res pub li-
ka sı nın 1918-1920-ci il lər də möv cud ol muş Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin va ri si ol du ğu qeyd edil miş di. 

Bu gün lər də Mil li Məc li sin mü za ki rə si nə çı xa rı lan “Müs tə qil lik 
Gü nü haq qın da” qa nun la yi hə si isə Cüm hu riy yət lə Azər bay can 
Res pu bil ka sı ara sın da ta ri xi va ris li yi hü qu qi müs tə vi də bir da-
ha təs bit edir. Qa nun la yi hə si nə əsa sən, ma yın 28-i Müs tə qil lik 
Gü nü, okt yab rın 18-i Müs tə qil li yin Bər pa sı Gü nü elan olu na caq. 
İn di yə dək təq vi mi miz də 28 May Res pub li ka Gü nü, 18 Okt yabr 
Azər bay ca nın Döv lət Müs tə qil li yi Gü nü idi.

Müs tə qil lik ta ri xi nin ən üm də mə sə lə si ni ötən il Və tən mü ha-
ri bə sin də həll edən Azər bay can Res pub li ka sı 30 ya şı nı bö yük 
Zə fər ru hu ilə, qa lib döv lət ki mi qar şı la yır.

“Azad edilmiş ərazilərdə bütün abidələr
qorunacaq, bərpa ediləcək”

6-20 okt yabr ta ri xin də Pa ris də UNES CO-
nun İc raiy yə Şu ra sı nın 212-ci ses si ya sı 
ke çi ri lir. Ses si ya da Azər bay ca nın UNES-
CO-da kı daimi nü ma yən də si, sə fir El man 
Ab dul la ye vi öl kə mi zin mil li bə ya na tı nı 
təq dim edib.

Bə ya nat da diq qə tə çat dı lıb ki, 2020-ci il-
də Azər bay can otuz ilə ya xın Er mə nis ta nın 
iş ğa lı al tın da qal mış əra zi lə ri ni azad et di. 
Qeyd olu nub ki, Er mə nis tan iş ğal et di yi əra-
zi lər də, elə cə də öz əra zi sin də ta ri xən möv-
cud ol muş Azər bay can xal qı nın mə də ni ir si-
ni məhv və qa rət et mək, mə nim sə mək üçün 
sis tem li si ya sət yü rü düb. Er mə nis tan abi də-
lə ri da ğıt maq, me mar lıq xü su siy yət lə ri ni də-
yiş mək və “ar xeolo ji” qa zın tı lar apar maq la 
Azər bay can mən şə li ol du ğu nu bil di rən bü-
tün əla mət lə ri or ta dan qal dır maq məq sə di 
gü düb.

Vur ğu la nıb ki, bu ki mi fəaliy yə ti ilə Er mə nis-
tan UNES CO-nun sə nəd lə ri də da xil ol maq la, 

“Si lah lı mü na qi şə lər za ma nı mə də ni mül kiy-
yə tin mü ha fi  zə si haq qın da” 1954-cü il Haaqa 
Kon ven si ya sı nın və onun iki Pro to ko lu nun, 
ha be lə “Mə də ni mül kiy yə tin qa nun suz id xa-
lı, ix ra cı və onun üzə rin də sa hib lik hü qu qu-
nun ötü rül mə si nin qa da ğan edil mə si va si-
tə lə ri haq qın da” Kon ven si ya nı, bey nəl xalq 
hu ma ni tar hü qu qu ko bud şə kil də po zub.

“Mü na qi şə nin həl li Er mə nis tan la Azər bay-
can ara sın da kı mü na si bət lə rin nor mal laş ma-
sı ilə re gional əmək daş lıq, in ki şaf və fi  ra van-
lıq üçün ye ni pers pek tiv lər açıb. İn di sül hün 
qo run ma sı, reabi li ta si ya və ye ni dən qur ma 
iş lə ri, məc bu ri köç kün lə rin ge ri qay ta rıl ma sı 
müt ləq priori tet ol ma lı dır. Azər bay can hö ku-
mə ti onil lik lər dir da vam et miş iş ğa lın nə ti cə-
lə ri ni ara dan qal dır maq, o cüm lə dən ta ri xi, 
mə də ni və di ni irs abi də lə ri mi zin bər pa sı 
məq sə di lə prak ti ki ad dım lar at ma ğa baş la-
yıb”, – de yə E.Ab dul la yev vur ğu la yıb.

davamı səh. 3-də

Mədəniyyət naziri Anadolu Agentliyinə 
müsahibə verib

“Qa ra bağ Azər bay ca nın ən gö zəl böl gə lə rin dən bi ri nə çev ri-
lə cək”. Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov bu söz lə ri Tür ki yə nin 
Ana do lu Agent li yi nə mü sa hi bə sin də de yib.

Na zir bil di rib ki, hö ku mə tin əsas və zi fə si iş ğal dan azad edi lən 
böl gə lə ri bər pa et mək və ye ni dən qur maq dır: “Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin elan et di yi “Bö yük Qa yı dış” proq ra mın da ta ri xi və mə-
də ni abi də lə rin bər pa sı da bö yük yer tu tur. İn san la rı mı zın, mə-
də niy yə ti mi zin, Azər bay can ru hu və kim li yi nin o böl gə yə dön mə-
si üçün mər hə lə li plan tət biq edi rik. Mə də ni abi də lə rin və ziy yə ti ni 
araş dır maq və in ven tar laş ma üçün böl gə yə mü tə xəs sis lər gön-
dər mi şik. Bə zi böl gə lər də ar tıq bər pa iş lə ri nə baş la nı lıb. Pre zi-
dent İl ham Əli yev tə rə fi n dən Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı 
elan edi lən Şu şa da 3 məs cid və 2 kil sə ni bər pa edi rik”.

İş ğal dan azad olun muş böl gə lər də Mə də niy yət Na zir li yi tə rə-
fi n dən apa rı lan il kin mo ni to rinq lər ba rə də da nı şan Anar Kə ri mov 
bu əra zi lər də ki ta ri xi, mə də ni, di ni abi də lə rin 95 faizi nin da ğı dıl-
dı ğı nı de yib: “Er mə ni lə rin Qa ra bağ da da ğı dıb vi ran qoy duq la rı 
mu zey lər, məs cid lər, abi də lər tək Azər bay can xal qı nın mə də ni 
ir si nə de yil, bü tün İs lam dün ya sı na, ümu mi lik də isə, bə şər mə-
də niy yə ti nə qar şı van da lizm ak tı dır”.

A.Kə ri mov vur ğu la yıb ki, məq sə di miz tək cə abi də lə ri bər pa et-
mək de yil, bu tor paq la rı mı za xal qı mı zın ru hu nu, ənə nə lə ri, də-
yər lə ri ge ri qay tar maq və böl gə ni can lan dır maq dır.

Muzeylərdə kolleksiyaların toplanması: dövrün çağırışları və sosial məsuliyyət

Xə bər ver di yi miz ki mi, 13-15 okt yabr 
ta ri xin də Azər bay can Mil li Xal ça 
Mu ze yin də Bey nəl xalq Mu zey lər 
Şu ra sı (İCOM) Azər bay can Mil li 

Ko mi tə si, İCOM-un Mu zey İda rə çi li yi 
(İN TER COM) və Et noq ra fi ya Mu zey lə-
ri və Kol lek si ya la rı (İC ME) bey nəl xalq 
ko mi tə lə ri nin bir gə əmək daş lı ğı ilə 
“Mu zey lər də kol lek si ya la rın top lan ma-
sı si ya sə ti nin də yiş di ril mə si: li der lik və 
so sial mə su liy yət zə ru rə ti” ad lı konf rans 
ke çi ri lir.

Mə də niy yət Na zir li yi və Azər bay can Mil-
li Xal ça Mu ze yi nin dəs tə yi ilə hib rid (əya-
ni və on layn) for ma da ke çi ri lən konf ran sın 
açı lı şın da Ru si ya, Slo ve ni ya, Xor va ti ya, 
Al ma ni ya, Ru mı ni ya və Ni der land dan mü-
tə xəs sis lər, elə cə də İCOM-un bey nəl xalq 
ko mi tə lə ri nin sədr lə ri iş ti rak edib lər.

Konf ran sı İCOM Azər bay can Mil li Ko mi tə-
si nin səd ri, Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi-
nin di rek to ru Şi rin Mə li ko va aça raq təd bi rin 
əhə miy yə ti və möv zu nun ak tual lı ğın dan da-
nı şıb.

davamı səh. 3-də

Füzulinin işğaldan 
qurtuluşundan bir il ötür...
Ötən ilin pa yı zın da Və tən mü ha ri bə sin-
də rə şa dət li Azər bay can Or du su otuz 
ilə ya xın Er mə nis ta nın iş ğa lı al tın da 
qa lan tor paq la rı mı zı azad et di. Zə fə rə 
apa ran yol da – okt yab rın 17-də Fü zu li 
şə hə ri də azad lı ğı na qo vuş du. 

Və tə ni mi zin hər gu şə si xal qı mı zın min 
il lər dir ya şa yıb-ya rat dı ğı, onun ta ri xi ni, 
ir si ni  tə cəs süm et di rən abi də lər lə zən-
gin dir. İş ğal dan azad olun muş əra zi lər-
də 706-sı döv lət qey diy ya tın da ol maq la 
2600-dən çox ta ri xi abi də olub.

Hə lə mü ha ri bə nin get di yi bir müd dət də 
öl kə baş çı sı tə rə fi n dən im za la nan “Azər-
bay can Res pub li ka sı nın iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lə rin də mü vəq qə ti xü su si 
ida rəet mə nin təş ki li haq qın da” 2020-ci il 
29 okt yabr ta rix li fər ma na uy ğun ola raq, 
azad edil miş əra zi lər də Mə də niy yət Na-
zir li yi nin nü ma yən də lə ri tə rə fi n dən ta rix və 
mə də niy yət ob yekt lə ri nin il kin in ven tar laş-
dı rıl ma sı və mü ha fi  zə si məq sə di lə mo ni to-
rinq lər baş lan dı.

davamı səh. 2-də

Bolqarıstan Milli Kitabxanasında Azərbaycan guşəsi
Okt yab rın 14-də pay taxt So fi ya şə hə rin-
də yer lə şən Mü qəd dəs Ki ril və Me fo di 
adı na Bol qa rıs tan Mil li Ki tab xa na sın da 
Azər bay ca na dair daimi gu şə nin açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib.

Mə ra sim də Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı-
nın di rek to ru, pro fes sor Kə rim Ta hi rov, Bol-
qa rıs tan Mil li Ki tab xa na sı nın di rek to ru Kra-
si mi ra Alek sand ro va, öl kə mi zin So fi  ya da kı 
sə fi  ri Hü seyn Hü sey nov və di gər qo naq lar 
iş ti rak edib lər.

Təd bir də çı xış edən Kə rim Ta hi rov Bol-
qa rıs tan Mil li Ki tab xa na sın da ol ma sın dan 
məm nun lu ğu nu ifa də edib. Bil di rib ki, Azər-
bay ca na dair daimi gu şə də nü ma yiş olun-
maq məq sə di lə Mil li Ki tab xa na nın Eh ti yat 
mü ba di lə fon dun dan 100-dən çox ki tab 
Bol qa rıs tan Mil li Ki tab xa na sı na gön də ri lib. 
Daimi gu şə də Azər bay ca nın zən gin ta ri xi 
və mə də niy yə ti, müasir in ki şa fı, elə cə də 
Qa ra bağ haq qın da ki tab lar yer ala caq.

davamı səh. 2-də
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MoskvadakıDövlətŞərqMuze
yindəAzərbaycanheykəltəraş
lığındaavanqardizmistiqamə
tininbanisi,XalqrəssamıFazil
Nəcəfovunalbomununtəqdi
matıvəsərgisininaçılışıolub.

Sərginin təşkilatçıları Heydər
Əliyev Fondu, RF Mədəniyyət
Nazirliyi,DövlətŞərqMuzeyivə
Mərcani Fondudur.Sərgidə sə
nətkarın yaradıcılığınınmüxtəlif
dövrlərinəaidqrafikaəsərlərivə
bürüncdən hazırlanmış heykəl
lərnümayişetdirilir.
AzərbaycanınRusiyadakı sə

firiPoladBülbüloğlusərgininaçı
lışmərasimindəçıxışedib.Fazil
Nəcəfovu “canlı klassik” adlan
dıransəfirdeyib:“Fazilmüəllim
1935ci ildə anadan olub. Mən
ona uzun ömür və yaradıcılıq
uğurları arzu edirəm. Rəssam
vəheykəltəraşhaqqındadanış
maqasanməsələdeyil.Hərkəs
onunişlərinətamaşaetsəvəöz
fikrinihasiletsə,dahayaxşıolar.
Mənbirməqamıxüsusivurğula
maqistərdimki,sovetdövründə
incəsənətdə avanqardizm üslu

bundaişləməkasanməsələde
yildi.LakinFazilNəcəfovdavam
gətirdi və bu gün bizim canlı
klassikimizdir”.
Şərq Muzeyinin direktoru

Aleksandr Sedov deyib: “Eks
pozisiyayaFazilNəcəfovunson
illərdəyaratdığıəsərlərləbəra

bərdahaerkəndövrəaid işləri
də daxildir. Lakin əsas hadisə
“Fazil Nəcəfov. Heykəltəraşlıq.
Qrafika”adlıalbomuntəqdima
tıdır.Albombizim çoxdankı tə
rəfdaşımızHeydərƏliyevFon
dunun dəstəyi ilə nəşr edilib.

BusərgicariildəHeydərƏliyev
Fondu ilə birgə təşkil olunmuş
ikinci sərgimizdir. Birinci sərgi
NizamiGəncəviyəhəsredilmiş
di.Bizəməkdaşlığıyüksəkqiy
mətləndiririk. Ümidvarıq ki, bu
əməkdaşlıq davam edəcək və
özsəmərəsinigöstərəcək”.

A.Sedov 1918ci ildə yaradıl
mışDövlətŞərqMuzeyinin tari
xi barədə də məlumat verib. O
deyib:“Bizimmuzeyimizin,necə
deyərlər,“göbəyiAzərbaycanilə
kəsilib”.Muzeyinbirnömrəlieks
ponatı 1918ci ildə buraya daxil

olmuşQarabağxalçasıdır.İnven
tar nömrəsi 1 olan xalçaTvers
kayaküçəsindəkixalçamağaza
sından gətirilmişdi. 1918ci ildə
mağaza milliləşdiriləndə xalçanı
bizimmuzeyəveriblər”.
Sərgininkuratoruvə“FazilNə

cəfov.Heykəltəraşlıq.Qrafika”al
bomununmüəllifərindənbiriolan
Mariya Filatova albom üzərində
işindörd ildavametdiyinideyib:
“Bualbomunüçmüəllifivar.Əsas
müəllif qeyriadi ədəbi istedada
malikolanFazilNəcəfovözüdür.
O yazmır, amma o qədər ma
raqlı və cəlbedici söhbətlər edir
ki, hər şey aşkar təsəvvür edilir.
Məndəöznövbəmdəonunduy
ğularını, intonasiyalarınıoxucuya
çatdırmağaçalışmışam.Dahabir
müəllif – jurnalist NonnaMüzəf
fərovadır. Albom Heydər Əliyev
FondununvəMərcaniFondunun
dəstəyiiləhazırlanıb”.
MoskvadaAzərbaycan təsviri

sənətində“Abşeronməktəbi”nin
görkəmli nümayəndələrindən
olanFazilNəcəfovunyaradıcılı
ğına həsr edilmiş sərgi oktyab
rın20dəkdavamedəcək.
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masından sonra Rusiyanın regionda
sülhməramlı fəaliyyəti barədə suala
cavabında dövlət başçısı bildirib ki,
Rusiya sülhməramlıları Azərbaycan
da, bizim Qarabağ bölgəsində yer
ləşib. Bu müddət ərzində bəzi xırda
insidentlər istisna olmaqla vəziyyət
sabitdir və ümumən biz bundan razı
yıq: “Əlbəttə, həllini gözləyən müəy
yənməsələlər qalmaqdadır. Xüsusən
də,hazırdaRusiyasülhməramlılarının
məsuliyyətzonasındaolanərazilərimi
zə səfər etmək üçünAzərbaycandan
icazə almalı olan əcnəbilər məsələsi
var. Qarabağa səfər edən dırnaqara
sıturistlərinsayıkəskinşəkildəazalsa
da,bəziəcnəbilərhələdəbizimərazi
mizə,Rusiyasülhməramlılarınınoldu
ğu yerlərə qanunsuz daxil olurlar. Bu
məsələ Rusiyanın səlahiyyətli orqan
larının, Müdafiə Nazirliyinin diqqətinə
çatdırılıbki,bunasonqoyulsun.Buvə
bəzidigərməsələlərözhəllinitapmalı
dır.Ancaqhazırdabizonlarınfəaliyyə
tindənümumilikdərazıyıq”.
Azad edilmiş ərazilərdə yenidənqur

ma işlərində İtaliyanın iştirakı barədə
sualacavabolaraqPrezidentİlhamƏli
yevbildiribki,İtaliyabuişlərəcəlbedi

lənilkölkələrdəndir:“İlkölkəTürkiyədir,
ikincisiisəİtaliyadır.Bu,təsadüfideyil.
Bu,bizimseçimimizidi.Məndemişdim
ki,bizBöyükQayıdışlabağlıyenidən
qurma layihələrinəyalnızdostölkələr
dənolan şirkətləri dəvət edəcəyik.Bir
neçəitalyanşirkətiartıqmüxtəliflayihə
lərdə,o cümlədənZəfərmuzeylərinin,
Memorial muzeylərin və İşğal muzey
lərinin yaradılmasında iştirak edir. Ar
tıqbir italyanşirkətibirbölgəninenerji
təminatıməsələsiiləbağlıbizimləmü
qavilə imzalayıb. Bundan əlavə, digər
italyanşirkətikənd təsərrüfatıməhsul
larının istehsalına sərmayə yatırmağa
başlayıb. Beləliklə, italyan şirkətlərinin
Azərbaycanda fəaliyyəti alqışlanılır və
bu yenidənqurma işlərində daha çox
italyanşirkətləriolacaq”.
DövlətbaşçısıregiondaAvropaİttifa

qınınmümkünroluiləbağlıfikirlərinidə
bölüşüb. “Hazırda buməsələlər geniş
şəkildə müzakirə edilir. Avropa İttifaqı
ŞurasınınprezidenticənabŞarlMişelin
buyayAzərbaycanasəfərizamanıbiz
AzərbaycanAvropa İttifaqı əməkdaş
lığının geniş gündəliyi ilə bağlı ətrafı
müzakirələr apardıq. Əlbəttə, əmək
daşlığımızınenerji kimiənənəvi sahə
lərivarki,buradakınəhənglayihələrin
icrasınıyalnızalqışlamaqolar.

BugünAvropaİttifaqıbizimnəqliyyat
potensialımıza böyük maraq göstərir
vəbusahədəfəaliştirakedir.Çünkibiz
AzərbaycanıAvrasiyanınmüasirinfrast
ruktura və qonşularla şaxələndirilmiş
kommunikasiyamarşrutlarınamalikmü
hümnəqliyyatmərkəzinəçeviririk.Avro
paİttifaqıbuprosesinbirhissəsiolmağı
planlaşdırır.Biz, həmçininCənubiQaf
qazda postmüharibə dövrünün inkişa
fındadaAvropaİttifaqınınrolunumüza
kirəedirik”,–deyəİlhamƏliyevbildirib.

