
Ma yın 9-da Hey dər Əli yev Sa ra-
yın da Azər bay can Döv lət Rəqs 
An samb lı nın xey riy yə kon ser ti 
ke çi ril di. “Mə nim Azər bay ca-

nım” ad lı kon sert Mə də niy yət Na zir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı, M.Ma qo ma yev adı na Azər-
bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı 
və Hey dər Əli yev Sa ra yı nın dəs tə yi ilə 
real laş dı. 

Kon sert dən əv vəl mə də niy yət na zi ri nin bi-
rin ci müavi ni El nur Əli yev çı xış edə rək de di 
ki, öl kə miz ta ri xi nin ma hiy yət eti ba ri lə ye ni 
bir döv rü nü ya şa yır. Bu ta rix çox şə rəfl  i, qü-
rur ve ri ci mər hə lə dir: “Əsas ma hiy yət əra zi 
bü töv lü yü mü zün bər pa sı dır. Əs lin də, əra zi 
bü töv lü yü müz lə ya na şı, biz şə rə fi  mi zi də 
bər pa et mi şik. Bu Qə lə bə ilə öz mə də niy yə-
ti mi zi də bü töv ləş dir mi şik. Çün ki bu tor paq-
lar da əc dad la rı mız hər za man zə fər ça lıb, 
bay raq ucal dıb, döv lət ya ra dıb lar. Mə də niy-
yə ti miz də və tən, or du, əs gər, lə ya qət an la-
yı şı hər za man xü su si möv qe də da ya nıb. Ali 
Baş Ko man da nın rəh bər li yi, mü zəff  ər Or-
du mu zun şü caəti ilə bu an la yış və də yər lə ri 
mə də niy yə ti mi zin bir his sə si nə çe vi rə bil-
dik. Mə də niy yət Na zir li yi ola raq əsas məq-
sə di miz mə də niy yə tin da vam lı lı ğı nı tə min 
et mək dir. Mil lə tin kim li yi onun mə də niy yə ti 
ilə öl çü lür: mu si qi si, mu ğa mı, rəq si ilə. Biz 
gə lə cə yə özü müz ola raq qə dəm qoy maq is-

tə yi rik sə, mə də niy yə ti mi zə, ta ri xi mi zə sa hib 
çıx ma lı yıq”. 

El nur Əli yev kon ser ti iz lə mə yə gəl miş bi zə 
bö yük Qə lə bə ni ya şa dan qa zi lə rə ay rı ca tə-
şək kür et di: “Onil lik lər lə yad da şı mı zı sil mək 
cəhd lə ri nə, ta ri xi mi zin yan lış yo zul ma sı na 
bax ma ya raq, biz dar mə qam da bir ləş mə yi 
ba car dıq və or du ol duq. Biz bu bir li yi ya şat-
ma lı yıq. Hər bir və tən daş bu öl kə nin təm sil-
çi si ol ma ğı ilə fəxr et mə li dir. Və tə ni mi zin da şı 
ol ma ğı ba car ma lı yıq. Kon sert dən əl də olu-
nan və sait “YA ŞAT” Fon du na ianə edi lə cək. 

Kon ser tə dəs tək ve rən hər kə sə tə şək kür 
edi rəm”. 

Xa tır la daq ki, “YA ŞAT” Fon du Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 2020-ci il 8 
de kabr ta rix li fər ma nı na əsa sən ya ra dı lıb. 
Fon dun məq sə di Azər bay can Res pub li ka-
sı nın əra zi bü töv lü yü nün mü da fi əsi ilə əla-
qə dar ya ra la nan la rın və şə hid ailə lə ri nin 
so sial mü da fi əsi sa hə sin də döv lə tin hə ya ta 
ke çir di yi təd bir lə rə əla və dəs tək ve ril mə si-
dir.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Turində Avroviziya həyəcanı 
40 ölkə iştirak edir

Ma yın 10-da İta li ya-
nın Tu rin şə hə rin də 
“Av ro vi zi ya-2022” 
mah nı mü sa bi qə si 
baş la yıb.  Azər bay-
can da İc ti mai Te le vi-
zi ya nın efi rin də can lı 
ya yım la nan 66-cı Av-
ro vi zi ya Mah nı Mü-
sa bi qə si “The Sound 
of Beauty” (Gö zəl li yin 
sə da sı) de vi zi al tın da 
ke çi ri lir.

40 öl kə nin iş ti rak et di yi “Av ro vi zi ya-2022”nin ya rım fi  nal ta rix lə ri 10 
və 12 may, fi  nal ta ri xi isə 14 may dır.

İki ya rım fi  nal da ümu mi lik də 35 öl kə təm sil çi sin dən 20-si fi  na la və-
si qə qa za na caq. Fran sa, Al ma ni ya, İs pa ni ya, Bö yük Bri ta ni ya və ev 
sa hi bi İta li ya ya rış ma ya bir ba şa fi  nal dan qo şu la caq. 

Azər bay can təm silç  i si Na dir Rüs təm li “Fa de to black” (Qa ra ya 
dön) ad lı mah nı ilə ikin ci ya rım fi  nal da çı xış edə cək. Hə min gün 
Azər bay can la ya na şı, Ru mı ni ya, Şi ma li Ma ke do ni ya, Bel çi ka, Kipr, 
İr lan di ya, Es to ni ya, Avst ra li ya, San-Ma ri no, Mon te neq ro, Pol şa, 
Fin lan di ya, İs veç, Mal ta, İs rail, Gür cüs tan, Ser bi ya, Çe xi ya təm sil çi-
lə ri də səh nə yə çı xa caq lar.

Bizə Qələbəni yaşadanlar üçün
“Mənim Azərbaycanım” – xeyriyyə konserti

Xarıbülbül yenə dünyanı Şuşanın seyrinə çağırır
12-14 may ta ri xin də Azər bay ca nın mə də-
niy yət pay tax tı Şu şa da Mə də niy yət Na zir li yi, 
Hey dər Əli yev Fon du və Şu şa Şə hə ri Döv lət 
Qo ru ğu nun təş ki lat çı lı ğı ilə V Xa rı bül bül 
Bey nəl xalq Folk lor Fes ti va lı ke çi ri lə cək. 

1989-1991-ci il lər də Şu şa şə hə rin də və 
di gər Qa ra bağ böl gə lə rin də ke çi ri lən bey-
nəl xalq mu si qi fes ti va lı 30 il lik fa si lə dən son-
ra – 2021-ci il də bər pa edi lib.

Şu şa şə hə rin də 1989-cu ilin ma yın da ke-
çi ri lən ilk Xa rı bül bül fes ti va lı məş hur xa nən-
də Se yid Şu şins ki nin (1889-1965) 100 il lik 
yu bi le yi nə həsr olun muş du. Fes ti va la yer li 
ifa çı lar la ya na şı, Qır ğı zıs tan, Qa za xıs tan, 
Baş qır dıs tan (Ru si ya Fe de ra si ya sı), Lit va 
və Be la rus dan mu si qi kol lek tiv lə ri də qa tıl-
mış dı. Kon sert lər Cı dır dü zü mey da nın da 
qu rul muş yed di mə kan da ke çi ril miş, təd bi rin 
ilk gü nü Qa ra bağ at la rı üzə rin də ya rış lar və 
gü ləş ya rış la rı ilə də yad da qal mış dı.

1990-cı il də Xa rı bül bül fes ti va lı bey nəl-
xalq sta tus alıb. Fes ti va la Hol lan di ya, Al ma-
ni ya, İs rail və Tür ki yə dən folk lor qrup la rı nın 
də vət olun ma sı ic ti maiy yət də bö yük ma ra ğa 
sə bəb olub. Qa ra bağ mü na qi şə si nin baş la-
ma sı ilə bağ lı Şu şa da ağır və ziy yət ya ran dı-
ğın dan əsas kon sert lər Ağ dam da təş kil edi-
lib. Fes ti va lın bir sı ra kon sert lə ri Bər də və 
Ağ ca bə di də də ke çi ri lib.

1991-ci il də ke çi ri lən III Xa rı bül bül fes ti va-
lı na 25 öl kə dən nü ma yən də lər qa tı lıb. ABŞ 
və Avst ra li ya dan rəs sam lar da fes ti val da iş-
ti rak edib. Ta ma şa çı la rın çox lu ğu sə bə bin-
dən fes ti va lın əsas kon sert lə ri Ağ dam şə hər 
sta dionun da ke çi ri lib.

II və III fes ti val la rın ye kun kon sert lə ri Ba-
kı da in di ki Hey dər Əli yev Sa ra yın da təş kil 
olu nub.

Dör dün cü fes ti val 1992-ci ilin ma yın da 
ke çi ril mə li idi. Dün ya nın 30-dan çox öl kə-
sin dən qo naq lar də vət edil miş di. Hə min ilin 
8 ma yın da Qa ra ba ğın baş ta cı Şu şa Er mə-

nis tan si lah lı qüv və lə ri tə rə fi n dən iş ğal edi-
lən dən son ra təş ki lat ko mi tə si fes ti va lı ləğv 
et di. Xa rı bül bü lün yur du Şu şa sız ar tıq bu 
fes ti va lın önə mi də qal ma mış dı.

Xa rı bül bül fes ti va lı mə də niy yət pay tax-
tı mı zın 28 il sü rən iş ğal dan azad edil mə-
sin dən son ra bər pa olun du. Azər bay ca nın 
mə də niy yət pay tax tı ye nə doğ ma la rı nı, qo-
naq la rı nı qar şı la dı. 

2021-ci il ma yın 12-13-də Şu şa nın Cı dır 
dü zün də Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki-
lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən IV fes ti va lın ilk gü nün-
də mil li rəqs, mu ğam sə nə ti təq dim olun du. 
Azər bay ca nın müx tə lif re gion la rı nı və mil li 
az lıq la rı təm sil edən folk lor kol lek tiv lə ri nin 
kon sert lə ri ke çi ril di, müx tə lif il lər də Şu şa da 
len tə alın mış Azər bay can xa nən də lə ri nin 
ifa la rın dan iba rət vi deoçarx lar nü ma yiş et-
di ril di. Fes ti va lın ikin ci gü nün də Azər bay can 
bəs tə kar la rı nın klas sik mu si qi əsər lə ri təq-
dim olun du. Kon sert də Azər bay can Döv lət 
Sim fo nik Or kest ri və Azər bay can Döv lət Xo-
ru, həm çi nin ta nın mış vo kal ifa çı la rı və di gər 
so list lər çı xış et di lər.

Xal qı mı zın mü ba ri zə ru hu nun, ta ri xi Zə fə-
ri nin rəm zi olan Xa rı bül bül ye ni dən dün ya nı 
Şu şa nın sey ri nə ça ğı rır. V Xa rı bül bül Bey-
nəl xalq Folk lor Fes ti va lı mə də niy yət pay tax-
tı mı zın ye ni növ ra ğı nı, sə si ni dün ya ya du yu-
ra caq...

Prezident və birinci xanım
Füzuli və Şuşaya səfər ediblər 

Ma yın 10-da Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
yev və bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va Fü zu li ra yo nu na sə fər 
edib lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı və bi rin ci xa nım Fü zu li şə hə rin də Pe şə 
li se yi nin tə mə li ni qo yub, ye ni ya ra dı la caq mər kə zi par kın əra zi-
sin də ağac əkib, ra yon mər kə zi xəs tə xa na sı nın tə məl qoy ma mə-
ra si min də iş ti rak edib lər.

Ma yın 10-da Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
yev və bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va Şu şa şə hə ri nə gə lib lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı na və bi rin ci xa nı ma Şu şa da kı in zi ba ti bi-
na da apa rı lan son ta mam la ma və bi na nın ət ra fın da hə ya ta ke çi-
ri lən abad lıq iş lə ri ba rə də mə lu mat ve ri lib.

Pre zi dent və bi rin ci xa nım Hey dər Əli yev Fon du tə rə fi n dən Şi-
rin su ha ma mın da, tar zən, bəs tə kar və Azər bay can ta rı nı tək-
mil ləş di rən sə nət kar Sa dıq ca nın evin də, Meh man da rov la rın ma-
li ka nə komp lek sin də apa rı la caq bər pa iş lə ri, həm çi nin “Shus ha 
Bouti que Ho tel”də və Şu şa Real nı mək tə bi nin ta ri xi bi na sın da 
hə ya ta ke çi ri lə cək tə mir-bər pa iş lə ri ilə ta nış olub lar.

Son ra Pre zi dent İl ham Əli yev Şu şa şə hə rin də “Azə ri şıq” 
ASC-nin Şu şa Rə qəm sal İda rəet mə Mər kə zi nin açı lı şın da iş-
ti rak edib.

Pre zi den tin və bi rin ci xa nı mın Fü zu li və Şu şa sə fə rin dən ət-
rafl  ı ma te rial qə ze tin növ bə ti sa yın da...

BMT-də “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal 
çağırışının fəaliyyət planı imzalanıb

BMT-nin Nyu-York da kı mən zil-qə rar ga hın da Azər bay can Res-
pub li ka sı tə rə fin dən irə li sü rül müş “Mə də niy yət na mi nə sülh” 
(Peace4 Cul tu re) qlo bal ça ğı rı şı nın mü tə şək kil fəaliy yət pla nı nın 
im za lan ma mə ra si mi olub.

Mə ra sim də çı xış edən mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov mə də-
niy yət lə ra ra sı dialo qun da vam lı sül hün qo run ma sı üçün ro lu nu 
vur ğu la yıb. Qeyd edib ki, Azər bay can to le rant və müx tə lif mə də-
niy yət li öl kə dir. Bu mü hit ta rix bo yu mil liy yə tin dən ası lı ol ma ya raq 
hər kə sin bə ra bər hü qu qa ma lik olub, sülh için də ya şa yıb-ya rat-
ma sı na tə kan ve rib. Ger çək lə şən la yi hə də bu ama la xid mət edir.

səh. 3

Əməlləri ilə əbədiyyət qazanmış lider
Ümum mil li li der Hey dər Əli yev mi sil siz xid mət lə ri nə gö rə hər 
za man Və tə ni, xal qı üçün əziz in san ola raq qa la caq. Çün-
ki o öz iş lə ri, əməl lə ri ilə hə lə sağ lı ğın da ta ri xin yad da şın da 
əbə di ləş miş bö yük azər bay can lı dır. O, Azər bay can ta ri xin də 
tək ra ro lun maz rəh bər, qüd rət li döv lət baş çı sı, fə da kar in san 
ki mi qa lıb.

səh. 2

12 ölkənin dad və ləzzətləri bir arada

Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı Şu şa 5-8 may ta-
ri xin də ku li na ri ya fes ti va lı na ev sa hib li yi edib. Şu şa 
Bey nəl xalq Ku li na ri ya Fes ti va lın da 11  öl kə nin və Azər-
bay ca nın 11 iq ti sa di ra yo nu nun mət bəx nü mu nə lə ri 

nü ma yiş olu nub.
səh. 4

İstiqlal şairinin Vətən nəğmələri
XX əs rin bi rin ci ya rı sın da xal qı mı zın 
azad lıq və mil li is tiq lal ide ya sı nın ger-
çək ləş mə si uğ run da mü ba ri zə apa-
ran, 30-cu il lər rep res si ya sın da “xalq 
düş mə ni” ki mi qət lə ye ti ri lən bö yük 
zi ya lı la rı mız dan bi ri də şair Əh məd 
Ca vad olub. Tər cü mə çi, maarif çi-
pe da qoq və ic ti mai xa dim ki mi də 
ta nı nan şairin zən gin ya ra dı cı lı ğın da 
döv rün ic ti mai-si ya si mən zə rə si dol-
ğun luq la ək si ni ta pıb.

səh. 6

Fikrət Əmirovun yaradıcılığında 
Azərbaycan mövzusu

Fikrət Əmirovun “Azərbaycan süitası”, “Azərbaycan kapriççiosu” 
və “Azərbaycan qravürləri” əsərlə rində qədim diyarımızın tarixi, 
dünəni, bu günü, füsunkar təbiəti, insanların mərd, mübariz 
olması və bu kimi düşüncələr yüksək vətənpərvərlik mövqeyi ilə 
notlara düzülüb və xoş melodiyalarla da qulaqlara süzülür. Bu 
əsərlər öz melodik gözəlliyi və yüksək professionallığı ilə dünya 
musiqiçilərinin də diqqətini cəlb edib. 

səh. 7
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Mədəniyyət xadimlərinə 
Prezident təqaüdü verilib

PrezidentİlhamƏliyevmayın10-dabirqrupmədəniyyətxa-
diminəAzərbaycanRespublikasıPrezidentininfərditəqaüdü-
nünverilməsihaqqındasərəncamimzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında
xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Prezidentin fərdi təqaüdü
verilib:AbdullayevKyazımƏnvəroğlu,BalayevMəmmədəliBə
şiroğlu,İmanovaGülbacıƏliəkbərqızı,QarayevFərəcQaraoğ
lu,NovruzovaNubarQuluqızı,SadıqovFaiqƏbülfəzoğlu,Verdi
yevFikrətSüleymanoğlu.
Qeydedəkki,AzərbaycanRespublikasıPrezidentininfərditə

qaüdü2002ciilin11iyuntarixindətəsisedilib.

Səhnə fəaliyyəti ilə bağlı 
150 nəfər Prezident mükafatı alacaq

Səhnəfəaliyyətiiləməşğulolanincəsənətxadimlərininböyük
birqrupunaPrezidentmükafatıverilib.Dövlətbaşçısıİlham
Əliyevbununlabağlımayın10-dasərəncamimzalayıb.

Sərəncamlaümumilikdə150nəfərincəsənətxadimi2022ciil
dəPrezidentmükafatıalacaq.
İncəsənətxadimlərinəPrezidentmükafatları2002ciildənverilir.Ulu

öndərHeydərƏliyev2002ciil28maytarixindəAzərbaycanRespubli
kasınınincəsənətxadimlərinədövlətqayğısınınartırılmasıməqsədilə
xüsusifərmanimzalayıb.Fərmanaəsasən,səhnəfəaliyyətiiləbağ
lıaparıcıincəsənətxadimləriüçünhərbiriayda500manatolmaqla
AzərbaycanRespublikasıPrezidentininmükafatlarıtəsisedilib.
Prezidentmükafatları ilk illərdə 75nəfərə, 2007ci ildən100,

2013cüildən130nəfərəverilib.2017ci ildəndövlətbaşçısının
müvafiqfərmanınaəsasən150nəfərəverilir.

Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyi 
ulu öndərin məzarını ziyarət edib

Mayın10-udünyaşöhrətlisiyasətçi,xalqımızınümummilli
lideri,müasirmüstəqilAzərbaycandövlətininqurucusuHey-
dərƏliyevindoğumgünüdür.Uluöndərinanadanolmasının
99-cuildönümümünasibətilədövlətrəsmiləri,ictimaiyyətnü-
mayəndələriFəxrixiyabanagələrəkHeydərƏliyevinməzarını
ziyarətedib,xatirəsiniehtiramlaanıblar.

Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyi dahi siyasətçi, mədəniy
yətimizinböyükhimayədarıHeydərƏliyevinməzarını ziyarət
edib.
Mədəniyyət naziriAnarKərimov, nazirin birincimüaviniElnur

Əliyev, Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması,
İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətinin rəisiAzadCəfərlivə
nazirliyin məsul əməkdaşları Fəxri xiyabanda Heydər Əliyevin
məzarüstüabidəsininönünəgüldəstələriqoyub,uluöndərinəziz
xatirəsinədərinehtiramlarınıbildiriblər.

Ümummilli liderin anadan olmasının 
99-cu ildönümü münasibətilə 
Ankarada konsert proqramı 

ÜmummilliliderHeydərƏliyevinanadanolmasının99-cu
ildönümüiləəlaqədarmayın9-daAzərbaycanınTürkiyə-
dəkiSəfirliyitərəfindənAnkaradakonsertproqramıtəşkil
olunub.

TürkiyəPrezidentiAdministrasiyasınınSimfonikorkestrkonsert
salonundakeçiriləntədbir ikidövlətinhimnlərininsəslənməsi ilə
başlayıb.
AzərbaycanınTürkiyədəki səfiriRəşadMəmmədov,Azərbay

canTürkiyəparlamentlərarasıdostluqqrupununrəhbəriƏhliman
Əmiraslanov,TürkiyəAzərbaycanparlamentlərarasıdostluqqru
pununrəhbəriŞamilAyrımçıxışedərəkümummilli liderHeydər
Əliyevinmənalıömüryolundan,xilaskarlıqmissiyasından,Azər
baycanTürkiyəqardaşlığınınmöhkəmlənməsinəverdiyitöhfələr
dənbəhs ediblər.Diqqətə çatdırılıb ki, qardaş ölkələr arasında
əlaqələrAzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevvəTürkiyəPreziden
tiRəcəbTayyibƏrdoğanınliderliyiilədinamikşəkildəinkişafedə
rəkmüttəfiqliksəviyyəsinəyüksəlib.
KonsertdəTürkiyədəyaşayansoydaşımız–pianoçuvədirijor,

AzərbaycanınƏməkdarartistiTuranManafzadəninrəhbərliyiilə
“Turan”orkestrivəsolistElgünQuliyev(vokal)çıxışedib.Proq
ramdaAzərbaycanklassikmusiqisininincilərisəslənib.
Tədbirdərəsmilər,millətvəkilləri,Ankaradafəaliyyətgöstərən

diplomatikkorpustəmsilçiləri,diasporvəmətbuatnümayəndələri
iştirakediblər.
KonsertsalonununfoyesindəHeydərƏliyevinhəyatvəfəaliy

yətiniəksetdirənfotosərgidənümayişetdirilib.

