
İs lam Dün ya sı Elm, Təh sil və Mə də niy yət Təş ki la tı nın (İCES CO) ali 
or qa nı – Baş Konf ran sın üç il dən bir ke çi ri lən ses si ya sı na Mi sir ev 
sa hib li yi edir. 8-9 de kabr ta rix lə rin də ke çi ri lən İCES CO Baş Konf-
ran sı nın 14-cü ses si ya sın da mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mo vun 
rəh bər li yi ilə Azər bay can nü ma yən də he yə ti də iş ti rak edir.

Baş Konf ran sın ses si ya sın dan 
ön cə, de kab rın 6-da Mi si rin pay-
tax tı Qa hi rə də İCES CO İc raiy yə 
Şu ra sı nın növ bə ti, 42-ci il lik ic la sı 
ke çi ri lib.  51 üzv öl kə dən 49 nü-
ma yən də nin iş ti rak et di yi təd bir də 
Azər bay ca nı Mə də niy yət Na zir li-
yi Bey nəl xalq əla qə lər şö bə si nin 
mü di ri Aqil Gü nə şov təm sil edib.

İc la sın açı lı şın da çı xış edən 
Mi si rin ali təh sil və el mi təd qi qat-
lar na zi ri Xa lid Əb del Ğaff  ar iş ti-
rak çı la rı sa lam la yıb və öl kə si nin 
ev sa hib li yi edə cə yi İCES CO 
Baş Konf ran sı nın İs lam dün ya-
sın da elm, təh sil və mə də niy yət 
sa hə lə rin də əmək daş lı ğa töh fə 
ola ca ğı nı vur ğu la yıb.

İCES CO-nun Baş di rek to ru 
Sa lim bin Mə həm məd əl-Ma lik 
təş ki la tın 2021-ci il də fəaliy yə ti 

haq qın da ət rafl  ı mə lu mat ve rib. 
Vur ğu la yıb ki, CO VİD-19 pan-
de mi ya sı şə raitin də yük sək tex-
no lo gi ya la rın tət bi qi, in no va tiv 
tə şəb büs lər, şəff  afl  ıq, həm rəy-
lik və tə rəf daş lıq İCES CO üçün 
priori tet və zi fə lər olub.

Son ra İCES CO İc raiy yə Ko-
mi tə si nə sədr lik edən İor da ni-
ya Mə də niy yət Na zir li yi nin baş 
ka ti bi Nəv vaf Acar mah təş-
ki la tın ma liy yə he sa ba tı nı və 
2022-2023-cü il lər üçün fəaliy-
yət pla nı nı təq dim edib. İc las-
da İCESCO Baş Konf ran sı nın 
14-cü ses si ya sı nın gün də li yi də 
mü za ki rə olu na raq təs diq edi lib.

Onu da qeyd edək ki, İCES CO 
Baş Konf ran sı nın ses si ya sı Mi sir 
Ərəb Res pub li ka sı nın ye ni in zi-
ba ti pay tax tın da – Qa hi rə dən 40 

km mə sa fə də sa lı nan ye ni şə hər-
də ke çi ri lir. 2015-ci il də in şa sı na 
baş la nan və ötən il açı lı şı olan ye-
ni şə hər 22 mil yon luq Qa hi rə nin 
me qa po lis yü kü nü azal da caq.

Baş Konf ran sın ses si ya sın da 
İCES CO-nun 2019-2021-ci il lər-
də fəaliy yə ti qiy mət lən di ri lə cək. 
Təd bir çər çi və sin də təh sil sa hə-
sin də ye ni ça ğı rış lar, kos mik təd-

qi qat lar möv zu sun da xü su si pa-
nel lər də təş kil olu na caq. Son da 
İCES CO Baş Konf ran sı nın 15-ci 
ses si ya sı nın ta ri xi və ke çi ri lə cə yi 
öl kə müəy yən edi lə cək.

Xa tır la daq ki, 2015-ci ilin no-
yab rın da İCES CO Baş Konf-
ran sı nın 12-ci ses si ya sı və təş-
ki la tın İc raiy yə Şu ra sı nın 36-cı 
ic la sı Ba kı da ke çi ril miş di.

İCESCO Baş Konfransının 14-cü sessiyası
Sessiyada mədəniyyət nazirinin rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti iştirak edir
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səh. 8

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

İşğaldan azad edilən bölgələrimizlə 
bərabər bütün Azərbaycan inkişaf edəcək

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev, bi rin ci 
xa nım Meh ri ban Əli ye va və qız la rı Ley la Əli ye va de kab rın 6-da 
Qu ba ra yo nu na sə fə ri za ma nı Qo naq kənd qə sə bə sin də ye ni 
in şa olu nan Mə də niy yət evin də ya ra dı lan şə rait lə ta nış olub lar.

Mə lu mat ve ri lib ki, 2020-ci il dən eti ba rən Qo naq kənd qə sə-
bə sin də komp leks abad lıq və qu ru cu luq iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib. 
Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin abi də si nin ət ra fın da ye ni park 
sa lı nıb. Mə də niy yət evi nin is ti fa də yə ya rar sız, qə za lı və ziy yət də 
olan bi na sı sö kü lə rək əvə zin də ye ni si ti ki lib.

səh. 2

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistana 
qarşı iddia üzrə müvəqqəti qərar verib 

De kab rın 7-də Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı nın (BMT) ali məh kə-
mə or qa nı olan Bey nəl xalq Əda lət Məh kə mə si Azər bay ca nın 
id diası üz rə Er mə nis ta na qar şı tə xi rə sa lın maz təd bir lə rin gö-
rül mə si ilə bağ lı mü vəq qə ti qə rar ve rib. 

Bey nəl xalq Əda lət Məh kə mə si Er mə nis ta nın, o cüm lə dən Er-
mə nis tan əra zi sin də fəaliy yət gös tə rən və azər bay can lı la rı hə dəf 
alan fərd lər və təş ki lat lar tə rə fi n dən ir qi nif rə tin təş vi qi ni qa da ğan 
edən mü vəq qə ti təd bir lə rə dair Azər bay ca nın və sa tə ti ni tə min 
edib.

Bu ba rə də Azər bay can Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin Mət buat xid mə ti 
ida rə sin dən mə lu mat ve ri lib.

Mə lu mat da bil di ri lir ki, Bey nəl xalq Əda lət Məh kə mə si Er mə nis-
tan tə rə fi  nə azər bay can lı la rın in san hü quq la rı nın po zul ma sı nın 
qar şı sı nı al maq üçün tə ci li təd bir lər gör mə yi tap şı rıb. Bu qə rar 
2021-ci il okt yab rın 14-dən 19-dək da vam edən din lə mə lər dən 
son ra ve ri lib.

Azər bay can Bey nəl xalq Əda lət Məh kə mə si nin Er mə nis ta na 
qar şı ver di yi bu qə ra rı al qış la yır və Er mə nis ta nı Məh kə mə nin qə-
ra rı nı dər hal ye ri nə ye tir mə yə ça ğı rır.

“Məh kə mə nin Er mə nis tan tə rə fi n dən tə ləb edi lən mü vəq qə ti 
təd bir lər ilə bağ lı qə ra rı na gəl dik də, vur ğu la maq is tər dik ki, Er-
mə nis tan tə rə fi n dən qal dı rı lan sax la nı lan er mə ni əsil li şəxs lə rin 
dər hal azad lı ğa bu ra xıl ma sı na, ha be lə Ba kı da kı Qə ni mət lər Par-
kı nın dər hal bağ lan ma sı na dair və sa tət lər Məh kə mə tə rə fi n dən 
rədd edi lib.

Azər bay can Məh kə mə nin ir qi ay rı-seç ki li yin qar şı sı nın alın ma-
sı ilə bağ lı qeyd et di yi təd bir lə rə əməl edə cək. Azər bay can bey-
nəl xalq kon ven si ya lar la üzə ri nə gö tür dü yü öh də lik lə rə sa diq dir.

Azər bay can bey nəl xalq hü quq çər çi və sin də bü tün və tən daş la-
rı nın hü quq la rı nı qo ru ma ğa və Er mə nis ta nın bey nəl xalq hü quq 
po zun tu la rı na gö rə ca vab deh lik da şı ma sı nı tə ləb et mə yə da vam 
edə cək”, - de yə Azər bay can XİN-in açıq la ma sın da qeyd olu nur.

Şuşa Mərkəzi Kitabxanası Daşkənddəki
“Turan” Kitabxanası ilə əməkdaşlıq edəcək

Xə bər ver di yi miz ki mi, 1–3 de kabr 
ta ri xin də Azər bay ca nın və Öz bə-
kis ta nın Mə də niy yət na zir lik lə ri nin 
dəs tə yi ilə Daş kənd də “Ni za mi 
Gən cə vi və Əli şir Nə vai mə də niy yət 
və ədə biy yat gün lə ri”  ke çi ri lib. 

Sil si lə təd bir lər çər çi və sin də Öz bə-
kis tan pay tax tın da kı “Tu ran” Ki tab xa-
na-İn for ma si ya Mər kə zi ilə Şu şa ra yon 
Mər kəz ləş di ril miş Ki tab xa na Sis te mi 
(MKS) ara sın da əmək daş lı ğa dair me-
mo ran dum im za la nıb. Əmək daş lıq sə-
nə di Daş kənd də ki Hey dər Əli yev adı-
na Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi nin 
(AMM) tə şəb bü sü ilə ər sə yə gə lib.

Təd bir iş ti rak çı la rı əv vəl cə AMM-in 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Tu ran” Ki tab xa na sın-
da ya ra dıl mış Qa ra bağ gu şə si ni zi ya-
rət edib lər. Son ra təd bir ki tab xa na nın 
oxu za lın da da vam edib. 

Ki tab xa na nın di rek to ru Dil do ra Ab-
duazi zo va Azər bay can la əla qə lə rə xü-
su si önəm ver dik lə ri ni, Daş kənd də ki 
AMM ilə əmək daş lıq nə ti cə sin də bir-
gə la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril di yi ni qeyd 
edib. O, Azər bay can mə də niy yə ti nin 
be şi yi ki mi zən gin ənə nə lə rə ma lik Şu-
şa şə hə ri nin Mər kə zi Ki tab xa na sı ilə 
əmək daş lı ğın on lar üçün əhə miy yət li 
ol du ğu nu bil di rib.

davamı səh. 8-də

“Bu əsərlərlə Azərbaycan və Yaxın Şərq miniatür sənətinin baharı başlanır”
Xə bər ver di yi miz ki mi, Azər bay can mi niatür 
sə nə ti nin na dir və nə fis nü mu nə lə ri – “Vər-
qa və Gül şa” əl yaz ma ki ta bın da yer alan 
il lüst ra si ya lar ilk də fə öl kə miz də top lu ha-
lın da nəşr edi lib. 71 il lüst ra si ya nın yer al dı ğı 
ki tab-al bo mun tər tib çi müəl li fi Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi, pro fes sor Çin giz Fər zə li-
yev dir. Ki tab Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi 
ilə Tür ki yə də yük sək po liq ra fik sə viy yə də 
çap olu nub. Nəşr ilk də fə 6–10 okt yabr da 
ke çi ri lən VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si 
çər çi və sin də oxu cu la ra təq dim edil miş di.

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
de kab rın 1-də Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də 
elm və sə nət adam la rı nın iş ti ra kı ilə ki tab-al-
bo mun ge niş təq di ma tı ke çi ril di.

Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin di rek to ru, pro fes-
sor Çin giz Fər zə li yev çı xış edə rək mu ze yin 
ye ni is ti fa də yə ve ri lən mil li üs lub da di zayn 
edil miş hüc rə sin də ilk təd bi rin məhz mi niatür 
sə nə ti nə həsr olun ma sın dan məm nun lu ğu nu 

ifa də et di. Bil dir di ki, dün ya nın ən mö tə bər 
ki tab xa na və mu zey lə rin də qo ru nan mə də ni 
də yər lə ri miz lə ta nış ol maq im ka nı, təəs süf ki, 
hər kə sə nə sib ol mur. Bu za man nəşr olu nan 
ki tab və al bom lar kö mə yi mi zə gə lir.

Qeyd olun du ki, Azər bay can mi niatür mək-
tə bi nin nü ma yən də si Əb dül mö min Mə həm-
məd əl-Xo yi nin “Vər qa və Gül şa” əsə ri nə 
çək di yi 71 mi niatür İs tan bu lun Top qa pı Sa ra yı 
Mu ze yin də qo ru nur. Bu  mi niatür lə rin ilk də fə 
top lu şə kil də nəşr edil di yi ye ni ki tab mə də niy-
yə ti miz üçün töh fə dir. Ya xın və Or ta Şərq in cə-
sə nə ti nin ən qə dim mi niatür lə ri nə həsr olu nan 
bu nəşr sa yə sin də XIII əsr Azər bay can təs vi ri 
sə nə ti və onun son ra kı in ki şa fı haq qın da dol-
ğun tə səv vür əl də et mək im ka nı ya ra nır.

davamı səh. 5-də

Mə lum ol du ğu ki mi, bu ilin 
ap rel ayın da Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Mə də niy yət 
Na zir li yi tə rə fin dən “Mə də niy-
yət na mi nə sülh” (Peace4 Cul-
tu re) ad lı qlo bal kam pa ni ya 
irə li sü rü lüb.

Ye ni plat for ma mə də ni ir sin 
qo run ma sı, dinc və da ya nıq lı 
sülh se vər cə miy yət lə rin qu rul-
ma sı və bey nəl xalq sülh sis tem-
lə ri nin güc lən di ril mə si, elə cə də 
sül hün əl də olun ma sın da mə-
də niy yə tin ro lu ilə ya na şı, mə-
də niy yə tin in ki şa fın da sül hün 
ro lu nun öy rə nil mə si məq sə di 
da şı yır. Ötən dövr ər zin də bir 
sı ra bey nəl xalq təş ki lat və öl kə-
lər dən bu la yi hə yə dəs tək ifa də 
olu nub.

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 ril di.

BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan-
sı, İs lam Dün ya sı Elm, Təh sil 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 bi rə 
döv lət rəs mi lə ri, 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 qa tıl mış dı.

Fo ru mun açı lış mə ra si min-
də ADA Uni ver si te ti nin pro rek-
to ru Va fa Kaz dal rek tor Ha fi z 
Pa şa ye vin adın dan iş ti rak çı la rı 
sa lam la dı, be lə bir təd bi rə ev 
sa hib li yi et mək dən qü rur his si 
ke çir dik lə ri ni bil dir di.

Mə də niy yət Na zir li yi Me dia və 
kom mu ni ka si ya şö bə si nin mü di ri 
Mər yəm Qa far za də “Mə də niy yət 
na mi nə sülh” kam pa ni ya sı haq-
qın da mə lu mat ver di. Qeyd et di 
ki, mə də niy yət üçün sülh va cib 
məf hum dur. Şö bə mü di ri təd bi rin 
proq ra mı nı diq qə tə çat dır dıq dan 
son ra ilk ple nar ic las baş lan dı.

davamı səh. 3-də

Mədəniyyət sülh üçün,
sülh də mədəniyyət üçün nə edə bilər?

Azərbaycan-Qətər dostluq abidəsi
De kab rın 5-də Do ha şə hə rin də Azər bay can-Qə tər dost luq 
əla qə lə ri ni tə cəs süm et di rən “Qar daş lıq” abi də si nin açı lış mə-
ra si mi ke çi ri lib.

Qə tə rin ən bö yük mə də niy yət la yi hə si he sab olu nan “Ka ta ra” 
mə də niy yət şə hər ci yi nin çox say lı zi ya rət çi qə bul edən gu şə sin də 
yer lə şən abi də Azər bay can Res pub li ka sı nın Qə tər Döv lə tin də ki 
Sə fi r li yi nin tə şəb bü sü ilə hey kəl tə raş Nov ruz Mu sa yev tə rə fi n dən 
ha zır la nıb.

davamı səh. 3-də

“Titrəmə” və “Anya”
mükafat qazanıb

De kab rın 6-da Tür ki yə nin İs tan bul şə hə rin də 9-cu “Bey-
nəl xalq İpək Yo lu Film Mü ka fat la rı”nın təq di ma tı olub. 
Bu il mü ka fat lar üçün müx tə lif öl kə lər dən re kord say da 
– 3089 film-mü ra ciət qə bul olu nub. Mü ka fat lan dır ma-
nın fi nal mər hə lə si nə Azər bay can dan 2 ek ran əsə ri – 
re jis sor Amil Ama lın “Tit rə mə” qı sa met raj lı bə dii və Lə tif 
Lə tif so yun “An ya” qı sa met raj lı sə nəd li film lə ri ke çib.

Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin dəs tə yi, 
“Tür ki yə Si ne ma və Te le viz ya Əsər lə ri Sa hib lə ri Məs-
lək Bir li yi”nin (SE TEM) təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən mü ka-
fat lan dır ma mə ra sim də qa lib lər elan olu nub.

Amil Ama lın “Tit rə mə” fi l mi bey nəl xalq qı sa met raj lı 
bə dii fi lm ka te qo ri ya sın da “Ən yax şı fi lm” mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lüb.

davamı səh. 2-də
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İşğaldan azad edilən bölgələrimizlə bərabər 
bütün Azərbaycan inkişaf edəcək

“Qarabağ, Zəngəzur bölgəsinə bəlkə də 10 dəfədən çox getmişəm. 
Eyni zamanda Azərbaycanın qalan yerlərini də yaddan çıxarmıram”

AzərbaycanRespublikasınınPrezi
dentiİlhamƏliyev,birincixanım
MehribanƏliyevavəqızlarıLeyla
Əliyevadekabrın6daQubarayo

nunasəfərediblər.

Prezident,birincixanımvəqızlarıəvvəlcə
ulu öndər Heydər Əliyevin Quba şəhərinin
mərkəzindəucaldılmışabidəsiniziyarətedə
rəkönünəgüldəstəsiqoyublar.
DövlətbaşçısıvəbirincixanımQubaOlim

piya İdman Kompleksində yenidənqurma,
əsaslıtəmirvətikintiişlərindənsonrayaradı
lanşəraitlə,həmçininHeydərƏliyevFondu
tərəfindənQubanınBirinciNügədikəndində
inşa olunmuş 1 nömrəli tam ortaməktəblə
tanışolublar.
Həmingün“QubaABADFactory”qablaş

dırma vasitələrinin istehsalı müəssisəsinin
açılışıdaolub.
“ABAD”publikhüquqişəxsindirektoruRü

fətElçiyevmüəssisədəgörülənişlərbarədə
məlumat verib.Bildirilib ki, “ABADFactory”
birneçəildirqubalımikrovəkiçiksahibkar
lara qida istehsalımüəssisəsi ki
mi tanış idisə,artıqhəmdəqab
laşdırma vasitələrinin istehsalı
müəssisəsi kimi onlara yardımçı
olacaq. Burada kartondan müx
təlif qablaşdırma vasitələri, ka
ğızvəetiketlərin istehsalı,promo
məhsulların hazırlanması, eyni
zamanda,tullantıkağızlarınpres
lənməsinəzərdətutulur.
Xatırladaqki,ABAD–“AiləBiz

nesinə Asan Dəstək” publik hü
quqişəxsölkəbaşçısının2016cı
ildə imzaladığı fərmanla yaradı
lıb.Təkcəcariilin10ayınınyeku
nunda“ABAD”500ailəyədəstək
göstərib.Qubadayenimüəssisə
ninaçılışı ilə ilkinmərhələdə20,
sonrakımərhələdəisə50nəfərinişlətəmi
natıreallaşacaq.
Daha sonra QubaQonaqkənd avtomobil

yolununaçılışıolub.46kilometrlikyolun is
tismara verilməsi ilə ətraf kəndlər də daxil
olmaqlaümumilikdə68minnəfərinrahatge
dişgəlişitəminolunacaq.
PrezidentİlhamƏliyev,birincixanımMehri

banƏliyevavəqızlarıLeylaƏliyevaQubara
yonunun Qonaqkənd qəsəbəsində yeni inşa
olunan Mədəniyyət evində yaradılan şəraitlə
dətanışolublar.Məlumatverilibki,2020ciil
dənetibarənQonaqkəndqəsəbəsindəkomp
leksabadlıqvəquruculuqişlərihəyatakeçirilib. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi
nin ətrafında yeni park salınıb.Mədəniyyət
evininistifadəyəyararsız,qəzalıvəziyyətdə
olanbinasısökülərəkəvəzindəyenisitikilib.

Mədəniyyəteviilətanışlıqdansonradövlət
başçısıqəsəbəsakinləriiləsöhbətedib.
MilliMəclisindeputatıVahidƏhmədov,sa

kinlər dövlətimizin başçısına QubaQonaq
kənd avtomobil yolunun çəkilməsi ilə bağlı
minnətdarlıqlarını bildiriblər, həmçinin ildö
nümünüqeydetdiyimizVətənmüharibəsin
dəQələbəmünasibətiləbirdahadövlətbaş
çısınatəbriklərini,xoşarzularınıçatdırıblar.
Qonaqkənd qəsəbəsinə ilk dəfə gəldiyini

deyənPrezidentİlhamƏliyevbirmüddətəv
vəlburadayolproblemininhəlliiləbağlımü
vafiqqurumlaratapşırıqverdiyinivəartıqyo
lunhazırolduğunudeyib:“Qubarayonunda
əhəmiyyət baxımından bir Xınalıq yoludur,

bir dəQonaqkənd yolu idi. Xınalıq yolu da
keçilməzbiryol idi,orayadagedibçatmaq
üçünsaatlarlavaxtlazımidivəqışaylarında,
ümumiyyətlə,təcridvəziyyətindəidi.Qonaq

kənddə,həmçinin.Vahidmüəllim
də,Qubaictimaiyyətidədəfələrlə
bu məsələni qaldırmışdı. Nəha
yət,bizbunanailolduq”.
Prezidentqeydedibki,bundan

sonraburayaturistlərdədahaçox
gələcək: “Bura çox gözəl turizm
zonasıdır. Bu yol olmadığı üçün
burayaturistdəgəlmirdi.Əminəm
ki,indibugözəlmənzərəliyerlər
də çox gözəl istirahət zonaları,
hotellər,ictimaiyerləryaradılacaq.
Yəni, Qubanın bu hissəsi canla
nacaq”.
Dövlətbaşçısıvurğulayıbki,Və

tənmüharibəsindətarixiZəfərdən
sonra işğaldan azad edilmiş böl

gələrimizdə–həmQarabağda,həmdəZən
gəzurda quruculuq işləri aparılır. Eyni za
mandadigərbölgələrimizindəinkişafıdiqqət
mərkəzindədir: “Cəmibir il keçibüstündən,
görünnəqədərböyükişlərgörmüşük.Mən
Qarabağ, Zəngəzur bölgəsinə bəlkə də 10
dəfədənçoxgetmişəm.Amma,eynizaman
da,Azərbaycanınqalanyerlərinidəyaddan
çıxarmıram”.
PrezidentİlhamƏliyev,birincixanımMeh

ribanƏliyevavəqızlarıLeylaƏliyevaQonaq
kəndsakinləri iləbirlikdəuluöndərHeydər
Əliyevin qəsəbənin mərkəzində ucaldılan
abidəsininönünəgüldəstəsiqoyublar.
Sonraxatirəşəkliçəkdirilib.