Heç bir öl kə Azərbaycanın 
qərar la rı na tə sir edə bil məz
AzərbaycanPrezidentiİranlamünasi

bətlərdəsonvaxtlaryaranmışvəziyyəti
dəşərhedib.İtalyanjurnalistin“Beləba
şadüşürəmki,Sizin İsrail ilə yaxınol
mağınızdanonlaroqədərdəməmnun
deyillər” sualına cavab olaraq dövlət
başçısıbildiribki,bu,bəhanədir.Başve
rənlərinsəbəbibizimbəzidigərölkələr
ləolanmünasibətimizdeyil,çünkixarici
siyasətimiz çox açıqdır, şəfafdır, sabit
vəmüstəqildir:“HeçbirdigərölkəAzər
baycanınqərarlarınatəsiredəbilməzvə
yabunaçalışmalıdeyil.Qərarlarburada
– BakıdaAzərbaycanın milli maraqları
əsasındamənimtərəfimdənverilir.Əgər
kimsə süni bəhanədən istifadəetməyə
çalışaraqAzərbaycanıdigərölkəiləmü
nasibətlərininolmasındagünahlandırıb
sa,bucəhdlərboşçıxıb.Bu,düzgünyol
deyilvəgətiribdalanaçıxaracaq”.
Dövlətbaşçısıqeydedibki,başve

rənlərin səbəbi çox sadədir: “Azər
baycan öz sərhədlərinə hörmətlə ya
naşılmasını istəyir. Qarabağın azad
edilməsindən sonra biz Ermənistanla

öz sərhədimizə çıxdıq. Biz öz sərhə
dimizə gəlib, orada yerləşdik. Ermə
nistanın bəzi şəhərləri arasındakı yol
Azərbaycanın ərazisindən keçir. Bu
yoldanQarabağa,bizimərazimizəmal
larınqeyriqanunidaşınmasında istifa
dəolunduğunugörməyəbaşladıq.Bu,
qəbuledilməzdir.Bizözsərhədlərimizə
hörmətləyanaşılmasınıtələbedirik.Biz
hərhansıdigərölkəninsərhədiniqey
riqanuni olaraq pozmuruq. Beləliklə,
mesajımız çox sadə idi – dayandırın
bunu! Biz ictimaiyyətə açıqlamadan
çoxdostcasınabildirdikki,bunudayan
dırsınlar. Çünki bu, düzgün deyil. Biz
həminyollaranəzarətedirikvəgörürük
ki,aldatmağın,“bununbaşvermədiyini”
söyləməyinyeriyoxdur.Əfsuslarolsun
ki,buxəbərdarlığaadekvat cavabve
rilmədi.Sonra biz ikinci addımı atmalı
olduq. Biz diplomatik nota hazırladıq,
səfiri dəvət etdik vəbunu ictimaiyyətə
açıqladıqki,bunudayandıraq.Amma,
əslində,bu,dahapis formaaldı, İran
danQarabağagedənyükmaşınlarının
sayıartdı.Buaddımıbizzərbə,bilərək
dənhörmətsizlikkimisaydıq.Sonrabiz
tamamilə qanuni hesab edilən başqa
tədbirləri gördük və bu, qonşu ölkədə
böyük qarışıqlığa, lazımsız hərəkətlə
rəsəbəboldu.Yersizbəyanatlarverildi,
hədələr edildi, sərhədimizə yaxın hər
bitəlimlərkeçirildi.Müəmmalıidiki,ilk
dəfəhərbitəlimlərinplanlıtədbirolduğu
deyildi. Sonra isə deyildi ki, bizə nəyi
isənümayişetdirməküçünedildi”.
Prezidentvurğulayıbki,heçkəsözira

dəsinibizimüzərimizəqoyabilməz.Biz
bütünölkələrləvəilknövbədə,qonşula
rımızladostmünasibətlərəmalikolmaq

istəyirik: “Səkkiz il ərzində işlədiyimiz
əvvəlkiİranhökumətiiləbizmünasibət
lərimizi ən yüksək mümkün səviyyəyə
qaldıra bildik.Mənim həmkarım cənab
HəsənRuhani iləondanartıqgörüşüm
olub. Bütün həmin görüşlərməhsuldar
olub.Bizenerji,nəqliyyat,mədəni inki
şaf,təhlükəsizliksahələrindəbirçoxsa
zişləri imzalamışıqvə icraetmişik.Mü
nasibətlərimiz,əslində,dostluqvəyaxşı
qonşuluq rəmzinə çevrilmişdir. İranın
yeni hökuməti, yeni Prezidenti seçilən
dəbiznəetdik?Bizonuninauqurasiya
sınaparlamentsədrininvəBaşnazirin
müavininin rəhbərliyi ilə böyük nüma
yəndəheyətinigöndərdik.Onlarmənim
dostluqmesajımıbirbaşaİranPreziden
tinəçatdırdılar.Eynizamanda,digərçat
dırılanmesajvəmənbunuxüsusiolaraq
əvvəlcəbildirdim,belə idi:“Xahişedirik
Qarabağda İran biznesmenləri tərəfin
dənaparılanqeyriqanunibiznesfəaliy
yətinədiqqətyetirin”.Bizİranhökumətini
ittihametməkmövqeyindədeyildik.Biz
anladıqki,bunubəziözəlşirkətləredir.
Lakinbizbunundayandırılmasınıxahiş
etdik.Cavabolaraqnəbaşverdiyinihər
kəsgörür.Nəticədənəyənailolduq?Bir
dahasöyləyimki,heçbiryaxşışeybaş
vermədi.Bunagörəbiz,ilknövbədə,İs
railinazadolunmuştorpaqlaragətirilmə
si iləbağlıAzərbaycanayönələnbütün
ittihamlarırəddedirik.Bu,tamamiləcə
fəngiyyatdır. Bu, sadəcə, Azərbaycanı
qaralamaqməqsədilədaxiliauditoriyaya
yönəlmişbəhanədir.Hərkəsgedibgörə
bilərki,oradaheçhəyatyoxdur.Hərbir
şeydağıdılıb.İkincisiisəbizdigərlərinə
etdiyimizhörmətinözümüzədəolması
nıtələbedirik”.

Keçmiş məcburi köçkünləri doğma yerlərə 
ən qısa zamanda qaytarmaq istəyirik

İtaliya şirkətləri azad edilmiş ərazilərdə yenidənqurma işlərində, 
o cümlədən muzeylərin yaradılmasında iştirak edir

Çexiya ilə mədəni əməkdaşlıq 
müzakirə olunub

AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyətnaziriAnarKərimov
oktyabrın14dəÇexRespublikasınınölkəmizdəkifövqəladəvə
səlahiyyətlisəfiriMilanEkertiləgörüşüb.

QonağısəmimisalamlayanAnarKərimovAzərbaycanvəÇe
xiyaarasındaikitərəfimünasibətlərinyüksəksəviyyədəolduğu
nu, əlaqələrinmüxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədənmədəniyyət
sahəsindədahadainkişafetdirilməsivəgenişləndirilməsiüçün
əlverişliimkanlarınmövcudluğunuqeydedib.Nazirəməkdaşlıq
daprioritetməsələkimimədəniirsinqorunması,kreativindust
riyanın təkmilləşdirilməsi, film və musiqi sahəsinin inkişafının
zəruriliyini vurğulayıb. Anar Kərimov həmçinin işğaldan azad
olunmuş torpaqlarımızda tarixiabidələrimizinbərpaprosesində
çexiyalımütəxəssislərin təcrübəsindən faydalanmağın əhəmiy
yətinidiqqətəçatdırıb.
MədəniyyətNazirliyinin“Mədəniyyətnaminəsülh”(Peacefor

culture)beynəlxalqplatformasıhaqqındadadiplomataməlumat
verənnazirÇexiyanıbuönəmlilayihəyəqoşulmağadəvətedib.
QəbulagörəminnətdarlığınıbildirənsəfirMilanEkertAzərbay

canıncazmusiqiənənələrininzəngintarixindənsözaçıb.Qonaq
“NizamiGəncəviİli”çərçivəsindədahişairinəsərlərininçexdili
nətərcüməsininvacibliyinidiləgətirib.O,həmçininAzərbaycan
datariximədəniirsinbərpasıiləbağlıəməkdaşlığıngenişləndi
rilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. İki ölkə arasında əlaqələrin
inkişafperspektivlərindəndanışandiplomatbuxüsusdauğurlu
nəticələrinəldəolunacağınainamınıdiləgətirib.
Görüştərəfərimaraqlandırandigərməsələlərinmüzakirəsiilə

davamedib.

Xalq artistinin yubiley tamaşası
AzərbaycanDövlətAkademikMilliDramTeatrıpandemiyanın
doğurduğuilyarımdançoxfasilədənsonrapərdələriniaçır.
Teatroktyabrın15dəyenimövsüməənənəviolaraq“Qara
bağnamə”tamaşasıiləbaşlayır.XalqyazıçısıİlyasƏfəndiyevin
“Hökmdarvəqızı”pyesiəsasındasəhnələşdiriləntamaşaQa
rabağdatarixiZəfərdənsonrabirbaşqaovqatlabaxılacaq.

Oktyabrın16daisəAkademikMilliDramTeatrınınyubileyta
maşasıvar.CəlilMəmmədquluzadənin“Ölülər”əsərininnövbəti
tamaşasıbaşrolunifaçısı–XalqartistiNurəddinMehdixanlının
65illikyubileyinəhəsrediləcək.TamaşanınquruluşmüəllifiXalq
artistiAzərPaşaNemətovdur.
GörkəmlibəstəkarQaraQarayevin1966cıildə“Ölülər”tama

şası(rej.TofiqKazımov)üçünyazdığımusiqiyeniversiyadatəq
dimolunacaq.MədəniyyətNazirliyininsifarişiiləhazırlanansəh
nəəsərininelmiməsləhətçisiakademikİsaHəbibbəylidir.
ŞeyxNəsrullahıXalqartistiNurəddinMehdixanlı,Kefiİsgən

dəriƏməkdarartistAnarHeybətovoynayacaq.DigərrollarıXalq
artistləri Laləzar Mustafayeva, Rafiq Əzimov, Hacı İsmayılov,
ƏliNur,SabirMəmmədov,ƏməkdarartistlərAslanŞirin,Elşən
Rüstəmov,ElxanQuliyev,MəzahirCəlilov,KazımHəsənquliyev,
MətləbAbdullayev,MirzəAğabəylivəbaşqalarıcanlandıracaq.

Füzulinin işğaldan qurtuluşundan bir il ötür...
Rayonda dövlət mühafizəsinə götürülmüş 63 tarix-mədəniyyət abidəsi var
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tarixmədəniyyət abidəsinin monitorinqi
aparılıb. Bundan əlavə, həmin ərazilərdə
yerləşən dövlət qeydiyyatında olmayan ta
rixi,memarlıq,arxeolojiəlamətdaşıyan141
obyektaşkaredilib.
Təəssüf ki, işğal müddətində bu torpaq

lardakı mədəni irsimiz vandalizmə məruz
qalıb, dağıdılıb, talan edilib. Erməni silah
lı qüvvələri tərəfindən dağıdılan daşınmaz
mədəniirsnümunələrisırasındaməscidlər,
türbələrvədigərinancyerləridahaçoxdur.
Diniməkanlardağıdılmaqlayanaşı,birçox

hallarda təyinatına uyğun olmayan şəkildə
istifadəolunaraqxalqımızınmillimənəvidə
yərləritəhqiredilib.
Füzuli rayonunda dövlət mühafizəsinə

götürülmüş 63 tarixmədəniyyət abidəsi
varki,onlardanda60ıişğaldanazadedil
mişərazilərdəyerləşir.Digərişğaldanazad
olunmuş ərazilərdə olduğu kimi, Füzuli ra
yonunda da tarix vəmədəniyyət abidələri
ninəksəriyyəti yerüzündənsilinib.Rayon
daHacıƏləkbərməscidi,Dədəli,Merdinli,
Gecəgözlü,YuxarıVeysəllikəndməscidləri,
Horadizkəndindəkiikiməscid,eləcədədi
gər kəndlərdə yerləşən məscidlər, qəbiris

tanlıqlar,tarixiabidələrErmənistanınbarbar
siyasətinə məruz qalıb. Həmçinin “Araz”
qəzetinin redaksiyası,Mədəniyyətevi,Mə
həmmədFüzulininheykəli dağıdılıb, 1941
1945ci illər müharibəsində həlak olmuş
həmvətənlərimizin xatirə abidəsi də tama
miləməhvedilib.
Dövlətimiz bütün tarixi abidələrin, mədəni

irsnümunələrininbərpaolunaraqyenidənöz
həqiqi sahiblərinə qaytarılması əzmindədir.
Bərpakonservasiya işlərinin müasir şəhər
salmaprosesləriçərçivəsindənəzərəalınma
sıəsasprioritetlərdənbiridir.

Fariz HÜSEYNLİ

Moskvada Xalq rəssamı Fazil Nəcəfovun sərgisi açılıb

Bolqarıstan Milli Kitabxanasında Azərbaycan guşəsi
əvvəli səh. 1-də
Direktor qeyd edib ki, Azərbaycan Milli

Kitabxanası xarici ölkələrlə beynəlxalq ki
tabmübadiləsiişinəxüsusiəhəmiyyətverir.
Gələcəkdə Bolqarıstan Milli Kitabxanasına
təqdimolunankitablarınsayınınartırılması
nəzərdətutulur.
AzərbaycansəfiriHüseynHüseynovBol

qarıstanMilliKitabxanasındaölkəmizədair
daimi guşənin yaradılmasını təqdirəlayiq
addımkimiqiymətləndirib,hərikikitabxana
nınrəhbərliyinəöztəşəkkürünübildirib.
AçılıştədbirindədahasonraM.F.Axund

zadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası
iləMüqəddəsKirilvəMefodiadınaBolqa
rıstanMilli Kitabxanası arasında qarşılıqlı
əməkdaşlıq haqqında anlaşmamemoran
dumu imzalanıb.SənədiKərimTahirovvə
KrasimiraAleksandrovaimzalayıblar.

Sənəddə kitabxanabiblioqrafiya proseslə
rinin avtomatlaşdırılması, kitabxana və kitab
nəşrisahəsindəelmitədqiqatlar,nadirkitabla
rınmühafizəsi,bərpavəkonservasiyasıtexno
logiyaları, kitabxana arxivlərinin keyfiyyətinin
təkmilləşdirilməsiməqsədilə beynəlxalq kitab
mübadiləsinin inkişafı, sərgilərin təşkili və s.
sahələrdəəməkdaşlıqməsələləriəksinitapıb.
Direktor Kərim Tahirov Azərbaycan Milli

Kitabxanasının“Azərbaycanıngörkəmlişəx
siyyətləri” seriyasından “Nizami Gəncəvi.
Biblioqrafiya”kitabınıvə“SözləriNizaminin
dir”CDalbomunuBolqarıstanMilliKitabxa
nasınındirektoruKrasimiraAleksandrovaya
hədiyyəedib.
Mərasimdən sonraKərimTahirovBolqa

rıstan Milli Kitabxanası ilə yaxından tanış
olub.Direktorakitabxananın fəaliyyətihaq
qındaətrafıməlumatverilib.
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əvvəli səh. 1-də
Di rek tor qeyd edib ki, in ten siv 

qloballaşma prosesləri, geniş
lənməkdəolansiyasiiqtisadi və
mədəniinteqrasiyailəsəciyyələ
nən müasir dünyamız xalqların
millimədəni özünəməxsuslu
ğunu, unikal tarixi ənənələrinin
qorunub saxlanılması və inkişaf
etdirilməsi problemini daha da
aktuallaşdırır. Bu proseslərin
nəticəsi olaraq cəmiyyətin mə
dəni sərvətlərini qoruyub saxla
yanmuzeylərinhəyatında,bütün
fəaliyyət istiqamətlərində, hətta

onunənkonservativsahəsiolan
kolleksiyalarıntoplanmasıişində
dədəyişikliklərbaşverir.
Dahasonraçıxışedənmədə

niyyət nazirinin müavini Sevda
Məmmədəliyeva bildirib ki, belə
toplantılarbeynəlxalqtəcrübənin
bölüşdürülməsinə, öyrənilmə
sinə yaxşı fürsət yaradır: “Mu
zeylər öz kolleksiyaları haqqın
da məlumatları nəsildənnəslə
ötürür. Texnologiya inkişaf et
dikcə muzeylərin fəaliyyət for
masıdadəyişib.İndihərbirmu
zeyionlaynşəkildəziyarətetmək

mümkündür. Hazırda muzeylər
tədqiqat aparmaqüçün bir plat
formayaçevrilib.Onlarhəmçinin
maarifəndirmə missiyasını da
həyatakeçirirlər.Muzeylərbaşqa
xalqların tarixinə nəzər salmaq
baxımındandaəhəmiyyətlidir”.
Prezident, Ali Baş Koman

danİlhamƏliyevinrəhbərliyi ilə
AzərbayanOrdusununişğaldan
azadetdiyitorpaqlarmızdakıda
ğıdılmışmuzeylərbarədəməlu
matverənnazirmüavinibildirib
ki,buərazilərdəuzun illərdüş
mən vandalizminin qurbanına

çevrilən muzeylərin müasir tə
ləblərəuyğunyenidənqurulma
sına başlanılıb. Artıq Şuşa şə
hərindəBülbülünEvMuzeyi və
MollaPənahVaqifinməqbərəsi
tamrestavrasiyaolunub.
İşğaldanazadolunmuşərazilər

də açıq havada Zəfərmuzeyləri
nindətikiləcəyinidiqqətəçatdıran
SevdaMəmmədəliyevabildiribki,
bu konsepsiyanın hazırlanması
iləəlaqədarxaricimütəxəssislərlə
danışıqlar aparılır. Nazir müavini
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaş
lıqaparmağınyerlimuzeylərinin
kişafınamüsbəttəsirgöstərəcəyi
nəümidvarolduğunudeyib.
İCOMİNTERCOM təşkilatı

nın rəhbəri Qoranka Horjan çı
xışızamanıdeyib:“Heçnəbirgə
əməkdaşlıq qədər muzeylərin
inkişafınatəsiredəbilməz.Bizim
qarşılaşdığımız bir neçə prob
lem bu gün müzakirə ediləcək.
Bizcarivəziyyətiəksetdirənmə
sələləri həll etmək üçün xüsusi
mövzu seçmişik. Mütəxəssislər
çıxışlarında muzeylərin mövcud
vəziyyətəuyğunlaşmasıüçünnə
etməliolduğunubildirəcəklər”.
COVİD19undünyadayeniya

naşmalaragətiribçıxardığınısöy
ləyənİCOMİCMEtəşkilatınınrəh
bəriRalfCeplakMencinbildiribki,
hazırda muzeylər öz auditoriyası
iləəlaqəyaratmağaçalışır.İndibir
çox ölkələrdə onlar öz qapılarını
yenidənziyarətçilərinüzünəaçıb.
Konfransda daha sonra “Mu

zeylərin dekolonizasiyası: mə
dənidəyərlərintarixivətənlərinə
qaytarılmasıvəmüstəmləkəçilik
dövrünün neqativ nəticələrinin
aradan qaldırılması”, “Muzeylər
vəetnoturizm”və“Müasirdövr
dəmuzey idarəçiliyi”mövzuları
üzrəməruzələrdinlənilib.
Konfransçərçivəsindəmaraq

lı mədəni proqram da nəzərdə
tutulub. Qonaqlar Azərbaycan
Milli Xalça Muzeyi ilə yanaşı,
“İçərişəhər” Muzey Mərkəzi,
Heydər Əliyev Mərkəzi, Azər
baycan Milli İncəsənət Muzeyi
vəMilliAzərbaycanTarixiMuze
yiniziyarətedəcəklər.

“Azad edilmiş ərazilərdə bütün abidələr 
qorunacaq, bərpa ediləcək”

UNESCO-nun İcraiyyə Şurasında 
Azərbaycanın milli bəyanatı təqdim edilib

əvvəli səh. 1-də
Daiminümayəndəəlavəedibki,münaqişəbitdikdənsonramə

dəniirsəçıxışbərpaolunub.BudaAzərbaycanınmədəniirsinə
vurulanziyanıqiymətləndirməyəimkanyaradıb.BuamilUNES
COnunfəalrolunutələbedir.
“Bununlaəlaqədarolaraq,məlumatverməkistəyirəmki,Azər

baycan Respublikasının münaqişədən zərər çəkmiş ərazilərinə
müstəqilUNESCOtexnikimissiyasınıngöndərilməsiiləbağlıda
nışıqlardavamedir.Əslində,AzərbaycanHökumətibeləbirmis
siyanıngöndərilməsininzəruriliyini30illikişğaldövründəçoxsaylı
platformalardaUNESCOnundiqqətinəçatdırdı.Lakinbumissiya
yahərdəfəErmənistantərəfindənmaneəyaradılmasıvəqarşısı
nınalınması2005ciilinhesabatındaaydıngöstərilib.Azərbaycan
UNESCO iləəməkdaşlığaböyükəhəmiyyət verir vəkonstruktiv
dialoqahərzamanaçıqdır.İnanırıqki,çoxdangözlənilənbumis
siyanındərhalhəyatakeçirilməsiişğalzamanızədələnmiş,talan
edilmişvəyadəyişdirilmişmədəniirsinbərpasınavəyenidənqu
rulmasınamühümtöhfəolacaq”,–deyəE.Abdullayevqeydedib.
İşğaldanazadolunmuşərazilərdəhəyatınyenidəncanlandığı

nıdeyəndaiminümayəndədiqqətəçatdırıbki,30ildənsonrailk
dəfəAzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıŞuşadamusiqifestiva
lı,ocümlədən“Azərbaycanmusiqisindəmultikulturalizm”devizi
altındaölkədəyaşayanetnikazlıqlarınmusiqiyaradıcılığınıəks
etdirəntədbirkeçirildi.
Vurğulanıbki,2021ciildəböyükAzərbaycanşairivəmütəfək

kiriNizamiGəncəvinin880 illikyubileyiqeydedilir.Prezidentin
sərəncamıilə2021ciilAzərbaycanda“NizamiGəncəviİli”elan
olunub.Azərbaycanıntəşəbbüsüiləsentyabrın24dəUNESCO
nun görkəmli nümayəndələrinin fəal iştirak etdiyi “Nizami fəl
səfəsi prizmasından bərabər təhsil və gender bərabərliyi” adlı
vebseminartəşkiledilib.Oktyabrın4dəUNESCOnunmənzil
qərargahındaNizamiGəncəviyəhəsrolunmuştədbirkeçirildiyini
qeydedənE.AbdullayevtədbirədəstəyinəgörəBaşdirektoravə
üzvdövlətlərətəşəkkürünübildirib.

ŞəmkirRegionalMədəniyyətİdarəsinin
rəisiZöhrabAdıgözəlovvəŞəm
kirrayonMKSninkollektiviötənilin
oktyabrındaErmənistanınGəncəyə

raketzərbəsizamanıhəlakolmuşAnar
vəNurçinƏliyevlərinməzarlarınıziyarət
edib.RegionalidarəninGöygölrayonu
üzrənümayəndəliyiGəncədədüşmən
raketiatılmışəraziniziyarətedib,tərqə
rənfillərdüzüblər.

SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarəsinin
əməkdaşları və tabe müəssisələrin kollek
tivləriVətənmüharibəsiqazilərinivəşəhid
lərimizinailələriniziyarətediblər.
KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsinin

əhatə etdiyi İmişli rayon Mərkəzi Kitabxa
nasında “Zirvədən boylananlar” adı tədbir
keçirilib. Tədbirdə şəhid ailələri, qazilər və
rayondayerləşənbirsıramədəniyyətmüəs
sisələrininrəhbərləriiştirakediblər.
MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsiMa

sallırayonHeydərƏliyevMərkəzinintəşki
latçılığıiləşəhər3saylıtamortaməktəbdə
“VətənpərvərAzərbaycan gəncliyi” mövzu
sundatədbirkeçirilib.
Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarəsi

SalyanrayonMKSninSarvanvəStansiya
Dayıkəndkəndkitabxanafiliallarınınəmək
daşlarıVətənmüharibəsişəhidiAlməmməd
Babayevinailəsiniziyarətediblər.
AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsiUcar

rayonHeydərƏliyevMərkəzində“TarixiQə
ləbə”adlısərgitəşkilolunub.Zərdabrayon
HəsənbəyZərdabiMuzeyində“Qarabağın
Zəfərtarixi”adlıtədbirtəşkilolunub.Göyçay

Rayon TarixDiyarşünaslıq Muzeyində Və
tənmüharibəsi qaziləriTuran İslamov,Ne
mətHəşimovvəMehmanƏsgərovlagörüş
olub.Göyçay rayonHeydərƏliyevMərkə
zindəVətənmüharibəsiqaziləriFuadMəm
mədovvəRaminSeyidovlagörüşkeçirilib.
Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi

Hacıqabul Rayon TarixDiyarşünaslıq Mu
zeyivərayon2saylıtamortaməktəbinbir
gətəşkilatçılığıiləməktəblilərarasında“Biz
onlaraborcluyuq”adlıtədbirkeçirilib.
İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsi

ninrəisiElçinNəcəfov,mədəniyyət işçiləri
Vətənmüharibəsi şəhidləriAqil Mirzəliye
vinvəHəsənAbdullayevinailələriniziyarət
ediblər.ŞamaxıDövlətRəsmQalereyasın
da Vətən müharibəsinə həsr edilən sərgi
təşkilolunub.

