
Azər bay ca nın is tiq lal və is tiq bal 
dü şün cə li ay dın la rı nın xal qı mı zın 
və ümu mi lik də mü səl man Şərq 
dün ya sı nın ta ri xi nə bəxş et dik lə ri ilk 

Cüm hu riy yə tin ya ran ma sın dan 104 il ötür. 

1918-ci ilin 28 Ma yı mil li döv lət çi lik ta ri-
xi mi zin ən şan lı sə hi fə si dir. Bu gü nü 104 il 
əv vəl ta ri xi mi zə ya zan, yox yer də bir döv lət 
bi na edən işıq lı, və tən se vər, fə da kar in san-
la rı bir da ha min nət dar lıq la yad edi rik.

Cüm hu riy yə ti miz o döv rün re gional və 
bey nəl xalq si ya si real lıq la rı şə raitin də cə mi 
23 ay ömür sür sə də, ta ri xi miz də si lin məz 
iz lər qoy du. 70 il lik so vet ideolo gi ya sı bu iz-
lə rin üs tü nü ört sə be lə...

Cüm hu riy yə tin qu ru cu su Mə həm məd 
Əmin Rə sul za də onun sü qu tun dan il lər son-
ra nis gi li ni ifa də edər kən gə lə cə yə ümi di ni 
itir mə miş di. 1918-ci il də sə pi lən is tiq lal to xu-
mu nun bir gün ye nə cü cə rə cə yi nə ina nır dı...

Mil li fi  kir to xum la rı sə pil di,
İs lat dı tor pa ğı axan qı zıl qan.
Bu əkin dən ya rın ki bir ba har da
Əl bət bi tər bir ye ni Azər bay can.

“Biz Azər bay ca nın 1918-ci il də ya ran mış 
ilk müs tə qil Xalq Cüm hu riy yə ti nin va ri si yik. 
Bu müs tə qil lik Azər bay can xal qı nın is tiq lal 
ar zu su ilə ya şa yan və tən pər vər in san la rı-
na, 1918-ci il də Mə həm məd Əmin Rə sul-
za də, Əli mər dan bəy Top çu ba şov, Fə tə li 
xan Xoys ki, Nə sib bəy Yu sif bəy li və bir çox 
baş qa la rı nın ya rat dı ğı Xalq Cüm hu riy yə ti nə 
bi zim tə rə fi  miz dən, bu gün kü nə sil lər tə rə fi n-

dən ucal dıl mış bö yük bir abi də dir...” – müa-
sir Azər bay can döv lə ti nin me ma rı Hey dər 
Əli yev Cüm hu riy yə tin ta ri xi miz də ki ye ri nə 
qiy mə ti bu söz lər lə ver miş di.

Cüm hu riy yə tin va ri si olan Azər bay can 
Res pub li ka sı özü nün ən bö yük gü nü nü – İs-
tiq lal bay ra mı nı ikin ci il dir sər həd lə ri nin bü-
töv lü yü nü tə min et miş, su ve ren haq la rı nı, 
güc və qüd rə ti ni dün ya ya nü ma yiş et dir miş 
döv lət ola raq qeyd edir.

“Bu gün müs tə qil Azər bay can hər bir 
Azər bay can və tən da şı üçün qü rur mən bə-
yi dir. Biz Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
qu ru cu la rı nın ar zu la rı nı real lı ğa çe vir dik. 
Mən tam əmi nəm ki, əgər Azər bay can Xalq 

Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu la rı bu gün kü Azər-
bay ca nı gö rə bil səy di lər, on lar da öl kə miz lə 
fəxr edər di lər” – Pre zi dent İl ham Əli yev bu 
söz lə ri Cüm hu riy yə tin 100 il lik yu bi ley mə ra-
si min də bil dir miş di.

Mü zəff  ər Ali Baş Ko man da nın rəh bər li yi, 
Or du mu zun rə şa də ti, şə hid və qa zi lə ri mi zin 
ca nı-qa nı ba ha sı na qa za nı lan Zə fər dən son-
ra hə min söz lər da ha bö yük an lam kəsb edir.

Azər bay can! Azər bay can!
Ey qəh rə man öv la dın şan lı Və tə ni!
Sən dən öt rü can ver mə yə cüm lə ha zı rız!
Sən dən öt rü qan tök mə yə cüm lə qa di riz!
Üç rəng li bay ra ğın la mə sud ya şa!
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Dövlət Uşaq 
Filarmoniyası 
30 illiyini
qeyd etdi

səh. 2

Türkiyə ilə mədəniyyət sahəsində
əməkdaşlıq məsələləri

müzakirə olunub

səh. 3

“Mədəni 
gənclik” 
Akademik 
Musiqili 
Teatrda olub

səh. 5

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

I Bakı Beynəlxalq Piano Festivalı başa çatır
Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ma yın 20-də baş la yan I Ba kı Bey nəl-
xalq Piano Fes ti va lı çər çi və sin də ötən 
gün lər də sə nət se vər lə rə bir-bi rin dən 
ma raq lı kon sert proq ram la rı təq dim 
edi lib. 

Fes ti va lın dör dün cü gü nü YA RAT 
Müasir İn cə sə nət Mə ka nı nın səh nə sin-
də Kə ma lə Əli za də və onun ital yan hə-
yat yol da şı, gi ta ra çı Ste fa no Mus ka ri to lo 
da ta ma şa çı la ra xoş an lar bəxş et di lər. 

Bəs tə kar və piano çu Kə ma lə Əli za də 
Azər bay can mu si qi çi lə ri ilə İta li ya, Yu na-
nıs tan, İs pa ni ya, Por tu qa li ya, İs rail rəs sam la-

rı ara sın da hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər də, müx-
tə lif fes ti val lar da bə dii rəh bər olub. 

Ma yın 23-də “Land mark”da da ha bir kon-
sert al ma ni ya lı mu si qi çi Va dim Ab ra mo vun 
iş ti ra kı ilə ger çək ləş di. Piano çu nun vir tuoz 

ifa sı ta ma şa çı la rın ma ra ğı nı cəlb et di.
Fes ti va lın di gər yad da qa lan təd bi-

ri hə min gün ye nə “Land mark”da baş 
tut du. Tər lan Növ rəs li nin “Qa ra ba ğı ma 
gəl” ad lı ki ta bı nın təq di mat mə ra si mi 
ke çi ril di. Piano çu, mu si qi şü nas, Əmək-
dar ar tist Nər giz Əli ye va nın li rik mu si qi-
si nin mü şa yiəti ilə təş kil edi lən təd bir də 
ya zı çı nın ya ra dı cı lıq yo lun dan, özü nə-
məx sus üs lu bun dan da nı şıl dı. Qeyd 
olun du ki, Tər lan Növ rəs li ro man tik-fəl-
sə fi  poema lar, ro man lar, ha be lə el mi 
mə qa lə, dərs lik və təd ris-me to dik və-

sa it lə rin müəl li fi  dir.
davamı səh. 8-də

İstiqlal bayramımız – Müstəqillik Günümüz mübarək!
23 aylıq Cümhuriyyətin 104 yaşı

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə-
ri mov ma yın 26-da Ağ dam 
ra yo nu nun Qu zan lı qə sə-
bə sin də Ağ dam, Ağ ca bə di 
və La çın ra yon la rın dan olan 
və tən daş la rın qə bu lu nu 
ke çi rib. 

