
Bu il ana dan ol ma sı nın 200 il li yi qeyd 
olu nan Azər bay can saz-söz sə nə-
ti nin qüd rət li us ta dı Aşıq Ələs gər 
ümum türk ədə bi və mə də ni ir sin də 

bö yük iz qoy muş şəx siy yət lər dən dir. 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la-
tı – TÜRK SOY tə rə fin dən Türk dün ya sı nın 
gör kəm li şəx siy yət lə ri nin, o cüm lə dən 
söz us tad la rı nın ta nı dıl ma sı, təb liğ edil-
mə si is ti qa mə tin də la yi hə və təd bir lə rin 
ke çi ril mə si ənə nə ha lı nı alıb. No yab rın 
27-də An ka ra da, TÜRK SOY-un qə rar ga-
hın da Aşıq Ələs gə rin ana dan ol ma sı nın 
200-cü il dö nü mü mü na si bə ti lə ke çi ri lən 
mə ra sim də bu qə bil dən dir.

Azər bay ca nın Mə də niy yət Na zir li yi, Tür-
ki yə nin Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi, 
Azər bay ca nın Tür ki yə də ki Sə fi r li yi, Mil li 
Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə si, Azər bay can 
Aşıq lar Bir li yi və TÜRK SOY-un bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən mə ra sim də türk cə 
“Aşıq Ələs gə rin se çil miş şeir lə ri” ki ta bı nın 
təq di ma tı da olub. 

Təd bi rin rəs mi his sə sin də TÜRK SOY-un 
Baş ka ti bi Dü sen Ka seinov, Azər bay can 
Mil li Məc li si Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri 
Qə ni rə Pa şa ye va, Azər bay ca nın Tür ki yə-
də ki Sə fi r li yi nin bi rin ci ka ti bi El xan Zey-
na lov, Azər bay can Mə də niy yət Na zir li yi-
nin nü ma yən də si Nər min İs ma yı lo va çı xış 
edib lər.

Dü sen Ka seinov Aşıq Ələs gə ri Azər bay-
can ozan ədə biy ya tı nın klas sik lə rin dən bi ri 
ol du ğu nu bil di rib. “Türk dün ya sı nın bö yük 
oza nı Aşıq Ələs gə rin yük sək sə nə ti ni Tür-
ki yə sə nət se vər lə ri nə ta nıt maq için onun 
şeir lə rin dən seç mə lər dən iba rət ki ta bı təq-
dim et mək dən məm nun luq du yu ruq” de-
yən Dü sen Ka seinov TÜRK SOY tə rə fi n-
dən nəşr olu nan ki tab ba rə də də mə lu mat 
ve rib. O, Aşıq Ələs gə rin ki tab da yer alan 
şeir lə ri ni Tür ki yə türk cə si nə çe vir miş şair 
Kə nan Çar bo ğa ya və nəş rin ər sə yə gəl-
mə sin də əmə yi ol muş hər kə sə min nət dar-
lı ğı nı bil di rib.

Mə ra sim də çı xış edən Mil li Məc li sin Mə-
də niy yət ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin Aşıq 
Ələs gə rin ana dan ol ma sı nın 200 il lik yu bi le-
yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən ca mı nın əhə-
miy yə ti ni vur ğu la ya raq bu kon tekst də Türk 
dün ya sın da fəaliy yət gös tə rən qar daş təş ki-
lat la rın yu bi le yə töh fə olan tə şəb büs lə ri ni yük-
sək qiy mət lən di rib. Qeyd edib ki, Aşıq Ələs-
gər ir si nin təb li ği həm də onun do ğul du ğu, 
ya şa yıb-ya rat dı ğı Azər bay ca nın qə dim yurd 
ye ri Göy çə nin, bu tor pa ğın mə də ni ir si nin ta-
nı dıl ma sı dır: “Aşıq Ələs gər Göy çə de mək dir”.

davamı səh. 8-də

TÜRKSOY Aşıq Ələsgəri Türkiyədə tanıdır
Ustad sənətkarın 200 illiyi münasibətilə Ankarada və Sivasda tədbirlər
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Qədim Musiqi 
Alətləri 
Ansamblının 
25 illiyi
qeyd edilib

səh. 3

Tammetrajlı bədii film
layihələrinə dəstək üçün
müsabiqə elan olunub

səh. 3

“Sonuncu” 
filmi daha 
iki mükafat 
qazanıb

səh. 8

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

“Mədəniyyət naminə sülh” qlobal 
kampaniyasının Tərəfdaşlar Forumu

De kab rın 2-də ADA Uni ver si te tin də “Mə də niy yət  na mi nə  
sülh” qlo bal kam pa ni ya sı nın Tə rəf daş lar Fo ru mu (“Peace4 Cul-
tu re” Part ners Fo rum) ke çi ri lə cək. 

BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı, İs lam Dün ya sı Təh sil, Elm və 
Mə də niy yət Təş ki la tı (İCES CO), ADA Uni ver si te ti və Azər bay can 
Res pub li ka sı Mə də niy yət Na zir li yi nin bir gə təş kil et di yi təd bir də 
döv lət rəs mi lə ri nin, bir sı ra bey nəl xalq təş ki lat la rın və sül hün   təş-
vi qi  üz rə ix ti sas laş mış ins ti tut la rın, dip lo ma tik kor pu sun rəh bər 
şəxs lə ri və nü ma yən də lə ri nin iş ti ra kı nə zər də tu tu lub.

Fo rum da üç möv zu üz rə pa nel ses si ya lar ke çi ri lə cək: “Yal-
nız mə də niy yə tin sülh üçün nə edə bi lə cə yi ni de yil, sül hün də 
mə də niy yət üçün nə edə bi lə cə yi ni dü şü nək”;  “Sülh se vər cə-
miy yət lə ri və bey nəl xalq sülh sis te mi ni da ya nıq lı şə kil də ne cə 
güc lən di rə bi lə rik?”; “Sülh və təh lü kə siz lik ça ğı rış la rı: çox tə rəfl  i 
əmək daş lı ğın qu rul ma sı”. 

İnsanlıq var olduqca
Nizami ideyaları da yaşayacaq

Da hi Azər bay can şairi nin bə şə riy yə ti sül hə, əmin-aman lı ğa, 
bir li yə, bə ra bər li yə, in ki şa fa, ye ni li yə səs lə yən ideal la rı hər 
za man ak tual dır. İn san lıq var ol duq ca Ni za mi ide ya la rı da ya-
şa ya caq, bö yük söz us ta dı bi zim müasi ri miz ola raq qa la caq.

Bu fi  kir lər 24-26 no yabr ta ri xin də Ba kı da ke çi ri lən Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Fo ru mun da edi lən çı xış la rın, din lə ni lən mə-
ru zə lə rin ümu mi leyt mo ti vi ki mi qə bul olu na bi lər.

Fo ru mun rəs mi sə nə di – bü tün iş ti rak çı lar adın dan qə bul edi lən 
kom mü ni ke də bu nu ifa də edir: “Ni za mi dü ha sı nın za man-mə-
kan məf hu mun dan ası lı ol ma yan ide ya la rı qlo bal miq yas da fərq li 
mə də niy yət lər və si vi li za si ya lar haq qın da tə səv vü rün tə şək kü lü 
ba xı mın dan ol duq ca əhə miy yət li ol maq la ya na şı, güc lü tə sir və 
nü fu za ma lik dir. Da hi Ni za mi nin əsər lə rin də is tər ay rı-ay rı in san-
la rın in ki şa fı na, is tər sə də ümu mi lik də cə miy yə tə aid olan bir sı ra 
mə sə lə lər işıq lan dı rı lır, in san hə ya tı nın, de mək olar ki, bü tün as-
pekt lə ri xü su sun da en sik lo pe dik ya naş ma tər zi nü ma yiş et di ri lir”.

davamı səh. 3-də

Bakıda Aşıq Ələsgərin
abidəsi ucaldılacaq

Azər bay can saz-söz sə nə ti nin bö yük us ta dı Aşıq Ələs gə rin 
Ba kı şə hə rin də abi də si ucal dı la caq.

Pre zi dent İl ham Əli yev no yab rın 30-da bu nun la bağ lı sə rən-
cam im za la yıb. Sə rən cam Azər bay can aşıq ya ra dı cı lı ğı nın gör-
kəm li nü ma yən də si, bö yük el sə nət ka rı Aşıq Ələs gə rin xa ti rə si-
nin əbə di ləş di ril mə si məq sə di lə im za la nıb.

Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nə Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Mə də niy yət Na zir li yi ilə bir lik də Aşıq Ələs gə rin abi də si nin ucal-
dıl ma sı ilə bağ lı təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si ni tə min et mək, 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti nə bu sə rən cam-
dan irə li gə lən mə sə lə lə ri həll et mək tap şı rı lıb.

Gəncədə kitab bayramı 

Da hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki-
ri nin doğ ma yur du Gən cə “Ni za mi 
ili”ndə da ha bir təd bi rə ev sa hib-
li yi edib. 26-28 no yabr ta ri xin də 

“Azər bay can Nəş riy yat la rı” İc ti mai 
Bir li yi nin (ANİB) təş ki lat çı lı ğı ilə F.Əmi rov 
adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın 
Ur ban Mər kə zin də I Gən cə Ki tab Sər gi-
si ke çi ri lib.

 Mə də niy yət Na zir li yi, Gən cə Şə hər İc ra 
Ha ki miy yə ti, Gən cə Re gional Mə də niy yət 

İda rə si (RMİ) və Gən cə İc ti mai İş ti rak çı lıq 
Məc li si nin dəs tə yi ilə ke çi ri lən sər gi əla mət-
dar ilə həsr olu nub.

Ki tab bay ra mı nın açı lış mə ra si min də xa ri-
ci iş lər na zi ri nin müavi ni El nur Məm mə dov, 
Gən cə Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Ni-
ya zi Bay ra mov, Tür ki yə nin Gən cə də ki baş 
kon su lu Ze ki Öz türk, mil lət və kil lə ri Sa bir 
Rüs təm xan lı, Müş fi q Cə fə rov, Pər vin Kə rim-
za də, Mə də niy yət Na zir li yi Ki tab sə na ye si 
şö bə si nin əmək da şı Kam ran Mu sa yev, Gən-
cə RMİ-nin rəisi Va sif Cən nə tov, ya zar lar, 

mə də niy yət iş çi lə ri, ic ti maiy yət nü ma yən də-
lə ri iş ti rak edib.

davamı səh. 4-də

Pol şa nın pay tax tı Var şa va da da hi 
Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri 
Ni za mi Gən cə vi nin ana dan ol ma-
sı nın 880 il li yi mü na si bə ti lə təd bir 

ke çi ri lib.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si nin 
dəs tə yi və Pol şa da kı sə fi r li yi mi zin təş ki-
lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən təd bir də yer li ic ti-
maiy yə tin, dip lo ma tik kor pu sun, Azər bay-
can dias po ru nun nü ma yən də lə ri iş ti rak 
edib lər.

Azər bay ca nın Pol şa da kı sə fi  ri Nər giz 
Qur ba no va, Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti 
və İr si Fon du nun pre zi den ti Gü nay Əfən di-
ye va, Pol şa Elm lər Aka de mi ya sı nın rəh bə ri 
Je jı Du şıns ki çı xış edib lər. Qüd rət li söz us-
ta dı nın əsər lə rin də ül vi hiss lə ri, hu ma nizm, 
xe yir xah lıq, əda lət ki mi də yər lə ri tə rən nüm 

et di yi, Azər bay can və dün ya ədə biy ya tı nı 
mi sil siz töh fə lər lə zən gin ləş dir di yi nə zə rə 
çat dı rı lıb.

Təd bir də Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du, Azər bay can Mil li Elm lər Aka de-
mi ya sı, Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si 

və Azər bay ca nın Pol şa da kı Sə fi r li yi nin 
bir gə əmək daş lı ğı çər çi və sin də Ni za mi 
haq qın da pol yak di lin də nəşr olu nan “Ka-
ğı za in ci tək söz lər dü zən şah lar şa hı yam” 
ki ta bı və poçt mar ka la rı təq dim olu nub. 
Ki ta bın təq di ma tı nı Pol şa Ya zı çı lar Bir li yi-
nin səd ri An na Na şi lovs ka, poçt mar ka la-
rı nın təq di ma tı nı “Pocz ta Pols ka” Səhm-
dar Cə miy yə ti nin Bey nəl xalq əmək daş lıq 
və ti ca rət şö bə si nin rəh bə ri Kşiş tof Gurs ki 
edib lər.

“Ka ğı za in ci tək söz lər dü zən şah lar 
şa hı yam” ki ta bın da yer alan rəsm lər-
dən iba rət sər gi nin də nü ma yiş olun du-

ğu təd bir kon sert proq ra mı ilə ye kun la şıb. 
Kon sert də Vya na da ya şa yan piano çu, 
bəs tə kar, di ri jor Abu zər Ma naf za də, vo kal-
çı Ka ren Dan qer-Ma naf za də və baş qa la rı 
çı xış edib lər.

Varşavada Nizaminin yubileyi qeyd edilib

“Varlığın fraqmentləri”
Milli Xalça Muzeyində gürcü rəssamın sərgisi

No yab rın 30-da Azər-
bay can Mil li Xal ça Mu-
ze yin də gür cü rəs sam, 
sə nət şü nas Ni no Kip-

şid ze nin “Var lı ğın fraq ment-
lə ri” ad lı sər gi si nin açı lı şı 
ke çi ril di. Sər gi Azər bay can 
Mə də niy yət Na zir li yi, Mil li 
Xal ça Mu ze yi və Gür cüs ta-
nın öl kə miz də ki sə fir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə real la şır.

Açı lış dan əv vəl me dia nü ma-
yən də lə ri üçün mu zey də press-
tur təş kil edil di. Nü ma yiş olu nan 
xal ça və xal ça mə mu lat la rı haq-
qın da jur na list lə rə mə lu mat ve-
ril di.

Mu ze yin di rek to ru, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Şi rin Mə li-

ko va qo naq la rı sa lam la ya raq 
sər gi ba rə də söz aç dı. Qeyd 
et di ki, eks po zi si ya da Ni no 
Kip şid ze nin oturt ma tik mə tex-
ni ka sın da ya rat dı ğı 45 pan no 
nü ma yiş olu nur. Təq dim olu-
nan əsər lər də müx tə lif rəng li 
və fak tu ra lı par ça fraq ment lə-
ri nin ya rat dı ğı tək ra ro lun maz 
səth vi zual ola raq ikiöl çü lü 
müs tə vi ni “ya rıb ke çə rək” ta-
ma şa çı ya ye ni, ecaz kar, ço xöl-
çü lü bir dün ya açır: “Bu əsər lər 
san ki teks til də rəng kar lıq dır. 
İlk də fə 2017-ci il də Ni no xa nı-
mın ema lat xa na sın da olan da 
bu əsər lə rə hey ran ol muş dum. 
Rəs sam əsər lə rin də Şərq və 
Qərb es te ti ka sı nın sin te zi ni 
ya ra dır”.

Gür cüs ta nın Azər bay can da-
kı sə fi  ri Zu rab Pa ta rad ze diq-
qə tə çat dır dı ki, sər gi nin təş ki li 
öl kə lə ri miz ara sın da dost lu ğu 
güc lən di rən amil dir: “Mə də-
ni əla qə lə rin in ki şa fı xalq la-
rı bir-bi ri nə da ha ya xın edir. 
Əmi nəm ki, sər gi dən bö yük 

zövq ala caq sı nız. Für sət dən 
is ti fa də edib Azər bay ca nın 
Mə də niy yət Na zir li yi nə və Xal-
ça Mu ze yi nə tə şək kü rü mü bil-
di ri rəm. Bu sər gi öl kə lə ri miz 
ara sın da mə də ni əla qə lə rə bir 
töh fə dir”.

davamı səh. 2-də

Tahir Salahovun xatirəsi anılıb
səh. 5

Tahir Salahovun xatirəsi anılıb

Türk Dövlətləri Təşkilatı
Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı no yab rın 30-da Döv lət Sər həd Xid mə ti-
nin hər bi he li kop te ri nin tə lim uçuş la rı ye ri nə ye ti rər kən qə za ya 
uğ ra ma sı ilə əla qə dar Azər bay can xal qı na baş sağ lı ğı ve rib.

Bu ba rə də təş ki la tın “Twit ter” sə hi fə sin də pay la şım edi lib. Pay-
la şım da de yi lir: “Bu gün Azər bay can da Döv lət Sər həd Xid mə ti nə 
aid he li kop te rin qə za ya uğ ra ma sı xə bə ri ni kə dər lə öy rən dik. Bu 
fa ciəvi qə za da hə lak olan la ra Al lah dan rəh mət, ya ra lı la ra şə fa 
di lə yir, qar daş Azər bay can xal qı na və qəh rə man Si lah lı Qüv və-
lə ri nə də rin hüzn lə baş sağ lı ğı ve ri rik”.
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Ərazilərinazadolunmasından
dərhalsonrabizgenişmiqyaslı
yenidənqurmaişlərinəbaşlamı
şıqki,artıqonlarınilkinnəticələri

var.Azərbaycanyalnızözününmaliyyə
resurslarınaarxalanaraq,sıfırdanyeni
şəhərvəkəndlərsalır.Builbuməq
sədlərədövlətbüdcəsindən1,3milyard
ABŞdollarıayrılmışdır.2022ciildədə
buişlərəənazıeynihəcmdəvəsait
ayrılacaq.

Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlhamƏliyev bunu noyabrın 28də
Türkmənistanın paytaxtıAşqabad şəhə
rində İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
(İƏT)XVZirvətoplantısındaçıxışızama
nıdeyib.
Dövlətbaşçısıdiqqətəçatdırıb ki, 2020

ci ildəAzərbaycan ərazilərininErmənistan
tərəfindən30 iləyaxındavamedən işğalı
nasonqoydu.44günlükVətənmüharibə
si Ermənistanınməğlubiyyəti və 2020ci il
noyabrın 10da kapitulyasiya aktını imza
lamasına məcbur edilməsi ilə nəticələndi.
Azərbaycanözüözərazibütövlüyünübər
paetdi.AzərbaycanözüBMTTəhlükəsiz
likŞurasının1993cü ildəqəbuletdiyi,Er
mənistansilahlıqüvvələrininAzərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını
tələbedəndördqətnaməninicrasınıtəmin
etdi.
“İşğal dövründə həmin ərazilərdə bü

tün şəhər və kəndlər, o cümlədənmədəni
və dini irs abidələri Ermənistan tərəfindən
yerlə yeksan edilib. Bütün müsəlmanlara
qarşıtəhqirvənifrətzəminindəErmənistan
bizimməscidləri dağıtmış və təhqir etmiş,
ocümlədənonlardandonuzvə inək tövlə
sikimiistifadəetmişdir.İşğaldövründəhə
minərazilərdə67məsciddən65itamamilə
dağıdılmış,digərikiməscidəisəciddizərər
dəymişdir. Qəbiristanlıqlar da vandalizmə
məruzqalmışdır”,–deyəİlhamƏliyevvur
ğulayıb.
Azərbaycan Prezidenti işğaldan azad

olunmuşQarabağıvəŞərqiZəngəzuruya
şılenerjizonasıelanetdiyinibildirib.
Bu ilin martında İqtisadi Əməkdaşlıq

TəşkilatınınonlaynformatdakeçirilənXIV
ZirvətoplantısındahəmkarlarınaZəngəzur
dəhlizihaqqındaməlumatverdiyinixatırla
danPrezidentİlhamƏliyevdeyib:“Bugün
deyəbilərəmki,Zəngəzurdəhlizi reallığa
çevrilir. Bu yeni nəqliyyat infrastrukturu
ŞərqQərb və ŞimalCənub dəhlizlərinin
önəmli hissəsinə çevriləcək. Əminəm ki,
İƏTə üzv ölkələr bu dəhlizdən istifadə
edəcəklər”.
PrezidentçıxışındaAzərbaycandason18

ildəiqtisadiinkişaf,əldəolunanəsasnailiy
yətlər, eləcə də son iki ildə COVİD19 ilə
mübarizəvəpandemiyanıniqtisadiproses
lərətəsiribarədədədanışıb.
Dövlətbaşçısıvurğulayıbki,Azərbaycan

İƏTin fəalüzvüdür: “İƏTəüzvdövlətlərlə
münasibətlərimiz dostluq və qarşılıqlı hör
mətə əsaslanır. Biz, həmçinin beynəlxalq
platformalarda, o cümlədən İslam Əmək
daşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı
çərçivəsindəİƏTəüzvdövlətlərləsəmərəli
əməkdaşlıqedirik”.
PrezidentbuilinmartındaİqtisadiƏmək

daşlıq Təşkilatının XIV Zirvə toplantısında
İƏTin Tədqiqat Mərkəzinin Nizamnamə
sinin imzalandığınıqeydedərəkbildiribki,
Azərbaycan ölkəmizdə yerləşəcək Mərkə
zin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi
üçünsəyləriniəsirgəməyəcək.
AzərbaycanPrezidentiİƏTəcariilsədr

liyi həyata keçirən Türkmənistanın dövlət
başçısı  Qurbanqulu Berdiməhəmmədo
vu uğurlu sədrlikmünasibətilə təbrik edib,
həmçinintəşkilatdanövbətimüddətəsədrli
yiüzərinəgötürməsimünasibətiləÖzbəkis
tanauğurlararzuedib.
Qeydedəkki,İƏTregionaliqtisadiəmək

daşlıq formatı kimi hələ 1985ci ildə İran,
Pakistan və Türkiyə tərəfindən yaradılıb.
1992ciildəAzərbaycan,Əfqanıstan,Qaza
xıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Tacikistan
vəTürkmənistanİƏTəqoşulubvəhazırda
təşkilatın10üzvölkəsivar.Aşqabadsam
mitində Əfqanıstandan savayı bütün üzv
dövlətlərtəmsilolunub.
“Birlikdə gələcəyə” devizi ilə keçirilən

sammitin əsas tematikası ortaq hədəfəri
müəyyənləşdirmək, ticarət həcmini artır
maq,iqtisadiəlaqələrifəallaşdırmaq,həm
çininkoronaviruslamübarizədəsəylərinbir
ləşdirilməsiolub.