Amerikalı qonaq “Mədəniyyət naminə sülh” 
təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirib

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevdekabrın
2dəABŞEtnikAnlaşmaFondununtəsisçisivəprezidentiMark
Şnayeriqəbuledib.

Görüşdə Azərbaycanda tarixən mövcud olan tolerant mühit,
bütünxalqlarınvədinlərinnümayəndələrinin,ocümlədənyəhudi
icmasının ölkəmizdə bir ailə kimimehribanlıq və əminamanlıq
şəraitindəyaşamasıməmnunluqlavurğulanıb.
Digərdinivəetnikicmalarınnümayəndələriiləyanaşı,yəhudi

icmasınadövlətsəviyyəsindəyaradılanşəraitvəgöstəriləndiq
qət, qayğı yüksək qiymətləndirilib, yəhudilərin ölkəmizin ictimai
həyatındafəaliştirakıqeydedilib.
SöhbətzamanıBakıdakeçirilənvəMarkŞnayeriniştiraketdiyi

“Mədəniyyətnaminəsülh”qlobalkampaniyasınınTərəfdaşlarFo
rumuAzərbaycanınmədəniyyətlərarasıdialoquninkişafınaverdi
yinövbətitöhfəkimidəyərləndirilib.

Mədəniyyət naziri Misir Milli Muzeyinin 
direktoru ilə görüşüb

AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyətnaziriAnarKərimov
MisirƏrəbRespublikasındasəfərdədir.Nazirdekabrın8də
MisirinyeniinzibatipaytaxtındaişəbaşlayacaqİCESCOBaş
Konfransının14cüsessiyasındaiştirakedəcək.

AnarKərimovsəfərçərçivəsindəMisirMilliMuzeyinindirektoru
SabahAbdelRazekləgörüşüb.Nazirmuzeylətanışolub.
Anar KərimovaMisirin qədim tarixini əks etdirən eksponatlar

haqqındaətrafıməlumatverilib.
Azərbaycan nümayəndə heyətini səmimi salamlayan muzey

rəhbəri birgə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyətini
qeydedib.
DəvətüçüntəşəkkürünübildirənAnarKərimovAzərbaycanMilli

İncəsənətMuzeyindəqədimMisirəaid51eksponatınhəssaslıqla
qorunduğunudiqqətəçatdırıb.HəminsənətnümunələrininMisir
MilliMuzeyindəonlayntəqdimatınınböyükmarağasəbəbolacağı
qeydolunub.Bəşəriyyətinqədimmədəniyyətinəsahib,sivilizasi
yanınbeşiyisayılanMisirinmədəniyyətsahəsindətəcrübəsindən
yararlanmağınfaydasınıvurğulayannazirbuistiqamətdəikitərəfi
görüşlərin,birgəlayihələrinvacibliyiniqeydedib.

“Nizami Gəncəvi əsərləri rəsmlərin dili ilə” 
Respublika Uşaq Kitabxanasının keçirdiyi 

festival çərçivəsində sərgi
F.KöçərliadınaRespublikaUşaqKitabxanası6–10dekabr
tarixindədahiAzərbaycanşairiNizamiGəncəvinin880illik
yubileyinəhəsredilmiş“Dünyadasözolmasa,nəyəgərək
düşüncə”adlıfestivalkeçirir.MədəniyyətNazirliyinindəstəyi
iləgerçəkləşənfestivalınproqramınarəsmgünü,şeirgünü,
musiqigünüvəbaşqatədbirlərdaxildir.

FestivalınilktədbiriXətaiSənətMərkəzindətəşkilolunan“Ni
zamiGəncəviəsərlərirəsmlərindiliilə”adlırəsmgünüolub.Mər
kəzinekspozisiyazalındasərgiaçılıb.
Kitabxanadan verilən məlumata görə, sərgidə 1, 3, 5 saylı

Uşaqgəncləryaradıcılıqmərkəzlərinin,“TamaraART”,“Günəş
ART”, “PalitraART” studiyaların dərnək üzvlərinin, paytaxtda
kı14,91,211,179,227,238,167,229,272,201nömrəliorta
məktəblərin,BakıAvropa,İdrak,Zəngi,TürkAnkara,16nömrəli
texnikihumanitar liseylərin,XXIəsrməktəbin, İncəsənətGim
naziyasışagirdlərinin,eləcədəKəlbəcər,Qax,Balakən,Zaqa
tala,QusarMKSoxucularının160ayaxınillüstrasiyavərəsmi
nümayişolunub.
Tədbirdə iştirakedənMədəniyyətNazirliyi,OmbudsmanApa

ratı,Ailə,QadınvəUşaqProblemləriüzrəDövlətKomitəsi,Gənc
liyəYardımFondununnümayəndələri,XalqrəssamıArifHüsey
nov, sənətşünas, Əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev,
qrafik rəssam İlqar Mehdiyev uşaqların Nizami əsərlərinə çək
diklərirəsmləriyüksəkqiymətləndirərəkonlaragələcəkişlərində
uğurlardiləyiblər.
TədbirzamanıR.Hacıyevadına15nömrəlionbirillik,Leopold

vəM.Rostropoviçləradına21nömrəlionbirillikmusiqiməktəblə
rininşagirdlərişairinsözlərinəbəstələnmişmahnılarıifaediblər.
Sonda festival iştirakçıları diplom və təşəkkürnamələrlə təltif

olunublar.
Qeydedəkki,dekabrın7dəGəncliyəYardımFondundafesti

valınnövbətitədbiri–“ŞairlərustadıböyükNizami”adlışeirgünü
keçirilib.
FestivalınəsasməqsədiqüdrətlisözvəfikirustadıNizamiGən

cəvinininsanlarıdaiməxlaqikamilliyəçağıranvəyüksəkmənəvi
keyfiyyətləraşılayanzənginyaradıcılığınıtəbliğetmək,həmçinin
mütəfəkkirşairinsənətinigələcəknəsillərəçatdırmaqdır.

Xəbərverildiyikimi,
AzərbaycanUNESCO
nunSilahlımünaqi
şələrzamanımədəni

mülkiyyətinqorunmasıüzrə
Komitəsinəüzvseçilib.Bu
nunlabağlısəsvermə30
noyabr–1dekabrtarixlə
rindəParisdə,UNESCOnun
Silahlımünaqişələrzamanı
mədənimülkiyyətinmüha
fizəsiüzrə1954cüilHaaqa
KonvensiyasınınİkinciProto
kolunatərəfdövlətlərin9cu
iclasıçərçivəsindəkeçirilib.

Xarici İşlər Nazirliyindən veri
lən məlumata görə, iclasda öl
kəmizindənamizədliyiirəlisürü
lüb vəsəsvermədə iştirakedən
dövlətlərinmütləqəksəriyyətinin
dəstəyi iləAzərbaycanRespub
likasınövbəti4ilmüddətinəKo
mitəyəüzvseçilib.
Xatırladaqki,noyabrın17də,

UNESCOBaşKonfransının41
ci sessiyası gedişindəAzərbay
can Respublikası 20222025ci
illərüzrətəşkilatınİcraiyyəŞura
sınaüzvseçilib.
Hər iki seçkidə əldə edilmiş

nailiyyətAzərbaycanınUNESCO
dəyərlərinə sadiqliyinin beynəl
xalqictimaiyyəttərəfindəntəqdir
edilməsiningöstəricisidir.
AzərbaycanhəmçininUNESCO

nun Qeyrimaddi mədəni irsin
qorunması üzrəHökumətlərarası
Komitəsinin (20182022) və Mə
dəni özünüifadə müxtəlifiyinin
qorunması və təşviqi haqqında
Konvensiyanın Hökumətlərarası
Komitəsinin(20192023)üzvüdür.

***
Qeyd edək ki, UNESCOnun

Silahlı münaqişələr zamanı mə
dəni mülkiyyətin mühafizəsi üz
rə 1954cü il Haaqa Konvensi
yasının İkinci Protokoluna tərəf
dövlətlərin iclasında Mədəniyyət
Nazirliyi yanında Mədəni İrsin
Qorunması, İnkişafı və Bərpası
üzrəDövlətXidmətininrəisiAzad
Cəfərlinin rəhbərlik etdiyi nüma
yəndəheyətidəiştirakedib.
Dövlət Xidmətindən bildirilib

ki, noyabrın 29dan dekabrın
3dəkdavamedənsəfərzama

nı nümayəndə heyəti, həmçinin
UNESCOnun “Silahlı münaqi
şə zamanı mədəni sərvətlərin
qorunması haqqında” 1954cü
il tarixli Haaqa Konvensiyasına
tərəf dövlətlərin 14cü iclasında
iştirakedib.
Konvensiyanın icrası ilə bağ

lı hesabatın müzakirəsi zama
nı Dövlət Xidmətinin rəisi Azad
Cəfərli çıxış edib.O,Konvensi
yanın vacibliyindən danışaraq,
işğaldan azad olunmuş ərazilə
rimizdəkiabidələrinvəziyyəti ilə
bağlı məlumat verib, bu istiqa
mətdə bölgəyəUNESCO texni
ki missiyasının göndərilməsinin
önəminiqeydedib.

İclas zamanı Ermənistan nü
mayəndə heyətinin təxribat xa
rakterli çıxışlarına adekvat ca
vablar verilib və erməni tərəfin
iclası siyasiləşdirməsinin yolve
rilməzliyidiqqətəçatdırılıb.
Azərbaycan nümayəndə  he

yəti23dekabrtarixindəUNES
COnun Silahlı münaqişələr
zamanı mədəni sərvətlərin qo
runması üzrə Komitənin 16cı
iclasındadaiştirakedib.
Komitənin gündəliyi üzrə

Azərbaycantərəfinintəqdimet
diyi milli hesabatın müzakirəsi
zamanı Dövlət Xidmətinin rəisi
çıxış edərək bildirib ki, hesa
batda işğaldan azad olunmuş

ərazilərdəyerləşənmilliirsimiz
ləbağlıməqamlarəksini tapıb.
Vurğulanıbki,hazırdaölkəmizin
işğaldanazadolunmuşərazilə
rində işğal zamanı dağıdılmış
tarix və mədəniyyət abidələri
nin inventarlaşdırılması, müha
fizəsi,vəbərpasıüzrə tədbirlər
görülür. Mədəniyyət Nazirliyi
tərəfindənhəyatakeçirilənmo
nitorinq prosesinə əsasmaneə
təhlükəsizlik məsələsi, işğal
dan azad olunmuş ərazilərdə,
o cümlədən abidələrin ətrafı
na yerləşdirilmiş müxtəlif tipli,
həmçininpiyadalarəleyhinəmi
nalardır.
Qeyd olunub ki,Azərbaycan

tərəfi işğaldan azad olunmuş
ərazilərdəabidələrinqorunma
sı ilə əlaqədar mütəşəkkil və
sistemlifəaliyyəthəyatakeçirir.
Ölkəmizpostmüharibədövrün
də tarix və mədəniyyət abidə
lərinin qorunması ilə bağlı öz
nümunəvi təcrübəsini digər
dövlətlərlə də paylaşmağa ha
zırdır.
Komitə iclasızamanıabidələ

rinqorunmasıüzrəmonitorinqin
və nəzarətin həyata keçirilmə
si üzrə alt komitənin mandatı
nın uzadılması qərara alınıb və
Azərbaycan tərəfi də bu qərara
özdəstəyiniverib.

Ölkəmiz UNESCO-nun 
daha bir komitəsinə üzv seçilib
Dövlət Xidmətinin rəisi Parisdə keçirilən iclaslarda iştirak edib

“Titrəmə” və “Anya” mükafat qazanıb
əvvəli səh. 1-də

Filmbir ayağınıminapartlayışı za
manıitirmişəsgərhaqqındadır.Ayağı
nı itirənəsgərbədənininbirparçasını
axtarmaqüçünböyükbir yol keçməli
olur...
Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə

“Azərbaycanfilm”də istehsal olunan
filmin ssenari müəllifəri Amil Amal,
AqşinEvrən,AyşadSəfərəliyev,təs
vir rejissoru Əli Sultanov, bədii rəh
bəri və prodüseri Cəmil Quliyevdir.

Əsas rolları BəhruzVaqifoğlu və İl
qarCahangirlicanlandırıb.
LətifLətifsoyun“Anya”filmiisəbey

nəlxalqqısametrajlısənədlifilmkate
qoriyasında“Münsifərheyətininxüsu
simükafatı”nalayiqgörülüb.
Filmdə vaxtilə kənddə rus dili və

ədəbiyyatı müəllimi olan yaşlıAnya
nınhəyatındanepizodlartəqdimedilir,
onundüşüncəvəxəyallarındanbəhs
olunur.Filmbundanəvvəl38ciFəcr
BeynəlxalqFilmFestivalının“Eastern
Vista”bölməsindəiştirakedib.
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Regionda mədəni 
tərəfdaşlıq da vacibdir
“Yalnız mədəniyyətin sülh

üçünnəedəbiləcəyinideyil,sül
hündəmədəniyyətüçünnəedə
biləcəyini düşünək” adlı birinci
plenar sessiya Mədəniyyət Na
zirliyiAparatınınrəhbəri,“Mədə
niyyətnaminəsülh”qlobalkam
paniyası İşçi Qrupunun rəhbəri
Vasif Eyvazzadənin moderator
luğuiləgerçəkləşdi.
Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin köməkçisi – Pre
zident Administrasiyası Xarici
siyasət məsələləri şöbəsinin
müdiri Hikmət Hacıyev çıxış
edərək bildirdi ki, 44 günlük
Vətən müharibəsindəAzərbay
canın qazandığı Zəfər Cənubi
Qafqaz üçün böyük imkanlar
yaratdı: “Məqsədimiz dayanıqlı
sülhütəşviqetməkdir.Təkcəti
carətyollarıdeyil,mədənitərəf
daşlıqdaəsasdır.Azərbaycanın
işğal altında olan ərazilərin
dəmədəni irsimizməhv edilib.
30 il müddətində biz BMT və
UNESCOnubuişəcəlbetmiş
dikvəbumüddətdəUNESCO
nun bu ərazilərə səfərini göz
lədik ki, bu təşkilat mədəni
irsimizəqarşıtörədilənvəhşiliyi
beynəlxalqaləməgöstərsin.Bu
gün Azərbaycan UNESCO İc
raiyyə Şurasına seçilməklə bir
dahaetibarınıgöstərdi”.
HikmətHacıyevAzərbaycanın

işğaldanazadolunmuşəraziləri
nəsəfəretdiyinəgörəİCESCO
nunBaşdirektoruna təşəkkürü
nü bildirdi: “Biz Azərbaycanın
əsrlərlə yaratdığı digər xalqlara
hörmət təcrübəsini paylaşmaq
istəyirik. Bu mənada “Mədəniy
yətnaminəsülh”platformasıçox
vacibəhəmiyyətdaşıyır”.
Sonra BMTnin Sivilizasiya

lar Alyansı üzrə ali nümayən
dəsi Migel Angel Moratinosun
videomüraciətidinlənildi.Alinü
mayəndə Sivilizasiyalar Alyansı
ilə Azərbaycanın əlaqələri haq
qında fikirlərini bölüşdü. Qeyd
etdi ki,AzərbaycanMədəniyyət
Nazirliyinin təşəbbüsü alyansın
missiyasına uyğundur: “Bu tə
şəbbüs davamlı sülh üçün va
cibelementləriözündəcəmedir.
Müxtəlifmədəniyyətlərarasında
anlaşma yaradaraq sülhü təbliğ
edir.Butəşəbbüsühəyatakeçir
mək üçün ələlə verərək çalış
malıyıq”.

“Mədəniyyətin sülhü təşviq 
edə biləcəyinə inanırıq”
Mədəniyyət naziri Anar Kəri

movqonaqlarısalamlayaraqna
zirliyin“Mədəniyyətnaminəsülh”
təşəbbüsünü doğuran əsaslar
dansözaçdı:“Bizişğaldanazad
olunmuş ərazilərimizə gedən
zaman Ermənistan tərəfindən

sosialinfrastruktura,mədənimi
rasımıza qarşı həyata keçirilən
vandalizm və talançılığın miq
yasını tam şəkildə görə bildik.
Başa düşdük ki, bu dağıdılmış
infrastrukturubərpaetməküçün
bizədayanıqlı sülh lazımdır.Bu
səbəbdəndəMədəniyyətNazir
liyisülhütəşviqetməküçünyeni
təşəbbüsləçıxışetdi”.
Sülhvəmədəniyyətarasında

mühüm qarşılıqlı əlaqənin ol
duğunu bildirən Anar Kərimov
qeyd etdi ki, mədəniyyətin ye
nidən çiçəklənməsi üçün sülh
vacib amildir: “Burada həm də
münasibətlərin dirçəlişindən
söhbət gedir. İkinci vacib ele
ment mədəniyyətin rolunu vur
ğulamaqdır. Üçüncü element
budur ki, Azərbaycan bütün
problemlərə rəğmən etnik və
mədəni təmizlənməyə baxma
yaraqhələdəmədəniyyətinsül
hütəşviqedəbiləcəyinə inanır.
Bu təşəbbüsbölgədədayanıqlı
sülhəyolaçabilər.Azərbaycan
uzunmüddətli sülh proqramı
nın qurulmasına cəhd göstərir.
2008ci ildəAzərbaycan Prezi
denti İlham Əliyevin təşəbbü
sü ilə bünövrəsi qoyulan “Bakı
Prosesi”bütündünyadadialoqu
təşviqetməkməqsədidaşıyırdı.
Butəşəbbüsqlobalplatformaya
çevriləbildi”.
Nazir qeyd etdi ki, “Mədəniy

yətnaminəsülh”platformasıda
bəşəriyyət üçün yeni imkanlar
yaradabilər:“Butəşəbbüsünnə
ticəverməsiüçünpraktikifəaliy
yətlər haqqında düşünürük və
artıq işlər tədbirlər planı halına
çevrilir. 2022–2027ci illər üçün
nəzərdə tutulan tədbirlər pla
nında6 istiqamətüzrə fəaliyyət
nəzərdətutulub.Mədəniyyətdili
sülhəyolaçmaqüçünəngözəl
ideyadır və biz bu imkanlardan
istifadə edəcəyik. Beynəlxalq
tərəfdaşlarıbutəşəbbüsləridəs
təkləməyəçağırırvəforumunişi
nəuğurlararzulayıram”.

***

Foruma videoformatda qoşu
lan İCESCOnun Baş direktoru
Salim bin Məhəmməd əlMalik
qlobaltəşəbbüsəgörəAzərbay
canHökumətinəminnətdarlığını
bildirdi. Qeyd etdi ki, dünyaya
sülhtoxumlarıəkilməlidirvəmə
dəniyyətin inkişafı bundan ası
lıdır: “Azərbaycan Mədəniyyət
Nazirliyininbuideyasısülhüçün
yeni davranışları təşviq edir və
biz bu təşəbbüsü dəstəkləyirik.
Sülhü qorumaq missiyası çox
vacibdir.Mədəniyyət anlamı isə
bütün insanları bir araya gəti
rəcək məfhumdur. İnanıram ki,
Azərbaycan bu təşəbbüslə qlo
balsülhəöztöhfələriniverəcək”.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti

vəİrsiFondununprezidentiGü
nay Əfəndiyeva Türk dünyası
mədəniyyətinintəbliğivətəşviqi
ninəhəmiyyətini qeydetdi, fon
dunbuistiqamətdəhəyatakeçir
diyilayihələrdənsözaçdı.
EtnikAnlaşmaFondunun(ABŞ)

prezidenti Ravin Mark Şnayer
Prezident İlham Əliyevin multi
kulturaldəyərlərədiqqətinixüsusi
vurğuladı. Bildirdi ki, Azərbayca
nın uğurları onları çox sevindirir:
“Müxtəlif dinlərin və mədəniyyət
lərinnümayəndələrininbuölkədə
sülh şəraitində yaşaması gözəl
nümunədirvəbizbuşəraitəgörə
minnətdarlığımızıbildiririk”.
KAİCİİD Beynəlxalq Din

lərarası və Mədəniyyətlərarası
Dialoq Mərkəzi (Avstraliya) baş
katibinin müavini Elham Alşey
ni forumun təşkilatçılarına min
nətdarlığını bildirərək buradakı
müzakirələrin regionda sülhü
bərqərar edəcəyinə ümidvar ol
duğunu vurğuladı. O, rəhbəri
olduğu mərkəzin bu təşəbbüsü
dəstəklədiyiniqeydetdi.
MəşhurfotojurnalistRzaDiqqə

ti(Fransa)bildirdiki,dünyadabaş
verənmüharibə,vəhşilikvəqətlləri
çəkibictimaiyyətənümayişetmək
ləinsanlarısülhətəşviqedəbilə
rik: “İnsanlara sülhü bəzən şəkil
diliilədətəşviqetməklazımgəlir.