GəncəRegionalMədəniyyət İdarəsiGo
ranboy rayon Mərkəzi Kitabxanasının işçi
ləri“Qəhrəmanlarunudulmur”başlıqlısərgi
təşkilediblər.SərgidəşəhidlərimizinvəMilli
Qəhrəmanlarımızın döyüş yolundan bəhs
edən kitablar nümayiş olunub. Kəlbəcər
rayon Uşaq incəsənət məktəbində Vətən
müharibəsindəki Qələbəmizə həsr edilmiş,
uşaqlarınəl işlərində ibarət“Zəfərəaparan
yol” adlı sərgi keçirilib. Goranboy Dövlət
RəsmQalereyasında Vətənmüharibəsinin
birinciildönümüiləbağlıhərbivətənpərvər
lik mövzusunda rəsm sərgisi təşkil edilib.
XocalırayonMKStərəfindən“Bizsizəborc
luyuq”başlıqlıdəyirmimasakeçirilib.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi
M.F.Axundzadə adına Mədəniyyət Mərkə
zinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Şəki
kənd Folklor evində “Şəhidlər ölməz, Və
tən bölünməz!” mövzusunda tədbir keçiri
lib.Folklorevininbədiiözfəaliyyətkollektivi
üzvlərininifasındaşəhidlərhaqqındaşeirlər
səsləndirilib. Şəkinin Bideyiz kənd Folklor
evində Vətən müharibəsinə həsr olunmuş
“Zəfəryolumuz”adlıədəbibədiiaxşamke
çirilib.Balakənşəhər2saylıDiyarşünaslıq
klubunda“Tarixyazanqəhrəmanlar”adlıgö
rüşkeçirilib.
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiAğs

tafarayonHeydərƏliyevMərkəzininəmək
daşlarıAğstafaşəhər1saylıortaməktəbin
V sinif şagirdlərinə “Tarixi Zəfər və böyük
qayıdış”başlıqlımühazirəsöyləyiblər.Ağs
tafaşəhər2saylıuşaqbağçasında“Xarıbül
bül–44”başlıqlısərgitəşkiledilib.Sərgidə
AğstafaDövlətRəsmQalereyasındafəaliy
yət göstərən rəsm dərnəyi şagirdlərinin əl
işlərinümayişolunub.Ağstafa rayonMKS
ninMərkəziKitabxanası vəYuxarıGöycəli
kəndmədəniyyətmüəssisələri “Kəndimizin
əbədiyaşar şəhidləri” adlı görüş keçiriblər.
Tovuz Dövlət Rəsm Qalereyası və Tovuz
rayonMKSninəməkdaşlarıVətənmühari
bəsişəhidiAmilRüstəmovunailəsiniziyarət
ediblər.QazaxrayonMKSninE.Hüseynov
adınaMərkəziKitabxanasınınəməkdaşları
VətənMüharibəsiQəhrəmanı,kapitanNicat
Bədəlovlagörüşüblər.

Tarix yazan qəhrəmanlar unudulmur

Muzeylərdə kolleksiyaların toplanması: 
dövrün çağırışları və sosial məsuliyyət

“Şuşada Milli Xalça Muzeyi səviyyəsində muzey yaradılacaq”
“BizİCOMunyerlikomitəsiolaraqQarabağ
muzeyləriiləbağlılazımitədbirlərihəyata
keçiririk.BuyaxınlardaMədəniyyətNazirliyinə
beləbirtəklifləmüraciətetmişikki,sözügedən
muzeylərindirektorlarıüçünxüsusiməktublar
hazırlansın,onlarınarxivlərdəişləməsiüçün
lazımişəraityaradılsın.Problemondadırki,
muzeylərininventarkitablarıişğalzamanıçı
xarılmayıb.Bu,işimizixeyliçətinləşdirir”.

Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Milli Xalça
Muzeyinindirektoru,İCOMAzərbaycanMilliKo
mitəsininsədriŞirinMəlikovadeyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda foto və vi

deomateriallarıyığır,həminmuzeylərinbinaları
vəişğaldanöncəkiekspozisiyasıhaqqındamə
lumatlartoplayırlar.MəsələiləbağlıhəmİCOMa,
həm də UNESCOya müraciətlər göndərilib:

“Çalışırıq dünya təcrübəsindən yararlanaq, öy
rənəkki,digərölkələrdəbeləsituasiyalardahan
sıaddımlaratılır,hansısənədlərhazırlanmalıdır
ki, talan olunan maddi mədəniyyətimizlə bağlı
məsələnibeynəlxalqsəviyyədədəqaldıraq”.
Bu il avqustun 30da Prezident İlhamƏliyev

vəbirincixanımMehribanƏliyevanıniştirakıilə
ŞuşadaMilliXalçaMuzeyiekspozisiyasınınaçı
lışınınolduğunudeyənŞ.Məlikovabildiribki,bu,
müvəqqəti ekspozisiyadır. Gələcəkdə Şuşada
AzərbaycanMilliXalçaMuzeyisəviyyəsindəbir
muzeytəşkilolunacaq:“İşğaldanöncənümayiş
olunan eksponatları hazırda orda sərgiləyirik.
Eyni zamanda bizim muzeyimizə Mədəniyyət
Nazirliyitərəfindənhədiyyəolunançoxqiymətli,
XVIIIəsrəaidÇələbixalçasıdaoradasərgilənir.
Şuşaya təşkil olunansəfərlərinmədəniproqra
mınabizimsərgimizdədaxildir”.

Festival, ekskursiya, film nümayişi...
AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsinintəşkilatçılığıiləkeçirilən
“Zəfər”musiqifestivalınınIturuŞəmkirRegionalMədəniyyət
İdarəsiŞəmkirşəhərHeydərƏliyevMərkəzindəgerçəkləşib.
Tədbirdəregionalidarənintabeliyindəfəaliyyətgöstərənuşaq
musiqivəincəsənətməktəblərininşagirdləriiştirakediblər.

Ağcabədi Re
gional Mədəniyyət
İdarəsi Ağdam ra
yon Heydər Əliyev
Mərkəzinə rayonun
Xındırıstan və Çə
mənlikəndtamorta
məktəbləri şagird
lərinin ekskursiyası
təşkiledilib.Ekskur
siya zamanımərkə
zin bələdçisi Yunis
İbrahimov şagirdləri

uluöndərHeydərƏliyevinsovetvəmüstəqillikdövrlərindəAğ
damrayonununkəndvəqəsəbələrinəsəfərləri,dünyasiyasət
çiləriiləkeçirdiyigörüşləriəksetdirənfotoşəkillərlətanışedib.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vasif Cənnətov

teatrşünas, tənqidçiAnarBurcəliyevi regional idarənin tədbirlə
rində fəal iştiraketdiyinəgörə fəxri fərmanla təltif edib.Gəncə
şəhəriF.Əmirovadına1nömrəliUşaqmusiqiməktəbindəNizami
Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş “Merac” adlanan
“Yeddirəng”fəlsəfəsi”mövzusundatədbirkeçirilib.Goranboyra
yonMərkəziKitabxanasıUşaqşöbəsininişçiləri“Sirlisehrlisöz
boğçamız”adlı“nağılsaatı”keçiriblər.

Sabirabad Re
gional Mədəniyyət
İdarəsi Sabirabad
rayonHeydərƏliyev
Mərkəzində gənclər
üçün “Mənim dün
yam” filmi nümayiş
etdirilib.
Şəki Regional

Mədəniyyət İdarəsi
ZaqatalarayonMər
kəzi Kitabxanasının
Kəpənəkçi kənd fi

lialınıntəşkilatçılığıiləkəndinkörpələrevində“Bizimnağıldün
yamız”adlı“nağılsaatı”keçirilib.

Füzulinin azad olunmasının ildönümü ilə bağlı sərgi
KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsiFüzuli
RayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyində17okt
yabr–Füzulişəhərininişğaldanazadedilməsi
ninildönümüiləəlaqədarsərgiaçılıb.Tədbirdə
rayonİcraHakimiyyətininşöbəmüdiriGülbahar
Eyvazova,regionalidarəninrəisiFaiqXudan
lı,şəhidailələrivəmədəniyyətişçiləriiştirak
ediblər.

Sərgidə Vətən müharibəsində torpaqlarımızın
azadlığıuğrundacanlarınıfədaedənFüzulirayon
şəhidlərinin geyimləri, sənədləri, fəxri fərmanla
rı, fotoşəkil və digər əşyaları, eləcə də rayonun
78şəhidihaqqındaməlumatlarnümayişetdirilib.
Həmçininşəhidlərimizinhəyatyoluvəqəhrəman
lıqlarındanbəhsedənkitabvəməqalələrinyeral
dığımətbunəşrlər,eləcədəmüharibəzamanıra

yonərazisinəatılmışmərmilərinqalıqları,Füzuli,
Zəngilan,XocavəndvəŞuşadantapılaraqFüzuli
RayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyinə təqdimolu
nanəşyalarsərgilənib.

Xalq teatrının “Yalnız irəli!” kompozisiyası
MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsiMasal
lırayonNizamiGəncəviadınaMədəniyyət
MərkəzininnəzdindəfəaliyyətgöstərənXalq
teatrındaVətənmüharibəsişəhidlərininxatirə
sinəhəsredilmiş“Yalnızirəli!”adlıədəbibədii
kompozisiyanümayişolunub.Yazıçıpublisist
AkifAğayevinhazırladığıkompozisiyanıMasallı
XalqteatrıvəMasallıDövlətRegionalKollecinin
müəllimvətələbəkollektivitəqdimedib.

Sosial şəbəkələr vasitəsilə yayımlanan kom
pozisiyaşəhidlərimizinrəşadətindənbəhsedən
monoloqlarüzərindəqurulub,vətənsevərlikruh
luşeirparçalarısəsləndirilib.Eynizamandara
yonunViləşkəndindənikişəhidinanasıZibaƏs
gərlininobrazıcanlandırılıb.

NümayişdənsonraMasallıRegionalMədəniy
yət İdarəsinin rəisi BəxtiyarQılıncov şəhidlərin
valideynləriiləgörüşüb,onlarınqayğılarıiləma
raqlanıb.
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6-10 okt yabr da ger çək lə-
şən VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi si öl kə mi zin mə də ni 
hə ya tın da ha di sə yə çev ril di. 
Müx tə lif öl kə lər dən qo naq-
la rın qa tıl dı ğı ki tab bay ra mı 
yad daş lar da də rin iz bu rax dı. 
Sər gi nin ge di şin də həm söh-
bət ol du ğu muz xa ri ci öl kə nü-
ma yən də lə ri nin təəs sü rat la rı 
da fik ri mi zi təs diq edir.

Bolqarıstan Milli Kitabxanası
nın direktoru Kra si mi ra Alek
sand ro va: 
– Bolqarıstan Bakıda təşkil

edilən sərgidə ilk dəfə iştirak
edir. Kitabxanamızın 140 illik
tarixi var. Sərgilədiyimiz nəşr
lərAzərbaycanoxucularınıBol
qarıstanın mədəniyyəti, tarixi,
adətənənələri, təbiəti, turizmi
ilətanışetdi.Gətirdiyimizkitab
ları sərgidənsonraAzərbaycan
Milli Kitabxanasına hədiyyə et
dik. Bundan sonraAzərbaycan
Milli Kitabxanasında Bolqarıs
tan guşəsi fəaliyyət göstərəcək
vəkitablardaimiekspozisiyada
oxucuların ixtiyarında olacaq.
AzərbaycanMilliKitabxanasıilə
əlaqələrimiz qənaətbəxşdir. Bu
ayın sonunda Milli Kitabxana
nındirektoruBolqarıstanasəfər
edəcəkvəbizimMilliKitabxana
da Azərbaycan guşəsinin açı
lışını edəcəyik. Bizi bu sərgiyə
dəvətetdiyinəgörəAzərbaycan
Milli Kitabxanasına təşəkkür
edirik. Bu həmdə təcrübəmü
badiləsiüçünmühümimkandır.

M.İ.Rudomino adına Ümum
rusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat
Kitabxanasının baş direktoru
Pa vel Kuz min:
–Çoxmöhtəşəmbir sərgidir.

Birbirindən rəngarəng kitablar.
Müxtəlif ölkələrin nəşriyyatla
rının nümayəndələri ilə görüş
imkanı... Azərbaycanla yanaşı
Türkiyə nəşriyyatları da diqqət
çəkir.Çoxistərdimki,rusdilində
ədəbiyyatdaçoxluqtəşkiletsin.
Biz Rusiyadan bu sərgidə işti
rakımızlaqürurduyuruq.Bizim
müasir kitabxanaçılıqla bağ
lımaraqlı layihələrimiz var. Bu
səbəbdən də biz Azərbaycan
Milli Kitabxanası ilə əməkdaş
lıqdan məmnunuq və bilirsiniz
ki,bununlabağlımemorandum
daimzaladıq.Biz20ildənartıq
dır əməkdaşlıq edirdik. Amma
imzalanmışyenisənədbizəda
ha geniş imkanlar yaradacaq.

Bizim kitabxananın 100 yaşı
var. Bu sənəd bizim əməkdaş
lığımız üçün yeni bir mərhələ
olacaq.Müasirədəbinümunələ
rimizintanıtımıbaxımından,şair
vəyazıçılarımızın təbliği, təcrü
bəmübadiləsisarıdankompleks
şəkildə əməkdaşlığımız davam
edəcəkvə inanıramki,nəticəsi
dəuğurluolacaq.

Ə.Nəvai adına Özbəkistan
Milli Kitabxanasının Beynəlxalq
əlaqələr şöbəsininmüdiriMux
ta ram Mu ra to va:
– Sərgidə iştirakım üçün ilk

növbədəÖzbəkistanınAzərbay
candakı Səfirliyinə vəAzərbay
can Milli Kitabxanasına dəvətə
görə təşəkkür edirəm.Bu sərgi
informasiyakitabxana sahə
sində təcrübələrin bölüşülməsi
üçün gözəl imkandır. Sərgidə
ən yaxşı nəşriyyatlar və çap
məhsulları nümayiş olunur. Biz
tanınmış özbək yazıçılarının
özbək tarixini, mədəniyyətini,
xalqımızın mədəni irsini təb
liğ edən əsərləri təqdim edirik.
Ekspozisiyamızda ümumilikdə
65addakitabvəölkəmizininfor
masiyakitabxanaçılıq işini işıq
landıran“İnfolib” jurnalıyeralır.
Buməhsullar sizin kitabxanaya
hədiyyə olunacaq. Belə sərgi
lərvə tədbirlərölkələrarasında
mədənikörpürolunuoynayırvə
alqışlanasıhadisədir.

TürkiyəMədəniyyətvəTurizm
Nazirliyininəməkdaşı,neyifaçı
sıSü ley man Yar dım: 

– Azərbaycana yeddinci sə
fərimdir. Hər gəldiyimdə də öz
torpağımqədərsevərəkvədarı
xaraqgəlirəm.Mənimsoyköküm
dəAzərbaycandandır.Buraikinci
vətənimsayılır.Sərgininproqra
mı çərçivəsində konsertlə çıxış
etdik.NeyalətinəTürkiyədəbö
yükmaraq var.Ankara Konser
vatoriyasında çoxsaylı tələbələ
rim var. Bizdə ney həm klassik
türkmusiqisi,həmdəsufimusi
qisindəgenişistifadəolunur.Son
dövrlərhəmdəbəzənQərbtipli
orkestrlərə də ney alətini daxil
edirlər.Azərbaycandadaistifadə
edilən fərqlineyalətlərivar.Bü
tünnəfəslialətlərgözəlduyğuları
ifadəedir.Bakıdabirneçəkon
sert proqramı ilə çıxışetmişəm.
Azərbaycanmusiqisiniçoxsevi
rəm. Muğam vəmahnıların ne
cə çatdırıldığı mənim üçün çox
önəmliidi.Nizamidən,Füzulidən
qəzəllərinoxunmasıbizimtəsəv
vüfmusiqisi iləçoxyaxındır.Si
zinmusiqiocaqlarındaöyrəndik
lərimiTürkiyədətələbələrimədə
çatdırmağa çalışıram. Bakıdan
çoxsaylıkitabvənotlaralıbapar
mışdım.HəminəsərləriTürkiyə
dəki orkestrlərlə birgə məşqlər
edirik. Kitab sərgisindən də bö
yüktəəssüratlaqayıdacağam.

“AlmatykitapBaspassy” kom
paniyasının(Qazaxıstan)nüma
yəndəsiAne li ya Ba ta lo va: 
–Bakısərgisindəilkdəfədiriş

tirakedirik.Qazaxıstandanbəhs
edən12addanəşrimizsərgilənir.

Bu kitablar qazax, rus və ingilis
dillərindədir. Bizim kompaniya
həmçininməktəbəqədəruşaqlar
üçündərslikvəməktəbdərsliklə
rininnəşriiləməşğuldur.Bakıda
əsassərgilədiyimizlayihəşagird
lər üçün elektron platformadır.
Bulayihəşagirdvəmüəllimlərin
işinin asanlaşdırılmasına xidmət
edir.Buplatformaözündədərs
likləri, tapşırıqları, videoçarx və
animasiya filmlərini cəmləşdirir.
Hazırdapandemiya iləəlaqədar
dünyanınbirçoxölkələrindəon
layn dərs sisteminə keçildiyinə
görə layihəmiz aktuallığı ilə se
çilir.Azərbaycanlıhəmkarlarımız
bu platforma ilə maraqlansalar,
çoxxoşolardı.

TürkiyəMədəniyyətvəTurizm
NazirliyiKitabxanalarvəYayım
larBaşİdarəsininmüdirmüavini
Ta ner Be yoğ lu: 
–Stendimizdə22nəşriyyatöz

məhsullarını təqdim etdi. Eyni
zamanda nəşriyyatlarımız azər
baycanlı həmkarları ilə görüş
keçirdilər.Nazirliyimizbugünöz
kitablarını, eləcə də Türkiyədə
nəşrolunmuşikiminəyaxınəsəri
təqdimedir.Ümumiyyətlə,stendi
mizdə beşminə yaxın kitab var.
Bununla yanaşı, biz yeni irimiq
yaslı TEDA (Türkiyə Ədəbiyyatı
nınXaricəAçılımı)layihəsinitəq
dimedirik.Bulayihəçərçivəsində
xaricinəşriyyatlarTürkiyədənəşr
olunanəsərləriözdillərinətərcü
məedir,habelənəşriyyatvətər
cümə işlərinin gedişində çəkilən
xərclərə görə bizdən gəlir əldə
edirlər.SərgidəAzərbaycannəş
riyyatlarınıbulayihəilətanışedi
rik ki, onlardaTürkiyəəsərlərini
Azərbaycandilinətərcüməedərək
layihədən yararlana bilsinlər. Biz
həm də çox maraqlı ədəbimə
dəni proqram hazırlamışıq.Uşaq
ədəbiyyatıyazıçılarınıdasərgiyə
dəvət etmişik.Nəşriyyatlarla çox
böyükplanlarımız,eləcədəAzər
baycan nəşriyyatları ilə görüşlə
rimiz olacaq. Ənənəvi formatda
kitabsərgisikeçirməkimkanıya
zıçılara,publisistlərəvətəşkilatçı
laraenerjiverib.

Lalə AZƏRİ

İnformasiya-kitabxana sahəsində 
təcrübə mübadiləsi üçün gözəl imkan

Bakıdakı kitab bayramından təəssüratlar

Mədəniyyət naziri GUAM-ın 
Baş katibi ilə görüşüb

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın mə  də  niy  yət na  zi  ri Anar Kə  ri  mov 
okt  yab  rın 14-də De  mok  ra  ti  ya və İq  ti  sa  di İn  ki  şaf na  mi  nə Təş  ki -
lat – GUAM-ın Baş ka  ti  bi Al  tay Əfən  di  yev  lə gö  rü  şüb. 

GörüşzamanıregionaltəşkilatolanGUAM(Gürcüstan,Ukray
na,Azərbaycan,Moldova)çərçivəsindəəməkdaşlığınəsasisti
qamətlərivəperspektivləribarədəmüzakirələraparılıb.
Təşkilatınəhatəcoğrafiyasınagörəgeostratejiönəminiqeyd

edən Anar Kərimov GUAMın dayanıqlı sülhün və regional
əməkdaşlığın inkişafı üçün, eləcə də Şərq vəQərb arasında
bağlılıq,kommunikasiyabaxımındanəhəmiyyətliplatformaol
duğunudeyib.
Nazirtəşkilatınhəmçininmədəniyyətdəhlizirolunuoynadığını,

AzərbaycanıntarixiİpəkYoluüzərindəyerləşənölkələrləəmək
daşlığaböyükönəmverdiyinidiqqətəçatdırıb.Qurumaüzvöl
kələrarasındaəməkdaşlığınlayihəyönümlüfəaliyyətistiqamətini
gücləndirməklədahada inkişafedəcəyinideyənAnarKərimov
AzərbaycanMədəniyyətNazirliyitərəfindənirəlisürülən“Mədə
niyyət naminə sülh” (Peace for culture) beynəlxalq platforma
sıhaqqındadaməlumatverib, layihəninəhəmiyyətini vəbirgə
fəaliyyətinvacibliyinivurğulayıb.
QəbulagörətəşəkkürünübildirənAltayƏfəndiyevGUAMKa

tibliyinin üzv dövlətlərlə qarşılıqlı əlaqələrin dərinləşdirilməsi
üçünhər zamandəstəkgöstərdiyini deyib.Təşkilata üzvölkə
lərinümumimaraqlarıçərçivəsindədahaaktivəməkdaşlığınva
cibliyiqeydolunub.

Çap mediası ilə bağlı onlayn platforma
Azər bay can da çap me diası ilə bağ lı on layn plat for ma ya ra-
dıl ma sı üçün tex ni ki şərt lər ha zır la nır. Bu ba rə də Me dianın 
İn ki şa fı Agent li yi nin (ME DİA) ic ra çı di rek to ru Əh məd İs ma yı lov 
“Me dia eti ka sı – jur na list pe şə kar lı ğı nın əsas prin si pi dir” möv-
zu sun da on layn konf rans za ma nı mə lu mat ve rib.