əvvəli səh. 1-də

Qəhrəmanlıq, incəlik...
Konsertproqramı“MənimAzər

baycanım” adlı kompozisiya ilə
başladı. İlk çıxışdan rəqqasları
mız gurultulu alqışlarla qarşı
landılar. Rəqslər birbirini əvəz
etdikcə, Azərbaycan igidlərinin
qəhrəmanlığı və cürəti, qızları
mızınisəincəliyivənəcibliyinü
mayişolunurdu.

Hərbir rəqsnömrəsibir tarix,
biranlam,birmesajidi.Ansamb
lın üzvləri milli rəqslərimizin
möhtəşəmliyini dəqiqliklə, yük
sək peşəkarlıqla təqdim edirdi
lər. Rəqqaslar rəqslərin mahiy
yətini, parlaq və geniş musiqi
xarakteristikalarını,səmimiliyivə
millizəminəbağlığıeləməharət
lə təqdim edirdilər ki, bu möh
təşəmlik qarşısında tamaşaçı
öz gurultulu alqışını əsirgəmir
di. Qələbə ruhlu çıxışlar zalda
ecazkar bir qürur ovqatı yarat
mışdı.Rəqqaslarsankiucadağ
larınbaşındaqıyvuranşahinlərə
bənzəyirdilər. Milli geyimlərimi
zin bu anlamda ötürdüyü aura
dabuhəmahənglikdəözsözünü
deyirdi.Millirəqslərimizinhərəsi
bir tarixdir, bir nağıldır.Filarmo
niyanınsəhnəsindənbütünzala
qəhrəmanlıqnağılı sədasıyayı
lırdı.
Rəqqasələrin parlaq çıxışları

isəsankisusonalarınınsüzmə
sinəbənzəyirdi.Melodik,rənga
rəng,temperamentlimusiqisi ilə

seçilənhərbirnömrəyüksəkdə
rəcədə zövqlü palitrası ilə fərq
lənirdi. Növbələşən rəqslərdə
Azərbaycanın təbiət gözəlliklə
ri tərənnüm olunur, sanki azad
olunmuş torpaqların azad ruhu
cövlan edirdi. Mədəniyyət pay
taxtımız Şuşaya ərməğan edi
lən bu rəqslər sanasan 30 ildir

boynubükülüqalanxarıbülbülün
cilvəli rəqsi idi. İncəbelli Azər
baycan qızları lirik əhvalruhiy
yəli rəqsləri iləqəhrəmanşəhid
ruhlarınasığalçəkirdilər...
Məşhur xoreoqraf, Rusiya

nın Xalq artisti Dikalu Muzaka
yevin bədii rəhbərliyi ilə ərsəyə
gələn proqrama Azərbaycanın
milli rəqsləri, eləcə də “Koroğ
lu”dastanınınmotivləriəsasında
hazırlanmışbirpərdəlimillibalet
dədaxil idi.Tamaşaçılarqəhrə
manlıq ruhunun əks olunduğu
bunümunənidəböyükmaraqla
qarşıladı.

“Bizim həyatımız 
rəqsdir”

DövlətRəqsAnsamblının bə
dii rəhbəri, Xalq artisti Rüfət
Xəlilzadə konsert sonrası təəs
süratlarını qəzetimizlə bölüşdü.
Dedi ki, azərbaycanlılar musi
qini, rəqsi dərindən bilən xalq
dır. Onu təəccübləndirmək çox
çətindir: “Bu konsertdə isə bir

dahaəminolduqki,bizimmədə
niyyətimiz, musiqimiz, rəqsimiz
dünyada ən layiqli yerə malik
dir.Bunu təsdiqləyən tamaşaçı
nınalqışlarıidi.Bizimhəyatımız
rəqsdir. Pandemiya səbəbindən
həyatımızın ritmi pozulmuşdu.
Bizyenidənsəhnəyəqayıtdıqvə
şahidolduqki,rəqslərimizsevilir.

Birrəqsnömrəsininhazırlanma
sı üçün aylarla əziyyət çəkirik.
Buproseslərdəzədələrdəolur.
Yalnız milli ruhda olan insanlar
buəziyyətətabgətiribböyükbir
millətin mədəniyyətini yaşadıb
xalqa çatdıra bilər. Hər bölgə
mizdə bu zənginlik var. Naxçı
vanın Şərur bölgəsində 100ə
yaxın yallı növü var. Bu, böyük
mədəniyyətəsahibliyinnümunə
sidir.BuxeyriyyəkonsertiMədə
niyyətNazirliyinin təşəbbüsü ilə
reallaşdı. Həm sevindirici, həm
dəməsuliyyətlitəklifidi.Şükürlər
olsun, bu işin öhdəsindən gəl
dik.Tamaşaçılarzalıtərketmək
istəmirdi və biz buna görə fəxr
edirdik.Bədii rəhbərolaraq çox
qürurvericiidiki,kollektivimizbu
dərəcədəalqışlarlaqarşılandı”.
Gecədətəqdimolunan“Koroğ

lu”birpərdəlimillibaletihaqqında
dasözaçanRüfətXəlilzadədedi
ki, Dövlət Rəqs Ansamblı Qaf
qazdabirilkəimzaatıb,analoqu
olmayan xalq  rəqslərindən iba
rətmillibalettamaşasıyaradıb:

“Bubaletdəmillioyunlarımızdan,
zorxanadan,ənqədimaşıqmu
siqisi, “Qoç Koroğlu”, “Koroğlu
nağarası”musiqilərindənistifadə
etmişik. “Misri”,qədimNaxçıva
nın heç vaxt səhnədə olmayan
yallınövü“Qaladanqalaya”yal
lısıdamillibaletinbəzəyidir.Bu
günsəhnədəgurultulualqışlarla

qarşılananburəqsləriƏlibabaAb
dullayevyaradıb.Necəki,Üzeyir
bəyin “Leyli vəMəcnun”u yüz il
dənçoxduryaşayır,onundasə
nəti beləcə yaşayacaq. Amma
birvaxtlarbukonsertdəifaedilən
rəqsləri “köhnədir” deyə səhnə
yə çıxarmağa icazə vermirdilər...
Kişilərimizin cəngavərliyi görün
məlidirburəqslərdə.Yəqinki,bu
konsertdə bizim neçə növ milli
papaqdan istifadə etdiyimizi gör
dünüz.Bizonlarınhamısını səh
nəyəqaytarmışıq.Rəqsözücanlı
tarixdir.Bizimmillirəqslərbirneçə
mədəniyyətnövünübirarayagəti
rir.Folklor,adətənənə,milligeyim
rəqsdə yaşayır. Arzum budur ki,
biz bu zənginliyi dünya səviyyə
sinəçıxarıbnümayişetdirəbilək”.
Qeyd edək ki, Azərbaycan

Dövlət Rəqs Ansamblının “Mə
nimAzərbaycanım”konsertproq
ramı ilk dəfə 2017ci ildə sənət
sevərlərətəqdimolunub.Həminil
kollektivMoskvavəİstanbulsəh
nələrindəçıxışedib.

Lalə Azəri

Respublika Gənclər Kitabxanasında dəyirmi masa

UluöndərHeydərƏliyevinanadanolmasının99-cuildönümümü-
nasibətiləRespublikaGənclərKitabxanasındaUNECTələbəElmi
Cəmiyyətivə“GUYS”(Gəncliyədəstəküçünümumibirlik)təşkilatıilə
birlikdə“HeydərƏliyev–Azərbaycaniqtisadiyyatıvəmədəniyyəti”

mövzusundadəyirmimasavə“HeydərƏliyevvəAzərbaycaniqtisa-
diyyatı”mövzusundaessemüsabiqəsiqaliblərininmükafatlandırılması
mərasimikeçirilib.

Tədbirdə kitabxananın direktoruAslan Cəfərov,  “GUYS” İctimai Birliyinin
sədriMübarizQuliyev,BDUnunmüəllimiFəxriyyəİsayeva,digərqonaqlarçı
xışediblər.
KitabxananındirektoruAslanCəfərovvurğulayıbki,müdriksiyasətiiləAzər

baycandövlətçiliyinin tarixindəəbədilikqazananHeydərƏliyevinhəyatyolu
Azərbaycanxalqıüçüntükənməzbirmirasdır.Diqqətəçatdırılıbki,Respublika
GənclərKitabxanasıümummilliliderinhəyatvəfəaliyyətiiləbağlıAzərbaycan,
ingilisvərusdillərindəməlumatlandırıcıvideoçarxlarvəvirtualsərgihazırlayıb.
TədbirinsonundaUNECTələbəElmiCəmiyyəti və “GUYS” İctimaiBirliyi

tərəfindənelanedilənessemüsabiqəsininqaliblərinədiplomlartəqdimolunub.

“Tarix yazan şəxsiyyət” 
Mayın10-daAzərbaycanİstiqlalMuzeyindəümum-
milliliderHeydərƏliyevinanadanolmasının99-cu
ildönümünəhəsrolunmuş“Tarixyazanşəxsiyyət”
adlıaçıqdərskeçirilib.

MuzeyinelmiişçilərimüasirAzərbaycanRespublika
sınınqurucusu,xalqınınvədövlətiningələcəyinaminə
müstəsnaxidmətlərgöstərmişHeydərƏliyevinhəyatvə
fəaliyyətihaqqındaməruzələrləçıxışlarediblər.Ümum
milliliderintarixiçıxışlarındanibarətvideoçarxnümayiş
olunub.
Sonda qonaqlarmuzeyin ekspozisiyası, eləcə də 44

günlükVətənmüharibəsindəAzərbaycanınərazibütöv
lüyü və suverenliyi uğrunda qəhrəmancasına şəhidlik
zirvəsinəyüksələnmayorVüsalVəliyev,XTQgiziriRə
şadBabayev,XTQəsgəriCavidHüseynov,əsgərSamir
PaşayevvəŞaiqPaşayevinşəxsiəşyaları,sənədlərivə
fotoşəkillərininnümayişolunduğusərgiilətanışolublar.

Mayın10-da–Azərbaycanxalqınınxilas-
karoğluHeydərƏliyevinanadanolması-
nın99-cuildönümündəPrezidentİlham
Əliyev,birincixanımMehribanƏliyevavə
ailəüzvləriFəxrixiyabandaümummilli
liderinməzarınıziyarətediblər.

Prezident İlham Əliyev ümummilli lider
HeydərƏliyevinməzarı önünə əklil qoyub,
xatirəsiniehtiramlaanıb.
AzərbaycanRespublikasınınDövlətHimni

səslənib.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə

üzvləridəuluöndərHeydərƏliyevinməzarı
önünəgüldəstələriqoyublar.
Sonradövlətimizinbaşçısı vəailəüzvləri

uluöndərinömürgünyoldaşı,görkəmlioftal
moloqalim,akademikZərifəxanımƏliyeva
nınxatirəsiniyadedərəkməzarıüzərinəgül
dəstələriqoyublar.
Görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin və

tanınmışhəkimalimTamerlanƏliyevinmə
zarlarıüzərinədəgüldəstələridüzülüb.

***
ÜmummilliliderHeydərƏliyevmisilsizxid

mətlərinəgörəhərzamanVətəni,xalqıüçün
əziz insanolaraqqalacaq.Çünkioöz işləri,
əməlləri iləhələsağlığındatarixinyaddaşın
da əbədiləşmiş böyük azərbaycanlıdır. O,
Azərbaycan tarixində təkrarolunmaz rəhbər,
qüdrətlidövlətbaşçısı,fədakarinsankimiqa
lıb.UluöndərAzərbaycanıdünyayatanıdıb.
“Mənim həyat amalım yalnız bütün varlığım
qədərsevdiyimAzərbaycanxalqına,dövlətçi
liyimizə,ölkəmiziniqtisadi,siyasi,mədəniin
kişafınaxidmətolub”,–deyənHeydərƏliyev
bütündövrlərdəqüdrətliAzərbaycanuğrunda
çalışıb.Dahi siyasi xadiminxidmətləri sayə
sindədövlətçilik,azərbaycançılıq,dünyəvilik,
müasirlik kimi ideyalar cəmiyyətin dünyagö
rüşü sisteminin ayrılmaz hissəsinə çevrilib,
müasirAzərbaycanınmövcudluğununvə in
kişafınınideyaəsasınıtəşkiledib.OnunAzər

baycanarəhbərlikilləritariximizdəmilliintibah
dövrükimiəbədiləşib.
O, müstəqil Azərbaycan dövlətinin me

marı oldu, iqtisadiyyatı dirçəltdi, ölkəmi
zingələcəkinkişafınazəminolacaqböyük
neft erasının əsasını, qüdrətliAzərbaycan
Ordusunun təməlini qoydu. Heydər Əliyev
dövrü Azərbaycan tarixinin, mədəniyyəti
nin,elminin,təhsilininqızıldövrünəçevrildi.
Türkdünyasınınbuböyükoğlugüclüdöv
lətçilik məktəbi də yaratdı. Heydər Əliyev
ən mürəkkəb ziddiyyətli tarixi proseslərin
gərdişindən bacarıqla baş çıxaran, ən çə
tinvəziyyətlərdəbelətəmkininiitirməyənvə
dünyadakı geosiyasi dəyişiklikləri realist
cəsinə qiymətləndirib ölkəsinin çıxarlarını
praqmatik ağılla və təcrübəsi ilə dəqiqliklə
hesablayanlideridi.Uluöndərinmüəyyən
ləşdirdiyiinkişafstrategiyasıonunlayiqlisi
yasivarisiPrezidentİlhamƏliyevtərəfindən
uğurladavametdirilir.
Ümummilli liderinənböyükarzusuQara

bağın düşmən tapdağından azad edilməsi,
ərazi bütövlüyümüzün bərpası idi. Ulu ön
dərin illəröncəböyükuzaqgörənliklədediyi

busözləryadadüşür:“Qarabağməsələsini
həlledəcəyik.Zamanlazımdır,vaxtlazımdır.
Azərbaycantorpaqlarıheçvaxtonunəlindən
gedəbilməz.Bizimişğalolunmuştorpaqları
mızmütləqqaytarılacaqdır.Nəyinbahasına
olurolsun...”.
Həminvaxt2020ciildəyetişdi.Dahişəx

siyyətin arzusunu, vəsiyyətini onun layiqli
davamçısı,AzərbaycanPrezidenti,müzəfər
Ali BaşKomandan İlhamƏliyev yerinə ye
tirdi.UluöndərintəməliniqoyduğuAzərbay
canOrdusuAliBaşKomandanİlhamƏliye
vin rəhbərliyi ilə düşməni torpaqlarımızdan
qovubçıxardı,üçrənglibayrağımızyenidən
Vətən torpaqlarında, Qarabağın mədəniy
yətbeşiyiolanŞuşadaqürurladalğalanma
ğabaşladı.Bununlada “ŞuşasızQarabağ,
QarabağsızAzərbaycanyoxdur!”deyənulu
öndərinənböyükarzusuhəyatakeçdi,Azər
baycanınərazibütövlüyütəminolundu.Xal
qımız bundan sonra böyük dövlət xadimi,
müasirAzərbaycanınbanisiHeydərƏliyevin
hər doğum gününü Vətən müharibəsində
qazanılmış şanlı Qələbənin doğurduğu se
vinchissiiləqeydedəcək.

Əməlləri ilə əbədiyyət qazanmış lider

Bizə Qələbəni yaşadanlar üçün
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Xəbərverdiyimizkimi,
mədəniyyətnaziriAnar
KərimovABŞ-asəfəri
çərçivəsindəNyu-York-

dabirsıratədbirlərdəiştirak
edib,görüşlərkeçirib.

Mayın 5-də BMT-nin Nyu-
Yorkdakı mənzil-qərargahında
Azərbaycan Respublikası tərə-
findən irəli sürülmüş “Mədəniy-
yətnaminəsülh” (Peace4Cultu-
re)qlobalçağırışınınmütəşəkkil
fəaliyyət planının imzalanma
mərasimi olub. Tədbirdə Azər-
baycan, Albaniya, Ermənistan,
ABŞ,Pakistan,İspaniyavədigər
üzv dövlətlərin BMT-dəki daimi
nümayəndələriiştirakediblər.
Mərasimdə çıxış edənmədə-

niyyət naziri Anar Kərimov bil-
dirib ki, 2021-ci ildə ölkəmizin
təşəbbüsü ilə elan olunan “Mə-
dəniyyət naminə sülh” layihəsi
üzrəfəaliyyətplanıartıqhazırdır.
“Mədəniyyətnaminəsülh”qlobal
çağırışınınəsasistiqamətipost-
münaqişədövründəolanölkələ-

rin işğaldan azad olunmuş əra-
zilərində mədəni infrastrukturu
dirçəltmək, milli-mənəvi dəyər-
ləri  yenidən həmin torpaqlara
qaytarmaqüçündavamlısülhün
təminedilməsidir.
Nazir vurğulayıb ki, dayanıqlı

inkişafa olan töhfələrimiz daya-
nıqlısülhdənkeçir.Mədəniyyət-
lərarasıdialoqungücləndirilməsi
davamlısülhünqorunmasıüçün

əvəzsizdir. Azərbaycan tolerant
vəmüxtəlifmədəniyyətliölkədir.
Bu mühit tarix boyu milliyyətin-
dən asılı olmayaraq hər kəsin
bərabərhüquqamalikolub,sülh
içində yaşayıb-yaratmasına  tə-
kanverib.Gerçəkləşənlayihədə
buamalaxidmətedir.
AnarKərimovlayihənidəstək-

ləyən bütün üzv dövlətlərə tə-
şəkkürünübildirib.Qeydedibki,

dünyamızüçünvacibolan“Mə-
dəniyyət naminə sülh” təşəbbü-
sünün dəstəklənməsi olduqca
sevindirici haldır. “Ümidvarıq ki,
bundansonradalayihəbeynəl-
xalqmaraqlı tərəfərin dəstəyini
qazanaraq sülhün təmin olun-
masındabeynəlxalqictimaiyyətə
töhfə verəcək. Biz mədəniyyət
naminə sülhə inanırıq”, – deyə
nazirəlavəedib.
BMT-ninSivilizasiyalarAlyansı-

nınalinümayəndəsiMigelAngel
Moratinos “Mədəniyyət naminə
sülh”təşəbbüsünəgörəAzərbay-
candövlətinətəşəkküredib.
LayihəyədəstəkverənBMT-yə

üzv dövlətlərin daimi nümayən-
dələri də çıxışlarında dünyada
sülh çağırışı edən Azərbaycan
haqdaxoşfikirlərsöyləyiblər.
SondanazirAnarKərimovvə

BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı-
nınalinümayəndəsiMigelAngel
Moratinos “Mədəniyyət naminə
sülh” (Peace4Culture) qlobal
çağırışının mütəşəkkil fəaliyyət
planınıimzalayıblar.

Mədəniyyət naziri Dünya Abidələr Fondunun 
direktoru ilə görüşüb

MədəniyyətnaziriAnarKərimovNyu-YorkdaDünyaAbidələr
Fondunun(WorldMonumentsFund–WMF)direktoruBenedikt
deMonlorlagörüşüb.

Görüş zamanı nazir Azərbaycanın multikultural özəlliyindən,
zəngin tarixindən bəhs edib.Həmçinin 2021-ci ildə ölkəmiz tə-
rəfindənirəlisürülmüş“Mədəniyyətnaminəsülh”(Peace4Cultu-
re) qlobal təşəbbüsünün daşıdığı sülhpərvərmissiya haqqında
məlumatverilib.AnarKərimovbildiribki,BMT-ninSivilizasiyalar
Alyansı,UNESCO,İCESCOvədigərbeynəlxalqtəşkilatlarbutə-
şəbbüsədəstəkləriniifadəediblər.Nazirmayın4-dəBMT-ninSi-
vilizasiyalarAlyansınınalinümayəndəsiMigelAngelMoratinosla
“Mədəniyyətnaminəsülh”qlobalçağırışınınmütəşəkkilfəaliyyət
planınınimzalandığınıdadiqqətəçatdırıb.
Qeyd olunub ki, mədəni irsin bərpası və yenidən qurulması

fəaliyyətplanınınəsasməsələlərisırasındayeralıb.Azərbayca-
nınişğaldanazadolunmuşərazilərindəqarşımızdaduranbaşlıca
vəzifədəbuistiqamətdəfəaliyyətolacaq.NazirbuxüsusdaDün-
yaAbidələrFonduiləbirsıraproqramvəlayihələrdəəməkdaşlıq
etməktəşəbbüsünüdəirəlisürüb.
BenediktdeMonlor1965-ciildənfəaliyyətgöstərənDünyaAbi-

dələr Fondu haqqındaməlumat verib. Bildirib ki, ötənmüddət-
də800-dənçox layihəhəyatakeçirilib.Fondunönəmli fəaliyyət
istiqamətlərindən biri İraq, Suriya kimi postmünaqişə dövründə
olanölkələrinərazisindədağıdılıbməhvedilmişmədəniabidələ-
rinbərpasıdır.
GörüşzamanıMədəniİrsinQoruması,İnkişafıvəBərpasıüzrə

DövlətXidmətininrəisiAzadCəfərliAzərbaycanınişğaldanazad
edilmişərazilərindəhəyatakeçirilənbərpaişlərihaqqındaətrafı
məlumat verib. Bu ərazilərdə qeydə alınan dağıdılmış abidələr
barədədəstatistikanınaparıldığıvəhəminabidələrinqeydiyyata
alındığıdiqqətəçatdırılıb.

Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu çağırış 
bütün dünyaya ünvanlanıb

Mədəniyyət nazirinin BMT-də görüşləri
MədəniyyətnaziriAnarKərimovNyu-YorkdaBirləşmişMillətlər
Təşkilatı(BMT)BaşAssambleyasının76-cısessiyasınınsədri
AbdullahŞahidləgörüşüb.