1992ciildəErmənistanınXoca
lıdatörətdiyisoyqırımıvəötənil
Gəncəyərakethücumlarızama
nıçəkdiyimkadrlarınbeynəlxalq
aləmdə nümayişi bəşəriyyəti
sülhəsəsləməkləbərabər,həqi
qətləribəyanetməkbaxımından
əhəmiyyətliidi”.
Panel iclasın sonunda çıxış

çılar onlara ünvanlanan sualları
cavablandırdılar.

Beynəlxalq sülh sistemini 
necə gücləndirə bilərik? 
“Sülh Əlaqələndiriciləri” təş

kilatının təsisçisi və baş icra
çı direktoru Jan Kristof Basın
moderatorluğu ilə keçən plenar
sessiya “Sülhsevər cəmiyyətləri
vəbeynəlxalqsülhsisteminida
yanıqlı şəkildə necə gücləndirə
bilərik?” mövzusuna həsr olun
muşdu.
Xarici işlər nazirinin müavini

ElnurMəmmədovnazirCeyhun
Bayramovun tədbir iştirakçıları
nasalamlarınıçatdırdı.Qeydet
diki,ölkəmizdəyüzillərdirəmin
amanlıqşəraitindəyaşayanmilli
azlıqlarvar.2008ci ildənPrezi
dent İlham Əliyevin təşəbbüsü
ilə “Bakı Prosesi”nə başlanıldı.
Bu platforma əsasında müxtə
lifikvə tolerantlıq təbliğolunur.
2017ci ildə BMTnin Baş ka
tibi “Bakı Prosesi”ni dünyada
bu məqsədlə yaradılmış əsas
platforma kimi dəyərləndirib.
Son12ilərzində“BakıProsesi”
çərçivəsində 300ə yaxın tədbir
keçirilib. Bununla bərabər, hər
ikiildənbirNizamiGəncəviBey
nəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı
iləQlobalBakıForumudatəşkil
edilir.BuilölkəmizdədahiAzər
baycan şairi Nizami Gəncəvin
880 illiyi qeyd edilir. Nizaminin
əsərlərində sülh və tolerantlıq
kimi ideyalar tərənnüm olunur:
“Biz ölkə olaraq özümüzü güc
lü,qüdrətligörürük.Buideyaları
daimasəsləndiririk.Sülhözü il
kinşərtdir.Bütünmədəniyyətlə
rinirəligetməsiüçünəsasdır”.

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin
(BƏƏ) Tolerantlıq Nazirliyinin
baş direktoru Afra Məhəmməd
əlSabri dedi ki, dinlərarası di
aloqbütündünyadacəmiyyətləri
birarayagətirəbilər:“Bizmədəni
müxtəlifiyətöhfəverənölkəola
raq birbirimizin təcrübəsindən
yararlanaraq bütün dünyaya öz
ideyalarımızıbəyanetməliyik”.
İstanbulBeynəlxalqSivilizasi

yalar Araşdırmaları Mərkəzinin
sədri Bekir Karlığa dedi ki, bu
gündünyamız böyükaşınmalar
yaşayır. Bunun səbəblərini bə
ziləri siyasət və iqtisadiyyatda
arayır.Ammaəsassəbəbmədə
niyyətdir. Mədəniyyət tamlıqdır.
Buradadüşüncə,din,sənət,hü
quq,ədəbiyyat,dövlətsistemivə
birgəyaşayış qaydaları var. Bir
gəyaşayış mədəniyyətin önəmli
sahəsidir.Multikulturaldəyərlərə
sahibçıxmaqlasülhənailolmaq
mümkündür.
“Təhsilvasitəsiləinsanlarüçün

yüksək imkanlar” beynəlxalq ic
timai təşkilatının baş icraçı di
rektoruXavierNunezGonzalez,
DünyaKilsələrŞurasıBeynəlxalq
əlaqələrkomissiyasınındirektoru
Piter Prov, Böyük Britaniyanın
Koventri Universitetində Sülh,
Etimad və Sosial Münasibətlər
İnstitutununqurucusuvərəhbəri,
professor Mayk Hardi (videofor
matla) qlobal təşəbbüsü təqdirlə
qarşıladıqlarınıbildirdilər.

Çoxtərəfli əməkdaşlığın 
qurulması

“Sülh və təhlükəsizlik çağı
rışları: çoxtərəfi əməkdaşlığın
qurulması” mövzusunda üçün
cü paneldəmoderator – “Ələd
din layihəsi”nin icraçı direktoru
Abe Radkin forumun məhsul
dar olduğunu diqqətə çatdırdı.
Vurğuladı ki,AzərbaycanınQə
ləbəsi regionda siyasətə yeni
dinamizm qatıb. Bu səbəbdən
sülhə çağırış olan “Mədəniyyət
naminəsülh”layihəsialqışlanası
təşəbbüsdür.

Sülh Məkanları Avropa Şə
bəkəsinin prezidenti Eduardo
BassoAvropadaçoxtərəfitərəf
daşlıqnümunələrindənbəhset
di,qlobal layihəninəhəmiyyətini
yüksəkqiymətləndirdi.
Beynəlxalq Münasibətlərin

Təhlili Mərkəzi İdarə heyətinin
sədri Fərid Şəfiyev diqqətə çat
dırdı ki, mədəni irs nümunələri
nin dağıdılması, talan edilməsi
beynəlxalqhüquqaziddir.Fevral
ayındaİrəvandaAzərbaycanxal
çalarınınerməninümunələrikimi
sərgilənməsi beynəlxalq hüquqa
hörmətsizlikdir: “Düşünürük ki,
buplatformanınsəmərəliolması
üçünbərabəryanaşmagərəkdir”.
Türk Dövlətləri Təşkilatı Baş

katibininmüaviniSultanbayRa
yev,BMTninSülhUniversitetin
də Beynəlxalq hüquq departa
mentinindirektoruMihirKanade,
Asiya Əməkdaşlıq Dialoqunun
Baş katibi Pornçai Danvivatana
daqlobalkampaniyanınəhəmiy
yəti, dayanıqlı inkişaf üçün sül
hünrolubarədədanışdılar.
Son panel iclasda çıxış edən

nazirAnarKərimovforumiştirak
çılarınatəşəkkürünübildirdi:“Mə
dəniyyətnaminəsülh”təşəbbüsü
iləbağlı20dənçoxməruzədin
lənildi. Forumda “Biz sülhü təş
viq etmək üçün nələr etməliyik”
sualınacavabaldıq.Bizimümu
mirifahımızsülhdənkeçir.Məm
nunluqlaqeydetməkistərdimki,
Azərbaycan sülh naminəmədə
niyyət prosesini özü beynəlxalq
təşəbbüs olaraq təbliğ edir. Bi
zimbuyenikonsepsiyamızbey
nəlxalq aləmdə tanınıb daha da
geniş dəstək alacaq. Sonda bir
dahabütüniştirakçılaratəşəkkür
edirəm və əminliyimi bildirirəm
ki, bu, hələ yolun başlanğıcıdır
vəkonkretnəticələrərəvacverə
cək.GələnilBakıdanövbətiMə
dəniyyətlərarası Dialoq Forumu
keçiriləcəkvəümidedirəmki,bu
proses artıq gələcək fəaliyyətlər
üçünbirzəminyaradır”.
Bununla da “Mədəniyyət na

minə sülh” qlobal kampaniyası
nınTərəfdaşlarForumuöz işini
başavurdu.

***
Qeyd edək ki, dekabrın 3də

Tərəfdaşlar Forumu iştirakçıla
rının Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtıŞuşaşəhərinəsəfəritəş
kil olunub. Xarici nümayəndələr
Şuşanıntariximədəniirsi,ermə
niişğalıdövründədağıdılıbtalan
edilmiştikililər,vandalizməməruz
qalmış abidələr, eləcə dəŞuşa
nın işğaldan azad edilməsindən
sonrabaşlananbərpaquruculuq
işləriilətanışolublar.

LALƏ

Mədəniyyət sülh üçün, sülh də mədəniyyət üçün nə edə bilər?
“Mədəniyyət naminə sülh” qlobal kampaniyasının Tərəfdaşlar Forumu keçirilib

Dohada Nizami Gəncəvinin 880 illiyi qeyd edilib

Mədəniyyətnazirinin
birincimüaviniElnur
Əliyevinrəhbərliyiilə
nümayəndəheyəti

Qətərəsəfəredib.

Dekabrın 5də Azərbaycanın
QətərDövlətindəkiSəfirliyivəQə
tərMilliKitabxanasının(QMK)bir
gətəşkilatçılığıiləpaytaxtDohada

NizamiGəncəvinin880illikyubile
yinəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.
TədbirdəQMKninrəhbəri,Qətə

rinBaşnazirininmüavinirütbəsində
dövlətnaziriHəmədbinƏbdüləziz
əlKavari,Azərbaycanmədəniyyət
nazirinin birinci müavini Elnur Əli
yevvə fəlsəfədoktoru,Fəlsəfəvə
SosiologiyaAkademiyasının təsis
çisiMailYaqubçıxışediblər.

HəmədəlKavaribildiribki, ikiöl
kəarasındamədəniyyət sahəsində
əlaqələr son dövrlərdə xeyli inkişaf
edib.DövlətnaziridahiAzərbaycan
şairi Nizami Gəncəvinin yubileyini
Qətərdə qeyd etməkdən məmnun
olduqlarını ifadə edib, bu kimimə
dəni tədbirlərin digər sahələrdə də
ikitərəfimünasibətlərininkişafıüçün
körpüroluoynadığınıvurğulayıb.

Humanizm,gözəllik,sevgi,gender
məsələləri və mehriban qonşuluq
kimimövzularınNizamiGəncəvinin
yaradıcılığında başlıca yer tutdu
ğunu diqqətə çatdıran Elnur Əliyev
qeyd edib ki, dahi mütəfəkkirin ya
şadığıdövrdədünyanınbirçoxböl
gələrindəzorakılıqgenişyayılsada,
Nizami Gəncəvi yaradıcılığı sülh,
ədalət, sevgi və şəxsi inkişaf kimi
mövzularıtərənnümedib.Nizaminin
“Xəmsə”si regionumuzun hüdudla
rındançoxuzaqlardabeləşöhrətta
paraqdərindənaraşdırılıbvəbirçox
şairlərinyaradıcılığındaizqoyub.
Nazirinbirincimüavinidahişairi

mizin880 illik yubileyininQətərdə
qeyd olunmasına görə təşəkkü
rünü ifadə edərək, gələcək illərdə
mədəniyyət sahəsində birgə səy
lərin daha da gücləndiriləcəyinə
ümidvarolduğunubildirib.
Çıxışlardan sonra iki ölkə ara

sında mədəniyyət sahəsində əla
qələrininkişafınavəNizamiirsinin
tədqiqinə töhfəolaraq,Həmədəl
KavariNizamiGəncəvininpoema
larının Qətər Milli Kitabxanasında
saxlanılan qədim əlyazmaları və
miniatürlərininelektronnüsxələrini
ElnurƏliyevətəqdimedib.
Tədbirzamanıhəmçininsözüge

dən əlyazmaların orijinal nüsxələri
tədbiriştirakçılarıüçünsərgilənib.
DahasonrafəlsəfədoktoruMail

Yaqub Nizami Gəncəvi yaradıcılı
ğında kamil insan və onun xüsu
siyyətlərimövzusundaçıxışedib.
Qeydedəkki,səfərçərçivəsində

Elnur Əliyev Qətərin dövlət naziri
HəmədbinƏbdüləzizəlKavariilə
görüşkeçirib.Mədəniyyətnazirinin
birincimüaviniQətərMilliKitabxa
nasınınfəaliyyətiilədətanışolub,
yerliteleviziyayamüsahibəverib.

Mədəni əlaqələrin perspektivləri 
müzakirə olunub

AzərbaycanRespublikasımədəniyyətnazirininbirinci
müaviniElnurƏliyevdekabrın6-daQətərDövlətinin
mədəniyyətnaziriŞeyxƏbdülrəhmanbinHəmədAl
Taniiləgörüşüb.

Görüşdəikiölkəarasındamədəniyyətsahəsindəəla
qələrin inkişaf istiqamətləri və perspektivləri müzakirə
edilib.
Elnur Əliyev Azərbaycanın tarixi, incəsənəti, zəngin

ədəbiyyatı,musiqimədəniyyəti,xalqsənətləri,xalçaçılıq
məktəbləri və digərmövzular barədə həmsöhbətini ət
rafıməlumatlandırıb,2021ciilinAzərbaycanda“Nizami
Gəncəvi İli”elanolunduğunuqeydedərək,dahişairvə
mütəfəkkirinyaradıcılığındansöhbətaçıb.
ElnurƏliyevhəmçinin44günlükVətənmüharibəsin

də əldə olunan şanlı Qələbədən danışaraq, ölkəmizin
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan
mövqeyiniizahedib,Azərbaycanıntəkcədöyüşmeyda
nındadeyil,diplomatikcəbhədədəqələbəqazandığını
qeydedib.O,mədəniyyətinölkələrvəxalqlararasında
münasibətlər üçün körpü rolu oynadığını bildirərək, bu
xüsusdamövcudpotensialdangenişistifadəedilməsinin
əhəmiyyətinivurğulayıb.
ŞeyxƏbdülrəhmanbinHəmədAlTaniölkələrimizara

sındaikitərəfimünasibətlərinvəmədəniəlaqələrinmöv
cudsəviyyəsindənməmnunluğunuifadəedib,müştərək
səylərvasitəsiləbuəməkdaşlığındahadagücləndirilə
cəyinəümidvarolduğunubildirib.
GörüşdəAzərbaycanın Qətər Dövlətindəki səfiri Rə

şadİsmayılovdaiştirakedib.

Azərbaycan-Qətər dostluq abidəsi
əvvəli səh. 1-də
MərasimdənöncəElnurƏliyev“Katara”Mədəniy

yət Şəhərciyi Fondunun baş direktoru Xalid əlSu
leytiiləgörüşüb.Görüşdəmədəniyyətsahəsindəiki
tərəfimünasibətlərin inkişaf istiqamətlərimüzakirə
olunub.ElnurƏliyevbaşdirektora“LeylivəMəcnun”
rəsməsərinihədiyyəedib.
AçılışmərasiminəAzərbaycanmədəniyyətnazirinin

birincimüaviniElnurƏliyev,“Katara”MədəniyyətŞə
hərciyiFondununbaşdirektoruXalidəlSuleyti,Azər
baycanınQətərdəkisəfiriRəşadİsmayılov,buölkədə
akkreditəolunmuşdiplomatlar,yerliictimaiyyətnüma
yəndələri,Azərbaycanicmasınınüzvləriqatılıblar.Rə
şadİsmayılovvəElnurƏliyevtədbirdəçıxışediblər.
Bürüncdənhazırlanmışabidəbirtərəfindəmüasir

Bakınıngözoxşayanmemarlıqincilərindənbiriolan

HeydərƏliyevMərkəzi,digərtərəfindəisə“Katara”
mədəniyyətşəhərçiyindəyerləşənamfiteatrıntəsvir
olunduğu ağac formasındadır. Sənət əsərinin göv
dəsinəhəkkolunmuşayparaornamentiAzərbaycan
vəQətərineyniİslammədəniyyətinəmənsuboldu
ğunaişarəedir.Heykəlinüzərindəkisferikobyektiki
ölkəninəsas təbiiehtiyatlarıolanneftvəqazısim
vollaşdırır.
Qeydedəkki,“Katara”mədəniyyətşəhərciyiteatr

vəkonsertzalları,sərgimərkəzləri,musiqiakade
miyası,incəsənətmərkəzləri,ticarətvəictimaiiaşə
obyektləri, eləcə də istirahət yerlərini əhatə edən
məşhurturizmməkanıdır.Builinsentyabrında“İçə
rişəhər” Dövlət TarixMemarlıq Qoruğu İdarəsi və
“Katara”MədəniyyətŞəhərciyiFonduarasındaan
laşmamemorandumuimzalanıb.
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“Muzey eksponatının hekayəsini sən danış”
Nizami Gəncəvi mövzulu daha bir müsabiqə yekunlaşıb

MədəniyyətNazirliyinin“Mu
zeyeksponatınınhekayəsi
nisəndanış”layihəsiüzrə
növbətimüsabiqə“Nizamiili”
çərçivəsindəreallaşıb.De
kabrın1dəAzərbaycanMilli
İncəsənətMuzeyindəmüsa
biqəqaliblərinintəltifolunma
mərasimikeçirildi.

Qeyd edək ki, “Mu zey eks po
na tı nın he ka yə si ni sən da nış: 
Ni za mi Gən cə vi” möv zu sun da 
he ka yə mü sa bi qə si Mə də niy yət 
Na zir li yi nin bu la yi hə üz rə elan 
et di yi ikin ci ya rış ma dır. İlk mü sa
bi qə 2020ci il də ke çi ril miş di.

Təd bir də çı xış edən mə də
niy yət na zi ri nin müavi ni Sev da 
Məm mə də li ye va bil dir di ki, Ni
za mi Gən cə vi “Xəm sə”ni ya rat
maq la Şərq in ti ba hı nın ba ni si 
olub. Onun ənə nə lə ri Şər qin da
hi şair lə ri tə rə fin dən da vam et
di ri lib. Ni za mi ya ra dı cı lı ğı Qərb 
ədə biy ya tı na da tə sir edib. XIX 
əsr də rus təd qi qat çı la rı Ni za mi 
ir si ni də rin dən araş dır ma ğa baş
la yıb lar.

Na zir müavi ni Ni za mi Gən cə
vi nin bu gün də bir müasi ri miz 
ki mi ədə biy yat və mə də niy yə
ti mi zə ön dər lik et di yi ni, yü zil lik
lə ri ke çib gə lən bə şə ri ide ya la rı 
ilə yo lu mu za işıq saç dı ğı nı de
di. Vur ğu la dı ki, döv lət baş çı sı 
tə rə fin dən elan edi lən “Ni za mi 
Gən cə vi İli” bir sı ra əla mət dar 
təd bir lər lə yad da qa lıb. VII Ba kı 
Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si əla mət
dar ilə həsr olun du. SanktPe

ter burq da, Er mi taj Mu ze yin də 
və Ru si ya Mil li Ki tab xa na sın da 
da hi Azər bay can şairi nin yu bi le
yi nə həsr olun muş təd bir lər ke
çi ril di. Ba kı da “Ni za mi Gən cə vi: 
mə də niy yət lər ara sın da kör pü” 
möv zu sun da bey nəl xalq fo rum 
da əla mət dar ilin diq qə tə la yiq 
təd bir lə rin dən ol du. Bu təd bir lə
rə olan bö yük ma raq gös tə rir ki, 
əsr lər keç sə də, Ni za mi ir si öz 
ak tual lı ğı nı qo ru yub sax la yır.

Mü sa bi qə haq qın da mə lu mat 
ve rən Sev da Məm mə də li ye va 
bil dir di ki, əsas məq səd in san
la ra yük sək mə nə vi key fiy yət lər 
aşı la yan və maarif ən di ri ci xü
su siy yət lə ri özün də əks et di rən 
Ni za mi Gən cə vi ya ra dı cı lı ğı nın, 
o cüm lə dən “Xəm sə” mo tiv li na
dir eks po nat la rın təb li ği dir. Ey ni 
za man da la yi hə cə miy yət də mu
zey lə rə ma ra ğın ar tı rıl ma sı, ya
ra dı cı lıq fəaliy yə ti nin təş vi qi və 
is te dad lı müəl lif ə rin aş ka ra çı
xa rıl ma sı məq sə di da şı yır.

Na zir müavi ni qa lib lə ri təb rik 
et di və mü sa bi qə nin bü tün iş ti
rak çı la rı na tə şək kü rü nü bil dir di.

Son ra qa lib lə rin ad la rı elan 
olun du. Bil di ril di ki, mü sa bi qə yə 
50dən çox iş ti rak çı öz əsər lə ri
ni təq dim edib. On la rın ara sın
dan üç nə fər qa lib se çi lib. I ye
rə Nər giz Hə şi mo va (“Şə hid ilə 
Xa rı bül bü lün mə həb bə ti”), II ye
rə Aişə Sə fə ro va (“Bəh ram şah 
yed di gö zə lin port re ti nə ba xır”), 
III ye rə isə Ömər Məm məd za də 
(“Na kam sev gi nin xa ti rə si”) la yiq 
gö rü lüb.

Qa lib müəl lif ə rə dip lom və hə
diy yə lər təq dim edil di.

L.AZƏRİ

MədəniyyətNazirliyivəBəs
təkarlarİttifaqınıntəşkilatçılı
ğıilə1–8tarixindəgörkəmli
bəstəkar,Xalqartisti,profes
sor,“Şöhrət”və“Şərəf”ordenli
TofiqBakıxanovun90illikyu
bileyinəhəsrolunmuşmusiqi
festivalıkeçirilir.

De kab rın 1də fes ti val çər çi və
sin də Azər bay can Mil li Ki tab xa
na sın da To fiq Ba kı xa no vun nəşr 
olun muş əsər lə rin dən iba rət sər gi 
açı lıb. 

Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru, 
pro fes sor Kə rim Ta hi rov sə nət
ka rın zən gin ya ra dı cı lı ğı haq qın
da da nı şıb. Bil di rib ki, To fiq Ba
kı xa nov əsər lə ri ilə Azər bay can 
mu si qi si nə, in cə sə nə ti nə in ci lər 
bəxş edib. Onun “Nə va”, “Hu ma
yun”, “Ra hab”, “Şah naz”, “Dü
gah” sim fo nik mu ğam la rı, di gər 
əsər lə ri mu si qi mə də niy yə ti miz
də məx su si yer tu tur. 

Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa
qı nın (ABİ) ka ti bi, Əmək dar in
cə sə nət xa di mi, pro fes sor Zem
fi ra Qa fa ro va de yib: “Bəs tə kar lar 
İt ti fa qı ola raq biz fəxr edi rik ki, 
be lə bəs tə kar la rı mız var. To fiq 
Ba kı xa nov ope ra dan baş qa bü
tün janr lar da əsər lər ya ra dıb”. 
Z.Qa fa ro va gör kəm li bəs tə ka rın 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da ya zı lan ilk 
ki ta bın müəl li fi ol du ğu nu da iş ti
rak çı la rın nə zə ri nə çat dı rıb.

ABİnin mə sul ka ti bi, pro fes
sor Cə mi lə Hə sə no va bil di rib ki, 
To fiq Ba kı xa nov ulu ba ba sı Ab
bas qu lu ağa Ba kı xa no vun ya
ra dı cı lı ğı na da mü ra ciət edə rək 
ro mans lar bəs tə lə yib.

Son da bəs tə kar ya ra dı cı lıq yo
lun dan bəhs edib və təd bi rin təş
ki li nə gö rə min nət dar lı ğı nı bil di rib.

Qeyd edək ki, Mil li Ki tab xa na
nın əmək daş la rı tə rə fin dən “Gör
kəm li bəs tə kar To fiq Ba kı xa nov” 
ad lı vir tual sər gi də ha zır la nıb.

***
De kab rın 4də Azər bay can 

Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let 
Teat rın da To fiq Ba kı xa no vun 90 
il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə bəs tə
ka rın “Xə zər bal la da sı” və “Xe yir 
və Şər” bir pər də li ba let lə ri təq
dim olu nub.

Əv vəl cə ABİnin ka ti bi, pro fes
sor Zem fi ra Qa fa ro va bəs tə ka rın 
ya ra dı cı lıq yo lu haq qın da da nı şıb. 
Bil di rib ki, bəs tə kar 8 sim fo ni ya, 5 
sim fo nik mu ğam, 6 sim fo nik po
ema, müx tə lif mu si qi alət lə ri üçün 
25 kon sert, 26 so na ta, 3 bir pər də
li ba let, bəs tə kar Nə ri man Məm
mə dov la bir lik də qə lə mə al dı ğı 3 
ope ret ta, 100dən ar tıq mah nı nın 
müəl li fi dir. O, ilk də fə bir pər də li 
“Xə zər” bal la da sı nı bəs tə lə yib.

Son ra “Xə zər bal la da sı” və 
“Xe yir və Şər” ba let lə ri nü ma yiş 
olu nub. Ta ma şa çı lar  yu bil ya
rı və ifa çı la rı gu rul tu lu al qış lar la 
yo la sa lıb lar.

***
De kab rın 6da Ka me ra və Or

qan Mu si qi si Za lın da To fiq Ba
kı xa no vun ka me ra əsər lə rin dən 
iba rət kon sert ke çi ri lib.

Kon sert də Azər bay can Döv lət 
For te piano Triosu və Azər bay can 
Döv lət Sim li Kvar te ti çı xış edib. 
Xalq ar tist lə ri Uran Se yi dov, Sol tan 
Məm mə do va (violin), Əmək dar ar
tist lər Töh fə Ba ba ye va (violin), Sə
bi nə İb ra hi mo va (violon çel), Vax

tanq İma nov (viola), Alek sey Mil tıx 
(violon çel), bey nəl xalq mü sa bi qə
lər laureatı Fə ri də Əh məd bə yo va 
(piano) və baş qa la rı nın ifa sın da 
bəs tə ka rın əsər lə ri səs lə nib.

AMEA Gəncə Bölməsində Nizamiyə həsr olunmuş elmi konfrans 
AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasının
(AMEA)RəyasətHeyəti,NizamiGəncəviadına
Ədəbiyyatİnstitutu,GəncəŞəhərİcraHakimiy
yətivəAMEAGəncəBölməsinintəşkilatçılığı
ilə“NizamiGəncəviİli”nəhəsredilmişelmi
praktikkonfranskeçirilib.

AMEA Gən cə Böl mə si nin səd ri, aka de mik 
Fuad Əli yev el miprak tik konf ran sı açıq elan edib.

Son ra AMEAnın Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy
yat İns ti tu tu nun baş di rek to ru, aka de mik İsa Hə bib

bəy li, M.Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun baş 
di rek to ru, aka de mik Tey mur Kə rim li və Av ra si ya Ya
zı çı lar Bir li yi nin səd ri Ya qub Ömə roğ lu çı xış edib lər.

Ədə biy yat İns ti tu tu Ni za mi şü nas lıq şö bə si nin 
apa rı cı el mi iş çi lə ri Zəh ra Al lah ver di ye va, Təh
mi nə Bə də lo va və Ye le na Te yer, İns ti tu tun şö bə 
mü di ri Al maz Ül vi Bin nə to va, ins ti tu tun el mi ka ti bi 
Ay gün Ba ğır lı, apa rı cı el mi iş çi Xu ra man Hüm mə
to va, Gən cə Böl mə si Ni za mi Gən cə vi Mər kə zi nin 
əmək daş la rı Tə ra nə Ver di ye va, Əli mux tar Mux ta
rov və Xə ya lə Hü sey no va nın mə ru zə lə ri din lə ni lib.

Azərbaycan-Avropa Şurası əlaqələrində 
mədəni əməkdaşlığın mühüm yeri var

MədəniyyətnaziriAnarKərimovdekabrın1dəAvropaŞurasının
(AŞ)BakıdakıOfisininrəhbəri,səfirZoltanHernyesiləgörüşüb.

Sə fi ri sa lam la yan na zir Azər bay can la Av ro pa Şu ra sı ara sın da 
mə də niy yət sa hə sin də əmək daş lı ğın da ha da ge niş lən di ril mə si 
üçün əl ve riş li im kan la rın ol du ğu nu diq qə tə çat dı rıb. 

AŞ ilə öl kə miz ara sın da əla qə lə rin əhə miy yə ti ni qeyd edən Anar 
Kə ri mov Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev tə
rə fin dən 2008ci il də irə li sü rü lən “Ba kı Pro se si” tə şəb bü sü əsa
sın da 2011ci il dən ənə nə vi ke çi ri lən Dün ya Mə də niy yət lə rara sı 
Dialoq Fo ru mu çər çi və sin də uğur lu əmək daş lı ğı vur ğu la yıb. 

Öl kə mi zin irə li sür dü yü “Mə də niy yət na mi nə sülh” (Peace4 Cul
tu re) qlo bal kam pa ni ya sı haq qın da söz açan Anar Kə ri mov bil di
rib ki, bu kam pa ni ya mə də ni ir sin qo run ma sı, dinc və da ya nıq lı 
sülh se vər cə miy yət lə rin qu rul ma sı və bey nəl xalq sülh sis tem lə ri
nin güc lən di ril mə si, elə cə də sül hün əl də olun ma sın da mə də niy
yə tin ro lu ilə ya na şı, mə də niy yə tin in ki şa fın da sül hün ro lu nun öy
rə nil mə si məq sə di da şı yır. Na zir qlo bal la yi hə də Av ro pa Şu ra sı nı 
da tə rəf daş təş ki lat ki mi gör mək is tə di yi ni de yib.

Mədəniyyət Nazirliyi yanında 
İctimai Şuranın üzvləri ilə görüş

MilliMəclisinMədəniyyətkomitəsininsədriQənirəPaşayevaMə
dəniyyətNazirliyiyanındaİctimaiŞuranınbirqrupüzvüiləgörüşüb.

İc ti mai şu ra nın səd ri Gə ray Əli bə yov, sədr müavi ni Şa hin Qə
di rov, şu ra üz vü Sa mi rə Mus ta fa ye va mə də niy yət sa hə sin də 
mü şa hi də olu nan müx tə lif mə sə lə lər – uğur lar, prob lem lər və mə
də niy yət iş çi lə ri nin, in cə sə nət xa dim lə ri nin qay ğı la rı, tə şəb büs və 
tək lif ə ri ilə bağ lı fi kir lə ri ni bö lü şüb lər.

Ko mi tə səd ri Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da İc ti mai Şu ra ya seç ki lər
dən son ra ilk də fə be lə bir gö rü şün ke çi ril di yi ni, gə lə cək də be lə fi kir 
mü ba di lə lə ri ni mün tə zəm şə kil də apar ma ğın fay da lı ola ca ğı nı bil di rib. 
Şu ra üzv lə ri nə ya ra dı cı lıq da və təş ki la ti fəaliy yət də uğur lar ar zu la yan 
Q.Pa şa ye va ya xın vaxt da Mə də niy yət ko mi tə si, Mə də niy yət Na zir li yi 
və İc ti mai Şu ra nın iş ti ra kı ilə bir gə top lan tı ke çir mə yi tək lif edib.

Ko mi tə səd ri şu ra üzv lə ri nə Qa ra bağ mo tiv li xa ti rə hə diy yə si 
ba ğış la yıb.

Musiqili Teatrda “Nizami – 880” 
layihəsinin təqdimatı

AzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrındadahiNizami
Gəncəvinin880illiyinəhəsrolunmuşlayihənin–musiqilixo
reoqrafikkompozisiyanıntəqdimatıkeçirilib.

Mə də niy yət 
na zi ri nin bi rin ci 
müavi ni El nur 
Əli yev, Mə də
niy yət Na zir li yi 
İn cə sə nət və 
q e y  r i  m a d  d i 
mə də ni irs  şö
bə si nin mü di ri 
Fə rəh Aca lo va, 
mə də niy yət və 
in cə sə nət xa

dim lə ri nin iş ti ra kı ilə ke çi ri lən mə ra si mi teat rın di rek to ru, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Əli qis mət La la yev aça raq la yi hə ba rə də qo naq
la ra mə lu mat ve rib.

Son ra kom po zi si ya nü ma yiş olu nub.
Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev “Ni za mi ili”nə 

həsr olu nan mu si qi lixo reoq ra fik kom po zi si ya nı yük sək də yər lən
di rib, teatrkol lek ti vi nə ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la yıb.

Xalq ar tist lə ri Cə mi lə Bay ra mo va, Sər xan Sər xan la yi hə ilə bağ
lı fi kir lə ri ni bö lü şüb lər. SS Rİ Xalq ar tis ti Müs lüm Ma qo ma ye vin 
ifa sın da Üze yir Ha ci bəy li nin “Sən siz” ro man sı nın sə da la rı al tın da 
teat rın akt yor la rı və ba let trup pa sı üzv lə ri nin iş ti ra kı ilə qu ru lan 
kom po zi si ya nın uğur lu alın dı ğı vur ğu la nıb.

Qeyd edək ki, vi deoçarx for ma tın da ha zır la nan la yi hə nin ide ya 
müəl li fi və bə dii rəh bə ri Əli qis mət La la yev, re jis so ru Ca vid İmam
ver di yev, ba let meys te ri Xalq ar tis ti Tə ra nə Mu ra do va, ope ra tor la rı 
Ka mal Məm mə dov, Mu rad Hə sə nov, mon taj çı sı Fuad Təh mə zov
dur. La yi hə nin xo reoq ra fı Əmək dar ar tist Emin Əli yev, həm çi nin 
kom po zi si ya da Ni za mi Gən cə vi nin ob ra zı nı ya ra dıb.

Gəncədə muğam müsabiqəsi keçirilir
MədəniyyətNazirliyinindəstəyi,GəncəRegionalMədəniyyət
İdarəsinintəşəbbüsüvəF.ƏmirovadınaGəncəDövlətFilarmo
niyası“Göygöl”DövlətMahnıvəRəqsAnsamblınıntəşkilatçılığı
iləNizamiyurdundailkdəfəmuğammüsabiqəsikeçirilir.

“Ni za mi ili” 
çər ç i  və s in də 
təş kil olu nan 
mü sa bi  qə nin 
de kab rın 6da 
1ci se çim tu ru 
ger çək lə şib. 

Xalq ar tist lə
ri Şah naz Ha
şı mo va, Adil 
B a y  r a  m o v , 
Əmək dar ar tist 

Ma hir Məm mə dov, xa nən də lər Va qif və Şa hin Mir zə yev lər, Sa mux 
ra yon Qa ra ye ri qə sə bə Uşaq mu si qi mək tə bi nin di rek to ru Tə vək kül 
Hü sey nov dan iba rət mün sif ər he yə ti ifa la rı də yər lən di rib. 

Mü sa bi qə də Gən cə şə hə ri, Bər də, Sa mux, Go ran boy, Gə də
bəy, Kəl bə cər və di gər ra yon lar dan 50 nə fər mu ğam ifa çı sı iş ti rak 
edib. İfa çı lar “Göy göl” Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı nın (bə dii 
rəh bər – Sa hil Qu li yev) mu si qi qru pu nun mü şa yiəti ilə öz mə ha
rət lə ri ni gös tə rib lər. 

NURƏDDİN

Mədəniyyət mirası: ortaq keçmiş və ortaq gələcək 

Dekabrın3dəBeynəlxalqMuğam
Mərkəzində(BMM)“Mədəniyyətmi
rası:ortaqkeçmişvəortaqgələcək”
layihəsinintəqdimatıkeçirildi.İstanbul

BeynəlxalqMədəniyyətAraşdırmaları
DərnəyivəBakıdakıYunusƏmrəİnstitutu
nuntəşkiletdiyilayihəTürkİslamsiviliza
siyasınınzənginvəseçkinnümunələrini
dünyayatanıtmaqməqsədidaşıyır.

Qo naq lar əv vəl cə BMMin fo ye sin də bə
şə riy yə tin or taq mə də ni mi ra sı na həsr edi lən 
sər gi ilə ta nış olub lar.

Təd bi rin açı lı şın da çı xış edən Mə də niy yət 
Na zir li yi Apa ra tı nın rəh bə ri Va sif Ey vaz za də 
bil dir di ki, mə də niy yət hər bir xal qın bioq
ra fi ya sı dır. Mə də niy yət in sa nın hə ya tı na və 
şüuru na bağ lı olan an la yış dır: “Biz mə də
niy yə ti yal nız in san şüurun dan ala bi lə rik. 
Bir az əv vəl mər kə zin fo ye sin də təş kil olu
nan sər gi ni seyr et di yi miz za man bə şə riy
yə tin in ki şaf ta ri xi ni gör dük. Ey ni za man da 
mə də niy yət lə rin in ki şaf et di yi mü hit lə ri gö rə 
bil dik. Ta ri xi, mə də niy yə ti bil mə dən gə lə cə yi 
ya rat maq müm kün de yil. İn san lar öz kim li yi
ni, də yər lə ri ni və ta ri xi ni, elə cə də dün ya da 
var ol ma la rı nın sə bəb lə ri ni bil mə li dir. On lar 
bu sə bəb lə ri unut duq la rı za man mü ha ri bə lər 
baş ve rir”.

Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən irə li sü rü
lən “Mə də niy yət na mi nə sülh” qlo bal kam
pa ni ya sı haq qın da da nı şan Va sif Ey vaz za
də de kab rın 2də Ba kı da bu kam pa ni ya nın 
Tə rəf daş lıq Fo ru mu nun ke çi ril di yi ni diq qə tə 
çat dır dı. Bil dir di ki, uzun il lər dir bey nəl xalq 
təş ki lat lar sülh mə də niy yə ti ide ya sı nı in ki

şaf et di rir lər: “An caq Azər bay can hö ku mə
ti 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin dən son ra 
mə də niy yə ti in ki şaf et dir mək üçün sül hün 
va cib ol du ğu nu ide ya ki mi irə li sür dü. Bu
gün kü təd bi rin təş ki lat çı la rı “iki döv lət, bir 
mil lət” olan qar daş öl kə lə rin nü ma yən də lə
ri dir. İde ya da bu xal qın kö kün də olan sülh
pər vər lik və dün ya mə də niy yə ti nə açıq lı ğı 
nü ma yiş et di rir”.

Ba kı da kı Yu nus Əm rə İns ti tu tu nun rəh bə ri 
Sel çuk Ka ra kı lıç la yi hə nin ilk də fə Azər bay
can da təq dim olun ma sı nın əhə miy yə ti ni vur
ğu la dı. Bil dir di ki, bu la yi hə ilə türk si vi li za si
ya sı nın zən gin və seç kin nü mu nə lə ri ni bü tün 
dün ya ya ta nıt maq və bu yol la özü mü zü 
müasir dün ya ya təq dim et mək niy yə tin də yik.

Son ra proq ram “Mə də niy yət şüuru” möv
zu sun da pa nel lə da vam et di. Pa nel də pro

fes sor Be kir Kar lı ğa, Tür ki yə Bö yük Mil lət 
Məc li si nin üz vü, pro fes sor Ce lal Er bay və 
Bey nəl xalq Mə də niy yət Araş dır ma la rı Dər
nə yi nin səd ri Ah met Se la met çı xış edə rək 
fi kir və dü şün cə lə ri ni bö lüş dü lər.

Pa nel ic las dan son ra “Si vi li za si ya ali mi 
Bi ru ni” sə nəd li fil mi nü ma yiş et di ril di. Film 
Şərq dün ya sı nın bö yük tə fək kür sa hi bi, en
sik lo pe di ya çı alim Əbu Rey han əlBi ru ni nin 
(9731048) hə yat və fəaliy yə ti nə həsr olu
nub.

Bir il da vam edə cək “Mə də niy yət mi ra sı: 
or taq keç miş və or taq gə lə cək” la yi hə si nin öl
kə miz dən son ra Mə ra keş, İran, Qa za xıs tan, 
Öz bə kis tan, Ru si ya və ABŞda təq di ma tı ke
çi ri lə cək. Proq ra mın bağ la nı şı nın Fran sa nın 
pay tax tı Pa ris də ke çi ril mə si plan laş dı rı lır.

LALƏ

Tofiq Bakıxanovun 
yubileyi münasibətilə
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“Bu əsərlərlə Azərbaycan və Yaxın Şərq 
miniatür sənətinin baharı başlanır” 
“Vərqa və Gülşa” miniatürlər toplusunun təqdimatı keçirilib

əvvəli səh. 1-də

Təqdimat mərasimində çıxış edən mə
dəniyyətnaziriAnarKərimovdediki,Azər
baycan təsvirisənətininmaraqlısahələrin
dənbiridəminiatürdür.Miniatürlərsankio
dövrünkinomədəniyyətidir.BusənətinOrta
əsrlərdəbelə yüksəksəviyyədə inkişafet
məsi fəxarət hissi doğurur. Gələcəkdə bu
kitabındahageniştəbliğidiqqətdəsaxlanıl
malıdır.
Nazir diqqətə çatdırdı ki, 2020ci il de

kabrın16daTürkiyə,Azərbaycan,İranvə
Özbəkistanın birgə hazırladığı “Miniatür
sənəti” nominasiya sənədi UNESCOnun
Qeyrimaddi mədəni irs siyahısına da
xil edilib. Ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edən belə bir qərarın qəbul edilmə
siAzərbaycanRespublikasınınBirinci vit
seprezidenti, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, UNESCOnun xoşməramlı
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın dəstə
yi, Mədəniyyət və Xarici İşlər nazirlikləri,
Azərbaycanın UNESCO yanında Daimi
NümayəndəliyivəUNESCOüzrəAzərbay
can Milli Komissiyasının birgə fəaliyyəti
nəticəsində mümkün olub. Anar Kərimov
bildirdiki,MədəniyyətNazirliyi“Nizami ili”
çərçivəsindədahişairin“Xəmsə”siəsasın
dahazırlananminiatürlərdənibarətkitabın
nəşrinidəhəyatakeçirəcək.
NizamiadınaMilliAzərbaycanƏdəbiyyatı

Muzeyinindirektoru,millətvəkili,akademik
RafaelHüseynovvurğuladıki,XIIIyüzillik
dəOrtaŞərqdəminiatür sənətinin inkişafı
başlayıb və bu inkişafın önündə gedən
lərdən biri Azərbaycan olub. Əbdülmömin

Məhəmməd əlXoyinin XIII əsrdə çəkdiyi
miniatürlər“VərqavəGülşa”əsərinibəzəyir
və bununla da yalnızAzərbaycanın deyil,
Yaxın vəOrtaŞərqminiatür sənətinin ba
harıbaşlanır.
Kitabın əhəmiyyətini qeyd edən akade

mik dedi: “Azərbaycan miniatür sənətinin
dünyaya bəxş etdiyi bir çox incilərin top
landığıbukitabhərbirazərbaycanlının,o
cümlədən sənətşünasların sevimli nəşrləri
sırasındaolacaq.Kitabözüsənətəsəriki
mi,poliqrafiyası,nəşrxüsusiyyətləriilədiq
qəticəlbedir”.
AMEAnın Memarlıq və İncəsənət İns

titutunun direktoru, akademiyanın müxbir
üzvü Ərtegin Salamzadə bildirdi ki, mi
niatür sənəti Azərbaycan mədəniyyətinin
incisidir: “Bu kitabın təqdimat mərasimi
Azərbaycanın həm mədəni həyatında,

həmdəsənətşünaslıqelmindəböyükha
disədir”.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi,

XalqyazıçısıÇingizAbdullayevbeləkitab
larınnəşrolunmasınımədəniyyətimizinsə
viyyəsiningöstəricisiolduğunubildirdi.
Memarlar İttifaqının sədri Elbay Qasım

zadə kitabın əhəmiyyətini yüksək qiymət
ləndirdi. Qeyd etdi ki, Çingiz Fərzəliyevin
çoxsaylılayihəvətəşəbbüslərimədəniyyə
timizingələcəknəsillərəötürülməsivətəbli
ğibaxımındandiqqətəlayiqdir.
Tbilisi Dövlət Muzeyinin direktoru İrina

Koşoridze müəllifi təbrik edərək miniatür
sənəti vəŞərqədəbiyyatı ilə bağlı düşün
cələrinibölüşdü.
SondaÇingizFərzəliyevtəqdimataqatılan

qonaqlaraminnətdarlığınıifadəetdi.
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sənət 5 Abidələr, memorial və memarlıq kompleksləri 
hansı meyarlara cavab verməlidir?