Onunsözlərinəgörə,mütəxəssislərbununlabağlıMEDİA ilə
birlikdə işləyirlər: “Şərtlər toplusuhazırolduqdan,müvafiqqay
dadatenderlərhəyatakeçirildikdənsonraqısamüddətərzində
“ekiosk”, yaxud “eqəzet” formatında olması düşünüləcək on
laynplatformanıcəmiyyətin,ictimaiyyətinistifadəsinəverəcəyik”.
Əhmədİsmayılovyenihazırlanan“Mediahaqqında”qanunla

yihəsininyekunlaşmaqüzrəolduğunudadeyib.
MEDİA tərəfindən təşkilolunanonlaynkonfransdaMilliTele

viziyavəRadioŞurasının(MTRŞ)sədriİsmətSəttarov,MTRŞ
nınAparatrəhbəriFazilNovruzov,MEDİAnınşöbəmüdiriNatiq
Məmmədlivəbaşqaiştirakçılarçıxışediblər.BDUnunJurnalisti
kafakültəsinindekanıVüqarZifəroğlu“Beynəlxalqjurnalistikada
peşəetikası”mövzusundatəqdimatedib.

Yə qin mə nim ki mi VII Ba kı 
Bey nəl xalq Ki tab Sər-
gi si ni zi ya rət et miş hər 
kə sin bu ki tab bay ra mı 

haq qın da öz təəs sü rat la rı 
var. Oxu cu ilə ki ta bı gö rüş-
dü rən, on la rın va si tə çi siz 
can lı ün siy yə ti ni ya ra dan 
sər gi ma raq lı, fərq li ide ya 
və ye ni hə dəf lər üçün ideal 
mə kan idi.

Sərgi boyu müşahidə etdi
yimbiramildahaqabarıqgözə
çarpırdı: kitab alıcısı qiymətlə
yanaşı, məhsulun keyfiyyəti
nədəyaxşıdiqqətyetirirvəöz
istehlakçı hüquqlarını birbaşa
naşirlərləmüzakirəedirdilər.Bö
yüklərin ekzotik qəhvə ətrində
kitabla ünsiyyətindən fərqli ola
raquşaqlargahmərkəzin foye
sindəki rəsm,qrafikasərgilərin
də şaqraq qəhqəhələr saçaraq
dolaşır, gah boy kuklaaktyor
ların arasındadövrə vurur, gah
da Azərbaycan Dövlət Kukla
Teatrının hazırladığı Nizami
Gəncəvininpoemalarıəsasında

“Xəmsə” miniatürləri”ni izləyib
alqışlayırdılar. Mərkəzin foye
sindəqurulan səhnə və klassik
kukla elementlərinin böyük Ni
zami irsinə tətbiqi uşaqların və
eləböyüklərindəmarağınasə
bəb olmuşdu.Səyyar səhnənin
qarşısında qurulan oturacaqlar
daim dolu olur və tamaşaçılar
canlıünsiyyətdənzövqalırdılar.

Fərqli platformalarda maraq
lımüzakirə və görüşlərlə yadda
qalansərgigünlərindəuşaqkita
bıvəonlarınmüasiroxucuiləra
bitəsidəsöhbətmövzusunaçev
rildi. Bu qəbildən “Azərbaycan
vəTürkiyədəuşaqədəbiyyatıvə
nəşriyyatevlərinincarivəziyyəti”
adlı növbəti müzakirə də vacib
məqamlarıortayaçıxardı.

AMEANizami Gəncəvi adına
ƏdəbiyyatİnstitutuUşaqədəbiy
yatı şöbəsinin müdiri, filologiya
elmləridoktoruElnarəAkimova
nınmoderatorluğuiləkeçənmü
zakirədəhər ikiölkədəbusahə
ilə bağlı fəaliyyət istiqamətləri,
mövcudçatışmazlıqlarmüzakirə
olundu.Yaradıcıatmosferdəbaş
tutantədbirbirçoxməqamlarıilə
faydalıoldu:hərikiölkəninuşaq
nəşriyyatlarınınmaraq dairələri,
funksionallıq səviyyələri, iş me
xanizmləri və yazarlarla əlaqə
qurma prinsipləri ilə bağlı çox
genişsöhbətləraparıldı.
Elnarə Akimova sərgidə uşaq

ədəbiyyatına geniş yer verilmə
sini təqdirəlayiq hal kimi dəyər
ləndirdi:“Sərgiçərçivəsindəuşaq
ədəbiyyatına yer ayrılması, həm
dəbunabütün yaş senzinəma
lik uşaqları nəzərə alaraq real
laşdırmaqsəriştəsitəqdirolunası
faktdır.Nağılsaatlarının,kuklata
maşalarının təşkiledilməsi,uşaq

yazarlarınınmətnlərinintəqdimatı
ilk dəfədir ki, bu qədər geniş və
sistemli şəkildəaparılır.Düşünü
rəmki,buqədərdolğunmühitdə
istənilən mövzunu müzakirə və
təhlil etmək maraqlı və məhsul
dardır. Zənnimcə, Bakı Beynəl
xalq Kitab Sərgisinin ən böyük
müstəsnalığı müxtəlif ölkələrdə
yaşayıbyaradanqələmadamları
nıbirarayacəmedibmənəvimə
kan yarada bilməsindədir. Çünki
çoxistimünasibətlərçərçivəsində
baştutanbugörüşümüzdəgələ
cəyəhədəfənmişəməkdaşlıqvə
dostluqlarınbirhalqasıdır”.
Türkiyəli qonaqlar – naşirlər

MelikeGünyüz,TülinKozıkoğ
lu da maraqlı təklifər səslən
dirdilər. Tülin Kozıkoğlu uşaq
mətnlərində söz və rənglərin
harmoniyası, illüstrasiya mə
sələlərinə toxundu, psixoloji
nüansların diqqətə alınması
nın vacibliyini vurğuladı. Meli
keGünyüznəşriyyatsahəsinin

inkişafına nail olmağın yolla
rındandanışdı.O,hədəfərinin
Avropa uşaq ədəbiyyatı nəşr
lərində yer almaq olduğunu
diqqətəçatdırdı.
“TEASPress”nəşriyyatevinin

“Üç alma” uşaq ədəbiyyatı böl
məsininmeneceriArzuCəfərov
isə Azərbaycan nəşriyyatların
dakıvəziyyətləbağlıbilgiverdi.
Elnarə Akimova uşaq ədə

biyyatını elminəzəri prinsiplər
baxımından öyrənməyin vacib
liyindən, bu istiqamətdə ortaya
qoyulanişlərdən,uşaqyazarları
iləəlaqələrdənbəhsetdi.
Müzakirəyə qoşulan Nizami

adınaƏdəbiyyatİnstitutununbaş
direktoru, akademik İsa Həbib
bəyliisətürkiyəliyazarlarladaim
əlaqədə olmaq, birgə layihələr
hazırlamaq, iki qardaş ölkənin
uşaqədəbiyyatınınbirbirinəya
xınlaşması iləbağlı təklifərsəs
ləndirdi.

Həmidə NİZAMİQIZI

Okt yab rın 13-də Pa-
kis tan Müasir Dil lər 
Uni ver si te ti nin rəh bər 
he yə ti Azər bay can 

Dil lər Uni ver si te tin də (ADU) 
olub.

Görüşdə ADUnun rektoru,
akademik Kamal Abdulla 44
günlük Vətən müharibəsində
Azərbaycanagöstərdiyidəstəyə
görəPakistandövlətinə və xal
qınaminnətdarlığını ifadə edib.

Vurğulayıb ki, azərbaycanlılar
dahəmişəPakistanaqarşısevgi
hissi olub. Rektor qonaqlara ali
təhsilmüəssisəsihaqqındaətraf
lıməlumatverib.Bildiribki,ADU
da20dənçoxdilvəmədəniyyət
mərkəzi fəaliyyət göstərir: “Biz
universitetimizdə Pakistanmə
dəniyyət mərkəzinin olmasını
da arzulayırdıq. Tələbələrimi
zin,müəllimlərimizinPakistanın
tarixi, mədəniyyəti, dili ilə ya
xındantanışolmasınıistəyirdik.

Mən bununla bağlı Pakistanın
Azərbaycandakısəfirinəmüraciət
etdim.İstəyimizmüsbətqarşılan
dı və universitetimizdə Pakistan
mədəniyyətmərkəziaçıldı”.
KamalAbdulla diqqətə çatdı

rıb ki, yaxıngünlərdəADUnun
nümayəndə heyəti Pakistan
MüasirDillərUniversitetindəola
caqvəoradaAzərbaycandilivə
mədəniyyətmərkəzininaçılışın
daiştirakedəcək:“Eynizaman
da istərdik ki, Pakistan Müasir
Dillər Universitetində Azərbay
canmultikulturalizmifənnitədris
olunsun. Bu fənn Azərbaycan
tarixini, mədəniyyətini, bu gü
nünü, dilini özündə birləşdirsin.
Beləliklə,bizpakistanlıgənclərə
Azərbaycan həqiqətlərini daha
yaxşıçatdırabilərik”.
Pakistan Müasir Dillər Uni

versitetinin rektoru Məhəmməd

Cəfər vurğulayıb ki, Azərbay
canDillərUniversiteti iləəmək
daşlığı çox müsbət dəyərləndi
rir. Rəhbərlik etdiyi universitet
haqqındaməlumatverənrektor
qeyd edib ki, ali təhsil müəs
sisəsi 1969cu ildə Milli Xarici
DillərUniversitetikimifəaliyyətə
başlayıb:“HazırkıadıisəPakis
tanMüasirDillərUniversitetidir.

UniversitetinadınıdəyişibMüa
sir Dillər və Elmlər Universiteti
etmək niyyətindəyik. Çünki za
man,dövrdəyişir,bizartıqdillər
dən çoxçox irəli getmişik.Uni
versitetimizdə5fakültəfəaliyyət
göstərir. Paytaxt İslamabaddan
əlavə 9 şəhərdəki kampus
lar ümumilikdə 22min tələbəni
əhatəedir.Universitetimizdəbir

çoxxaricimərkəzlərvar.Növbəti
beləmərkəzisəAzərbaycandili
vəmədəniyyətimərkəziolacaq.
Ali təhsil müəssisəsində Qərb
vəŞərqdilləriolmaqla21dilöy
rənilir. İstərdik ki, Azərbaycan
Dillər Universitetində Pakistan
mədəniyyət mərkəzindən əlavə
olaraqbirbaşabizimuniversite
timizləbağlımərkəzdəaçılsın”.
Sonra qonaqlar Azərbaycan

Dillər Universitetində fəaliyyət
göstərən Pakistan mədəniyyət
mərkəzi ilə tanış olublar, Mə
həmməd CəfərADU tələbələri
nəmühazirəoxuyub.

Kitab bayramı: uşaq sevinci, qəhvə ətri, faydalı müzakirələr

ATMU beynəlxalq əlaqələrini genişləndirir
Azər bay can Tu rizm və Me nec ment Uni ver si-
te tin də (AT MU) Ma ca rıs ta nın öl kə miz də ki sə fi ri 
Vik tor Se der ken yi ilə gö rüş ke çi ri lib.

Görüşdəikiölkəninturizmpotensialıvəturizm
təhsiliüzrəəməkdaşlıqimkanlarınıngenişləndi
rilməsiməsələsimüzakirəolunub.
Rektor İlhamMədətovuniversitetin fəaliyyəti,

tədrisprosesi,beynəlxalqəlaqələribarədəmə
lumatverib.

Sonra səfirliyin nümayəndələri ATMUnun
turizm ixtisasıüzrə təhsilalan tələbələri iləgö
rüşüblər. İştirakçılara Macarıstanın turizm po
tensialı və ölkənin təhsil təqaüdləri haqqında
məlumatverilib.
Xatırladaq ki, birmüddət əvvəlMacarıstanın

DebretsenUniversitetiiləATMUarasındaəmək
daşlıqmüqaviləsi imzalanıb.Görüşünməqsədi
təhsilsahəsindəmümkünəlaqələringenişləndi
rilməsiolub.

Pakistanda Azərbaycan dili və 
mədəniyyəti mərkəzi açılacaq
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Bakı Marionet Teatrı yeni mövsümə başlayır
Okt yab rın 16-da Ba kı Ma-
rionet Teat rı “Ley li və Məc-
nun” ta ma şa sı ilə ye ni möv-
sü mü nün açı lı şı nı edə cək.

Da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı-
bəy li nin ey niad lı ope ra sı əsa-
sın da ha zır la nan ma rionet ta-
ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru və 
rəs sa mı Tər lan Qor çu, mu si qi 
aran ji man çı sı Sal man Qəm bə-
rov, kuk la us ta sı Ten giz Xal va-
şı, işıq iş lə ri üz rə rəs sam Azər Mux ta rov, səh nə qur ğu la rı nın müəl-
li fi  İl kin Mir zə yev dir.

“Ley li və Məc nun” mu ğam ope ra sı nın 14 pər də lik ma rionet ta-
ma şa sı üzə rin də 3 il ər zin də iş ge dib, prem ye ra 2016-cı ilin de-
kab rın da ke çi ri lib. Ma rionet Teat rı İçə ri şə hər də, M.Ma qo ma yev 20 
ün va nın da kı ta ri xi bi na da fəaliy yə tə bu ta ma şa ilə baş la yıb.

De ko ra si ya, kuk la və rek vi zit lər müx tə lif öl kə lə rin teatr us ta la rı-
nın iş ti ra kı ilə ha zır la nıb. Akt yor la rın ida rə si ilə ma rionet kuk la lar 
fa ciəvi mə həb bət əf sa nə si nin qəh rə man la rı nı tək ra re dil məz şə kil-
də can lan dı rır lar. Ba kı Ma rionet Teat rı “Ley li və Məc nun” ta ma şa sı 
ilə Fran sa, Xor va ti ya və  baş qa öl kə lər də çı xış edib.

“Xarıbülbül”ün açılışı böyük Zəfəri gözləyirdi
“Xa rı bül bül” Azər bay can Viz yon Teat rı nın açı lı şı Zə fə ri mi-
zi göz lə yir di. Biz ar tıq al tı il dir ki, Tür ki yə-Azər bay can Viz yon 
Teat rı ola raq fəaliy yət gös tər dik. İn di qü rur la “Xa rı bül bül” adı nı 
da şı yır, bu ada la yiq ol ma ğa ça lı şı rıq. Bu Zə fə ri bi zə ya şa dan 
Ali Baş Ko man da nı mı za, şan lı Azər bay can Or du su na min nət-
da rıq. Və tən tor pa ğı uğ run da ca nın dan ke çən şə hid lə ri mi zin 
ru hu qar şı sın da baş əyir, qa zi lə ri mi zə can sağ lı ğı ar zu edi rəm. 
Oğul la rı mız bi zim al nı mı zı açıq et di lər.

Bu fi  kir lə ri İs tan bul da fəaliy yət gös tə rən “Xa rı bül bül” Azər bay-
can Viz yon Teat rı nın rəh bə ri Ka ma lə Cab ba ro va söy lə yib.

Ha zır da Qa ra bağ Zə fə ri nin bi rin ci il dö nü mü mü na si bə ti lə ye ni 
ta ma şa üzə rin də iş lə dik lə ri ni de yən Ka ma lə Cab ba ro va ən bö yük 
ar zu su nun teatr kol lek ti vi ilə bir gə Şu şa da ta ma şa nü ma yiş et dir-
mək ol du ğu nu bil di rib.

“Triumf sirki” Bakıda “Hünər meydanı” adlı 
proqramla çıxış edəcək

8-9 no yabr ta rix lə rin də Ru si ya nın “Triumf sir ki” Ba kı Döv lət 
Sir kin də “Hü nər mey da nı” ad lı ge niş proq ram la çı xış edə cək. 
44 gün lük mü ha ri bə də Qə lə bə nin il dö nü mü nə həsr olu nan 
proq ra mın ilk təq di ma tı qa zi və şə hid ailə lə ri üçün nə zər də 
tu tu lub.

“Hü nər mey da nı” proq ra mın da sirk sə nə ti nin bü tün ekst re mal 
janr la rı bir ara ya gə lə cək. Ha va gim nast la rı, ak ro bat lar, kas kad-
yor lar öz mə ha rət lə ri ni gös tə rə cək. İl lü zi ya çı lar nü ma yiş et dir di yi 
nöm rə lər lə ta ma şa çı la rı da rıx ma ğa qoy ma ya caq. Çı xış lar müasir 
döv rün mah nı la rı ilə mü şa yiət olu na caq.

Həm və tə ni miz Al lah ver di İs ra fi  lo vun rəh bər lik et di yi “Triumf sir ki” 
şou-proq ram la rın ha zır lan ma sın da bö yük təc rü bə yə ma lik qrup-
dur. Kol lek tiv müx tə lif öl kə lər də qast rol sə fər lə rin də olub. 

Qeyd edək ki, şou-proq ra mın 2022-ci il yan va rın 10-dək həf tə nin 
cü mə, şən bə və ba zar gün lə ri nü ma yi şi nə zər də tu tu lub.

Kinorejissor Vaqif Mustafayev
ADU-nun tələbələrinə ustad dərsi keçib

Azər bay can Dil lər Uni-
ver si te tin də (ADU) 
Ma gist ra tu ra şö bə si nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə gör kəm-

li ki no re jis sor, Xalq ar tis ti 
Va qif Mus ta fa yev tə lə bə lə rə 
us tad dər si ke çib.

Uni ver si tet dən bil di ri lib ki, gö-
rüş də sə nə tin in cə lik lə ri və hə yat-
da sə nə tin ro lu ba rə də da nı şı lıb. 
Sə nət kar tə lə bə lə rə mə də niy yət 
dün ya sın da baş ve rən pro ses lər-
dən söh bət açıb. Qeyd olu nub ki, 
sə nə tin ma hiy yə ti ni və əsl im kan-
la rı nı duy maq və an la maq in san-

la rın ət raf aləm lə mü na si bə ti nə 
çox cid di tə sir edir.

Re jis sor bil di rib ki, is tə ni lən ix-
ti sas sa hi bi nin bil mə li ol du ğu mə-
sə lə lər içə ri sin də mə də niy yət və 
ədə biy yat sa hə si önəm li yer tu-
tur. Bu, is tər müəl lim, is tər hə kim, 
is tər mü hən dis ol sun, fərq et mir. 
Hər kəs mə də ni və ədə bi dü şün-
cə ba xı mın dan müasir dün ya ilə 
ayaq laş ma ğa ça lış ma lı dır.

ADU-nun Pe da qo gi ka ka fed-
ra sı nın müəl li mi Vi da di Bə şi rov 
qo naq haq qın da ürək söz lə ri ni 
söy lə yib, Va qif Mus ta fa ye vin Və-
tə nə, mil lə tə xid mət lə rin dən söz 

aça raq, tə lə bə lə rə bun dan nü-
mu nə gö tür mə yin va cib li yin dən 
da nı şıb.

Son da təd bir iş ti rak çı la rı na tə-
şək kü rü nü bil di rən re jis sor çək-

di yi fi lm lə rin kad rar xa sı mə qam-
la rın dan, qar şı laş dı ğı ma raq lı 
ha di sə lər dən bəhs edib, tə lə bə-
lə ri ma raq lan dı ran sual la rı ca-
vab lan dı rıb.

“Ömər El da ro vun hey kəl lə ri təs vir olu nan şəx siy yə tin və ya ha-
di sə nin daş la ifa də edi lən rəs mi dir. Ömər El da ro vun hey kəl lə ri 
Azər bay can hey kəl tə raş lıq sə nə ti nin qa val da şı dır. Bu hey kəl lə rin 
bət nin də (“mət nin də”) də rin lik dən gə lən bir səs, hə nir ti hiss olun-
maq da dır. Ömər El da rov Azər bay can hey kəl tə raş lıq sə nə ti nin 
can lı hey kə li dir...” de yir aka de mik İsa Hə bib bəy li. 

Hey kəl tə raş lıq sə nə ti mi zin 
can lı əf sa nə si, Xalq rəs sa mı, 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı nın rek to ru, aka de-
mik Ömər El da rov la mü sa hi bə yə 
pa yı zın ley san lı bir sə hə rin də yol 
al dıq. Ha va nın əh va lı nın yax şı 
ol ma ma sı Ömər müəl lim lə gö-
rüş dü yü müz ana qə dər mə nim 
də əh va lım dan yan keç mə miş di. 
La kin 94 yaş lı sə nət ka rın çox po-
zi tiv və şən əh val la bi zi qar şı la-
ma sı, özü nə məx sus yu mor la rı, 
sə mi miy yə ti söh bə ti mi zi əv vəl-
dən so na dək xoş ov qa ta kök lə di.

Onun ya ra dı cı lı ğı nı mü şa hi də 
edər kən sə nət dü ha sı nın hü-
dud suz lu ğu nu, bə dii tə xəy yü lü-
nün bən zər siz li yi ni, ob raz la rı nın 
dol ğun lu ğu nu və bu ki mi in cə 
mə qam la rı xü su si lə qeyd et mək 
olar. O, hey kəl tə raş lı ğın dəz gah 
və mo nu men tal, elə cə də me-
mo rial abi də lər sa hə sin də bir-bi-
rin dən ma raq lı sə nət nü mu nə lə ri 
ya ra dıb. Ya ra dı cı lı ğı nın sə ciy yə-
vi xü su siy yət lə ri ki mi ob raz la rın 
ma hi ra nə plas tik həl li, da xi li psi-
xo lo ji xü su siy yət lə rin us ta lıq la 
açıl ma sı, kom po zi si ya nın bit kin-
li yi və tam lı ğı diq qət çə kir. Ömər 
müəl li min dol ğun hə yat və sə nət 
dün ya sı na bir lik də sə ya hət et dik.

– Ömər müəl lim, ilk növ bə-
də mü sa hi bə yə gö rə tə şək kür 
edi rik. 
– Mən tə şək kür edi rəm ki, mə-

ni ya da sa lıb, fi  kir və duy ğu la rı-
ma də yər ve rib mü sa hi bə yə gəl-
mi si niz. Am ma ilk ola raq bil di rim 
ki, mən saat lar la da nış sam da, 
yo rul ma ram. Söh bət ləş mə yi, fi  kir 
bö lüş mə yi, xa ti rə lə ri ya da sal ma-
ğı xoş la yan ada mam. 