Qə bul dan son ra na zir Ağ dam 
ra yo nun da bir sı ra mə də niy yət 
müəs si sə lə ri nin fəaliy yə ti ilə ta-
nış olub.

Anar Kə ri mov əv vəl cə Əb dür-
rə him bəy Haq ver di yev adı na 
Ağ dam Döv lət Dram Teat rı nın 
fəaliy yə ti ilə ta nış olub, son ra 
Ağ dam ra yon Mə də niy yət Mər-
kə zi nə ba xış ke çi rib. Qeyd edi lib 
ki, Mə də niy yət Mər kə zi 1952-ci 
il də Ağ dam şə hə rin də ya ra dı lıb. 
1993-cü il də ra yon Er mə nis tan 
si lah lı qüv və lə ri tə rə fi n dən iş ğal 
olun duq dan son ra Döv lət Dram 
Teat rı nın bi na sın da fəaliy yə ti ni 
da vam et di rir.  

Qu zan lı qə sə bə sin də Ağ dam 
Döv lət Rəsm Qa le re ya sı na ba-

xış ke çi rən Anar Kə ri mov son ra 
ra yon Mər kə zi Ki tab xa na sı na 

baş çə kib. Bu ra da ki tab xa na nın 
fəaliy yə ti, ki tab fon du ba rə də 
na zi rə ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib. 

Sə fər çər çi və sin də Ağ dam ra-
yon Şəm si Bay ra mov adı na Xın-
dı rıs tan kənd Uşaq mu si qi mək-
tə bi nə ba xış ke çi ri lib. Bil di ri lib ki, 
1969-cu il dən Ağ dam ra yon 1 
nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə bi nin 
fi  lialı, 1982-ci il dən isə müs tə qil 
fəaliy yət gös tə rən təh sil oca ğı 
üçün 2016-cı il də iki mər tə bə li 
ye ni bi na ti ki lib. 31 si nif ota ğı, 
110 nə fər lik zal, 6 tex ni ki ota ğı 
olan mək təb də 160 şa gird təh sil 
alır, 57 müəl lim ça lı şır.

davamı səh. 2-də

Azad torpaqlarda həyat canlanır

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev, bi rin ci 
xa nım Meh ri ban Əli ye va ma yın 26-da Fü zu li, Cəb ra yıl və Zən-
gi lan ra yon la rı na sə fər edib lər.

Pre zi dent İl ham Əli yev və bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va Ho-
ra diz-Ağ bənd də mir yo lu xət ti nin Cəb ra yıl ra yo nu əra zi sin də Sol-
tan lı stan si ya sı nın tə məl qoy ma mə ra si min də iş ti rak edib lər.

Bil di ri lib ki, tək xət li də mir yo lu nun uzun lu ğu 110,4 ki lo metr dir. 
La yi hə yə əsa sən yol bo yun ca 9 stan si ya nın (Ho ra diz, Mər can lı, 
Mah mud lu, Sol tan lı, Qum laq, Hə kə ri, Min ci van, Bar taz, Ağ bənd), 
3 tu ne lin, 41 kör pü nün, 7 yo l ötü rü cü nün, 300-ə ya xın sü ni mü-
hən dis qur ğu su nun, ra bi tə və işa rə ver mə sis te mi nin, elekt rik tə-
sər rü fa tı nın ti kin ti si plan laş dı rı lır. Yol bo yun ca 85 ki lo metr əra zi 
mi na lar dan tə miz lə nib və pro ses da vam edir. Də mir yo lu xət ti nin 
yan yol lar la bir lik də 60 ki lo metr lik his sə si ta mam la nıb. Bu mə sa-
fə də yük qa tar la rı hə rə kət edir. Ti kin ti iş lə ri Tür ki yə nin “Kal yon 
RSY İn şaat Adi Or tak lı ğı Ti ca ri İş let me si” şir kə ti tə rə fi n dən hə-
ya ta ke çi ri lir.

davamı səh. 2-də

Ədəbiyyatda və teatrda
məktəb yaradan sənətkar

Mə də niy yət Na zir li yi və Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın 
dəs tə yi ilə “İl yas Əfən di yev. Ge ri yə ba xar kən” ad lı fo toal bom 
çap dan çı xıb. Ma yın 25-də Mil li Ki tab xa na da nəş rin təq di mat 
mə ra si mi ke çi ril di.

Fo toal bom XX əsr Azər bay can ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən-
də si, Xalq ya zı çı sı İl yas Əfən di ye vin (1914-1996) ömür və zən gin 
ya ra dı cı lıq yo lu nu əks et di rir.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru, pro fes-
sor Kə rim Ta hi rov nəşr haq qın da mə lu mat ver di. Bil dir di ki, fo toal-
bom da İl yas Əfən di ye vin ömür yo lu nun ən yad da qa lan an la rı nın 
fo to la rı, gör kəm li mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri nin, ədi bin 
ya xın dost la rı nın sə nət kar haq qın da fi  kir lə ri, xa ti rə lə ri, ta nın mış 
şair lə rin ya zı çı ya həsr et di yi şeir lər, ha be lə  sə nət ka rın əsər lə ri-
nin ta ma şa la rın dan fo to lar yer alıb: “Biz İl yas Əfən di ye vin “Ge ri yə 
bax ma, qo ca” ro ma nı nın və ədi bin hə yat və ya ra dı cı lı ğı na həsr 
olun muş  “Ge ri yə bax ma ğa də yər” fi lm-oçer ki nin (1985, sse na ri 
müəl li fi  Məm məd İs ma yıl – red.) adın dan il ham la na raq fo toal bo-
mu “Ge ri yə ba xar kən” ad lan dır mı şıq”.

davamı səh. 3-də

Fuad Əbdürrəhmanovun
“Monumental həyat”ı

Gör kəm li hey kəl tə raş, Xalq rəs sa mı Fuad Əb dür rəh ma-
no va (1915-1971) həsr olun muş “Mo nu men tal hə yat” 
ad lı sə nəd li film çə ki lib. Ma yın 25-də Ni za mi Ki no Mər-
kə zin də fil min təq di ma tı ke çi ril di.

Mə ra sim də mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov, Mil li Məc li sin de-
pu tat la rı, ta nın mış mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri, di gər qo-
naq lar iş ti rak edir di. Təd bir iş ti rak çı la rı ön cə mər kə zin fo ye sin də 
hey kəl tə ra şa həsr olun muş sər gi yə bax dı lar. 