TürkiyəPrezidentiRəcəbTayyibƏrdoğan
çıxışında bildirib ki, ölkəsinin irəli sürdüyü
Xəzərdən keçən ŞərqQərb Orta dəhliz
təşəbbüsü və BakıTbilisiQars dəmiryo
lu xəttinin bu kontekstdəki səylərimizin ən
əyani təzahürüdür. Türkiyə Prezidenti re
gionalavtomobilyolubağlantısınıquracaq
Zəngəzurdəhlizininönəminidəvurğulayıb.
RəcəbTayyibƏrdoğançıxışındaAzərbay

canın Vətən müharibəsindəki Qələbəsinin
əhəmiyyətindəndanışaraqdeyib: “Qardaşı
mızAzərbaycanınişğalaltındakıtorpaqlarını
azadetməsibölgədədavamlısülhünvəsa
bitliyintəminolunmasınındaqapılarınıaçıb.
Azərbaycanınbölgədərifahınartmasıüçün
ardıcıl həyata keçirdiyi layihələr təqdirəla
yiqdir.Buaddımlarbölgədənormallaşdırma
cəhdlərini dəstəkləyəcəkdir. Türkiyə olaraq
buprosesdəAzərbaycanınyanındaolmaq
dadavamedəcəyik.TəşkilatolaraqdaAzər
baycanilətamhəmrəylikiçərisindəolmağı
mızböyükönəmdaşıyır”.
Zirvə toplantısında çıxış edən Pakistan

Prezidenti Arif Alvi də Azərbaycanın Və
tənmüharibəsindəki Qələbəsimünasibəti
lə təbriklərini çatdırıb: “Bu fürsətdən istifa
dəedibAzərbaycan torpaqlarının işğaldan
azadedilməsivəərazibütövlüyününbərpa
sımünasibətiləPrezident İlhamƏliyevibir
dahatəbriketməkistərdim”.
İranPrezidentiİbrahimRəisi,QırğızRes

publikasının Prezidenti Sadır Japarov, Ta
cikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon,Öz
bəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və
QazaxıstanınBaşnaziriAskarMamin təş
kilatçərçivəsindəəməkdaşlığıngenişləndi
rilməsinin,iqtisadiəlaqələrindahadamöh
kəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb,
yeni çağırışlar müstəvisində ortaya çıxan
təhlükələrəqarşıbirgəmübarizəninzərurə
tindəndanışıblar.

Azərbaycan özünün resurslarına arxalanaraq 
azad olunmuş ərazilərini bərpa edir

“Zəngəzur dəhlizi Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizlərinin önəmli hissəsinə çevriləcək”

Prezident helikopter qəzasında 
həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib
AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevnoyabrın
30daDövlətSərhədXidmətininhərbihelikopterininqəzaya
uğramasınəticəsindəhəlakolanlarınailələrinəbaşsağlığı
verib.

“2021ci ilinnoyabrın30daXızı rayonuərazisindəkı “Qara
heybət” aviasiya poliqonundaDövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi
helikopterininqəzayauğramasınəticəsindəheyətüzvlərininhə
lakolmasıxəbəribizisondərəcəkədərləndirdi.
Buağır itkininacısınıSizinləyaşayır,dərdinizibölüşür,Sizə

vədoğmalarınızaMehribanxanımiləbirlikdədərinhüznləbaş
sağlığıveririk.
Allahrəhməteləsin!”–deyəbaşsağlığındaqeydolunur.

***
Qeydedəkki,DövlətSərhədXidmətininməlumatınaəsasən,

hərbihelikopterinXızırayonuərazisindəki“Qaraheybət”aviasi
yapoliqonundatəlimuçuşlarızamanıqəzayauğramasınəticə
sində14nəfərhəlakolub:polkovnikCavadovFizuliƏli İbram
oğlu; polkovnikleytenantNəzirov Emil Nəzir oğlu;mayorHə
sənovElmirMircəlil oğlu;mayorƏhmədovElbrusSəmrəddin
oğlu;mayorMayılovEmilŞahidoğlu;mayorMəmmədovMurad
Yaşaroğlu;mayorƏliyevEmilElmanoğlu;tibbxidmətikapitanı
ƏhmədxanovCeyhunXanlaroğlu;kapitanBayramlıCavidƏhli
manoğlu;kapitanƏliyevXəyyamƏlixanoğlu;kapitanQaraisa
yevTeymurƏnvəroğlu;leytenantSüleymanovAbdullaTelman
oğlu;başleytenantNağıyevFəridTəyyaroğlu;işçiNəbiyevEl
çinFikrətoğlu.
Hadisə zamanı 2 nəfər – polkovnikleytenant Cəfərov Emil

MəmmədoğluvəkapitanƏdilovRaminRamizoğluyaralanıblar.

Cənubi Qafqazda sabitlik, 
təhlükəsizlik və iqtisadi inkişaf naminə

Xəbərverildiyikimi,noyabrın26daSoçişəhərindəAzər
baycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyev,Ermənistan
RespublikasınınbaşnaziriNikolPaşinyanvəRusiyaFederasi
yasınınPrezidentiVladimirPutininiştirakıiləkeçiriləngörüşün
yekunuolaraqbirgəBəyanatimzalanıb.

Bəyanatdadeyilir:
Biz,AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİ.H.Əliyev,Ermənis

tanRespublikasınınbaşnaziriN.V.PaşinyanvəRusiyaFederasi
yasınınPrezidentiV.V.Putin2021ciilnoyabrın26daSoçişəhə
rindəgörüşdükvəDağlıqQarabağmünaqişəsizonasındaatəşin
vəbütünhərbiəməliyyatların tamamilədayandırılmasıhaqqında
2020ciil9noyabrtarixliBəyanatın,həmçininregiondabütüniqti
sadivənəqliyyatəlaqələrininbərpasıhaqqında2021ciil11yanvar
tarixliBəyanatınyerinəyetirilməsiningedişinimüzakirəetdik.
CənubiQafqazdasabitliyin,təhlükəsizliyinvəiqtisadiinkişafın

təminedilməsinaminə2020ciil9noyabrvə2021ciil11yan
vartarixlibəyanatlarınbütünmüddəalarınınbundansonraardı
cılsurətdəyerinəyetirilməsinəvədönmədənriayətolunmasına
tərəfdarolduğumuzutəsdiqetdik.2020ciil9noyabrvə2021
ci il11yanvartarixlibəyanatlardanirəligələn,həllinigözləyən
məsələlərintezlikləhəllinəyönəlmişbirgəsəylərifəallaşdırmaq
barədərazılığagəldik.
Regionda vəziyyətin sabitləşməsinə və təhlükəsizliyin təmin

edilməsinəRusiyasülhməramlıkontingentininmühümtöhfəsini
qeydetdik.
AzərbaycanErmənistan sərhədində sabitlik və təhlükəsizlik

səviyyəsinin artırılması üzrə addımlar atmağı və Azərbaycan
Respublikası iləErmənistanRespublikasıarasındadövlətsər
hədinin delimitasiyası, sonradan tərəfərin sorğusu əsasında
RusiyaFederasiyasınınməsləhət yardımı ilə sərhədindemar
kasiyasıüzrəikitərəfikomissiyayaradılmasıbarədəşərtləşdik.
2021ciil11yanvartarixliBəyanatamüvafiqolaraq,Azərbay

canRespublikasının,ErmənistanRespublikasınınbaşnazirləri
ninmüavinlərininvəRusiyaFederasiyasıhökumətininsədrinin
müavinininbirgəsədrliyiiləregiondabütüniqtisadivənəqliyyat
əlaqələrininbərpasıüzrə təsisedilmişÜçtərəfi İşçiQrupunun
fəaliyyətiniyüksəkqiymətləndirdik.Regionuniqtisadipotensialı
nınüzəçıxarılmasıməqsədiləkonkretlayihələrintezlikləhəyata
keçirilməsininzəruriliyinivurğuladıq.
Rusiya FederasiyasıAzərbaycan Respublikası ilə Ermənistan

Respublikasıarasındamünasibətlərinnormallaşması,Azərbaycan
vəermənixalqlarıarasındaetimadmühitininformalaşması,habe
ləregiondamehribanqonşuluqmünasibətlərininbərqərarolması
məqsədiləbundansonradazəruriolanhərcürköməyigöstərəcək.

Madriddə yeni çapdan çıxmış 
“Yeddi gözəl” kitabının təqdimatı

AzərbaycanDövlətTərcüməMərkəzinintəşəbbüsüiləMad
riddəçapolunmuşNizamiGəncəvinin“Yeddigözəl”kitabının
təqdimatmərasimikeçirilib.Tədbir“EspacioRonda”Mədəniy
yətMərkəzindətəşkilolunub.

İspaniyanınMühyiddinibnəlƏrəbiCəmiyyətininsədri,filolo
giyaelmləridoktoru,professorPabloBeneitotədbirigirişsözü
iləaçaraqböyükAzərbaycanşairivəmütəfəkkiriNizamiGəncə
vinin “Yeddi gözəl” poemasının dünya poeziyasına təsirindən,
Azərbaycan Dövlət TərcüməMərkəzinin İspaniyaAzərbaycan
ədəbiəlaqələrinininkişafına,ikiölkəarasındaədəbiyyatlararası
mübadilələrəverdiyiəlamətdartöhfələrdəndanışıb.
Dahasonra“MandalaEdiciones”nəşriyyatınındirektoruFer

nandoKabalRiera, yazıçırəssamAnaKrespo,Azərbaycanın
İspaniyadakıSəfirliyininnümayəndəsiMəqsədHüseynovvədi
gər qonaqlar çıxış edərəkNizamiGəncəvi poeziyasının dərin
hikmətlərindən,ədaləti,humanizmi,bərabərliyi,insanlığasevgi
vəmərhəmətitərənnümedənbəşəriliyindənsözaçıblar.
TədbirinsonundayazıçırəssamAnaKresposufizmmövzu

sunda çəkdiyi rəsmlərin slaydlarını nümayiş etdirib, mövzuya
dairsuallarıcavablandırıb.
Qeydedəkki,“Yeddigözəl”poemasıilkdəfəMadriddə2000

ciildəişıqüzügörübvəhəminkitabınönsözündəNizamiGən
cəvioxuculara“farsşairi”kimitəqdimedilib.
DahiAzərbaycanşairivəmütəfəkkiriNizamiGəncəvinin880

illik yubileyiərəfəsindəDövlətTərcüməMərkəzinin təşəbbüsü
və səyləri nəticəsində əsər yenidən, bu dəfə  Nizaminin dahi
Azərbaycanşairiolduğunuelmidəlillərvəfaktlarlasübutayeti
rənyeniönsözlə(müəllif–görkəmlinizamişünasalimRüstəm
Əliyev)nəşrolunub.
“MandalaEdiciones”nəşriyyatındaçapolunmuşkitabınispan

dilinə tərcüməmüəllifi tanınmışmütərcimKarmenLinares, re
daktoruispanfiloloquFransiskoKapillaMartindir.

“Aşıq sənətinin Ələsgər zirvəsi” 
AMEAnınNizamiGəncəvi
adınaƏdəbiyyatİnstitutunun
təşkilatçılığıiləAşıqƏləsgə
rinanadanolmasının200
illikyubileyinəhəsredilən
“AşıqsənətininƏləsgər
zirvəsi”adlıelmikonfrans
keçirilib.

Tədbiri açan AMEAnın vit
seprezidenti, Ədəbiyyat İnsti
tutununbaşdirektoruakademik
İsa Həbibbəyli Aşıq Ələsgərin
yaradıcılığıiləbağlıaparılantəd
qiqatlardandanışıb.
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin

sədriMəhərrəmQasımlınınrəh
bərliyivəfilologiyaüzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Aynur Xəlilo
vavəfilologiyaelmləridoktoru,
professor Mahmud Allahmanlı
nın iştirakı ilə hazırlanan “Aşıq
Ələsgərləbağlıdastanrəvayət
lər” kitabınınməziyyətlərinə to
xunub.
Professor Məhərrəm Qasım

lıbildiribki,AşıqƏləsgəryara
dıcılığına həm folklor, həm də
ədəbiyyathadisəsikimibaxmaq
olar: “Ustad aşığın yaradıcılığı
birbaşa ədəbiyyat nümunələri
dir.Onunşeirlərinitəhliletdikdə
dəbunugörməkolar”.

“Aşıq Ələsgər: şifahi ifaçılıq
ənənəsi və ustad sənətkar fər
diyyəti”mövzusundaçıxışedən
akademik Muxtar İmanov bəzi
mübahisəli məqamlara aydın
lıqgətirib.Onunsözlərinəgörə,
xalqrəvayətlərindəAşıqQurba
ni,AbbasTufarqanlı,XəstəQa
sım və eləcə dəAşıq Ələsgər
yazıboxuyabilməyənkimi təq
dim olunur: “Bunun səbəbi isə
xalqın onları sinədəftər sənət
kar kimigörməsidir. LakinAşıq
Ələsgərbir çox şeirlərindəözü
də ifadə edir ki, bir əlimdə qə
ləmdir, bir əlimdə kağız. Buna
bənzərbirçoxnümunələronun
yazıboxuya bilməsinin sübutu
dur”.
Sonra filologiya üzrə fəlsəfə

doktoru, dosent Aynur Xəlilo
vanın “Aşıq Ələsgərin həyatı
və sənəti çağdaşmədənitarixi
kontekstdə”mövzusundaməru
zəsidinlənilib.
Azərbaycan Aşıqlar Birliyi

ninnəzdindəfəaliyyətgöstərən
“Çeşmə”folklorqrupuvəbirliyin
sədr müavini Altay Məmmədli
Aşıq Ələsgər yaradıcılığından
nümunələrsəsləndiriblər.
Konfransbölmə iclası ilə da

vametdirilib.

Brüsseldə Avropa Milli Kitabxanaları Konfransının illik iclası
29–30noyabrtarixlərindəBrüsseldə,Bel
çikaMilliKitabxanasındaCENL–Avropa
MilliKitabxanalarıKonfransınınillikiclası
keçirilib.

İclasda Azərbaycan Milli Kitabxanası
nındirektoruKərimTahirovdaiştirakedib.
Ötənilpandemiyasəbəbindənonlaynşəkil
dətəşkilolunaniclasbuilənənəviqaydada
gerçəkləşib.
46 ölkədən ümumilikdə 49milli kitabxa

nanınüzvolduğuCENLinəsasvəzifəsiva
hid informasiya məkanında kitabxanaların
birgəvəəlaqəlifəaliyyətgöstərməsinitəmin
etməkdənibarətdir.AzərbaycanMilliKitab
xanası2005ciildənbubeynəlxalqtəşkila

tınüzvüdür.
Budəfəki iclasda 2020ci ildə pandemi

ya səbəbindən onlayn formatda keçirilən
34cüCENL illik iclasının yekun sənədləri
müzakirəolunubvəCENLin illikhesabatı
təqdimedilib.DahasonraCENLin2020və
2021ci illərədairmaliyyəhesabatlarımə
ruzəedilib.
Həmçininiclasda“Növbəti4ilüçünCENL

vəmilli kitabxanalar üçün strateji prioritet
lər”mövzusundainteraktivsessiyakeçirilib
vənövbətiilüçünevsahibiolacaqkitabxa
nanıntəqdimatıolub.
2022ciildəCENLinillikiclasınaTürkiyə

MilliKitabxanasıevsahibliyiedəcək.

“Varlığın fraqmentləri”

əvvəli səh. 1-də

Gürcüstan Milli Muzeyinin baş kuratoru (həm də sərginin),
Tbilisi Dövlət Universitetinin professoru İrina Koşoridze çıxışı
zamanıMilliXalçaMuzeyindənaldığıtəəssüratdanheyranlığı
nı ifadəetdi.O,Azərbaycanlabirlikdəbirneçə layihənin real
laşmasında iştirak etdiyini dedi: “NinoKipşidzenin yaradıcılığı
dünyanınbirneçəölkəsindəsərgilənibvəBakıdabuişlərinnü
mayişindənməmnunluğumuzubildirirəm”.
NinoKipşidzeçıxışedərəktəşkilatçılaraminnətdarlığınıbildir

di.BirneçədəfəBakıdaolduğunuvurğulayanrəssamsərgiyə
vəsəmimimünasibətəgörətəşəkküretdi.
Qeydedəkki,rəssaməsasənmənzərəvənatürmortjanrların

daişləyir.O,həmçininfiqurlukompozisiyalardayaradır.
XalçaMuzeyində“Varlığınfraqmentləri”sərgisi22yanvar2022

ciiltarixinədəkdavamedəcək.
Lalə AZƏRİ
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26-daikipaneliclasıkeçirildi.

***
“Xəmsə” dialoqlarının didaktik rolu”

mövzusunahəsrolunanpanelAMEA-nın
Z.BünyadovadınaŞərqşünaslıqİnstitutu
ƏrəbölkələritarixişöbəsininmüdiriFərda
Əsədovunmoderatorluğuiləgerçəkləşdi.
İtaliyanın Piemonte Universitetinin

professoruStefaniaSini“Nizamininreal
sözü”adlıməruzəsindəqeydetdiki,“İs-
kəndərnamə” poemasında şair İskən-
dərləDaranınmüqayisəsindəbirincinin
ağılvəməntiqiniəşyalarlatəsviredərək
hökmdarların düşüncələrini obyektlərin
simvolikgücüiləgöstərir.
Özbəkistandan profes-

sorBakijonTukiyev “Əlişir
Nəvainin“Xəmsə”sindəNi-
zaminin tərifi” məruzəsini
təqdimetdi.Bildirdi ki,Ni-
zaminin “Xəmsə”sinə nə-
zirə olaraq Nəvainin cəmi
üç ildə (1483-1485) ana
dilində “Xəmsə”yaratması
onunbədiisənətininzirvə-
si hesab olunur. Alim bil-
dirdi ki, XIV-XV əsrlərdə
Nizami əsərlərinin özbək
dilinə tərcüməsi sahəsin-
də müəyyən təcrübə əldə
edilib.XIVəsrinsonlarında
Qütbün “Xosrov və Şirin”,
XV əsrin əvvəllərində Xarəzminin isə
“Sirlərxəzinəsi”poemalarınıözbəkdi-
linətərcüməetməsiAzərbaycan-özbək
ədəbiəlaqələrinigenişləndirməkləya-
naşı, regiondaNizamiyə olanməhəb-
bətixeyliartırıb.ƏlişirNəvaidə“Xəm-
sə” yazana qədər sarayda özünün
birbaşanəzarətialtındaikidəfəNizami
“Xəmsə”si əlyazmalarının üzünü kö-
çürtdürüb, 1481-ci ildə üzü köçürülən
45miniatürlü əlyazma isə onun şəxsi
kitabxanasınıbəzəyib.
“Əlişir Nəvainin Nizami Gəncəvi

“Xəmsə”sinə münasibəti” adlı məruzə
iləçıxışedənDaşkəndDövlətUniversi-
tetininmüəllimiİlyasİsmayılovNəvainin
əksərəsərlərindəNizamihaqqındadə-
yərli fikirlər söylədiyini dedi. Bildirdi ki,
Ə.Nəvai “Xəmsə”ni tamamladıqdan 14
il sonra yazdığı “Mühakəmətül-lüğə-
teyn” (1499)əsərindəNizamiyaradıcı-
lığının ona olan təsirini belə açıqlayır:

“Xəmsə” pəncəsinə pəncə vurmuşam.
Əvvəlcə “Möminlərin heyrəti” bağında
təbimgülləraçıbdırki,ona“Sirlərxəzi-
nəsi”indənŞeyxNizamininruhubaşıma
dürlərsaçıbdır”.LakinƏ.NəvaiNizami-
nin yaratdığı söz meydanına girməyin
vəNizami ədəbi yolu ilə getməyin çə-
tinliyinivəcəsarət tələbetdiyinixüsusi
vurğulayır, “Xəmsə” yazmağın böyük
məsuliyyətolduğununəzərəçatdırır.
Paneliclasdiskussiyalarladavametdi.

***

Fo ru mun so nun cu pa ne li nin möv zu
su“SovetdövründəNizamitədqiqatları”
idi.
Məruzələrə keçməzdən öncə iclasın

moderatoru–Azərbaycanİlahiyyatİns-
titutunun rektoruAqilŞirinovqeydetdi
ki, sovet dövründəNizami irsi ilə bağ-
lı aparılan çoxsaylı tədqiqatlar əsasən
ideoloji meyarlara söykənirdi. Əksər
hallardaNizamidüşüncələri ideolojitə-
rəfdənyanaşılaraqtəqdimedilirdi.
Sonra Tbilisi Dövlət Universitetinin

əməkdaşıİrmaRatiani“Sovetvəpost-
sovetdövründəNizamiyaradıcılığıgür-
cü tədqiqatçılığında” adlı məruzəsini
təqdimetdi.O,ŞotaRustavelivəNiza-
mi Gəncəvi irsinin geniş araşdırılması
ilə bağlı gürcü alimlərininməqalələrin-
dən söz açdı. Bildirdi ki, qədim gürcü
çoxcildli ədəbiyyatında yer alan əsər-
lərdəNizami adına tez-tez rast gəlinir.