AnarKərimovmədəniyyətlərvəsivilizasiyalararasındasəmə-
rəlidialoqunqurulmasıməqsədilə2008-ciildəAzərbaycanRes-
publikasınınPrezidentiİlhamƏliyevtərəfindənirəlisürülən“Bakı
Prosesi”təşəbbüsüvəonunəsasındaformalaşanqlobalhərəkat-
danbəhsedib.Vurğulayıbki,Azərbaycanınmədəniyyətlərarası
dialoqtəşəbbüsüvəbuqəbildənbeynəlxalqlayihələrəevsahib-
liyietməsininəsassəbəbitarixənölkəmizdəfərqlidinimənsubiy-
yətiolanicmaların,milli-etnikqruplarınyaşamasıvəzənginmə-
dənimüxtəlifiyintəşəkkültapmasıdır.
BMT Baş Assambleyasının sədrinə həmçinin Azərbaycanın

təşəbbüskarıolduğuyeniqlobalçağırış–postmünaqişədövrlə-
rindəmədəniyyətlərarasıvədinlərarasıdialoqun,mədənivədi-
ni irsin qorunmasına xidmət edəcək “Mədəniyyət naminə sülh”
(Peace4Culture)layihəsininfəaliyyətplanıhaqqındadaməlumat
verilib.
Görüşqarşılıqlımaraqdoğuranməsələlərətrafındamüzakirə-

lərlədavamedib.

***
AnarKərimovsəfərzamanıPakistanınBMT-dəkidaiminüma-

yəndəsiMunirƏkrəmlədəgörüşüb.
NazirAzərbaycandahəyatakeçirilənbeynəlxalq layihələrba-

rədəM.Əkrəməməlumatverib.A.Kərimovikidostölkəarasında
mədəniirsinqorunmasıvətəbliğinəxidmətedəcəkəməkdaşlığın
əhəmiyyətinivurğulayıb.
M.Əkrəmbildiribki,PakistanAzərbaycanladostluqəlaqələrinin

dahadagücləndirilməsiüçünölkəmizdəkeçirilənmədənilayihə-
lərə töhfə verməyə hazırdır. Pakistanın BMT-dəki daimi nüma-
yəndəsiölkəsininAzərbaycan tərəfindən irəlisürülən “Mədəniy-
yətnaminəsülh”(Peace4Culture)təşəbbüsünüdədəstəklədiyini
vəbu layihəninbeşillik fəaliyyət planında fəal rol oynayacağını
deyib.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdoğuranməsələlərədairmüzakirələr

aparılıb.

Ümummilli liderə ithaf
ÜmummilliliderHeydərƏliyevinanadanolmasının99-cu
ildönümümünasibətiləLənkəranDövlətDramTeatrıvəHəzi
Aslanovadına3saylıLənkəranşəhərtamortaməktəbinin
birgətəşkilatçılığıilətədbirkeçirilib.

Tədbiri
girişsözüilə
açanteatrın
direktoruTofiq
Heydərovulu
öndərinAzər-
baycanxalqı
qarşısında
misilsizxid-
mətləri,elmə,
təhsilə,mədə-
niyyətəverdiyi
töhfələrbarə-
dədanşıb.
Lənkəran-AstaraRegionalTəhsilİdarəsininsektormüdiriÜlviy-

yəƏliyeva,HəziAslanovadına3saylıLənkəranşəhərtamorta
məktəbindirektoruAqilSadiyevvədigərçıxışedənlərHeydərƏli-
yevinmüasirAzərbaycandövlətçilikənənələrininformalaşmasın-
darolundanbəhsediblər.
Tədbirdə teatrınvəortaməktəbinbirgə layihəsiəsasındaşa-

girdlərin ifasındauluöndərinəzizxatirəsinə ithafedilmişədəbi-
bədii kompozisiyavəCəlilMəmmədquluzadənin “Çaydəsgahı”
alleqoriktamaşası(ideyamüəllifəriTofiqHeydərovvəAqilSadi-
yev,quruluşçurejissoruGünelHüseynova)nümayişetdirilib.

BMT-də “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal 
çağırışının fəaliyyət planı imzalanıb

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında 
“Şuşa İli” tədbirləri başlayıb

BakıXoreoqrafiyaAkademiyasında(BXA)“Şuşaİli”iləəla-
qədarsilsilətədbirlərəstartverilib.AkademiyanınMusiqi
sənətikafedrasınıntəşkilatçılığıilə“Azərbaycanınmədə-
niyyətmirvarisi”adlıtədbirkeçirilib.

TədbirdəBXA-nınElmvəyaradıcılıqişləriüzrəprorektoru,
sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoru,dosentElmiraPənaho-
va,Tədrisşöbəsininmüdiri,dosentYeganəTapdıqova,tam
ortatəhsilpilləsinindirektoruBəşarətHüseynova,kafedra
müdirləri,müəllimvətələbəheyətiiştirakedib.
Musiqisənətikafedrasınınmüdiri,sənətşünaslıqüzrə fəl-

səfədoktoru,dosentƏhsənƏhmədov,kafedranınmüəllimi
SəbinəƏliyevaçıxışediblər.Azərbaycanındilbərguşəsiolan
Qarabağın tarixi, mədəniyyəti, aşıq və muğam məktəbinin
görkəmli nümayəndələri, ədəbi-musiqiməclisləri, tarixi abi-
dələrihaqqındasözaçılıb.
Videoçarx vasitəsiləXalq artistiTəranəMuradovanın ifa-

sındatəqdimedilən“Uzundərərəqsi”,BXA-nınbakalavrpil-
ləsininxalqçalğıalətləriixtisasınınIIkurstələbələrinin(tarda
FuadSüleymanov,kamançadaNihadMəmmədov,nağarada
NizamiMehdizadə)müşayiəti iləƏhsənƏhmədovunifasın-
dacanlısəslənən“Qarabağşikəstəsi”, “Rast”muğamından
parçavə“Şuşanındağları”mahnıkompozisiyalarıtədbirişti-
rakçılarıtərəfindənalqışlarlaqarşılanıb.
Tədbir kafedranın başmüəllimi Lalə Hüseynlinin, təqdim

edilənmusiqikompozisiyalarıixtisasmüəllimləriOrxanZey-
nalov,ƏliQuliyevvəXəyalAbbasovuniştirakıiləhazırlanıb.

Bəstəkarlar İttifaqında ulu öndərin xatirəsi yad edilib

Mayın10-daAzərbaycanBəs-
təkarlarİttifaqında(ABİ)ulu
öndərHeydərƏliyevinanadan
olmasının99-cuildönümüilə

əlaqədartədbirkeçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açanABİ-nin sədri,
Xalqartisti,AMEA-nınmüxbirüzvüFirəngiz
Əlizadəümummilliliderin,mədəniyyətinbü-
tünsahələrindəolduğukimi,musiqisənəti-
nədəhərzamandiqqətvəqayğıgöstərdiyini
vurğulayıb.O,1979-cuildəBəstəkarlarİttifa-
qınınVqurultayındaHeydərƏliyevinçıxışını
xatırlayaraq onun bəstəkarlara tövsiyələrini
diqqətə çatdırdı. Qeyd etdi ki, Heydər Əli-
yevin həmin çıxışı sonradan nəşr olunaraq
bəstəkarvəmusuqişünaslarınmasaüstüki-

tabıolub.Uluöndərintövsiyələrindəmusiqi
janrlarınagenişyerverilib.Budadahişəx-
siyyətinmusiqisənətinəyaxşıbələdolması-
nıngöstəricisiidi.
Firəngiz Əlizadə çıxışında Heydər Əli-

yev dühasının musiqidə tərənnümündən
də bəhs edib. Bildirib ki, bir sıra bəstə-
karlarımız dahi şəxsiyyətə əsərlər həsr
ediblər və belə əsərlər bundan sonra da
yazılacaq.
ABİ-nin katibi, Əməkdar incəsənət xadi-

mi, professorZemfiraQafarovauluöndərə
həsr olunan əsərlər haqqında danışıb, bu
sırada Arif Məlikovun 8 saylı “Əbədiyyət”
simfoniyası,CövdətHacıyevin“Onuzaman
seçib” simfoniyası, Ramiz Mustafayevin
“AtamızHeydər” odası,VasifAdıgözəlovun

“Azərbaycan” kantatası, Tofiq Bakıxanovun
“Xatirə” poeması, Firəngiz Əlizadənin “İt-
haf”əsəri,SərdarFərəcovun“Böyükvətən-
daş haqqında” odası, VasifAllahverdiyevin
“Ömüryolu”simfonikpoemasıvədigərəsər-
ləriqeydedib.
Sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoru,Əmək-

dar mədəniyyət işçisi Səadət Təhmirazqızı
“Musiqidəəbədiləşənömür”mövzusundaçı-
xışedib,ümummilliliderəhəsrolunanəsər-
lərinmusiqişünaslar tərəfindən tədqiqolun-
masıbarədədanışıb.
Tədbirdə iştirak edən bəstəkarlardan

Əməkdar artistlər Arif Mirzəyevin “Xatirə”,
Elza Seyidcahanın “Elegiya” və Əməkdar
müəllimLaləCəfərovanın“ƏbədiyaşarHey-
dər”əsərlərisəslənib.

MədəniyyətNazirliyi“Mədənigənclik”adlıyenilayihəyəbaş-
layıb.Layihəninməqsədigənclərinincəsənətəmarağınınartı-
rılmasıvəölkəninmədənihəyatındayaxındaniştirakınaşərait
yaradılmasıdır.

Mayın 6-da layihə çərçivəsin-
də mədəniyyət nazirinin birinci
müaviniElnurƏliyevinBakıDöv-
lətUniversitetində(BDU)tələbə-
lərləgörüşükeçirildi.

Layihəhaqqındaməlumatve-
rən mədəniyyət nazirinin birinci
müavinivurğuladıki,mədəniyyə-
tin yaşadılması, nəsildən-nəslə
ötürülməsiüçüngənclərinmədə-

niproseslərdə iştirakımüstəsna
əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan-
damədəniyyətməhsulu və xid-
mətlərinin gənclər üçün daha
cəlbedici olması, gənclərin mə-
dəni tədbirlərdə iştiraka təşviq
edilməsicəmiyyətininkişafıüçün
çoxvacibdir.Gəncnəsliölkədəki
mədəni proseslərdə iştiraka sti-
mullaşdırmaqonlardaincəsənəti
duymaq, qiymətləndirmək, sev-
məkvəbədiidəyərləryaratmaq
qabiliyyətini formalaşdırır. Təh-
silin mədəni ölçüsünün yaradıl-
ması,mədəni tədbirlərdə iştirak
edəcək bilikli auditoriyanın for-
malaşdırılması baxımından bu
layihəçoxönəmlidir.
ElnurƏliyevdiqqətəçatdırdıki,

layihəyəkönüllüolaraq300nəfər
tələbə qatıla bilər. İki ay davam
edəcək layihə çərçivəsində tə-

ləbələr  5 mədəniyyət ocağında
– Azərbaycan Dövlət Akademik
Milli Dram, Azərbaycan Dövlət
AkademikOperavəBalet,Azər-
baycanDövlətAkademikMusiqi-
li, Azərbaycan Dövlət Akademik
Rus Dram teatrlarında və Azər-
baycanDövlətAkademikFilarmo-
niyasında tamaşavəkonsertlərə
güzəştli şərtlərlə baxmaq imkanı
əldə edəcək. Həmçinin məşhur
mədəniyyətxadimləriiləgörüşlə-
rinkeçirilməsiplanlaşdırılır.
BDU-nunSosialməsələlər,tə-

ləbələrlə iş və ictimaiyyətləəla-
qələr üzrə prorektoru, filologiya
üzrəfəlsəfədoktoruƏlişAğamir-
zəyevqeydetdiki,təhsilmüəs-
sisələrininvəzifəsiixtisaslıkadr-
larla bərabər, Vətənimizə layiqli
övladlaryetişdirməkdir.

Nurəddin

“Mədəni gənclik”
Nazirlik yeni layihəyə başlayıb

Oqtay Rəcəbovun yubileyinə həsr olunmuş konsert
Mayın6-daAzərbaycanDövlətAkademikFilarmoniyasındagörkəmli
bəstəkar,Əməkdarincəsənətxadimi,Prezidenttəqaüdçüsü,pedaqo-
jielmlərdoktoru,professorOqtayRəcəbovun80illikyubileyinəhəsr
olunmuşkonsertkeçirilib.

MədəniyyətNazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə nazirAnarKəri-
movunOqtayRəcəbovaünvanlanmıştəbrikməktubudiqqətəçatdırılıb.
AzərbaycanBəstəkarlarİttifaqınınsədri,Xalqartisti,AMEA-nınmüxbir

üzvüFirəngizƏlizadəvəƏməkdarmüəllim,elmlərdoktoru,professorVi-
dadiXəlilovyubilyarınhəyatvəyaradıcılıqyoluhaqqındadanışıb,sənət-
karhaqqındaürəksözlərinibölüşüblər.
Konsert proqramının birinci hissəsində Azərbaycan Dövlət Simfonik

Orkestri (dirijor Orxan Həşimov) bəstəkarın “QarabağAzərbaycandır!”
simfoniyasını,“Yəhudi”mövzusundarapsodiyasını,“Kamançavəorkestr
üçün konsert”inin I hissəsini (solist – beynəlxalq müsabiqələr laureatı
MehriƏsədullayeva)səsləndirib.
İkinci hissədə “Buta” instrumental ansamblının (bədii rəhbərRövşən

Qurbanov)müşayiətiiləsolistlər–XalqartistiHeydərAnatollu,Əməkdar
artistlərAlmazOrucova,GülüstanƏliyeva,solistlərRəvanəQurbanova,
RövşənƏziz,Aynur İsgəndərli, TalehYəhyayev, ZülfiyyəMəmmədova
bəstəkarın“AnamAzərbaycan”,“Necəunudumsəni?”,“Zəfəran”,“Daha
nəistəyirsən?”,“Faytonçu”,“Sevərsənmi?”vədigərsevilənmahnılarını
ifaediblər.
Yubileyaxşamındabəstəkarınsənətyoldaşları,musiqi ictimaiyyətinin

nümayəndələriiştirakediblər.
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Bölgələrdəkimədəniy
yətmüəssisələrində
Azərbaycanxalqının
ümummillilideriHeydər

Əliyevinanadanolmasının
99cuildönümümünasibəti
ləmüxtəliftədbirlərkeçirilib.

SabirabadRegionalMədəniy
yət İdarəsi (RMİ) Şirvan şəhər
MKS, Şirvan Dövlət Rəsm Qa
lereyası və şəhər İcraHakimiy
yətininbirgə təşkilatçılığı iləulu
öndərinanadanolmasının99ci
ildönümünəhəsrolunmuşrəsm
fotovəkitabsərgisikeçirilib.
HacıqabulrayonHeydərƏliyev

Mərkəzi,rayonTarixDiyarşünas
lıqMuzeyi,YAPHacıqabulrayon
təşkilatı,rayonGənclərvəİdman
İdarəsivəTəhsilŞöbəsininbirgə
təşkilatçılığıilə“Böyükşəxsiyyət”
adlışeirqiraətimüsabiqəsi,“Bö
yük azərbaycanlı” mövzusunda
təqdimat müsabiqəsi və rayon
gəncləri arasında voleybol üzrə
şəhərbirinciliyi keçirilib.Müsabi
qəvəyarışlardailküçyeritutan
laradiplomvəhədiyyələrtəqdim
olunub.

***
Biləsuvar RMİ Neftçala rayon

HeydərƏliyevMərkəzindəuluön
dərinanadanolmasının99cuildö
nümümünasibətilə “İki əsrin kör
püsü”adlısərgitədbirtəşkiledilib.

***

MasallıRMİ,MasallıRayonİc
raHakimiyyəti,YeniAzərbaycan
Partiyası Masallı rayon təşkilatı
vəMasallıDövlətRegionalKol
lecinin birgə təşkilatçılığı ilə Ni
zami Gəncəvi adına rayonMə
dəniyyət Mərkəzində “Bizi tərk
eləmirxatirələrin”adlıədəbibə
dii kompozisiya təqdim edilib.
Masallı rayon Mərkəzi Kitabxa
nasında isə“MüasirAzərbayca
nın qurucusu – Heydər Əliyev”
mövzusundatədbirkeçirilib.

***
SumqayıtRMİSumqayıtşəhər

MKSvəHeydərƏliyevMərkəzi
ninbirgətəşkilatçılığıiləkeçirilən
“İrsitarixlərdə,özüürəklərdəya
şayaninsan”adlıtədbirdəMKS
nin direktor müavini Natəvan
Axundzadəçıxışedib.Sumqayıt
şəhərMədəniyyət evi isə “Dahi
şəxsiyyət”adlıədəbibədiigecə
keçirib.Mədəniyyət evinin gənc
müğənniləriuluöndərəhəsrolu
nanmahnılarifaediblər.

***
Ağdaş RMİ Ağdaş rayon Mər

kəzi Kitabxanasında “Müstəqil
Azərbaycanın banisi”  adlı tədbir
keçirilib. Ümummilli liderin həyat
vəfəaliyyətindənbəhsedən“Azər
baycanın özü qədər əbədi lideri”
adlıvideoçarxvə“HeydərƏliyev–
99”adlısərginümayişolunub.

***

İsmayıllı RMİ İsmayıllı rayon
Heydər Əliyev Mərkəzi və rayon
Gənclər və İdman İdarəsinin bir
gə təşkilatçılığı ilə yeniyetmə və
gənclər arasında “Heydər Əliyev
vəçağdaşAzərbaycan”adlırəsm
müsabiqəsikeçirilib.Almarəİsgən
dərovaI,NurayBabayevaII,Asim
OsmanlıIIIyerəlayiqgörülüblər.
Şamaxı rayon Heydər Əliyev

MərkəzivəTürkiyəninQarsQaf
qaz Universitetinin birgə təşki
latçılığı ilə “Müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu,
dünyaşöhrətlisiyasixadim”möv
zusunda videokonfrans keçirilib.
Konfransda Heydər Əliyev Mər
kəzinindirektoruKönülEyvazova,
Azərbaycanın Qars şəhərindəki
baş konsulu Nuru Quliyev, Qars
Qafqaz Universiteti rektorunun
müavini, professor Engin Kılıç,
MilliMəclisindeputatıTamamCə
fərovavədigərləriçıxışediblər.

AğsurayonHeydərƏliyevMər
kəzinin təşkilatçılığı ilə ulu öndə
rin adını daşıyan parkdaHeydər
Əliyevinanadanolmasının99cu
ildönümünəhəsredilənməktəbli
lərinəl işlərindən ibarətsərgike
çirilib.

***
Kürdəmir RMİ Kürdəmir Döv

lətRəsmQalereyasındaHeydər
Əliyevin anadan olmasının 99
cu ildönümü münasibətilə sərgi
təşkiledilib.

FüzulirayonHeydərƏliyevMər
kəzində isə “MüstəqilAzərbayca
nınmemarı”adlı tədbir təşkil olu
nub.Tədbiriştirakçılarıuluöndərin
həyatvəfəaliyyətindənbəhsedən
“Dahişəxsiyyət”filminiizləyiblər.

***
AğcabədiRMİAğcabədi rayon

Heydər ƏliyevMərkəzi və rayon
Gənclərvəİdmanİdarəsininbirgə

təşkilatçılığıiləkeçirilən“Müstəqil
Azərbaycan”mövzusundatədbir
dəgənclərinfikirləridinlənilib.
Ağcabədi Dövlət Rəsm Qale

reyasında “Azərbaycanın əbədi
günəşi”başlıqlısərgitəşkiledilib.

***
Şəmkir RMİ Daşkəsən rayon

Heydər Əliyev Mərkəzində ulu
öndərinanadanolmasının99cu
ildönümü münasibətilə intellek
tual yarış keçirilib.Yarışda “Şu
şa”, “Zəfər”, “Uğur”, “A.Mürsə

lov”, “Brainstorms” komandaları
iştirakediblər.“Uğur”komandası
qalibolub.

***
BərdəRMİTərtərrayonMədə

niyyətMərkəzindəkeçirilən təd
birdə rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Müstəqim Məmmədov
və regional idarənin Tərtər ra
yonuüzrənümayəndəsiCeyhun

İsmayılzadə çıxış ediblər. Son
ra fləşmob, ulu öndərin həyat
və fəaliyyətindən bəhs edən vi
deoçarxtəqdimolunub.

***
Ağstafa RMİ Ağstafa rayon

HeydərƏliyevMərkəzində“Milli
mənəvi dəyərlərin qorunmasın
da Heydər Əliyevin rolu” möv
zusunda tədbir keçirilib. Çıxış
edənləruluöndərinşərəfliömür
yolundan, Vətənimiz qarşısında
tarixi xidmətlərindən danışıblar.

AğstafaDövlətRəsmQalereya
sı2saylıuşaqbağçasında“Sən
elə bir zirvəsən...” adlı səyyar
sərgitəşkiledib.
Tovuz rayon MKSnin təşki

latçılığı ilə keçirilən “Müstəqil
Azərbaycanın qurucusu” möv
zusunda tədbirdə ulu öndərə
həsr olunmuş şeirlər səsləndi
rilib.
Qazax rayon MKSnin təşki

latçılığı ilə “Biradınvar: fövqəl
bəşər!” adlı ədəbi kompozisiya
keçirilib.