Fil min pro dü se ri Ni cat Məm mə dov jur na list lə rə açıq la ma sın da bil-
dir di ki, ek ran işi nin çə ki liş lə ri Mə də niy yət Na zir li yi, Azər bay can Döv-
lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın təş ki lat çı lı ğı və “Ha vis sos” MMC-nin 
dəs tə yi ilə apa rı lıb. Çə ki liş lər Ba kı, Gən cə, Şə ki, Sankt-Pe ter burq, 
Mosk va, Dü şən bə və Brüs sel də ger çək lə şib. Film də Azər bay can 
Döv lət Ar xiv İda rə si, Azər bay can Te le vi zi ya sı və Döv lət Film Fon du-
nun ar xiv ma te rial la rın dan, həm çi nin sə nət ka rın şə hər də ki hey kəl-
lə ri nin dron çə ki liş lə rin dən is ti fa də olu nub.

davamı səh. 2-də

Yerlərdə mədəniyyət müəssisələri 
necə fəaliyyət göstərir?

Nazir Anar Kərimov Ağdam rayonunda bir sıra obyektlərə baxış keçirib

Mə də niy yət Na zir li yi-
nin mü va fiq əm ri nə 
əsa sən, Sum qa yıt 
Re gional Mə də niy-

yət İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
res pub li ka mı zın qo ca man 
bə dii təh sil ocaq la rın dan 
olan Şu şa şə hər Ni ya zi adı-
na Uşaq in cə sə nət mək tə-
bi nin 90 il lik yu bi le yi qeyd 
olu nub.

Ma yın 25-də Bey nəl xalq Mu-
ğam Mər kə zin də mək tə bin 90 
il lik yu bi le yi nə həsr olu nan “Əziz 
Şu şa, sən azad san!” ad lı təd bir 
ke çi ri lib.

Mər kə zin fo ye sin də “Şu şa 
İli”nə həsr edil miş rəsm sər gi-
si nü ma yiş olu nub, mək tə bin 
“Qay ta ğı” ritm və “Tə bəs süm” 
rəqs qrup la rı ifa la rı ilə gə lən qo-
naq la rı sa lam la yıb lar.

Təd bi rin rəs mi his sə si şə-
hid lə rin xa ti rə si nin bir də qi qə-
lik sü kut la anıl ma sı ilə baş la-
yıb. Mək tə bin 90 il də keç di yi 
yo la, qa zan dı ğı uğur la ra nə-
zər sa lan vi deoçarx nü ma yiş 
olu nub.

davamı səh. 2-də

Şuşanın 90 yaşlı sənət ocağı
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Yerlərdə mədəniyyət müəssisələri 
necə fəaliyyət göstərir?

əvvəli səh. 1-də
AğdamTarix-DiyarşünaslıqMuzeyinəgələnnazirəməlumatve-

rilib ki, 1962-ci ildə yaradılan və2500-dənartıq eksponatın sər-
giləndiyimuzeyAğdamşəhəri işğalolunanzamandüşməntərə-
findənməhvedilib.2001-ci ildənmuzeyözfəaliyyətiniQaradağlı
kəndMədəniyyətevininbinasındadavametdirir.Hazırdamuzeydə
1300-dənçoxeksponatqorunur.
Nazir Anar KərimovAğdam rayonu Mahrızlı kəndindəki cəsur

əsgərRahibMəmmədovadınaDöyüşŞöhrətiMuzeyininfəaliyyəti
ilədəyaxındanmaraqlanıb.Məlumatverilibki,RahibMəmmədov
(1967-1987)Sovet ordusu sıralarında hərbi xidməti zamanıGür-
cüstanınXobirayonununÇaladidikəndindətəbiifəlakətzamanıöz
həyatıbahasınayerliəhaliniölümünpəncəsindənxilasedib.Mu-
zeydəR.Məmmədovunşəxsiəşyaları,onunhaqqındamateriallar
dərcolunanqəzetvəjurnallar,eləcədəkitablarsərgilənir.Muzeydə
həmçininQarabağdöyüşlərindəcanlarınıqurbanverənigidoğulla-
rınşəxsiəşyaları,məktublar,hərbigeyimlərnümayişetdirilir.Qeyd
olunubki,döyüşbölgəsindəyerləşənMahrızlıkəndiVətənmühari-
bəsizamanıermənilərinatdığıraketzərbələrinəməruzqalıb.Kən-
dəatılmışraketlərinparçalanmışhissələridəmuzeydəsərgilənir.
DahasonranazirQuzanlıqəsəbəsindəkiAğdamMuğamMər-

kəzindətəşkilolunankonsertproqramınıizləyib.Konsertdə“Şur”
ansamblınınifasındamusiqinömrələrisəsləndirilib.

Muzeydə Müstəqillik Günü
Mayın26-daMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyində28May
–MüstəqillikGünüqeydedildi.ÇıxışlardanəvvəlMüstəqillik
Gününəhəsredilənvideoçarxnümayişedildi.
Muzeyindirektoru,Əməkdarmədəniyyət işçisiAllaBayramova

tədbiriaçaraqAzərbaycanxalqınınXXəsrinəvvəlindəmüsəlman
Şərqindəilkdemokratikrespublikaqurmasınıntarixiəhəmiyyətin-
dəndanışdı.
Muzeyinböyükelmi işçisiAynurMüfidzadə“AzərbaycanXalq

Cümhuriyyətidövründəmədəniyyətimiz”mövzusundaçıxışetdi.
Sonramusiqi proqramı təqdimedildi.MuzeyinQədimmusiqi

alətləriansamblınınmüşayiətiiləsolistlər–XalqartistiTeyyubAs-
lanov,ƏməkdarartistNuriyyəHüseynovanın ifasındaEminSa-
bitoğlunun“Azərbaycan”,ÜzeyirHacıbəylinin “Çırpınırdın,Qara
dəniz”, “Əlində sazın qurbanı” xalqmahnısı, CəfərCabbarlının
“Türkmarşı”,“Bayatı-Şiraz”təsnifivə“Rast”rəngiifaolundu.Çı-
xışlaralqışlarlaqarşılandı.

S.Fərəcov

əvvəli səh. 1-də
PrezidentİlhamƏliyevSoltan-

lı stansiyasının təməlini qoyub.
Məlumat verilib ki, stansiyada
sərnişinlər üçün gözləmə zalı,
rabitə, işarəvermə və digər xid-
mətiotaqlaryaradılacaq.
Qeyd edək ki, Horadiz-Ağ-

bənd dəmiryolu xəttinin təməli
2021-ci il fevralın 14-də Pre-
zident İlham Əliyev tərəfindən
qoyulub.Layihənin2023-cü ilin
sonunadək yekunlaşdırılması
nəzərdətutulur.