Tədqiqatçılar bildirirlər ki, Rustavelinin
təsvir etdiyi eşqlə müqayisədə Nizami
bumənadatamambaşqabirdünyaya-
radırvəonuneşqidahaböyükdür.
MirzəUluqbəyadınaÖzbəkistanDövlət

UniversitetininÖzbəkədəbiyyatıkafedra-
sınınmüdiriHamidullaBaltabayevNizami
“Xəmsə”sininözbəkədəbiyyatşünaslığın-
daöyrənilməsindənbəhsetdi.Bildirdiki,
ÖzbəkistanNizaminintədqiqibaxımından
öndəolanölkələrdəndir.Təsadüfideyilki,
Nizami “Xəmsə”sinin ən qədim varian-

tı Özbəkistan Əlyazmalar
Fondundanəldəedilib.Mə-
ruzəçi yazıçı-dramaturq
KamilYaşenəistinadəndiq-
qətə çatdırdı ki, Nizaminin
vəfatından illər sonra Orta
Asiyanınmonqollar tərəfin-
dən işğal olunduğu dövrdə
Xarəzmdə naməlum öz-
bək müəllif “Müftah ül-ədl”
(“Ədalətin açarı”) adlı bədii
əsər yaratmışdı. Bu əsərin
əsasını Nizaminin “Şah və
ikibayquş”haqqındaheka-
yəti təşkil edirdi. Özbəkis-
tanda müxtəlif zamanlarda
çoxaylı elmi mənbələrdə

Nizamiyaradıcılığı,onunayrı-ayrıəsərləri
haqqındaelmi-tənqidiməqalələr,araşdır-
malarnəşrolunub.1940-cıillərdəNizami
və Nəvainin yubiley günləri çərçivəsin-
də bu səpkidə xeyli elmiməqalələr işıq
üzügörüb.Özbəkədəbiyyatınınklassiki,
azərbaycanlı şair, tərcüməçi, ədəbiyyat-
şünasMaqsudŞeyxzadənin(1908-1967)
yetirməsi olan filologiya elmləri dokto-
ru, professor Natan Mallayevin “Nizami
Gəncəvinin irsi və onun təlim-tərbiyəvi
əhəmiyyəti”adlımonoqrafiyasıbubaxım-
danxüsusiəhəmiyyətkəsbedir.Hazırda
Özbəkistanınmuzey fondlarındaNizami
haqqında30-a yaxın əlyazma saxlanılır.
Bunlardan12-si“Xəmsə”yəaiddir.
Panelin son məruzəçisi, Özbəkistanın

“Darakchi”nəşriyyatevinindirektoruRus-
tamjonCabbarovunçıxışıxüsusiləmaraq-
lıoldu.R.CabbarovAzərbaycandilindəsə-
lisçıxışedərəkNizamiirsinəaydınbaxışı
ilətədbiriştirakçılarınınalqışınıqazandı.

***
Diskussiyalardansonraforumunbağ-

lanışı oldu.Mədəniyyət nazirinin birinci
müaviniElnurƏliyevçıxışedərəküçgün
davamedənforumaqatılanhərkəsətə-
şəkkürünü bildirdi: “Forumun adından
daməlum olduğu kimi, NizamiGəncə-
vi nəsillər arasında bir körpüdür.O sə-
bəbdən forumun son günündə gənclə-
rinaktiv iştirakındançoxşadıq.Nazirlik
olaraqməqsədimizmədəniyyətisadəcə,
teatr, konsert kimi dar çərçivədə təb-
liğ etmək deyil, biz mədəniyyətin daha
geniş anlamda tanıdılmasının əhəmiy-
yətli olduğunuqəbul edirik.Mədəniyyət
həmdəbəşəridəyərdir.NizamiGəncəvi
də bizim mədəni dəyərimizdir. Nizami
GəncəviGəncədəndoğanbirgünəşdir.

Səkkizəsrkeçməsinəbaxmayaraq,Ni-
zamiözhikmətləriiləbugündəböyükbir
coğrafiyayaişıqsaçır.Bütündünyafəlsə-
fəsibugünəşdənişıqalırvəbudabizim
məsuliyyətimiziartırır.BizxalqolaraqNi-
zaminin ideyalarını yaşatmalıyıq. Xalqı-
mızın multikultural dünyagörüşünün for-
malaşmasındaNizaminindəroluvardır”.
Forumunəhəmiyyətiniyüksəkqiymət-

ləndirənElnurƏliyevbildirdiki,beynəl-
xalqtədbirhəmdəNizamininbəşərişair
olduğunubirdahasübutayetirdi.Nazirin
birincimüaviniçıxışınınsonundaforum-
daiştirakedən,dəyərlifikirlərinibölüşən
qonaqlarabirdahatəşəkkürünübildirdi:
“GələcəkdəbirdahaNizamiGəncəviçə-
tiri altında görüşmək arzusu ilə sizlərə
uğurlararzulayıram”.

Lalə AZƏRİ

İnsanlıq var olduqca Nizami ideyaları da yaşayacaq
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumu başa çatdı

Dinlərin maddi-mənəvi irsi və 
dinlərdə musiqi – Qarabağ konteksti

Bakıdakı Müqəddəs Məryəm Katolik Kilsəsində konfrans

Noyabrın29-daMədəniyyətNazirliyiMədəniyyətüzrəElmi-Me-
todikivəİxtisasartırmaMərkəzinin(MEMİM)təşkilatçılığıiləBa-
kıdakıMüqəddəsMəryəmKatolikKilsəsində“Müxtəlifdinlərin
maddi-mənəviirsi(Qarabağkontekstində)vədinlərdəmusiqi”
adlıkonfranskeçirilib.

TədbirdəAzərbaycandamöv-
cud olanmultikultural dəyərlər,
konfessiyalararası münasibət,
ölkəmizdə qədim tarixə malik
tolerantlıq, qarşılıqlı hörmət və
anlaşma məsələləri müzakirə
olunub.
MEMİM-in direktoru Səadət

Xələfbəyli qonaqları salam-

layaraq tədbirin əhəmiyyətini
vurğulayıb. Bildirib ki, konfran-
sınməqsədi konfessiyalararası
əlaqələrindahada inkişafetdi-
rilməsinətöhfəverməkdir.
Katolik Kilsəsinin Azərbay-

candakı apostol prefekturası-
nınkeşişiJozefMarekdeyibki,
dünyada əgər hər şey yerində

olsa,qəlbimizaçılar: “İnsanar-
zuladığı bir yerə çatmaq istə-
yəndəAllahonasəbirvəlazım
olan xüsusiyyətləri bəxş edir.
Musiqiniifaetməkgözəldir,am-
maonuifaedərkənAllahıaxtar-
maq fərqli bir məsələdir. Belə
insanlar məni hər zaman hey-
ranedib”.
Konfransın aktual məsələyə

həsrolunduğunusöyləyənQaf-
qaz Müsəlmanları İdarəsinin
(QMİ) səlahiyyətli nümayəndə-
sihacıŞahinHəsənlibildiribki,
Azərbaycan tarixində heç za-
mandinizəmindəmünaqişəbaş
verməyib. Hətta Azərbaycanda
müxtəlif xalqların dini icma nü-
mayəndələri Qarabağ mühari-
bəsi zamanı xristian dünyasına
müraciətünvanlayaraqbildiriblər
ki,Qarabağ tarixənAzərbaycan
ərazisidir. Bu sənət tarix olaraq
qalacaq.Ş.Həsənliqeydedibki,
ruha sirayət edə bilən, insanda
mərhəməthissiaşılayanmusiqi-
yəhərzamanehtiyacvar.
Katolikkilsəsininapostolpre-

fekturasıməlumatşöbəsininka-
tibiToralAğayev vurğulayıb ki,
hərbiryaradıcıinsanözqabiliy-
yətiniAllahdanalır.İnsanşüuru-

na təsir edən ən böyük qüvvə
incəsənətdir. Musiqi xristianlıq
dinindəxüsusiönəmkəsbedir.
Mənəvi Dəyərlərin Təbli-

ği Fondu icraçı direktorunun
müaviniHətəmGülməmmədov
bildiribki,Azərbaycandünyada
tolerantlığınyaşandığınadiröl-
kələrdənbiridir.Ölkəmizdətari-
xənmüsəlman,yəhudi,xristian
vədigərdiniicmalardostluqvə
əmin-amanlıq şəraitində yaşa-
yıb.RamazanayındaÇotarikil-
səsindəxristiandiniicmanüma-
yəndələrininmüsəlmanlarüçün
iftarsüfrəsiaçmasıbirənənəyə
çevrilib. Tolerantlıq dünyada
hüquqiməsələolduğundanqa-
nunlanizamlanırvəbuqanunu
pozanşəxslər cinayətməsuliy-
yətinəcəlbolunur.AncaqAzər-
baycanda bu məsələ mənəvi
məsələdir. Azərbaycanda tole-
rantlığınnümunələrindənbiridə
Bakının mərkəzində qorunan
ermənikilsəsidir.
Konfransda Rus Pravoslav

kilsəsinin Bakı və Azərbaycan
Yeparxiyasının nümayəndəsi
Dionisi Sveçnikov, Bakı Bey-
nəlxalqMultikulturalizmMərkə-
zi İnformasiyaşöbəsininmüdiri
Yadigar Məmmədli, İslam Uni-
versiteti İctimai elmlər kafed-
rasının müdiri Elvin Talışinski,
müstəqil araşdırmaçı-jurnalist,
səyyahAğaMehdiyevinçıxışla-
rıdadinlənilib.
Tədbirinbədiihissəsindədini

musiqilərsəsləndirilib.

“Yaradanlar” filmi təqdim olunacaq
Dekabrın3-dəNizamiKinoMərkəzindərejissorŞamilƏliye-
vin“Yaradanlar”sənədlifilminintəqdimatıkeçiriləcək.İlərzində
müxtəlifbeynəlxalqfestivallardaiştirakedərəkmükafatalayiq
görülmüşfilmölkəmizdəilkdəfənümayişolunacaq.

AzərbaycanınmüasirmemarlığınınbanilərindənolanMikayılHü-
seynovvəSadıqDadaşovunhəyatvəyaradıcılığındanbəhsedən
filmMemarlar İttifaqının təşəbbüsü,MədəniyyətNazirliyininsifarişi
ilə 2020-ci ildə “Salnaməfilm” studiyasında istehsal olunub. Filmin
ideyamüəllifiElbayQasımzadə, ssenarimüəllifiNatiqRəsulzadə,
təsvirrejissoruRüfətSüleymanov,bəstəkarıAzərHacıəsgərli,pro-
düseriNazimHüseynovdur.
FilmdəgörkəmlimemarlarMikayılHüseynovvəSadıqDadaşovun

həyatvəyaradıcılığıfonundaXXəsrdəkommunist ideologiyasının
Azərbaycanmədəniirsinə,əxlaqınavurduğuzərbədiqqətəçatdırı-
lır.1937-ciilrepressiyasındaonlarınqohumlarındanolanziyalıların
əksəriyyətiməhvedilib.MikayılHüseynovvəSadıqDadaşovömür-
lərininbirhissəsiniqorxuvəmənəvisıxıntılarlayaşamağaməcbur
olublar.Filmdəodavurğulanırki,uluöndərHeydərƏliyevAzərbay-
canarəhbərliketdiyidövrdəziyalılarırejimintəqiblərindənqoruyaraq
onlarınyaşayıb-yaratmasıüçünqayğısınıəsirgəməyib.

Tammetrajlı bədii film layihələrinə 
dəstək məqsədilə müsabiqə

MədəniyyətNazirliyimillikinematoqrafiyasahəsindəfəaliyyətgöstə-
rənyaradıcışəxslərədəstəkolmaq,buistiqamətdəçalışanmüstəqil
prodüsermərkəzlərininvəistehsalşirkətlərininfəaliyyətinistimullaş-
dırmaq,milli-mənəvivəümumbəşəridəyərlərifilmlərlətəbliğetmək,
kinopeşəkarlarınıntəcrübələrinidahadaartırmaqməqsədilə“Tam-
metrajlıbədiifilmlayihələrinədəstək– 2022”müsabiqəsinielanedib.

Müsabiqətammetrajlıbədiifilmkateqoriyasındakeçirilir.Layihəüzrə
çəkiləcəkfilmlərinxronometrajı52dəqiqədənazolmamalıdır.Müsabiqə
sərbəstmövzudakeçirilir.Layihəninistənilənmərhələsində–ssenarinin
inkişafetdirilməsi,filminçəkilişinəhazırlıqvəçəkilişprosesi,həmçinin
postprodakşnvədistribusiyamərhələlərinədəstəknəzərdətutulur.
Müsabiqəninümumidəstəkfondu300minmanattəşkiledir.Qalib

filmlayihələrininmaliyyələşdirilməsiüçünhərfilməənçox100min
manataqədərmaliyyədəstəyigöstəriləbilər.
Müsabiqəninmütəmadiolaraqhərilkeçirilməsinəzərdətutulur.

Daşkənddə keçmiş sovet ölkələri 
gənc teatr xadimlərinin forumu

Noyabrın30-daÖzbəkistanınpaytaxtıDaşkənddəIVGənclərTeatr
Forumuişəbaşlayıb.Forumkeçmişsovetməkanıölkələrini–hazır-
daMDBüzvüolanölkələri,sovetməkanınıotuziləvvəltərkedənvə
iyirmiiləyaxındırAvropaBirliyindəyeralanBaltikyanıölkələr,həm-
çininMDB-dəndəfaktikiolaraqçıxan,ammayenəpostsovetsənət
məkanınayaxınolanGürcüstanvəUkraynanıəhatəedir.

Dekabrın7-dəkdavamedəcəkforumunməqsədibuölkələringənc
teatrxadimləri–rejissorlar,dramaturqlar,teatrrəssamları,teatrtən-
qidçilərivəs.arasındayaradıcılıqəlaqələrininmöhkəmləndirilməsi,
təcrübəvəfikirmübadiləsinəzəminyaratmaqdır.
ForumdaAzərbaycandandagenişnümayəndəheyətiiştirakedir.

Forumunmaarifəndiriciproqramındaölkəmizitəmsiledənteatrrəs-
samları,dramaturqlar,tənqidçilərdəiştirakedəcək,ustaddərslərivə
təqdimatlartəşkilolunacaq.
AkademikMilliDramTeatrıDaşkənddəki IVGənclərTeatrForu-

munda repertuarından iki – “Manqurt” (ÇingizAytmatov; rejissoru
İzaməBabayeva)və“Bir, iki–bizimki!”(KamalAbdulla;quruluşçu
rejissoruƏlifCahangirli)tamaşalarınıdatəqdimedəcək.

Fransa portalında Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Forumu ilə bağlı yazılar 

Fransanın“MusulmansenFran-
ce”(musulmansenfrance.fr)xəbər
portalında24-26noyabrtarixində
MədəniyyətNazirliyinintəşkilat-
çılığıiləBakıdakeçirilən“Nizami
Gəncəvi:mədəniyyətlərarasın-
dakörpü”mövzusundabeynəl-
xalqforumlabağlıməqalələr
yayımlanıb.

Yazılarda dahi Azərbaycan şairinin
880illiyinəhəsrolunanforumlabağlıge-
nişməlumatverilir.Diqqətəçatdırılırki,
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumun-
da15xariciölkədən40-dançoxalimvə
ekspert iştirakedib,müxtəlifpanelmü-
zakirələr,kitabtəqdimatıvədigərtədbir-
lərtəşkilolunub.Materiallardahəmçinin
dahişairinyaradıcılığıvəfəaliyyətihaq-
qındadaətrafıməlumatverilib.

Qədim Musiqi Alətləri Ansamblının 25 illiyi qeyd edilib

Noyabrın29-daAzərbaycanMusi-
qiMədəniyyətiDövlətMuzeyinin
QədimMusiqiAlətləriAnsamblı-
nın25illiyinəhəsrolunmuştədbir

keçirilib.

Tədbiri Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti
DövlətMuzeyinin direktoru, Əməkdarmə-
dəniyyət işçisiAllaBayramovaaçaraqqo-
naqlarısalamlayıb.
Sonra söz Mədəniyyət Nazirliyi Muzey,

qalereya və sərgilər şöbəsinin sektor mü-
diri AltunMikayıllıyaverilib.O,ansamblın
kollektiviniəlamətdarildönümümünasibəti-
lətəbrikedərək,xoşsözləriniçatdırıb,yeni
yaradıcılıquğurlarıarzulayıb.
Musiqişünas, sənətşünaslıq üzrə fəlsə-

fədoktoruSəadətTəhmirazqızıansamblın
fəaliyyəti haqqında ətrafı danışıb. Onun
çıxışı ansamblın 25 illik fəaliyyəti ilə bağlı
muzeyinhazırladığıslayd-şouiləmüşayiət
olunub.
Daha sonra Azərbaycan Milli Konser-

vatoriyasının professoru, sənətşünaslıq
üzrə elmlər doktoru Abbasqulu Nəcəfza-
də, Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti,

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Maya
Qafarova, Azərbaycan Dillər Universiteti-
nin professoruHəbib Zərbəliyev,Müdafiə
Nazirliyinin nümayəndəsi, Əməkdar incə-
sənət xadimi, polkovnik Abdulla Qurbani
çıxışediblər.
Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı

RespublikaKomitəsininnümayəndəsiÇin-

gizİbrahimovçıxışedərək,komitəninsədri
Cəmilə Səttarovanın ansambla təbriklərini
çatdırıbvəmusiqiçilərəfəxrifərmanvəpul
mükafatlarıtəqdimedib.
Tədbirin bədii hissəsində Qədim Musiqi

AlətləriAnsamblının(bədiirəhbər–Xalqar-
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Tədbir iştirakçılarıəvvəlcəNi
zamiGəncəvininməqbərəsinizi
yarətediblər.
Açılış mərasimində Azərbay

canın ərazi bütövlüyü uğrunda
canından keçən şəhidlərimizin
əzizxatirəsibirdəqiqəliksükutla
yadedilib,Dövlət himni səslən
dirilib.
Gəncə Dövlət DramTeatrının

aktyoru, Xalq artisti Alim Məm
mədovNizami obrazında tədbir
iştirakçılarınısalamlayıb.
GəncəŞəhər İcraHakimiyyə

tinin başçısı Niyazi Bayramov
çıxışında qeyd edib ki, bu gün
kitaba vəmütaliəyə olanmara
ğın artırılması olduqca vacibdir
vəbubaxımdanbelətədbirlərin
təşkiliböyükəhəmiyyətdaşıyır.
ANİBinsədriŞəmilSadiq“Ni

zamiGəncəviİli”nəhəsrolunan
sərgihaqqındaməlumatverib.
GəncəRMİninrəisiVasifCən

nətovmədəniyyətnaziriAnarKə
rimovunadındansərgi iştirakçıla
rınısalamlayıb.Bildiribki,IGəncə
Kitab Sərgisinin açılış mərasimi
MədəniyyətNazirliyinin təşkilatçı

lığıilənoyabrın15dən26dəkke
çirilənNizamiGəncəviBeynəlxalq
Festivalının son gününə təsadüf
edir.O,kitabsərgisinintəşkilatçı
larınavəiştirakçılarınatəşəkkürü
nübildirib.
Gəncə İctimai İştirakçılıqMəc

lisinin sədri Müzadil Həsənov,
Xalqşairi,MilliMəclisindeputatı
SabirRüstəmxanlıvəbaşqaçıxış
edənlər“Nizamiili”ndəşairinyur

dunda keçirilən kitab sərgisinin
yerli kitabsevərlər üçün bayram
olduğunubildiriblər.
Daha sonra qonaqlar sərgi

ilə tanışolublar.Üçgündavam
edənsərgidəölkənin30danar
tıq nəşriyyatı və 10dan çox ki
tab evi tərəfindən çap məhsul
ları təqdim olunub. Nəşrlərə 50
faizədək endirim tətbiq edilib,
müəllifərin iştirakı ilə təqdimat

lar, imza mərasimləri, uşaqlar
üçün “nağıl saat”ları, rəssamla
rın, müxtəlif sənət nümayəndə
lərinin əsərlərindən ibarət sərgi
vəmusiqiproqramlarıkeçirilib.
Sərgidə Mədəniyyət Nazirliyi

və Milli Kitabxananın birgə hə
yata keçirdiyi “Qarabağa kitab
la gedirik” layihəsinin stendində
isə işğaldanazadedilmişərazi
lərimizdə yaradılacaq kitabxana
fondlarına dəstəkməqsədilə ki
tablartoplanıb.
Həmçinin sərgi çərçivəsində

noyabrın 27də Gəncə Dövlət
KuklaTeatrıaktyorlarınınNizami
Gəncəvinin“Yeddigözəl”poema
sından “Xeyir və Şər” əhvalatı
əsasındahazırladığı tamaşanü
mayiş olunub. Noyabrın 28də
–sərgininsongünündəisəteatr
Vətənmüharibəsişəhidvəqazi
lərininövladlarıüçünuşaqyazarı
TofiqKərimin “Quyruqsuzulağın
sərgüzəştləri”əsəriəsasındaey
niadlıtamaşanıtəqdimedib.

NURƏDDİN

Gəncədə kitab bayramı

“Şuşa fatehi” kompozisiyası maraqla qarşılanıb
MasallıRMİMasallırayonMə
dəniyyətMərkəzininnəzdində
fəaliyyətgöstərənXalqteatrı“Şuşa
fatehi”adlıtamaşakompozisiya
nınümayişetdirib.Yazıçıpublisist
NurəddinƏdiloğlununMasallı
şəhidlərindənbəhsedənkitabı
əsasındasəhnələşdiriləntamaşa
VətənmüharibəsişəhidiRafailHü
seynovaithafolunub.