***
Gəncə RMİnin təşəbbüsü,

Gəncə şəhər Uşaq incəsə
nət məktəbinin təşkilatçılığı ilə
Gəncə Dövlət Dram Teatrında
Heydər Əliyevin anadan olma
sının 99cu ildönümünə həsr
olunmuş tədbir keçirilib.Gəncə
RMİninrəisiVasifCənnətovvə
TürkiyəninGəncədəkibaşkon
suluZekiÖztürkündəiştiraket
diyitədbirdəGəncəşəhərUşaq
incəsənət məktəbinin kollektivi
tərəfindənmusiqinömrələritəq
dimedilib.
Gəncə şəhər Uşaq incəsənət

məktəbində viktorina keçirilib.
Yarışmada “Qarabağ”, “Şuşa”,
“Laçın” və “Zəfər” komandaları
iştirak ediblər. 4 nömrəli Uşaq
musiqiməktəbindəkeçiriləntəd
birdə isəAzərbaycan bəstəkar
larınınəsərlərisəsləndirilib.

Qarabağın əzəmətli zirvəsi 
Yerlərdəkimədəniyyətmüəssisələrində“Şuşaİli”nintədbirləri
davamedir.SumqayıtRMİAbşeronrayonMədəniyyətMərkə
zindəXırdalanşəhəronbirillikMusiqiməktəbinintəşəbbüsüilə
“ƏzizŞuşa,sənazadsan!”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdəməktə
binistedadlıyetirmələritərəfindənbirbirindənmaraqlıkompo
zisiyalartəqdimolunub.

***
Şəki RMİ M.F.Axund

zadə adına Şəki şəhər
Mədəniyyət Mərkəzində
“ŞuşaQarabağınəzəmətli
zirvəsi”adlı teatrlaşdırılmış
kompozisiya təqdim olu
nub.KompozisiyadaS.Vur
ğunun“Vaqif”,N.Vəzirovun
“Daldan atılan daş topuğa
dəyər”, Ə.Haqverdiyevin
“Dağılan tifaq” pyeslərin
dən, Ü.Hacıbəylinin “Arşın

malalan”musiqilikomediyasındanparçalarnümayişetdirilib.Rolla
rı Rəşad Rüstəmov, Sələmə Məhərrəmova, Şöhrət İbrahimxəlilov,
CavidanƏlizadəvəbaşqalarıifaediblər.TədbirdəhəmçininQ.Zakir
vəX.Natəvanınqəzəlləriifaolunub,“Uzunömrünakkordları”(Üzeyir
Hacıbəylihaqqında)bədiifilmindənfraqmentlərgöstərilib,“Azərbay
canım”sazhavasısəsləndirilib,Şuşanıngörüntülərinümayişetdirilib.

***
XaçmazRMİQubarayonMKSninMərkəziKitabxanasıvəYAP

Qubarayontəşkilatınınbirgətəşkilatçılığıilə“Qarabağımızınincisi,
mədəniyyətimizinbeşiyi–Şuşa”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdə“Şu
şaAzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıdır”adlısərgiyəbaxışolub.

***
LənkəranRMİnintəşki

latçılığıiləLənkəranşəhər
Mədəniyyət Mərkəzində
C.Cabbarlı adına 1 nöm
rəliUşaqmusiqiməktəbi
ninmüəllimvəşagirdkol
lektivininhazırladığı“Əziz
Şuşa, sən azadsan!” adlı
musiqiproqramıtəşkilolu
nub. RMİnin rəisi Şahin
Şahbazovun çıxışından
sonra bədii hissəyə keçi

lib.Musiqiməktəbininmüəllimvəşagirdlərininifasındavətənpərvər
ruhluxalqvəbəstəkarmahnıları,şeirlərsəsləndirilib.ŞagirdlərDə
dəQorqudundilindən“Şuşanıntarixi”adlısəhnəciktəqdimediblər.

“Rənglənmiş tarix” Şamaxı və Gəncədə
QeyriHökumətTəşkilatlarınaDövlətDəstəyiAgentliyininma
liyyəyardımıilə“UşaqvəYeniyetmələrəDəstək”İctimaiBirliyi
tərəfindənhəyatakeçirilən“Rənglənmiştarix”layihəsininnöv
bətisərgiləriŞamaxıvəGəncəşəhərlərindətəşkiledilib.

İsmayıllıRMİninəhatəetdiyiŞamaxışəhər İncəsənətTəhsili
MərkəzindəaçılansərgidəŞuşadanolanbirsıragörkəmlimusiqi
xadimlərininfotolarınümayişolunub.
GəncəDövlətFilarmoniyasındatəşkilolunanfotosərgidəşəhər

İcraHakimiyyətininbaşçısıNiyaziBayramov,TürkiyəninGəncə
dəki baş konsulu Zeki Öztürk, Gəncə RMİnin rəisi Vasif Cən
nətov iştirak ediblər. Sərgidə Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül, Cabbar
Qaryağdıoğlu,maestroNiyazi,CeyhunHacıbəyli,FikrətƏmirov,
XanŞuşinski,RəşidBehbudov,SeyidŞuşinski,SoltanHacıbəyli,
SüleymanƏləsgərovkimimusiqiçilərinağqarafotolarırəqəmsal
üsullarlarənglənmişversiyadanümayişolunub.

İrsi tarixdə, xatirəsi qəlblərdə yaşayan dahi

Xəbərverdiyimizkimi,
Azərbaycanınmədə
niyyətpaytaxtıŞuşa
58maytarixində

kulinariyafestivalınaev
sahibliyiedib.ŞuşaBeynəl
xalqKulinariyaFestivalında
11ölkəninvəAzərbaycanın
11iqtisadirayonununmət
bəxnümunələrinümayiş
olunub.

HeydərƏliyevFonduvəDöv
lət Turizm Agentliyinin təşkilat
çılığı ilə keçirilən festivalda Al
maniya, Avstriya, Çin, Fransa,
Gürcüstan, İran, İsrail, İtaliya,
Malayziya, Türkiyə və Yaponi
yadan kulinarlar qonaqları öl
kələrinin təamları ilə tanışedib.
TədbirəBelçika,Çexiya,Fransa,
İtaliya, İsrail, Kanada, Koreya
Respublikası, Qazaxıstan, Öz
bəkistan,Rusiya vəTürkiyədən
qidasahəsiüzrəekspertlər,blo
gerlərdəqatılıb.Qonaqlarpeşə
karaşpazlarınustaddərslərində
iştiraketməkimkanıdaqazanıb
lar.
Kulinariya festivalında Azər

baycanın AbşeronXızı, Bakı,
Dağlıq Şirvan, GəncəDaşkə
sən, LənkəranAstara, Mərkəzi
Aran, Naxçıvan, Qarabağ, Qu
baXaçmaz, ŞəkiZaqatala və
digər iqtisadi rayonları təmsil
olunur.
Festival zamanı Şuşada tək

cə dünya xalqlarının təamları
deyil,mədəniirsnümunələridə
təqdim edilib.Hər pavilyon qo

naqlarıhəminölkəyəxasmusiqi
iləsalamlayıb.İştirakçıölkələrin

mədəniyyətlərinə aid personaj
larqonaqlarımaraqlınömrələrlə
əyləndiriblər. Festival günlərin
dəincəsənətustalarınıniştirakı
iləbədiiproqram təqdimedilib,
istirahət və əyləncə zonasın
dakı pavilyonlarda səhnəciklər,
konsert və sərgilər təşkil olu
nub.
Kulinariya festivalınınsongü

nündəAzərbaycanınmillimusi
qiləri səsləndirilib, yerli tamaşa
və filmlərdən parçalar təqdim
edilib. Festival iştirakçıların
Azərbaycanınmillirəqsi–“Yallı”

sədalarıaltında rəqsi iləyekun
laşıb.

Həftənin yeddi günü Şuşaya səfər var

DövlətAvtomobilNəqliyyatıXidməti
Şuşayatəşkilolunanavtobussə
fərləriiləbağlıyayılanxəbərlərə
dairaçıqlamayayıb.

Xidmətinməlumatındavurğulanırki,Şu
şaüçünbiletlərikimlərinsəalmasıvədaha
sonra digər şəxslərə satması və ya ötür
məsi mümkün deyil. Çünki vətəndaşlar
biletalmaqüçünşəxsiyyətini təsdiqedən
sənəddəki məlumatları sistemə daxil et
məlidirlər.Hər bilet yalnız şəxsiyyət vəsi
qəsi iləeyniləşdirilənvətəndaş tərəfindən
istifadə oluna bilər. Bilet sistemi müvafiq
dövlət orqanlarının informasiya sistemləri
iləinteqrasiyaedilibvəsərnişinlərəbiletlə

birlikdə işğaldan azad olunmuş əra
zilərəgiriş icazəsidəverilir.Buicazə
yalnızbiletalmışşəxsüçünkeçərlidir
vəötürülməsimümkündeyil.
DövlətAvtomobilNəqliyyatı Xidməti

vətəndaşlaratövsiyəedirki,beləelan
ları ciddi qəbul etməsinlər, biletlərin
alınmasınıheçkiməəlavəvəsaitödə
mədənözlərihəyatakeçirsinlər.Vətən
daşlar qanunsuz bilet satışı halları ilə
rastlaşarlarsa,bubarədəof ce@danx.
gov.azelektronpoçtünvanı,www.face
book.com/AzDANXsosialsəhifəsivə

ya(+99412)5665258telefonnömrəsiva
sitəsiləDövlətAvtomobilNəqliyyatıXidmə
tinəməlumatvermələrixahişolunur.
Qeydedəkki,mayayındanetibarənBa

kıŞuşaBakı istiqamətindəhəftədə4dəfə
(cüməaxşamı,cümə,şənbəvəbazargün
ləri)reyslərhəyatakeçirilir.ƏhmədbəyliŞu
şaƏhmədbəyliistiqamətindəisəhəftənin3
günü (bazarertəsi,çərşənbəaxşamı,çər
şənbəgünləri)səfəretməkmümkündür.
Beləliklə,həftəninbütüngünləriŞuşais

tiqamətində reyslər həyata keçirilir.Marş
rutxətləriüzrəbiletsatışıyalnızwww.yolu
muzqarabaga.azportalıüzərindənonlayn
qaydadahəyatakeçirilir.Hazırladı: N.Məmmədli

Sabirabadda 
“Təmiz heykəl” aksiyası

MədəniyyətNazirliyinintəşəb
büsüiləbirmüddətəvvəl
paytaxtdabaşlanan“Təmiz
heykəl”layihəsibölgələrdədə

davamedir.

Layihəçərçivəsindəmayın6daSabirabad
Rayon İcra Hakimiyyəti və Sabirabad Re
gionalMədəniyyətİdarəsininbirgətəşkilatçılı
ğıiləgörkəmliAzərbaycanşairiMirzəƏləkbər
Sabirin rayon mərkəzində yerləşən heykəli
yuyulub.Abidəninətrafında təmizlik,abadlıq
işlərigörülüb.

Dünyanın dad və ləzzətləri 
mədəniyyət paytaxtımızda

Şuşa Beynəlxalq Kulinariya Festivalında 12 ölkə təmsil olunub
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Elə də uzaq ta ri xin söh bə ti de yil. 2010-cu ilin ma yı idi. Qa ra nə-
fəs özü mü Yuğ Teat rı na ye tir dim. Məşq iz lə yə cək, ar dın ca da 
mü sa hi bə edə cək dim. Yuğ çu la rın us tad he sab et di yi (mən cə, 
o, bü tün za man lar üçün o sta tu sun da qa la caq) teat rın bə dii 

rəh bə ri, ha zır la na caq ye ni ta ma şa nın qu ru luş çu su Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Va qif İb ra hi moğ lu ilə. 

Teatrınovaxtkıbinasınadaxil
olan kimi qulağım bir səs aldı:
“Dördaydırdanışırıq,indiişlə
yək...”.Vaqifmüəllimgəncakt
yorlarıvətələbələribaşınayığıb
Migel de Servantesin “Don Ki
xot”əsəriəsasındasəhnələşdi
rilmiş“Psix”tamaşasınınməşqi
niedirdi.
Zalda mistik bir ovqat, qəri

bə bir tərtibat vardı. Müsəlləh
əsgər kimi rejissorun qızı da
yanda yerini almışdı. Tamaşa
nın quruluşçu rəssamı Umay
Həsənova. Əsas rollarda da
HikmətRəhimov,ToğrulKama
lov (tələbə), İlahə Həsənova,
Ruqiyyə Heydərova (dublyor)
oynayırdılar. Daha doğrusu,
məşqedirdilər.
Uzun çəkən – təxminən üç

saatsürəngərginməşqiyarıqa
ranlıqzaldasonadəkdərinma
raqlaizlədim...
Budur, il olub 2022 və mən

yenidən “Psix” ilə üzüzə da
yanmışam. Bu dəfə həmin ta
maşadaoynayanToğrulun,indi
ƏrToğrulun quruluşçu təqdi
matı ilə. Şaşırdımmı? Bir az.
Çünki 22 il əvvəlməşqini gör
düyüm səhnə əsərini yenidən
(tərtibat xüsusiyyətlərindən
musiqihəllinədək)gördüm.Dü
zü,bumənihəmdəsevindirdi.

Düşündümki,sağolsunlar,us
tadıunutmayıbvəvaxtiləbirgə
işlədikləri tamaşasını uzun
ömürlüvəfərqlietməyəçalışıb
lar.Ammatamaşabarədəmət
buat üçün yayılan məlumatda
bu barədə qeydə rast gəlmə
yəndə təəssüfəndim. Axı, nə
Vaqif müəllimin ölümündən
onilliklərkeçib,nədəonunqu
ruluşverdiyitamaşanınməşqi
niizləyənlərinyaddaşıitib...
Keçək ustadtələbənin, dü

nəniləbugünün,yaşlınəsililə
gəncliyinortaq fəlsəfəvəeste
tikasındaərsəyəgələnyepyeni
“Psix”ə.
Təəssüratımdan əvvəl onu

dadeyimki,AkademikMusiqili
Teatrın xüsusən son zamanlar
təqdim etdiyi eksperimentlər
(bir sıra məqamlarda mübahi
səliolsada)ümumilikdəmaraq
lı,cəsarətlivərəngarəngdir.Bu
premyeranıdaosiyahıyadaxil
etməkolar.
Beləliklə, aprelin 29da Aka

demikMusiqiliTeatrınsəhnəsin
dəMigel deServantesin “Ağıl
lı zadəganDonKixot”  romanı
əsasındahazırlanan“Psix”adlı
birhissəlicəngavərlikoyununun
premyerası oldu. Yuxarıda da
dediyim kimi, tamaşanın rejis
soruƏrToğrulKamalovdur.

Müəyyənçalarlarınagörətama
şadan çox performans təsiri ba
ğışlayan (əslində, bizimsəhnəyə
indidahaçoxbulazımdır)səhnə
işi18yaşındanyuxarı tamaşaçı
lar üçün nəzərdə tutulub. Tama
şanınmusiqisində dahi bəstəkar
QaraQarayevin“DonKixot”sim
fonik qravürlərindən istifadə edi
lib.Tamaşanınbədiirəhbəriteat
rındirektoru,Əməkdar incəsənət
xadimiƏliqismət Lalayev,musiqi
rəhbəriƏməkdar incəsənətxadi
mi Fəxrəddin Atayev, quruluşçu
rəssamıVüsalRəhimdir.
DonKixotobrazınıXalqartisti

PərvizMəmmədrzayev ifaedir.
Teatrıngəncvəistedadlıaktyor
larıNicatƏliSançoPansa,Gül
tacƏliliDulsineya,ZaurƏliyev
Xidmətçi obrazlarında teatrse
vərlərinqarşısınaçıxırlar.
Məlum hekayətin daha çox

subliminal (şüuraltı) mesajlarla
pərdələndiyibirsaatlıq tamaşada
bizpersonajların fərqli təqdimat
larında, əslində, özümüzə, ruh
halımıza baxdıq. Divanəliyimi
zə güldük, safığımıza sevindik,
axmaqlığımıza təəssüfəndik,
günahsızlığımıza sızladıq, xud
binliyimizəürpəndik.Uzunsözün
qısası, özümüz özümüzə xeyli
tamaşaelədik.Gahdözüb,bax
dıq,gahdatərkedibgetdik(zal
dançıxan1015nəfər)özümüzü
aldatmağa.Ammahərhalımızilə
biziözümüz iləbaşbaşaburax
maqistəyən“Psix”çoxdauzağa
getmədənistəyinənailoldu.
Tamaşada yuğ estetikası,

sözsüz ki, İbrahimoğlu üslubu
hakim idi. Buna müasir dünya
teatrında geniş yayılan, bizə
görəcəsarətli,onlaragörəsta
tik gedişləri də qatsaq, ümumi
planda üfüqün qızartısını görə
bildik. Ələlxüsus da 18+ ele
mentlər(əslində,başqateatrda
gördüyüm iki yeni tamaşa da
“18+”li idi və sağ olsunlar, bu
nuafişadaqeydetməyə lüzum

görməmişdilər),birazdaoyana
getsəm, personajların özlərini
əldənsalanadəketdikləriçılğın
lıqlaritələyicihəddədeyildi.

Rejissor tamaşanın ilk dəqi
qələrindənbiziolacaqlardanhali
etdi.Buna tərtibatmükəmməlliyi
dədeməkolarvəmənəgörə,qu
ruluşçurəssamınməsələyədaha
çoxnüfuzuaydınsezildi.Sözsüz
ki, Vüsal Rəhimin istedadı, ma
raqlı yozumu,birazdaDonKi
xotluğubutamaşanınuğuraçarı,
məndeyərdimki,şansıdır.
Quruluşçu rejissor həm də

səhnələşdirmə müəllifi olaraq
bizəgünümüzünDonKixotunu,
əslində,2022ciilincəngavərlik
arzularınıgöstərdi.Onunsırfzə
manə adamlarının cəfəngiyat,
xəyalpərəstlik, başqa məqam
larda axmaqlıq dediyi xilaskar
lıqmissiyasınaəl bulaşdırması
vəbuəsrəçarəsizlikdəndüşən
Don Kixotlara sahib çıxması,
onlarabəraətiaydın(bəzənifrat
detallarda)görünürdü.
Biz istəsək də, onun gülünc

qəhrəmanlarına – əndamı ən
dazədənçıxmışDulsineyasına,
özündən başqa heç kimi dola
yabilməyənSançoPansasına,
işindən fələk də baş açmayan
Xidmətçisinə gülə, qəzəblənə,
bağlana bilmirdik. Bizim üçün
əvvəldən bu dünyanın adamı
olmayanDonKixotvacibidivə

bacardıqcaonun faciəsinə,da
hadoğrusu,gülünciradənüma
yişinədiqqətkəsildik.
Rejissorunkoloritverdiyi,atalar

sözü, şifahi xalq ritorikası (Vaqif
müəllimbunumüxtəlif ləhcələrlə
daha da azərbaycansayağı et
mişdi) ilə “rənglədiyi” cəngavəri
nin təhtəlşüuri işarələri maraqlı
vədözümlüidi.Dözümlüdemiş
kən, bunu deməsəm, dilim göy
nəyər. Son zamanlar, xüsusən
pandemiyadan sonrakı premye
ralarda ifadələr və jestlərdə jar
qonlar,ifratiyrəncişarəli(göstər
məli)söyüşbazlıqbaşalıbgedir.
Anlayıram, pandemiya dövrü və
buzamaniçindəkeçirilən(yaxud
oynanılan)yaradıcı“katarsis”ləri
nizsöyüşlüolabilər.Ammasəh
nəbaşqamətləblər iləfikridiktə
edirvəsöyüşyerideyil...
Hə,onudeyirdimaxı,tamaşa

birazpsixoloqdinləməsinə,psi
xoterapevtikakta,müayinəmü
şayiətədəbənzəyirdi.Qarşılıqlı
olaraqhərkəspsixolojinəbzini
yoxlayırdı.Elə səhnədəkilər də
birbirinin.
Bilmirəm, bəlkə rejissor bunu

özübeləqurmuşdu.Ammayaxşı
düşünmüşdü.Heçbirobraza“gəl
çıxyuxarıbaşa”ixtiyarınıvermə
mişdi.Sadəcə,“meydansənindi,
görümnəedirsən”varidi.Birdə
aktyoriləobrazıarasındakırabi
təyənəzərəçarpacaqdetallar ilə

vizualpərakəndəlikvermişdi.Qa
lırdıonu toparlamaq.Budaakt
yorunişi,özüiləobrazıarasında
vəhdətbacarığıdır.
Tamaşanın sərsəmcəngavəri

Don Kixot Pərviz Məmmədrza
yevin ifasında inamlı təəssürat
yaradırdı. Hərçənd onunla mə
zələnmək,dahadoğrusu,oyuna
çəkməktəcrübəliaktyorüçünelə
də çətin olmadı və görülməyə
dəyənDonKixotidi.Həmtexni
ki,həmdəemosionalbaxımdan.
Bumənadasondakıləngiməvə
gərəksiz çarmıx, müqəddəs ru
haçevrilməsizdətəsirli,baxımlı
alına bilərdi. Üstəlik, müəllifdən
oxucuya hamımız Don Kixotun
safığının müqəddəslik həddinə
biyətediriksə,onuİsa(peyğəm
bər)kimiqeybəçəkməkçoxrito
rikformadırvəməncə,rejissorlar
bundanimtinaetməlidirlər.
Sanço Pansa (Nicat Əli) isə

əlini sadiqlik oyunbazlığına bu
lamışuşağaoxşayırdı.O,özün
dənbaşqahamınıdüşünüb,bü
tün diqqətini tərəfmüqabillərinə
və zala verdiyindən (tamaşaçı
üçün oynadığını səhnədə də
unutmamaqaktyorunfaciəsidir),
replikalarından hoqqabazlığına
tamaşaçının reaksiyasını sada
lamağa baş sınırdığından, baş
dansonauzunqulağatərsmindi
yindənhəranyıxılmaqqorxusu
yaşayanuşağabənzədi.
Dulsineya(GültacƏlili)rejisso

run “qapını aralı qoy” təlimatına
“taybatay açdım” ilə cavab ver
mişdi.Özünə “qəhrəmanımı bü
tünlüyüiləsəhnəyəsəpməliyəm”i
təlqinetdikcə, “gözəllik”nümayi
şindəçırpındıqcabizaktrisaola
raq roluna,əslində,nəqatdığını
heçayırdedəbilmədik...
Tamaşanınhəmaktyoroyunu,

həmdəümumimizanında tam
ahəngdarlığın olmadığı görü
nürdü.Amma nəzərə alsaq ki,
bu, “yuğlama” estetikalı tama
şanınmusiqili teatrsəhnəsində
“reinkarnasiya”sıdır, o zaman
növbəti nümayişlərdə səhnədə
bütündaşlarınyerinəoturacağı
nıgözləməkolar...