Ekspert komissiyasının yeni tərkibdə toplantısı
PrezidentİlhamƏliyevin“AzərbaycanRespublikasınınərazi
sindəyerləşənmonumentalheykəltəraşlıqabidələri,xatirə
memorialvəmemarlıqkomplekslərininümumigörkəminin
qorunubsaxlanılmasıvəətrafınınabadlaşdırılmasınadair
TədbirlərPlanı”nıntəsdiqedilməsibarədəsərəncamının(19
avqust2009cuil)icrasınıtəminetməkməqsədiləMədəniy
yətNazirliyitərəfindənyaradılanEkspertkomissiyasıfəaliyyət
göstərir.

MədəniyyətNazirliyininmüvafiqəmriiləkomissiyanınheykəl
təraşlıqabidələrinin,xatirəmemorialvəmemarlıqkomplekslə
rininucaldılmasıvədemontajıüzrəpeşəkarmütəxəssislərdən
ibarətyenitərkibitəsdiqedilib.Dekabrın3dəAzərbaycanMilli
İncəsənətMuzeyindəEkspert komissiyasının yeni tərkibdə ilk
görüşükeçirilib.
GörüşdəçıxışedənAzərbaycanRespublikasınınmədəniy

yətnaziriAnarKərimovbildiribki,ucaldılanhərbirmonumen
taləsərvətəndaşlarımızlayanaşı,ölkəmizəsəfəredənxarici
qonaqlar və turistlərdə də ölkəmiz haqqında fikir formalaş
dırır.Busəbəbdənölkəərazisindəhərbir abidəonunbədii
dəyəri,konsepsiyası,insanlardayaratdığıtəəssürat,gələcək
nəsillər üçün əhəmiyyəti, aktuallığı nəzərə alınaraq ucaldıl
malıdır.
Nazirqeydedibki,sonzamanlarölkəərazisindəictimaivə

tariximəkanlardaaidiyyətiqurumlarlarazılaşdırılmadanmüx
təlif abidə, heykəl, büst və barelyefərin quraşdırılması hal
larına təsadüf edilir. Estetik görünüşü və bədii konsepsiyası
əksərhallardayerləşdiyiərazininmemarlıqgörkəminəuyğun
gəlməyənhəminabidələr isə ictimaiyyət tərəfindənbirmənalı
qarşılanmır.Odurki,həmpaytaxtda,həmdə regionlarda ra
zılaşdırılmamış abidələrin ucaldılmasının qarşısının alınması
məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına məlumatlar
təqdimedilib.
Qeydolunubki,gələcəkdəölkəərazisindəucaldılmasıplan

laşdırılanhərbirmonumentalabidəninilkinlayihəeskizinədair
müsabiqəelanediləcək,təqdimedilənlayihələrənazirliyinnəz
dində fəaliyyət göstərənEkspert komissiyası tərəfindən baxış
keçiriləcək,bədiivəelmicəhətdənqiymətləndiriləcəkvədaha
sonramüvafiqişlərəbaşlanılacaq.
Ekspertkomissiyasınınüzvləriarasındagələcək fəaliyyət, iş

prinsipivədigərməsələlərbarədəfikirmübadiləsiaparılıb.

Tanınmışgürcürəssamvəsə
nətşünasıNinoKipşidzeninMilli
XalçaMuzeyindətəşkilolunan
“Varlığınfraqmentləri”adlısərgi

sibarədəxəbərvermişdik.

Sərgininaçılışmərasimindərəssam
lagörüşübqısasöhbətetdik.NinoKip
şidzeABŞdahəkimailəsindədoğulub
boyabaşa çatsa da, hazırda əcdad
larının vətəni Gürcüstanda yaşayır.

Ammaetirafedirki,Amerikahəyattərzi
yaradıcılığındadərinizburaxıb.Sənət
şünaslıqüzrətəhsilalıbvəGürcüstan
Tekstil Qrupu Rəssamlar Assosiasi
yasının üzvüdür. İndiyədək ənənə
vi tekstil sənayesi layihələrdə iştirak
edib. Əsərləri Gürcüstan, ABŞ və
başqaölkələrdəsərgilənib.Birsıraəl
işləriABŞdaşəxsikolleksiyalardavə
qalereyalarda saxlanılır. Rəssamın
yaradıcılığıbirsıraölkələrinsənətşü
naslarıvəsənətpərəstişkarları tərə
findənmaraqlaizlənilir.

– Ba kı da sər gi ke çi ril mə si ide ya sı 
ne cə ya ran dı?
– Bu ideyanı Xalça Muzeyinin di

rektoruŞirinMəlikova illər əvvəl tək
lifetmişdi.Lakinhərdəfəbirproblem
yaranırdıvəbizbusərginitəqdimedə
bilmirdik.Üç ildən sonra, nəhayət ki,
işlərimi Bakıya gətirə bildik. Sərginin
XalçaMuzeyindəbaştutmasınasevi
nirəmvəmuzeyinbinasınıçoxbəyən
dim.

– Sər gi də ma raq lı iş lər nü ma yiş olu
nur. Bu nü mu nə lər əv vəl cə dən es kiz 
əsa sın da ha zır la nır, yox sa ne cə?
–Düzünüdesəm,süjetişprosesində

yaranır.Əvvəlcədənheçnədüşünülmür.
Müxtəlifparçalarıbirləşdirməküçünkiçik
iynələrdən istifadə edirəm. Fraqment
lərdə fərqli parçalardan istifadəedirəm.
Köhnə nümunələr, şəxsi qarderobum
danəşyalardandaistifadəedirəm.

– Kom po zi si ya la rı nız da ya pon, Çin, 
acar möv zu la rı nı, in ti bah döv rü, ha
be lə mo der nizm və qo ti ka üs lu bu nun 
 ele ment lə ri ni gör mək müm kün dür...
–GördüyünüzbütünbuişlərGürcüs

tanıntəsvirivətoxuculuqsənətiənənə
lərindəyaradılıb.Sizlərinburadamüx
təlifik görməsi rəssam üçün çox xoş
bir duyğudur. Sərgidə təqdim olunan
ənböyükəsərlərdənbiriAzərbaycana
həsrolunub.Əsərdəkəlağayıparçaları
var.BunümunəŞərqləQərbinvəhdə
tindəolanİntibahobrazlarınıizləyir.

– Əsər lə ri ni zə ba xar kən on la rın heç 
də asan ba şa gəl mə di yi ni dü şün mək 
olar... 
–Bəlkə də çoxları düşünür ki, apli

kasiyayaratmaqtexnikasıçoxmürək
kəbdir, amma əslində, öyrəndikdən
sonraasangəlir.Siz,sadəcə,müxtəlif
parçalarkəsibonlarıvahidkompozisi
yada birləşdirirsiniz. Gürcüstanda bu
sənət növü geniş yayılıb. Keçmiş za
manlardabuəl işisənətnümunəsiki
miməşhur olub. İllər keçdikcə, bütün
sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə də
oxşartətbiqləryaradılıb.Lakin,təəssüf
ki,keçmişnümunələrdənbugünəqə
dərgəlibçatanıçoxazdır.

– Azər bay ca na həsr et di yi niz əsə ri 
ne çə müd də tə ha zır la maq müm kün 
olub?
– Üç il əvvəl Azərbaycana həsr

olunmuş əsərin üzərində işləməyə
başladım. Aşqabadda yaşayan və
köhnə toxuculuq parçaları toplayan

rəfiqəmmənəAzərbaycan kəlağayı
sı hədiyyəetdi.Əsərin yaranmasına
da elə bu hədiyyə səbəb oldu.Aca
rıstan ənənələrini, Avropa element
lərinivəŞərqmövzularınıbirləşdirən
aplikasiyadır. Tablo bayramda ailə
üzvlərinin qovuşmasını təsvir edir.
Bu, mənim böyük işlərimdən biridir.
Ümumiyyətlə,mənsizinkəlağayınızı
çox sevirəm. Bir neçə il əvvəlAzər
baycana səfərimzamanı həttaŞəki
də kəlağayı istehsal olunan fabrikdə
oldum.NövbətiişlərimüçünBakıdan
sizinmüxtəlifparçalardanalmaqniy
yətindəyəm.

– Öl kə miz haq qın da təəs sü ra tı nız 
ne cə dir?
–AzərbaycanaGürcüstanMilliMu

zeyinindirektoru,rəfiqəmvəBakıdakı
sərgimin kuratoru İrina Koşoridze ilə
gəlmişəm.Şəkidəkikəlağayı fabrikin
də gördüklərimməni heyran etmişdi.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ənənəvi
sənətini çox bəyənirəm. Bakını çox
sevirəm,çünkirəngarəngvəaçıqşə
hərdir.

Söhbətləşdi: L.AZƏRİ

AzərbaycanınmüasirmemarlığınınbanilərindənolanMika
yılHüseynovvəSadıqDadaşovunhəyatvəyaradıcılığın
danbəhsedən“Yaradanlar”filmidekabrın3dəNizami
KinoMərkəzindəictimaiyyətətəqdimolundu.

Memarlar İttifaqının təşəb
büsü, Mədəniyyət Nazirliyinin
sifarişi ilə 2020ci ildə “Salna
məfilm” studiyasında istehsal
olunmuş filmin ideya müəllifi
Elbay Qasımzadə, quruluşçu
rejissoru Şamil Əliyev, ssenari
müəllifi Natiq Rəsulzadə, təs
virrejissoruRüfətSüleymanov,
bəstəkarıAzərHacıəsgərli,pro
düseriNazimHüseynovdur.
Təqdimatda mədəniyyət və

incəsənət xadimləri, Mədəniy
yət Nazirliyi Audiovizual və in
teraktivmediaşöbəsininmüdiri
RüfətHəsənoviştirakedirdi.
AzərbaycanMemarlarİttifaqı

İdarəheyətininsədri,professor
ElbayQasımzadə giriş sözün
də ekran əsəri haqqında mə
lumat verdi. Qeyd etdi ki, çə

kilişləri bir ilədək davam edən
filmin ərsəyə gəlməsi heç də
asan olmayıb. Hər iki memar
haqqında o qədər də zəngin
arxiv məlumatları olmasa da,
beləbirmaraqlıekranəsəriçə
kilib. Filmdə hər iki memarın
təkcə yaradıcılıqları haqqında
deyil, həyatları barədədəmə
lumatlaryeralıb.
Filmin ssenari müəllifi, Xalq

yazıçısıNatiqRəsulzadəbildirdi
ki,ekranəsərindəbədiifilmele
mentləridəvar.Hərikimemarın
məşəqqətli həyat keçirdikləri
ni vurğulayanNatiqRəsulzadə
qeydetdiki,çəkilişzamanıincə
detal və elementlər də nəzərə
alınıb: “Gənc nəslin belə şəx
siyyətləritanımasıvacibdir.Yeni
nəsillər görməlidir ki, mədəniy

yətvəmemarlıqtariximizdəne
cəönəmlisimalarolub”.
Rejissor Şamil Əliyev vurğu

ladıki,filmMemarlar İttifaqı ilə
çəkilənikinciekranəsəridir:“Mi
kayılHüseynovvəSadıqDada
şov Azərbaycan memarlığının

görkəmli nümayəndələridir.
Məndəbuşəxsiyyətlərəmüra
ciət etməyi özüməborc bildim.
Həmişə çalışıramki, hər hansı
birfilmiçəkəndəonayenilikgə
tirim.Buekranəsəridəyeniliyi
ilə fərqlənir. Sənədli filmdə ilk

dəfəolaraqqumüzərindərəsm
dən hadisələrin canlandırılma
sındaistifadəolunub”.
Çıxışlardan sonra Elbay Qa

sımzadə tərəfindənfilminyara
dıcı heyətinəMemarlar İttifaqı
nındiplomlarıtəqdimolundu.

Sonda “Yaradanlar” sənədli
filminümayişetdirildi.
Filmdə görkəmli memarlar,

akademiklər Mikayıl Hüseynov
(19051992) və Sadıq Dada
şovun (19051946) həyat və
yaradıcılığı fonunda XX əsr
də kommunist ideologiyasının
Azərbaycan xalqınınmədəni ir
sinə, əxlaqimənəvi dəyərlərinə
vurduğuzərbədiqqətəçatdırılır.
1937ci il repressiyasında onla
rınqohumlarındanolanziyalıla
rınəksəriyyətiməhvedilib.Eyni
zamandaçoxyaxındostolanbu
iki sənətkar ömürlərinin bir his
səsini qorxu və mənəvi sıxıntı
larlayaşamağaməcburolublar.
Filmdəodavurğulanırki,ulu

öndərHeydərƏliyevAzərbayca
narəhbərliketdiyidövrdəziyalı
larırejimintəqiblərindənqoruya
raq onların yaşayıbyaratması
üçünqayğısınıəsirgəməyib.

Nurəddin MƏMMƏDLİ

“Azərbaycanın kəlağayısını çox sevirəm”

“Yaradanlar” filmi təqdim olundu

Dekabrın1dəLaçınrayonununerməniişğalındanazadedil
məsininbirinciildönümütamamoldu.BumünasibətləMuzey
MərkəzininsərgiqalereyasındaAzərbaycanRəssamlarİttifa
qınınüzvüYusifMirzənin“Can,Laçın”adlıfərdisərgisikeçirildi.

MilliMəclisinMədəniyyət ko
mitəsi, Mədəniyyət Nazirliyi və
Muzey Mərkəzinin birgə təşki
latçılığı ilə reallaşan tədbirdə

əvvəlcə Vətən müharibəsi şə
hidlərinin əziz xatirəsi bir dəqi
qəliksükutlayadedildi.
ŞairpublisistƏkbərQoşalıçı

xış edərək rəssam Yusif Mirzə
haqqındaməlumat verdi. Bildir
di ki,Laçın rayonununSadınlar
kəndindədünyayagözaçansə
nətkarAzərbaycanDövlətPeda
qoji İnstitutunun (indiki ADPU)
Qrafika fakültəsində təhsil alıb.
O,yaradıcılıqlayanaşı,pedaqoji
fəaliyyətlədəməşğuldur.Sərgi
də rəssamın qrafika və rəng
karlıq işlərindən “İlin fəsilləri”,
“Nostalji”, “Müharibə siluetləri”,
“Kəndimizdəaxşam”, “Dağlarda
bahar”, “Qəsəbə”, “Payız”, “Qa
ragöl” – ümumilikdə 70ə yaxın
əsərinümayişolunur.
MilliMəclisinMədəniyyət ko

mitəsinin sədriQənirəPaşaye
va 44 günlük Vətənmüharibə
sindəki tarixiQələbədən,cəsur
Azərbaycanəsgərlərininqəhrə

manlığındandanışdı.Bildirdiki,
işğaldan sonramənfur erməni
lər Qarabağda daşıdaş üstə
qoymayıblar, hətta qəbiristan
lıqlarbelədağıdılıb.Vətənmü
haribəsində düşmən öz layiqli
cəzasınıaldı.

Qənirə Paşayeva sərgi və
Laçının qurtuluşunun ildönümü
münasibətilə rəssamı təbriket
di,yaradıcılıquğurlarıarzuladı.
MədəniyyətNazirliyiMuzeylər

vədaşınanmədəni irssektoru
nunmüdiriAltunMikayıllıErmə
nistanınişğalızamanıtarixiyurd
yerlərimizdə bütün infrastruktu
run,eləcədəmaddimədəniyyət

nümunələrinin dağıdıldığını bil
dirdi: “İnanırıqki, dağıdılanşə
hərvəkəndlərimizəvvəlkindən
dəgözəl tikiləcək.Vətənpərvər
rəssam və heykəltəraşlarımız
tərəfindənQarabağdayeniyeni
sənətəsərləriyaradılacaq”.
DiniQurumlarlaİşüzrəDövlət

Komitəsinin sədr müavini Gün
düzİsmayılov,YazıçılarBirliyinin
sədrmüaviniRəşadMəcid,Tür
kiyəninAzərbaycandakıSəfirliyi
ninmüşavirigeneralNuriÖztürk,
“Nəfəs”İctimaiBirliyininsədriFi
rəngizBalakişiyevarəssamısər
gimünasibətilətəbriketdilər.
YusifMirzəçıxışedərəksərgi

nintəşkilatçılarınavəiştirakçılara
təşəkkürünübildirdi.Sonratədbir
iştirakçılarısərgiilətanışoldular.
Muzey Mərkəzində “Can, La

çın”sərgisidekabrın15dəkda
vamedəcək.

Savalan FƏRƏCOV

“Can, Laçın”
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Musiqi Nizami “Xəmsə”sinin səhifələrində

Dekabrın3-dəAzərbaycan
MusiqiMədəniyyətiDövlət
MuzeyininfilialıolanQaraQa-
rayevinEv-Muzeyində“Musiqi

Nizami“Xəmsə”sininsəhifələrində”
kitabınıntəqdimatıkeçirildi.Kitabın
müəllifləriAzərbaycanMusiqiMə-
dəniyyətiDövlətMuzeyinindirekto-
ru,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədok-
toruAllaBayramovavəAMEA-nın
MəhəmmədFüzuliadınaƏlyaz-
malarİnstitutununəməkdaşıRauf
Şeyxzamanlı,redaktorufilologiya
elmləridoktoru,professor,Əmək-
darelmxadimiXəlilYusiflidir.

Muzeyin direktoru Alla Bayramova tədbiri
açaraqqeydetdiki,Nizamininyaradıcılığına
olanmaraqtəkcəonlarınbədiigözəlliyindən,
tərənnüm edilən ilahi eşqdən, təbliğ olunan
haqq-ədalətdən qaynaqlanmır: “Dahi şairin
əsərlərinin önəmli xüsusiyyətlərindən biri də
onlardamüxtəlif sənətnövlərininvəelmsa-
hələrininbirləşməsidir.Bugüntəqdimedilən
kitabdabuməsələyəhəsrolunub”.
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan

Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, millət vəki-
li, akademikRafaelHüseynov çıxışındadahi
bəstəkarlarÜzeyirHacıbəylivəQaraQaraye-
vin ev-muzeylərini müqəddəs ziyarətgah ki-
misəciyyələndirdi.O,QaraQarayevi ilkdəfə
1966-cıildə,5-cisinifdəoxuyarkəngördüyünü
dedi:“MənozamanKürdəmirrayonundaya-
şayırdım.QaraQarayevhəmindövrdəAğsu-
Kürdəmir dairəsindən SSRİAli Sovetinə de-
putatseçilirdi.Kürdəmirdəoxuduğumməktəbi
ziyarətəgəlmişdi.Bizədədemişdilərki,təbrik
şeirləri oxuyacağıq.Adətənhəmin şeirlər əv-
vəlcədənhazırolurdu.Ancaqhəmingünmək-
təbindirektorundanxahişetdimki,özümyaz-
dığımşeirisöyləyim.Odarazıoldu.

ƏbülfəzoğluQara,oböyüksənətkara
Arzumuzdurşöhrətiucalsınulduzlara.
Musiqiməktəbləribaşqayerlərdəçoxdur,
BizimKürdəmirdəsəhələbiridəyoxdur.
DeputatbəstəkardanKürdəmirnəistəyər,
Birmusiqiməktəbihədiyyəetsəyetər…

Buşeirideyibqurtardıqdansonrahamımə-
nialqışladı.DahasonraQaraQarayevbir-bir
şeirlərsöyləyənməktəblilərəqələmlərhədiy-
yəetdi.Mənəçatandaqələməvəzinəözünün
məşhurşəkliniverdi.Ogörüşdənbirilsonra
Kürdəmirdəmusiqiməktəbiaçıldı”.
“Musiqi Nizami “Xəmsə”sinin səhifələrində”

kitabı haqqında təəssüratlarını bölüşən akade-
miksöylədiki,müxtəlifelmiaraşdırmalardaNi-
zamiGəncəvininhəyatvəyaradıcılığıçoxtədqiq
olunub.LakinAllaBayramovavəRaufŞeyxza-
manlınınkitabındaNizamipoeziyası,Nizamiya-
radıcılığı,Nizamişəxsiyyətiməhzincəsənətlərin
qarşılıqlıəlaqəsinöqteyi-nəzərindənaraşdırılıb.
Yeninəşrdəmütəfəkkirşair,həmçininmusiqialə-
mininmahirbilicisikimitəqdimedilib.
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının pro-

fessoru, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru,
musiqiçiAbbasquluNəcəfzadəkitabınərsəyə

gəlməsindəəməyiolanhərkəsətəşəkkürünü
bildirdi.
Tədbirdə “Nizami və musiqi” beynəlxalq

onlayn konfransının materiallar toplusunun
datəqdimatıkeçirildi.Bildirildiki,builinmay
ayındaMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyinin
təşkilatçılığıilədahiAzərbaycanşairinin880
illiyinə həsr edilmiş “Nizami və musiqi” adlı
beynəlxalq onlayn konfrans keçirilib. Konf-
ransaölkəmizləyanaşı,Avstriya,Almaniyavə
Türkiyədən30-ayaxıntədqiqatçıqatılıb,ma-
raqlıməruzələrdinlənilib.Konfransdansonra
alimvəmütəxəssislərinməruzələri topluha-
lındaçapolunub.
Çıxışlardansonrasözmusiqiyəverildi.
ƏməkdarartistlərİlhamNəzərovvəFəridə

Məmmədovanın ifasında Ədilə Hüseynza-
dənin “Vəslin həvəsi”, Əfrasiyab Bədəlbəyli-
nin “Nizami” operasından “Rənanın ariyası”,
Sevda İbrahimovanın Nizaminin sözlərinə
“Tezgəl”balladasıvəGülnazAbdullazadənin
“Könlüm sitəminlə canə yetdi” əsərləri səs-
ləndirildi. Solistləri beynəlxalq müsabiqələr
laureatı Svetlana Əhmədova (piano) müşa-
yiətedirdi.

N.MƏMMƏDLİ

Azərbaycanınişğaldan
azadedilmişərazilə-
rindəotuzildüşmən
tərəfindən22muzey

dağıdılaraqtalanedilib.On-
lardanənböyüyüKəlbəcər
Tarix-DiyarşünaslıqMuzeyi
olub.