RMİninrəisiBəxtiyarQılıncov,ra
yonrəhbərliyi,şəhidailələri,yerlizi
yalılarvəictimaiyyətnümayəndələri
nin iştiraketdiyimərasimdəəvvəlcə
şəhid R.Hüseynovun şəxsi əşyala
rından ibarətsərgiyəbaxışkeçirilib.
Şəhidin döyüşlər zamanı çəkilmiş
həvəskarvideokadrlarımaraqvəhə
yəcanlaizlənilib.
Sonra tamaşakompozisiya təq

dim edilib. Hadisələr Şuşa şəhəri

uğrundahəlledicidöyüşlərəhazırlıq
fonundacərəyanedir.Şeirkompozi
siyalarındamüqəddəsşəhidlikzirvə
sivəsfedilib,Vətənövladlarınınşü
caətipoetikboyalarlaifadəolunub.
XalqteatrınınəməkdaşlarıCəma

ləddinƏliyev,ElsevərƏliyevvəRus
lanZahidovun birgə quruluş verdiyi
tamaşada rolları teatrınkollektivi ilə
yanaşı,MasallıDövlətRegionalKol
lecinintələbələriifaedib.

“Nizami Gəncəvi dünya mədəniyyətinin 
parlaq ulduzudur”

Beynəlxalq forumdan təəssürat

Xəbərverdiyimizkimi,24–26noyabrtarixindəBakıda
NizamiGəncəviBeynəlxalqForumukeçirildi.Mə
dəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıvəBakıŞəhərİcra
Hakimiyyətinindəstəyiiləreallaşanforum“Nizami

Gəncəvi:mədəniyyətlərarasındakörpü”mövzusunahəsr
olunmuşdu.

Forumda15ölkədən40dançoxalimvəekspert,eləcədə
dövlətrəsmiləri,alitəhsilmüəssisələrininrəhbərləri,beynəl
xalqtəşkilatlarvədiplomatikkorpusunnümayəndələriiştirak
edirdi. Beynəlxalq tədbirin bir sıra qonaqları ilə həmsöhbət
olub,təəssüratlarınıöyrəndik.

Macarıstanın Karoli Gaspar Universitetinin professoru
Miklos Sar ko zi:
–BizibirarayatoplayansəbəbNizamiGəncəvininözün

dənsonraqoyduğuçoxşaxəlivədərinyaradıcılıqmirasıdır.
Nizami təkcəyaratdığımöhtəşəmşeirnümunələri ilə tanın
mır,onunelmivəfəlsəfifikirləriregionunmüxtəlifxalqlarıara
sındagələcəkdədialoqqurmaqüçünplatformayaratmaqba
xımındanəhəmiyyətlidir.Çünkişairinyaradıcılığıhumanizm
vətolerantlıqkimiümumbəşəridəyərləritəbliğedir.Onagörə
dəmən bu forumu yüksək qiymətləndirirəm.Onu da qeyd
edimki,Bakıyailksəfərimeynizamandadahişairvəmütə
fəkkirNizamiGəncəvininirsinəvədünyaədəbiyyatınatəsiri
nəhəsrolunmuşbeləbirmühümbeynəlxalqtədbirdəiştirak
etməkmənimüçünböyükşərəfdir.NizamiGəncəvinindünya
ədəbiyyatınavəmədəniyyətinəböyüktəsiriolub.

İslamTarixi,İncəsənətivəMədəniyyətiAraşdırmaMərkəzi
nin(İRCİCA)Başkatibi,professorMah mut Erol Kı lıç:
–AzərbaycanMədəniyyətNazirliyitərəfindənŞərqinənbö

yükmütəfəkkirlərindənbiriolanNizamiGəncəviiləbağlıbey
nəlxalqforumuntəşkiledilməsiçoxmühümhadisədir.Çünki
onunyazdığıəsərləryalnızAzərbaycandadeyil,Türkiyədə,
Hindistanda, Pakistanda və eləcə də dünya ədəbiyyatında
qlobal miqyaslı universal dəyərdir. Nizami bu gün də dün
yaədəbimədəni və ictimaifəlsəfi fikrindəözmövqeyi olan
qlobaləhəmiyyətli fenomenalşəxsiyyətlərdənbiridir.Dünya
ədəbielmifikrindəböyükmütəfəkkirinsənətinəolanmaraq
heçvaxtazalmır,zamanzamanölməzəsərləriistərQərb,is
tərsədəŞərqdillərinətərcüməedilərəkbəşəriyyətinmənəvi
kamilləşməsiprosesindəözrolunuoynayır.

RusiyaMilliKitabxanasıƏlyazmalarşöbəsininböyükelmi
işçisiOl qa Yast re bo va:
–Çalışdığım şöbədə əməkdaşlarımızla ədəbiyyatın ölkə

mizdəaztanınanŞərqfondlarınıntəbliğinəxüsusidiqqətye
tiririk.Buməqsədləelektronsərgilərvətematikbölmələrfor
matındakitabxananınsaytındatəqdimatlaredirik.“Müsəlman
kitabınıntərtibatısənəti”və“Sözünsehrbazı”bölmələriAzər
baycanın dahi şairi NizamiGəncəvinin həyat və yaradıcılı
ğınahəsredilib.Nizamiəsərlərininminiatürlərivəəlyazma
larının siyahısı bacarıqlı sənətkarlar tərəfindənyaradılıb və
sadəadamlardanhökmdarlara,əyanlaradəkbütüntəbəqələr
arasındaböyükpopulyarlıqqazanıb.Bizdəöznövbəmizdə
həmin əsərlərin rus oxucusuna layiqincə təqdim olunması
üçün əlimizdən gələni edirik.Nizaminin əsərləri beynəlxalq
xarakterlidir.ŞairöznəsihətlərinivəmüdrikliyinitəkcəGəncə
sakinlərinədeyil,bütünbəşəriyyətəünvanlayıb.Çalışmalıyıq
ki,bugünbubəşəri ideyalarıbütündünyada təbliğedərək
sülhəvəəminamanlığanailolaq.

“LiFFt”nəşriyyatının(Rusiya)başredaktoruMar qa ri ta Al
mu ham me do va:
–Azərbaycanabeləgözəlbirtəşəbbüsəgörəminnətdar

lığımıbildirirəm.Müxtəlifölkələrdənalimvətədqiqatçılarıbir
arayagətirənforumNizamiişığındabəşəriideyalarıtəbliğet
məkbaxımındandiqqətəlayiqtədbirdir.2019cuildəbizBa
kıdaAvrasiyaƏdəbiyyatFestivalıkeçirdik.Həminfestivalda,
qisməndəolsa,NizamiGəncəvimövzusuözəksinitapmış
dı. Düşünürəm ki, dünya ölkələri Nizami ideyalarını rəhbər
tutsa,mükəmməlbircəmiyyətinqurulmasınanailolar.Çünki
Nizamiözəsərlərindəidealbircəmiyyətinyaranmasınıtəb
liğ edib.Gələn ilMisirdəNizamiGəncəviyə həsr olunacaq
“Keçmişdəngələngələcəyininsanı”mövzusundaforumtəş
kilolunacaq.BizNizamiGəncəviiləbağlıolantədbirlərəhər
zamanqatılırıq,çünkiNizamihəmdəbizimmədəniyyətimizin
birhissəsidir”.

MilliİqtisadiyyatvəDövlətİdarəçilikAkademiyasının(Rusi
ya)professoruNi za mi Məm mə dov:
–Bugünqlobaldüşüncəvacibbiramiləçevrilib.Dünyasi

vilizasiyasımövcudolduqcainsanlarhərzamandahialimvə
mütəfəkkirlərinfikrinəmüraciətedəcək.Hərbiriqtisadivəya
siyasiməsələnihəlletməküçünqlobaldüşüncəyəmüraciət
edirik.Nizaminincəmiyyəthaqqındadüşüncələribugündə
aktualdır.ƏvvəlcəNizamiOrtaŞərqə,sonradan isəAvropa
xalqlarınatəsiredib.

“Simurq”AzərbaycanMədəniyyətAssosiasiyasının prezi
denti,professorFuad Məm mə dov:
–Nizami forumunuçoxyüksəkqiymətləndirirəm.Beynəl

xalqsəviyyəlibutədbirçoxmükəmməltəşkilolunub.Buonu
göstərirki,NizamiGəncəvitəkcəAzərbaycanmədəniyyətinin
deyil, dünyamədəniyyətininparlaqulduzudur.Onundünya
sivilizasiyasına töhfələribu forumdamüzakirəolunacaq,bir
dahadünyayabəyanediləcək.Nizaminiçoxzamanşairvə
filosofkimitəhliledirlər.Ammamənonudahaçoxdahimütə
fəkkirkimidəyərləndirir,böyükmənəvimədəniyyətinyaradı
cısıkimiqəbuledirəm.Nizamininmüdrikliyibugündərealdır.
ƏgərbizNizamininideyalarınıdərindəndərketsək,qiymət
ləndirsək,başadüşəcəyikki,dünyanınxilasıyüksəkmənəvi
mədəniyyətdədir”.

Lalə AZƏRİ

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər

AğcabədiRMİAğdamrayon
HeydərƏliyevMərkəzində
uluöndərHeydərƏliyevin
xatirəsinəhəsrolunmuşkitab

sərgisitəşkiledilib.Sərgidəböyük
siyasətçinindövlətçilikfəaliyyətini
əksetdirənnəşrlərnümayişolunub.

SumqayıtRMİSumqayıtHeydərƏli
yevMərkəzində şəhərdə yaşayan şə
hidvəqaziövladlarındanibarət“Əma
nət”xorkollektivinintəqdimatıkeçirilib.
MilliMəclisindeputatlarıHicranHüsey
nova,MüşfiqMəmmədli,EminHacıyev
vəregionalidarəninrəisiRəşadƏliye
vindəiştiraketdiyitədbirdəyeniyara
dılan kollektivin ifasında vətənpərvər
ruhlumahnılarsəsləndirilib.
Sabirabad RMİnin təşkilatçılığı ilə

SabirabadrayonMədəniyyətMərkəzin
də“Şuşa,sənazadsan!”sənədlifilminin
nümayişi keçirilib. Nümayişdən öncə
idarəninrəisiFəridQurbanzadə,“Azər
baycan Bayrağı” ordeni və “Şuşanın
azadolunmasınagörə”medalı ilə təltif
olunmuşpolkovnikleytenantMəmməd
bağır Eyyubov və digər qonaqlar çıxış
edərəkVətənmüharibəsindəqazanılan
Qələbəhaqqındadanışıblar.
İsmayıllı RMİ Şamaxı rayon Mirzə

ƏləkbərSabirinEvMuzeyində tənqid
çi,ədəbiyyatşünasƏliNazimin(1906–
1941)anadanolmasının115 illiyimü
nasibətilə tədbir keçirilib. Əli Nazimin
həyat və yaradıcılığı haqqında məlu
matverilib.

Lənkəran RMİ Lənkəran şəhər Mə
dəniyyət Mərkəzində Vətən mühari
bəsinəhəsrolunmuş “Zəfər yolu”adlı
tədbir keçirilib.Tədbirdə şəhidlərimizə
həsredilmişşeirlərsəsləndirilib.Həm
çinin Separadi kənd Folklor evinin
“Nənələr” folklorkollektivi,Mədəniyyət
Mərkəzinin “Babalar” xor və rəqsqru
pu, Şağlaser kənd Sənətkarlıq evinin
özfəaliyyətkollektivi rəngarəngmusiqi
nömrələriiləçıxışediblər.
GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin8

saylı filialının əməkdaşları Vətən mü
haribəsiqaziləriYusifBağırovvəElşən
Nağıyevləgörüşkeçirib.

AğstafaRMİQazaxDövlətRəsmQa
lereyasındaNizamiGəncəvinin880 illik
yubileyimünasibətiləsərgitəşkilolunub.
AğstafavəGəncəRMİlərintabeliyin

dəfəaliyyətgöstərənbirsıramədəniyyət
müəssisələrində Vətən müharibəsin
də Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad
olunmasının (25 noyabr) birinci ildönü
mümünasibətilətədbirlərtəşkilolunub.
KürdəmirRMİBeyləqanRayonTarix

DiyarşünaslıqMuzeyindəVətənmüha
ribəsi şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr
olunmuş “Zəfər yolununçıraqları” adlı
sərgi təşkil edilib. Sərgidə Beyləqan
şəhidləri İbrahimƏsgərov,HikmətAb
baslı,Elvinİsmayılov,NurlanAllahver
diyev,QaraNəsirov,NicatMəmmədov,
Şahin Hüseynli və Zaur Əsədzadənin
fotoşəkilləri, hərbi və mülki geyimləri,
şəxsiəşyalarınümayişolunub.

“Ələsgərəm, hər elmdən halıyam...”
SumqayıtRMİSumqayıtDövlətRəsmQalereyası,
şəhərGənclərvəİdmanBaşİdarəsininbirgətəş
kilatçılığıiləAşıqƏləsgərin200illiyimünasibətilə
“Deyilənsözyadigardır”adlısərgitəşkiledilib.

Xaçmaz Re
gional Mədəniy
yətİdarəsi(RMİ)
Quba rayon
MKSnin Mər
kəziKitabxanası
və rayon Uşaq
musiqi məktəbi
nin birgə təşki
latçılığıiləböyük
sazsözustadının200illikyubileyinəhəsrolunan“Aşıq
Ələsgərpoeziyasındasafməhəbbətintərənnümü”adlı
tədbirkeçirilib.MusiqiməktəbininmüəllimiElnurQuba
tovun ifasındasazhavaları səsləndirilib.Qubaşəhər
TələtMikayılovadına5saylıtamortaməktəbinşagird
lərininDədəƏləsgərinqoşmalarıəsasındahazırladıq
larıkompozisiyamaraqlaqarşılanıb.
GəncəRMİSamuxrayonMKSdə“Ələsgərəm,hər

elmdənhalıyam”adlıtədbirtəşkilolunub.Samuxşə
hər 3 saylı tam ortaməktəbin 10cu sinif şagirdləri
“AşıqƏləsgərvəDəliAlı”dastanrəvayətindənparça
və“Ustadınam,Ceyran”şeirinisöyləyiblər.
ŞəkiRMİ

M.F.Axundza
dəadınaŞəki
şəhərMədəniy
yətMərkəzində
“AşıqƏləsgər–
200”adlıtədbir
keçirilib.Aşığın
sözlərinəbəstə
lənmişmahnılar
ifaolunub.
KürdəmirRMİXocavəndrayonMədəniyyətevində

təşkilolunan“Azərbaycanaşıqsənətininzirvəsi”adlı
tədbirdəAşıqƏləsgərinşeirləriəsasındahazırlanan
bədiikompozisiyatəqdimedilib.
ŞəmkirRMİDaşkəsənrayonUşaqincəsənətmək

təbindədəqüdrətlisözustadının200illikyubileyimü
nasibətilətədbirkeçirilib.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Vətən müharibəsinin şəhid pilotları ilə bağlı sərgi
AzərbaycanİstiqlalMuzeyindəVətənmüharibəsişəhidlərininxatirə
sininanılmasıvəvətənpərvərliyintəbliğiməqsədiləhəyatakeçirilən
“Qəhrəmanlarcanveriryurduyaşatmaqüçün”adlılayihədavam
edir.Layihəçərçivəsində“Şahinlər”adlınövbətitədbirsərgikeçirilib.

Tədbirdə 44 günlük mühari
bədə şücaət göstərərək həlak
olmuş hərbi pilotlar – polkov
nikleytenant, Vətən Müharibə
si Qəhrəmanı Ramiz Qasımov,
mayorAbbasQasımov,başley
tenant Xalid Gözəlov haqqında
söhbətaçılıb.
Sonra iştirakçılar sərgi ilə ta

nış olublar. Sərgidə şəhidləri
mizin həyatınınmüxtəlif illərinə,

xidməti fəaliyyətinəhəsrolunan
fotoşəkillərvəşəxsiəşyalarınü
mayişolunub.
Tədbirdəşəhidailələri,Səbail

rayonuGənclərvəİdmanİdarə
sininəməkdaşıvəfəalgəncləri,
Dövlət Sərhəd Xidmətinin kur
santları, “ASAN” könüllüləri işti
rakedib.
Sərgi dekabrın 2dək davam

edəcək.

Lənkəran teatrı Biləsuvarda
LənkəranDövlətDramTeatrınıntruppasıBiləsuvarda
qastrolsəfərindəolub.TeatrınaktyorlarıBiləsuvarRMİ
BiləsuvarşəhərMədəniyyətevininsəhnəsindəCəfər
Cabbarlının“VəfalıSəriyyə,yaxudgözyaşıiçindəgü
lüş”pyesinintamaşasınınümayişetdiriblər.Tamaşaya
SumqayıtDövlətDramTeatrınınbaşrejissoru,Xalqartisti
FirudinMəhərrəmovquruluşverib.

Biləsuvar Rayon
İcra Hakimiyyətinin
başçısı Faiq Qürbə
tov, idarə, müəssisə
və təşkilat rəhbərləri,
ictimaiyyətnümayən
dələrinin maraqla iz
lədiyitamaşadarolla
rı Aynur Əhmədova,
Səyad Əliyev, Xalq
artisti Qabil Quliyev,
ƏməkdarartistSucəddinMirzəyev,QızılgülQuliyeva,Əbül
fəzAxundov,TərlanAbdullayev,EminFərzullayev,Miraslan
Ağayev,TəranəFərəcovavəAmilİbrahimlicanlandırıblar.
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AzərbaycanınvəSSRİ-
ninXalqrəssamı,
SosialistƏməyiQəhrə-
manı,Dövlətmükafat-

larılaureatıTahirSalahovun
(1928–2021)doğumgünü
onundünyadanköçməsin-
dənsonrailkdəfə,xatirələr
işığındaqeydedilib.

Noyabrın 29-da “İçərişəhər”
DövlətTarix-MemarlıqQoruğun-
dayerləşənTahirSalahovunEv-
Muzeyində tədbir təşkil olunub.
Sənətkarbueviiçindəkiəsərlər-
ləbirlikdəhələsağlığındamuzey
kimidövlətəbağışlayıb.
Muzeyin direktoru Səadət

Mirzəyeva tədbiri açaraq Tahir
Salahovun ömür yolundan, ya-
ratdığıdəyərlisənətincilərindən
söz açıb. Bildirib ki, 1928-ci il
noyabrın 29-da anadan olan
TahirSalahovV.İ.Surikovadına
MoskvaDövlət İncəsənət İnsti-
tutunu rəssam–nəqqaş peşəsi
üzrəbitirib.Sənətkar20ilAzər-
baycan Rəssamlıq Atelyesinə
rəhbərlik edib, 1980–1992-ci
illərdəV.İ.Surikov adınaMosk-
va Dövlət Rəssamlıq İnstitu-
tunun professoru, Rəssamlıq
və kompozisiya kafedrasının
müdiri olub. Həmçinin keçmiş
SSRİ, Rusiya Rəssamlıq Aka-
demiyasının vitse-prezidenti
olub, bir çox dövlət təltifərinə,
SSRİDövlətmükafatına,Azər-

baycanınvə RusiyanınDövlət
mükafatlarına, Sosialist Əməyi
Qəhrəmanıadınalayiqgörülüb.
Ev-muzeyin yaradılmasından

danışanSəadətMirzəyevabildi-
ribki,muzeydəTahirSalahovun
Azərbaycan dövlətinə bağışla-
dığı rəsməsərlərindən və şəxsi
arxivindən ibarət kolleksiya nü-
mayiş olunur. Doqquz il əvvəl
PrezidentİlhamƏliyevinmüvafiq
sərəncamınaəsasənyaradılmış
ev-muzeyözqapılarını ictimaiy-
yət üçün açaraq İçərişəhərin
əsas incəsənət və mədəniyyət
mərkəzlərindənbirinəçevrilib.

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Me-
marlıqQoruğuİdarəsiİdarəHe-
yətinin sədri Əsgər Ələkbərov
bildirib ki,TahirSalahovnəinki
Azərbaycanda və Sovet İttifa-
qında, bütün dünyada müxtəlif
xalqlararasındamədəniyyətvə
dostluq körpüsünü təcəssüm
etdirirdi. “Onun Vətənə sevgisi
Abşeronunəsrarəngiz gözəllik-
lərinivəneftmədənlərinitərən-
nümedənəsərlərdə,ənəsası
isə orada yaşayıb-yaratmış
insanların obrazlarında ya-
şayır. Həmin obrazlar onun
həyatda gördüyü insanlar idi.

Təsadüfideyilki,TahirSalaho-
vun rəsmlərinin əksəriyyəti də-
rinavtobioqrafikmənadaşıyır”,
–deyəƏ.Ələkbərovvurğulayıb.
Rəssamınyaradıcılığındansöz

açanAzərbaycanYazıçılarBirli-
yininsədri,XalqyazıçısıAnarxa-
tirələrini bölüşüb. Vurğulayıb ki,
bənzərsiz yaradıcılığı ilə zəngin
mədəniyyət salnaməmizdə yeni
səhifələr açan Tahir Salahovun
mövzu, forma, janr əlvanlığı və
estetik kamilliyi ilə seçilənecaz-
kar rəsmləri ülvi bəşəri dəyərlər
vəaliməqsədlər naminəhuma-
nistfikirləritəlqinedir.