Dövlətimizinbaşçısıvəbirinci
xanım Horadiz-Cəbrayıl-Zəngi-
lan-Ağbənd avtomobil yolunun
(Zəngəzurdəhlizi) tikintisi ilədə
tanışolublar.
Məlumat verilib ki, ötən ilin

oktyabrında  Azərbaycan və
Türkiyə prezidentləri tərəfin-
dən təməli qoyulan və ümumi
uzunluğu123,6kilometrolanbu
yoluntikintisisürətlədavamet-
dirilir.BaşlanğıcınıFüzuli rayo-
nunun Əhmədbəyli kəndindən
götürənyolbirinci texnikidərə-

cəyəuyğuninşaedilir.Yolunilk
77kilometrlikhissəsialtı,qalan
46,6kilometrlikhissəsiisədörd
hərəkət zolaqlı olacaq. Yol bo-
yunca üç avtomobil tuneli inşa
edilir. Tunellərdən birində qaz-
maişləriartıqyekunlaşıb,hazır-
dabetonişləriicraolunur.Digər
iki tuneldə qazma işləri davam
etdirilir.Yolunüzərində15avto-
mobil körpüsü,5yolötürücüvə
54 yeraltı keçidin inşası nəzər-
dətutulub.
Hazırda14körpü,3yolötürü-

cüvə38yeraltıkeçidin tikintisi
aparılır. Yolun ilk 110 kilometr-
lik hissəsində torpaq işləri icra
edilir. Tikinti işlərinin 2024-cü
ildə başa çatdırılması nəzərdə
tutulur.
Yol Hacıqabul-Horadiz-Ağ-

bənd-Zəngəzurdəhlizimagistra-
lınınbirhissəsiolmaqla,Zəngila-
nıAzərbaycanın digər rayonları
vəNaxçıvanMuxtarRespublika-
sıiləbirləşdirəcək.

Mayın26-dadövlətbaşçısıvə
birinci xanımın iştirakı ilə “Azə-
renerji”ASC-nin330/110kV-luq
“Cəbrayıl” enerji qovşağının tə-
məlqoymamərasimikeçirilib.
Sonra Zəngilan rayonuna gə-

lən Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva

ZəngilanBeynəlxalqHavaLima-
nındatikintiişləriningedişiiləta-
nışolublar.
Bildirilib ki, perronda torpaq

işləri tamamlanıb, uçuş-enmə
zolağındaasfalt-beton işləri da-
vamedir.Zolağınuzunluğu3000
metr,eniisə60metrolacaq.Ha-

va limanıbütünnöv təyyarələri,
ocümlədənağıryüktəyyarələri-
niqəbuledəcək.
Aeroportunhavahərəkətiqül-

ləsinin tikintisinin iyulda tamam-
lanması planlaşdırılır. Avqustun
sonunda isə terminal binasında
işlərinbaşaçatdırılmasınəzərdə
tutulur.
Dövlət başçısı və birinci xa-

nım “Paşa Holding” MMC-nin
dəstəyi ilə Heydər Əliyev Fon-
du tərəfindən inşaolunanZən-
gilan məscidinin tikinti işləri ilə
tanış olub, Zəngilan İşğal və
Zəfər muzeyləri kompleksinin
təməlqoyma mərasimində işti-
rak ediblər. Məlumat verilib ki,
kompleks İşğal muzeyi, Zəfər
muzeyi və dağıntıları əks et-
dirən Memorial parkdan ibarət
olacaq.
Prezident İlham Əliyevə və

birincixanımMehribanƏliyeva-
yaZəngilanşəhərininBaşplanı
təqdimolunub.

Azad torpaqlarda həyat canlanır
Prezident və birinci xanım Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında olublar

Uşaqvəyeniyetmələrinincəsənətinmüxtəlifistiqamətləriüzrə
püxtələşməsindəxüsusiyeriolanyaradıcıtəşkilatlardanbiridə
AzərbaycanDövlətUşaqFilarmoniyasıdır.Mayın25-dəmüəssi-
sənin30illikyubileyimünasibətilətəntənəlimərasimkeçirildi.

Mədəniyyət və incəsənət xa-
dimləri,yaradıcıtəşkilatlarıntəm-
silçilərinin iştirak etdiyi tədbirdə
çıxış edən filarmoniyanın direk-
toru, Əməkdar incəsənət xadimi
DilarəƏliyeva onları təbrikə gə-
lənhərkəsətəşəkkürünübildirdi.
Vurğuladıki,yaranıbformalaş-

matariximüstəqillikdövrümüzlə
üst-üstə düşən filarmoniya bu
müddətdə zəngin və çoxşaxəli
inkişafyolukeçib,onunyetirmə-
lərinin sorağı ölkəmizlə yanaşı
dünyanın müxtəlif səhnələrin-
dən gəlir. Direktor dedi ki, pro-
fessional səhnə üçün kadrların,
incəsənətinmüxtəlifistiqamətlə-
rindəistedadlarınseçilibyetişdi-
rilməsindəbazarolunuoynayan

filarmoniyabundansonradaöz
missiyasınılayiqincəyerinəyeti-
rəcək.
Yubileylərinin “Şuşa İli”nə tə-

sadüfetməsininsevinclərinida-
ha da artırdığını deyən D.Əli-
yeva Vətən övladlarının sənətə
sevgi ruhunda tərbiyələnməsin-
də,azdaolsa,xidmətlərininol-
masını qürurverici məqam kimi
xüsusivurğuladı.
Kollektivi təbrik edən mədə-

niyyət naziriAnarKərimovfilar-
moniyanın30ilərzindəAzərbay-
canmusiqi, rəqs, ifaçılıq sənəti
sahələrinəistedadlıvəbacarıqlı
simalar bəxş etdiyini və bunun
sayəsində səhnəmizin daha da
gözəlləşdiyinibildirdi.

Mədəniyyətin dövlət və cə-
miyyətüçünvacib,stratejisahə
olduğunudeyənnazirPrezident
İlhamƏliyevin,Birincivitse-pre-
zident Mehriban Əliyevanın bu
sahəni daim diqqətdə saxladıq-
larınıbildirildi.Vurğulandıki,də-
yərlər sisteminin formalaşması,
yeni nəsillərin sənətə, mədəni
irsimizəsevgiiləyanaşması,bu
sahədəvarisliyindavamlıolma-
sı,istedadlıvəpeşəkarkadrların
bir-biriniuğurlaəvəzləməsiüçün
mədəniyyətin,incəsənətinbütün
istiqamətlərinədiqqətvacibdir.
Mədəniyyətə,busahədəçalı-

şaninsanlaradiqqətvəqayğının
dövlətsiyasətinintəməlindədur-
duğunu bildirən Anar Kərimov
ulu öndər Heydər Əliyevin bu
məsələyə daim həssas yanaş-
dığını və mütərəqqi ənənənin
dövlət başçısı tərəfindən layi-
qincədavametdirildiyinisöylədi.