Həmidə Nizamiqızı

Gör kəm li tar zən, Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı, 
pro fes sor Ra miz Qu li ye vin ana dan ol ma sı nın 75 və el-
mi-pe da qo ji fəaliy yə ti nin 55 il li yi ma yın 6-da Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də tən tə nə li mə ra sim lə qeyd edil di.

Yubiley axşamında Ü.Hacı
bəyliadınaBakıMusiqiAkade
miyasının (BMA) rektoru, Xalq
artisti Fərhad Bədəlbəyli çıxış
edərəkRamizQuliyevinmusiqi
sənətimizə verdiyi töhfələrdən
sözaçdı.Bildirdi ki,  yubilyarla
birlikdəmüxtəlifölkələrdəqast
rolsəfərlərindəolub,konsertlər
dəçıxışediblər.
MilliMəclisinElmvətəhsilko

mitəsinin sədri Bəxtiyar Əliyev
tarzənin elmipedaqoji fəaliyyə
tindən,gəncifaçılarınyetişməsin
dəböyükzəhmətindənbəhsetdi.
Yubilyarı təbrik edən akade

mik,millətvəkiliZiyaSəmədza
dədedi:“RamizQuliyevifaçılıq

fəaliyyətində hər zaman qarşı
sında duran ali məqsədin hə
yatakeçirilməsinə–millixarak
terlərinvəruhunmümkünqədər
düzgün, aydın və geniş təcəs
süm etdirilməsinə, tarın bütün
xəlqivəbeynəlxalqkeyfiyyətləri
ilətanıdılmasınayönəldib”.
Əməkdar incəsənət xadimi,

professorZümrüdDadaşzadə,
XalqartistiMənsumİbrahimov,
MilliMəclisinMədəniyyətkomi
təsinin eksperti Əkbər Qoşalı
dayubilyara təbriklərini çatdır
dılar.
Qeydedildiki,ifaçılığayenilik

gətirmək, sənətdə özünəməx
susizqoymaqvəyeniyaradıcı

lıqyolları axtarıb tapmaq istəyi
Ramiz Quliyevin böyük amalı,
həyat kredosu olub. O, çalışır
ki, ürəyinin başında əzizlədiyi
sədəfi tarı həmişə orkestr ki
miəzəmətlə səslənsin, qəlbləri
riqqətə gətirsin. Muğamları və
bəstəkar əsərlərini yüksək us
talıqla geniş dinləyici kütləsinə
çatdırması onun professionallı
ğınıngöstəricisidir.
Yubilyarı təbrik üçün İsraildən

BakıyagələnmusiqişünasDuşan
MixalekilkdəfəRamizQuliyevin
ifasını1987ciildəSəmərqənddə
dinlədiyini və həmin gündən də
Azərbaycan tarına,onunsənəti
nəvurğunolduğunudedi.

Tarzənin oğlu, Azərbaycan
DövlətAkademikOperavəBalet
Teatrının baş dirijoru, Əməkdar
artist Əyyub Quliyev çıxış edə
rək tədbirin təşkilatçılarına tə
şəkkür etdi, sənətə gəlməsində
atasınınəməyindənsözaçdı.
Çıxışlardansonratarzəninhə

yatvəfəaliyyətiniəksetdirənsə
nədlifilmnümayişolundu.
Sonda Ramiz Quliyev çıxış

edərəktədbirintəşkilatçılarınatə
şəkkür etdi. Bundan əvvəlki yu
bileylərini ana yurdu Ağdamsız
keçirdiyini, bu gün isə həyatında
ikiqat bayram olduğunu vurğula
yan yubilyar Ali Baş Komandan
İlhamƏliyevəvəşanlıOrdumuza
minnətdarlığınıifadəetdi,şəhidlə
rimizəAllahdanrəhmətdilədi.

Lalə

Ustad tarzənin 75 illiyi qeyd olundu

Mə də niy yət Na zir li yi nin 
dəs tə yi ilə ke çi ri lən 
“Young Lions Azer bai-
jan – 2022”  mü sa bi-

qə si ba şa ça tıb. Ma yın 7-də 
Ni za mi Ki no Mər kə zin də mü sa-
bi qə qa lib lə ri nin mü ka fat lan dı-
rıl ma sı mə ra si mi ger çək ləş di.

Mükafatlandırmadan əvvəl
“TEDx”formatındayerlivəxarici
spikerlərçıxışetdilər.
MərasimdəçıxışedənMədəniy

yətNazirliyiYaradıcı sənayelər və
rəqəmsal inkişaf şöbəsinin müdiri
RamilAbbəkirovqeydetdiki,yara
dıcılığındəstəklənməsiMədəniyyət
Nazirliyininbaşlıcaməqsədlərindən
biridir:“Bildiyinizkimi,builölkəmiz
də“Şuşaİli”dir.Şuşahəmdəmədə
niyyətpaytaxtımızdır.Bunagörədə
iştirakçıkomandalaramədəniyyətlə
əlaqəlimövzularseçdik...”.
Müsabiqənin“Çap”kateqoriyası

üzrəmövzusu – “Mədəniyyət na
minəsülh”barədəsözaçanşöbə
müdiribununböyükkonsepsiyaya
malikbiranlayışolduğunubildirdi.
Diqqətə çatdırdı ki, ötən ilMədə
niyyət Nazirliyi tərəfindən irəli sü
rülən “Mədəniyyət naminə sülh”
qlobal çağırışı bir sıra beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən dəstəklənib.
BugünlərdəNyuYorkda,BMTnin
qərargahında təşkilatın Sivilizasi
yalar Alyansının ali nümayəndəsi
və Azərbaycanın mədəniyyət na
ziritərəfindən“Mədəniyyətnaminə
sülh”qlobalçağırışınınmütəşəkkil
fəaliyyətplanıimzalanıb.

Şöbəmüdiri“Videoçarx”(Film)
kateqoriyası üçün seçilən “İn
sanların mədəniyyət müəssi
sələrinə mütəmadi ziyarətinin
təşviq edilməsi”  mövzusunun
daaktuallığındanbəhsetdi.Bil
dirdi ki, mədəniyyət müəssisə
lərininpotensialıböyükolsada,
insanlarınhəminməkanlaracəlb
olunmasıüçüntəşviqataehtiyac
duyulur.
Mərasimdə çıxış edən Azər

baycan Yaradıcı Sənayelər Fe
derasiyası İdarə heyətinin sədri
Vasif Eyvazzadə bildirdi ki, bu
gün burada duyğuların, gözlərin
və zəkanın sərhədsizbir atmos
ferinə toplaşmışıq. Sizlər hamı
nıngördüyü, lakin tamdərkedə
bilmədiyibirdünyanıtəqdimedir
siniz.
Kateqoriyalardakı mövzulara

toxunan V.Eyvazzadə vurğula
dı ki, sülh insan yaradıcılığına,
mədəniyyətin qorunması və in
kişafına töhfə verən vacib bir

anlayışdır. O, çıxışının sonunda
müsabiqə iştirakçılarını təbrik
edərək,onlarauğurlararzuladı.
Çıxışlardansonraqaliblərinad

larıaçıqlandı.
“Çap” kateqoriyası üzrə Xəyal

Mahmudlu vəXədicəMəmmədli
I,RaminZaidovvəCamalKamal
lədinII,ŞahinƏliyevvəGültəkin
MuradovaIIIyerləriqazandılar.
“Videoçarx” kateqoriyası üzrə

NamiqBayramovvəNicatMəm
mədzadəI,AyxanXəlilovvəMa
ral Mustafayeva II, Səbinə Rüs
təmli və Bəhruz Qurbanlı isə III
yerlərəlayiqgörüldülər.
Qaliblər medallar və sertifikat

larla təltif edildilər. Hər kateqori
ya üzrə I yeri tutan komandalar
Fransanın Kann şəhərində baş
tutacaq “Young Lions Competi
tions – 2022” (“Gənc aslanların
müsabiqəsi”) finalında iştirak et
məkhüququqazandılar.
Xatırladaq ki, müsabiqədə

iki kateqoriya üzrə ümumilikdə

103 komanda (“Çap” – 73, “Vi
deoçarx” – 30) iştirak edib. 30
yaşadəkyaradıcı şəxslərinqatıl
dığı müsabiqədə qeydiyyatdan
keçəniştirakçılaramüsabiqətəş
kilatçılarıtərəfindən16apreltari
xindətəlimatlargöndərilib,“Çap”
kateqoriyası üçün 24 saat, “Vi
deoçarx”üçünisə72saatərzin
dəyaradıcıməhsulhazırlamaları
tələb olunub. İştirakçıların işləri
beynəlxalqmünsifərheyəti tərə
findəndəyərləndirilib.
Reklamistehsalçılarınınənnü

fuzlu beynəlxalq festivalı hesab
olunan “Cannes Lions” (“Kann
aslanları”)1954cüildənbərihər
ilFransanınKannşəhərindəke
çirilir. Bu festivalın gənc reklam
mütəxəssisləri üçün nəzərdə tu
tulan “Young Lions” (“Gənc as
lanlar”)adlımüsabiqəsiisə1995
ci ildən təşkil olunur. Ölkəmizdə
“Young Lions” müsabiqəsi ikinci
dəfədirgerçəkləşir.

Nurəddin

Özünü  “Psix”liyə  vurma!...
Yaxud bir Don Kixot bəs edir

Xıdır Nəbi bayramına həsr olunan festival 
Pay tax tın Xə zər ra yo nu nun Bu zov na qə sə bə sin də ki 
Ru hul la Axun dov adı na Mə də niy yət evin də “Xı dır Nə bi” 
folk lor fes ti va lı ke çi ri lib. Ma yın 6-da ger çək lə şən “Mul-
ti kul tu ra lizm Bu zov na mə ka nın da” baş lıq lı fes ti va lın 
məq sə di qə dim Xı dır Nə bi bay ra mı nı ye ni dən in san la ra 
xa tır lat maq və bu va si tə ilə müx tə lif türk xalq la rı nın mə-
də niy yə ti ni bir mə kan da nü ma yiş et dir mək olub.

Təd b i r də
Qafqaz Mü
sə l man l a r ı
İ d a r ə s i n i n
qazısı, yazar
Soltan Əliza
də, Yazıçılar
Birliyi Xəzər
bö l məs i n in
sədri, şair
Arif Buzov
nalı, Türki
yənin Azərbaycandakı Səfirliyinin nümayəndəsi Nurettin
Erdoğan, Tatarıstanın (Rusiya Federasiyası) ölkəmizdəki
daimi nümayəndəliyinin əməkdaşı Elmira Yusifi və digər
qonaqlar,125,234nömrəliortaməktəblərinvə4nömrəli
Uşaq incəsənət məktəbinin şagirdləri, ictimaiyyət nüma
yəndələriiştirakedib.
ƏvvəlcəMədəniyyətevininfoyesindətürkxalqlarınınmilli

mətbəxlərivəəlsənətkarlığınümunələrindənibarətsərgi
yəbaxışkeçirilib.
Zaldadavamedən tədbirdəXıdırNəbibayramınahəsr

olunmuş səhnəcik təqdim olunub. AYB Xəzər bölməsin
dəngəncşairlərTəhirəBərraq,KamalHüseynzadəvəNi
catNəsrimövzuya uyğun yazdıqları şeirlərini söyləyiblər.
Birbirindəngözəlmahnılarvərəngarəngrəqslər,“Adıgün”
türk folklor kollektivinin üzvləri CavadMahmudov (zurna)
vəNüsreddinBayazov(davul)tərəfindənmusiqinömrələri
ifaedilib.
MədəniyyətevinindirektoruAfətİbrahimova,bədiirəhbə

riAynurəOsedova,metodistNatəvanHüseynova,mədə
nikütləvitədbirlərintəşkilatçısıElşənMəmmədovvəbütün
kollektivin fəal iştirakı ilə ərsəyə gələn festival qonaqlara
zəngintəəssüratbəxşedib.

Reklam istehsalçılarının “gənc aslanlar”ı
“Young Lions Azerbaijan – 2022” müsabiqəsinin qalibləri elan edildi
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İstiqlal şairinin Vətən nəğmələri

XX əs rin bi rin ci ya rı sın da xal qı mı zın azad lıq və mil li is tiq lal ide
ya sı nın ger çək ləş mə si uğ run da mü ba ri zə apa ran, 30cu il lər 
rep res si ya sın da “xalq düş mə ni” ki mi qət lə ye ti ri lən bö yük zi ya lı
la rı mız dan bi ri də şair Əh məd Ca vad olub. Tər cü mə çi, maarif çi
pe da qoq və ic ti mai xa dim ki mi də ta nı nan şairin zən gin ya ra dı cı
lı ğın da döv rün ic ti maisi ya si mən zə rə si dol ğun luq la ək si ni ta pıb. 

PrezidentİlhamƏliyev20aprel
2022-ciiltarixdəƏhmədCavadın
130illiyininqeydedilməsihaqqın-
da sərəncam imzalayıb. İstiqlal
şairimizin yubileyi ölkəmizlə ya-
naşı,Türkdünyasındadamüxtə-
liftədbirlərləqeydolunacaq.
Gəncə qəzasının Seyfəli kən-

dində Axund Məhəmmədəlinin
ailəsində 5may 1892-ci ildə bir
oğlan uşağı dünyaya göz açır.
AdınıCavadqoyurlar.O,ilktəh-
silinimollaməktəbindəalır.Yeddi
yaşındaikənQuranısərbəstoxu-
yur.Həttabəzisurələriəzbərbilir.
Ancaqgözlənilmədənailəyəbəd-
bəxtlik üz verir. Axund Məhəm-
mədəli1900-cüildəvəfatedir.
ÇətinliklərləüzləşənCavadın

anasıYaxşı xanımqayınlarının
məsləhəti ilə1906-cı ildəGən-
cəşəhərinəköçür.Buradaxalça
sexində işə düzəlir. Cavad isə
Müsəlman-Ruhani Seminariya-
sındatəhsilinidavametdirir.O,
ilkgündənmüəllimlərinindiqqə-
tiniçəkir.Bədiiyaradıcılığama-
raqgöstərir,şeirlərqələməalır.
1910-cu ildəCavadınmüəlli-

mi,ədəbiyyatşünasAbdullaTo-
fiq (AbdullaSur) dostuAbdulla
Şaiqə göndərdiyi məktubun-
da yazır: “Tələbələrimin içində
Cavad adlı bir gənc yazar var.
Mənəoxuduğu ilkmənzumələ-
rigələcəyəböyükümidlərverir.
Lisanı-diliçoxsadəvəgözəldir”.
Əhməd Cavadın hələ tələbə

ikənsiyasilirikayameyilliliyise-
minariyadaonadərsdeyəngör-
kəmli şair-dramaturq Hüseyn
Cavidin də diqqətini çəkir, is-
tedadını yüksək qiymətləndirir.
“İqbal” qəzetində dərc etdirdiyi
birməqaləsindəCavadınmüəl-
limi,vaxtsızvəfatedənAbdulla
Surahəsretdiyişeirinidəverir:

Ey qar daş lar, bir za man lar 
 elm siz lik du ma nı,
Cə ha lə tin kor pən cə si 
 qap la mış dır hər ya nı...
Qu ran nə dir? An la ma dıq,
Və tən nə dir? Bil mə dik!
Qar şı mız da ye tim lə rin 
 göz ya şı nı sil mə dik.
Ağ la na caq bir hal idi, 
 kən di miz də gö rür dük,
Di li mi zin, di ni mi zin 
 get mə si nə gü lür dük...

ƏhmədCavad1912-ci ildəse-
minariya təhsilinimüvəfəqiyyətlə
başavurur.HəminilOsmanlıTür-

kiyəsininBalkanyarımadasındakı
hökmranlığına son qoyacaqmü-
haribəbaşlanır.İkiilsürənmüha-
ribədə Bolqarıstan, Yunanıstan,
Serbiyavəonlarınböyükhimayə-
darları qarşısında ağırməğlubiy-
yətyaşayanOsmanlınınvəziyyəti
türk-müsəlman dünyasında cid-
di narahatlığa səbəb olur. Azər-
baycanın bir çox bölgələrindən,
o cümlədən Bakı, Gəncəbasar,
QarabağvəŞirvandanvətənpər-
vər gənclər Qafqaz könüllüləri
tərkibindəOsmanlıyaköməyəge-
dirlər.BukönüllülərarasındaƏh-
mədCavadvəəqidədostlarıİdris
Axundzadə,İsaƏlizadə,ƏliƏsə-
dulla da İstanbula gedir. Balkan
müharibəsindəbirəlindəsilah,o
birindəqələmdöyüşürlər.
Əhməd Cavad 1913-cü ildə

Balkanmüharibəsindəngeri dö-
nür.GəncədəQafqazınŞeyxülis-
lamı Məhəmməd Pişnamazza-
dənin qarşısında imtahan verir.
“Şərəfitürkvəfarsdillərimüəlli-
mi”sənədialır.Gəncədə1nöm-
rəli qızlar məktəbində müəllim
kimipedaqojifəaliyyətəbaşlayır.
Gəncə ədəbi mühiti Əhməd

Cavadın müəllim, şair və icti-
maixadimkimiformalaşmasına
müsbəttəsirgöstərir.O,1914-cü
ildəNəsibbəyYusifbəylininvasi-
təçiliyiiləGəncəyəgələndoktor
Xosrov paşa Sultanov ilə tanış
olur. Ələkbər bəy Rəfibəyli və
Nəsib bəy Yusifbəylinin zəma-
nəti ilə “Xeyriyyə cəmiyyəti”nin
katibivəcəmiyyətinsədriXosrov
bəyinmüavinitəyinedilir.
Həmin il I Dünyamüharibəsi

başlayır. Müharibənin ən ağır
cəbhələrindənbiriOsmanlı-Ru-
siyacəbhəsiidi.1915-ciildəçar
ordusunun əsgərləri və erməni
separatçı dəstələri tərəfindən
Qars və Ərzurumda dinc türk-
müsəlmanəhaliyəqarşıkütləvi
qırğınlarhəyatakeçirilir.
Türkiyəliqardaşlarımızıntaleyi

üçünnarahatlıqkeçirənƏhməd
Cavaddabubölgələrəyollanır.
Qarsda türklərə qarşı törədilən
qırğınlardanbərksarsılır.Qarşı-
laşdığımənzərəni “Nə gördüm-
sə”adlışeirindədiləgətirir:

Ər mə ğa nım yas lı nəğ mə,
Bir quş ol dum, çıx dım yo la.
Get dim gör düm dost elin də
Nə bir səs var, nə bir lay la...

İnsanları qətlə yetirilən, özü
isəxarabazarlığaçevrilənQars
şəhərişairəmənəviəzabverir.
“İmdad”şeirindəyazır:

Zi ya fət gör mə dim, yas lı dır el lər,
Ço xal mış mə zar lar dər di ni söy lər.
Ta lan mış şa nə lər, yo lun muş tel lər
Ol du ğu nu duy dum, 
 im da də gəl dim...

Müharibə üzündən türk kənd
və şəhərlərindənminlərlə insan
qaçqın, köçkün düşür. Əhməd
Cavad1916-cıildəböyükxeyriy-
yəçiHacıZeynalabdinTağıyevin
maliyyədəstəyiiləBatumdaya-
şayan2500-əyaxınazərbaycan-
lıailəsiüçünməktəbaçır,özüdə
dərsdeyir.1917-ciildəisəşairin
köməkliyi ilə2500nəfərdənçox
türkiyəli qaçqın Gəncə və Bakı
ətrafındaməskunlaşır...

***
Bədiiyaradıcılığınıdavamet-

dirən Əhməd Cavad Vətənə,
onun əsrarəngiz təbiətinə  on-
larca şeir həsr edib. Müəllifin
“Azərbaycan,Azərbaycan!”şeiri
vaxtiləelşənliklərindəaşıqların
dilindəndüşməyib:

La çı nın var, tər la nın var,
Çox lu şi rin das ta nın var,
Qor xun yox dur, düş ma nın var,
Azər bay can! Azər bay can!

Vətənpərvər şair 1918-ci ildə
AzərbaycanXalqCümhuriyyəti-
ninqurulmasınıböyüksevinclə
qarşılayıb, 23 aylıq müstəqillik
dövründə çoxməhsuldar yara-
dıcılıq fəaliyyəti göstərib. “Dan
ulduzu”, “Azərbaycan, Azər-
baycan!”, “Dağlar”, “Gəncəm,
hey” kimi onlarlaməşhur şeiri-
ni qələmə alıb. Həmin dövrdə
yazdığı, dahi bəstəkar Üzeyir
Hacıbəylinin musiqi bəstələdiyi
“MilliAzərbaycanmarşı” (Azər-
baycanın Dövlət Himni) şairin
Vətəneşqinin,onunideallarının
zirvəsinitəşkiledir.Eynizaman-
dabugündəTürkiyəvəAzər-
baycandaböyük coşqu ilə din-
lənilən“Çırpınırdın,Qaradəniz”
şeiri(musiqisiÜzeyirHacıbəyli)
ürəklərifəthedir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriy-

yətinin süqutu ərəfəsində Əh-
mədCavad Milli Şuraya mü-
raciətlə “Qardaş” şeirini yazır.
Müəllifşeirdəgəncrespublikanı
fidana  bənzədir.Milli hökumət
rəhbərlərini, xalqı ruhdan düş-
məməyə vəmübarizəyə səslə-
yir:

Tə miz al nın da kı to zu, tor pa ğı,
Həqq üçün aç dı ğın əl lə rin lə sil!
Və tən bir fi dan dır, ya şıl bay ra ğı,
Sol dur ma maq sə nin 
  əlin də dər, bil.