Milli Məclisin Ailə, qadın və
uşaq məsələləri komitəsinin
sədri, professor Hicran Hüsey-
nova bildirib ki, Tahir Salahov
hamımızüçünəzizinsandır:“O,
dünyamiqyasındatanınangör-
kəmli rəssam olmaqla yanaşı,
həmdəəslziyalı idi.Dünyanın
bir sıra muzeylərində sərgiləri
keçirilib. Tahir Salahov həmişə
böyükhörmətləanılacaq”.
Xalq rəssamları Fuad Sala-

yev, Səlhab Məmmədov, sə-
nətkarın bacısı, Əməkdar mə-
dəniyyət işçisi Zərifə Salahova
və başqaları çıxış edərək ürək

sözlərinibölüşüblər.Qeydedilib
ki,TahirSalahovunAzərbaycan
rəngkarlığınıninkişafındabütöv
birdövrütəşkiledənəsərləribu
gün dünyanınmötəbərmuzey-
lərindəsərgilənir.Onuntabloları
təkcəAzərbaycanincəsənətinin
deyil,dünyatəsvirisənətininin-
cilərisırasındadır.Çoxşaxəliya-
radıcılığamalik rəssamınəsər-
ləri heyrətamiz xüsusiyyətlərə
malikdir.
Tahir Salahov həm də Azər-

baycan incəsənətinin çoxəsrlik
ənənələrini Avropa boyakarlıq
məktəbinin nailiyyətləri ilə bir-
ləşdirib. Böyük sənətkar haqlı
olaraq təsviri incəsənətin klas-
siki və bütöv bir üslubun (“sərt
üslub”) banilərindən biri hesab
edilir.
Tədbir çərçivəsində publi-

sist, musiqişünas Raya Ab-
basovanın Tahir Salahovun
həyat və fəaliyyətindən bəhs
edən “Dialoq” kitabının təqdi-
matı keçirilib. Kitab haqqında
məlumat verən müəllif deyib:
“2000-ci illərin əvvəlindəmən
Tahir Salahovdan ilk müsahi-
bə aldım. Sonradan dəfələrlə
görüşdük.TahirSalahovun90
illiyinəhəsredilmiş kitabüzə-
rində işləməkmənə təklif olu-
nanda məmnuniyyətlə razılıq
verdim”.
Tədbirdərəssamhaqqındavi-

deoçarxnümayişolunub.

sənət 5

Otuziləyaxınbirmüddətdədidərginlikyaşayan,əslində
Ağdamdaola-oladoğmaocağındanuzaqdüşənƏbdür-
rəhimbəyHaqverdiyevadınaAğdamDövlətDramTeatrı
dabugüntarixiZəfərinxalqımızabəxşetdiyiqüruru

yaşayır.İşğaldansonraAğdamteatrındangeriyəqalanyalnız
dördsütundur.Qürurlu,sarsılmazvəmübarizdördsütun.

Bilmirəmniyə,ammaAğdamın
işğaldanazadolunanərazilərində
olarkənosütunlarınhərkəsikeç-
mişə çəkdiyini, dünənə canatan
körpüobrazındaolduğunuhisset-
dim.Mənəeləgəldiki,zamanın-
dagurişıqlarınaltındaözününən
qaynar dövrünü yaşayan, təkcə
sənətocağıdeyil,həmdəşəhərin
əngörkəmli,dəbdəbəlibinasıkimi
oragələnlərəqucaqaçanAğdam
teatrı indiməhzbudördsütunun
şahidliyində yenidən köhnə şöh-
rətinəqayıtmağınəzminiyaşayır.
Buxəyali tamaşa-təsvirinkə-

dərlipərdəsiniqaldırmaq,daha
toxtaq, daha inamlı görünmək
üçünonunqarşısındasəftutan-
ların– teatrınkollektivininsıra-
sındandirektorMəhəmmədHü-
seynovuseçdim.
Onun bələdçiliyi ilə teatrın

həndəvərini dolaşdıq, bu və di-
gər tikililərin qalıqları haqqında
danışdıqvəbirzamanlarmöhtə-
şəmbinaolmuşbudaştopaları-
nınsəhnətəəssüratındaqürurlu
dördsütunabaxa-baxa,eləaya-
qüstü söhbət elədik. Dünənin
xatirəsiiləüz-üzəbugününteat-
rından,səhnəsindənsözaçdıq.

– Qarabağ ziyalıları və Əb-
dürrəhimbəyHaqverdiyevinkö-
məkliyi ilə yaradılmış teatrımız
ilk tamaşalarını 1910-cu ildə
reallaşdırıb.BunlarM.F.Axund-
zadənin “Lənkəran xanının və-
ziri” vəƏ.Haqverdiyevin “Dağı-
lan tifaq” pyesləri idi. 1923-cü
iləqədərictimaiəsaslarladram
dərnəyi kimi fəaliyyət göstərsə
də, həmin ildən etibarən rəsmi
olaraq teatr kimi işinə davam
edib.
1923-1948-ci illərdə Ağdam

Dövlət Dram Teatrı çox aktiv
fəaliyyət göstərib.Həmin illərdə
Azərbaycanvədünyadramatur-
giyasındantamaşalarsəhnələş-
dirilib. Dram əsərləri ilə yanaşı,
“Leyli vəMəcnun”, “Əsli vəKə-
rəm” operaları da səhnəyə qo-
yulub. O zamanlar dövrün bir
sıragörkəmliziyalılarıbuteatrda
cəmləşib. Daha sonra – 1948-
ci ildə isəbirçoxbölgəteatrları
kimi,AğdamDövlətDramTeat-
rının da fəaliyyəti dayandırılıb.
1948-1968-ci illərdə Xalq teatrı
kimifəaliyyətgöstərib,yenəklas-
sikdraməsərləriiləyanaşı,opera
nümunələridəgöstərilib.Bugün

məşhur olan bir çox xanəndə-
lər də eləAğdam teatrı ilə ta-
nınıb.1968-ci ildəAzərbaycan
SSRNazirlərSovetitərəfindən
MingəçevirvəSumqayıtşəhər-
lərində dövlət dram teatrları-
nınyaradılması,AğdamDövlət
DramTeatrınınisəfəaliyyətinin
bərpaedilməsihaqqındaqərar
verilir.BirilsonraİlyasƏfəndi-
yevin “Boy çiçəyi” və Bəxtiyar
Vahabzadənin “Vicdan” əsər-
ləri ilə teatr yaradıcı fəaliyyə-
tini davam etdirməyə başlayır.
70-ci illərmədəniyyətocağının
bütüntarixinin“qızıldövrü”he-
sab olunur. O vaxtlar həm də
zəngin kadr potensialı var idi.
Deməkolarki,aktyorheyətinin
mütləq əksəriyyəti peşəkarlar
olub.

Ağdam camaatının daim
teatra, səhnə sənətinəmaraq-
lı olduğunu, tələbkar və zövq-
lü tamaşaçı kimi seçildiyini də
əlavə edən həmsöhbətim indi
nişanələriqalanbubinanınta-
maşasalonunundaimalqışlar-
la guruldadığını, səhnə uğur-
larına, yaddaqalan qastrollara,
nümayişlərəmeydanolduğunu
deyir.
–Aradaoturubbuqədərvax-

tı həsrətə necə dözdüyümüzə,
xüsusənbuteatrınsəhnəsində
özününsəadətinitapanlarınne-
cəböyükürəyəsahibolduğuna
heyrətlənirəm.  Öz yurdunda
didərginlik, cəmi bir neçə kilo-
metrlik məsafəyə həsrətlə ke-
çənömür, vallah,ömürdeyildi.
Bu teatrın binası kimi sakinləri
dəəzablara,ağrılaraməruzqal-
dılar.1993-cüildətorpaqlarımız
işğaledildikdənsonrakollektivin
üzvlərindən bir çoxu müxtəlif
şəhərvərayonlardayaşamağa
məcbur oldu. Bir neçəsi, ümu-
miyyətlə, bu sənəti tərk etdi.

Beləliklə,teatrınəsaskadrkon-
tingentidağıldı.Ammateatrya-
şamalı, öz missiyasını davam
etdirməliidi.

Doxsanıncı illərdən sonra
teatraistedadlıgənclərgəlməyə
başladılar.Həmin illərdə teatrı-
mızBərdə şəhərində çox çətin
şəraitli binada fəaliyyət göstə-
rirdi.Sonradanteatrnövbətikö-
çünüyaşadıvəbudəfədoğma
Ağdamda, Quzanlı qəsəbəsin-
də fəaliyyətini davam etdirmə-
yəbaşladı.Əsaslıtəmiredilmiş
QuzanlıqəsəbəMədəniyyətsa-
rayıteatraverildi.Bununlateatr
özünün yeni dövrünə qədəm
qoydu,yaradıcılıqhəyatınaqa-
yıtdı.
İstər atəşkəs dövründə, is-

tərsə də tarixi Qələbəmizdən
sonradadaimsəngərlərisəh-
nəbilmişikvəyorulmadanigid
əsgərlərimiz qarşısında çıxış-
laretmişik.Bugünqürurlade-
məliyəmki,hərayınikigününü
“Hərbçilər günü” elan etmişik
və müdafiə nazirinin müvafiq
əmriiləhəmingünlərdəqəhrə-
manVətənoğullarıqarşısında
çıxışlaredirik.
Bu gün işğaldan azad olun-

muş məkanda, ilk səhnəmizin

yerindəolmağınsəadətiniyaşa-
yaraq ən qısa zamanda məhz
buradailktamaşamızıoynamaq
arzusundayıq.

Direktorteatrdaikiyenitama-
şanınhazırlandığınıdedi.Sahib
İbrahimlinin “Xeyrullanın  toyu”
tamaşasına baş rejissor Kərim
Həsənli, Nikolay Nekrasovun
“Sələmçi” əsərinə isə rejissor
SəbuhiƏhmədovquruluşverir.

Əksərbölgəteatrlarıkimi,Ağ-
damsəhnəsidə ixtisaslıaktyor
kadrları sarıdan çətinlik çəkir.
Probleminnecəhəlledilməsivə
ümuməngənclərinteatramara-
ğınınbərpaolunmasıbarəsində
teatrdirektorununfikirlərinieşit-
məkmaraqlıidi.
– Bir çoxumuzun ağrılı yerinə

çevrilib bu kadr məsələsi. İncə-
sənət,aktyorluqüzrətəhsilalan-
larolsada,onlargedirlər vəelə
Bakıda qalırlar. Görünür, onlar
istəyənşəraityoxdur.Əvvəllərbu
məsələləryəqinfərqlihəllolunur-
muş. Qeyd etdiyim kimi, müha-
ribəyə, işğala qədər bizim güclü
kadr potensialımız olub, böyük
əksəriyyətidəaktyortəhsilli.Am-
maköçkünlükvaxtıonlarındası-
rasıseyrəldi,hərəbiryanadüşdü.

Əvvəllərteatrlarınnəzdindəstudi-
yalar var idi və oradan çıxanlar
eləpeşəkarsəviyyəsindəidi.İndi
ostudiyalaracanatangənclərdə
azdır. İnanın,Tərtərdə incəsənət
sahəsindətəhsilligəncinolduğu-
nu eşidib, arxasınca getmişəm,
teatra cəlb etmək üçün xeyli dil
tökmüşəm. Amma nə edim ki,
gəlmək istəmirlər. İndiki quruluş-
çu rejissorumuzu da o cür so-
raqlayıbtapmışam,işləməküçün
şəraityaratmışıq.Təbiiki, imkan
daxilində.Özünüzdəgördüyünüz
kimi,hazırdadaeləköçkünvəziy-
yətindəyik. Amma bütün bunlar
bizi işimizdən soyutmur, əksinə,
dahadamübarizedir.

Yerliicraorqanınınteatramü-
nasibətinə gəlincə, həmsöhbə-
timbumənadadamüəyyənçə-
tinliklərinolduğunudedi.
–Buməsələyəxüsusiləhəs-

saslıqla yanaşmağa çalışan
rayon rəhbərliyi olsa da, biz
hər saat onların qapısını döyə
bilmirik. Deyim niyə? Ağdam
minlərlə şəhid verən rayondur,
həssas qrupdan olan, xüsusi
diqqətə ehtiyac duyanminlərlə
sakini var. İnanın, qəbul gün-
lərindəgedəndəoqədər prob-
lemlərieşidirəmki,durubşəhid
ailəsininönündə“Teatrımızınbu
məsələsini həll edin” deməyə
çəkinirəm. İcra Hakimiyyəti də
müəyyənmənadadəstəkolma-
ğaçalışır,heçolmasa,rübdəbir
dəfədəolsa,tamaşamızıalırlar.

Söhbətinikbinruhdabitirmək
vəməğrursütunlarınqarşısında
ümidlə dayanan heyəti ruhlan-
dırmaq üçün bir az uca səslə
soruşuram: “Dostlar, burada ilk
olaraq hansı tamaşanı oyna-
maqistəyərdiniz?”.
Eşitdiyim cavabları yaddaş

dəftərimə qeyd edib, məhz bu-
radabaştutacaqilkpremyeranı
yazacağımvədiiləAğdamteatrı-
nıntarixi“səhnə”sindənendim...

Həmidə NİZAMİQIZI

Köhnə evdə təzə arzular

Tahir Salahovun xatirəsi anılıb
Sənətkarın doğum günü onun dünyadan köçməsindən sonra ilk dəfə qeyd edilib

“Koroğlu” operası nümayiş olunub 
AzərbaycanDövlətAkademikOperavəBaletTeatrındaÜzeyir
Hacıbəylinin“Koroğlu”operasınümayişolunub.

S ə h n ə
əsə r i n də
K o r o ğ l u
o b r a z ı n ı
Əməkdar
artist Ra-
mil Qası-
mov can-
l an d ı r ı b .
Digər rol-
ları teat-
rın aparıcı
solistləri –
Xalqartist-
ləriƏliƏsgərov(İbrahimxan),ƏkrəmPoladov(Alıkişi),Fidan
Hacıyeva (Xanəndə qız), Əməkdar artistlər İlahə Əfəndiyeva
(Nigar),CahangirQurbanov(Həsənxan),TuralAğasıyev(Həm-
zəbəy),Əliəhmədİbrahimov(Təlxək),MahirTağızadə(Ehsan
paşa)vəbaşqalarıifaedib.
TamaşanıƏməkdarartist,dirijorlarınbeynəlxalqmüsabiqələ-

rininlaureatıƏyyubQuliyevidarəedib.
ÜzeyirHacıbəyliyaradıcılığınınzirvəsivəmillimusiqisənətinin

parlaqsəhifəsiolan“Koroğlu”operasıilkdəfə1937-ciilaprelin
30-daAzərbaycanDövlətAkademikOperavəBaletTeatrında
tamaşayaqoyulub.Beşpərdədən ibarətoperanın librettosunu
HeydərİsmayılovvəMəmmədSəidOrdubadiyazıblar.

“Bir rəssamın portreti”
Mirnadir Zeynalovun xatirəsinə həsr olunan filmin təqdimatı

Noyabrın28-dəNizamiKino
MərkəzindəXalqrəssamı
MirnadirZeynalovun(1942-
2021)xatirəsinəhəsrolunmuş
“Birrəssamınportreti”sənədli
filmininpremyerasıkeçirilib.
Təqdimatdasənətadamları,
rəssamındostlarıvəailə
üzvləriiştirakediblər.

Tədbirdəçıxışedənfilmintə-
şəbbüskarı və ssenari müəllifi,
Milli Xalça Muzeyinin direkto-
ruŞirinMəlikovadeyib: “Ekran
əsəri böyük sənətkar və gözəl
insan Mirnadir Zeynalov haq-
qında ölümündən iki ay əvvəl
lentəalınıb.Onunlafilminmon-
tajınınilkvariantındabirgəişlə-

dik. Əfsus ki, filmin hazır, son
versiyanı görmək rəssamaqis-
mətolmadı”.
Daha sonra rəssamın ema-

latxanasında lentə alınan sə-
nədli ekran əsəri təqdim olu-
nub.
BakıAbadlıq Xidmətinin ma-

liyyədəstəyi ilə istehsalolunan

filminssenarimüəllifivəprodü-
seri Ş.Məlikova, rejissoru Mü-
barizNağıyevdir.
Qeydedəkki,noyabrın17-də

YARAT Müasir İncəsənət Mə-
kanında fırça ustasının “Mistik
ruhun ömrü” adlı retrospektiv
sərgisi açılıb. 2022-ci ilin aprel
ayınaqədərdavamedəcəksər-
ginin ziyarətçiləri ekspozisiya
zalındaXalqrəssamıhaqqında
bu sənədli filmi də izləyəbilər-
lər.

LALƏ

Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında premyera
SumqayıtDövlətDramTeatrı
kiçikyaşlıizləyicilərüçünhazır-
ladığı“GöyçəkFatma”tama-
şasınıtəqdimedib.

Nümayişdən öncə teatrın di-
rektor müavini, Əməkdar artist
VidadiMəmmədovçıxışedərək
balacatamaşaçılarısalamlayıb.
Qeyd edib ki, Sumqayıt teatrı
hərzamankiçikyaşlı tamaşaçı-
larını düşünərək onların asudə
vaxtlarının xoş keçməsi, eyni
zamandamənənzənginləşməsi
üçüntamaşalarhazırlayır.

Uşaqlarınböyükmaraqlaqarşı-
ladığısəhnəəsərinəAzərbaycan
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teat-
rının rejissoru Gülnar Hacıyeva
quruluş verib. Tamaşanın quru-
luşçurəssamıElşənSərxanoğlu,
rəqslərin quruluş müəllifi Rusiya
AliTeatrMəktəbininməzunuVü-
salMehrəliyevdir.RollardaAynur
Hümmətova, Dağlar Rüstəmov,
Sevda Hüseynova, Gülnarə Qə-
dirova, Mətanət Əmrullayeva,
Yeganə Məmmədəliyeva, Elmir
Mehdiyev, KamranMuradlı, İlqar

İbrahimov, Rövşad İlyasov, Cey-
hun Məhərrəmov, Şəmistan Sü-

leymanlı, FüzuliQərənizadə, İra-
dəZeynalovaçıxışedirlər.
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AMEA Ni za mi Gən cə vi adı na 
Mil li Azər bay can Ədə biy
ya tı Mu ze yi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə 25–27 no yabr ta ri xin də 
“Ni za mi Gən cə vi “Xəm sə”si
nin ŞərqQərb ədə bimə də ni 
əla qə lə ri sis te min də ye ri və 
ya rat dı ğı ye ni is ti qa mət lər” 
möv zu sun da bey nəl xalq el mi 
konf rans ke çi ri lib.

Hibrid (bilavasitə iştirak və
onlayn qatılım) formatda təşkil
edilənbeynəlxalqelmikonfrans
dahiAzərbaycanşairivəmütə
fəkkiri Nizami Gəncəvinin 880
illikyubileyinəhəsrolunub.
Konfransın plenar iclasında

çıxışedənƏdəbiyyatMuzeyinin
başdirektoru,akademikRafael
Hüseynov böyük Azərbaycan
şairinin yubileylərinin hər za
manbeynəlxalqsəviyyədəqeyd
olunduğunu vurğulayıb. Rafael
Hüseynov dünya ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndəsi Nizami
Gəncəvinin bəşəriyyətin bədii
fikir salnaməsində özünəməx
susyerəmaliknadirşəxsiyyət
lərdən olduğunu söyləyib, dahi
şairin xalqımızın mənəviyyatı
nınayrılmazhissəsinəçevrilmiş
parlaq irsindən danışıb. Qeyd
edib ki, Nizami özünün bu tor
pağa, bu dilə, bumədəniyyətə
bağlılığınıbütünyaradıcılığında
dönədönəifadəedib.
Nizami Gəncəvinin azərbay

canlımənşəyi,onunözdövrün
də və sonrakı dövrlərdə həm
Azərbaycan, həm də dünya
ədəbiyyatına ciddi təsiri, dahi
şairin həyat və yaradıcılığının
müxtəlif alimlərin araşdırmala
rındayeri,əsərlərinintərcüməsi
haqqında məlumat verən Ra
fael Hüseynov bildirib ki, şair
öz yaradıcılığınınmiqyası,mü
raciət etdiyi mövzularla bütün
dünyaxalqlarınınşairidir,bütün
millətlər Nizami yaradıcılığında
özünü tapa bilər: “Dünya ədə
biyyatının daha da zənginləş
məsində mühüm rol oynayan
Nizami Gəncəvinin unikallığı
ondan ibarətdir ki, o, ardıcılla
rını yetişdirdiyi bir məktəb ya
radıb. Farsdilli, rusdilli, türkdilli
vədigərxalqlarınədəbiyyatında
Nizami Gəncəviyə yüzlərlə nə
zirəyazılıb”.
Akademik Nizaminin əsərlə

rini fars dilində yazmasına to
xunaraq qeyd edib ki, həmin
dövrdə ərəb və fars dilləri qlo
ballaşmanın əsas göstəricisi
olduğundan Nizami əsərlərini
Azərbaycan dilində deyil, fars
dilindəyazmağaüstünlükverib:
“Görkəmlimütəfəkkirinəsərləri
ni fars dilində yazması farsdilli
ədəbiyyatın inkişafına öz müs
bət təsirinigöstəribvəbuədə
biyyatın içərisində Azərbaycan
üslubunun formalaşmasında
mühüm əhəmiyyət kəsb edib.