Qeydolunduki,ölkəmizdəuşaq
vəyeniyetmələri,müxtəlif sənət
sahələrinə meyilli insanları bir
araya gətirərək bu sahədə da-
ha da təkmilləşdirən qurumlar
sırasındaDövlətUşaqFilarmo-
niyasının xüsusi yeri var: “İste-
dadlıvə təhsilliyeninəsilgələ-
cəyinuğurludavamçılarıdır.Bu
mənada onların mədəniyyətə,
sənətə, mənəvi dəyərlərimizə
sevgi ruhunda yetişmələrinə
birlikdədiqqətyetirməli,dəstək-
ləməliyik”.
Anar Kərimov filarmoniyanın

kollektivinə buməsuliyyətli işdə
uğurlararzuladı.Filarmoniyanın
təmsilçilərindənCahangirZülfü-
qarov, Nigar Zeynalova, Qönçə
Mehdiyeva, Leyla Muradzadə,
LeylaAslanova,ElmiraHümbə-
tova, Aysel Mehdizadə və Mə-
lahət Məmmədovaya nazirliyin
fəxrifərmanlartəqdimedildi.

Sonra filarmoniyanın nəzdin-
dəki kollektivlərin rəngarəng
konsertproqramıtəqdimolundu.
“Şəms” uşaq xoru, vokal sinfi,
“Musiqili uşaq teatrı”, müxtəlif
yaşqruplarındanibarətrəqskol-
lektivləri,“Sədəf”xalqçalğıalət-
ləriansamblıvəsolistlərmaraqlı
repertuarları ilə qonaqlara xoş
anlaryaşatdılar.

Qeyd edək ki, Dövlət Uşaq
Filarmoniyası yetişməkdə olan
nəslin bədii-estetik inkişafı,
uşaqların Azərbaycanın mədə-
niyyətinə, xalq rəqslərinə,mah-
nılarınasevgiruhundaböyümə-
si,onlarınarasındanistedadların
üzə çıxarılması istiqamətində
sistemliişaparır.

Həmidə

Dövlət Uşaq Filarmoniyası 30 illiyini qeyd etdi

Fuad Əbdürrəhmanovun “Monumental həyat”ı
“O, Azərbaycan heykəlinin “oxu”nu elə atdı ki, uca zirvələrə çatdı...”

əvvəli səh. 1-də
Təqdimatda çıxış edən Azər-

baycan Rəssamlar İttifaqının
sədri,XalqrəssamıFərhadXəli-
lovFuadƏbdürrəhmanovuqey-
ri-adi sənətkar kimi xarakterizə
etdi: “Onun sənəti təkcə Azər-
baycandadeyil, xarici ölkələrdə
dətanınır.FuadƏbdürrəhmano-
vun yaradıcılığı təkrarolunmaz-
dır. Mən xoşbəxtəm ki, onunla
uzunillərbiryerdəolmuşam”.
Xalq rəssamı bildirdi ki, gör-

kəmli ədəbiyyat və incəsənət
xadimlərinin, sərkərdələrin, qəh-
rəmanların paytaxtımızı bəzə-
yən heykəlləri F.Əbdürrəhmanov
yaradıcılığının məhsuludur. Tişə
ustasının monumental heykəltə-
raşlıqabidələrinəBakıdaNizami
Gəncəvi,SəmədVurğunvəSovet
İttifaqQəhrəmanıMehdiHüseyn-
zadənin, Düşənbədə Rudəkinin,
Buxarada İbnSinanınucaldılmış
abidələrinimisalgöstərməkolar.
Mərasimdə çıxış edən millət

vəkili,NizamiGəncəviadınaMil-
liAzərbaycanƏdəbiyyatıMuze-
yinindirektoru,akademikRafael

Hüseynovbildirdiki,bundan100
il əvvəlAzərbaycanınmədəniy-
yət həyatında son dərəcə əhə-
miyyətli bir hadisə baş verib:
“1922-ci il aprelin 28-də indiki
Sabir bağında görkəmli şairin
ilk heykəli ucaldılıb. 1922-ci il-
dəAzərbaycanın ilkşairheykəli
ucalanvaxtdaölkəmizinsabah-
kı ən birinci heykəltəraşı Fuad
Əbdürrəhmanovun cəmi 7 yaşı
vardı. Fuad Əbdürrəhmanovun
Azərbaycantarixindəkiənböyük

xidməti ondan ibarətdir ki, bu
cavan sənəti dünya səviyyəsi-
nəqaldırmağıbacardı.Buonun
Azərbaycan tarixinə, millətinə
müstəsnabirhədiyyəsidir”.
RafaelHüseynovdediki,1934-

cüildə,19yaşıolandaFuadƏb-
dürrəhmanovilkmüstəqilişini,bö-
yükheykəliniyaradıb:“Oheykəlin
adı “Oxatan”dır. Süjeti “Şahna-
mə”dən alıb. Çünki 1934-cü ildə
görkəmli İran şairi Ə.Firdovsinin
1000 illiyi idi. Bu heykəlin Fuad

Əbdürrəhmanovun sonrakı tale-
yindəsilinməzizivar.Sənətkarbu
heykəllə,əslində,özobrazınıya-
radıb. O, Azərbaycan heykəlinin
“oxu”nueləatdıki,bu“ox”uçduq-
cauçduvəucazirvələrəçatdı...”.
Daha sonra “Monumental hə-

yat”sənədlifilminümayişetdirildi.
Nümayişdən sonra çıxış edən

filmin layihə rəhbəri,millət vəkili
Cavanşir Feyziyev vurğuladı ki,
FuadƏbdürrəhmanovyaradıcılı-
ğınındərinliyinibusənətiseçmiş
gəncheykəltəraşlararaşdıracaq,
onun sənətkarlığının böyüklüyü-
nü, möhtəşəmliyini bir daha sü-
butedəcəklər.
SənətkarınnəticəsiDəryaƏb-

dürrəhmanovafilminərsəyəgəl-
məsindəəməyiolanhərkəsətə-
şəkkürünübildirdi.
Sonda çıxış edən filmin baş

prodüseri, gəncheykəltəraşNa-
miqHüseynovtədbiriştirakçıları-
naminnətdarlıqetdi.
Qeydedəkki,filminlayihərəh-

bəriCavanşirFeyziyev,başpro-
düseriNamiqHüseynov,rejisso-
ru Samir Kərimoğlu, montajçısı
Zaur Xalisoğlu, art direktoru isə
İqbalMəmmədəliyevdir.