Bu barədəməlumatlar Mədə-
niyyət Nazirliyi və Beynəlxalq
MünasibətlərinTəhliliMərkəzinin
birgə hazırladığı “Ermənistanın
azərbaycanlılaraməxsusmədə-
ni və tarixi irsimənimsəməsi ilə
bağlıhesabat”daəksinitapıb.

Hesabatda qeyd olunur ki,
Kəlbəcər Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyində nadir ağac və bitki
növlərinə aid nümunələr,  mi-
neral və daş nümunələri olan
stendlər(Kəlbəcərbubaxımdan
zəngin yataqlara malikdir), qə-
dimsikkələrdənibarətbənzərsiz
kolleksiyavəqədimqəbirdaşla-
rından ibarət zəngin kolleksiya
qorunub. Muzeydə ümumilikdə
13mineksponatsaxlanılıb.
Laçın rayonunda yerləşən

Tarix və Diyarşünaslıq Muzeyi
yerləyeksanedilibvə5minta-
rixieksponatErmənistanaapa-

rılıb.Muzeyineksponatlarından
olangümüşəlçantasıLondon-
da“Sotheby`s”auksionunda80
minABŞdollarınasatılıb.
Ağdam şəhərində 4 muzey

olub. Onlardan ən unikalı Ağ-
damÇörəkMuzeyi idi.Bu,So-
vet İttifaqında yeganə, dünya-
da isə ikinci belə muzey olub.
Muzeydə qədim əldəyirmanı,
rəndə, qablar və digər məişət
vasitələri ilə yanaşı, eramızdan
əvvəl VII əsrə aid kömürləşmiş
buğda dənələri qorunub.Bütün
şəhərlə birlikdə bu muzey də
dağıdılıbvətalanedilib.
3mindənçoxeksponatınsax-

lanıldığı Qubadlı Tarix-Diyarşü-
naslıqMuzeyivə6mindənçox
eksponatıolmuşZəngilanTarix-
Diyarşünaslıq Muzeyi də işğal
olunmuşərazilərdə talanedilən
muzeylərsırasındadır.Füzulivə
Cəbrayıl rayonlarındakı tarix-di-
yarşünaslıqmuzeyləridəermə-
nivandalizmininqurbanıolub.

Hesabatdaqeydolunurki,Şu-
şaşəhərində8muzeydağıdıla-
raqyerləyeksanedilib.Mədəniy-
yət abidələrinin dağıdılması və
talanedilməsiiləyanaşı,onların
eksponatları müxtəlif ölkələrdə
satışaçıxarılıb.Şuşaşəhəriişğal
olunandan sonra şairə Xurşud-
banuNatəvan,məşhurxanəndə
Bülbül və dahi bəstəkar Üzeyir
Hacıbəylinin bürünc büstlərinin

metal kimi Gürcüstanda satıl-
ması planlaşdırılıb və Azərbay-
canhökumətibunamaneolaraq
büstlərigerialıb.Şuşaşəhərinin
azadedilməsindənsonrabuabi-
dələr doğma şəhərə qaytarılıb.
Diqqətə çatdırılır ki, Qarabağda
azərbaycanlılaraməxsusmədə-
niyyətabidələrinintalanedilməsi
və mənimsənilməsi işğalın son
günlərinədəkdavamedib.2020-

ci il noyabrın 1-də Şuşa Xalça
Muzeyindən qanunsuz olaraq
çıxarılmış xalçaların 2021-ci il
fevralın15-dəYerevandakıAlek-
sandrTamanyanadınaMilliMe-
marlıqMuzey-İnstitutundasərgi-
siaçılıb.Ümumilikdə,muzeydən
160 xalça oğurlanıb, onlardan
71-ihəminsərgidənümayişolu-
nub. Oğurlanmış ən qədim xal-
çanın350yaşıvar.

Son nəfəsinədək döyüşdü...
Şəhidlikvətənpərvərliyinənali,ənyüksəkməqamıdır.
Beləucalığayüksəlmək,buşərəfliadıdaşımaqhərkəsə
qismətolmur.Torpaqlarımızınazadlığıuğrundacanından
keçənVətəninigidoğullarındanbiridəbaşleytenantMu-
radYusifoğluİbadovdur.

Muradİbadov1993-cü
ildekabrın29-daQobus-
tan rayonunun Cəyirli
kəndində anadan olub.
A.Quliyev adına Cəyirli
kəndtamortaməktəbin-
də təhsil alıb.Kiçikyaş-
larından Vətənə xidməti
özünə hədəf seçənMu-
rad arzuladığı peşəyə
yiyələnməküçünHeydər
ƏliyevadınaAzərbaycan
AliHərbiMəktəbinədaxil
olub. 2016-cı ildə hə-
min məktəbi bitirərək N
saylıhərbihissədəzabit

kimixidmətəbaşlayıb.Həmin ilinApreldöyüşlərində iştirak
edərəkböyükşücaətgöstərib.Ölkəmizinərazibütövlüyünə
qovuşduğumuzVətənmüharibəsinin ilkgünlərindənMurad
İbadovdadöyüşəböyük ruhyüksəkliyi iləqatılıb.O,qanlı
döyüşlərdəhəmözəsgərlərinənümunəolub,həmdəonların
çətinvəziyyətlərdənalnıaçıqçıxmasıüzündüzgünqərarlar
verib.
Oktyabrın16-nakeçəngecəAğdərəistiqamətindəqızğın

döyüşlərbaşlayır.Muradözbölüyü iləbir sırastrateji yük-
səkliyi işğaldanazadedir.O,düşmənpostunadaxilolaraq
birneçədüşməniməhvedir,özüisəyaralanır.Lakinqarşıya
qoyulan tapşırığı tamyerinə yetirməküçündöyüşüdavam
etdirir. Səhər saatlarında döyüşmeydanında qəhrəmanca-
sınaşəhidolur.
ŞəhidinanasıGülcahanİbadovadeyirki, torpaqlarımızın

işğaldanazadolunmasıMuradınənböyükarzusuolub:“Üç
bacınınbirqardaşıolanMurad fədakar,qayğıkeş,ailəcan-
lı idi. Kiçik yaşlarında böyükdən-kiçiyə hər kəsin hörmətini
qazanmışdı.O,çoxlarınaqismətolmayanşəhidlikzirvəsinə
ucaldı.İndibircəistəyimvar:oğlumunşəhidolduğuyerizi-
yarətedim...”.
ŞəhidinatasıYusif İbadovqeydedirki,Muradınuşaqlıq-

danhərbsahəsinəböyükhəvəsivardı:“Sonuncudəfəmü-
haribədənbirneçəgünəvvəlevəgəlmişdi.Sankigeriqayıt-
mayacağını hissedirmiş kimi bizimlə sağollaşdı.Bilməzdik
ki,həmingünMuradısondəfəgörürük...”.
Muradİbadovnoyabrın22-dədoğulduğuCəyirlikəndqə-

biristanlığında torpağa tapşırılıb. Ölkə başçısının müvafiq
sərəncamları ilə ölümündən sonra 3-cü dərəcəli “Rəşadət”
ordeni,“Vətənuğrunda”,“Hərbixidmətlərəgörə”və“Suqo-
vuşanınazadolunmasınagörə”medallarıilətəltifolunub.
Allahrəhməteləsin.

NURƏDDİN

Muğam ifaçılığında məktəb yaradan sənətkar
Azərbaycanxanəndəliksənətinininkişafındamüstəsnaxidmətlə-
riolansənətkarlardanbiriCabbarQaryağdıoğludur.Mədəniyyət
paytaxtımızŞuşanınmusiqi,sənətmühitindəyetişəngörkəmli
xanəndəninsənətininsorağıölkəmizdənuzaqdadaeşidilib.Ustad
xanəndənianadanolmasının160illiyimünasibətiləyadasaldıq.

Cabbar Qaryağdıoğlu (1861-
1944)13yaşındamuğamoxuma-
ğa başlayıb. Daha çox “Şüştər”,
“Kürd-Şahnaz” muğamlarının
mahirifaçısıkimitanınıb.
Onudünyaşöhrətlivokalifaçısı

FyodorŞalyapindədinləyib, rus
şairiSergeyYeseninxanəndənin
avazınınsehrinədüşüb.
Xanəndə 1906-cı ildə Latviya-

nın Riqa şəhərinə dəvət olunur.
İlk azərbaycanlı muğam ustası
kimisəsiqrammofonvalınayazı-
lır.DahasonraKiyev,Moskvavə
Varşavanın səsyazma studiyala-
rındandadəvətləralır.Muğamvə
xalqmahnılarımızonunməlahətli
səsindəlentəyazılır.Bununlada
görkəmli sənətkar Rusiya Türki-
yə,İran,eləcədəbirsıraAvropa
ölkələrindətanınmağabaşlayır.
C.Qaryağdıoğlu Azərbay-

can muğam ifaçılığında yeni cı-
ğır açan sənətkarlardandır. O,
bənzərsiz ifalarında M.P.Vaqif,
Ş.İ.Xətai, X.Natəvan və digər
şairlərimizin qəzəllərinə müra-
ciətedib.Xanəndə,ümumiyyətlə,
Şərqin musiqi mədəniyyətindən
xəbərdar olub.Təsadüfi deyil ki,
onu “Şərqmusiqisinin parlaq ul-
duzu”adlandırırlar.Dəfələrləİran
şahlarının,Osmanlı sultanlarının
məclislərində çıxış edib, Azər-
baycanmusiqisini yüksək səviy-
yədətəbliğedib.Onunsənətkar-
lığı dövrüngörkəmli sənətkarları
QəmərMülükxanım,Əbülhəsən
xan İqbal,Əsədulla xanvəbaş-

qaları tərəfindən yüksək qiymət-
ləndirilib. Böyük bəstəkar Fikrət
Əmirov isə C.Qaryağdıoğlunu
“xalqmusiqisinindüşünənbeyni”
adlandırıb.
Görkəmli müğənni Bülbül xa-

nəndənin səsini italiyalı Enriko
Karuzonun səsi ilə müqayisə
edib. Onun səsinin daha böyük
imkanlara malik olduğunu deyib.
Musiqişünas,Əməkdarincəsənət
xadimi Firidun Şuşinski araşdır-
masında yazır ki, C.Qaryağdıoğ-
lununxalqmahnısıkimioxuduğu
bir çox əsər sonralar bəstəkarla-
rımız tərəfindən nota salınıb. Bu
əsərlərarasındasözüvəbəstəsi
C.Qaryağdıoğluna aid olanmah-
nılar çoxdur. Həmin əsərlərdən
“İrəvanda xal qalmadı”, “Nə ba-
xırsanyanı-yanı”, “Bugələnyara
bənzər”, “Qarabağda bir dənə-

sən”, “Qaladayatmış idim”, “Tifi-
sinyolları”,“Bülbülləroxur”,“Yeri,
damüstəyeri”,“Naxçıvanıngədi-
yindənaşaydım”vəs.nümunələri
göstərməkolar.
C.Qaryağdıoğlu “Mənsuriy-

yə”ni,“Hisar”ı,“Müxalif”ifərqlivə
maraqlı şəkildə ifaedib. “Heyra-
tı”nı marş adlandıran xanəndə
onu böyük bir coşqu ilə dinləyi-
ciyə çatdırıb. “Kürdü-Şahnaz”ı,
“Dəşti”ni,“Segah”ıisəliriksəpki-

dəoxuyub...
Sonradaifaçılıqməktəbiforma-

laşanustadsənətkarındavamçı-
larıvəözüsəviyyəsinəyüksələn
tələbələri – Seyid Şuşinski, Bül-
bül,ZülfiAdıgözəlov,XanŞuşins-
ki,CahanTalışinskaya,YavərKə-
ləntərli, Mütəllim Mütəllimov və
başqalarıonunənənəsinidavam
etdirib, bu ecazkar sənəti yaşa-
dıblar.

Savalan FƏRƏCOV

Əməkdar mədəniyyət işçisi 
Gülnar Əliyeva vəfat edib

“İçərişəhər”MuzeyMərkəzininəməkdaşı,tanınmışmu-
zeyşünas,ƏməkdarmədəniyyətişçisiGülnarƏliyeva
dekabrın2-də,ömrünün77-ciilindəvəfatedib.

Gülnar Ələkbər qızı Əli-
yeva 29 avqust 1945-ci il-
də Bakı şəhərində anadan
olub. Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (BDU) Tarix
fakültəsini bitirib. 1969-cu
ildən 1994-cü ilədək “Şir-
vanşahlar Sarayı Komplek-
si” Dövlət Tarixi-Memarlıq
Qoruq-Muzeyində fəaliyyət
göstərib. Əmək fəaliyyətinə
muzey baxıcısı kimi başla-
yıb,sonrabələdçi,kiçikelmi
işçi,başelmiişçi,şöbəmü-
dirivəzifələrindəçalışıb.

1994-cüildənAzərbaycanMilliİncəsənətMuzeyindəEks-
pozisiyaşöbəsininmüdiriişləyib,müxtəlifmövzuluekspozi-
siya layihələrinə rəhbərlikedib.2008-ci ildən təcrübəlimu-
zeyşünas kimi “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
İdarəsinin“İçərişəhər”TarixiMuzeyindəelmiişlərüzrədirek-
tormüavinivəzifəsinətəyinolunub.
GülnarƏliyeva30-dəkməqalənin,birçoxekspozisiya-

ların mövzu və tematik inkişaf planlarının müəllifi olub.
2014-cüildə“Əməkdarmədəniyyət”işçisiadınalayiqgö-
rülüb.
“İçərişəhər”MuzeyMərkəzininkollektiviGülnarƏliyevanın

vəfatındankədərləndiyinibildirirvəmərhumunailəsinə,ya-
xınlarınadərinhüznləbaşsağlığıverir.
Allahrəhməteləsin.

Kinorejissor və operator Rasim İsmayılovun 85 illiyinə həsr olunmuş sərgi 
AzərbaycanDövlətFilmFondundaƏməkdar
incəsənətxadimi,Dövlətmükafatılaureatı,
tanınmışkinorejissorvəkinooperatorRasim
İsmayılovun(1936–2004)anadanolmasının85
illiyinəhəsrolunmuşfotosərgiaçılıb.

DövlətFilmFondundanbildirilibki, fotosərgidə
görkəmli sənətkarınyaradıcılığınıəksetdirən fo-
tolarnümayişolunur.
Qeydedəkki,Rasimİsmayılov“Günkeçdi”,“Yed-

di oğul istərəm”, “Axırıncı aşırım”, “Nəsimi”, “Dədə
Qoqud”,“Babək”vəs.filmlərininquruluşçuoperato-
ruolub.O,həmçinin“Asif,Vasif,Ağasif”,“Şirevdən

getdi”,“İşgüzarsəfər”,“Sizidünyalarqədərsevirdim”
kimibədiifilmlərinquruluşçurejissorudur.

Bakıdakı katolik kilsəsində təmir işləri aparılıb
BakışəhərindəkiMüqəddəsMəryəmkatolik
kilsəsindəHeydərƏliyevFondutərəfindən
aparılancaritəmir-bərpaişləribaşaçatdırılıb.

Fondunyaydığıməlumatdabildirilirki,kilsədə-
kibərpaişlərizamanıhidroizolyasiyatəminolun-
maqladamörtüyüəsaslıtəmirolunub.
Bakıdakatolikkilsəsi1912-ci ildə inşaedilib.

Bolşeviklərhakimiyyətəgəldikdənsonra,1934-
cü ildə, bir çox dini abidələr kimi, bu kilsə də
dağıdılmışdı. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa
etdikdənsonraümummilli liderHeydərƏliyevin

göstərişiilədiniməbədəehtiyacduyankatoliklər
üçünyenikilsənininşaedilməsiməqsədiləəra-
zi ayrılmışdı.MüqəddəsMəryəmkatolik kilsəsi
2008-ciilinmartayındaistifadəyəverilib.
HeydərƏliyevFonduvəAzərbaycandakıkato-

likdiniicması(“AzərbaycanRespublikasındaKa-
tolikkilsəsininApostolPrefekturası”diniqurumu)
arasındaəməkdaşlıqdanirəligələrəkFondtərə-
findən2008-ciildəkatolikkilsəninasmatavanşü-
şələridinimövzudavəklassikvitrajtexnikasında
işlənmişbədiişüşələrləəvəzedilib,eynizamanda
məbədinfasadındakeramikpannoyerləşdirilib.

Qarabağda işğal zamanı talan edilmiş muzeylər 
Ermənistanın azərbaycanlılara məxsus irsi mənimsəməsi ilə bağlı hesabat hazırlanıb
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Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın 
(ABİ) Üze yir Ha cı bəy li adı na kon-
sert sa lo nun da Xalq ar tis ti, bəs tə-
kar Azər Da da şo vun 75 il lik yu bi-

le yi nə həsr olun muş təd bir ke çi ril di. 

ABİ-nin səd ri, Xalq ar tis ti Fi rən giz Əli-
za də çı xış edə rək bəs tə ka rın ya ra dı cı lı-
ğın dan söz aç dı. Bil dir di ki, Azər bay can 
bəs tə kar lıq mək tə bi nin ta nın mış nü ma-
yən də lə rin dən olan Azər Da da şov bö yük 
mu si qi çi Qa ra Qa ra ye vin tə lə bə si olub. 
Zən gin ya ra dı cı lıq yo lu ke çən bəs tə kar bu 
gün də ma raq lı ya ra dı cı lıq ax ta rış la rı ilə 
mu si qi mi zin in ki şa fı na və təb li ği nə mü hüm 
töh fə lər ve rir. Azər Da da şov 14 sim fo ni-
ya nın, müx tə lif janr lar da ma raq lı əsə rin, o 
cüm lə dən 20-dən çox fi l mə ya zıl mış mu-
si qi nin müəl li fi  dir. Əsər lə ri dün ya nın bir sı ra 
nü fuz lu or kestr lə ri tə rə fi n dən ifa olu nur. 

Fi rən giz Əli za də çı xı şı nın so nun da bəs-
tə ka rı yu bi le yi mü na si bə ti lə təb rik et di, ye ni 
ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la dı.

Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın ka ti bi, Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi, pro fes sor Zem fi  ra Qa fa ro va 

“Azər Da da şo vun xor mu si qi si” möv zu sun da 
mə ru zə ilə çı xış et di. Bil dir di ki, Azər bay can 
bəs tə kar la rı nın əsər lə rin də, əsa sən də xor 
mu si qi sin də xal qı mı zın qan lı keç mi şi, mil li 
fa ciələ ri miz öz ək si ni ta pıb. Azər Da da şo-
vun da ya ra dı cı lı ğın da və tən pər vər lik möv-
zu sun da əsər lər ge niş yer tu tur. Onun “Ana 
yurd”, “Bu Və tən ölə bil məz” kan ta ta-an dı bu 

ba xım dan diq qə tə la yiq nü mu nə dir. Bəs tə-
ka rın ya ra dı cı lı ğı nı yük sək qiy mət lən di rən 
Z.Qa fa ro va müəl li fi n bü tün əsər lə ri nin ori-
ji nal lı ğı nı xü su si lə vur ğu la dı.

Təd bir də da ha son ra sə nət şü nas lıq 
üz rə fəl sə fə dok to ru, Ba kı Mu si qi Aka de-
mi ya sı nın do sen ti Mi na xa nım Ba ba ye va 
“Azər Da da şo vun ka me ra-inst ru men tal 
mu si qi si”, Nər giz Qu la mo va “Azər Da da-
şo vun sim fo nik ya ra dı cı lı ğı na bir nə zər”, 
Nu ra nə Zey na lo va “Azər Da da şo vun for-
te piano üçün “Li rik pyes lər” məc muəsi” 
möv zu sun da mə ru zə lər lə çı xış et di lər. 

Mə ru zə lər dən son ra bəs tə ka rın “And 
ye ri miz”, “Qı zıl dan”, “Qa ra bağ ba ya tı la rı”, 
“Ana tor paq”, “Sə nin lə yəm”, “Ay rı lar mı kö-
nül can dan”, “Bir mil lət, iki döv lət”, piano 
üçün pre lüd və fu qa, violen çel və piano 

üçün “Xo ca lı ağ rı sı”, so lo qo boy üçün “Cı dır 
dü zü”, “Gi la var” və s. əsər lə ri səs lən di ril di. 
Çı xış lar al qış lar la qar şı lan dı. 

Son da Azər Da da şov çı xış edə rək təd bi-
rin təş ki lin də əmə yi olan hər kə sə min nət-
dar lı ğı nı bil dir di.

Savalan FƏRƏCOV

Azərbaycan
6 de kabr 1940 – Əmək dar ar tist, teatr xa di mi, dra ma turq 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.

6 de kabr 2004 – Xalq ar tis ti, ta nın mış akt yor Mux tar Hə sən oğ-
lu Av şa rov (15.2.1914 – 2004) və fat edib. Gən cə Dram, Aka de mik 
Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

6 de kabr 2006 – Gör kəm li xa nən də, Xalq ar tis ti Ba ba Mah mudoğ-
lu (Mir zə yev; 7.11.1940 – 2006) dün ya sı nı də yi şib. Ope ra ta ma şa la-
rın da (“Ley li və Məc nun”, “Aşıq Qə rib”, “Əs li və Kə rəm” və s.) əsas 
par ti ya la rı ifa edib.

7 de kabr 1919 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Par la men ti nin 
bi na sın da (in di ki AMEA-nın Əl yaz ma lar İns ti tu tu) İs tiq lal Mu ze yi 
açı lıb. Mu ze yin ya ra dı cı la rı sə nət şü nas lar Hü seyn Mir zəcаmа lov 
və Mə həm məd Ağa yev idi.

7 de kabr 1950 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, inst ru men tal ifa çı 
Hə sə na ğa Bi lal oğ lu Sa dı qov (1950 – 1.8.2018) Sal yan şə hə rin də 
do ğu lub. “Ma hir lər” ailə an samb lı nın ya ra dı cı sı olub.