HələXII əsrdəHindistandaNi
zamiyə nəzirələr yazılması
məhz fars dilinin qovuşdurucu
dilfunksiyasınıyerinəyetirməsi
iləbağlıidi”.
R.Hüseynov onu da diqqə

tə çatdırıb ki, Nizami Gəncəvi
nin yaradıcılığının XIX əsrdən
etibarən əsas Avropa dillərinə
tərcüməolunması iləQərbmü
təfəkkirlərionunəsərlərindən il
hamlanaraq cavablar yazmağa
başlayıbvəXXIəsrdədahişairin
əsərlərinin tərcümə olunduğu
dillərinsayıgetdikcəartıb.Niza
mininəsərlərindəyaratdığıdün
yanın, hər kəsin azad yaşadığı
dahamükəmməlgələcəyinhələ
çoxuzaqlardaolduğunubildirən
akademikbuəsərlərin insanları
dahamükəmməl cəmiyyət qur
mağatəşviqetdiyinideyib.
Konfransa Azərbaycanın

müxtəlif elm, təhsil ocaqları ilə
yanaşı, Türkiyə, Qazaxıstan,
Özbəkistanvəİtaliyadantanın
mışşərqşünasalimlərqatılıb.
Konfransın ilk günündə do

sent Əsmətxanım Məmmədo
vanın “Heç bitməyən Nizami

sevdası”,professorXəlilYusifi
nin“AxsitanınNizamiyəməktu
bu.Yozumvəhəqiqət”,profes
sor Şəfəq Əlibəylinin “Nizami
nəzmində rənglər palitrası (st
ruktur–semantikvəfunksional
aspektdə)”, filologiya elmləri
doktoru Şodimuxammad Sufi
zodanın(Tacikistan)“Saqinamə
janrınınformalaşmasındaNiza
mi Gəncəvinin rolu”, professor
Qaziz Telebaevin (Qazaxıstan)
“NizamiGəncəvivəYusufBala
saqunlunun fəlsəfi dünyası” və
digərməruzələrdinlənilib.
Üçgünərzində11bölməicla

sındaümumilikdə100dənartıq
məruzətəqdimolunub.Türkiyəli
professorAliTemizelin“Türkiyə
universitetlərində Nizami Gən
cəvi haqqında aparılan elmi
araşdırmalar”,BDUnundosen
ti Nüşabə Əlizadənin “Nizami
Gəncəvi ədəbi irsinin yorulmaz
tədqiqatçısı”, AMEA Nizami
GəncəviadınaƏdəbiyyat İnsti
tutunun əməkdaşı, dosent Kö
nül Hacıyevanın “Nizami Gən
cəvinin “Həft peykər” poeması
və ona nəzirə olaraq yazılmış

“Həşt behişt” əsəri haqqında”,
Azərbaycan Turizm vəMenec
ment Universitetinin dosenti
GünayQafarovanın “Nizaminin
əlyazmalarını bəzəyən Təbriz
miniatürlərinin etnoqrafik özəl
likləri”,NaxçıvanDövlətUniver
sitetinindosentiMehribanƏsə
dullasoyun “XIX əsr Naxçıvan
ədəbimühitindəNizamiGəncə
vi” və digər mövzularda məru
zələrmaraqlaqarşılanıb.
Konfransın sonunda çıxış

edən akademik Rafael Hü
seynov Nizami Gəncəvi irsi və
Avropa ədəbimədəni mühiti,
“Xəmsə”ninmüxtəlif dillərə tər
cüməsi problemləri, Nizami irsi
və klassik Şərq ədəbiyyatında
forma, janr və poetikaməsələ
ləri,şairinirsininAzərbaycanvə
dünya incəsənəti müstəvisin
dətədqiqivədigərmövzularda
elmi müzakirələrin aparıldığı
konfransın iştirakçılarınatəşək
kürünübildirib.
Konfransda Nizami Gəncəvi

nin yaradıcılığına həsr olunan
sərgi təşkil edilib, stendlər nü
mayişolunub.

“Vətən çağırıbsa, getməliyəm...”
44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də qəh rə man lıq la rı ilə ölüm süz
lü yə uca lan fə dailə ri mi zi ta nıt maq da da vam edi rik. Bu də fə 
igid şə hi di miz Ya di gar Ma hir oğ lu Va ha bov dan söz aça ca ğıq. 

Yadigar1996cıilin16
avqustunda Ağsu rayo
nununXatmankəndində
anadanolub. İlk təhsilini
B.Nəsirov adına Dilman
kənd tam orta məktə
bində alıb. 2009cu ildə
VahabovlarailəsiBakıya
köçür.İkiilsonrayolqə
zasınəticəsindəYadigar
atasını itirir.15yaşlı ye
niyetmə fəhləlik etməyə
başlayır, ailənin yükünü
çiyinlərinəgötürür.2017
ciildəhərbixidmətəyol
lananYadigarGoranboy
rayonundaN saylı hərbi
hissədəqulluqedir.Ona
verilən tapşırıqları vax
tındavədəqiqyerinəye
tirdiyinə görə komandir
lərininhörmətiniqazanır.

2020ciilin27sentyabrı...30iləyaxındüşmənişğalındaolan
torpaqlarımızınazadolunmagünügəlibçatır.Yadigar29sent
yabrdaSəfərbərlikvəHərbiXidmətəÇağırışüzrəDövlətXidmə
tininAğsurayonşöbəsindəngələnçağırışüzrədöyüşəyollanır.
Füzuli,Cəbrayıl,Zəngilan,Qubadlıuğrundadöyüşlərdəşücaət
göstərir. Oktyabrın 31də Qubadlı istiqamətində düşmən mi
naatanınınmərmisinətuşgəlir...
AnasıŞöləVahabovaqeydedirki,oğluçağırışgələngüntə

rəddüdetmədəndöyüşəyollanıb:“Çoxmərd,dürüst,namuslu
uşaqidi.Haradaolduğunusoruşandayerinidemirdi.Hərşeyin
qaydasındaolduğunubildirir, evləmaraqlanırdı.Mənəheçnə
demirdiki,ürəyimənəyisəgətirərəm”.
Şölə xanım deyir ki, oğlu ilə sonuncu dəfə oktyabrın 30da

əlaqəsaxlayıb:“Dediki,olabilsinmənə5günzəngçatmasın.
Narahat olmayın. Söylədim ki, Yadigar, heç olmasa,mənimlə
danışarsan.Yaxşı deyib telefonu söndürdü. Bir gün sonra nə
qədər gözləsək də,Yadigardan zəng gəlmədi.Demək, həmin
güngünortasaatlarındaoğlumşəhidolub.Beşövladımvardı:
3qız,2oğlan.Deyirdim,Yadigar,bircəsənsubaysan,sənidə
evləndirim,gözümarxadaqalmasın.Deyirdiki,vaxtgələndəöz
kəndimizdətoyedəcəyəm.Oğlumunarzularıürəyindəgetdi.Ya
digarməniyox,Vətəni,torpağıseçdi.Allahbütünşəhidlərimizə
rəhməteləsin.Şəhidvalideynlərinəsəbirdiləyirəm”.
“Vətənçağırıbsa,getməliyəm”deyənqəhrəmanşəhiddənge

riyəfoto,videogörüntüləri,birdəhüznlüxatirələryadigarqalıb.
Şəhid Yadigar Vahabov noyabrın 1də doğulduğu Xatman

kəndqəbiristanlığındatorpağatapşırılıb.Ölkəbaşçısınınmüva
fiqsərəncamları iləölümündənsonra“Vətənuğrunda”,“Cəsur
döyüşçü” və “Qubadlınınazadolunmasınagörə”medalları ilə
təltifolunub.
Allahrəhməteləsin.

NURƏDDİN

“Xəmsə”nin Şərq-Qərb ədəbi-mədəni 
əlaqələri sistemində yeri

Şir van aşıq mü hi ti nin ye
tir di yi ta nın mış sə nət kar
lar dan bi ri də Aşıq Mir zə 
Bi lal olub. O, 40 ilə ya xın el 

məc lis lə rin də çı xış edib, bu 
sə nə ti təb liğ edib. Ey ni za
man da aşıq şeiri nin bir çox 
janr la rın da əsər lər ya ra dıb, 
on lar ca şə yird ye tiş di rib. 

AşıqMirzəBilalMustafaoğlu
1872ciildəŞamaxıqəzasında,
indiki Ağsu rayonunun Qəşəd
kəndində dünyaya göz açıb.
Erkənçağlardanpoeziyayama
raqgöstərir.Ancaqailəqəfətən
bədbəxtlikləüzləşir.Mustafaki
şi1880ciildəvəfatedir.Ailənin
dolanışığı balaca Bilalın üzəri
nə düşür. İmkansızlıq üzündən
məktəbə gedə bilmir. Ancaq
taytuşları arasında iti yaddaşı,
istiqanlılığı,mehribanlığıvəmə
lahətlisəsiilədiqqətçəkir.Bila
lınbukeyfiyyətlərinigörənMolla
Xasıonuözməktəbinəgötürür.
O,buradaərəb,farsdilləriniöy
rənir.Məktəbi bitirdikdənsonra
MollaXasıonaSeyidƏzimŞir
vaninin məktəbində oxumağı
məsləhət görür. Bilalın gələcə
yinə ümidlə baxanSeyidƏzim
isə ona ilk gündən xeyirdua
verir.Bilaltəhsilinibaşavurduq
dan sonra birmüddətŞamaxı
daMahmudağanınşeirmusiqi,
S.Ə.Şirvaninin “BeytüsSəfa”
vədigərməclislərdəiştirakedir.
Beləliklə, Şamaxı ədəbi mühiti
onu sənət dünyasına bağlayır.
MahmudağanınməclisindəƏn
gəxaranlıAşıqİbrahimlətanışlı

ğı gənc Bilalda aşıq sənətinə
dərinmaraqyaradır.O,muğam
sənətinin sirlərini isə “Şirvan
bülbülü”adlandırılanMirzəMə
həmmədhəsəndənöyrənir.
Araşdırmalarda qeyd edi

lir ki, görkəmli sənətkar aşıqlıq
fəaliyyəti dövründə Şamaxının
ünlü ziyalılarından M.Ə.Sabir,
A.Səhhət, M.Hadi, S.Qəniza
də, Aşıq İbrahim, Aşıq Nurəd
din,ƏbdülxaliqƏfəndivəs. ilə
ünsiyyətdəolub.BumühitAşıq
Mirzə Bilalın dünyagörüşünün
formalaşmasına və yaradıcılı
ğının zənginləşməsinə müsbət
təsirgöstərib.
Getdikcə sənət şöhrəti Şir

vanın hüdudlarını aşsa da, öz
ustadlarını unutmur, ziyalılarla
ünsiyyətini kəsmir. Ağsuda ya

şayıbyaradan məşhur “Aşıq
Cəlal və Kəklik” dastanının
müəllifiAşıq Cəlal və tanınmış
xanəndə Mirzə Məmmədhə
sənlə yaxın dostluğunu davam
etdirir.
Günlərin birində Şamaxı

da M.Məmmədhəsənin yanına
gedərkən Sarıtorpaq məhəllə
sindən keçir. Talıb kişinin qızı
Soltanxanımıgörürvəonaaşiq
olur.Aşıq Bilal bumünasibətlə
“Sarıtorpaq”şeirindəyazır:

Çəmənlərqoynunda,gülləriçində,
Mənsəniçiçəklərəlindəgördüm.
Şəkəri,badamı,noğulu,qəndi,
Ağzında,ləbində,dilindəgördüm.

AşıqMirzəBilalyaradıcısənət
karkimi “Havarkoxa”, “Güdayı”,
“Bilalgözəlləməsi”vədigəraşıq
havalarınınmüəllifi kimidə tanı
nıb.
El sənətkarı Bakı şəhərində

dətoyşənliklərindəiştirakedib.
Ü.Hacıbəyli, C.Qaryağdıoğlu,
S.Şuşinski,Q.Pirimov,AşıqSə
nəm, Aşıq Mirzə, Aşıq Əsəd,
Aşıqİslam,AşıqMəhəmmədvə
digərsənətadamlarıilədostluq
əlaqələri saxlayıb. 1918ci ildə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə
ti qurulandan sonra Şamaxıda
yerli hakimiyyət orqanında ça
lışır.
AşıqMirzəBilal5may1928

ciildəBakıdakeçirilənAzərbay
can Aşıqlarının birinci qurulta

yında iştirak edib. Qurultayda
“Qızıl Azərbaycan aşığı” fəxri
adına layiq görülüb. Sovetlərin
şəninəşeirlərqələməalıb.
Ancaq onun vaxtilə Cümhu

riyyətə də rəğbət bəsləməsi
yeni quruluşda diqqətdən ya
yınmır, təqib və təhdidəməruz
qalır.1933cüildəadıqolçomaq
siyahısınasalınırvəhəbsedilir.
Aşıqbuhaqsızlığaqarşıdərdli
məlallışeirləryazır:

Dəlikönlüm,heçahu-zareyləmə,
Hərişqaydasındakeçibgedəcək.
Dünyanıdördəlliqamarlayanlar,
Əcəlşərbətiniiçibgedəcək.

Birmüddətsonraonunhəbsi
üçün heç bir əsas olmadığına
görəazadedilir.
Repressiyadalğasınıntüğyan

etdiyibirdövrdə–15iyul1937
ci ildə sənətkarbir dahanəza
rətəgötürülür.Şamaxıdaəksin
qilabi təşkilatın üzvü olmaqda
təqsirlibilinərəkhəbsedilir.Evi,
əmlakı müsadirə olunur, arxivi
və cürə sazı da götürülür. Hə
minilinqışındasaxtaittihamlar
la65yaşındagüllələnir.
AşıqMirzəBilalın sənət yolu

oğlu, tanınmış sazsöz adamı
Ağalar Mikayılov (1913–1988)
tərəfindəndavametdirilib.Aşıq
Ağalar yüzlərlə şeiri, 4 dastan
rəvayəti və qəlb titrədən avazı
iləyaddaşlaraköçüb.

S.FƏRƏCOV

“Qızıl  Azərbaycan  aşığı”

Dövlət Film Fondunda Rasim İsmayılovun 
şəxsi arxiv fondu yaradılıb

Azər bay can Döv lət Film Fon dun da ta nın mış ki noope ra tor, 
re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Ra sim İs ma yı lo vun (1936–2004) şəx si ar xiv fon du ya ra dı lıb.

Fonda sənətkarın
600dənçoxfotoşəkli,
əlyazmaları, eskizləri,
ssenariləri və s. arxiv
sənədləridaxilolub.
Rasim İsmayılov

“Gün keçdi”, “Yeddi
oğul istərəm”, “Axı
rıncı aşırım”, “Nəsi
mi”, “Dədə Qorqud”,
“Babək”vəs.filmlərin
quruluşçu operatoru
olub.O,eynizaman

da,“Asif,Vasif,Ağasif”,“Şirevdəngetdi”,“İşgüzarsəfər”,“Sizi
dünyalarqədərsevirdim”,“Tələ”vəs.bədiifilmlərinquruluşçu
rejissorudur.
ƏməkdarincəsənətxadimiRasimİsmayılovunşəxsiarxivfon

dununyaradılmasısənətkarınanadanolmasının85illiyinəithaf
olunub.

“Dizayn insanı” 
Tanınmış memar haqqında filmin təqdimatı

Azər bay can Me mar lıq və İn şaat Uni ver si te tin də (Az MİU) ta
nın mış me mar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, Döv lət mü ka fa tı 
laureatı, pro fes sor Rə fael Hə sə no vun xa ti rə si nə həsr olun muş 
“Di zayn in sa nı” sə nəd li fil mi nin təq di ma tı ke çi ri lib.

AzMİUnunrektoru,
professor Gülçöhrə
Məmmədova univer
sitetin Dizayn kafed
rasının müdiri olmuş
R.Həsənovun ömür
yolu, fəaliyyəti haq
qındaməlumatverib.
Vurğulayıb ki, Rəfael
müəllimtəkcəmemar
kimi deyil, həm də
pedaqoq kimi gənc
memardizaynerlərin

yetişməsindəböyükxidmətlərgöstərib.
AzərbaycanMemarlarİttifaqınınsədri,AzMİUnunMemarlıq

layihələndirilməsivəşəhərsalmakafedrasınınmüdiri,professor
ElbayQasımzadəR.HəsənovunAzərbaycandadizaynelminin
banisikimixidmətlərindəndanışıb.
Memarlıq fakültəsinin dekanı Zahidə Məmmədova, kafedra

müdirləriAybənizHəsənova,NizamiNağıyevR.Həsənovlabağ
lıxatirələrinibölüşüblər.
Tədbirinqonaqları–XalqartistiXuramanQasımova,R.Həsəno

vuntələbəyoldaşlarıvədostlarıdaonunişıqlıxatirəsiniyadediblər.
FilminrejissoruvəideyamüəllifiEldaraƏliyevaçəkilişdəgös

təriləndəstəyəgörəmemarınailəüzvlərinətəşəkküredib.
Çıxışlardansonrafilmtəqdimolunub.
R.Həsənovunxanımıvəqızıbeləbirgörüşün təşkilinəgörə

universitet rəhbərliyinə, filmin yaradıcı heyətinə təşəkkürlərini
bildiriblər.

Rusiya EA-nın nümayəndə heyəti Yeseninin ev-muzeyində olub
Azər bay ca na sə fə rə gəl miş 
Ru si ya Elm lər Aka de mi ya sı nın 
(REA) pre zi den ti, aka de mik Alek
sandr Ser ge ye vin rəh bər lik et di yi 
nü ma yən də he yə ti no yab rın 
27də AMEA Ni za mi Gən cə vi 
adı na Mil li Azər bay can Ədə biy
ya tı Mu ze yi nin Ser gey Ye se nin 
adı na Azər bay canRu si ya Ədə bi 
Əla qə lər Mər kə zi nin fəaliy yə ti ilə 
ta nış olub.

AMEAdan bildirilib ki, nüma
yəndə heyətinə Sergey Yesenin
adına AzərbaycanRusiya Ədəbi
ƏlaqələrMərkəzinin fəaliyyətibarədəməlumat
verilib. Bildirilib ki, şairin evmuzeyi ümummilli
lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1975ci il
dəMərdəkanda,  Dendroloji parkın ərazisində
açılıb.Şair1924cüildəBakıdaolarkənbuev
dəyaşayıb.Mərdəkandendrarisi18951920ci
illərdə Bakı milyonçusu Murtuza Muxtarovun
şəxsibağıolub.
EvmuzeyiAMEAMilliAzərbaycanƏdəbiyyatı

Muzeyinindirektoru,akademikRafaelHüseyno
vuntəşəbbüsüilə2008ciildəSergeyYeseninin

adınıdaşıyanAzərbaycanRusiyaƏdəbiƏlaqə
ləriMərkəzinəçevrilib.
MərkəzilətanışlıqzamanıqonaqlaraSergey

Yeseninin Bakıya olan sevgisindən bəhs edi
lib,busevgininşairinyaradıcılığındaözəksini
tapdığı vurğulanıb. Mərkəzin Azərbaycan və
Rusiyaarasındaelmi,mədənivədostluqəlaqə
lərininmöhkəmlənməsibaxımındanəhəmiyyəti
vurğulanıb.
SonranümayəndəheyətiAMEAnınDendro

logiyaİnstitutundagörülənişlərlətanışolub.



Azərbaycan
1 de kabr 1940 – Teatr xa di mi, dra ma turq, akt yor, Əmək dar ar-

tist Mir mah mud Mi rə lək bər oğ lu Ka zı movs ki (1882-1940) və fat 
edib. Ki çik pyes, vo de vil və mu si qi li ko me di ya lar ya zıb. “Ba kı lı lar” 
(1938), “Kənd li lər” (1939) fi lm lə rin də çə ki lib.

1 de kabr 1981 – Ba kı da gör kəm li akt yor, re jis sor Hü seyn Ərəb-
lins ki nin 100 il li yi nə həsr olun muş tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. Res-
pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər 
Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.

1 de kabr 2004 – Xalq şairi Məm məd Araz (Məm məd İn fi l oğ-
lu İb ra hi mov; 14.10.1933 – 2004) və fat edib. Ki tab la rı: “Qa ya la-
ra ya zı lan səs”, “Yolay rı cın da söh bət” və s. Rus di lin dən ədə bi 
tər cü mə lər edib. Azər bay ca nın “İs tiq lal” or de ni nə la yiq gö rül müş 
(1995) ilk şair lər dən bi ri dir.

2 de kabr 1929 – Şair, ədə biy yat şü nas, pe da qoq Hə sə nə li xan 
Qa ra da ği (1848–1929) və fat edib. Alek sey Çern ya yevs ki ilə bir gə 
Azər bay can di lin də “Və tən di li” dərs li yi ni (1882) ha zır la yıb.

2 de kabr 1966 – Əmək dar ar tist Ata moğ lan Ba la ba ba oğ lu 
Rza yev (1912–1966) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub, fi lm lər də (“Kənd li lər”, “Ko roğ lu”) çə ki lib.

2 de kabr 2002 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Rə hi lə Mux tar qı zı 
Cab ba ro va (24.11.1922 – 2002) və fat edib. Ope ra və Ba let Teat-
rı nın so lis ti olub, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs 
de yib.

3 de kabr 1918 – Akt yor, re jis sor, teatr təş ki lat çı sı Əbül fət Məm-
məd hə sən oğ lu Və li (1867-1918) və fat edib. 

3 de kabr 1920 – Şair, qə zəl xan Ələk bər Şa hid (Ələk bər Şah-
baz oğ lu Axun dov; 1920 – 12.12.1999) ana dan olub.

3 de kabr 1937 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no şü nas Na tal-
ya Bo ri sov na Şne yer (1937–2019) ana dan olub.

3 de kabr 1996 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt yo ru 
Mə lik Yu sif oğ lu Da da şov (7.6.1924 – 1996) və fat edib. Aka de-
mik Dram Teat rın da ça lı şıb. Döv lət Rus Dram Teat rı nın di rek to ru 
(1989-1991) olub.

3 de kabr 1997 – Res pub li ka Sa ra yın da Azər bay can pro fes-
sional vo kal sə nə ti nin ba ni si Bül bü lün 100 il li yi nə həsr olun muş 
tən tə nə li yu bi ley ge cə si ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra-
sim də çı xış edib.

3 de kabr 2020 – Əmək dar rəs sam Ra fael Ab bas oğ lu Ab ba sov 
(28.11.1943 – 2020) və fat edib. Port ret lər, sü jet li tab lo lar, Azər-
bay can tə biəti ni tə rən nüm edən mən zə rə lə rin müəl li fi  dir. 

4 de kabr 1979 – Xalq ar tis ti So na Sal man qı zı Ha cı ye va 
(25.6.1907 – 1979) və fat edib. Aka de mik Dram Teat rı nın akt ri sa sı 
olub. “Bəx ti yar”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Qız mar gü nəş al tın da”, 
“Sə hər” fi lm lə rin də çə ki lib.

5 de kabr 1906 – Xalq ar tis ti Əş rəf Əm rah oğ lu Yu sif za də (1906 
– 7.3.1963) Nax çı va nın MR Şə rur ra yo nu nun Sər xan lı kən din də 
do ğu lub. Ba kı Türk İş çi Teat rın da, Gən cə Dram Teat rın da ça lı şıb, 
fi lm lər də (“Sə hər”, “Köl gə lər sü rü nür”) çə ki lib.