Azərbaycan 28 aprel 1920-ci
ildəbolşevikRusiyasıtərəfindən
işğalolunur,Cümhuriyyətsüqut
edir. Şair bundan çox sarsılsa
da, yaradıcılığa daha çox vaxt
ayırır. “Qoşma” və “Dalğa” adlı
ikikitabı işıqüzügörür.1928-ci
ildəİstanbuldaşairin“İstiqlaluğ-
runda”adlıdahabirşeirlərkitabı
nəşrolunur.“Kür”,“Pambıqdas-
tanı”, “Səsliqız”poemalarınıvə
məşhur“Göygöl”şeiriniyazır.

Sə nin gö zəl li yin gəl məz ki, sa ya,
Qoy nun da yer var dır, 
 ul du za, aya.
Ol dun sən on la ra 
 meh ri ban da ya,
Fə lək bu sa tı nı qu ra lı, Göy göl!

Şairin bədxahları ay-ulduzun
adıçəkilənşeirinantisovetruhlu
olduğunu bildirirlər. Buna görə
dəƏhmədCavadhəbsolunur.
Bir neçə ay çəkən sorğu-sual-
dansonrahəbsdənburaxılır.
Əhməd Cavad tərcüməçilik

fəaliyyəti ilə də məşğul olub,
A.Puşkinin“Kapitanqızı”,“Tunc
atlı”, İ.Turgenevin “Atalar və
oğullar”, M.Qorkinin “Çocuq-
luq”, T.Şevçenkonun “Kobzar”,
“İşçi qadın”, K.Hamsunun “Ac-
lıq”, F.Rablenin “Qarqantua və
Pantaqruel”, Şekspirin “Otello”,
Ş.Rustavelinin “Pələng dəri-
si geymiş pəhləvan” və digər
müəllifərin əsərlərini Azərbay-
candilinəçevirib.

ƏhmədCavad1920-1937-ci il-
lər arasında bir neçə dəfə həbs
edilib. 1929-1930-cu illərdə da-
vamedən ifşa kampaniyasından
sonra Azərbaycan Kənd Təsər-
rüfatı İnstitutunda dosent işləyən
ƏhmədCavad1930-cuildəinsti-
tutGəncəyə köçürüldüyü zaman
o da Gəncəyə köçmək məcbu-
riyyətindəqalır.Lakinəslməqsəd
şairiBakıədəbi-ictimaimühitindən
kənarlaşdırmaqidi.Bunabaxma-
yaraq, beş il Gəncədə yaşayıb-
yaradan şair özünə qarşı edilən
haqsızhücumlardanruhdandüş-
məyərəkKəndTəsərrüfatıİnstitu-
tundadərsdeyir.HəmçininGəncə
DramTeatrındaədəbihissəmüdi-
rivəzifəsindəişləyir.1933-cüildə
şairəprofessoradıverilir.
Şair1937-ciilinmartındaAzər-

baycanYazıçılarİttifaqınınüzvlü-
yündənçıxarılır.Həmin il iyunun
4-dəyenidənhəbsedilir.Oktyab-
rın12-dəməhkəməninqərarı ilə
onagüllələnməhökmüoxunurvə
birgünsonrahökmicraolunur.
Milli azadlıq ideallarının gör-

kəmli tərənnümçüsü olan Əh-
mədCavadNazirlərKabinetinin
7may2019-cuiltarixliqərarıilə
“Azərbaycan Respublikasında
əsərləridövlətvaridatıelanedi-
lənmüəllifərinsiyahısı”nadaxil
edilib.

Savalan Fərəcov

Mil li Ki tab xa na da ulu 
ön dər Hey dər Əli ye
vin ana dan ol ma sı
nın 99cu il dö nü mü 

mü na si bə ti lə sər gi təş kil 
edi lib və elekt ron mə lu mat 
ba za sı ha zır la nıb. Ma yın 
6da ki tab sər gi si və elekt ron 
top lu nun təq di ma tı ke çi ri lib.

Tədbiri Milli Kitabxananın di-
rektoru, professor Kərim Ta-
hirov açaraq bildirib ki, mayın
10-da anadan olmasının 99-cu
ildönümünü qeyd edəcəyimiz
ulu öndər Heydər ƏliyevAzər-
baycanın dövlətçilik tarixində
parlaq səhifə açan bənzərsiz
şəxsiyyətdir. Ümummilli liderin
mədəniyyətəhərzamandiqqət
vəqayğıgöstərdiyinideyəndi-
rektorbildiribki,HeydərƏliyev
1995-1997-ci illərdəMilliKitab-
xananı4dəfəziyarətedibvəilk
gəlişindəşəxsikitabxanasından
300nüsxəyəyaxınkitabımədə-
niyyətocağınahədiyyəedib.
Ulu öndərin dövlətçilik kursu-

nunPrezidentİlhamƏliyevtərə-
findən layiqincədavametdirildi-
yini vurğulayan K.Tahirov qeyd
edibki,müzəfərAliBaşKoman-
danın rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Ordusununotuziləyaxınsürən

işğala son qoyaraq torpaqla-
rımızı azad etməsi tariximizin
ən şanlı səhifəsidir. Prezident
İlham Əliyev ümummilli liderin
bu yolda başladığı tarixi işləri
çox böyük uğurla davam etdi-
rərəkonadabaşucalığıgətirib.
Heydər Əliyevin əziz xatirəsi
qədirbilənAzərbaycan xalqının
qəlbindəəbədiyaşayacaq.

AMEA-nınA.Bakıxanovadına
Tarix İnstitutunun şöbə müdiri,
tarix üzrə elmlər doktoru, pro-
fessorMaisƏmrahovbildiribki,
uluöndərhaqqındaçoxsaylıki-
tablaryazılıb,bundansonrada
yazılacaq.Lakinonunhaqqında
ən böyük əsər müstəqil Azər-
baycanRespublikasıdır.Heydər
Əliyevinənböyükarzusuhəya-

takeçib–işğalaltındaolantor-
paqlarımızartıqazaddır.Müstə-
qilAzərbaycandünyadövlətləri
arasındabaşıuca,azadölkəki-
mitanınır.
Milli Kitabxananın elmi işlər

və kitabxana-informasiya xid-
mətiüzrədirektormüaviniƏdi-
bə İsmayılova Azərbaycanın
dövlətçilik tarixindəHeydərƏli-
yevin əvəzsiz xidmətlərindən,
ümummilli liderin mədəni irsə,
o cümlədən kitaba və kitabxa-
naya verdiyi yüksək dəyərdən
bəhsedib.
Sonra “Azərbaycan xalqı-

nın ümummilli lideri” adlı elekt-
ron məlumat bazası (anl.az/el/
emb/H.Aliyev/index.html)təqdim
edilibvəHeydərƏliyevhaqqın-
daqısafilmnümayişolunub.
Sonda iştirakçılar Milli Kitab-

xananın fondundakınəşrlərdən
tərtibedilən“Azərbaycanınözü
qədər əbədi olan şəxsiyyəti –
HeydərƏliyev”adlısərgiiləta-
nışolublar.

Azərbaycanın özü qədər əbədi
Ulu öndərin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr edilmiş 

sərgi və məlumat bazasının təqdimatı

“Heydər Əliyev və Azərbaycan kinosu” 
mövzusunda konfrans 

Ma yın 6da Azər bay can Döv lət Film Fon dun da “Hey dər Əli yev 
və Azər bay can ki no su” möv zu sun da konf rans ke çi ri lib.

Ümummilli liderin ana-
dan olmasının 99-cu il-
dönümünə həsr edilmiş
tədbirdəDövlətFilmFon-
dunundirektoru,Əməkdar
incəsənət xadimi Cəmil
Quliyev, kinorejissorlar –
Xalq artistləri Oqtay Mir
Qasım,VaqifMustafayev,
kinoşünaslar – Əməkdar
incəsənətxadimləriAydın
Kazımzadə,AyazSalayev
çıxışedərəkHeydərƏliye-

vinAzərbaycankinosununinkişafınatöhfələrindəndanışıblar.
Bildirilibki,uluöndərhəmsovetlərdövründə,həmdəmüstə-

qilAzərbaycanarəhbərliyizamanımillikinematoqrafiyasənətinə,
kinoxadimlərinəxüsusidiqqətvəqayğıgöstərib.Natiqlərümum-
milliliderinkinosahəsinəqayğısınınbugünPrezidentİlhamƏli-
yevtərəfindəndavametdirildiyinivurğulayıblar.
SonrakinorejissorVaqifMustafayevin“Əslməhəbbəthaqqın-

da”sənədlifilminümayişolunub.

Faşizm üzərində Qələbədən 77 il ötdü
Bəşər tarixinin ən dəhşətli savaşında 

Azərbaycandan 300 min insan həlak olub
Bə şər ta ri xi nin dəh şət li sa vaş la rın dan sa yı lan mü ha ri bə də 
qə lə bə nin əl də edil mə sin də əvəz siz xid mət lə ri olan, şü caət və 
qəh rə man lıq gös tə rən bü tün əs gər lə rin, za bit lə rin, adi və tən
daş la rın hər bi ri nin xa ti rə si ni də rin hör mət lə anı rıq.

BusözlərAzərbaycanRespublikasıXarici İşlərNazirliyinin9
May–faşizmüzərindəQələbəGünüiləbağlıyaydığıbəyanatda
qeydolunub.
Bəyanatdabildirilirki,İkinciDünyamüharibəsindəfaşizmüzərin-

dəQələbəninəldəedilməsindəAzərbaycanxalqınınönəmlitöhfəsi
olub.MüharibədəAzərbaycanın600mindənçoxoğulvəqızlarıiş-
tirakedib,onlardanyarıdançoxudöyüşbölgələrindəhəlakolubvə
itkindüşüb.Müharibə illərindəgöstərdikləri igidliyəgörəAzərbay-
canın123vətəndaşıSovetİttifaqıQəhrəmanıadınalayiqgörülüb,
170mindənçoxəsgərvəzabitmüxtəlifordenvəmedallarlatəltif
edilib.Xalqımızınqəhrəmanövladlarıbirçoxölkələrinfaşizməsarə-
tindənazadolunmasındayaxındaniştirakediblər.
Diqqətə çatdırılır ki, bu tarixi qalibiyyətdəBakı neftininmüs-

təsna rolu olub. 1941-1945-ci illərdə Sovet İttifaqında istehsal
olunanneftin 70 faizindən çoxu, benzinin 80 faizi vəmühərrik
yağlarının90 faiziAzərbaycanınpayınadüşüb.SovetOrdusu-
nuntankvətəyyarələrinintaməksəriyyətiBakıneftçiləriningön-
dərdiyiyanacaqlahərəkətəgətirilib.
“Azərbaycan xalqı arxa cəbhədə dəmisilsiz əmək hünərləri

göstərib,ordununehtiyaclarınıödəməküçüngecə-gündüzfəda-
karlıqlaçalışıb.Xalqımızcəbhəyə7tondançoxdonorqanıgön-
dərib,döyüşənordununərzaqvə istigeyimlə təchizatında fəal
mövqeyiiləseçilib.AzərbaycanfaşizmüzərindəQələbənaminə
bütünimkanlarınımaksimumsəfərbəredib.
Azərbaycan xalqı İkinci Dünya müharibəsində qələbəni 44

günlükVətənmüharibəsinəticəsindəəldəolunmuşböyükZəfə-
rinsevinchissiiləqeydedir.Beynəlxalqsərhədləriçərçivəsində
ərazibütövlüyünübərpaedənAzərbaycan,beynəlxalqhüquqvə
ədalətuğrundamübarizənihərzamandəstəkləyir.
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda, habelə

1941-1945-ciillərmüharibəsindəcanındankeçmişbütünoğulvə
qızlarımızınəzizxatirəsiAzərbaycanxalqınınqəlbindəəbədiya-
şayacaq”,–deyəXariciİşlərNazirliyininbəyanatındavurğulanıb.

Moskvada yaşayan soydaşımızın 
Qarabağ mövzulu kitablarının təqdimatı 

Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sın da Mosk va da ya şa yan soy
da şı mız, ya zı çıpub li sist Ul duz Qa sı mın son za man lar da çap
dan çıx mış “Qa ra bağ da qi ya mət”, “Ağ gö yər çin lər” və “Qa çaq 
As lan” ki tab la rıının təq di ma tı ke çi ri lib.

TədbirdəkitabxananındirektoruAslanCəfərov,Əməkdar jur-
nalistTahirAydınoğluvədigərçıxışedənlərmüəllifinVətənsev-
gisiiləqələməaldığıəsərlərininəhəmiyyətindənsözaçıblar.Bu
əsərlərin xarici dillərə tərcümə olunması və daha geniş oxucu
auditoriyasındatəbliğolunmasınınzəruriliyivurğulanıb.
SondaUlduzQasım tədbirin təşkilinəgörəkitabxanayamin-

nətdarlığınıbildirib.Müəllifkitablarınıimzalayaraqqonaqlarahə-
diyyəedib.

“Ölməz qələm cəngavəri” 
Gür cüs ta nın pay tax tı Tbi li si də bö yük Azər bay can şairi Əh məd 
Ca va dın ana dan ol ma sı nın 130cu il dö nü mü nə həsr olu nan 
“Öl məz qə ləm cən ga və ri” ad lı təd bir ke çi ri lib.
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Və tən eş qi son suz və in tə-

ha sız dır. Hər bir və tən-
daş bu eş qi öz tə bi rin cə 
iz har edir. İn san la ra 

və tən sev gi si ni aşı la maq-
da sə nət kar la rın ro lu da ha 
bö yük dür. Ki mi sö zü, ki mi 
mu si qi si, ki mi təs vi ri sə nət 
nü mu nə lə ri ilə bu sev gi ni 
ifa də edir. Bö yük bəs tə kar Fik-
rət Əmi ro vun ya ra dı cı lı ğın da 
da və tən pər vər lik möv zu su 
mü hüm yer tu tur. “Mə nim 
ya ra dı cı lıq xə mi rim xalq mu-
si qi si ilə yo ğu ru lub”, – de yən 
bəs tə kar öz əsər lə rin də də 
məhz bu fik rə əsas la nan 
sə nət in ci lə ri ya ra dıb. Müx tə lif 
janr lı əsər lə rin də xalq mu si qi-
si in to na si ya la rın dan ri şə lə-
nən me lo di ya lar onun hiss və 
duy ğu la rı nı yük sək pe şə kar-
lıq la sə nət se vər lə rə çat dı rır. 
Bu pe şə kar lı ğın kö kün də, 
tə bii ki, Fik rət Əmi ro vun bö yük 
is te da dı, gər gin zəh mə ti və 
son suz və tən eş qi da ya nır. 

Fik rət Əmi ro vun “Azər bay can 
süita sı”, “Azər bay can kap riç-
çiosu” və “Azər bay can qra vür lə-
ri” əsər lə rin də qə dim di ya rı mı zın 
ta ri xi, dü nə ni, bu gü nü, fü sun kar 
tə biəti, in san la rın mərd, mü ba-
riz ol ma sı və bu ki mi dü şün cə lər 
yük sək və tən pər vər lik möv qe yi 
ilə not la ra dü zü lüb və xoş me lo-
di ya lar la da qu laq la ra sü zü lür. Bu 
əsər lər öz me lo dik gö zəl li yi və 
yük sək pro fes sional lı ğı ilə dün ya 
mu si qi çi lə ri nin də diq qə ti ni cəlb 
edib. “Azər bay can süita sı”, “Azər-
bay can kap riç ço su” və “Azər bay-
can qü ra vür lə ri” ilə bağ lı dü şün-
cə lə ri mi zi də bu əsər lər haq qın da 
de yi lən fi  kir lər dən nü mu nə lər lə 
diq qə tə çat dır maq is tər dik.

“Azər bay can süita sı” 
“Mən si zin “Azər bay can” sim-

fo nik süita sı nın par ti tu ra sı nı 
öy rən dim... mu si qi ni zə hey ran 
odum...” (Leopold Stor kovs ki).

“Azər bay can süita sı” (1950) 
doğ ma di ya rın gö zəl lik lə ri ni tə-
rən nüm edən nik bin bir əsər dir. 
Xalq hə ya tın dan löv hə lə ri əks 
et di rən bu süita da folk lor ru hu 
hökm sü rür. Dörd his sə dən iba-
rət olan süita da müx tə lif löv hə-
lər növ bə lə şir. Bəs tə kar süita nın 
hər his sə si nə proq ram lı baş lıq-
lar ver miş dir.

Bi rin ci his sə “Gənc lik, gö zəl-
lik”, ikin ci his sə “Ço ban ba ya-
tı”, üçün cü his sə “Kən di miz də”, 
dör dün cü his sə “Nəğ məm sən, 
Ba kı” ad la nır. 

Bi rin ci his sə aşıq mu si qi si-
nin ritm lə ri üzə rin də qu ru lur, 
çox di na mik və can lı dır. İkin-
ci his sə pey zaj löv hə si dir. Li rik 
məz mun lu dur, bu ra da mu ğam 
ciz gi lə ri nə zə rə çar pır. Üçün cü 
his sə “Yal lı” rəq si ni xa tır la dır. 
Son his sə marş xa rak ter li olub, 
Ba kı şə hə ri nin şə rə fi  nə himn dir. 
Süita da kı sırf mil li xa rak ter li me-
lo di ya lar, zən gin or kestr ləş dir mə 
Sə məd Vur ğu nun şe riy yə tin dən 
il ham la na raq qə lə mə alın mış dır. 

Ay rı lar mı kö nül can dan, 
Azər bay can, Azər bay can!

Əsər Sə məd Vur ğu na həsr 
olun muş dur.

Fik rət Əmi rov hə mi şə Sə-
məd Vur ğu nun poezi ya sı nı 
yük sək də yər lən dir miş, Azər-
bay can xal qı nın üç bö yük oğ-
lu nu – Üze yir Ha cı bəy li, Bül bül 
və Sə məd Vur ğu nu “sə nə ti mi zin 
par laq mə şəl lə ri”, “üç müd rik si-
ma” ad lan dır mış dır. Süita nı din-
lə dik dən son ra Sə məd Vur ğun 
Fik rət Əmi rov la söh bə tin də be-
lə de miş dir: “Sə nin Azər bay can 
süita nı eşit dim, lap Kə pə zin ba-
şı na çıx mış dın...”. Bu söz lər lə 
Sə məd Vur ğun süita nın “Ço ban 
ba ya tı” ad la nan his sə sin dən al-
dı ğı təəs sü ra tı ifa də et miş dir. 
Əsə rin ob raz məz mu nu şairin 
ru hu nu, xal qın ta ri xi keç mi şi ni, 
onun hə ya tı nı əks et di rir. Şən lik 
his siy ya tı bü tün süita ya hop du-
rul muş dur.

“Azər bay can 
kap riç çiosu” 

“Fik rət Əmi rov “Azər bay can 
kap riç çiosu”nda folk lor ma te rialı 
üzə rin də la kin onu tək rar la ma-
dan, in cə mo tiv lər ya rat mış dır. 
Ato nal lı ğın tə si ri nə düş mə dən, 
ar tıq, mə na sız ak kord lar dan 
uzaq qa ça raq, o, us ta lıq la or-
kestr ləş mə də Bar tok üs lu bun da 
gö zəl və hey rə ta miz əsər bəs-
tə lə yə bil miş dir” (Fer di Ştat ser, 
al man mu si qi şü na sı).

“Mö cü zə li Azər bay can me lo-
su ilə zən gin olan Fik rət Əmi ro-
vun “Azər bay can kap riç çiosu” 
par laq, rən ga rəng bir kom po zi-
si ya dır. Bu əsər bəs tə ka ra xas 
olan par laq lıq la ya zı la raq, rus 
sim fo niz mi ənə nə lə ri nin da va-
mı olub, ru hən P.İ.Çay kovs ki-
nin “İtal yan kap riç çiosu”na ya-
xın dır” (Ab ram Sta se viç, di ri jor, 
Ru si ya nın Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi).

“Fik rət Əmi ro vun “Azər bay-
can kap riç çiosu” çox bay ram-
sa ya ğı bir əsər olub, xalq şən-
li yi ni ifa də edə rək, nik bin li yi və 
mu si qi di li nin tə ra vət li li yi ilə diq-
qə ti çə kir” (Na ta li Rax lin, di ri jor, 
SSRİ Xalq ar tis ti).

“Azər bay can kap riç çiosu” 
(1961) par laq, mil li ruh da bir 
əsər olub, özü nə məx sus tə zad-
lı löv hə lər dən qu rul muş dur. Çox 
me lo dik, rən ga rəng, tem pe ra-
ment li mu si qi si ilə se çi lən bu 
əsər yük sək də rə cə də zövq lü 
or kestr pa lit ra sı ilə fərq lə nir.

“Azər bay can kap riç çiosu” 
Fik rət Əmi ro vun “Ni za mi” sim-
fo ni ya sı, “Şur” və “Kürd ov şa rı” 
sim fo nik mu ğam la rın dan son ra 
ya ra na raq, onun da ha da tək-
mil ləş miş üs lu bu nu, ci la lan mış 
dəst-xət ti ni əks et di rir. Bəs tə kar 
bu əsə rin də ümum şərq mu si qi-
si nə xas olan xalq imp ro vi za si-
ya lı lı ğı nı can lan dı ra bil miş dir. 
“Azər bay can kap riç çiosu” bir 
ne çə baş lı ca mə ziy yət lə ri nə gö-
rə fərq lə nir: me lo dizm, lad əsa-
sı, rit mi ka və tembr.