7 de kabr 2010 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Ra miz Hey dər 
(Məm mə dov; 1933-2010) və fat edib. Söz lə ri nə po pul yar mah nı lar (“Ay-
rıl ma mən dən”, “Toy ol sun, bay ram ol sun” və s.) mah nı lar bəs tə lə nib.

8 de kabr 1901 – SS Rİ Xalq ar tis ti Mər ziy yə Yu sif qı zı Da vu do va 
(1901 – 6.1.1962) Həş tər xan da do ğu lub. 1920-ci il də Ba kı ya gə-
lə rək Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb, Azər bay can teat rı nın in ki-
şa fı na mü hüm töh fə lər ve rib. Film lər də çə ki lib. Gör kəm li akt yor və 
re jis sor Ab bas Mir zə Şə rif za də nin hə yat yol da şı dır.

8 de kabr 1909 – Xalq ar tis ti Əj dər Əliab bas oğ lu Sul ta nov (1909 
– 10.1.1962) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Ope ra və Ba let, Türk İş çi 
teatr la rın da ça lı şıb. 1939-cu il dən Aka de mik Dram teatr la rı nın akt-
yo ru olub, ki no da (“Lə tif”, 1930) çə ki lib.

8 de kabr 1909 – Xalq ar tis ti Ni na Dmit ri yev na Sar nats ka ya 
(1909-1986) Ba kı da do ğu lub. 1932-ci il dən Döv lət Rus Dram Teat-
rı nın akt ri sa sı olub.

8 de kabr 1914 – Xalq ar tis ti Məm məd Al lah ver di oğ lu Qu li yev 
(1914-2001) Nax çı van da ana dan olub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rın da ça lı şıb.

8 de kabr 1939 – Əmək dar ar tist, re jis sor Röv şən Məm məd qu lu 
oğ lu Ab dul la yev (1939-1995) ana dan olub. Sə nəd li te le vi zi ya fi lm-
lə ri çə kib.  

8 de kabr 1942 – Xalq ar tis ti El xan Ağa hü seyn oğ lu Ağa hü sey nov 
(1942 – 2.8.2009) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
ça lı şıb. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də çə ki lib.

8 de kabr 1946 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Vla di mir Ni ko la-
ye viç Pletn yov (1946 – 21.2.1988) Göy çay da do ğu lub. Ope ra və Ba let 
Teat rı nın ba let ar tis ti olub, Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bin də dərs de yib.

9 de kabr 1918 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ya zı çı, ədə biy yat şü nas 
Cə lal Cab bar oğ lu Məm mə dov (1918 – 4.2.1983) ana dan olub. “Azər-
bay can” jur na lı nın baş re dak to ru iş lə yib. Rus ədə biy ya tın dan Azər bay-
can di li nə, Azər bay can ədə biy ya tın dan rus di li nə tər cü mə lər edib.

9 de kabr 1963 – Re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Lə tif Bə-
şir oğ lu Sə fə rov (30.9.1920 – 1963) dün ya sı nı də yi şib. “Bəx ti yar”, 
“Qız mar gü nəş al tın da”, “Ley li və Məc nun” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib. 

9 de kabr 1973 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Lüt fə li Əmir 
oğ lu Ab dul la yev (22.3.1914 – 1973) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya 
Teat rın da fəaliy yət gös tə rib, fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

Dün ya
6 de kabr 1841 – Fran sız rəs sa mı, imp res sioniz min ba ni lə rin dən 

bi ri Fre de rik Ba zil (Jean Fre de ric Ba zil le; 1841–1870) ana dan olub.

7 de kabr 1889 – Fran sız fi  lo so fu, ek zis ten sializ min ta nın mış nü-
ma yən də si Qab riel-Ono re Mar sel (Gab riel Ho no re Mar cel; 1889 – 
8.10.1973) ana dan olub.

8 de kabr 1832 – Nor veç ya zı çı sı, şair, dra ma turq və pub li sist, 
ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı (1903) Byorns ter ne Mar ti-
nius Byorn son (1832–1910) ana dan olub.

8 de kabr 1865 – Fin bəs tə ka rı Yan Si be lius (Jo han Ch ris tian Ju-
lius Si be lius; 1865 – 20.9.1957) ana dan olub.

9 de kabr 1048 – Bö yük türk (öz bək) ast ro no mu, coğ ra fi  ya şü nas, 
en sik lo pe di ya çı alim Əl-Bi ru ni (Əbu Rey han Mə həm məd ibn Əh-
məd əl-Bi ru ni; 4.9.973 – 1048) və fat edib.

9 de kabr 1717 – Al man sə nət şü na sı, an tik in cə sə nət təd qi qat çı-
sı, ar xeolo gi ya el mi nin ba ni lə rin dən bi ri Yo hann İoaxim Vin kel man 
(Jo hann Joac him Winc kel mann; 1717–1768) ana dan olub.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN

6–9 dekabrXatirə təqvimi

“Yeddi gözəl” poemasında
mif, folklor və təsəvvüf ” 

İs tər Azər bay can, is tər sə də dün ya el min də Ni za mi Gən cə vi nin 
ya ra dı cı lı ğı müx tə lif as pekt lər dən öy rə ni lir. AMEA Folk lor İns ti tu tu 
Mi fo lo gi ya şö bə si nin mü di ri, fi lo lo gi ya üz rə elm lər dok to ru, pro-
fes sor Sey fəd din Rza so yun ye ni işıq üzü gö rən “Ni za mi nin “Yed-
di gö zəl” poema sın da mif, folk lor və tə səv vüf” mo noq ra fi ya sı da 
da hi şairin ir si nə mil li-fi lo lo ji ma ra ğın da ha bir ifa də si dir. 

Mo noq ra fi  ya da “Yed di gö zəl” poema sı bə dii-es te tik işa rə ki-
mi gö tü rü lüb və əsə rin Azər bay can mil li dü şün cə sis te mi nin bə-
dii-es te tik la yın da kı ye ri təd qiq edi lib. Təd qi qat əsə rin də Ni za mi 
poezi ya sı “Yed di gö zəl” məs nə vi si əsa sın da Or ta əsr lər dün ya 
mo de li, onun folk lor-mi fo lo ji st ruk tu ru ba xı mın dan araş dı rı lıb. 

Nəşrdə şüurun inkişaf mərhələləri (mifoloji və tarixi şüur 
modelləri), “Yeddi gözəl” poemasının əsas süjetinin folklor-mi-
foloji semantikası, makrokosmun (“böyük dünya”) mifopoetik 
strukturu və funksional semantikası, poemadakı haşiyə nağıl 
süjetlərində sufi  dünya modellərinin təriqət praktikasının və mi-
foloji arxetiplərin təcəssümü, mikrokosmun (“kiçik dünya”//insan) 
mənəvi təkamül prosesinin semiotik strukturu, irfani-psixoloji və 
təsəvvüfi -poetik semantikası kimi məsələlər öyrənilib. 

“Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunan monoqrafi yanın elmi 
redaktoru akademik Muxtar Kazımoğludur.

İşgüzar və akademik kommunikasiya
AMEA-nın Nə si mi adı na Dil çi lik İns ti tu tu nun baş di rek to ru, 
pro fes sor Na dir Məm məd li nin “Azər bay can di lin də iş gü zar və 
aka de mik kom mu ni ka si ya” ki ta bı çap olu nub.

Ki ta bın el mi re dak to ru aka de mik Ni za mi Cə fə rov, məs lə hət çi si 
aka de mik Möh sün Na ğı soy lu dur.

Nəş rin bi rin ci fəs li “İş gü zar kom mu ni ka si ya” ad la nır. Bu fə sil-
də iş gü zar kom mu ni ka si ya nın ver bal və qey ri-ver bal for ma la rı, 
nor ma və prin sip lə ri, iş gü zar ün siy yət də da nış maq və din lə mək 
ba ca rı ğı, on layn iş gü zar kom mu ni ka si ya araş dı rı lıb.

“Aka de mik kom mu ni ka si ya” ad lı ikin ci fə sil də şi fa hi və ya zı lı aka-
de mik kom mu ni ka si ya, aka de mik ya zı qay da la rı, tə lə bə lər də təd qi-
qat çı lıq qa bi liy yə ti nin for ma laş dı rıl ma sı mə sə lə lə ri təh lil edi lib.

Üçün cü fə sil “İş gü zar və aka de mik kom mu ni ka si ya da nitq mə-
də niy yə ti. Punk tuasi ya prob le mi” ad la nır. Bu fə sil də mə də niy yət 
an la yı şı, nitq mə də niy yə ti kon sep si ya sı, nor ma və va riant lı lıq, 
dur ğu işa rə lə ri haq qın da ge niş mə lu mat ək si ni ta pıb.

Dör dün cü fə sil də Azər bay can di li nin funk sional üs lub la rı nın 
dil də ki funk si ya sın dan bəhs edi lir.

Bəstəkar Azər Dadaşovun 75 illiyi qeyd olundu

Vokalçının  rənglər  dünyası

Yaş lı nə sil sə nət se vər lə rin teatr səh nə sin də çı xış la rı na, ra dio 
və te le vi zi ya da duy ğu lan dı rı cı ifa sı na vur ğun lu ğu nu ifa də 
et dik lə ri Xalq ar tis ti Mo bil Əh mə do vun (1931-2006) həm 
də rəs sam ol ma sın dan za ma nın da yal nız onun ya xın la-

rı xə bər dar olub lar. Onun çək di yi əsər lər bir ne çə də fə Gən cə 
rəs sam la rı nın sər gi lə rin də nü ma yiş olun sa da, ta ma şa çı lar is-
te dad lı rəs sam fır ça sı ilə ər sə yə gə ti ril miş hə min löv hə lə rin mə-
la hət li sə si ilə məş hur olan vo kal çı-akt yor tə rə fin dən çə kil di yi ni 
ağıl la rı na gə tir mə yib lər. Am ma Mo bil Əh mə do vun bi zə ya di gar 
qo yub get di yi bə dii irs lə ta nış lıq gös tə rir ki, be lə yük sək bə dii 
sə viy yə yə ma lik olan əsər lər müəl li fi sə nət kar həm də ta nın mış 
rəs sam ola bi lər miş...

Elə 1948-ci il də va li deyn lə ri 
rəng lə ri özü nə həm dəm he sab 
edən Mo bi li Gən cə də iki il əv-
vəl fəaliy yə tə baş la yan Uşaq 
rəs sam lıq mək tə bi nə apa ran-
da da, oğul la rı nın gö zəl rəs sam 
ola ca ğı na bö yük ümid bəs lə yir-
di lər. Bu ra da təh sil al dı ğı dörd 
il ər zin də əl də et di yi uğur lar ix ti-
sas müəl lim lə ri Cab bar Sa dı xov 
və Bö yük bəy Əli yar bəy li nin də 
onun gə lə cə yi nə bö yük ümid-
lə bax ma la rı nı şərt lən dir miş di. 
Elə Mo bi lin uğur la im ta han ve-
rib məş hur “Ə.Əzim za də mək tə-
bi”nin tə lə bə si adı nı qa zan ma sı 
da bu nun ilk işar tı sı ol muş du. 
La kin 1953-1958-ci il lər də bu ra-
da məş hur fır ça us ta la rı B.Ma rat-
lı və H.Məm mə dov dan dərs alan 
gənc rəs sam elə tə lə bə lik il lə rin-
də cid di se çim qar şı sın da qal-
ma lı olur. Hə lə uşaq yaş la rın dan 
ha mı nı həm də mə la hət li sə si ilə 
hey ran edən Mo bil tə sa düf nə ti-
cə sin də Kon ser va to ri ya ya ge dib 
çı xır və bu ra nın müəl lim lə ri, o 
cüm lə dən Bül bü lün qar şı sın da 
sə si nin ecaz kar lı ğı nı nü ma yiş et-
di rir. Bu qə fi l “ta pın tı”ya se vi nən 
müəl lim lər onun həm də Kon ser-
va to ri ya da oxu ma sı na (o vaxt lar 
be lə hal la ra ica zə ve ri lir di) qə rar 
ve rir və adı nı tə lə bə lər sı ra sı na 
da xil edir lər. 1956-1961-ci il lər də 
Bül bül dən dərs alan Mo bil Əh-
mə dov son ra hə ya tı nı Mu si qi li 
Ko me di ya Teat rı ilə bağ la yır və 
çox tez lik lə is te dad lı akt yor-mü-
ğən ni ki mi ta nı nır. Bu ra da kı sə-
mə rə li fəaliy yə ti nə gö rə əv vəl cə 
“Əmək dar ar tist” (1978), son ra 
isə “Xalq ar tis ti” (2000) fəx ri ad-
la rı na la yiq gö rü lür...

Biz isə bu ya zı da onun rəng-
lər lə ya rat dı ğı gö zəl lik dün ya-
sın dan, da ha də qiq de sək, heç 
bir mü ka fa ta la yiq gö rül mə di yi 
təs vi ri və de ko ra tiv-tət bi qi sə-
nət sa hə sin də ər sə yə gə tir di yi 
əsər lə rin dən söz aç maq is tə yi-
rik. Ön cə dən de yək ki, sə si nin 
he sa bı na o, bir çox mü ka fat la ra 
la yiq gö rül sə də, nə dən sə rəng-
lə rə sev gi si ca vab sız qal mış, 
za ma nın da heç Rəs sam lar İt ti fa-
qı na üzv də qə bul olun ma mış dı. 
Hə lə təd ris il lə rin də öz is te da-
dı nı bir gə oxu duq la rı Gen na di 
Bri jat yuk, Fik rət Ba ğı rov, Ka mil 
Ra ma za nov, Pa vel Kuz men ko, 
Qu lam Şü kü rül la hi və baş qa is-
te dad lı gənc lər lə rə qa bət də təs-
diq lə sə də, bu sa hə də ki uğur la rı-

nı vax ta şı rı ic ti mailəş dir mə mə si 
mu si qi çi nin ki fa yət qə dər ta nın-
ma sı na şüb hə siz ki, ma ne çi lik 
tö rət miş di. Am ma onun bə dii ir si 
ilə ta nış lıq doğ ru dan da za ma-
nın da çox is te dad lı bir ya ra dı cı-
nın diq qət dən kə nar da qal dı ğı nı 
təs diq lə yir...

Qeyd et mək la zım dır ki, Mo bil 
Əh mə do vun ma raq dairə si nin 
ge niş ol ma sı, həm də əsər lə ri-
nin möv zu və janr ba xı mın dan 
bir-bi rin dən fərq li ol ma sı nı şərt-
lən dir miş dir. Onun rəng kar lıq, 
qra fi  ka və de ko ra tiv-tət bi qi sə-
nət sa hə sin də ər sə yə gə tir di yi 

tab lo və löv hə lər də hər bir ya-
ra dı cı üçün önəm kəsb edən 
ənə nə və müasir li yin vəh də ti ni 
duy maq müm kün dür. Özü nün 
tə bi rin cə de sək, “çə kən də oxu-
ma ğı, oxu yan da çək mə yi” xoş-
la yan mü ğən ni nin əsər lə rin də 
mi niatür lər də mü şa hi də et di yi-
miz nik bin-duy ğu lan dı rı cı bə dii 
ov qat-ruh qa ba rıq gö rün mək-
də dir. Rəng kar lıq ya ra dı cı lı ğın-
da janr məh du diy yə ti du yul ma-
sa da, onun da ha çox port re tə 

üs tün lük ver mə si ni söy lə mək 
müm kün dür. Van Qoq sa ya ğı 
da ha çox ta nı dı ğı və ün siy yət-
də ol du ğu, da ha də qiq de sək, 
ya xın dan ün siy yət də ol du ğu 
adam la rı ob yekt se çən Mo bil 
Əh mə dov həm də ta ma şa çı sı-
nı müx tə lif pe şə li və ov qat lı in-
san la rın da xi li alə mi nə dü şün-
dü rü cü tu tum da nü fuz et mə yi 
ba car dı ğı na inan dı ra bil miş dir. 
Onun “Mə nim anam”, “Av to port-
ret”, “Nə və min port re ti”, “Gənc 
qa dı nın port re ti”, “Dü şün cə lər”, 
“Gənc lik”, “Qır mı zı pal tar lı qa-
dın” və s. port ret lə rin də əl də 
olu nan bə dii bü töv lü yün ma ya-
sın da duy ğu lan dı rı cı ko lo rit və 
cəl be di ci ifa də va si tə lə ri nin dur-
du ğu bir mə na lı dır. 

Müx tə lif ruh lu bu port ret lər də 
for ma-bi çim sti li zə si nin nə qə-
dər du yu lan ol ma sı na bax ma-
ya raq, mü şa hi də olu nan “bə-
dii şi şirt mə”nin həm də əsə rin 
cəl be di ci və gö zox şa yan alın-
ma sı na güc lü tə sir gös tər di yi ni 
de mə li yik. Müəl li fi n port ret ir si ni 
baş qa la rın dan fərq lən di rən bə-
dii xü su siy yət lə rin ən baş lı ca-
sı nın onun rəng qa tı nın ya ra-
nı şın da ya xı imp ro vi zə lə rin dən 
uğur la is ti fa də edə bil mə si dir. 

Onun ak va rel lə çə kil miş “Gənc 
qa dı nın port re ti” əsə rin də nü-
ma yiş et dir di yi ya xı oy naq lı ğı 
yük sək pro fes sional lı ğın nü ma-
yi şi ol maq la, sö zün əsl mə na-
sın da, hə sə da pa rı cı bə dii ifa də 
tər zi nin nü ma yi şi dir. Ob ra zın 
xa rak te ri nin açı mın da önəm li rol 
oy na yan be lə “ya xı oyu nu”ndan 
ba ca rıq la is ti fa də nin port ret lə rin 
bə dii tu tu mu nun bü töv lü yü nü 
şərt lən dir mə si də bü tün əsər lər-
də gö rün mək də dir...

Mo bil Əh mə do vun port ret 
ya ra dı cı lı ğın da mü şa hi də et di-
yi miz rəng tə zad la rı nın da mi-
niatür es te ti ka sın dan qay naq-
lan dı ğı nı vur ğu la maq la, bu cür 
rəng har mo ni ya sı nın ilk növ-
bə də cəl be di ci və ov qat ya ra-
dı cı ol du ğu nu de mə li yik. Odur 
ki, bü tün lük də, Mo bil Əh mə dov 
port ret lə rin də rəs sa mın “ta nın-
ma ni şa nı”na çev ri lən eksp res-
si ya ya bə lən miş rəng tə za dı nın 
həm də dü şün dü rü cü ol du ğu nu 
qeyd et mə li yik... 

Müəl lif port ret lər də ona ya xın 
olan in san la rı ta ma şa çı ya təq-
dim edib sə, mən zə rə lə rin də də 
bi zi Gən cə nin ürə ka çan ta nış 
mo tiv lə ri ilə qar şı laş dır mış dır. 
“Kə pəz”, “İmam za də”, “Göy göl”, 
“Qə dim abi də”, “Çi nar lar” və s. 
mən zə rə lər bu qə bil dən dir. Bu 
mə kan la ra sər gi lə nən ba xış la-
rın fərq li-özü nə məx sus ol ma-
sın dan dır ki, on lar da hə min yer-
lə rin baş qa la rı na bən zə mə yən 
gö zəl lik ça lar la rı na bə lən di yi ni 
gö rə bi li rik. Be lə es te tik tu tum da 
göl dən təc rid olun muş şə kil də 
təq dim edil miş Kə pəz xü su si lə 
cəl be di ci-qü rur ve ri ci ba xı lır. Gü-
nün müx tə lif vaxt la rın da gö rün-
tü yə gə ti ri lən İmam za də komp-
lek si nin qə di mi li yə bə lən miş 
ümu mi gör kə min də ifa də olu-
nan möh tə şəm lik də du yu lan-

dır. Hər iki mən zə rə də rəng lə rin 
gü cün dən bol lu ca is ti fa də edən 
müəl li fi n kə tan sət hi ni ov qat-
ya ra dı cı qay na ğa çe vir mə si də 
tab lo la rın bə dii tu tu mu nu təş kil 
edən ya xı la rın axı cı rit min dən 
du yul maq da dır...

Mo bil Əh mə do vun qra fi k ir-
sin də əsas ye ri dost luq şarj la rı 
və ka ri ka tu ra lar tu tur. Mən zə-
rə və port ret lə ri ki mi, bu jan rın 
əsas qəh rə man la rı da müəl li fi n 
ya xın dan ta nı dı ğı sə nət adam-
la rı dır. Ümu mi sa yı yü zə ça tan 
bu şarj la rın ara sın da müəl li mi 
– bö yük vo kal çı Bül bü lün, bəs-
tə kar lar Va sif Adı gö zə lov və Rə-
şid Şə fə qin, ya zı çı-dra ma turq 
Sey fəd din Dağ lı nın, akt yor lar 
Arif Qu li yev və Ələs gər Məm-
mə doğ lu nun, re jis sor Mə ra him 
Fər zə li bə yov və Ra fi q Ata ki şi-
ye vin təs vir lə ri nə rast gəl mək 
müm kün dür. Qa ra fl a mas ter lə 
bir nə fə sə çə kil miş bu şarj lar ilk 
növ bə də ifa də tər zi nin özü nə-
məx sus lu ğu ilə se çi lir. On lar da 
əl də olun muş ox şar lıq hə sə da-
pa rı cı inam lı və sə ciy yə vi xət lər-
lə ger çək ləş di yin dən qra fi k nü-
mu nə lər yük sək ic ra nü mu nə si 
ki mi qə bul olu nur lar. 

Mo bil Əh mə do vun qra fi k ir sin-
də çox lu say da ka ri ka tu ra la rın 
yer al ma sı isə onun on ilə ya xın 
bir müd dət də res pub li ka nın nü-
fuz lu sa ti rik nəş ri he sab olu nan 
“Kir pi” jur na lı ilə əmək daş lıq et-
mə si nin nə ti cə si dir. Əla və edək 
ki, in cə yu mor his si nə ma lik 
olan akt yor əha tə lən di yi cə miy-
yət də tuş gəl di yi nöq san la ra bi-
ga nə qal ma ya raq, tez-tez on la rı 
bə diiləş di rər di. Bu sa ti rik rəsm-
lər oxu cu lar tə rə fi n dən rəğ bət lə 
qar şı lan dı ğın dan, o, bir çox hal-
lar da re dak si ya nın tək lif et di yi 
ak tual möv zu la ra da özü nün sa-
ti rik mü na si bə ti ni bil di rər di...