– Xa ti rə lər de di niz, ilk ya rat dı-
ğı nız hey kəl ya dı nız da dır mı?
– İlk mo nu men tal işim Ba kı nın 

mər kə zi kü çə lə rin dən bi rin də ucal-
dı lan Na tə va nın hey kə li, on dan 
əv vəl Fəx ri xi ya ban da Üze yir Ha-
cı bəy li nin qə bi rüs tü abi də si olub.

– Bu iki əsər ar tıq püx tə ləş miş 
hey kəl tə ra şın işi dir. Bəs da ha 
əv vəl lər? 
– Mən 3 ya şım dan nə lər sə dü-

zəl di rəm. O sə bəb dən də ilk işim 
ya dı ma gəl mir. Bu sual la bağ lı ya-
dı ma bir əh va lat 
düş dü və onu 
tez-tez xa tır la-
yı ram. 5 ya şım-
da anam mə ni 
Ba kı da fəaliy-
yət gös tə rən is-
te dad lı uşaq lar 
üçün stu di ya ya 
apar dı. De di lər 
ki, in di biz də rəs-
sam lı ğa yer yox-
dur. Gə lən il gə-
lə bi lər si niz. Biz 
ge ri qa yı dan da 
hün dür boy lu bir 
rus qa dın ya xın-
laş dı. Adı in di yə 
ki mi ya dım-
da dır: An na 
İ v a  n o v  n a 
Ka zant  so-
va. O, mə nə 
ya xın la şıb 
meh ri ban lıq-
la de di: “Oğ lan, bəl kə sən plas-
ti lin lə iş lə mək is tə yir sən? Sən bu 
kur sa ya zıl san, bö yü yən də hey-
kəl tə raş olar san, öz şə hə rin də 
gə zər sən və qü rur la nar san ki, bu 
hey kəl lə rin müəl li fi  mə nəm”. Bu 
söz mə nə bö yük tə sir et di. Mən 
də hə min an bu ar zu la rı içim dən 
ke çir dim və bu gün 94 ya şım da 
de yər dim ki, hə min fi  kir lər öz təs-
di qi ni tap dı... 

– Ən çox mo nu men tal və me-
mo rial əsər lər ya rat mı sı nız. 
Bun lar dan han sı si zə da ha ya-
xın dır?
– Bu ra da çox fərq li mə qam lar, 

xü su siy yət lər var. Ən çə tin mo-
nu men tal hey kəl lər dir. Elə mə sə-
lə lər var ki, biz hey kəl tə raş lar dan 
ası lı de yil. O sə bəb dən də mo nu-

men tal əsər lər, bir az çə tin ol sa 
da, o hey kəl lə ri ya rat maq da ha 
məs lə hət li dir. Bir söz lə, nə qə dər 
ki, sə nin ya rat dı ğın hey kəl ta rix-
də qa lır sa, sən də bir o qə dər ya-
şa ya caq san. Mə nim ilk işim olan 
Na tə va nın hey kə li Ba kı üçün 
san ki bir ta rix dir. Bu sə bəb dən 
də mən özü mü ha ra da sa işi nin 
öh də sin dən gəl miş müəl lif he-
sab edə bi li rəm. Am ma dəz gah 
nü mu nə lə ri ya ema lat xa na da, 
sər gi də, ya da mu zey də qa lır. 
Mu zey də qal ma sı da ha yax şı dır. 

– İş lə di yi niz hey kəl lə rin hər bi ri 
bir in san ta le yi ol maq la bə ra-
bər, həm də ta ri xi mi zin bir par-
ça sı dır. Hər bir hey kə li iş lə yən-
də yə qin ki, qəh rə ma nı nı zın 
hə yat və fəaliy yə ti ni də qiq lik lə 
öy rə nir, onun ob ra zı nı ya ra dır-
sı nız. Bu pro ses si zə da xi lən 
ne cə tə sir edir?
– Bi lir si niz ki, mə nim iş lə rim 

an caq Azər bay can da qo yul ma-
yıb. Or ta Asi ya da, Cə nu bi Ko-
re ya da və s. öl kə lər də. 1979-
cu il də Dü şən bə də Səd rəd din 

Ay ni nin hey kə li ni ya ra dan da heç 
onun haq qın da mə lu ma tım yox 
idi. Am ma mə ni ça ğır dı lar və 
abi də ni si fa riş ver di lər. Adı nı ilk 
də fə eşi dir dim. Bir ne çə əsə ri ni 
oxu dum, onun haq qın da ya zı lan 
fi  kir lər lə ta nış ol dum. Yal nız bun-
dan son ra işə baş la dım. Bun suz 
ol maz heç vaxt. Da xi lən də həd-
siz tə sir edir. Biz axı onun həm 
də xa ri ci gö rü nü şü nü təs vir edi-
rik. Bu su rə ti nin ger çək təs vi ri nə 
uy ğun olub-ol ma ma sı da bö yük 
önəm kəsb edir. Xa rak te ri ilə gö-
rü nüş üst-üs tə dü şən də çox gö-
zəl nə ti cə ve rir. Mə sə lən, Sət tar 
Bəh lul za də. Bu in san hey kəl tə-
raş lıq üçün əsl məh sul dur. Onun 
gö rü nü şü, ya ra dı cı lı ğı həd siz im-
kan lar ya ra dır. Am ma elə iş lər 
də var ki, onu ya rat maq çə tin dir. 
Çün ki fəaliy yə ti ka sad dır. 

– Ha zır da əli niz də han sı iş 
var?
– Gör kəm li bəs-

tə kar Arif Mə li-
ko vun hey kə li nin 
la yi hə si ilə məş-
ğu lam. Hə lə ki, 
tam ola raq mə-
lu mat ve rə bil mə-
rəm. Hə lə lik rəs mi 
təs diq lən mə yib. 
Müs lüm Ma qo-
ma ye vin hey kə-
li ni isə ta mam la-
mı şam. Hey kə lin 
qo yu la ca ğı yer 
də mə lum dur. Biz 
o hey kə lə elə yer 
tap ma lıy dıq ki, abi də möh tə şəm 
gö rün sün. Hey kəl Ba kı bul va rın-
da qo yu la caq. 

– Tək iş lə yir si niz, yox sa ko-
man da ilə?
– An caq tək. Mən ko man da 

ilə? Mə nim hət ta ya nım da bir 
me mar da ya nıb hey kə lə bax sa 
be lə, iş lə yə bil mə rəm. Əv vəl dən 
tək iş lə mə yə öy rən mi şəm. Hət ta 

ailə üzv lə rim dən kim sə ya-
nım da ol sa, işi kə na ra 

qo yu ram, iş lə mi rəm. 

– Bil-
d i  y i m 
qə dər, 

ba ba nız daş yo-
nan olub. Yə qin 
si zə də on dan ke-
çib bu sə nət...

– Mə nə həsr 
edi lən ki tab da ba-
ba mın və nəs li min 
fo to su var. Onu 
tez-tez xa tır la yı-
ram. Mə nim ulu 
ba ba la rım tə bii 
gül lər ye tiş di rir di-
lər. On lar dan xal-
ça to xu cu lu ğun da 
sap la rı bo ya maq 

üçün is ti fa də 
e d i  l i r  d i . 

Hər il apa rıb Mosk va da sa tır-
mış lar. Bir gün ba bam Mosk va-
ya məh sul apa ran da ona xə bər 
ve rir lər ki, ye ni kim yə vi rəng lər 
ix ti ra edi lib və qiy mə ti də ucuz-
dur, ar tıq bu rəng lə rə eh ti yac 
yox dur. Ba bam da qa yı dıb özü-
nə baş qa sə nət seç mə li olur. 
Be lə lik lə, baş la yır daş yon ma-
ğa. Yə qin ki, ha ra da sa mə nə də 
tə si ri olub. 

– Azər bay can Döv lət Rəs sam-
lıq Aka de mi ya sı nın fəaliy yə ti ni 
bu gün ne cə qiy mət lən di rir si-
niz?
– Mə nə de yir lər, dü zü, özüm 

xə bər si zəm (Ömər müəl lim 
sualı mı za za ra fat la ca vab ve rir). 
De yir lər, rey tinq çox yu xa rı dır. Bi-
lir si niz ki, qə bul ar tıq ba şa ça tıb. 
Bu sə hər El mi şu ra nın ic la sı idi. 

Ma raq yük sək dir bi zim aka de mi-
ya ya. Hər il qə bul da ən yük sək 
plan olur biz də. Bü tün yer lə ri miz 
do lub. Bu il sə nət şü nas lıq da 4, 
hey kəl tə raş lıq da isə 1 ye ri miz 
boş qa lıb. Hey kəl lə iş lə mək çox 
çə tin dir. Həm də qa bi liy yət mə-
sə lə si var. Bir mi sal da de yim. 
Əv vəl lər əgər hey kəl tə raş lıq da 
10 ye rə an caq oğ lan lar qə bul 
olu nur du lar sa, bu il ək si nə ol du. 
Hey kəl tə raş lı ğa bü tün yer lə rə 
qız lar da xil olub.

– Ye ri gəl miş kən, qa dın hey-
kəl tə raş lar ara sın da ən çox ki-
min sə nə ti ni bə yə nir si niz? 
– Bəl kə də ha mı nı xa tır la ya 

bil mə yə cə yəm. An na Qo lub ki-
na ad lı hey kəl tə raş var idi. Ve ra 
Mu xi na – məş hur “Fəh lə və kol-
xoz çu” hey kə li nin müəl li fi . Biz də 
isə Hə yat Ab dul la ye va. Biz onu 
El ya de yə ça ğı rar dıq. Mə nə gö-
rə ən güc lü hey kəl tə ra şı mız o idi. 
Onun iş lə ri çox in cə və plas tik, 
özü nə məx sus idi. Zi vər Məm mə-
do va da unu dul maz sə nət kar lar-
dan dır. 

Söh bə ti miz əs na sın da Ömər 
müəl lim mə də niy yə ti mi zin bö yük 
hi ma yə da rı ulu ön dər Hey dər 
Əli yev lə bağ lı xa ti rə lə ri də ya da 
sa lır. Ən unu dul maz xa ti rə ni xə-
bər alı rıq.  

– Hə mi şə ya dı ma bi rin ci də-
fə Mər kə zi Ko mi tə yə ça ğı rıl ma-
ğım dü şür. O vaxt Hey dər Əli yev 
Mosk va da iş lə yir di, Si ya si Bü-
ro nun üz vü idi. Kam ran Ba ğı rov 
res pub li ka nın rəh bə ri idi. O mə ni 
ça ğı ran da bir az qorx muş dum. 
MK-da ça lı şan Hə sən Hə sə nov 
zəng edib de di ki, hə yə can lan-
ma. Get dim ki, Hey dər Əli yev və 
Kam ran Ba ğı rov otu rub lar. Mə-
nə bil dir di lər ki, Hey dər Əli ye vin 
hey kə li ana dan ol du ğu Nax çı van 
şə hə rin də qo yul ma lı dır. Uzun 
bir xa ti rə si olan bu söh bə ti qı sa 
ola raq de yər dim ki, hə min işi miz 
mə nim üçün unu dul maz xa ti rə yə 
çev ri lib. 

Bu ara da qeyd edim ki, Azər-
bay can xal qı nın ümum mil li li-
de ri Hey dər Əli ye vin çox say-
lı hey kəl lə ri nin müəl li fi olan 

Ömər El da rov heç vaxt özü nü 
tək rar et mə yib. Hər də fə bu da hi 

şəx siy yə tin ob ra zı nı ya ra dar kən 
onun möh kəm ira də si, qə tiy yə ti, 
müd rik lik və uzaq gö rən li yi ni par-

laq şə kil də əks et di rib. Ya xın-
dan ta nı dı ğı, şəx siy yə ti nin 

və si ya sə ti nin miq ya sı nı 
ay dın su rət də mə nim-
sə di yi li de rin da ha çox 
özü nü, ma lik ol du ğu 
də rin lik və uca lı ğı 
aç ma ğa ça lı şıb. Bu 
hey kəl lər üçün mü-
na sib mə ka nın se-
çil mə si də mü hüm 
amil lər dən dir. Ulu 
ön də rin sağ lı ğın da 
(so vet döv rün də iki 
də fə So sialist Əmə-

yi Qəh rə ma nı adı na la yiq 
gö rü lən lə rin sağ lı ğın da 
abi də si-büs tü qo yu lur du 
– red.) Nax çı van şə hə-
rin də ucal dıl mış büs tü-
nün (1983) ar xa sın da 

gö rü nən Mö mi nə xa tın tür bə si və 
Araz ça yı bö yük döv lət xa di mi nin 
ob ra zı na da ha da can lı lıq gə ti rib.

– Gənc hey kəl tə raş la rın işi ni 
ne cə qiy mət lən di rir si niz?
– Mən hə mi şə de yi rəm, bi zim 

gənc lər çox is te dad lı dır lar. Mil lət-
lə rin bi ri  in şaat da güc lü olur, di-
gə rin də baş qa bir sa hə nin xü su-
siy yət lə ri qa ba rıq olur. Bi zim xalq 
isə rəs sam lıq, hey kəl tə raş lıq və 
sə nət də da ha güc lü, həd siz ba-
ca rıq lı dır. Əf sus ki, in di gənc lər 
üçün si fa riş lər çox az dır... 

– Çox is tər dim ki, “Za ma nın 
dörd rən gi” əsə ri niz dən da nı-
şaq...
– Bu əsər də mən qa dın la-

rın ob ra zın da fə sil lə ri tə rən nüm 
et mi şəm. Ba har mə nim bö yük 
qı zı mın, yay rəh mət lik hə yat 
yol da şı mın, pa yız və qış isə fan-
ta zi ya mın nü mu nə si dir. İki metr lik 
qoz ağa cın dan ha zır la dı ğım bu 
iş çox çə tin və mə su liy yət li bir 
sə nət əsə ri idi.  

– Ömər müəl lim, bir müd dət 
əv vəl rek tor luq dan ge də cə yi-
ni zi bil dir miş di niz (Bu suala da 
Ömər müəl lim özü nə məx sus 
yu mor la ca vab ve rir). 
– Qo ca ki şi yəm, çox söz de-

yə bi lə rəm. Hər de di yim sö zü 
cid di qə bul et mə yin. Dost lar və 
əmək daş la rı mız de yir ki, mən bu 
aka de mi ya nın si ma sı yam. Bəl kə 
də düz de yir lər, nə bi lim. Həm 
də dün ya nın han sı öl kə sin də 
94 yaş lı rek tor var?... Pre zi dent 
Hey dər Əli yev mə ni bu ra rek tor 
tə yin et di, İl ham Əli yev təs diq lə-
di. Ha mı rek tor ola bi lər... 

Söh bə ti mi zin so nun da isə 
Ömər müəl lim sə nə tin onun 
üçün hə ya tı nın bir par ça sı ol du-
ğu nu de di: “Mə nim üçün sə nət 
və hə yat vəh dət təş kil edir. Sə-
nət ya şam tər zim dir. Bun suz ya-
şa yı şı mı tə səv vür et mi rəm”. 

Be lə cə, ya ğış lı, so yuq bir pa-
yız gü nü qo ca man sə nət ka rı mız-
dan ona can sağ lı ğı və ya ra dı cı-
lıq uğur la rı di lə yi lə ay rı lı rıq... 

Lalə AZƏRİ

Sənət  və  həyatın  vəhdəti
Ömər Eldarov: “Yaratdığın heykəl tarixdə nə qədər qalırsa, sən də bir o qədər yaşayacaqsan”

zəl di rəm. O sə bəb dən də ilk işim 
ya dı ma gəl mir. Bu sual la bağ lı ya-
dı ma bir əh va lat 
düş dü və onu 
tez-tez xa tır la-
yı ram. 5 ya şım-
da anam mə ni 
Ba kı da fəaliy-
yət gös tə rən is-
te dad lı uşaq lar 
üçün stu di ya ya 
apar dı. De di lər 
ki, in di biz də rəs-
sam lı ğa yer yox-
dur. Gə lən il gə-
lə bi lər si niz. Biz 
ge ri qa yı dan da 
hün dür boy lu bir 
rus qa dın ya xın-
laş dı. Adı in di yə 

tək iş lə mə yə öy rən mi şəm. Hət ta 
ailə üzv lə rim dən kim sə ya-

nım da ol sa, işi kə na ra 
qo yu ram, iş lə mi rəm. 

– Bil-
d i  y i m 
qə dər, 

ba ba nız daş yo-
nan olub. Yə qin 
si zə də on dan ke-
çib bu sə nət...

– Mə nə həsr 
edi lən ki tab da ba-
ba mın və nəs li min 
fo to su var. Onu 
tez-tez xa tır la yı-
ram. Mə nim ulu 
ba ba la rım tə bii 
gül lər ye tiş di rir di-
lər. On lar dan xal-
ça to xu cu lu ğun da 
sap la rı bo ya maq 

üçün is ti fa də 
e d i  l i r  d i . 

– Ha zır da əli niz də han sı iş 

– Gör kəm li bəs-
tə kar Arif Mə li-
ko vun hey kə li nin 
la yi hə si ilə məş-
ğu lam. Hə lə ki, 
tam ola raq mə-
lu mat ve rə bil mə-
rəm. Hə lə lik rəs mi 
təs diq lən mə yib. 

də mə lum dur. Biz 
o hey kə lə elə yer 

Ömər El da rov heç vaxt özü nü 
tək rar et mə yib. Hər də fə bu da hi 

şəx siy yə tin ob ra zı nı ya ra dar kən 
onun möh kəm ira də si, qə tiy yə ti, 
müd rik lik və uzaq gö rən li yi ni par-

laq şə kil də əks et di rib. Ya xın-
dan ta nı dı ğı, şəx siy yə ti nin 

və si ya sə ti nin miq ya sı nı 
ay dın su rət də mə nim-
sə di yi li de rin da ha çox 

yi Qəh rə ma nı adı na la yiq 
gö rü lən lə rin sağ lı ğın da 
abi də si-büs tü qo yu lur du 
– red.) Nax çı van şə hə-
rin də ucal dıl mış büs tü-

Ömər Eldarov: “Yaratdığın heykəl tarixdə nə qədər qalırsa, sən də bir o qədər yaşayacaqsan”

sənət 5

Gənc rejissor beynəlxalq
teatr festivalına qatılıb

Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın gənc re jis so ru El şad Əh mə dov 
Tür ki yə də ke çi ri lən 3-cü Mal tə pə Bey nəl xalq Teatr Fes ti va lın da 
(İs tan bul) öl kə mi zi təm sil edib. 7-10 okt yabr ta ri xin də baş tu tan 
teatr bay ra mı na Uk ray na, Ru si ya, Öz bə kis tan, Ser bi ya, İs pa ni ya 
və di gər öl kə lər dən nü ma yən də lər qa tı lıb. 

Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın ədə bi-his sə mü di ri Anar Bur cə li ye vin 
ver di yi mə lu ma ta gö rə, fes ti val ko mi tə si nin qə ra rı na əsa sən, iş ti rak-
çı lar Azər bay can, Tür ki yə, Ser bi ya, Uk ray na, Öz bə kis tan dan olan jü ri 
üzv lə ri tə rə fi n dən ümu mi lik də 10 no mi na si ya üz rə qiy mət lən di ri lib.

Fes ti val çər çi və sin də us tad dərs lə ri də təş kil olu nub. Ser bi ya Döv-
lət Teat rı nın bə dii rəh bə ri və di rek to ru İva na Ne del ji ko viç “Ta ma şa 
za ma nı emo si ya la rın ida rə edil mə si”, Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın 
re jis so ru El şad Əh mə dov “Akt yor mü şa hi də si və xa rak ter ana li zi”, uk-
ray na lı akt ri sa Na tal ya Po lov yan ka “Söz və səs” ad lı us tad dərs lə ri 
ke çib lər.
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“Olmazmı ki, qəm çəkincə güləsən...”
XX əsr Azər bay can aşıq sə nə tin də 
adı hör mət lə yad olu nan us tad lar 
ara sın da Mi ka yıl Azaf lı da var. Ömür 
yo lu ha mar ol ma sa da, xal qın al qış 
və sev gi si ni qa za nan sə nət kar də
yər li şeir lər müəl li fi ki mi ta nı nıb.

Mikayıl Cabbar oğlu Zeynalov 21
mart 1924-cü ildə Tovuz rayonunun
Azafıkəndindədünyayagözaçıb.Hə-
lə kiçik ikən atası qəfətən vəfat edir.
Mikayıl əmisi Həsənin himayəsində
qalır.Deyilənəgörə,ondaaşıqsənə-
tinəmaraqəmisindənqaynaqlanır.Mikayıl
ortaməktəbillərindəistedadlıbirgənckimi
diqqətçəkir.“Solğun”və“Coşqun”təxəllüs-
ləriiləşeirləryazır.Dahasonradoğmakən-
dininadınıözünətəxəllüsgötürür.
AraşdırmalardaMikayılAzafınınkeşmə-

keşli tale yaşadığı qeyd edilir. Bildirilir ki,
yeddincisinifdəoxuyarkənStalininşəkilini
kitabının üzərinə yapışdırır. Şagirdlərdən
biri şəklin üzərinə mürəkkəb tökür. Bun-
danxəbərtutanməktəbindirektoruondan
qaçıb canını qurtarmasını məsləhət gö-
rür. Beləliklə, Mikayıl məktəbdən ayrılır.
BirmüddətGoranboy rayonunda qohum-
larınınevindəqalır.Onunqaçmaqsəbəbi
bilinəndən sonra qohumları da evlərində
saxlamır.Çətindəolsa,ailəqurur,təvəllüd
tarixinidəyişdirir.Birbaşqagəncinəvəzinə
Goranboy rayonundan müharibəyə gedir.
Müharibənin çətinliklərinə dözməyib Ba-
kıya qayıdır və dərhal həbs edilir... Aşıq
həbsdənqurtardıqdansonradövrdən,qu-
ruluşdan gileyli şeirlər yazır. Bu isə onu
növbətidəfəhəbsəaparırdı.Birgündostu-
nunona“bağışladığı”bahalıpaltoiləTifis
şəhərindəgəzərkəntutulur.Birnəfərgəlib
deyir,bupaltomənimdir,cibindəadımya-
zılıb. Yoxlayırlar ki, düz deyir. Evində də
axtarış aparılır. Evdən ona məxsus silah
tapılır.MikayılAzafı 1961-ci ildə yenidən
həbsolunur.
Elşənliklərindədaimhörmət-izzətləqar-

şılananaşıqxalqdanayrıdüşür,zindanhə-
yatıyaşayır.Vaxtsızağaransaçlarındantə-
sirlənirvəyazır:

Olmazmıki,qəmçəkincəgüləsən,
Nədənolduyanıbdöndünküləsən.
Qırxyaşınaçatmamısanhələsən,
Ağarmayın,aysaçlarım,amandı.