“Şərq ba rok ko üs lu bu” – 
“Azər bay can kap riç çiosu”nun 
üs lu bu nu be lə sə ciy yə lən dir-
mək olar. Bu təm tə raq lı, tən tə-
nə li mu si qi tə zad lı löv hə lər dən 
iba rət dir. Bu ra da təm tə raq la ya-
na şı, in cə li ri ka, kap riç çio jan rı-
na xas olan möv zu la rın müx tə lif 
gö rü nüş lər al ma sı na rast gə li-
nir. Bəs tə ka rın zən gin tə xəy yü lü 
xalq mu si qi si nə ya xın möv zu la-
rın bir-bi ri ni əvəz lə mə sin də, bu 
möv zu la rın bir-bi ri ilə əla qə lən-
di ril mə sin də özü nü bü ru zə ve rir,

Onu da qeyd et mə li yik ki, kap-
riç çionun te ma tiz mi bəs tə ka rın 
“Sə hər” və “Bö yük da yaq” fi lm-
lə ri nə yaz dı ğı mu si qi nin bir sı ra 
fraq ment lə ri ilə as so siasi ya ya-
ra dır. 

“Azər bay can qra vür lə ri”
“Mən hə mi şə ar zu la yı ram ki, 

Azər bay can mu si qi si Yer kü rə-
si nin bü tün nöq tə lə rin də səs-
lən sin... Çün ki xal qın mu si qi si 
onun özü haq qın da təəs sü rat 
ya ra dır. Əgər ürə yi min bu ar-
zu su qis mən hə ya ta keç miş sə, 
de mək, mən xoş bəx təm...” (Fik-
rət Əmi rov).

“Azər bay can qra vür lə ri” (1979) 
üç his sə dən iba rət dir: “Odun 
rəq si”, “Gö zə lim, sən sən”, “Qo-
bus tan da”. Bü tün qra vür lər bir-
bi ri ilə tə zad lı dır, öz ob raz-emo-
sional məz mu nu na ma lik dir. 

Bi rin ci qra vür – “Odun rəq-
si” qə dim mi fo lo ji tə səv vür lər-
lə bağ lı olub, hə ya tın baş lan-
ğıc ün sür lə rin dən bi ri olan oda 
ina mı əks et di rir. Bu qra vü rün 
mu si qi si çox tem pe ra ment li və 
ener ji li dir. 

İkin ci qra vür – “Gö zə lim, sən-
sən” ey niad lı xalq mah nı sı nın 
sər löv hə si ni xa tır la dan bu baş-
lıq bəs tə ka rın doğ ma di ya ra 
mü ra ciəti ni əks et di rir. Və tə nə 
mə həb bət bəs lə yib, onun gö zəl-
lik lə rin dən vəc də gə lən müəl lif 
öz ül vi hiss lə ri ni ali cə nab tərz də 
açır. Gö zəl me lo di ya bəs tə ka rın 
müx tə lif hiss lə ri ni özün də əks 
et di rir. 

Üçün cü qra vür –  “Qo bus-
tan da” ta ri xi keç mi şə sə ya hət-
dir. Qa yaüs tü təs vir lər lə zən gin 
olan bu yer də ulu əc dad la rı mı-
zın hə ya tı təs vir olu nur. 

Mu si qi şü nas V.Şə ri fo va-Əli-
xa no va ya zır: “Bu ra da keç-
mi şə müasir lə ri mi zin gö zü ilə 
ba xı lır. Qra vü rün mu si qi sin-
də bi zim döv rü mü zün ciz gi lə ri 
və xü su siy yət lə ri çox luq təş kil 
edir. Bu na gö rə də o, müasir 
hə ya tın rit mik nə fə si ilə dol-
ğun dur”.

“Azər bay can qra vür lə ri” bü-
töv lük də tam bir sil si lə dir. His-
sə lər ey ni ide ya mə na sı ilə bir-
lə şir. Bu ra da bi rin ci və üçün cü 
his sə lər mu si qi nin xa rak te ri eti-
ba ri lə bir-bi ri ilə ox şar dır. Hər 
iki his sə Azər bay ca nın ta ri xi 
keç mi şi nə həsr edil miş dir. Bi-
rin ci his sə də oda si ta yiş lə bağ lı 
əf sa nə lər, üçün cü his sə də isə 
Qo bus tan da qa yaüs tü rəsm lər-
lə bağ lı rə va yət lər can lan dı rı lır. 
Hər iki his sə çox cid di səs lə nir 
və qə dim ko lo rit du yu lur. Bu ra-
da od lu, “atəş lə rin rəq si” xa rak-
te ri ya ra dı lır. 

“Azər bay can qra vür lə ri”nin or-
kestr ləş mə üs lu bu zərb alət lə ri-
nə ge niş yer ve ril mə si ilə fərq-
lə nir. Bu da tə biidir. Bi rin ci və 
üçün cü qra vür qə dim keç mi şə 
sə ya hət olub, ib ti dai döv rün təs-
vi ri ni ve rir. Hə min döv rün təs vi ri 
bu alət lər lə can lan dı rı lır. Hət ta 
üçün cü qra vü rün zərb alə ti so-
lo su ilə baş lan ma sı Qo bus tan-
da yer lə şən Qa val da şı nın sə si 
ilə bən zə yiş ya ra dır.

Biz bu ya zı nın möv zu su na uy-
ğun ola raq bəs tə ka rın üç əsə ri ni 
nə zər dən ke çir dik. Am ma Fik rət 
Əmi rov üçün Və tən möv zu su 
ya ra dı cı lı ğı nın əsas qa yə si dir. 
Jan rın dan ası lı ol ma ya raq, o öz 
əsər lə ri ni xalq və və tən sev gi si 
ilə qə lə mə alıb. Odur ki, F.Əmi-
rov mu si qi si daim xal qın zöv qü-
nü ox şa yır, in san la rın mə nə vi 
dün ya sı nı zən gi ləş di rir və də rin 
və tən pər vər lik his si aşı la yır.

Səadət Təhmirazqızı
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 

doktoru

Azərbaycan
9 may 1909 – Ədə biy yat şü nas alim, aka de mik Məm məd Cə fər 

(Məm məd Zey na lab din oğ lu Cə fə rov; 1909-1992) Nax çı van da ana-
dan olub. Ədə biy yat ta ri xi və nə zə riy yə si nə dair əsər lə rin müəl li fi  dir. 

9 may 1917 – Xalq ar tis ti, tar zən Əliağa Ey vaz oğ lu Qu li yev 
(1917 – 11.1.1998) ana dan olub.

9 may 1928 – Xalq ar tis ti, violon çel ifa çı sı Sa bir Hü sey nə li oğ-
lu Əli yev (1928 – 26.10.1983) ana dan olub. Mil li violon çel ifa çı lı ğı 
sə nə ti nin əsa sı nı qo yub, Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın 
pro fes so ru olub.

9 may 1940 – Əmək dar ar tist Şa mil Mah mud oğ lu Də mir çi yev 
(1940-2002) ana dan olub. İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı-
nın akt yo ru olub, Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb.

9 may 1941 – Ta nın mış akt yor Ka mil Fər man oğ lu Mə hər rə mov 
(1941 – 8.10.1993) Ba kı da do ğu lub. Sum qa yıt Döv lət Dram Teat-
rın da ça lı şıb, “Dər viş Pa ri si part la dır”, “Yol əh va la tı” və s. fi lm lər də 
yad da qa lan rol lar oy na yıb.

9 may 1945 – Əmək dar rəs sam Faiq Na ğı oğ lu Ab dul la yev (1945 
– 28.10.2020) Gən cə şə hə rin də do ğu lub. Gən cə şə hər Uşaq rəs-
sam lıq mək tə bi nin müəl li mi olub.

9 may 1967 – Əmək dar ar tist Xa nım Ab dul qa far qı zı Qa fa ro va 
(1967 – 11.7.2014) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mu si qi li Teatr da 
ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

9 may 1973 – Ba kı da əf sa nə vi par ti zan, So vet İt ti fa qı Qəh rə ma nı 
Meh di Hü seyn za də nin abi də si nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib.

9 may 2012 – Xalq ar tis ti Sü ley man Pa şa oğ lu Nə cə fov (6.8.1948 
– 2012) və fat edib. İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı nın akt yo-
ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.

9 may 2019 – Gör kəm li bəs tə kar, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq 
ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Arif Ca han gir oğ lu Mə li kov (13.9.1933 
– 2019) və fat edib. “Mə həb bət əf sa nə si” ba le ti, sim fo nik poema lar, 
sim fo ni ya lar və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Film lə rə (“Sehr li xa lat”, “Axı rın-
cı aşı rım”), ta ma şa la ra mu si qi ya zıb. BMA-nın pro fes so ru olub.

10 may 1910 –  Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Hə sən Sə-
fər oğ lu Ağa yev (1910-1986) Ba kı da do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram 
Teat rın da ça lı şıb.

10 may 1922 – Əmək dar rəs sam Cab bar Əli oğ lu Qu li yev (1922 
– 27.8.2004) Qər bi Azər bay ca nın Zən gi ba sar ma ha lın da (Er mə nis-
ta nın Ma sis ra yo nu) ana dan olub. Aşıq Ələs gər, Xəs tə Qa sım və 
baş qa el sə nət kar la rı nın port ret-ob raz la rı nı ya ra dıb.

10 may 1926 – Ya zı çı-sse na rist Əh mə da ğa Mu ğan lı (Əh mədağa 
Ək bər oğ lu Qur ba nov; 1926 – 4.8.2001) Bi lə su var ra yo nu nun 
Əliabad kən din də do ğu lub. “Dağ lar da dö yüş”, “Doğ ma sa hil lər” və s. 
bə dii fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir.

10 may 1937 – Xalq şairi Mu sa Ya qub (Mu sa Sə fi  məm məd oğ lu 
Ya qu bov; 1937 – 7.5.2021) İs ma yıl lı ra yo nu nun Buy nuz kən din də do-
ğu lub. “Ürə yim də ye rin qal dı”, “Ru hum la söh bət”, “Döv rün də yir ma nı” 
və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Mil li Məc li sin de pu ta tı (1995-2000) olub. 

10 may 1938 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, mi niatür çü rəs sam 
Fəx rəd din Və li oğ lu Əli yev (1938 – 8.2.2022) Er mə nis tan SSR 
Meh ri ra yo nu nun Nü və di kən din də ana dan olub. AMEA Əl yaz ma lar 
İns ti tu tun da baş rəs sam iş lə yib. 

10 may 1946 – Ədə biy yat şü nas, mətn şü nas Maarif Abı oğ lu Tey-
mur (1946 – 9.10.2016) Ma sal lı ra yo nu nun Ər ki van kən din də do ğu lub. 
Azər bay can Döv lət Ədə biy yat və İn cə sə nət Ar xi vi nin di rek to ru olub.

11 may 1915 – Gör kəm li hey kəl tə raş, Xalq rəs sa mı Fuad Hə sən 
oğ lu Əb dür rəh ma nov (1915 – 15.6.1971) Şə ki də ana dan olub. Ni-
za mi Gən cə vi nin (Ba kı da və Gən cə də), Sə məd Vur ğu nun abi də lə-
ri nin, “Azad qa dın” hey kə li nin müəl li fi  dir. 

11 may 1928 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, akt yor, ki no təş ki lat çı-
sı Nə ri man Qu lam oğ lu Axun dov (1928-2009) ana dan olub. 1958-ci 
il dən “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da müx tə lif və zi fə lər də ça lı şıb.

11 may 1935 – Xalq ya zı çı sı Maq sud Məm mə dib ra him oğ lu İb-
ra him bə yov (1935 – 22.3.2016) ana dan olub. Bir sı ra əsər lə ri (“Me-
zo zoy əh va la tı”, ”Bay quş gə lən də”) ek ran laş dı rı lıb. “Bi zim Cə biş 
müəl lim”, “Uşaq lı ğın son ge cə si” və s. fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir. 
Mil li Məc li sin de pu ta tı (1995-2010) olub.

11 may 1946 – Əmək dar rəs sam Na zim Şa mil oğ lu Rəh ma nov 
(1946-2003) ana dan olub. Əsər lə ri Mosk va Şərq Xalq la rı İn cə sə nə-
ti Mu ze yin də, şəx si kol lek si ya lar da sax la nı lır.

12 may 1907 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar və pe da qoq Səid Rüs tə mov 
(1907 – 10.6.1983) İrə van da ana dan olub. “Beş ma nat lıq gə lin”, 
“Dur na” və s. mu si qi li ko me di ya la rı nın, po pul yar mah nı la rın (“Qur-
ban adı na”, “Oxu, gö zəl” və s.) müəl li fi  dir. Xalq çal ğı alət lə ri or kest-
ri nin bə dii rəh bə ri və di ri jo ru olub. 

12 may 1915 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş İb ra him Əli oğ lu Qu li yev 
(1915 – 16.6.1971) Şə ki də do ğu lub. Azər bay ca nın ilk pe şə kar hey kəl tə-
raş la rın dan bi ri dir, SS Rİ Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü olub.

12 may 1935 – Ta nın mış dik tor, Əmək dar jur na list Va lid Möh sün 
oğ lu Sə na ni (1935-2011) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Te le vi zi ya sı-
nın ilk fut bol şərh çi si olub.

12 may 1940 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair, tər cü mə çi, ədə-
biy yat şü nas Ab bas Ab dul la (Ha ca loğ lu; 1940 – 4.9.2019) Gür cüs ta-
nın Bol ni si ra yo nu nun Bo lus Kə pə nək çi kən din də do ğu lub. Uk ray na 
ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib.

12 may 1940 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, hey kəl tə raş Va qif Os-
man oğ lu Nə zi rov (1940-2020) ana dan olub. Sum qa yıt şə hə ri nin baş 
rəs sa mı iş lə yib, şə hər də ki “Sülh gö yər çi ni” abi də si nin həm müəl li fi  dir.

12 may 1944 – Ta nın mış rəs sam Ən vər Əmir hü seyn oğ lu Əli yev 
(1944-2003) Ba kı da ana dan olub. Üze yir Ha cı bəy li ob ra zı na ən çox mü-
ra ciət edən rəs sam dır, baş qa gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri ni çə kib.

12 may 1952 – Əmək dar ar tist Azər Əli ba ba oğ lu Mir zə yev (1952 
– 19.7.2014) Zər dab ra yo nu nun Əl vənd kən din də do ğu lub. Gənc Ta-
ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru, Mil li Dram Teat rı nın di rek tor müavi ni olub.

12 may 2005 – Xalq ar tis ti, məş hur xa nən də Sa ra Bə biş qı zı Qə-
di mo va (31.5.1922 –2005) və fat edib. Azər bay can Döv lət Fi lar mo-
ni ya sı nın, Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

12 may 2011 – Gör kəm li re jis sor, akt yor, Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi Va qif İb ra hi moğ lu (Hə sə nov; 18.10.1949 – 2011) və fat edib. 
Mu si qi li Ko me di ya, Mil li Dram teatr la rın da ta ma şa lar ha zır la yıb. 
Yuğ Döv lət Teat rı nın ya ra dı cı sı dır. Film lər də çə ki lib.

Dün ya  
9 may 1883 – İs pan ya zı çı sı və fi  lo so fu Xo se Or te qa-i-Qas set 

(1883-1955) ana dan olub. Əsər lə ri: “Küt lə lə rin üs ya nı”, “İn cə sə nə-
tin hu ma nist siz ləş di ril mə si” və s.

9 may 1924 – Gür cü şairi, na sir Bu lat Oku ca va (1924-1997) 
Mosk va da do ğu lub. Əsər lə ri ni rus ca ya zıb. Söz lə ri nə ya zıl mış mah-
nı lar bir çox fi lm lər də (“Be la rus vağ za lı”, “Səh ra nın bə yaz gü nə şi” 
və s.) səs lə nir.

10 may 1903 – Öz bək şairi Qa fur Qu lam (1903-1966) ana dan 
olub. Ni za mi Gən cə vi nin əsər lə ri ni öz bək di li nə tər cü mə edib.

10 may 1888 – Ame ri ka ki no bəs tə ka rı Maks Stay ner (Ma xi mi lian 
Raoul Steiner; 1888-1971) ana dan olub. Ən yax şı ki no mu si qi si nə 
gö rə üç də fə “Os kar” alıb.

11 may 1904 – İs pan rəs sa mı, hey kəl tə raş, ya zı çı, re jis sor Sal-
va dor Da li (Sal va dor Fe li pe Ja cin to Da li; 1904 – 23.1.1989) ana dan 
olub. Sür realiz min ba ni lə rin dən bi ri dir. 

11 may 1916 – İs pan ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
(1989) laureatı Ka mi lo Xo se Se la (Ca mi lo Jo se Ce la; 1916-2002) 
ana dan olub. “Pas kual Duar te nin ailə si”, “Arı şa nı”, “Apel sin lər qış 
mey və lə ri dir” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

12 may 1842 – Fran sız bəs tə ka rı, li rik ope ra la rın müəl li fi  Jül 
Mass ne (Ju les Mas se net; 1842-1912) ana dan olub. Əsər lə ri: “Ver-
ter”, “Tais” və s.

12 may 1907 – Ame ri ka akt ri sa sı Ket rin Hep bern (Kat ha ri ne Hep-
burn; 1907-2003) ana dan olub. Dörd də fə “Os kar” mü ka fa tı na la yiq 
gö rü lüb.

Hazırladı: Vüqar Orxan

9-12 mayXatirə təqvimi

Fikrət Əmirovun yaradıcılığında 
Azərbaycan mövzusu

Muzeydə növbəti mühazirə
Şuşa xalçalarına həsr olunub

Ma yın 7-də Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də “Şu şa 
xal ça la rı” möv zu sun da mü ha zi rə din lə ni lib. Mü ha zi rə-
də gənc xal ça çı lar, tə lə bə lər iş ti rak edib lər.

Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi, 
sə nət  şü nas l ıq 
üz rə elm lər dok-
to ru, pro fes sor 
Küb ra Əli ye va-
nın təq dim et di-
yi mü ha zi rə də 
Şu şa xal ça la rı-
nın ta ri xi, bə dii 
xü su s iy  yət  lə  r i 
və to xun ma tex-
no lo gi ya la rı ba-
rə də ət rafl  ı mə-
lu mat ve ri lib.

Bil di ri lib ki, Azər bay can xal ça sə nə tin də Qa ra bağ 
mü kəm məl to xu nu şu, iri öl çü lə ri, rən ga rəng ça lar la rı 
ilə se çi lib. Rəng pa lit ra sı isə Qa ra ba ğın tə bii coğ ra-
fi  şə raiti, gö zəl mən zə rə lə ri, bağ la rı, me şə lə ri və ya-
şıl çə mən lə rin dən gə lən şux (qır mı zı, sa rı), par laq və 
kont rast rəng lər dən iba rət dir. Bu xal ça lar üç qru pa – 
Şu şa, Qa ra bağ və Cəb ra yıl xal ça qrup la rı na bö lü nür. 

Şu şa qru pu na aid “Ma lı bəy li”, “Ləm pə”, “Bağ ça da 
gül lər”, “Bu lud”, “Sax sı da gül lər” və “Nəl bə ki gül” xal-
ça la rı hün dür xo vu, əl van, şux ko lo ri ti, in cə to xu nu şu 
ilə diq qət çə kir. Bir qay da ola raq bu əra zi lər də xan la ra 
məx sus bö yük sa ray la rın və ma li ka nə lə rin bə zə dil mə-
si üçün bö yük öl çü lü xa lı lar to xu nub. Bu na nü mu nə 
ola raq üç-beş his sə dən iba rət dəst xa lı-gə bə lə ri mi-
sal çək mək olar. Bu dəst lə rin to xun ma sın da “Ləm pə”, 
“Qo ca”, “Ba lıq”, “Buy nuz”, “Aç ma-yum ma”, “Bu lud” ki-
mi ge niş ya yıl mış çeş ni lər dən is ti fa də edi lib.

Da ha son ra mu zey də ki xal ça la ra ba xış ke çi ri lib.

İki dahinin dostluğunu yaşatmaq
Rostropoviçlər muzeyinin ağacəkmə aksiyası

Ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin 
ana dan ol-
ma sı nın 99-cu 
il dö nü mü ilə 
əla qə dar ma yın 
6-da Leopold və 
Ms tis lav Rost ro-
po viç lə rin Ev-Mu-
ze yi nin təş ki lat çı-
lı ğı və Ba kı Şə hər 
İc ra Ha ki miy yə-
ti nin ta be li yin də 
olan Nə ri ma nov 
ra yon 5 say lı 
Ya şıl laş dır ma ida rə si nin dəs tə yi ilə 
ağa cək mə ak si ya sı ke çi ri lib. Ak si-
ya da mu ze yin di rek to ru və zi fə si ni 
ic ra edən Gü nay Əli ye va, 5 say lı 
Ya şıl laş dır ma ida rə si nin rəisi Aris 
Mux ta rov və hər iki müəs si sə nin 
əmək daş la rı iş ti rak edib lər.

Nə ri ma nov ra yo nun da kı Zaur Nu-
di rə li yev kü çə sin də sa lı nan ba ğa 
“Hey dər Əli yev və Ms tis lav Rost ro-
po viç dost luq ba ğı” adı ve ri lib. Bu 
iki da hi nin dost lu ğu nun zən gin ta ri xi 
var.  Maest ro nun Ba kı ya hər gə li şi 
əla mət dar ha di sə lər lə yad da qa lıb. 