Nurəddin Məmmədli

əvvəli səh. 1-də
Diqqətə çatdırılıb ki,Azərbay-

can vokal sənətinin banisi Bül-
bülüntəşəbbüsüilə,Azərbaycan
SSRİ Xalq Maarif Komissarlığı-
nın 10 oktyabr 1932-ci il tarixli
qərarına əsasən, Şuşada yara-
dılmış təhsil ocağı respublika-
mızda ilkmusiqiməktəblərindən
biriolub.XanqızıNatəvanınevi
olmuş tarixi binada fəaliyyətə
başlayan məktəbin ilk illərində
ƏməkdarincəsənətxadimiQəm-
bər Hüseynli, Əməkdar müəl-
lim Fatma Zeynalova, professor
Aleksey Raxmanov, Lətif Əliyev
kimimüəllimlərinixtisaslımusiqiçi
kadrlarınhazırlanmasındaböyük
xidmətləriolub.Odövrünməşhur
tarzəni Rəsul Əsədov bu təhsil
ocağında şagirdləri – sonradan
istedadlı tarzənlər kimi tanınmış
İsiAbbasov,İmranSəfiyev,Aslan
Qaraşarov, görkəmli bəstəkar-
larƏşrəfAbbasovvəSüleyman
Ələsgərovatarifaçılığınınsirləri-
niböyükhəvəsləöyrədib.Dünya
şöhrətlibəstəkarArifMəlikovbir
müddətŞuşaMusiqiməktəbində
müəllimkimiçalışıb.

1984-cü ildə görkəmli dirijor,
bəstəkar Niyazinin vəfatından
sonraməktəbəonunadıverilib.
Beləliklə,1984-cüildənetibarən
ŞuşaşəhərMusiqiməktəbi,Ni-
yaziadınaŞuşaşəhərUşaqin-
cəsənətməktəbikimifəaliyyətini
davametdirir.

Yubiley mərasimində mədə-
niyyət nazirinin müavini Sevda
Məmmədəliyeva,ŞuşaŞəhərİc-
raHakimiyyətibaşçısınınmüavi-
ni Vüsalə Fətəliyeva, Xalq ar-
tistləri RamizQuliyev vəVamiq
Məmmədəliyevçıxışediblər.
Çıxış edənlər məktəbin kollek-

tivinəyubileymünasibətilətəbrik-
ləriniçatdırıb,təhsilocağınınbun-
dan sonra da yeni-yeni uğurlar
qazanacağına əminliklərini ifadə
ediblər.UluöndərHeydərƏliyevin
Azərbaycandamusiqitəhsilininin-
kişafına,istedadlıuşaqvəgənclə-
rin dəstəklənməsinə xüsusi qay-
ğısındandanışannatiqlərbugün
ölkəmizdə mədəniyyət sahəsinə
göstəriləndiqqətəgörəPrezident
İlhamƏliyevəvəBirincivitse-pre-
zidentMehribanxanımƏliyevaya
minnətdarlıqlarınıbildiriblər.
SonraŞuşaşəhərNiyaziadı-

na Uşaq incəsənət məktəbinin
90 illik yubileyi münasibətilə və
gəncnəslin estetik tərbiyəsində
səmərəli fəaliyyətinə görə Mə-
dəniyyətNazirliyivəŞuşaŞəhər
İcraHakimiyyətininfəxrifərman-
larıməktəbindirektoruAnarƏli-
zadəyətəqdimolunub.
Tədbir konsert proqramı ilə

davamedib.

Şuşanın 90 yaşlı sənət ocağı
Niyazi adına Uşaq incəsənət məktəbinin yubileyi keçirildi
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MədəniyyətNazirliyitərə
findənbuilinmartayından
həyatakeçirilən“Yeniadlar”
layihəsidavamedir.

Layihə üzrə növbəti musiqi
axşamı mayın 24-də M.Maqo-
mayev adına Azərbaycan Döv-
lət Akademik Filarmoniyasında
gerçəkləşdi. Gənc musiqiçilər –
respublika vəbeynəlxalqmüsa-
biqələrlaureatlarıTahirƏmrahov
(tar) və Cahandar Xanlarovun
(kamança) iştirakı ilə konsert
proqramıtəqdimolundu.
Musiqiçiləri Azərbaycan Döv-

lət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri
(dirijor – Əməkdar artist İlahə
Hüseynova)müşayiətedirdi.

Musiqi axşamının tamaşaçıları
arasındaMədəniyyət Nazirliyinin
İncəsənətvəqeyri-maddimədəni
irsşöbəsiMusiqisektorununmü-
diriVüqarHümbətov,mədəniyyət
vəincəsənətxadimlərivardı.
Proqramda Tofiq Bakıxano-

vun“Tarvəorkestrüçün1nöm-
rəlikonsert”ivəHacıXanməm-
mədovun “Kamança və orkestr
üçünkonsert”iifaolundu.Çıxış-
laralqışlarlaqarşılandı.

***
“Yeniadlar”ınbudəfəkiiştirak-

çılarınıyaxındantanıyaq.
TahirƏmrahov1993-cüildəSa-

birabad rayonunda anadan olub.
2009-cu ildəŞ.Ələkbərova adına

20 nömrəli onbirillik Musiqi mək-
təbinitarsinfiüzrəbitirərəkhəmin
ildəAzərbaycanMilliKonservatori-
yası(AMK)nəzdindəMusiqiKolle-
cinə,2006-cıildəAzərbaycanMilli
Konservatoriyasınaqəbulolunub.
T.Əmrahov2005-ciildəH.Xan-

məmmədov adınaVII Bakı uşaq
musiqi müsabiqəsində II yer,
2008-ci ildəümummilli liderHey-
dər Əliyevin anadan olmasının
85 illik yubileyinəhəsrolunmuş I
Respublikamüsabiqəsində IIyer,
həminildəXalqçalğıalətləriüzrə
respublika müsabiqəsində I yer,
2010-cuildəN.Əliverdibəyovadı-
naGənc ifaçılarınV ümumşəhər
müsabiqəsində III yerə layiq gö-
rülüb.O,2011-ci ildədövlətmüs-

təqilliyininbərpasının20-ciildönü-
münə həsr olunmuş Milli musiqi
alətləriifaçılarınınRespublikafes-
tivalındaIyerinqalibi,2012-ciildə
görkəmlitarzən,XalqartistiƏ.Ba-
kıxanovun120illikyubileyinəhəsr
olunmuşMusiqi Kolleci tələbələri
arasında Tar ifaçılarının muğam
müsabiqəsinin qalibi adını qaza-
nıb. 2012-ci ildə görkəmli bəstə-
kar,SSRİXalqartistiF.Əmirovun
90 illik yubileyinə həsr olunmuş
Ortaixtisasmusiqiməktəbləriara-
sında gənc ifaçıların Respublika
müsabiqəsindəIyerinqalibiolub,
millimusiqialətləri ifaçılarıvəxa-
nəndələrin Bülbül adına müsabi-
qəsindəIIIyerəlayiqgörülüb.
Süleyman Ələsgərov Mədə-

niyyətFondu tərəfindənmükafat
və təqaüdə layiq görülən tarzən
2013-cüildəümummilliliderHey-
dərƏliyevinanadanolmasının90
illikyubileyimünasibətilə tələblər
arasında musiqi ifaçılarının mü-
sabiqəsində I yer, 2019-cu ildə
Qazaxıstandakeçirilən“Fiestalo-
nia-Almaty” Beynəlxalq müsabi-