“Zindan şeirləri” adlı kitabında müəllifin
150-dən artıq qoşması yer alıb. “Bülbül”,
“Omənəm”, “Səndemə”, “Deyəmmərəm”,
“Ağlama”,“Döndükörpələrinqanayaşları”,
“Bənzər”,“Dargünü”,“Əlaman,aman”,“Ağ-
lar,ağlar”,“Zindan”,“Mənqocalmazdım”ki-
mibirçoxşeirlərihəbshəyatınınçətinliklə-
rindənyaranıb.Qəm-kədəryüklümisraları
şair zindanda ikən onun hüdudlarını aşır.
Hərkəsinduyğularınısarırvəözsehrində
saxlayır.
MikayılAzafı1965-ci ildəhəbsdənazad

edilir.XXəsrin80-ci illərinəqədər televizi-
ya,radiovəmətbuatüzünəbağlanır.Ancaq
xalqonuəvvəlkindəndəçoxsevirvəalqış-
layır. Yaradıcılığını maraqla izləyir, şeirləri
dillərəzbərinəçevrilir.

AzafıMikayıl,yarananköçür,
İnsanbirzəmidi,Əzrayılbiçir.
Əsrlərdolanır,ömür-günkeçir,
Dünyadanpayınıalvədəsində.

MikayılAzafışifahixalqədəbiyyatınınək-
sər şəkillərində bir-birindən gözəl əsərlər
qələməalıb.O,klassikaşıqənənələrinilayi-
qincədavametdirib,gəraylı,təcnis,qoşma,
müxəmməs, divani, vücudnamə, ustadna-
mə, ithaf, nəzirə, bağlama-qıfılbənd və s.
nümunələri saz-söz pərəstişkarlarını məf-
tunedib.Sənətkarın“Azafıdübeyti”,“Azaf-

lı gözəlləməsi”, “Azafı sənəti”, “Azafı
gəraylısı”, “Mikayılı”, “Məzahiri”, “Azafı
dağları”, “Azafı bəhri”, “Azafı müxəm-
məsi”, “Şah sarayı” kimi saz havaları
sənətsevərlər tərəfindənmaraqlaqarşı-
lanıb,aşıqlarınrepertuarındayeralıb.
Mənbələrdə o da qeyd edilir ki, bir

günMikayılAzafıGoranboyunBorsun-
lukəndindətanınmışşair,aşıqMəzahir
Daşqının(1909-1979) təşkiletdiyiaşıq-
lar məclisində olur. Səməd Vurğun da
məclisəgəlirvəçıxışedir,birşeirinioxu-
yur.MikayılAzafıyadasözverilir.Oda

bir şeiroxuyur.S.Vurğunondannəolmaq
istədiyini soruşur.Müəllim olmaq istədiyini
deyir. S.Vurğun iki kağız yazır. BiriniAşıq
Mirzəyəgöndərirki,buadamdanyaxşıaşıq
olar.Onuşəyirdliyəgötür.İkincisinidəQa-
zaxMüəllimlərSeminariyasınındirektoruna
yazırki,onubutəhsilocağınaqəbuletsin-
lər.Mikayılıseminariyayaqəbuledirlər.Bir
gün təsadüfən seminariyaya kəndlərindən
birnəfərgəlir.Onugörürvədərhaldirekto-
run yanına gedibMikayılın siyasiməhbus
olduğunu deyir. Nəticədə onu seminariya-
danxaricedirlər.OradanAşıqMirzəninar-
dıncagedir.Ancaqeşidirki,AşıqMirzəvə-
fatedib.BundansonraMikayılAşıqƏsəd
vəAşıqYusifdənsənətinsirləriniöyrənir...
1984-cüildəaşıqlarınIVqurultayındaMi-

kayılAzafıdaçıxışedir.O,aşıqsənətinin
incəliklərindən və qarşıda duran vəzifələr-
dənsözaçır.Qurultaydaaşıqsənətininin-
kişafındagöstərdiyifədakarlıqvəxidmətləri
qeyd edilir. Aşıqlar Birliyinin sədr müavini
seçilir.1989-cu ilMikayılAzafıüçündaha
əlamətdar olur. Novruz bayramı şənliklə-
rində xalqımızın müdrik qəhrəmanı Dədə
Qorqud obrazı ona həvalə edilir. Həmin il
sənətkara“Əməkdarmədəniyyətişçisi”fəx-
riadıverilir.
Ancaqbusevincligünlərinömrüuzunol-

mur.MikayılAzafı12oktyabr1990-cı ildə
vəfatedir.2019-cu ildəsənətkarhaqqında
“Qoca qartalın əbədi uçuşu” adlı sənədli
filmlentəalınıb.

Savalan FƏRƏCOV

Şəhid ədliyyə kapitanı
Və tən mü ha ri bə sin də tor paq la rı mı zın azad lı ğı uğ run da ca
nın dan ke çən qəh rə man lar dan bi ri də Ru hin Mü zəf fər oğ lu 
Xə li lov dur. 

Ruhin1987-ci ilin13mar-
tında Cəbrayıl rayonunun
Məzrə kəndində anadan
olub. 1993-cü ildə Cəbrayıl
rayonuişğalolunanda6yaş-
lıRuhinin ailəsiAbşeron ra-
yonununXırdalanşəhərində
məskunlaşır. O, ilk təhsilini
Xırdalan şəhər 1 saylı tam
ortaməktəbdəalır.
2005-ci ildə Bakı Asiya

Universitetinin Hüquqşü-
naslıqfakültəsinədaxilolan
R.Xəlilov 2009-cu ildə ali
məktəbi bitirir. Sonra hərbi
xidmətə gedir. Ruhin yaşa
dolduqca Vətən nisgilini də
içində böyüdürdü. İnanırdı
ki, nəhayət, bir gün doğma
rayonunun azad edilməsi
uğrunda döyüşən əsgərlər-

dənbirionunözüolacaq...
HərbixidmətibaşavurandansonraRuhinədliyyə işçisikimi

Biləsuvarda,İmişlidəçalışır.Qulluğununöqsansızyerinəyetir-
məsirəhbərliktərəfindəntəqdirləqarşılanır.2019-cuildəƏdliy-
yəNazirliyininİcraBaşİdarəsindəməsləhətçivəzifəsinəirəliçə-
kilirvəədliyyəkapitanırütbəsialır.
2020-ciiliniyulundabaşverənTovuzdöyüşlərizamanıgene-

ral-mayorPoladHəşimovunşəhadətxəbərinialankimiailəsin-
dənxəbərsizkönüllüolaraqcəbhəyəgetməküçünyazılır.Vətən
müharibəsibaşlayandan4günsonra–oktyabrın1-dəcəbhəyə
yollanır.Cəbrayıl,Zəngilan,Qubadlıuğrundagedəndöyüşlərdə
şücaətgöstərir.Oktyabrın21-dədöyüşlərinbirndəRuhinyaralı
döyüşyoldaşınıxilasetməküçünirəliatılır.Düşmənonuqarın
boşluğundanyaralasada, yoldaşını yerəqoymur,gülləyağışı
altındançıxarmağadavamedir.Növbəti gülləürəyindəndəyir
vəşəhadətəyüksəlir.
2012-ci ildəailəquranRuhininQönçəvəMelisaadlıqızları,

Tunaradlıoğluyadigarqalıb.
Şəhidin həyat yoldaşı Günel Xəlilova qeyd edir ki, Tovuz

döyüşlərindən bir neçə gün sonra Ruhin cəbhəyə getmək
üçünadınıyazdırandamənbirazağladım,acıqlandım:“Axır-
dadedimki,ondamənimadımıdayazdır.Sənharagetsən,
məndəsəninləgedəcəyəm.Razılaşdı,şəxsiyyətvəsiqəmlə
məndəonlaynqeydiyyatadüşdüm. İxtisasca tibbbacısıol-
duğumdanümidliydimki,məndəonunlagedəbilərəm.Ancaq
sonradanRuhinməndənxəbərsizqeydiyyatımı ləğvetdirdi.
Sentyabrın30-daRuhinevəgəlibsöylədiki,sənədlərimihər-
bikomissarlığatəqdimedibqayıdacağam.O,evdənçıxanda
gördümki,işpaltarındayox,mülkigeyimdəgedir.Heçnədən
şübhələnmədim. Dostu gəlib onu maşınla apardı. Bir neçə
saatsonraonazəngvurdum, lakinəlaqəsaxlayabilmədim.
Dahasonradostumənəzəngvurubdediki,Ruhincəbhəyə
getdi.Onunlasonuncudəfəoktyabrın19-daəlaqəsaxladıq.
“Hərşeyyaxşıdır,narahatolmayın”deyibtelefonusöndürdü.
Səhərisi gün ona zəng çatmadı.Ayın 21-i isə şəhid olduğu
xəbərinialdıq”.
Ruhin Xəlilov oktyabrın 22-də II Fəxri xiyabanda torpağa

tapşırılıb.Ölkəbaşçısınınmüvafiqsərəncamları iləölümün-
dən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü”, “Cəbrayılın
azadolunmasınagörə”və“Qubadlınınazadolunmasınagö-
rə”medallarıilətəltifolunub.HəmçininƏdliyyəNazirliyitərə-
findənRuhinXəlilovaölümündənsonra“Fəxriədliyyəişçisi”
adıverilib.
Allahrəhməteləsin.

NURƏDDİN

Şəhid Yaqub Yaqubzadənin ailəsi 
ziyarət edilib

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si Ra ma na qə sə bə Mə də niy
yət evi nin əmək daş la rı Və tən mü ha ri bə si şə hi di Ya qub El də niz 
oğ lu Ya qub za də nin ailə si ni zi ya rət edib lər.

İdarədən bil-
dirilib ki, Yaqub
Ya qub z a d ə n i n
anası, atası və
yaxınları onun
qısa ömür yolun-
dan, müharibəyə
getməsindən da-
nışıblar.
Yaqub Yaqub-

zadə 1999-cu
il aprelin 22-də
Bərdə rayonunun
Alaçadırlı kəndin-
də anadan olub
2005-2016-cıillər-

dəpaytaxtınXəzər rayonunda92nömrəli tamortaməktəbdə
təhsilalıb.2016-2020-ciillərdəTbilisişəhərindəGürcüstan-Av-
ropaUniversitetindəkompütermühəndisliyiixtisasıüzrəalitəh-
silalıb.Subayidi.
YaqubVətənmüharibəsizamanıMurovdağistiqamətindəge-

dəndöyüşlərdəiştirakedib.Cəsurdöyüşçüoktyabrın2-dəşə-
hidolub.XəzərrayonununQalaqəsəbəsindədəfnolunub.
Ölümündənsonradövlətbaşçısınınmüvafiqsərəncamlarıilə

“Vətən uğrunda”, “Kəlbəcərin azad olunmasına görə”, “Hərbi
xidmətlərəgörə”medallarıilətəltifedilib.
Allahrəhməteləsin.

Qədim diyarın tərənnümçüsü
Hüseyn Razi poetik zənginliyi ilə seçilən yaradıcılıq irsi yadigar qoyub

Onu XX əsr Nax çı van ədə bi mü hi ti
nin ən ta nın mış nü ma yən də lə rin
dən bi ri ki mi ta nı yır lar. Azər bay
can ədə bi mü hi tin də də se vi lən, 

qə bul edi lən şair, na sir, dra ma turq, 
pub li sist, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Hü seyn Ra zi nin sağ lı ğın da on üç ki ta bı 
nəşr olu nub. Azər bay ca nın gör kəm li 
qə ləm adam la rı onun haq qın da yük sək 
fi kir lər söy lə yib, mə qa lə lər dərc edib lər.

“Dəstəkəndi”şeirində

XanArazasılıbətəklərindən,
ArxasısöykənibKəmkidağına.
Heyrətləbaxıramsübhçağındamən,
Bukəndinyuxudanoyanmağına.

İlkşəfəqdarağıxeylidərindən,
Axıbüfüqdəkicilanıqırır.
GünəşƏləngəzinçiyinlərindən
Qızılxonçakimigözqamaşdırır-

deyənRzayevHüseynMəmmədoğ-
lu (Hüseyn Razi) 17 oktyabr 1924-
cü ildə Ordubad rayonunun Dəstə
kəndində anadan olub. Ordubad
Pedaqoji Məktəbini bitirdikdən son-
ra 1941-1943-cü illərdə Culfa rayo-
nununƏrəzinkəndortaməktəbində
müəllim işləyib. 1941-1945-ci illər müha-
ribəsində Sovet ordusu sıralarında Oryol
ətrafında gedən döyüşlərdə iştirak edib,
yaralanıb.Sağaldıqdansonrakiçiktəyyarə
mütəxəssisləriməktəbinibitirib,Baltikyanı
cəbhəsində əlahiddə uzaq kəşfiyyat ala-
yındaxidmətinidavametdirib.1945-ciildə
ordudan tərxisolunanH.Razi1954-1959-
cuillərdəindikiBakıDövlətUniversitetinin
Filologiyafakültəsindəqiyabitəhsilalıb.
H.Razi Ordubadda səkkizillik məktəbdə

müəllim,Dəstəkəndindəklubmüdiri,Nax-
çıvanRadio Verilişləri Redaksiyasında re-
daktor,“Şərqqapısı”qəzetiredaksiyasında
ədəbiişçi,AzərbaycanTeleqrafAgentliyinin
(indiki AZƏRTAC) Naxçıvan üzrə xüsusi
müxbiri, “Sovet Naxçıvanı” (“Şərq qapısı”)
qəzetiredaksiyasındaƏdəbiyyatvəincəsə-
nətşöbəsininmüdiri (1962-1990)vəzifələ-
rindəişləyib.

H.Razi ədəbi fəaliyyətə 1941-ci ildə “Şərq
qapısı”qəzetindədərcolunan“Partizanınandı”
şeiriiləbaşlayıb.Dahasonrao,dövrimətbuat-
damüntəzəm çıxış edib, poetik yaradıcılıqla
yanaşı,bədiitərcüməiləməşğulolub.Drama-
turgiyasahəsindəözünüsınayanədibin“Odlu
diyar”(1963),“Günəş”(1968),“Arxalıdağlar”
(1971), “Haray səsi” (1978), “Şirinliyin acısı”
(1981)pyesləriteatrlardatamaşayaqoyulub.
1958-ci ildənAzərbaycan Yazıçılar Birliyi-

nin,1959-cuildənisəJurnalistlərBirliyininüz-
vüolanşair1984-cüildəNaxçıvanın,1985-ci
ildə isəAzərbaycanSSR-in “Əməkdar incə-
sənətxadimi”fəxriadlarınalayiqgörülüb.

H.Razi ilə Xəlil Rzanı sıx dostluq tellə-
ri bağlayırdı. Şairin “Ayrılmaram” (1981)
adlı kitabına “Qədim diyarın tərənnümçü-
sü”adlı dost sözündəX.R.Ulutürk yazırdı:
“Dəstəkəndiqızılgülləroylağıdır.Biryanda
qocaman Ələngəz dağı, bir yanda ucsuz-
bucaqsız qızılgüllər səltənəti. Yanılmıram-
sa,1959-cuilidi.YazağzıNaxçıvanıilkdəfə
gəzirdim.H.Razininözkəndlərininecəbö-
yükməhəbbətləgöstərdiyini,tanıtdığınıindi
dəxatırlayıram...H.Razininpoeziyasıdaxili
enerjiyə,ilhamyanğısınamalikdir.İlhamisə
dilsərrastlığıüçünbaşlıcatəminatdır”.
Şair Rüstəm Behrudi H.Razi haqqında

məqaləsindəonunlailkgörüşünüxatırlayır,
onunşeirlərinindərcolunmasınagöstərdiyi
xeyirxahəməliniqeydedərəkyazır:“H.Ra-
ziniədəbiyyatbiliciləri “NaxçıvanınSəməd
Vurğunu” adlandırırdılar... Naxçıvan ədə-
bi mühitindən çıxan elə bir şair yoxdu ki,
H.Razişeirindəntəsirlənməsin”.

“H.Razihaqqındasöhbətdüşəndəənəv-
vəl xəyalıma Naxçıvan torpağı gəlir, çünki
onubutorpaqdanayrıtəsəvvüretməkqeyri-
mümkündür.ŞairüçünNaxçıvantəkcəcoğ-
rafiməfhumdeyil,adicətorpaqdeyil,böyük,

zəngin bir tarixdir, ənənədir,mənəvi
sərvətdir,məhəbbətdir”.Bufikirlərisə
şairTofiqMahmudaməxsusdur.
Ümumiyyətlə, H.Razi haqqında

Süleyman Rüstəm,MəmmədAraz,
Bəxtiyar Vahabzadə, Nəriman Hə-
sənzadə,Qabil, Hüseyn İbrahimov,
Müzəfər Nəsirli, Yavuz Axundlu,
Rafiq Babayev və başqa tanınmış
şair,yazıçıvəədəbiyyatşünasalim-
lər yüksək fikirlər söyləyiblər.Onun
nəşr olunmuş hər kitabı maraqla
qarşılanıb,haqqındamüsbətresen-
ziyalar dərc edilib. HəmçininH.Ra-

zininhəyatvəyaradıcılığındandissertasiya
müdafiəolunub,monoqrafiyavəbiblioqrafi-
yaçapdançıxıb.Şairinşeirlərinə tanınmış
bəstəkarlarımızmusiqi bəstələyib,məşhur
müğənnilərimiztərəfindənifaolunub.

İlhamaçağırırmənixoşanlar,
Xoşbəxtdirvətəndənilhamalanlar.
Fəqət,bərkayaqdaxalqıdananlar
Minəsəryazsada,eləyetişməz...

27fevral1998-ciildədünyasınıdəyişən,
yurduna, elinə, dilinə ürəkdən bağlı olan
H.Razihaqdayazınıonunözsözləriiləbi-
tiririk: “Bu möhtəşəm sənət dünyasından
birneçəmisranıadıma,ünvanımayazabil-
səm,kitablarımdabugülüstanınbirqönçəsi
görünərsə, zəhmətimin bəhrəsiz olmadığı-
naşübhəmqalmayacaqdır”.

Əsəd QULİYEV 
sənətşünas, AMEA-nın dissertantı

AMEAnın Ar xeolo gi ya, Et noq ra fi ya 
və Ant ro po lo gi ya İns ti tu tu nun apa rı cı 
el mi iş çi si, ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru, 
do sent Anar Ağa lar za də nin rəh bər li yi 
al tın da “Cə li la bad ar xeolo ji eks pe di
si ya sı” hə min ra yo nun Çə mən li kən di 
əra zi sin də ki Xu du tə pə çox tə bə qə li 
ya şa yış məs kə nin də ar xeolo ji qa zın
tı lar apa rıb.

Sahəsi 7 hektara yaxın olan abidə
Cəlilabad-Yardımlı şose yolunun 22-
cikm-də,ÇəmənlivəCəlayirkəndləri
arasında,hündür təpəüzərindəyerlə-
şir.YerlitarixçiRzaRzayevinməluma-
tıəsasındaabidəyəilkdəfəolaraqXX
əsrin 90-cı illərində arxeoloq Fərman
Mahmudov baxış keçirib və onu çox-
təbəqəli yaşayış məskəni kimi qeydə

alıb. Lakin bu günə qədər Xudu-
təpədə heç bir arxeoloji qazıntılar
aparılmayıb.
SontədqiqatlarzamanıXudutəpə

abidəsininşimaltərəfindəaparılmış
arxeolojiqazıntılarnəticəsində tor-
paqqəbirlərolduğumüəyyənedilib.
Qazıntılarzamanı3qədimqəbirdə
saxsı qablar aşkarlanıb. Qeyd et-
məklazımdırki,abidəninüzərindəki
nekropoləsasəne.ə.VIII-VIIəsrlə-
rəaidsallamaqəbirlərolub,yaşa-
yış yerinin üzərində salınıb. Bunu
sübutedən tutarlı faktlarqəbirlərin
qazıntısı zamanı alt qatlardanqarışa-
raqüzəçıxmışortaəsrlər,SonTunc-

İlk Dəmir və İlk Tunc dövrü Kür-Araz
mədəniyyəti saxsı qab nümunələridir.
Lakin təpənin bu hissəsində yaşayış

yerininqatlarızəif izlənilirvəehti-
malki,bu,daimiyaşayışüçünaz
əlverişlihissəolub.
Təpənincənub-qərbhissəsində,

nisbətən ətəkdə 75 kvadratmetr
sahədəaparılmış yoxlamaqazın-
tılarınəticəsindəisəqalınmədəni
təbəqəüzəçıxıb.Abidənin40sm
qalınlığında üst qatı orta əsrlər
dövrünəaidmateriallarlamüşayiət
olunur.DahaaltqatlardaisəSon
Tunc-İlkDəmirvəİlkTuncdövrü
təbəqələribir-biriniəvəzedir.Ən
altqatdaisəEneolitdövrününar-

tefaktları, Əliköməktəpə və Leylatə-
pətiplisaxsıqabnümunələri tapılıb.

Qazıntılar nəticəsində Kür-Araz təbə-
qəsindənçiykərpicdəndairəvitikiliqa-
lıqları,təsərrüfatquyuları,ocaqyerləri
də üzə çıxıb.Abidənin bu hissəsində
2metr qalınlığındamədəni təbəqənin
olduğumüəyyənedilməkləXudutəpə-
də e.ə. VIminillikdən başlayaraq son
ortaəsrlərəkimiyaşayışınmövcudol-
ması dəqiqləşdirilib. A.Ağalarzadənin
ehtimalınagörə,abidəninmərkəzihis-
səsində mədəni təbəqənin qalınlığı 4
metrəyaxınolabilər.
Gələcəkdə yaşayış məskənində

aparılacaqgenişmiqyaslıkompleksar-
xeoloji tədqiqatlar daha maraqlı elmi
faktlarınüzəçıxmasınaimkanverəcək.