Hey dər Əli yev söh bət lə rin də 
M.Rost ro po viç haq qın da de yir di: 
“Mən dos tu mu zun, həm yer li mi zin 
bey nəl xalq nü fu za ma lik ol ma sı na 
se vi ni rəm... Pa ris Pa ris dir, Mosk va 
Mosk va dır, Ba kı isə bi zim pla ne ti mi-

zin, da hi in sa nın dün ya ya göz aç dı-
ğı yer dir...”.   

M.Rost ro po vi çin hə ya tın da xey riy-
yə çi lik bö yük rol oy na yıb. O, tə biətin 
mü ha fi  zə si, nəs li kə sil mək də olan 
hey van lar üçün və sait top la maq 
məq sə di lə kon sert lər ve rib. Maest ro 
həm çi nin qaç qın la ra, ağır xəs tə li yə 
tu tul muş uşaq la ra kö mək məq sə di lə 
müx tə lif öl kə lər də xey riy yə kon sert-
lə ri ilə çı xış edib, o cüm lə dən do ğul-
du ğu Azər bay can üçün bu qə bil dən 
ak si ya lar da iş ti rak edib.

L. və M.Rost ro po viç lə rin Ev-Mu-
ze yi iki bö yük şəx siy yə tin dost lu-
ğu nu ya şat maq, ey ni za man da 
gör kəm li mu si qi çi nin xey riy yə çi lik, 
tə biət mü ha fi zi ki mi ənə nə lə ri ni 
da vam et dir mək üçün be lə bir ak-
si ya nın tə şəb büs ka rı ola raq çı xış 
edib.



Lənkəran Dövlət Dram Teatrının kollektivi teatrın direktoru 
Tofiq Heydərova qardaşı

Əlizamanın
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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Sər gi İta li ya nın məş hur in cə sə
nət xa di mi, ku ra tor, fo toq raf Fab
ri sio Kon ti tə rə fin dən təş kil edi lib. 
Sər gi də Er mə nis tan or du su nun 
yer lə yek san et di yi Ağ dam şə hə
rin də, elə cə də Cəb ra yıl, Fü zu li, 
Şu şa və iş ğal dan azad olun muş 
di gər əra zi lər də çə kil miş fo to lar 

nü ma yiş olu nub. Həm çi nin Fab ri
sio Kon ti nin müəl li fi ol du ğu elekt
ron sər gi və 3D elekt ron tur da 
nü ma yiş et di ri lib.

Sər gi Qa ra ba ğın iş ğal döv
rün də da ğı dıl mış mu zey lə rin, 
mə də niy yət ocaq la rı nın dün ya 
ic ti maiy yə ti nə ta nı dıl ma sı, er mə

ni bar bar lı ğı nın mən zə rə si ni nü
ma yiş et dir mək ba xım dan bö yük 
əhə miy yət da şı yır.

Sər gi nin adı qə dim Ro ma ta
ri xi nə aid edi lən məş hur “Kar
fa gen yer lə yek san edil mə li dir” 
–  la tın ca “Cart ha go de len da est” 
ifa də sin dən gö tü rü lüb. 

Era mız dan əv vəl IIIII əsr lər
də fi ni ki ya lı la rın Kar fa gen şə
hərdöv lə ti (Şi ma li Af ri ka, in di ki 
Tu nis əra zi si) ilə Ara lıq də ni zin də 
hökm ran lıq uğ run da mü ha ri bə lər 

apa ran Ro ma ardar da iki də fə 
qa lib gəl sə də, Kar fa gen ye ni dən 
dir çəl mə yi ba car mış dı. Bun dan 
son ra Kar fa ge ni dar ma da ğın et
mə yi qar şı ya məq səd qo yan ro
ma lı lar üçün cü mü ha ri bə də şə
hə ri ta ma mi lə yan dı rıb, son ra da 
tor pa ğı nı şum la yıb lar. Rə va yə tə 
gö rə, şum lan mış tor pa ğa duz sə
pi lib ki, o bir da ha dir çəl mə sin. O 
vaxt dan “Kar fa gen yer lə yek san 
edil mə li dir” söz lə ri sa vaş da qəd
dar lıq və van da liz min ifa də si ki mi 
“zərbmə səl”ə çev ri lib. Er mə ni 

iş ğal çı la rı da ka bus şə hə rə çe
vir dik lə ri Ağ dam da, elə cə də dar
ma da ğın et dik lə ri di gər şə hər və 
kənd lər də məhz bu cür bar bar ca
sı na dav ra nıb lar...

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

151 il əv vəl...
10 may 1871-ci il də Al ma ni ya və Fran sa ara sın da mü ha ri bə

nin (18701871) ye kun la rı na dair Frank furt sül hü im za la nıb. Sa zi şə 
əsa sən, mü ha ri bə dən qa lib çı xan Al ma ni ya Fran sa nın El zas və Lo
ta rin gi ya vi la yət lə ri ni özü nə bir ləş dir di. Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si nin 
(19141918) nə ti cə lə ri nə gö rə, Fran sa itir di yi əra zi lə ri ge ri al dı.

105 il əv vəl...
11 may 1917-ci il də Mosk va da Ümum ru si ya mü səl man la rı nın 

1ci qu rul ta yı nın (111 may) ye kun sə nəd lə ri sı ra sın da Mə həm məd 
Əmin Rə sul za də nin ha zır la dı ğı qət na mə la yi hə si qə bul olu nub. Qət
na mə də Ru si ya nın fe de ra tiv res pub li ka ya çev ril mə si, mil li böl gə lə rə 
mux ta riy yə tin ve ril mə si ək si ni tap mış dı. İm pe ri ya nın bü tün böl gə lə ri ni 
təm sil edən 800dək nü ma yən də nin qa tıl dı ğı qu rul ta yın rə ya sət he yə
ti nə azər bay can lı Əli mər dan bəy Top çu ba şov da da xil idi. Qu rul tay da 
Ümum ru si ya Mü səl man la rı nın Mər kə zi Şu ra sı nın ya ra dıl ma sı ba rə də 
qə rar da qə bul olu nub.

89 il əv vəl...
10 may 1933-cü il də Al ma ni ya da ha ki miy yə tə gəl miş fa şist lər 

pay taxt Ber lin də və di gər şə hər lər də “ton qal bay ram la rı” təş kil 
edib lər. Fa şist ide ya la rı na zidd olan yüz min lər lə ki tab, o cüm lə
dən klas sik al man ya zı çı la rı nın əsər lə ri yan dı rı lıb.

82 il əv vəl...
10 may 1940-cı il də Hit ler Al ma ni ya sı Av ro pa nın neyt ral lıq elan 

et miş öl kə lə ri nə – Lük sem burq, Hol lan di ya və Bel çi ka ya hü cum 
edib. Lük sem burq hə min gün, Hol lan di ya ma yın 15də, Fran sa və 
Bri ta ni ya nın yar dım gös tər di yi Bel çi ka isə ma yın 28də iş ğal olun du.

83 il əv vəl...
11 may 1939-cu il də Uzaq Şərq də Xal xinQol ça yı üzə rin də so

vetmon qol və ya pon qo şun la rı ara sın da dö yüş lər baş la yıb. Mü ha
ri bə yə sə bəb Ya po ni ya qüv və lə ri nin Mon qo lus ta nın SS Rİ ilə sər
həd böl gə lə ri nə hü cu mu ol muş du. Mon qo lus tan la qar şı lıq lı hər bi 
yar dım sa zi şi olan SS Rİ bu na ca vab ola raq mü ha ri bə yə qo şul du. 
Ge ne ral Geor gi Ju ko vun baş çı lı ğı al tın da so vetmon qol qo şun la rı
nın bir gə əmə liy yat la rı nə ti cə sin də av qus tun 31də Ya po ni ya qüv
və lə ri Mon qo lus tan əra zi si ni tərk et mə li ol du lar, sent yab rın 16da 
isə Ya po ni ya sülh bağ la ma ğı xa hiş et di. Rəs mi sta tis ti ka ya gö rə, 
so vetmon qol qüv və lə ri 20 min nə fər, Ya po ni ya 60 min nə fər it ki 
ver miş di. Ya po ni ya ilə bağ la nan sülh 19411945ci il lər mü ha ri bə si 
döv rün də SS Rİni Şərq cəb hə si sa rı dan nis bə tən ar xa yın et miş di.

57 il əv vəl...
12 may 1965-ci il də Al ma ni ya Fe de ra tiv Res pub li ka sı yə hu di 

soy qı rı mı na gö rə (Ho lo kost) rəs mən üzr is tə yə rək İs rail döv lə ti ni 
ta nı yıb və onun la dip lo ma tik əla qə lər qu rub. Bu na eti raz ola raq 
ərəb döv lət lə ri AFR ilə əla qə lə ri kə sib lər.

28 il əv vəl...
12 may 1994-cü il də Er mə nis tan la Azər bay can ara sın da atəş

kəs haq qın da sa ziş – “Biş kek pro to ko lu” qüv və yə mi nib. Sə nə də 
Er mə nis tan və Azər bay ca nın par la ment sədr lə ri, həm çi nin Dağ
lıq Qa ra ba ğın er mə ni və azər bay can lı ic ma la rı nın rəh bər lə ri im
za at mış dı. Azər bay can tə rə fi sə nə də iki əla və ilə im za at mış dı. 
Pro to ko lun 5ci ab za sın da “tu tul muş əra zi lər” sö zü “iş ğal olun muş 
əra zi lər”lə əvəz lən miş və atəş kəs dən son ra cəb hə xət tin də yer
ləş di ri lə cək mü şa hi də çi lə rin “bey nəl xalq mü şa hi də çi lər mis si ya sı” 
ol ma sı qeyd olun muş du. Sə nə də əsa sən, tə rəf ər da ha son ra bey
nəl xalq va si tə çi lik sa yə sin də ye kun sülh sa zi şi im za la ma lı idi lər.

18 il əv vəl...
10 may 2004-cü il-

də Azər bay can xal qı nın 
ümum mil li li de ri Hey dər 
Əli ye vin ic ti maisi ya si və 
döv lət çi lik ir si nin öy rə nil
mə si və təb li ği, bu irs dən 
bəh rə lə nə rək so sial, xey
riy yə, maarif çi lik, mə də niy
yət və di gər is ti qa mət lər də 
la yi hə lər hə ya ta ke çir mək 
məq sə di lə ya ra dı lan Hey
dər Əli yev Fon du fəaliy yə tə baş la yıb. Fon da Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va rəh bər lik edir.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Barbarlığın mənzərəsi
Nyu-Yorkda “Agdam delenda est” adlı sərgi keçirilib

Mayın7-dəTbilisidəki
VaxtanqSalaridze
adınakonsertzalında
“Şuşaİli”nəhəsrolun-

muş“CənnətimQarabağ”
adlımusiqiligecəkeçirilib.

Kon sert öl kə mi zin Gür cüs
tan da kı sə fir li yi, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Mə də niy yət 

və Təh sil na zir lik lə ri, Tbi li si də
ki M.F.Axund za də adı na Azər
bay can Mə də niy yə ti Mu ze yi və 
Azər bay can Mil li Kon ser va to ri
ya sı nın tər ki bin də ki İn cə sə nət 
Gim na zi ya sı nın bir gə təş ki lat çı
lı ğı ilə real la şıb.

Təd bir də Azər bay ca nın və 
Tür ki yə nin Gür cüs tan da kı sə fir
lik lə ri nin, SO CARın Gür cüs tan 

nü ma yən də li yi nin əmək daş la rı, 
soy daş la rı mız, yer li ic ti maiy yət 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Əv vəl cə Azər bay ca nın əra zi 
bü töv lü yü uğ run da can la rın dan 
keç miş şə hid lə ri mi zin ru hu bir 
də qi qə lik sü kut la yad edi lib.

Azər bay ca nın Gür cüs tan da kı 
sə fi ri Faiq Qu li yev çı xış edə rək 
bil di rib ki, Pre zi dent İl ham Əli
ye vin mü va fiq sə rən ca mı ilə bu 
il Azər bay can da “Şu şa İli” elan 
olu nub. Azər bay can dan kə nar da 
da “Şu şa İli”nə həsr olu nan sil si
lə təd bir lər ke çi ri lir. Tbi li si də təş
kil olu nan mu si qi li ge cə də be lə 
təd bir lər dən bi ri dir. Bu qə bil dən 
təd bir lər Gür cüs ta nın böl gə lə rin
də də təş kil olu na caq.

Tür ki yə nin Gür cüs tan da kı sə
fi ri nin müavi ni Onur Se vim və 

baş qa la rı çı xış edə rək fi kir lə ri ni 
bö lü şüb, Azər bay can xal qı nı Qə
lə bə mü na si bə ti lə bir da ha təb rik 
edib lər.

Təd bir kon sert proq ra mı ilə da
vam edib. Səh nə də qu raş dı rıl mış 
ek ran da mü zəf ər Ali Baş Ko
man dan İl ham Əli ye vin Şu şa ya 
sə fər lə ri ni, əs gər lə ri mi zin azad 
et di yi əra zi lər də ucalt dıq la rı bay
raq la rın, Şu şa nın fo to və vi deo 
gö rün tü lə ri nü ma yiş olu nub.

“Qa ra bağ şi kəs tə si”, “Cən nə
tim Qa ra bağ”, di gər mu si qi və 
rəqs nöm rə lə ri, “Və tə nim sən, 
Azər bay can” şeirkom po zi si ya
sı, Xur şid ba nu Na tə van la bağ lı 
səh nə cik al qış lar la qar şı la nıb.

Təd bir Azər bay can Pre zi den
ti nin “Qa ra bağ Azər bay can dır!” 
söz lə ri ilə ba şa ça tıb.

Türk dünyasının rəngləri və əl işləri 
Antalyada nümayiş olunub

6-8maytarixindəTürkiyənin
AntalyaşəhərindəBeynəl-
xalqYörükTürkmənFestivalı
keçirilib.Festivalçərçivəsində
TÜRKSOYtərəfindən“Türk
dünyasınınrəngləri”və“Türk
dünyasıəlişləri”adlısərgilər
dəaçılıb.

Türk dün ya sı nın ənə nə vi əl 
iş lə ri nin  təb liğ olun du ğu, türk 
xalq la rı nın mə də niy yət və in
cə sə nə ti ni sə nət se vər lə rə təq
dim edil di yi sər gi lə rin açı lı şı na 
TÜRK SOY Baş ka ti bi nin müavi
ni Bi lal Ça kı cı da qa tı lıb.

29 öl kə nin təm sil olun du ğu fes
ti val “Yö rük kö çü” – də və, ço ban 
it lə ri, at və ulaq la rın da yer al dı ğı 
“kor tej”in ke çi di ilə baş la yıb. “Yö
rük kö çü” fes ti val iş ti rak çı la rı tə rə
fin dən bö yük ma raq la qar şı la nıb. 

Türk cüm hu riy yət lə rin də ya şa
dı lan sə nət kar lıq nü mu nə lə ri nin 

fo to şə kil lə rin dən iba rət “Türk dün
ya sı nın rəng lə ri” sər gi si də ma raq 
do ğu rub. Zi ya rət çi lər ataba ba lar
dan qal ma əl iş lə ri ni ya xın dan gör
mək im ka nı qa za nıb lar.

“Türk dün ya sı əl iş lə ri” sər
gi sin də Azər bay can dan Na hid 
Va ha bov (tax ta), Qır ğı zıs tan dan 

Gül sa nə Atam ku lo va (tik mə, 
ke çə, ənə nə vi ge yim), Öz bə kis
tan dan Mə di nə Ka sım ba ye va 
(süz gəc, tik mə, et nik ge yim), Dil
mu rod Xa li kov  (süz gəc, tik mə), 
Qa za xıs tan dan Saule Ba pa no va 
və Rauşan Ba pa no va (ke çə) əl 
sə nət lə ri ni nü ma yiş et di rib lər.

Qeyd edək ki, Azər bay can fes ti
val da ge niş he yət lə təm sil olu nub. 
Mil li Məc li sin de pu tat la rı Sa bir 
Rüs təm xan lı və Ni za mi Cə fə rov, 
Mə də niy yət Na zir li yi nin sek tor 
mü di ri El gün Əli yev, Azər bay ca
nın An ka ra da kı sə fir li yi nin əmək
da şı Cey hun Xə li lov, öl kə mi zin 
İs tan bul da kı baş kon sul lu ğun dan 
Zaur Al lah ver di za də fes ti va lın açı
lış mə ra si mi nə qa tı lıb lar.

Bun dan baş qa, Ba kı Şə hər 
Mə də niy yət Baş İda rə si nin “Sə
ma” rəqs qru pu, Tür ki yə də fəaliy
yət gös tə rən “An tal ya Azər bay
can: mə də niy yət və həm rəy lik”, 
“Gə lə cə yin in san la rı mə ka nı, 
gə lə cə yin im kan la rı mə ka nı”, 
“Azər bay can de yin cə” və di gər 
dər nək lər öl kə mi zi təm sil edib lər.

Azər bay can la bağ lı qu ru lan 
ça dır və stend lər də öl kə mi zin 
ta ri xi, gö zəl tə biəti və zən gin 
mət bə xi ni təb liğ edən, Azər bay
canTür ki yə qar daş lı ğı nı tə rən
nüm edən eks po zi si ya nü ma yiş 
et di ri lib.

MehparəSultanova 
Ankara

Puşkinin üçcildliyi 85 min, 
Qoqolun dördcildliyi 40 min dollara 

Nadir kitablar hərraca çıxarılıb
SonvaxtlarRusiyadanadirkitab
nüsxələrininhərracsatışınama-
raqartıb.“Litfond”auksionevində
mütəmadiolaraqbeləsatışlar
keçirilir.

Ap re lin 21də bö yük rus şairi Alek
sandr Puş ki nin (17991837) sağ lı ğın
da nəşr olun muş üç ki tab – “Rus lan və 
Lyud mi la”, “Qaf qaz əsi ri” və “Pol ta va” 
poema la rı ümu mi lik də 7,5 mil yon rub
la (təx mi nən 107 min dol lar) sa tı lıb. 

Puş ki nin ilk ki ta bı – “Rus lan və 
Lyud mi la” poema sı 1820ci il də 
işıq üzü gö rüb və Ru si ya da ki tab 
kol lek si ya çı la rı ara sın da ən na dir 
nüx sə lər dən sa yı lır. “Qaf qaz əsi ri” 
mən zum po ves ti 1822ci il də nəşr 
olu nub. Şairin 1828ci il də yaz dı ğı 
“Pol ta va” poema sı isə bir il son ra o 
dövr üçün ki fa yət qə dər bö yük ti raj la 
– 1200 nüs xə çap edi lib.

Üç ki tab dan iba rət dəs tin il kin hər
rac qiy mə ti 6 mil yon rubl (85 min 
dol lar) olub.

Bir qə dər əv vəl Puş ki nin ən məş
hur əsə ri – “Yev ge ni One gin” mən
zum ro ma nı nın 1833cü il də işıq 
üzü gö rən ilk nəş ri 1 mil yon rub la 
sa tıl mış dı. SanktPe ter burq da 2000 
ti raj la çap olun muş ki ta bın ha zır da 
yax şı və ziy yət də qa lan nüs xə lə ri na
dir ta pın tı sa yı lır.

Ma yın 12də isə “Lit fond” auk
sion evin də gör kəm li rus ya zı çı sı 
Ni ko lay Qo qo lun sağ lı ğın da çap 
olun muş ye ga nə se çil miş əsər lər 
dəs ti – dörd cild li yi hər ra ca çı xa rı la
caq. Dörd cild li yə ya zı çı nın “Di kan ka 
ya nın da xu tor ax şam la rı” he ka yə lər 
top lu su, bu top lu nun da va mı sa yı
lan “Mir qo rod” po vest lə ri, elə cə də 
ay rı ca “Po vest lər” və “Ko me di ya lar” 
ki tab la rı da xil dir. Ki tab lar də ri cild də, 
Qo qo lun im za sı və şəx si mö hü rü ilə 
çap olu nub.

Dəs tin il kin sa tış qiy mə ti 2,8 mil
yon rubl (ha zır kı kurs la 40 min dol
lar) elan olu nub.

V.Kamal

Xalqların adət-ənənələri və mətbəxi
Daşkənddəki festivalda 

ölkəmiz də təmsil olunub
Daşkənd-
dəkiMirzə
Uluqbəy
adına
Beynəlxalq
məktəbdə
“Xalqların
adət-ənə-
nələrivə
mətbəxi”
festivalıkeçi-
rilib.Ənənəvi

tədbirdəÖzbəkistandaakkreditəolunmuşdiplomatik
korpusunüzvləri,mədəniyyətmərkəzləriözxalqlarınınmə-
dəniyyətinivəmillimətbəxnümunələrinitəqdimediblər.

Fes ti val da öl kə mi zi Daş kənd də ki Hey dər Əli yev adı na 
Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi (AMM) təm sil edib.

Öl kə miz üçün ay rıl mış gu şə də müx tə lif ki tab lar, Azər bay
ca nın ta ri xi və mə də niy yə ti ilə bağ lı nəşr lər, Azər bay ca nın 
Qa ra bağ böl gə si nin qa dın ge yim lə ri, mil li mu si qi və məişət 
əş ya la rı və su ve nir lə ri miz nü ma yiş olu nub. Azər bay can gu
şə sin də qo naq la ra plov, dol ma, qu tab, dov ğa və şir niy yat
la rı mız tək lif edi lib.

AMMin “Azər bay can qız la rı” rəqs an samb lı nın üzv lə ri 
mil li rəqs lə ri mi zi ifa edib lər.

“Cənnətim Qarabağ”
Tbilisidə “Şuşa İli”nə həsr olunmuş musiqili gecə
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