qəsindəIyerinqalibiolub.Həmin
ildədünyaşöhrətlimüğənniSami
Yusufa uğurlu konsertinə görə
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
fəxrifərmanlatəltifedilib.
CahandarXanlarov1997-ciil-

dəBakışəhərindəanadanolub.
2014-cü ildə L.və M.Rostropo-
viçlər adına 21 nömrəli onbiril-
lik Musiqi məktəbini kamança
sinfi üzrə bitirərək həmin ildə
Azərbaycan Milli Konservatori-
yasınadaxiliolub.2016-cıildən
bakalavr təhsilini Azərbaycan
DövlətMədəniyyətvəİncəsənət
Universitetində davam etdirib.
2018-ciildəhəminuniversitetdə
magistrtəhsilialmağabaşlayıb,
2020-ciildətəhsilinibaşavurub.
C.Xanlarov 2010-cu ildə Mə-

dəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü
ilə keçirilən II Respublikamüsa-
biqəsindəIdərəcəlidiplomalayiq
görülüb, 2010-cu ildəMərakeşin
RabatşəhərindəkeçirilənMədə-
niyyət və incəsənət festivalının
qalibiolub.2011-ci ildəmüstəqil-
liyimizinbərpasının20-ciildönü-

münə həsr olunmuş festivalda I
dərəcəlidiplom,2013-cüildəmilli
musiqialətləri ifaçıları vəxanən-
dələrin Bülbül adına müsabiqə-
sindəIdərəcəlidiplomlatəltifedi-
lib. 2013-cü ildə ümummilli lider
HeydərƏliyevin90illikyubileyinə
həsrolunmuş“Azərbaycansənin-
lədir–Sənsizdeyil”IIIyaradıcılıq
müsabiqəsininqalibiolub.
2013-cü ildə C.Xanlarovun

adıAzərbaycanıngənc istedad-
larının“Qızılkitabı”nayazılıbvə
AzərbaycanRespublikasıPrezi-
dentinin xüsusi aylıq təqaüdünə
layiqgörülüb.2015-ciildəRusiya
Federasiyasının Həştərxan şə-
hərindəkeçirilən“QolosaZolotoy
stepi”adlıBeynəlxalqmüsabiqə-
sindəIIdərəcəlidiplom,2016-cı
ildə İspaniyanın Lloret de Mar
şəhərində keçirilən “Qran Fles-
ta” Beynəlxalq incəsənət festi-
valıvəmüsabiqəsindəIIdərəcəli
diplomlatəltifedilib,2017-ci ildə
QəbələBeynəlxalqMusiqiFesti-
valınıniştirakçısıolub.

Nurəddin

Türkiyə ilə mədəni əməkdaşlıq məsələləri 
müzakirə olunub

Mayın25də
mədəniyyət
nazirininbirinci
müaviniElnur
Əliyevölkə
mizdəsəfərdə
olanTürkiyə
mədəniyyətvə
turizmnazirinin
müaviniNadir
Alpaslanlagö
rüşüb.

Qonağı salamlayan Elnur Əliyev
MədəniyyətNazirliyitərəfindənhəyata
keçirilən yeni layihələr haqqındamə-
lumatverib.
44günlükVətənmüharibəsihaqqın-

dasözaçannazirinbirincimüavinibil-
dirib ki, bu gün azad olunmuş torpaq-
lara mədəniyyətin qaytarılması və bu
qədimbölgəmizinmədəni irsinintəbliği
istiqamətində ardıcıl iş aparılır: “Vətən
müharibəsindəolduğukimi,Qarabağın
mədəniquruculuğundadaqardaşTür-
kiyəniyanımızdagörməkistəyirik”.
Türkiyəmədəniyyətvə turizmnaziri-

ninmüaviniNadirAlpaslansəmimiqə-
bula görə Elnur Əliyevə təşəkkürünü
bildirib. O, Türkiyə olaraq hər zaman
Azərbaycanadəstəkolduqlarınıvəbun-
dansonradabudəstəyindavamedə-
cəyinivurğulayıb.Bildiribki,son30ildə
ikiölkəarasındabütünsahələrdəuğurlu
əməkdaşlıqəlaqələriqurulub.Mədəniy-
yətin müxtəlif sahələri üzrə əməkdaş-
lığın daha da genişləndirilməsi üçün
dahaböyük imkanlarvar.Bununüçün
müvafiqmütəxəssislər arasında təcrü-
bəmübadiləsiəhəmiyyətliolar.
Azərbaycan rəqslərinin özünəməx-

susluğu haqqında fikirlərini bölüşən
NadirAlpaslanbusahədəəlaqələrinin-
kişafetdirilməsiüçünyenilayihələrhaq-
qında düşündüklərini diqqətə çatdırıb.

Qeydedibki,Azərbaycandahərrəqsin
özlibası,özelementlərivarvəxalqbu
rəqsləriçoxsevir,yüksəkdəyərləndirir.
Şuşa şəhərinin 2023-cü ildə “Türk

Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” se-
çilməsini məmnunluqla qarşıladıqlarını
bildirənNadirAlpaslanbununlabağlıye-
nikonsepsiyanınhazırlanıb təqdimedi-
ləcəyinivurğulayıb.O, ikiölkəarasında
müştərəkfilminhazırlandığınıdabildirib.
Mədəniyyətin bir sıra sahələrində

birgə yeni layihələrin həyata keçirilə-
cəyini deyənqonaq işğal zamanıEr-
mənistan tərəfindən dağıdılmış tarix-
mədəniyyət abidələrinin tanıdılması
istiqamətindəbundansonradadəstək
göstərəcəklərinivurğulayıb.
Ermənilərin Azərbaycan musiqi və

rəqsləriniözadlarınaçıxdıqlarını,bey-
nəlxalqaləmdəbununtəbliğatınıapar-
dıqlarınıdiqqətəçatdıranElnurƏliyev
bu problemin qarşısının alınmasında
təbliğatınmühümroloynadığınıdeyib.
Qeydedibki,bəzənməlumatsızlıqsə-
bəbindən hətta qardaş Türkiyədə be-
ləmusiqivərəqslərimizQafqazvəya
“anonim” adı ilə təqdim olunur. Buna
görədəikiölkəninbusahədədədaha
yaxınəməkdaşlığınaehtiyacvar.
Daha sonra görüşdə qarşılıqlı ma-

raqdoğurandigərməsələlərətrafında
fikirmübadiləsiaparılıb.

Bir qrup mədəniyyət və incəsənət xadiminə 
dövlət təltifləri təqdim edilib

Mayın25dəAzərbaycan
MilliXalçaMuzeyində
PrezidentİlhamƏliyevin
müvafiqsərəncamlarıilə

təltifedilmişbirqrupmədəniyyət
vəincəsənətxadiminəmükafatlar
təqdimolundu.