Xudutəpə qədim yaşayış məskənində arxeoloji tədqiqatlar 



Azərbaycan
16 okt yabr 1923 – Xalq ya zı çı sı, şair, ədə biy yat şü nas Gül hü-

seyn Hü sey noğ lu (Gül hü seyn Hü seyn oğ lu Ab dul la yev; 1923 – 
8.7.2013) Ma sal lı ra yo nu nun Mol laoba kən din də do ğu lub. Azər-
bay can ədə biy ya tın da mən sur şeirin də yər li nü mu nə lə ri ni ya ra dıb. 
BDU-nun pro fes so ru olub.

16 okt yabr 1926 – Bəs tə kar, pe da qoq, Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Ra miz Mus ta fa yev (1926 – 10.4.2008) ana dan olub. “Va qif, “Po-
lad”, “Xan və əkin çi” ope ra la rı nın, ope ret ta la rın, sim fo ni ya la rın 
və s. müəl li fi  dir. 1940-cı il lər də Aka de mik Dram Teat rın da akt yor 
ki mi fəaliy yət gös tə rib.

16 okt yabr 1935 – Ya zı çı və ki nod ra ma turq Əli Hü seyn oğ lu 
Qa fa rov (1935-1979) ana dan olub. “Azər bay can fi lm”də çə kil miş 
bir ne çə bə dii (“Qı zıl qaz”, “Çar va dar la rın izi ilə”) və sə nəd li fi lm lə-
rin sse na ri müəl li fi  dir.

16 okt yabr 1946 – Ki noope ra tor Kö çə ri Məm mə dov (1946-
2008) Gə də bəy ra yo nun da do ğu lub. Azər bay ca nın ye ni ta ri xi ni 
əks et di rən sə nəd li və xro ni kal fi lm lə rin ope ra to ru olub.

16 okt yabr 1995 – Ya zı çı Fi ru din Ba la ki şi oğ lu Ağa yev 
(22.11.1933 – 1995) və fat edib. Əsər lə ri əsa sın da “Sk rip ka nın sər-
gü zəş ti”, “İşa rə ni də niz dən göz lə yin” fi lm lə ri çə ki lib. 

17 okt yabr 1915 – Ope ra tor, re jis sor, Xalq ar tis ti Ca van şir Mu-
sa oğ lu Məm mə dov (1915-1997) Şu şa da do ğu lub. Mü ha ri bə il lə-
rin də (1941-1945) Mər kə zi sə nəd li fi lm lər stu di ya sın da fəaliy yət 
gös tə rib. Ba kı ki nos tu di ya sın da sə nəd li fi lm lər çə kib. 

17 okt yabr 1924 – Şair Hü seyn Ra zi (Hü seyn Məm məd oğ lu 
Rza yev; 1924 - 17.2.1998) Or du bad ra yo nu nun Dəs tə kən din də 
ana dan olub.

17 okt yabr 1936 – Ya zı çı Çin giz Əbül hə sən oğ lu Ələk bər za də 
(1936 – 7.1.1999) ana dan olub. “Gül lə lər də niz də sö nür”, “Qı zıl yə-
hər li at” və s. ki tab la rın, “Vul ka na doğ ru” fi l mi nin sse na ri müəl li fi  dir.

17 okt yabr 1949 – Ta nın mış dil çi alim, tür ko loq, fi  lo lo gi ya elm lə-
ri dok to ru Mə həb bət Mir zə xan qı zı Mir zə li ye va (1949 – 22.7.2016) 
Ba kı da ana dan olub.

17 okt yabr 2003 – Ta nın mış şair Nüs rət Yu sif oğ lu Kə sə mən li 
(29.12.1946 – 2003) və fat edib. Bir çox şeir lə ri nə mu si qi bəs tə-
lə nib, sə nəd li fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir. “Azər bay can fi lm”də baş 
re dak tor iş lə yib, “Doğ ma sa hil lər” fi l min də çə ki lib.

18 okt yabr 1926 – Teatr re jis so ru, pe da qoq Nə sir Mü se yib oğ-
lu Sa dıq za də (1926-1996) Şu şa da ana dan olub. Aka de mik Dram, 
Gən cə, Sum qa yıt və b. teatr lar da ça lı şıb, Mə də niy yət və İn cə sə-
nət Uni ver si te tin də dərs de yib. Film lər də (“Qətl gü nü”, “Bəxt üzü-
yü” və s.) çə ki lib.  

18 okt yabr 1949 – Ta nın mış re jis sor, akt yor, Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi Va qif İb ra hi moğ lu (Hə sə nov; 1949 – 12.5.2011) Ba-
kı nın Mər də kan qə sə bə sin də do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya, Mil li 
Dram teatr la rın da ta ma şa lar ha zır la yıb. 1989-cu il də Yuğ teat rı nı 
ya ra dıb. Film lər də çə ki lib: “Qəm pən cə rə si”, “Otel ota ğı” və s.

19 okt yabr 1898 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, Əmək dar 
elm xa di mi, aka de mik Fey zul la Qa sım za də (1898 – 29.3.1976) 
Ba kı da ana dan olub.

19 okt yabr 1932 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Sa ra 
Məm mə da ğa qı zı Ma na fo va (1932 –13.8.2007) Ba kı da ana dan 
olub. Fü zu li nin “Ley li və Məc nun” poema sı na trip tix, “Xo ca lı fa-
ciəsi. Ha ray” və s. tab lo la rın müəl li fi  dir. Əsər lə ri Mosk va da Şərq 
Xalq la rı İn cə sə nə ti Mu ze yin də sax la nı lır.

19 okt yabr 1972 – Ope ra mü ğən ni si, Xalq ar tis ti Fat ma Sət tar 
qı zı Mux ta ro va (26.3.1893 – 1972) və fat edib. 1938-ci il dən Azər-
bay can Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub. 

19 okt yabr 1995 – Şair, dra ma turq Nov ruz Gən cə li (Nov ruz İs-
ma yıl oğ lu Sa dı qov; 12.9.1921 – 1995) və fat edib. 

Dünya
16 okt yabr 1888 – Ame ri ka dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə No bel 

mü ka fa tı laureatı (1936) Yud jin O’ Nil (Euge ne Glads to ne O’ Neill; 
1888-1953) ana dan olub.  Pyes lə ri: “Üfü qün ar xa sın da”, “Buz pay-
la yan gə lə cək”, “Qa ra ğac lar al tın da mə həb bət”.

16 okt yabr 1927 – Al man ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı laureatı (1999) Gün ter Qrass (Gün ter Wil helm Grass; 1927 – 
13.4.2015) ana dan olub. Əsər lə ri: “Tə nə kə tə bi li”, “Pi şik və si çan”, 
“İt il lə ri”, “İb li sin gün də li yin dən”.

17 okt yabr 1849 – Pol yak bəs tə ka rı və piano çu su, ro man tiz min 
par laq nü ma yən də si Fre de rik Şo pen (Fry deryk Cho pin; 22.2.1810 
– 1849) və fat edib. Vals, nok türn, bal la da, so na ta və di gər janr lar-
da əsər lə rin müəl li fi  dir.

18 okt yabr 1859 – Fran sız fi  lo so fu, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı laureatı (1927) An ri Berq son (Hen ri-Louis Berg son; 1859-1941) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Ya ra dı cı lıq tə ka mü lü”, “Ma te ri ya və yad daş”.

19 okt yabr 1899 – Qva te ma la ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı (1967) laureatı Mi gel An xel As tu rias (Mi guel An gel As tu-
rias; 1899-1974) ana dan olub. Əsər lə ri: “Sen yor pre zi dent”, “Dəfn 
olun muş la rın baş çı sı” və s.
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Qə dim ta ri xə və zən gin bə dii ənə nə lə rə ma lik 
olan Azər bay can xal ça sə nə ti nin özü nə məx sus 
es te ti ka sı na müasir dövr də ye ni lik lə rin əla və 
er dil mə si nə qə dər müm kün süz gö rün sə də, 

həm ötən, həm də ya şa dı ğı mız müasir yü zil lik də 
bu na qis mən də ol sa şa hid lik edə bil mi şik. Bu ye ni-
lik lə rin ya ra dı cı la rı isə bir qay da ola raq klas sik bə dii 
prin sip lə rə ta pı nan el sə nət kar la rı yox, ali təh sil ocaq-
la rın da gör kəm li xal ça us ta sı Lə tif Kə ri mov dan dərs 
al mış nəs lin nü ma yən də lə ri dir. On la rın sı ra sın da Xalq 
rəs sa mı El dar Mi ka yıl za də, Əmək dar rəs sam lar Arif 
İs ma yı lov, Ay dın Rə cə bov, Məm məd hü seyn Hü sey-
nov və Tar yer Bə şi rov la, elə cə də El dar Ha cı yev, Ta hir 
Mə ci dov, Fa zil Ab bas qu lu za də və Afaq Kə ri mo va nın 
ad la rı nı çək mək olar. 

Eti raf edək ki, za ma nın da 
A.Kə ri mo va dan fərq li ola raq 
ad la rı nı çək di yi miz di gər müəl-
lifl  ə rin bə dii-tex ni ki imp ro vi zə-
lə rin də nə qə dər özü nə məx sus 
es te tik ça lar lar mü şa hi də olun-
sa da, on la rın ya rat dıq la rın da 
klas si ka ya sıx bağ lı lıq hə lə də 
qal maq da idi. Afaq Kə ri mo va 
isə təh sil son ra sı bir ne çə xal-
ça sın da (“Sən siz”, “Na tə van”, 
“Yed di gö zəl”) özü nün ənə nə-
yə ta pın dı ğı nı sər gi lə sə də, çox 
tez lik lə ənə nə vi lə şən bə dii həd-
di aş ma ğa, ona ye ni ça lar lar 
əla və et mə yə cəhd et di. 

Onun 1995-ci il də ər sə yə gə-
tir di yi və bu gün Ni za mi Gən cə vi 
adı na Mil li Azər bay can Ədə biy-
ya tı Mu ze yin də nü ma yiş et di ri-
lən “Mə həm məd Fü zu li” xal ça sı 
bu nun ilk əya ni gö rün tü sü ol du. 
Gənc müəl li fi n xal ça nın ümu mi 
for ma sı nı bü töv lü yü əl də olun-
muş iki his sə yə böl mə si öz-öz-
lü yün də ye ni idi.  Doğ ru dan da, 
xal ça nın düz bu caq lı for ma tı nın 
yu xa rı sı na əla və şairin port re-
ti ni ar tı ran və bu çı xın tı nın tac-
va rı gör kə mi ni ve rən müəl li fi n 
bu nun la onun cəl be di ci li yi nə 
nail ol ma sı nı həm də ənə nə vi 
bə dii gör kə mə ye ni lik bəxş et-
mə si ba xı mın dan çox ma raq-
lı ta pın tı say maq müm kün dür. 
Əsə rin aşa ğı – mər kə zi his sə sin-
də ki tab lı rə hi lin üzə rin də “Ley li 
və Məc nun” poema sı nın qəh-
rə man la rı nı üz-üzə qo yan rəs-
sam, mə na-məz mun da şı yı cı lı ğı 
ay dın du yu lan bu fi  qur la rı ümu-
mi kom po zi si ya nın “tac”ı ilə əla-
qə lən di rə rək na kam mə həb bət 
das ta nı nın ob raz lı tə cəs sü mü nə 
nail ol du ğu nu sər gi lə yə bil miş dir. 

Ox şar bə dii ya naş ma nı elə hə-
min il də ya rat dı ğı “Şə bi-hic ran” 
xal ça sın da da tət biq edən Afaq 
Kə ri mo va tə zad lı rəng ça la rı nın 
kö mək li yi ilə ay rı lıq ge cə si nin 
ya şan tı la rı na cəl be di ci və tə sir li 
bə dii yo zum ver mə yə nail ol muş-
dur. Bu də fə də ümu mi kom po zi-
si ya nı ip lə rin romb va rı to xu nu şu 
ilə iki qey ri-bə ra bər his sə yə bö-
lən müəl lif yu xa rı da kı na xış lar-
la ör tül müş ki çik sa hə də gü nəş 
və ya zı lı və rəq lər lə əha tə lən miş 

“Şə bi-hic ran, ya nar ca nım...” söz-
lə ri ni həkk et dir miş, aşa ğı iri sa-
hə nin yu xa rı son lu ğu nu isə onu 
il ham lan dı ran “Ley li və Məc nun” 
poema sı nın adı nı çı xın tı for ma lı 
ya zı lı şı ilə ta mam la mış dır. Qə-
naəti miz cə, müəl lif əsə rin rəng 
tə zad la rı ilə əl də olun muş ümu-
mi ko lo ri tin də şai rin mis ra la rın-
da ifa də olun muş kə də ri ob raz lı 
tu tum ilə ifa də edə bil miş dir. Ay 
işı ğı al tın da gö rün tü yə gə ti ril miş 
aşiq lə rin çöh rə lə rin də ki ümid-
siz lik, elə cə də şam dan da kı iki 
ya nan şa mın bir ləş mə yə meyl li 
ol ma ma sı nı vur ğu la dı ğı mız şair 
fi k ri nin ob raz lı bə dii tə cəs sü mü 
he sab et mək olar.

Afaq Kə ri mo va nın ya ra dı cı lı-
ğın da Hü seyn Ca vid möv zu su-
nun ge niş yer tut ma sı tə sa dü fi  
de yil. O, bu əsər lə ri dra ma tur qun 
Ba kı da kı ev-mu ze yi nin rəs sa mı 
və zi fə sin də ça lış dı ğı il lər də ər sə-
yə gə tir miş dir. Xal ça lar Hü seyn 
Ca vi də və onun ailə üzv lə ri nə 
həsr olun muş dur. Əgər H.Ca vi-
də həsr olun muş əsər də (1996) 
rəs sam bir il əv vəl ya rat dı ğı “Mə-
həm məd Fü zu li” xal ça sı nın bə dii 
həll for ma sın dan ya rar la nıb sa, 
qa lan üç to xu cu luq nü mu nə sin-

də ənə nə ilə müa sir li yin vəh də ti 
ola raq qəh rə man la rı nın port ret-
lə rin dən yu xa rı his sə ni ta mam-
la yan cəl be di ci ele ment ki mi 
is ti fa də et miş dir. Əsər lə rin do mi-
nan tı na çev ri lən port ret lə rin bə dii 
həl lin də “xal ça di li” es te ti ka sı na 
ta pı nıl dı ğın dan, əl də olu nan de-
ko ra tiv lik di gər sa hə lər də ki or na-
ment və təs vir lər lə ahəng dar lıq 
təş kil edir. Bu mə na da “Hü seyn 
Ca vid – əbə diy yət” (1996), 
“Müş gü naz Ca vid” (2004), “Ər-
toğ rul Ca vid” (2004) və “Tu ran 
Ca vid” (2004) xal ça la rın da kom-
po zi si ya la rı təş kil edən müx tə lif 
sü jet li təs vir lə rin cəl be di ci es te ti-
ka sı nın, həm də əsər lə rin mə na-

məz mun yü kü nün dol ğun lu ğu nu 
şərt lən dir di yi ni de mə li yik. 

Afaq Kə ri mo va ha zır da Xalq 
şairi Sə məd Vur ğu nun Ba kı da-
kı ev-mu ze yin də nü ma yiş olu-
nan “Kön lüm ke çir Qa ra bağ dan” 
(2006) xal ça sı nın bə dii həl lin də 
də kom po zi si ya nın yu xa rı dan 
“bə dii tac”la ta mam lan ma sı ənə-
nə si nə sa diq qal mış dır. Mər kə zi 
his sə də şairə Xur şud ba nu Na tə-
va nı, bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy-
li ni, xa nən də Xan Şu şins ki ni və 
şair Sə məd Vur ğu nu gö rün tü yə 

gə ti rən rəs sam vur ğu la dı ğı mız 
“tac”da “Ay rı lar mı kö nül can dan, 
Azər bay can, Azər bay can...” söz-
lə ri ni yaz mış dır. Kom po zi ya ya 
da xil edil miş di gər çox say lı ele-
ment lər də də əsə rin ümu mi ide-
ya sı nın güc lən di ril mə si nə yar-
dım çı ola bi lə cək məz mun yü kü 
möv cud dur.

Müəl li fi n  rəm zi ele ment lər-
lə zən gin olan “Azər bay can” 
(2001) xal ça sın da da yu xa rı da 
şərh et di yi miz əsə rin for ma-
bi çim es te ti ka sın dan is ti fa də 
olun muş dur. Mər kə zi his sə ni 
tu tan və or na ment lər lə əha tə-
lən miş iri “göl”ün da xi lin də Azər-
bay ca nın xə ri tə si, yur du mu zu 
hifz edən ila hi qüv və lə rin rəm zi-
de ko ra tiv təq di ma tın da ov qat-
ya ra dı cı es te tik ça lar lar ki fa yət 
qə dər dir. Bu də fə xal ça nın yu-
xa rı son lu ğu nun do mi nan tı ki mi 
M.Ə.Rə sul za də nin məş hur “Bir 
kə rə yük sə lən bay raq, bir da ha 
en məz!” kə la mı çı xış edir.

Elə hə min il də ər sə yə gə ti ri lən 
ori ji nal bi çim li “Də də Qor qud” 
üç lü yü nün mə na-məz mun tu tu-
mun da məş hur el ağ saq qa lı nın 
di lin dən səs lə nən fi  kir lər lə ya-
na şı, türk so yu mu zun qə di mi li-
yi ni təs diq lə yən ta ri xi-et noq ra fi k 
tu tum lu təs vir lər yer al dı ğın dan, 
bu dol ğun məz mun lu əsər qü-
rur ve ri ci mə nə vi-es te tik qay naq 
ki mi qə bul olu nur. 

Afaq Kə ri mo va həm də “ba tik” 
tex ni ka sın da iş lən miş çox say lı 
de ko ra tiv-tət bi qi sə nət əsər lə-
ri nin müəl li fi  ki mi ta nı nır. Rəng 
imp ro vi zə lə ri nə ge niş im kan ve-
rən bu tex ni ka nın uğur lu tət bi qi 
sa yə sin də onun müx tə lif möv-
zu la ra həsr olun muş çox say lı 
ba tik nü mu nə lə ri möv cud dur. 
Bu mə na da “Xa rı bül bül” (1986), 
“Pər va nə” (1991), “İl ham Əli yev” 
(1997), “Fü zu li ədə bi məc li si” 
(2000), “Ba cı ma” (2000), “Nəs rin 
Ər bil” (2000), “S.Ye se nin – il ham 
pə ri si” (2001), “Ley li” (2002), 
“Məc nun” (2002), “Na zim Hik-
mət – ce viz ağa cı” (2002), “Hür-
riy yət nəğ mə si” (2003), “Alın 
ya zı sı” (2004), “Meh ri ban xa nım 
Əli ye va” (2007) və di gər əsər lə-
ri nin adı nı çək mək olar. Bu ba tik-
lər möv zu ba xı mın dan nə qə dər 
fərq li ol sa lar da, on la rın də rin 
mə na tu tu mu ilə se çi lən kom po-
zi si ya la rın da ta ma şı çı nın di qə ti-
ni cəlb edə bi lə cək, onu dialo qa 
çək mək gü cün də olan bə dii ay-
rın tı lar ki fa yət qə dər dir. 

2007-ci il dən Azər bay can Rəs-
sam lar İt ti fa qı nın üz vü olan Afaq 
Kə ri mo va nın əsər lə ri dün ya nın 
bir çox öl kə lə rin də (ABŞ, Tür ki-
yə, İs pa ni ya, Fran sa və s.) uğur-
la nü ma yiş et di ril miş dir. Onun 
xal ça və ba tik lə ri yer li və xa ri ci 
öl kə mu zey və şəx si kol lek si ya-
la rı nı bə zə mək də dir. 

Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si dün ya 
poetik-fəl sə fi fik ri nin zir və sin də 
da ya nır. “Xəm sə”yə da xil olan beş 
poema-məs nə vi də bü tün za man-

la rın ən hu ma nist, ümum bə şə ri ideal la rı 
par laq bə dii ək si ni ta pıb. “Ni za mi Gən-
cə vi İli” qüd rət li söz us ta dı nın mi sil siz 
xə zi nə olan ədə bi ir si nin təb li ği, ey ni 
za man da təd qiq edil mə si və öy rə nil mə-
si üçün ye ni zə min dir. 

“Ni za mi sö zün dən in ci lər”də da hi şairin 
möh tə şəm beş li yin dən növ bə ti seç mə lə ri 
təq dim edi rik.

Hər şeyi özünçün əkmək nə yarar?
Dünyada hesabsız ruzi yeyən var.
Keçənlər zəhmətlə əkdiyi bağdan
Gələnlər meyvəni dərmiş hər zaman.

(“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

Hər zaman rəiyyətin diləyinə qulaq as,
Ürəkdən məzlumların ürəyinə qulaq as.

(“Sirlər xəzinəsi”)

Qohumdan mehriban yadlar az deyil,
Həm vəfalı, sadiq, həm də şirindil.

(“Xosrov və Şirin”)
Torpağa mərhəmət xeyirdir, inan,
Lütf etsən gül verər, zülm etsən tikan.

(“Leyli və Məcnun”)

Ovçu səbirsizlik göstərsə əgər,
Ox nişanəyə dəyməz, yan gedər.

(“Yeddi gözəl”)

Nə çox əylənən ol, nə də çox yeyən,
Bunlardan süstləşər, boşalar bədən.

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Torpağa mərhəmət xeyirdir, inan...Nizami sözündən incilər

Ənənədən  müasirliyə

“Nizami dünyası” intellektual müsabiqəsinin 
qalibləri mükafatlandırılıb

Pay taxt mək təb li lə ri ara sın da ke çi ri lən “Ni za mi dün ya sı” möv zu-
sun da in tel lek tual mü sa bi qə də fərq lə nən lər mü ka fat lan dı rı lıb.

AMEA Ni za mi Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu-
ze yin də ke çi ri lən təd bir də çı xış edən Ba kı Şə hə ri üz rə Təh sil 
İda rə si nin (BŞ Tİ) mü di ri Meh ri ban Və li ye va mü sa bi qə nin əhə-
miy yə ti ba rə də da nı şıb. Vur ğu la nıb ki, mü sa bi qə nin məq sə di 
şa gird lə rə da hi Ni za mi ir si ni aşı la maq, xü su si is te da da ma lik 
uşaq la rı üzə çı xar maq və şa gird lər də araş dır maq, təh lil apar-
maq ba ca rıq la rı nı in ki şaf et dir mək dir.