5 de kabr 1912 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Sa dıq 
Hü seyn oğ lu Şə rif za də (1912 – 2.1.1986) Təb riz də ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Sət tar xan fə dailə ri Təb riz də”, “Sər kər də Ba bə kin port-
re ti”, “Nə si mi nin port re ti”, “M.Ə.Sa bi rin port re ti” və s. Teatr ta ma-
şa la rı na bə dii tər ti bat ve rib.

5 de kabr 1921 – Ta nın mış akt yor, Xalq ar tis ti Hə sə na ğa Dər-
ya oğ lu Sa la yev (1921 – 2.10.1981) ana dan olub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb. “Gö rüş”, “Onu ba ğış la maq olar mı?”, “Ay-
gün” və s. fi lm lər də çə ki lib. 

5 de kabr 1924 - Ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, Döv-
lət mü ka fa tı laureatı Şa mil Fə rə məz oğ lu Mah mud bə yov (1924 
– 20.5.1997) ana dan olub. “Qa ra ca qız”, “Ro meo mə nim qon-
şum dur”, “Şə rik li çö rək”, “Hə yat bi zi sı na yır” və s. fi lm lə rə qu ru luş 
ve rib.

5 de kabr 1924 – Əmək dar ar tist Şə fi  qə Qa sım qı zı Qa sı mo va 
(1924 – 3.4. 2008) Ba kı da ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya, Ope-
ra və Ba let teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

5 de kabr 1925 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı, pro fes-
sor Na dir Qən bər oğ lu Əb dür rəh ma nov (1925 – 26.7.2008) La çın 
ra yo nun da do ğu lub. “Se vim li na xış lar”, “Çəl tik be cə rən lər”, “Dağ-
lar da ba har” və s. Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın səd ri olub.

5 de kabr 1927 – Ya zı çı, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Cə mil Adil 
oğ lu Əli bə yov (1927 – 26.10.2014) Fü zu li ra yo nu nun Də də li kən-
din də do ğu lub. “Azər bay can fi lm”in di rek to ru olub. “Hə ya tın özü”, 
“İlk mə həb bət” ro man la rı, “Gü lüs tan da qətl” pye si və s. əsər lə rin 
müəl li fi  dir. Rus di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib.

5 de kabr 1927 – Ya zı çı, şair İs ma yıl Abu zər oğ lu Qa ra yev 
(1927 – 9.101989) Go ran boy ra yo nu nun Tap Qa ra qo yun lu kən-
din də ana dan olub. “Gənc lik” nəş riy ya tın da baş re dak tor iş lə yib.

5 de kabr 1934 – Əmək dar ar tist, ta nın mış piano çu Ra fi q Tey-
yub oğ lu Qu li yev (1934 – 19.8.2007) Ba kı da do ğu lub. Ü.Ha cı bəy-
li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.  

5 de kabr 1941 – Bö yük şair, dra ma turq Hü seyn Ca vid (Hü seyn 
Ab dul la oğ lu Ra si za də; 24.10.1882 – 1941) və fat edib. Azər bay-
can ədə biy ya tın da ilk mən zum dram la rın, ta ri xi-fəl sə fi  pyes lə rin 
müəl li fi  dir. 1938-ci il də rep res si ya edi lə rək Si bi rə sür gün olu nub, 
İr kutsk vi la yə tin də dün ya sı nı də yi şib.

5 de kabr 1947 – Xalq ar tis ti La ri sa Afa nas yev na Vi noq ra do va 
(1947 – 16.9.2009) Türk mə nis ta nın Ma rı şə hə rin də ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat rın da ça lı şıb, te le vi zi-
ya ta ma şa la rın da çə ki lib.

Dünya 
1 de kabr 1940 – Ame ri ka lı ko me di ya akt yo ru, sse na rist Ri çard 

Pra yor (Ric hard Pr yor; 1940-2005) ana dan olub.

2 de kabr 1888 – Türk ya zı çı sı, şair Na miq Ka mal (21.12.1840 – 
1888) və fat edib. Əsər lə ri: “İn ti bah”, “Cez mi”, “Cə la ləd din”, “Şah” və s.

2 de kabr 1891 – Al man bo ya ka rı və qra fi  ki Ot to Diks (1891-
1969) ana dan olub.

2 de kabr 1923 – Yu nan əsil li Ame ri ka ope ra mü ğən ni si (sop-
ra no) Ma ri ya Kal las (Ma ria Cal las – Sop hia Ce ce lia Ka los; 1923-
1977) ana dan olub.

3 de kabr Bey nəl xalq Əlil lər Gü nü dür. BMT Baş As samb le ya sı-
nın 1992-ci il 14 okt yabr ta rix li qət na mə si ilə tə sis olu nub.

3 de kabr 1927 – Ame ri ka est ra da mü ğən ni si və akt yor En di 
Vil yams (Andy Wil liams – Ho ward And rew Wil liams; 1927-2012) 
ana dan olub.

4 de kabr 1875 – Avst ri ya lı ek zis ten sialist şair Ray ner Ma ria 
Ril ke (Rainer Ma ria Ril ke; 1875–1926) ana dan olub.

4 de kabr 1896 – Rus şairi, ya zı çı Ni ko lay Sem yo no viç Ti xo nov 
(1896-1979) ana dan olub. Azər bay can şair lə ri nin əsər lə ri ni rus 
di li nə tər cü mə edib.

4 de kabr 1922 – Fran sız akt yo ru Je rar Fi lipp (Ge rard Phi li pe; 
1922-1959) ana dan olub. Film lə ri: “Fan fan-zan baq”, “Bö yük ma-
nevr lər”, “Təh lü kə li əla qə lər” və s.

5 de kabr 1791 – Dün ya şöh rət li Avst ri ya bəs tə ka rı Volf qanq 
Ama dey Mot sart (Wolf gang Ama deus Mo zart; 27.1.1756 – 1791) 
və fat edib.

5 de kabr 1901 – Ame ri ka lı mul tip li ka si ya rəs sa mı, re jis sor, pro-
dü ser Uolt Dis ney (Wal ter Elias “Walt” Dis ney; 1901-1966) ana-
dan olub. Ciz gi fi lm lə ri üz rə 26 də fə “Os kar” mü ka fa tı na la yiq gö-
rü lüb.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN
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Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz! 
Hər uca rütbədən biliniz fəqət 
Alimin rütbəsi ucadır, əlbət!

Nizami Gəncəvi

Da hi şairi miz Ni za mi Gən cə vi 
də ali min pe şə si nin uca ol ma sı-
nı hər kəs dən üs tün tu tub. Bu 
müd rik kə lam dan gö rün dü yü 
ki mi, elm sa hi bi olan in san la rın 
ya rat dıq la rı sə nət əsər lə ri xal qı-
mı za mə nə vi mi ras dır. Be lə elm 
xa dim lə rin dən bi ri olan sə nət-
şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, 
do sent, Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın (BMA) 
“Şi fa hi ənə nə li Azər bay can pro-
fes sional mu si qi si və onun ye ni 
is ti qa mət lə ri nin təd qi qi: or qa no-
lo gi ya və akus ti ka” el mi təd qi qat 
la bo ra to ri ya sı nın mü di ri, sə nət-
şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, 
do sent Nu ri də İs ma yıl za də nin 
bu ya xın lar da işıq üzü gö rən 
mo noq ra fi  ya sı da Azər bay can 
mu si qi mə də niy yə ti nə bir töh-
fə dir.

BMA-nın El mi Şu ra sı nın qə-
ra rı ilə çap olu nan “Azər bay-
can mu si qi ta ri xin də maarif çi lik 
tə ma yül lə ri (XIX əs rin so nu-XX 
əs rin əv vəl lə ri)” ad lı mo noq-
ra fi  ya nın el mi re dak to ru fəl sə-
fə elm lə ri dok to ru, pro fes sor, 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
aka de mi ya nın elm və ya ra dı-
cı lıq iş lə ri üz rə pro rek to ru Gül-
naz Ab dul la za də, el mi rəy çi lər 
sə nət şü nas lıq elm lə ri dok to ru, 
pro fes sor, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi İm ruz Əfən di ye va və sə-
nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to-
ru, do sent Rü qiy yə Sü ley ma no-
va dır.

Nu ri də xa nım bir sı ra dərs və-
saiti və mo noq ra fi  ya la rın müəl-
li fi  dir. Bun lar dan “Azər bay can 
mu si qi si ta ri xin dən. Me se nat lıq 
və maarif çi lik ənə nə lə ri” (rus di-
lin də),  “Bö yük maarif çi – Əf ra-
si yab Bə dəl bəy li”, “İsa bəy Ha-

cıns ki. Şan lı öm rün sə hi fə lə ri” 
(Azər bay can və rus dil lə rin də), 
“Müasir lə ri miz: Hə sən Ağa Adı-
gö zəl za də”, “ХХ əsr də Azər bay-
can-Ru si ya mu si qi əla qə lə ri” 
(rus di lin də) və baş qa la rı nı qeyd 
et mək olar. Alim ha zır da dok tor-
luq dis ser ta si ya sı nın mü da fi əsi-
nə ha zır la şır. 

“Azər bay can mu si qi ta ri xin-
də maarif çi lik tə ma yül lə ri (XIX 
əs rin so nu-XX əs rin əv vəl lə ri)” 
ki ta bı BMA-nın 100 il li yi nə həsr 
olun muş mo noq ra fi  ya lar dan bi-
ri dir və mu si qi təd ri si ocaq la rı 
üçün dərs və saiti ki mi nə zər də 
tu tu lub. Mo noq ra fi  ya 4 fə sil dən 
iba rət dir. 

“XX əs rin əv vəl lə rin də ilk pe-
şə kar mu si qi təh si li nin ya ran-
ma sı və for ma laş ma sı (1900-
1907)” ad lı I fə sil “XIX əs rin 
so nu – XX əs rin əv vəl lə rin də 
Ba kı da ke çi ri lən qast rol kon sert-
lə ri nin pe şə kar mu si qi təh si li nin 
ya ran ma sın da və in ki şa fın da 
tə si ri” və  “Azər bay can mil li mu-
si qi si nin və Av ro pa klas sik ənə-
nə li mu si qi ifa çı la rı nın pe şə kar 
teatr səh nə lər də ki fəaliy yət lə ri 
haq qın da ümu mi ic mal” böl mə-
lə rin dən iba rət dir. 1900-1907-ci 

il lə ri əha tə edən böl mə lər də Av-
ro pa və Ru si ya  mu si qi çi lə ri nin 
Ba kı ya qast rol sə fər lə ri, bu kon-
sert lə rin Azər bay can din lə yi ci-
lə ri tə rə fi n dən xü su si rəğ bət lə 
qar şı lan ma sı və klas sik mu si-
qi yə olan ma ra ğın art ma sın dan 
bəhs olu nur.

Ki tab da pe şə kar mu si qi təh-
si li ve rən kurs la rın, mək təb lə rin 
açıl ma sı, Ru si ya Kon ser va to ri-
ya sı nın müəl lim lə ri nin Ba kı da 
pe da qo ji fəaliy yə ti işıq lan dı rı lıb. 
Bu nun la ya na şı, da hi bəs tə ka rı-
mız Üze yir Ha cı bəy li nin mü səl-
man Şər qin də ilk ope ra nı (“Ley li 
və Məc nun”) ər sə yə gə tir mə si, 
ope ra nın səh nə yə qo yul ma sı 
haq da mə lu mat lar ve ri lir.

II fə sil Azər bay can mu si-
qi sə nə ti nin in ki şa fın da “Şərq 
kon sert lə ri”nin və “Mü səl man 
ax şam la rı”nın ta ri xi ro lu və əhə-
miy yə tin dən bəhs edir. XX əs rin 
son la rın da Şu şa da və Ba kı da  
ke çi ri lən bu kon sert lə rin, mu-
si qi ax şam la rı nın nəin ki Azər-
bay can da, hət ta onun hü dud-
la rın dan kə nar da da əks-sə da 
do ğur ma sı, bu kon sert lər də 
xalq mu si qi si nin, aşıq mu si qi si-
nin təq di ma tı na ge niş yer ve ril-
mə si xü su si lə qeyd olu nur. 

“Azər bay can mu si qi mə də-
niy yə ti nin in ki şa fın da “Nəşr-
maarif”, “Ni cat”, “Sə fa” maarif çi 
və xey riy yə çi cə miy yət lə ri nin 
ro lu” ad lı III fə sil də XX əs rin əv-
vəl lə rin də maarif çi lik hə rə ka tı 
və onun mə də ni in ki şa fa tə si ri, 
Azər bay can da mil li ope ra nın 
ya ran ma sı və səh nə yə qo yul-
ma sın da “Ni cat” cə miy yə ti nin 
ro lu, ümu miy yət lə, cə miy yə tin 
fəaliy yə ti nin Azər bay can mə də-
niy yə tin də ki əhə miy yə ti qeyd 
edi lir.  Bu nun la ya na şı, di gər 
maarif çi cə miy yət lə rin fəaliy yə ti, 
o cüm lə dən “Z. və Ü. Ha cı bə yov 

qar daş la rı mü di riy yə ti” təş ki la-
tı nın mu si qi mə də niy yə ti miz də 
ro lu işıq lan dı rı lıb. Bu təş ki la tın 
ya ra dı cı la rı Azər bay ca nın, İra-
nın bir çox şə hər lə rin də də qast-
rol sə fər lə rin də ol muş, Üze yir 
bə yin, Zül fü qar Ha cı bə yo vun, 
Müs lüm Ma qo ma ye vin ope ra 
və mu si qi li ko me di ya la rı nı səh-
nə cik şək lin də ta ma şa çı la ra 
təq dim et miş lər.  

So nun cu fə sil “XX əs rin əv-
vəl lə rin də Ba kı şə hə ri nin mu-
si qi ta ri xi nə maarif çi lik tə ma-
yül lə ri kon teks tin də bir nə zər” 
ad la nır və 1907-1914-cü il lə ri 
əha tə edir. Ba kı nın mu si qi hə-
ya tın da baş ve rən əsas ha di-
sə lər, qast ro la gəl miş məş hur 
ar tist lə rin təq dim et dik lə ri ope ra 
ta ma şa la rı və ifa çı la rın kon sert 
proq ram la rı haq qın da mə lu mat 
ve ri lir. Vur ğu la nır ki, ar tıq tək-
cə Ru si ya nın iri şə hər lə rin dən 
de yil, Av ro pa nın nü fuz lu mə də-
niy yət mər kəz lə rin dən – Var şa-
va dan, Mi lan dan da Ba kı ya gə-
lən mu si qi çi lə rin və di ri jor la rın 
iş ti ra kı ilə ke çi ri lən kon sert lər 
Azər bay can din lə yi ci lə ri nin dün-
ya gö rü şü nə və mu si qi mə də niy-
yə ti nə ma ra ğın art ma sı na tə sir 
gös tə rib.

Ki tab da döv ri mət buat da 
(“Kas pi”, “Ba kı”, “İq bal”, “Tə rəq-
qi” və s. qə zet lər) dərc olun muş 
mə qa lə lə rə is ti nad edi lib. 

Mu si qi mə də niy yə ti miz lə bağ-
lı hər ye ni mo noq ra fi  ya, ki tab, 
top lu ümu mi lik də mə də niy yət 
ta ri xi miz üçün nailiy yət dir. Bu 
nailiy yə ti xal qa təq dim edən, el-
mi-ya ra dı cı fəaliy yə ti ilə mə də-
niy yə ti mi zi zən gin ləş di rən elm 
və in cə sə nət xa dim lə ri mi zə tə-
şək kür edi rik.

Fidan NƏSİROVA
BMA-nın elmi tədqiqat 

laboratoriyasının əməkdaşı

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.

Nəhəng vuruşuna dəniz də azdır,
Xırda balıqların yeri dayazdır. 

(“Xosrov və Şirin”)

Dərdə döz, incitmə heç də özgəni,
Ellər qəm çəkincə dərd alsın səni.

(“Leyli və Məcnun”)

Əzəldən sevdiyim əməkdir, işdir,
Hər ağac bir bağdan gətirilmişdir.

(“Yeddi gözəl”)

İnsanı süst edən boş-boş yatmaqdan
Nolaydı, gözünü açaydı insan.

(“İskəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Bərk ayaqda səmimi,
  ürəyi təmiz yoldaş
Nə ayağından çəkər,
  nə səndən qaçırar baş.

(“Sirlər xəzinəsi”)

Nəhəng vuruşuna dəniz də azdır...Nizami sözündən incilər

Musiqidə maarifçilik təmayülləri

Həyatının rəsmini çəkə bilməyən rəssam

Yur du muz öz əsər lə ri ilə 
se vi lib- se çi lən, məş hur 
olan bir çox sə nət kar lar 
ye tiş dir miş dir. Be lə şəx-

siy yət lər öz hə yat yol la rı ilə 
də bi zi bə zən duy ğu lan dı rır, 
bə zən hey rə tə gə ti rir, bə zən 
isə ya şa dıq la rı qar şı sın-
da gös tər dik lə ri ya ra dı cı lıq 
əz mi nə al qış və 
təq dir his si oya dır-
lar. Öz ba ca rı ğı ilə 
se çi lən Aza də nin 
adı da bu si ma-
la rın ara sın da idi. 
Hə yat ona is te dad, 
qa bi liy yət, əvə zo-
lun maz əsər lə ri 
ya ra dan əl lər ver-
miş ol sa da, təəs-
süf ki, Aza də öz 
hə ya tı nın rəs mi ni 
çə kə bil mə di...

Aza də Azad qı zı Əli ye va 
1981-ci il də Ba kı şə hə rin də 
ana dan ol muş du. O, er kən yaş-
la rın dan sə nə tə ma raq gös tə rir 
və ata sı nın – ta nın mış rəs sam, 
hey kəl tə raş Azad Əli ye vin yo-

lu nu da vam et dir mə yə qə rar 
ve rir. 1996-cı il də or ta mək tə-
bi bi ti rib, Əzim Əzim za də adı-
na Rəs sam lıq Tex ni ku mu nun 
Teatr-de ko ra si ya fa kül tə si nə 
da xil olur. İs te da dı ilə ha mı-
nı hey rə tə gə ti rən gənc qız 
2001-ci il də Azər bay can Döv-
lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın 
(AD RA) Qra fi  ka fa kül tə si nə 
da xil olur. Ba ka lavr dip lo mu-
nun mü da fi əsi üçün “Lən kə ran 
qa dın la rı” möv zu su nu se çir. 
Bə dii cə hət dən ol duq ca ma-
raq lı olan və yük sək qiy mət-
lən di ri lən sil si lə əsər lə ri ər sə yə 
gə ti rir. Uğur la rı nın ar dı-ara sı kə-
sil mə yən, daim ya ra dı cı lıq ax ta-
rı şın da olan gənc  rəs sam “Yat-
mış qa dın”, “Qa dın fi  qu ru”, 
“Çi çək”, “Ab şe ron lu ki şi”, “Döv-
lət iqa mət ga hı”, “Mən zə rə”, 
“İçə ri şə hər”, “İs ti ra hət edən qa-
dın”, “Qa dın lar çay qı ra ğın da”, 
“Sap əyi rən lər”, “Qaz la rın dos-
tu”, “Tən dir çö rə yi”, “Ax şa ma 

ha zır lıq”, “Zən bil to xu yan lar” və 
s. ki mi sər gi lər də nü ma yiş olu-
nan və kol lek si ya la ra da xil olan 
əsər lə rin, bə dii ob raz lı, mil li ruh-
da ya rat dı ğı gə lin cik lə rin müəl li fi  
olur.

Ba ka lavr təh si li ni mü vəff  ə-
qiy yət lə ba şa vu ran gənc rəs-
sam qəl bi nin sə si ni din lə yə rək 
nail ol duq la rı ilə ki fa yət lən mir. 
2004-cü il də AD RA-nın Sə nət-
şü nas lıq fa kül tə si nin ma gistr 
pil lə si nə da xil olur. Ya ra dı cı lıq 
ar zu la rı ilə do lu olan gənc qız 
elə hə min il də Azər bay can Bey-
nəl xalq Uni ver si te ti nin Rəs sam-

lıq fa kül tə sin də müəl lim 
və zi fə sin də ça lış ma ğa 
baş la yır. 

Əsər lə ri ni fər di və 
müx tə lif kol lek tiv sər-
gi lər də sə nət se vər lə-
rə təq dim edən Aza də 
gənc həm kar la rı ara-
sın da öz ya ra dı cı lı ğı ilə 
ta nı nır və se çi lir di. Hə lə 
1996-cı il də, tex ni kum-
da təh sil al dı ğı za man 
Əl cə zair də “Dün ya 
gənc lə ri nin əl iş lə ri” ad lı 
sər gi də mil li ge yim li gə-

lin cik lər kom po zi si ya sı ilə çı xış 
et miş, 2000-ci il də AD RA tə-
rə fi n dən təş kil olun muş “Gənc 
rəs sam lar” ad lı sər gi də iş ti rak 
edə rək dip lom və mü ka fat la ra 
la yiq gö rül müş dü. 2003-cü il də 

Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa-
qı nın gənc lər böl mə si nə üzv 
qə bul edil miş, 2004-cü il də 
Azər bay can Döv lət Ope ra və 
Ba let Teat rın da de ko ra si ya 
rəs sa mı ki mi də özü nü sı na-
mış dı.

Onu ta nı yan hər kəs, tə lə-
bə yol daş la rı, müəl lim lə ri ne cə 
meh ri ban, xe yir xah, qay ğı keş, 
gö zəl qəlb li və is te dad lı ol-
ma sın dan in di də ağız do lu su 
bəhs edir. Məhz bu xü su siy-
yət lə ri nə gö rə bö yük bir rəğ-
bət qa zan mış dı. Ki çik öm rü nə 
ol duq ca əha tə li və hər tə rəfl  i 

ya ra dı cı lıq uğur la rı sığ dır dı bu 
gənc qız. Ömür və fa edib ta le 
aman ver səy di, uğur lu bir sə-
nət şü nas da ola caq dı.   