Müasir lə ri Mo bil Əh mə do-
vun doğ ma yur da baş çək di-
yi vaxt lar da tez-tez üz tut du ğu 
ün van lar dan bi ri nin Gən cə Çi ni 
Qab lar Za vo du ol du ğu nu yax şı 
xa tır la yır lar. Onun bu ra hər gə-
li şi ye ni bir de ko ra tiv-tət bi qi sə-
nət nü mu nə si nin ya ran ma sı ilə 
nə ti cə lə nər di. Bu gün ne çə-ne-
çə ta nı şı nın mən zi li ni rəs sa mın 
ha zır la dı ğı de ko ra tiv nim çə lər, 
gül dan lar və s. əş ya lar bə zə yir. 
Bu bə dii məişət əş ya la rı for ma-
bi çim ay dın lı ğı və rəng la ko nik-
li yi ilə diq qət çə kir, de sək, ya nıl-
ma rıq...

Gör kəm li səh nə us ta sı nın 
rəng lər dün ya sı na bu qı sa sə ya-
hə ti miz gös tə rir ki, ər sə yə gə ti ri-
lən sə nət nü mu nə lə ri da nıl maz 
bə diili yi ilə ya na şı, həm də ta ri xi 
əhə miy yət da şı yır. Odur ki, on la-
rın bir qis mi nin C.Cab bar lı adı na 
Azər bay can Döv lət Teatr Mu ze-
yin də və ya xud Azər bay can Mu-
si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi-
nin eks po zi si ya sın da nü ma yiş 
et di ril mə si sə nət ka rın xa ti rə si nə 
eh ti ra mın nü ma yi şi olar dı...

Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor



Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Bakı Dövlət Sirkinin direktoru 
Elmir Hüseynova atası 

Vahid Tofiq oğlu Hüseynovun
vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə 

dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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“Avişai Kohen trio”nun konserti
Dekabrın6-daHeydərƏliyevMərkəzində“AvişaiKohen
trio”nunkonsertikeçirilib.Cazhəvəskarlarınıbirarayatopla-
yankonsertdəAvişaiKohen(kontrabas),ElçinŞirinov(piano),
RoniKaspi(baraban)çıxışedib.

İs rail də do ğu lan, ABŞ-da fəaliy yət gös tə rən mü ğən ni və bəs-
tə kar Avi şai Ko hen son 20 il də dün ya nın ən yax şı bas ifa çı la rın-
dan bi ri ki mi ta nın sa da, ona da ha çox ya rat dı ğı mu si qi əsər lə ri 
şöh rət qa zan dı rıb.

“Avi şai Ko hen trio”nun Ba kı kon ser tin də ye ni “Ar vo les” al bo-
mun dan kom po zi si ya lar təq dim edi lib.

Avi şai Ko hen lə bir lik də səh nə ni bö lü şən azər bay can lı piano çu 
və bəs tə kar El çin Şi ri nov son 3 il də onun la sıx əmək daş lıq edir. 
El çin Şi ri nov “Avi şai Ko hen trio”nun ye ni al bo mu nun ya ran ma-
sın da fəal iş ti rak edib.

Trionun di gər iş ti rak çı sı isə İs rail də dün ya ya gə lən, ha zır da 
ABŞ-da ya şa yan ba ra ban ifa çı sı Ro ni Kas pi dir.

Türk dünyası və Avropanın 
mədəniyyət paytaxtları sərgilərlə tanıdılır
TÜRKSOYtəşkilatıtürkxalqlarınınmədəniyyətvəincəsənətinidün-
yadatanıdılmasıvətəbliğiiləyanaşı,AvropavəTürkdünyasıara-
sındamədənikörpürolunudaoynamaqdadır.Qurumuntəşəb-
büsüilə2020-ciilin“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”olan
Xivə(Özbəkistan)şəhərində2020-ciilüzrə“AvropanınMədəniyyət
Paytaxtı”adınalayiqgörülənRijeka(Xorvatiya)şəhəritanıdılır.

De kab rın 5-də TÜRK-
SOY-un Ka tib li yi və Ri je-
ka Bə lə diy yə si nin bir gə 
əmək daş lı ğı əsa sın da  
Xi və də “Av ro pa nın Mə-
də niy yət Pay tax tı” ad lı 
fo to sər gi açı lıb. Sər gi  
bu ilin ap rel ayın da Ri je-
ka da ke çi ri lən “Xi və dən 
təəs sü rat lar” ad lı fo to-
sər gi nin da va mı dır. 

Sər gi nin açı lı şın da TÜRK SOY-un Baş ka ti bi Dü sen Ka seinov, 
Öz bə kis ta nın Mə də ni İrs Agent li yi nin baş di rek to ru Tur su na li Ko-
zi yev, Xa rəzm va li si nin müavi ni Ba tır Səidov, Ri je ka şə hə ri nin 
me ri Mar ko Fi li po viç, Xi və şə hə ri nin bə lə diy yə səd ri Ti mur Dav-
le tov və di gər rəs mi şəxs lər iş ti rak edib lər.

Açı lış nit qi söy lə yən 
D.Ka seinov ön cə bu il 
müs tə qil lik lə ri nin 30-cu 
il dö nü mü nü qeyd edən 
türk res pub li ka la rı nı və 
Xor va ti ya nı təb rik edib. 
Qeyd edib ki, TÜRK-
SOY “Türk Dün ya sı nın 
Mə də niy yət Pay tax tı” 
la yi hə si ilə türk xalq-
la rı nın ya şa dı ğı ge niş 
coğ ra fi ya da kı qə dim şə hər lə ri mi zin dün ya da ta nı dıl ma sı üçün 
səy lər gös tə rir: “Bu çər çi və də 2020-ci il də Ri je ka da “Xi və dən 
təəs sü rat lar” ad lı fo to sər gi təş kil et dik. Bu gün isə Ad riatik də-
ni zi nin in ci si olan Ri je ka nın gö zəl lik lə ri ni Xi və sə nət se vər lə ri nə 
təq dim edi rik. Sər gi nin məq sə di ey ni za man da mə də niy yət lə ra-
ra sı ya xın laş ma ya töh fə ver mək dir”.

Baş ka tib onu da bil di rib ki, “Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət 
Pay tax tı” və “Av ro pa nın Mə də niy yət Pay tax tı” se çi lən şə hər lər 
ara sın da qar şı lıq lı əla qə nin ar tı rıl ma sı is ti qa mə tin də səy lər gə-
lə cək də də da vam edə cək.

Çı xış lar dan son ra sər gi yə ba xış ke çi ri lib. Xi və nin ta ri xi İçan Ka-
le komp lek sin də ki “Daş Av lu” sa ra yın da açı lan fo to sər gi də Ri je ka-
nın ta ri xi və gör mə li yer lə ri əks olu nub.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara
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Şuşa Mərkəzi Kitabxanası Daşkənddəki 
“Turan” Kitabxanası ilə əməkdaşlıq edəcək

əvvəli səh. 1-də
Azər bay can Mə də niy yət Na-

zir li yi Ki tab sə na ye si şö bə si nin 
mü di ri Akif Ma rif i iki öl kə ara-
sın da mə də ni əla qə lə rin in ki-
şa fı, Türk dün ya sı ara sın da 
əmək daş lı ğın ge niş lən di ril mə si 
haq qın da da nı şıb. Şö bə mü di-
ri ki tab xa na lar ara sın da əmək-
daş lı ğın ge niş lən di ril mə si nin 
əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb. 

AMM-in di rek to ru Sa mir Ab-
ba sov ye ni sə nə din ki tab xa na 
sa hə sin də əmək daş lıq da əla və 
im kan lar ya ra da ca ğı na əmin li yi-
ni ifa də edib. 

Öz bə kis tan Ali Məc li si nin de-
pu ta tı Gül ba har Said qa ni ye va, 
Öz bə kis tan Ya zı çı lar İt ti fa qı nın 
ka ti bi Qay rat Mə cid öl kə lə ri mi-
zin ta ri xi dost lu ğu və yük sək sə-
viy yə li əmək daş lı ğın dan məm-
nun luq la rı nı di lə gə ti rib lər.

Çı xış lar dan son ra me mo ran-
dum im za la nıb. Sə nə di “Tu ran” 
Ki tab xa na-İn for ma si ya Mər kə-
zi nin di rek to ru Dil do ra Ab duazi-
zo va və Azər bay can Mə də niy-
yət Na zir li yi nin şö bə mü di ri Akif 
Ma rif i im za la yıb lar. 

Mə ra si min so nun da Azər-
bay can-Öz bə kis tan dost lu ğu na 
həsr olun muş “Qı zıl kör pü” sə-
nəd li fil mi nü ma yiş et di ri lib.

***
Qeyd edək ki, Daş kənd də ki 

mə də niy yət və ədə biy yat gün-
lə ri çər çi və sin də Öz bə kis tan 
Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın 
Əbu Rey han Bi ru ni adı na Şərq-
şü nas lıq İns ti tu tun da “Ni za mi 
Gən cə vi və Əli şir Nə vai əsər lə-
ri əl yaz ma lar da” ad lı təd bir də 
təş kil olu nub. Təd bir də Öz bə-
kis ta nın Xalq şairi Ca mal Ka mal 
tə rə fin dən Ni za mi Gən cə vi nin 
öz bək di li nə tər cü mə olun muş 
“Xəm sə”si nin və ədə biy yat şü-
nas, tər cü mə çi Ra miz Əs kər 
tə rə fin dən Azər bay can di li nə 
çev ril miş Əli şir Nə vainin “Xəm-
sə”si nin təq di mat la rı ke çi ri lib.

Azər bay ca nın da hi şairi Ni za-
mi Gən cə vi nin 880 il li yi və bö yük 
öz bək şairi Əli şir Nə vainin 580 
il li yi nə həsr edi lən sil si lə təd bir-
lər dən bi ri də Əli şir Nə vai adı na 
Daş kənd Döv lət Öz bək Di li və 
Ədə biy ya tı Uni ver si te tin də ke çi-

ri lən “Ni za mi Gən cə vi və Əli şir 
Nə vai ya ra dı cı lı ğı Türk dün ya-
sı poezi ya sı nın qü rur mən bə yi, 
dün ya ədə biy ya tı nın zir və si dir” 
ad lı bey nəl xalq konf rans olub.

Təd bi ri uni ver si te tin Öz bək 
ədə biy ya tı ta ri xi və folk lor ka fed-
ra sı nın mü di ri, pro fes sor Nur boy 
Jab bo rov aça raq Ni za mi və Nə-
vainin ya ra dı cı lı ğı haq qın da da nı-
şıb. Bil di rib ki, iki da hi şairi 300 il lik 
za man ayı rır. Ni za mi “Xəm sə”ni 
fars ca yaz sa da, əsər lə rin də türk 
də yər lə ri, türk ru hu ha kim dir.

Uni ver si te tin pro rek to ru Zey-
no bid din Ab du ra şi dov AMM-in 
tə şəb bü sü ilə Öz bə kis tan da Ni-
za mi nin “Xəm sə”si nin öz bək di-
lin də çap olun ma sı nı və Nə vainin 
“Xəm sə”si nin Azər bay can da tər-
cü mə edi lə rək nəşr olun ma sı nı 
hər iki öl kə nin mə də ni hə ya tın da 
mü hüm ha di sə ad lan dı rıb. 

AMM-in di rek to ru Sa mir Ab-
ba sov hər iki şairin ya ra dı cı lı-
ğı nın dün ya poezi ya sı nın ən 
gö zəl nü mu nə lə ri ol du ğu nu vur-
ğu la yıb. 

Azər bay can Mə də niy yət Na-
zir li yi nin şö bə mü di ri Akif Ma-

rif i bil di rib ki, iki xal qın dün ya 
ədə biy ya tı ta ri xi nə bəxş et di yi 
şair və mü tə fək kir lər ara sın da 
Ni za mi Gən cə vi nin və Əli şir Nə-
vainin müs təs na ye ri var.

Da ha son ra Azər bay can Mil li 
Məc li si nin de pu ta tı, aka de mik 
Ni za mi Cə fə rov, Ba kı Döv lət 
Uni ver si te ti Tür ko lo gi ya ka fed-
ra sı nın mü di ri, pro fes sor Ra miz 
Əs kər çı xış edib lər.

AMEA Əl yaz ma lar İns ti tu tu 
Ni za mi Gən cə vi əl yaz ma la rı nın 
təd qi qi şö bə si nin apa rı cı el mi iş-

çi si, fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok-
to ru Kə ri mul la Məm məd za də, 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi səd-
ri nin mü şa vi ri Say man Aruz, An-
ka ra Mil li Ki tab xa na sı nın şö bə 
mü di ri, pro fes sor Ni ya zi Un ver və 
Öz bə kis tan Mil li Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru Ni qi na Şir mu xam me-
do va nın mə ru zə lə ri din lə ni lib.

Son da AMM tə rə fin dən Daş-
kənd Döv lət Öz bək Di li və Ədə-
biy ya tı Uni ver si te ti nə Ni za mi və 
Nə vainin Azər bay can və Tür ki-
yə ki tab xa na la rın da sax la nı lan 
əl yaz ma la rı nın elekt ron nüs xə-
lə ri hə diy yə edi lib.

Ukraynada Maqomayevin xatirəsinə 
həsr olunmuş müsabiqə başa çatıb

UkraynanınTruskavetsşəhərində
Azərbaycanındünyaşöhrətlimusiqi-
çisiMüslümMaqomayevinxatirəsinə
həsrolunmuşIVBeynəlxalqvokal
mahnımüsabiqəsikeçirilib.Ukray-
nadakısəfirliyimiz,Diasporlaİşüzrə
DövlətKomitəsi,“SOCAREnergyUk-
rayna”şirkəti,TruskavetsşəhərMeri-
yasıvəMüslümMaqomayevadına
AzərbaycanMədəniyyətMərkəzinin
(AMM)birgətəşkilatçılığıiləreallaşan
müsabiqəninqaliblərimüəyyənləşib.

Trus ka vets şə hə rin də de kab rın 
2-dən baş la nan mü sa bi qə yə müx tə-
lif öl kə lər dən 14 gənc vo kal çı qa tı lıb.

Mü sa bi qə nin fi nal mər hə lə sin-
dən ön cə mət buat konf ran sı ke çi ri-
lib. Mət buat konf ran sın da Müs lüm 
Ma qo ma yev adı na AMM-in rəh bə ri, 
Uk ray na nın Xalq ar tis ti Qur ban Ab-
ba sov, şə hər me ri And rey Kul çins ki, 
Azər bay ca nın Uk ray na da kı Sə fir li yi-
ni nin  üçün cü ka ti bi Tə ra nə Sa dı qo va 
çı xış edib lər. Çı xış çı lar da hi mü ğən-
ni nin xa ti rə si nə it haf olu nan mü sa bi-
qə nin gənc is te dad la rın üzə çıx ma-
sın da ro lu nu vur ğu la yıb lar.

Son ra fi nal çı la rın ifa la rı din lə ni lib. 
Sə si ilə mün sif ər he yə ti ni hey ran 
edən azər bay can lı gənc Ur fan Cə-
fə rov və uk ray na lı gənc Dar ya Na-
zim çuk qa lib elan edi lib. İkin ci ye rə 
uk ray na lı lar Vla di mir Mo ro zov, Pav-
len ko So lo mi ya, üçün cü ye rə Qa-
za xıs tan dan Yer mak Be rim ja nov və 
Çin dən Lyu Kuo la yiq gö rü lüb lər.

Mü sa bi qə yə qa tı lan la rı təb rik edən 
Trus ka vets şə hə ri nin me ri And rey 
Kul çins ki bil di rib ki, Müs lüm Ma qo ma-
yev dün ya nın mə də niy yət el çi si dir. O, 
tək Azər bay can da de yil, bü tün dün-
ya da se vi lən sə nət kar dır. “Şə hə ri miz 
il də bir də fə Müs lüm Ma qo ma ye vin 
xa ti rə si ni gənc is te dad la rın üzə çıx-
ma sı ilə yad edir və bu ənə nə ni da-
vam et di rə cə yik”, - de yə o əla və edib.

Azər bay can sə fir li yi nin üçün cü ka-
ti bi Tə ra nə Sa dı qo va, Müs lüm Ma-
qo ma yev adı na AMM-in rəh bə ri Qur-
ban Ab ba sov və di gər çı xış edən lər 
də qa lib lə rə təb rik lə ri ni çat dı rıb lar.

Son ra 1-ci, 2-ci və 3-cü ye ri qa za nan 
gənc is te dad la ra dip lom və pul mü ka-
fat la rı təq dim edi lib. Mə ra sim qa lib lə rin 
kon sert proq ra mı ilə ye kun la şıb.

Dekabrın5-dəBeynəlxalqMuğamMərkəzində(BMM)
“Riodabirgecə”adlıkonsertproqramıtəqdimedildi.Cə-
nubiAmerikaab-havalımusiqiaxşamıBMM-indəstəyi,
MədəniyyətNazirliyivəBraziliyanınAzərbaycandakıSəfirli-

yinintəşkilatçılığıiləgerçəkləşdi.

Mə də niy yət Na zir li yi İn cə sə-
nət və qey ri-mad di mə də ni irs 
şö bə si nin mü di ri Fə rəh Aca lo va 

çı xış edə rək qo naq la rı sa lam-
la dı. Qeyd et di ki, Bra zi li ya və 
Azər bay can uzaq mə sa fə lər də 

yer ləş sə lər də, mə də niy yət ba-
xı mın dan ya xın lıq lar var: “Öl kə-
lə ri mi zin ta ri xi kök lə rə söy kə nən 
mu si qi si var. Bu ax şam hə min 
zən gin li yin bir par ça sı nı du ya-
raq zövq ala ca ğıq”. 

Bra zi li ya nın öl kə miz də ki sə fi-
ri Ma nuel Mon te neq ro kon ser tin 
təş ki lat çı la rı na min nət dar lı ğı nı 
bil dir di. Vur ğu la dı ki, bu gün iki 
öl kə nin mu si qi çi lə ri nin bir ara da 
çı xı şı nı iz lə yə rək bir da ha mu si-
qi nin di li nin ol ma dı ğı na, sə nə tin 
mil lət lə ri bir ləş dir di yi nə şa hid 
ola ca ğıq. İn cə sə nət fərq li mə-
də niy yət lə rin dialo qu nu ya ra dır. 
Mu si qi çi lər bu dialo qun ən gö zəl 
nü mu nə lə ri ni təq dim edir lər. 

Da ha son ra kon sert proq ra-
mı təq dim edil di. Claudio Fran-
ko nun pro dü ser li yi ilə sak so fon 
ifa çı sı Ed qar Du vi vier və gi ta ra 
ifa çı sı Da mi And res La tın Ame-
ri ka sı ritm lə ri va si tə si lə kom po-
zi si ya lar la çı xış et di lər. 

Ge cə nin xü su si mu si qi li qo na ğı 
Əmək dar ar tist, tar zən Sa hib Pa-
şa za də, ifa çı lar Diana Ha cı ye va, 
Rus lan Hü sey nov, Ni cat Məm-
mə dov, Əli Nə sib bra zi li ya lı mu si-
qi çi lər lə fərq li janr la rı əha tə edən 
kom po zi si ya lar təq dim et di lər. 

Kon sert proq ra mı mu si qi se-
vər lər tə rə fin dən ma raq la qar-
şı lan dı.

Lalə AZƏRİ

Bazel şəhərində 
Nizami poeziyası və muğam 

İsveçrəninBazelşəhərindədahiAzərbaycanşairi
vəmütəfəkkiriNizamiGəncəvinin880illikyubileyinə
həsrolunmuşədəbi-bədiigecəkeçirilib.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si nin dəs tə yi və 
“Azər bay ca nın Dost la rı” Bir li yi nin səd ri Ar zu Əli ye va-
Bod me rin təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən təd bir də ni za mi-
şü nas lar, öl kə mi zin İs veç rə də ki sə fir li yi nin və yer li ic ti-
maiy yə tin nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Niq qi Uil ri xin mo de ra tor lu ğu ilə apa rı lan ge cə də qüd-
rət li söz us ta dı nın əsər lə ri akt yor lar Anar Fə rəc bəy li, 
Da niel Kaş tu ra və Ma ri Luiza Ul rix, şairə Oli mə Nə bi-
ye va nın ifa sın da Azər bay can, al man və fars dil lə rin də 
səs lən di ri lib.  Azər bay can lı sə nət çi lər Röv şən Qur ba-
nov (tar), Xəy yam Məm mə dov (ka man ça), Fi ruz Sə-
xa vət (xa nən də) və Rə va nə Qur ba no va nın (xa nən də) 
ifa sın da kon sert proq ra mı al qış lar la qar şı la nıb.

Ba zel şə hə rin də Azər bay can mu ğa mı na və mil li 
rəqs lə ri mi zə həsr olun muş kon sert də ke çi ri lib. Şə hə-
rin “Gun del din ger feld” mə ka nın da baş tu tan mu si qi ax-
şa mın da tar zən Röv şən Qur ba no vun rəh bər lik et di yi 
mu ğam qru pu nun üzv lə ri və “Bu ta” rəqs dər nə yi nin ye-
tir mə lə ri ma raq lı re per tuar təq dim edib lər. Xa nən də lər 
Fi ruz Sə xa və tin və Rə va nə Qur ba no va nın, “Bu ta” so-
list lə ri nin ifa la rın da mu ğam, təs nif və mil li rəqs lər ta ma-
şa çı lar da bö yük ma raq do ğu rub.

“Rioda bir gecə”
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 

Braziliya musiqisi axşamı
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