Mü sa bi qə qa lib lə ri nə dip lom və hə diy yə lər təq dim olu nub.
Qeyd edək ki, möv cud epi de miolo ji və ziy yət nə zə rə alı na raq 

on layn ke çi ri lən mü sa bi qə də 278 nöm rə li tam or ta mək tə bin şa-
gir di Gü nay Mə hər rə mo va, 149 nöm rə li tam or ta mək tə bin şa-
gir di Ay sun Ab ba so va I ye rə, 234 nöm rə li tam or ta mək tə bin şa-
gir di Xəy yam İs ma yı lov, 164 nöm rə li tam or ta mək tə bin şa gir di 
Mər yəm İb ra hi mo va II ye rə, 299 nöm rə li mək təb-li se yin şa gir di 
Ni gar Kə ri mo va və 249 nöm rə li tam or ta mək tə bin şa gir di İn ci 
Mə lik li isə III ye rə la yiq gö rü lüb lər. Da ha dörd şa gir də hə vəs lən-
di ri ci mü ka fat ve ri lib.

“Səhnə” adlı yeni teatr yaradılıb
Azər bay can da “Səh nə” ad lı ye ni teatr ya ra dı lıb.  Teatr “1 
Səh nə” pro dü ser mər kə zi nin nəz din də açı lıb. Mər kə zin 
di rek to ru, akt yor El çin Ha cı bu ba rə də mə lu mat ve rə rək 
teatr se vər lə ri təb rik edib. 

“Səh nə” teat rı nın bə dii rəh bə ri Xə qa ni Əli yev ya ra dı cı kol-
lek ti vin in san lar da teat ra ma ra ğı da ha da ar tı ra ca ğı na inan-
dı ğı nı bil di rib.

Teat rın ilk işi Mir zə Fə tə li Axund za də nin “He ka yə ti-müs yö 
Jor dan hə ki mi-nə ba tat və dər viş Məs tə li şah ca du ku ni-məş hur” 
əsə ri nin mo tiv lə ri əsa sın da ha zır la nan “Bir də fə Qa ra bağ da” 
ad lı et no mu zikl jan rın da ta ma şa ola caq. Ta ma şa okt yab rın 30-
31-də Döv lət Təh lü kə siz li yi Xid mə ti nin Mə də niy yət Mər kə zin də 
təq dim olu na caq. Bi let lə ri itic ket.az say tın dan əl də et mək olar.

Ta ma şa nın re jis so ru El vin Mir zə yev, bəs tə ka rı Azər Ha cıəs-
gər li, şeir lə rin müəl li fi  Emin quey Akif dir. Rol la rı El çin Ha cı, 
Əh li man Ər şad lı, Ra mil Məm mə dov, Mə ta nət Eres, Ab dul la 
El şad lı, İra nə Kə ri mo va, Ül vi Ha şim və Ru hiy yə Yəh ya ye va 
can lan dı ra caq. Ta ma şa da səs lən di ri lən mu si qi lər qə dim mil li 
mu si qi alət lə rin dən iba rət “Əsr lə rin sə da sı” an samb lı na məx-
sus dur. An samb lın bə dii rəh bə ri Məm mə də li Məm mə dov dur.

Bakı Fotoqrafi ya Evində “Litva tatarları” sərgisi 
“İçə  ri  şə  hər” Döv  lət Ta  rix-Me -
mar  lıq Qo  ru  ğu İda  rə  si və Lit  va -
nın Azər  bay  can  da  kı Sə  fir  li  yi  nin 
təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə Ba  kı Fo  toq  ra  fi  ya 
Evin  də açı  lan “Lit  va ta  tar  la  rı” 
ad  lı fo  to  sər  gi da  vam edir.

Ta  ri  xi və müasir fo  to  şə  kil  lər  də 
XX əs  rin bi  rin  ci ya  rı  sın  dan bu 
ya  na ta  tar  la  rın Lit  va cə  miy  yə  ti -
nin müx  tə  lif sa  hə  lə  rin  də ver  di  yi 
töh  fə  lər, ta  tar ic  ma  sı  nın hə  ya  tı -
nın əsas is  ti  qa  mət  lə  ri ək  si  ni ta -
pıb. 

Qeyd edək ki, Lit  va Par  la  men  ti 
tə  rə  fi n  dən bu il öl  kə  də “Lit  va Ta -
tar  la  rı  nın Ta  ri  xi və Mə  də  niy  yət İli” 
elan olu  nub. XIV əsr  dən eti  ba  rən 
ta  tar  lar İs  la  ma əsas  la  nan uni  kal 
və öz  lə  ri  nə  məx  sus mə  də  niy  yə -
ti qo  ru  ya  raq, elə  cə də yer  li dil  lə -

ri doğ  ma qə  bul edə  rək Lit  va  da 
məs  kun  laş  ma  ğa baş  la  mış  lar.

“Lit  va ta  tar  la  rı” sər  gi  si no  yab  rın 
2-dək da  vam edə  cək.
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№78 (1855)
15 oktyabr 2021son səhifə Azərbaycan filmi “Asia Pacific Screen 

Awards”ın nominantları sırasında
14-cü “Asi ya və Sa kit Okean Öl kə lə ri Ek ran Mü ka fat la rı”na 
(Asia Pa ci fic Sc reen Awards) na mi zəd lər elan olu nub. 25 öl kə-
dən 38 fil min no mi nant ol du ğu mü ka fat la rın qa lib lə ri no yab rın 
14-də Avst ra li ya da ke çi ri lə cək təd bir də açıq la na caq.

C.Cabbarlı adına “Azər
baycanfilm” Kinostudiyasın
danbildirilibki,İlqarNəcəfin
“Suğravəoğulları”filmi “ən
yaxşı ssenari” nominasiya
sınanamizəddir.
Film İkinci Dünya müha

ribəsi zamanı ucqar dağ
kəndində baş verən hadi
sələrdən bəhs edir. Kəndin
kişilərimüharibəyəgediblər.
Suğra da kəndin digər qa
dınlarıkimiağırməişətişləri
görür, övladlarını böyüdür.
Suğranın böyük oğlu Mu
sanı cəbhəyə çağırırlar. Bu
xəbərdən sonra Suğranın
həyatında dramatik dönüş
başlanır...
Filminçəkilişləri2019cuilinnoyabrdekabraylarındaDaşkə

sən rayonunun Suqovuşan kəndində aparılıb. Ekran əsərinin
başprodüseriİlqarNəcəf,prodüserləriOrmanƏliyevvəAyhan
Salar, rejissoru İlqar Nəcəf, ssenarimüəllifəriAsif Rüstəmov,
RoelofJanMinneboovəİlqarNəcəfdir.ƏsasrollarıGünəşMeh
dizadə,İlqarCahangir,HümbətƏhmədzadəvəPaşaMəmmədli
ifaedirlər.FilmintəsvirrejissoruAyhanSalardır.
“Butafilm”,BakıMediaMərkəzi,“ArizonaProduction”(Fransa)

və“Salarfilm”in(Almaniya)birgəistehsalıolan“Suğravəoğul
ları”bədiifilmihazırdaCənubiKoreyadaAkateqoriyalıBusan
BeynəlxalqFilmFestivalınınmüsabiqəbölməsindəiştirakedir.
Xatırladaq ki, rejissor İlqar Nəcəfin “Buta” filmi 2011ci ildə

“AsiaPacificScreenAwards”ın“ənyaxşıuşaqbədiifilmi”nomi
nasiyasındamükafatqazanıb.

Boğaziçi festivalında iki filmimiz yarışacaq
Xə bər ver di yi miz ki mi, 23-30 okt yabr ta ri xin də İs tan bul da 9-cu 
Bo ğa zi çi Bey nəl xalq Film Fes ti va lı ke çi ri lə cək. Gənc pro dü ser-
lə rə və re jis sor la ra ye ni film lər çək mək üçün mad di və mə nə vi 
dəs tək ya rat maq məq sə di da şı yan fes ti val da Azər bay can 
ki no su da təm sil olu na caq.

“Beynəlxalq qısametrajlı
bədii film” bölməsində Tey
murHacıyevin“Axşamadoğ
ru”filmimükafatuğrundaya
rışacaq.BubölmədəFransa,
Çin,ABŞ,Rumıniyavədigər
ölkələrdən9filmyeralıb.
“Beynəlxalq qısametrajlı

sənədli film” bölməsində isə
FarizƏhmədovun“Sonuncu”
filmi mübarizəyə qoşulub.
“Sonuncu” filmi də öz kate
qoriyasındamüxtəlif ölkələr
dən9filməqarşıyarışacaq.
Qeyd edək ki, festivalın

“beynəlxalqbədiifilm”kate
qoriyasının münsifər heyə
tində azərbaycanlı rejissor
HilalBaydarovdavar.

Ənənəvi Tbilisoba bayramı təxirə salınıb
Gür cüs tan pay tax tın da ənə nə vi ola raq hər il təş kil edi lən Tbi-
li so ba bay ra mı bu il ke çi ril mə yə cək. Bu ba rə də Tbi li si şə hə ri 
me ri nin və zi fə lə ri ni ic ra edən Ka xa Ka lad ze mə lu mat ve rib.

Onunsözlərinəgörə,əv
vəlcə pandemiya səbəbin
dən bayram konsertinin və
“Tbilisinin fəxri vətəndaşı”
adına layiq görülənlərin
mükafatlandırılmasının te
leviziya vasitəsilə keçiril
məsi nəzərdə tutulmuşdu.
Lakin oktyabrın 8də Ba
tumidə baş vermiş qəza
(yaşayış binasının çökmə
si) səbəbindən konsert və
digər təntənəli tədbirlər də
olmayacaq. Bayram tədbi
rinin keçirilməsi üçün büd
cədən ayrılmış vəsait isə
“Faciədənzərər çəkmiş in
sanlara yardım Fondu”na
köçürüləcək.
KaxaKaladzeqeydedibki,oktyabrın2324dəTbilisidəbay

ramahəsrolunmuş“Payızhədiyyələri”yarmarkasıkeçiriləcək.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

Çin Xalq Res pub li ka sı nın 
Ben bu şə hə rin də 11-13 
okt yabr ta ri xin də ke çi ri-
lən Tay hu Dün ya Mə-

də niy yət Fo ru mu nun (Taihu 
World Cul tu ral Fo rum) 6-cı 
il lik konf ran sın da  Azər bay-
can “fəx ri qo naq öl kə” sta tu-
sun da təm sil olu nub.

Dünyadamədəniyyətsahəsin
dənüfuzlumüzakirə platforma
larındanolanTayhuForumunun
builki devizi “Sivilizasiyaların
qarşılıqlıöyrənilməsi:bəşəriyyət
üçün birgə gələcəyin qurulma
sı”dır.Buil30dəkölkəninqatıl
dığıTayhuForumununtarixində
ilk “fəxri qonaq ölkə” Azərbay
can olub. Bundan başqa, Hey
dərƏliyevFonduForumuntəş
kilatçılarısırasındadır.
Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin köməkçisi Anar
Ələkbərovoktyabrın12dərəs
mi açılış mərasimində dövlət
başçısı İlham Əliyevin Tayhu
DünyaMədəniyyət Forumunun
6cıillikkonfransınıniştirakçıla
rına müraciətini videoformatda
çatdırıb. Müraciətdə qeyd olu
nurki,ÇinXalqRespublikasının
himayəsiiləkeçirilənbubeynəl
xalqtədbirinnüfuzuilbəilartırvə
TayhuForumudünyanınbirçox
ölkəsindən görkəmli siyasətçi
ləri, alimləri, yaradıcı ziyalıları
yenə də bir araya toplamaqla
mədəniyyətlərarası dialoqa öz
əhəmiyyətlitöhfəsiniverir.Builki
foruma Azərbaycanın fəxri qo
naqstatusundadəvətedilməsi,
eləcədəHeydərƏliyevFondu
nun tədbirin əsas həmtəşkilat
çılarındanbirikimiçıxışetməsi
məmnunluqdoğurur.

“Dünyanın indiki həssas və
təlatümlü dövründə “Siviliza
siyalararası dialoq: bəşəriyyət
üçünortaqgələcəklicəmiyyətin
birgə qurulması” mövzusunun
müzakirəsinəciddiehtiyacvar
dır. Xüsusilə, dünyanı cənginə
almış COVİD19 pandemiyası
nın yaratdığı mürəkkəb vəziy
yətvəbəşəriyyətinqarşılaşdığı
çağırışlar sivilizasiyalararası
dialoqun və qarşılıqlı dəstəyin
nəqədərvacibolduğunubirda
hatəsdiqləyir.
Azərbaycanda dövlət siyasə

tinin əsas prioritetlərindən biri
də multikulturalizmdir. Multikul
turalizmxalqımızınhəyatvəya

şam tərziniözündəəksetdirən
mühüm dəyərlərdəndir. Məhz
bu səbəbdən müxtəlif mədə
niyyətlərin nümayəndələrinin
bir araya gəlməsini və qlobal
problemlərin həlli istiqamətində
müzakirələrivacibsayırvəTay
hu Forumunun builki toplantısı
çərçivəsindədəbuməsələlərin
diqqətmərkəzindəsaxlanılaca
ğınainanırıq”,deyəPrezident
İlhamƏliyevinmüraciətindəbil
dirilir.
Forumun bölmə iclaslarında

mədənimüxtəlifiyintəşviqi,“Bir
kəmər, bir yol” sivilizasiyanın
keçmişivəgələcəyi, iqlimdəyi
şikliyinə qarşı birgə mübarizə,

yoxsulluğun azaldılması, bəşə
riyyətüçünbirgəgələcəyinqu
rulmasındaelmvətexnologiya
nındəstəyimövzularımüzakirə
olunub.
TayhuDünyaMədəniyyətFo

rumu Çin hökumətinin dəstəyi
ilə2008ci ildəyaradılıb.2011
ciildənillikiclaslarıkeçirilməyə
başlanılıb.
Xəbər verdiyimiz kimi, bu

il, həmçinin Benbu şəhərində
Tayhu Dünya Mədəniyyət Fo
rumunun mənzilqərargahının
yerləşdiyi “Qədim məskənlər”
parkında Heydər Əliyev Fon
du tərəfindən yaradılan “Azər
baycan mədəniyyətinə pəncə
rə”adlımillipavilyon fəaliyyətə
başlayıb. Pavilyonun açılışı ilə
bağlırəsmisənədiÇinKommu
nist Partiyası Mərkəzi Komitə
si Siyasi Bürosunun üzvü Van
ÇenvəAzərbaycanınÇinXalq
RespublikasındakısəfiriƏkrəm
Zeynallıimzalayıblar.
Oktyabrın11dəÇin rəsmilə

ri, diplomatik korpusun təmsil
çiləriAzərbaycanpavilyonunda
olublar. Əldə olunmuş razılığa
əsasən, pavilyon uzunmüddətli
əsasda fəaliyyətgöstərəcəkvə
“Qədimməskənlər”mədəniyyət
parkının  ziyarətçiləri Azərbay
canmədəniyyətihaqqındamə
lumatəldəedəbiləcək.

1 avroya ev var
Lakin alandan sonra 
öhdəliyi də var...

İta li ya nın pay tax tı Ro ma dan təx mi nən 150 
ki lo metr uzaq lıq da kı Ab ruz zo böl gə si nin 
Pra to la Pe lig na qə sə bə sin də ki ev lər 1 av-
ro ya sa tı şa çı xa rı lıb.

Dağxizəkkurortlarınınyaxınlığındayerlə
şənqəsəbədəki630boşbinadan250sisa
tılacaq.Buaddımınatılmasınasəbəbəhalisi
ikidəfəyədəkazalan(13mindən7minə)qə
səbədə həyatı canlandırmaqdır. Qəsəbədə
1avroyamülksahibiolanlarhəminevləriye
nidənqurmaqbarədəöhdəlikgötürəcəklər.
“Məqsədimizmüəyyənvaxtərzindəevlə

rinhamısındayaşayışıtəminetməkvəon
larıəvvəlkigözəlliyinəqovuşdurmaqdır”,–
deyəyerlibələdiyyəməclisininüzvüPaolo
DiBaccobildirib.
O,satışprosedurlarını sürətləndirməkvə

alıcılarımaksimum3ilərzindəyenievlərini
qurmağatəşviqetməküçünyeniqaydaların
tətbiqedildiyinisöyləyib.Evlərüçündepozit
tələbolunmur, lakinmülksahibləri6ayər

zindətikintiişlərinəbaşlamayacaqlarıtəqdir
də,onları10minavrocəriməgözləyir.
Satışa çıxarılan evlər Pratola Peligna

bələdiyyəsinin saytına müntəzəm olaraq
yüklənir.
Qeyd edək ki, qəsəbədə yaşayan yerli

əhali böyükşəhərlərə köçüb,2009cu ildə
baş verən zəlzələdə isə buradakı evlərin
vəziyyəti daha da pisləşib. Bununla belə,
Alpdağlarınınxizəkyamaclarınayaxınolan
vəOrtaəsrlərmemarlığınınüstünlüktəşkil
etdiyiqəsəbəninturistləricəlbetməkpoten
sialıvar.
Bundan əvvəl də İtaliyanınmüxtəlif böl

gələrindədəbukimiaddımlaratılmış,evlər
biravroyasatışaçıxarılmışdı.

CAVİD

Turizm imkanlarımız 
Ukraynada təbliğ edilib

Azər bay can 
Tu rizm Bü ro-
su okt yab rın 
12-də Uk ray-
na nın Ki yev 
şə hə rin də 
ke çi ri lən “De-
lu xe Tra vel 
Mar ket” ad lı 
vork şop da 
öl kə mi zin tu-
rizm im kan-
la rı nı təb liğ 
edib.

DövlətTurizmAgentliyindənbildirilibki,vorkşopda30dançox
şirkətləB2B(Biznesdənbiznesə)formatındagörüşlərkeçirilib.
GörüşlərdəAzərbaycana ukraynalı turistlərin cəlb olunması,

turizmşirkətləriilətərəfdaşlığınqurulması,eləcədəikiölkəara
sındaaviauçuşlarkimiməsələlərmüzakirəolunub.
Həmçinin görüş iştirakçılarına ölkəmizdə fəaliyyət göstərən

hotellər,pandemiyaşəraitindəictimaiməkanlardatətbiqolunan
qaydalarhaqdaməlumatverilib.
SərhədlərinaçılmasındansonraUkrayna turizmşirkətlərinin

Azərbaycanda işgüzar vəmüalicəvi turizm,ekoturizmvəeks
kursiyalarkimiturizmməhsullarınamaraqgöstərəcəyibildirilib.

Özbəkistan universitetinə ölkəmizlə bağlı 
kitablar hədiyyə olunub

Daş kənd də ki Hey dər Əli yev adı na Azər bay can Mə də niy yət Mər-
kə zi (AMM) ilə Öz bə kis tan Jur na lis ti ka və Küt lə vi Kom mu ni ka si ya-
lar Uni ver si te ti ara sın da im za la nan me mo ran du ma əsa sən, bu 
təh sil oca ğı na öl kə miz lə bağ lı ki tab lar hə diy yə edi lib. 

UniversitetəHeydərƏliyevFondunun“Qarabağhəqiqətləri”se
riyasındanrusvəingilisdillərindənəşrləri,AzərbaycanMədəniyyət
NazirliyinindəstəyiiləAMMinözbəkdilindəölkəmizintarixi,mədə
niyyəti,ədəbiyyatıiləbağlıçapetdirdiyikitablartəqdimedilib.
Təqdim edilən nəşrlər arasındaAMMin özbək dilində çap et

dirdiyiNizamiGəncəvinin“Xəmsə”si,İmadəddinNəsimininşeirlər
toplusu, “Azərbaycancaözbəkcə, özbəkcəAzərbaycanca lüğət”,
AzərbaycanÖzbəkistan ədəbi əlaqələri mövzusunda kitablar da
var.

Sivilizasiyaların qarşılıqlı öyrənilməsi – 
bəşəriyyət üçün birgə gələcək

Azərbaycan Tayhu Dünya Mədəniyyət Forumunda 
fəxri qonaq statusunda iştirak edib

Ankarada 25-ci Beynəlxalq 
Caz Festivalı başlayıb

Okt yab rın 14-də Tür ki yə Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi nin dəs tə yi və Tür ki yə Caz 
Dər nə yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə An ka ra da 25-ci 
Bey nəl xalq Caz Fes ti va lı baş la nıb. Tür-
ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yin dən 
ve ri lən mə lu ma ta gö rə, fes ti va lın buil ki 
möv zu su “Caz da da vam lı lıq”dır. 

Yerli sənətçilərlə yanaşı 4 ölkədən olan
musiqiçilərin də qatıldığı festivalın açılış
mərasimi Hərbi Hava Qüvvələri Koman

danlığının Qartal Caz Orkestrinin konsert
proqramıiləgerçəkləşib.Konsertdənəvvəl
TürkiyəCazDərnəyinin25ciilxüsusimü
kafatıməşhur caz sənətçisiTunaÖtenelə
təqdimolunub.
Festival oktyabrın 24dək davam edəcək.

Sənətsevərlərin on gün caz ritminə heyran
qalacaqlarıfestivalçərçivəsindəbəzitədbirlə
rəqatılmaqödənişsizdir.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Kərgədan ömrü
İta  li  ya  nın şi  ma  lın  da  kı Ve  ro  na şə  hə  ri ya -
xın  lı  ğın  da yer  lə  şən “Par  co Na  tu  ra Vi  va” 
zoopar  kın  da sax  la  nı  lan dün  ya  nın ən 
yaş  lı kər  gə  da  nı ölüb.

54yaşlı“NonnoToby”ninmumiyalanaca
ğıvə5iləvvəleynizooparkdaölənağas
lan“Blanco”nunyanında,Trentodakı“Mu
Se”elmmuzeyindəsərgilənəcəyibildirilib.
“Parco Natura Viva” zooparkında yal

nızbirağkərgədanqalıbki,oda39yaşlı
“Benno”dur.
Nəsli kəsilməkdə olan şimal ağ kərgə

danaltnövlərindən isə2sininsağqaldı
ğı,onlarınKeniyadasilahlımühafizəçilərin
nəzarətialtındasaxlanıldıqlarıbildirilib.
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