Ya ra dı cı lı ğı ilə həm sə nət se-
vər lə ri va leh edib, həm də di gər 
gənc rəs sam la rın il ham mən-
bə yi ol ma ğı ba ca ran Aza də na-
kam hə ya tı ilə də hər kə si hüz-
nə boğ du. Gənc ya şın da ağır 
xəs tə li yə tu tul du, am ma xəs tə lik 
qar şı sın da sın ma dı. O, öm rü-
nün ən gö zəl ça ğın da ikən, 24 
ya şın da hə ya tın ya şat dı ğı hüz-
nə əyil mə dən dün ya dan köç dü.

Şairə Rə na Mir zə ye va onun 
na kam hə ya tın dan bəhs edən 
“Ge di rəm” ad lı şeir yaz dı. Nə-
ti cə də Hik mət Mir məm məd li nin 
bəs tə lə di yi və Rö ya nın ifa sın da 
eşit di yi miz “Ge di rəm” ad lı mah-
nı ya ran mış ol du. 

Aza də və fa tı ilə ar dın da sə-
nət se vər lə ri bu rax sa da, hə yat 
eş qi ilə do lu olan əsər lə ri ni sə-
nət alə mi nə bəxş edə rək get di. 
Biz onu heç za man unut ma ya-
ca ğıq...  

Ziyarət CABAROVA
Azərbaycan Dövlət Rəsm 

Qalereyasının böyük elmi işçisi



Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin kollektivi  
Mədəniyyət Nazirliyi Mədəniyyət üzrə Elmi Metodiki və İxtisasartırma 
Mərkəzinin Metodiki İş şöbəsinin baş metodisti Pakizə Almazovaya 

anası Hafizə xanımın
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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1 dekabr 2021son səhifə Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 

Polşa tatarlarının irsinə diqqət ayırır
Xəbərverdiyimizkimi,BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFon
dununprezidentiGünayƏfəndiyevaPolşayasəfəredib.Fondun
prezidentibuölkədətatarlarınsıxməskunlaşdığıPolşanınBelos
tokşəhərində,eləcədəSokolikivəBohonikibölgələrindəolub.

Fond dan bil di ri lib ki, Gü nay Əfən di ye va sə fər çər çi və sin də 
Pol şa nın Baş müf ti si To masz Mis kievicz, Be los tok şə hə ri nin me
ri Ta deusz Trus ko las ki, So ko li ki Yer li Par la men ti nin səd ri Piotr 
Ka rol Buj vic ki ilə gö rü şüb. 

Gö rüş lər də türk kö kən li mil li az lıq la rın – al tı əsr dən çox Pol şa 
əra zi sin də ya şa ya raq öz mil li mən su biy yət lə ri ni qo ru yub sax la yan 
ta tar la rın zən gin ir si nin bey nəl xalq aləm də təb li ği, on la rın mə də niy
yə ti nin, ta ri xi nin qo run ma sı ilə bağ lı mə sə lə lər mü za ki rə edi lib. Türk 
xalq la rı nın qə dim mə də ni də yər lə ri nin mü ha fi zə si nin və gə lə cək nə
sil lə rə ötü rül mə si nin Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun 
fəaliy yə ti nin priori tet is ti qa mət lə rin dən ol du ğu diq qə tə çat dı rı lıb.

Gö rüş lər də Azər bay ca nın Pol şa da kı sə fi ri Nər giz Qur ba no va 
da iş ti rak edib.

Gü nay Əfən di ye va Be los tok şə hə rin də ta tar la ra məx sus olan 
məs cid və qə bi ris tan lı ğı da zi ya rət edib, So ko li ki böl gə sin də ta
tar la rın re gional mu ze yi ilə ta nış olub. Ta tar ic ma sı nın nü ma yən
də lə ri tə rə fin dən kon sert proq ra mı təq dim edi lib. 

“Sonuncu” filmi daha iki mükafat qazanıb
MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləBakıMediaMərkəzivə
“Salnaməfilm”Studiyasıtərəfindənistehsalolunmuş“So
nuncu”sənədlifilmi2026noyabrtarixlərindəkeçirilən27ci
“Listapad”MinskBeynəlxalqFilmFestivalının(Belarus)sənədli
filmlərüzrəmüsabiqəbölməsində“Заверностьжанру”(“Janra
sədaqət”)mükafatınalayiqgörülüb.

“So nun cu” fil mi, həm çi nin 23–28 no yabr ta rix lə rin də Pol şa nın 
Lodz şə hə rin də ke çi ri lən 31ci Me dia Fes ti va lı – “Man in Dan
ger”də pol yak sə nəd li ki no su nun klas si ki Ka zi mierz Ka ra basz 
adı na “Pa tient Eye” (“Sə bir li göz”) mü ka fa tı nı qa za nıb.

Fil min baş pro dü se ri Ar zu Əli ye va, pro dü ser lə ri Or man Əli yev 
və Na zim Hü sey nov, re jis so ru Fa riz Əh mə dov, sse na ri müəl lif
lə ri Es mi ra Əy yub və Fa riz Əh mə dov dur. Fil min təs vir re jis so ru 
pol şa lı ki ne ma toq raf çı Ma teuş Çux novs ki dir.

Film Xə zər də ni zin də ki (Ba kı dan 150 km cə nub da) Kür di li ya
rı ma da sı nın so nun cu sa ki ni Vi ta li Pro nin dən bəhs edir. 1981ci 
il də də niz də su yun sə viy yə si nin qalx ma sı nə ti cə sin də vax ti lə hə
yat qay na yan Kür di li ada ya çev ri lə rək ya şa yış üçün əl ve riş siz 
ha la gəl di. Əha li nin ək sə riy yə ti ada dan köç dü... 68 yaş lı Vi ta li
dən baş qa… O, aday la nə fəs alır. Son nə fə si ni də ada da alır… 

Prem ye ra sı bu il nı 50ci Rot ter dam Bey nəl xalq Film Fes ti
va lın da olan “So nun cu” fil mi Bos ni yaHer se qo vi na da ke çi ri lən 
15ci “Ja ho ri na Film Fes ti va lı”nda “Ən yax şı sə nəd li film” no mi
na si ya sı üz rə “Gol den Map le” (“Qı zıl ağ ca qa yın”), Pol şa da ke çi
ri lən “OFF CI NE MA” 25ci Bey nəl xalq Sə nəd li Film Fes ti va lın da 
“Bron ze Cast le” (“Bü rünc qəsr”) mü ka fat la rı na la yiq gö rü lüb.

Əmir Teymur Samarada görünəcək 
RusiyanınSamaravilayətindəhökmdar,sərkərdəvəfateh
ƏmirTeymurun(1336–1405)heykəliucaldılabilər.Abidənin
SamaravilayətindəKondurçaçayınınyaxınlığındaqoyulması
planlaşdırılır.ÖzbəkistanRespublikasıNazirlərKabinetinin17
noyabr2021ciiltarixliqərarındabelədeyilir.

Sə nə də əsa sən, Öz bə kis tan hö ku mə ti  600 il bun dan əv vəl Əmir 
Tey mu run Qı zıl Or da hökm da rı Tox ta mış xa nın üzə rin də qə lə bə si 
şə rə fi nə qo yu la caq hey kə li Ru si ya Fe de ra si ya sı na ve rə cək. Qə rar
da Sa ma ra di yar şü nas la rı nın Kon dur ça ça yı sa hi lin də qoy duq la rı 
xa ti rə da şı nın ye rin də Əmir Tey mu ru və onun dö yüş çü lə ri ni təs vir 
edən abi dəkom po zi si ya nın qu rul ma sı üçün ba xışmü sa bi qə nin 
ke çi ril mə si də tək lif edi lir. 

Mü sa bi qə nin ye kun la rı na gö rə Öz bə kis tan tə rə fi Ru si ya nın Xa
ri ci İş lər və Mə də niy yət na zir lik lə ri ilə bir lik də hey kə lin qo yul ma sı 
haq qın da me mo ran dum im za la maq niy yə tin də dir. La yi hə nin 2023
cü ilə dək ba şa çat dı rı ma sı nə zər də tu tu lub.
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MƏDƏNİYYƏT

əvvəli səh. 1-də
Mə ra sim də çı xış edən Mil li 

Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə
si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin Aşıq Ələs gə rin ana dan 
ol ma sı nın 200 il lik yu bi le yi nin 
ke çi ril mə si haq qın da sə rən ca
mı nı əhə miy yə ti ni vur ğu la ya raq 
bu kon tekst də Türk dün ya sın
da fəaliy yət gös tə rən qar daş 
təş ki lat la rın yu bi le yə töh fə olan 
tə şəb büs lə ri ni yük sək qiy mət
lən di rib. Qeyd edib ki, Aşıq 
Ələs gə rin ir si nin təb li ği həm də 
onun do ğul du ğu, ya şa yıbya rat
dı ğı Azər bay ca nın qə dim yurd 
ye ri Göy çə nin, bu tor pa ğın mə
də ni ir si nin ta nı dıl ma sı dır: “Aşıq 
Ələs gər Göy çə de mək dir”.

Azər bay can Mə də niy yət Na
zir li yi nin nü ma yən də si Nər min 
İs ma yı lo va çı xı şın da Aşıq Ələs
gə rin ana dan ol ma sı nın 200 il lik 
yu bi le yi ilə bağ lı na zir lik tə rə fin
dən hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər
dən bəhs edib.

Son ra “Ulu Göy çə” sə nəd li fil
mi gös tə ri lib.

Təd bir pa nel top lan tı sı ilə da
vam edib. Pa nel də Cüm hu riy yət 
Uni ver si te ti Türk Araş dır ma la rı 
Mər kə zi nin səd ri, şairtər cü mə
çi Kə nan Çar bo ğa, Azər bay can 
Aşıq lar Bir li yi nin (ABB) ka ti bi 
Mu sa Nə bioğ lu, “Dün ya Söz 
Aka de mi ya sı” Dər nə yi nin (Tür
ki yə) baş qa nı, pro fes sor Hay
ret tin İv gin, “Də də Ələs gər Oca
ğı” İc ti mai Bir li yi nin səd ri Xə tai 
Ələs gər çı xış edib lər. 

Çı xış lar da Aşıq Ələs gər ya ra
dı cı lı ğı nın araş dı rıl ma sı, Azər
bay can da Ələs gər sə nə ti nə 
və onun in ki şa fı na gös tə ri lən 
diq qət və qay ğı, sazsöz sə nə
ti sər ra fı nın Türk dün ya sın da 
ta nı dıl ma sı nın va cib li yi mə sə
lə lə ri nə to xu nu lub. Diq qə tə çat
dı rı lıb ki, XIX əs rin so nu –  XX 
əs rin əv vəl lə rin də Azər bay can 
aşıq ədə biy ya tın da us tad Aşıq 
Ələs gə rin ya ra dı cı lı ğı xü su si bir 
mər hə lə dir. Də də Ələs gər ki mi 
xalq ara sın da sa yı lıb se çi lən 
sə nət kar ki mi “Haqq aşı ğı” adı nı 
qa za nıb və se vi lib. 

Təd bir çər çi və sin də mu si qi li 
bə dii his sə də təq dim olu nub. 
Azər bay can lı aşıq Ra min Qa ra
yev və tür ki yə li el sə nət ka rı aşıq 
Sə la həd din Dün dar Aşıq Ələs
gə rin əsər lə rin dən nü mu nə lər 
ifa edib lər. 

***

Aşıq Ələs gər aşıq lıq sə nə tin
də bü tün türk dün ya sı nın ən bö
yük us tad la rın dan bi ri dir. Us tad 
aşıq la rı mı zın hər bi ri öz döv rün
də müəy yən ye ni lik lər edib. Us
tad Ələs gə rin bu sə nə tə gə tir di
yi ye ni lik lər hər za man diq qət də 
olub. Bu fik ri pro fes sor Hay ret tin 
İv gin söy lə yib.

Aşıq Ələs gə rin bö yük ya ra dı
cı lıq ir si for ma laş dır dı ğı nı diq
qə tə çat dı ran pro fes sor Hay
ret tin İv gin vur ğu la yıb ki, Aşıq 
Ələs gər yal nız Azər bay ca nın 
de yil, bü tün türk dün ya sı nın aşı
ğı, aşıq lıq sə nə ti nin ən bö yük 
us ta dı dır.

Məq sə di miz Aşıq Ələs gə
ri Tür ki yə ic ti maiy yə ti nə da ha 
ge niş ta nıt maq dır. Bu nu isə 
Azər bay ca nın TÜRK SOYda kı 
təm sil çi si El çin Qa far lı söy lə
yib.

Azər bay ca nın bö yük el sə nət
ka rı nın 200 ili yi mü na si bə ti lə Tür
ki yə də də təd bir lər ke çi ril di yi ni 
de yən El çin Qa far lı TÜRK SOYun 
da Aşıq Ələs gə rin yu bi le yi nə töh fə 
ver di yi ni diq qə tə çat dı rıb: “TÜRK
SOY ola raq Aşıq Ələs gə rin seç mə 
şeir lə ri ni türk di li nə tər cü mə et di rib 
nə fis şə kil də nəşr et dir dik. Ki ta
bın təq di ma tı nın türk dün ya sı nın 
mə də niy yət oca ğın da ke çi ril mə si 
mü hüm mə sə lə dir. Əmi nəm ki, bu 
ki tab us tad Aşıq Ələs gə rin Tür ki
yə də da ha ge niş ta nın ma sı na tə sir 
gös tə rə cək”.

***
Qeyd edək ki, TÜRK SOYun 

tə şəb bü sü ilə Aşıq Ələs gə rin 
200 ili yi mü na si bə ti lə da ha bir 
təd bir no yab rın 28də Tür ki yə nin 
aşıq lar di ya rı Si vas da ke çi ri lib. 
TÜRK SOY və Si vas Va li li yi nin 
bir gə ke çir di yi mə ra si mə Si vas 
bə lə diy yə baş qa nı nı əvəz edən 
Tu ran Top gül, Si vas va li si nin  
müavi ni Yar dım cı sı Şa kir Öner 

Öz türk, Azər bay ca nın TÜRK
SOYda kı təm sil çi si El çin Qa far
lı, di gər də vət li lər qa tı lıb lar.

Mə ra sim də şairtər cü mə çi 
Kə nan Çar bo ğa, ABBnin ka ti bi 
Mu sa Nə bioğ lu,  “Də də Ələs
gər Oca ğı” İc ti mai Bir li yi nin 
səd ri Xə tai Ələs gər çı xış edib
lər. TÜRK SOY tə rə fin dən nəşr 
edil miş “Aşıq Ələs gə rin se çil miş 
şeir lə ri” ki ta bı nın sim vo lik len ti 
kə si lə rək təq di ma tı ke çi ri lib.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

AvropaParlamentinin
himayədarlığı,“Ro
mualdoDelBianco”
Fondununvə“Life

BeyondTourism–Travel
toDialogue”Hərəkatının
təşkilatçılığıiləFlorensiya
dakeçirilən“DünyaMə
dəniÖzünüifadəFestivalı”
çərçivəsindəŞuşavəŞəki
şəhərləriiləbağlıtəqdimat
larolub.

Beş il ər zin də da vam et mə si 
nə zər də tu tu lan fes ti va lın buil ki 
ilk təd bi rin də İta li ya və Azər bay
can, Çin, Hin dis tan, Ya po ni ya – 
ümu mi lik də 10dan çox öl kə də 
45dək şə hər və mə kan la bağ lı 
təq di mat lar ke çi ri lib.

Təd bir də Azər bay can Me mar
lıq və İn şaat Uni ver si te ti (Az
MİU) və Azər bay can Tu rizm və 
Me nec ment Uni ver si te ti nin (AT
MU) nü ma yən də lə ri də iş ti rak 
edib lər.

AT MUnun tə lə bə lə ri “Şu şa – 
dağ lar dan gə lən sə sin har mo ni
ya sı”, Az MİUnun tə lə bə lə ri isə 
“Şə ki nin mə də ni və me mar lıq 
ir si” möv zu la rın da təq di mat
lar la çı xış edib lər. İş ti rak çı la ra 
Şu şa və Şə ki nin ta ri xi, bu ra da 
möv cud olan mə də ni, mil li, di
ni irs nü mu nə lə ri, yer li mət bəx, 
ic ti mai xa dim lər və sair ba rə də 
mə lu mat ve ri lib.

Az MİUnun Me mar lıq konst
ruk si ya la rı və abi də lə rin bər
pa sı ka fed ra sı nın mü di ri 
pro fes sor Sə bi nə Ha cı ye va 
CO VİD19 pan de mi ya sı nın 
mə də ni irs ob yekt lə ri nin bər
pa sı və fəaliy yə ti nə tə si ri ilə 
bağ lı təq di mat edib, ey ni za
man da, Azər bay ca nın iş ğal
dan azad edil miş əra zi lə rin də 
mə də ni ir si mi zə də yən zə rər lə 
bağ lı bir sı ra mə qam la ra to xu
nub.

Fes ti val çər çi və sin də no yab

rın 2528də Flo ren si ya nın İn ti
bah döv rü me mar lı ğı nü mu nə
lə rin dən olan “Pa laz zo Me di ci 
Ric car di” sa ra yın da İta li ya və 
Azər bay can da da xil ol maq la, 
iş ti rak çı öl kə lə rin şə hər və mə
kan la rı ilə bağ lı fo to sər gi nü ma
yiş et di ri lib. 

Təd bir də iş ti rak edən Azər
bay ca nın İta li ya da kı sə fir li yi nin 
bi rin ci ka ti bi Ne mət Əli yev təş
ki lat çı la ra tə şək kür edə rək dün
ya İn ti ba hı nın be şi yi sa yı lan 
Flo ren si ya da öl kə mi zin şə hər

lə ri ilə bağ lı təq di mat im ka nı nı 
yük sək qiy mət lən di rib. Şu şa 
şə hə ri nin Azər bay can mə də
niy yə ti nin in ti ba hın da oy na dı ğı 
rol vur ğu la nıb, iş ğal döv rün də 
şə hər də ki mə də ni irs nü mu nə
lə ri nin ək sə riy yə ti nin da ğı dıl dı
ğı və van da liz mə mə ruz qal dı ğı 
qeyd edi lib. Şu şa nın iş ğal dan 
azad edil dik dən Azər bay ca nın 
mə də niy yət pay tax tı elan olun
ma sı ilə bağ lı mə lu mat ve ri lib, 
ta ri xi hə qi qət lə rin bey nəl xalq 
ic ti maiy yə tə çat dı rıl ma sı üçün 
İta li ya da gö rü lən iş lə rə to xu
nu lub və İta li ya da kı sə fir li yi mi
zin təş kil et di yi Zə fər Gü nü ilə 
bağ lı təd bir də ital yan di lin də 
nəşr olu nan “Şu şa” ki ta bı nın 
təq di ma tı nın ke çi ril di yi diq qə tə 
çat dı rı lıb.

Qeyd edək ki, fes ti val müx tə
lif mə kan la rın mə də ni özü nüifa
də lə ri ni, yer li ic ma la rın mə də ni 
maarif ən di ril mə si ni təş viq et
mək, rə qəm sal plat for ma lar la 
on la rın bey nəl xalq cəl be di ci li yi ni 
ar tır maq, tu rizm dən ink lü ziv lik, 
mə də niy yət lə ra ra sı dialoq na
mi nə ya rar lan maq məq sə di da
şı yır.

TÜRKSOY Aşıq Ələsgəri Türkiyədə tanıdır
Ustad sənətkarın 200 illiyi münasibətilə Ankarada və Sivasda tədbirlər

Dünya Mədəni Özünüifadə Festivalı
Florensiyada Şuşa və Şəki şəhərləri ilə bağlı təqdimatlar olub

“Lüksemburq Beynəlxalq Bazarı”nda 
Azərbaycan stendi

AzərbaycanLüksemburqTi
carətPalatasınınvəbuölkədə
fəaliyyətgöstərən“Qarabağ”
Assosiasiyasınıntəşkilatçılığı
ilə“LüksemburqBeynəlxalq
Bazarı”ndaölkəmizböyük
stendlətəmsilolunub.

Qa la di var la rı for ma sın da qu
rul muş və mil li or na ment lər lə 
bə zə dil miş stend də öl kə mi zin 
ta ri xi, mə də niy yə ti, mu si qi si, 
mət bə xi ilə bağ lı nəşr lər nü ma
yiş olu nub və zi ya rət çi lə rə hə
diy yə edi lib. Gün ər zin də Azər
bay ca nı təm sil edən stend də 
qu rul muş bö yük ek ran da mə

də niy yə ti mi zi təş viq edən vi deo 
ya yım la nıb.

“Lük sem burq Bey nəl xalq Ba
za rı”nda zi ya rət çi lə rə “Ma de in 
Azer baijan” bren di məh sul la rı, 
tə ra vət li çay lar, mey və şi rə lə ri, 
nar şi rə si, qu ru mey və lər təq
dim olu nub. Lük sem burq lu la rın 
Mi lad bay ra mı ərə fə sin də ke
çi ri lən ba zar dan ya xın la rı üçün 
hə diy yə lər al maq im ka nı olub.

Qeyd edək ki, öl kə miz ar tıq 
yed din ci də fə “Lük sem burq Bey
nəl xalq Ba za rı”nda təm sil olu
nur. Mul ti kul tu ra lizm mü hi tin də 
fəaliy yət gös tə rən bu ba zar xey
riy yə çi lik məq sə di lə ke çi ri lir, əl də 
edi lən gə lir kö mə yə eh ti ya cı olan 
öl kə yə ve ri lir.

Azər bay can sten di haq qın da 
yer li RTL ra diosun da da mə lu
mat ve ri lib.
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