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov çı-
xış edərək ölkəmizdə mədəniyyət və
incəsənətxadimlərinəgöstəriləndövlət
qayğısından danışdı. Bildirdi ki, vaxti-
lə ulu öndərHeydərƏliyev tərəfindən
yaradıcı şəxslərə göstərilən diqqət və
qayğı bu gün Prezident İlham Əliyev

tərəfindən uğurla davam etdirilir. Mə-
dəniyyətimizindünyada tanıdılmasıvə
təbliği istiqamətində görülən işlərdən
sözaçannazirAzərbaycanınBirincivit-
se-prezidenti Mehriban Əliyevanın bu
sahədəxidmətlərinixüsusivurğuladı.
Nazirdahasonradedi:“Mədəniyyət

ölkənin ən vacib sahələrindən biridir.
Bizmədəniyyətiçoxgenişməfhumki-
migörürük.Yanaşamamızondan iba-
rətdir ki, cəmiyyətimizin inkişafında,
yeninəsillərindüzgün tərbiyəedilmə-

sində mədəniyyətin rolu artırılmalıdır.
Mədəniyyət həm də dövlətçiliyimizin
rəmzlərindən biridir. Xüsusi olaraq
qeydetməkistərdimki,busahədəça-
lışan hər bir insan öz peşəsi ilə çox
vacib missiyanı yerinə yetirir. Hər bi-
rinizinözsahəsindəmədəniyyətimizin
zənginləşdirilməsi, cəmiyyətin inkişafı
vəgəncnəslinmilliruhdatərbiyəsində
böyükroluvar.Cəmiyyəthəmdəmə-
dəniyyətləmöhkəmvəgüclüolabilər.
Onugüclü edənbu sahəningörkəmli
simalarıdır”.
AnarKərimovqeydetdiki,AliBaşKo-

mandan,PrezidentİlhamƏliyevinrəh-

bərliyiiləşanlıOrdumuzun30iləyaxın
işğal altında olan torpaqlarımızı azad
etməsi, ərazi bütövlüyümüzünbərpası
ölkəmizdə yeni reallıqlar yaradıb. Bu
bütövləşməeynizamandamədəniyyə-
timizidəəhatəedir.Vətənmüharibəsi
sona çatsa da, informasiya savaşımız
davametməkdədir:“Buməsələdəmə-
dəniyyətictimaiyyətininüzərinədəmü-
hüm missiya düşür. Sizlər, bizlər öz
cəbhəmizdə vəzifəmizi layiqincə yeri-
nəyetirməli,mədəniyyətimizihəmölkə

daxilində, həmdə xaricdədavamlı ta-
nıtmalıyıq.Qarabağımızdamədəniyyə-
timizidirçəltməküçünəlimizdəngələni
etməliyik. Biz müharibə dövründə bir
yumruq kimi cənab Prezidentin ətra-
fındabirləşibOrdumuzadəstəkolmuş-
duqsa,bundansonradabumissiyanı
şərəfədavametdirməli,əldəetdiyimiz
Zəfərin yaratdığı əhval-ruhiyyəni əsər-
lərimiz, fəaliyyətimizlə möhkəmləndir-
məliyik.BuZəfərruhununzəifəməsinə
imkanverməyək.İşğaldanazadolunan
ərazilərimiziyenidənqurmaq,bərpaet-
mək, mədəniyyətimizi, kimliyimizi, ru-
humuzu həmin torpaqlara qaytarmaq
üçünbirgəçalışmalıyıq”.
Nazir çıxışının sonundamədəniyyət

vəincəsənətxadimlərinidövləttəltifəri
vəqarşıdangələn28May–Müstəqillik
Günümünasibətilətəbriketdi,yeniya-
radıcılıquğurlarıarzuladı.
1-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif

edilən Xalq rəssamı, Rəssamlar İttifa-
qınınsədriFərhadXəlilovçıxışedərək
Prezident İlhamƏliyevvəBirinci vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyevaya
sənətinə və fəaliyyətinə göstərdikləri
diqqətəgörətəşəkküretdi.O,tariximi-
zinparlaqvəunudulmazsəhifələrindən
birinitəşkiledən44günlükmüharibədə
qazandığımızZəfərinəhəmiyyətiniqeyd
edərəkmədəniyyətxadimlərinin,ocüm-
lədən Rəssamlar İttifaqının da həmrəy
olaraqhaqqsəsimizinbeynəlxalqsənət
aləminəçatdırılmasınaçalışdığınıdedi.
Daha sonra mükafatlar sahiblərinə

təqdimedildi.PrezidentİlhamƏliyevin
müvafiqsərəncamlarıilətəltifolunmuş
şəxslərə 1-ci dərəcəli “Əmək” ordeni,
3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni, “Əmək-
darmədəniyyətişçisi”,“Tərəqqi”meda-
lı,“Əməkdarartist”,“Əməkdarrəssam”
fəxriadlarınınnişanıvəvəsiqələritəq-
dimolundu.

Lalə

əvvəli səh. 1-də
Direktorqeydetdiki,uluöndərHey-

dər Əliyev ədibin yaradıcılığını yüksək
qiymətləndirib. Yazıçının yaradıcılığı
ona görə həmişəyaşardır ki, bu əsər-
lərdəAzərbaycanın tarixi,mədəniyyəti,
adət-ənənələri, milli-mənəvi dəyərləri-
mizgenişşəkildətəsvirolunub.Müəllifin
səhnələşdirilən əsərləri neçə-neçə akt-
yor,rejissoryetişdirib.Bugünisəədibin
yolunu oğlu Xalq yazıçısı Elçin davam
etdirir. Dövr, zaman dəyişsə də, İlyas
Əfəndiyevinəsərləridaimoxunacaqvə
özdəyəriniqoruyubsaxlayacaq.
Tədbirdəçıxışedənmədəniyyətnaziri

AnarKərimovbildirdiki,bugünədəbiy-
yatımızın görkəmli nümayəndələrindən
biri,Azərbaycan tarixi yaddaşının,milli
məfkurəsinin inkişafındamüstəsnaxid-
mətləri olan İlyas Əfəndiyevin doğum
günü ərəfəsində böyük onun həyat və
yaradıcılığının maraqlı məqamlarının
əksolunduğu fotoalbomun təqdimatına
toplaşmışıq. İlyas Əfəndiyev Azərbay-
canədəbiyyatıüçünçoxönəmli irsqo-
yubgedib.O,sovetideologiyasızamanı
öz əsərlərində azərbaycançılıq vəmilli
kimlik məsələlərinə işıq tutub. Gənclə-
rimizinvətənpərvərruhdayetişməsində
onunəsərlərininmühümroluvar.
İlyas Əfəndiyev yaradıcılığının ölkə-

mizləyanaşı,xaricdədətanındığınıbil-
dirənnazirdediki,PrezidentİlhamƏli-
yevədibin90və100 illikyubileyləri ilə
bağlı2004və2014-cüillərdəsərəncam-
larimzalayıb.2014-cüildəyazıçının100
illiyi UNESCO səviyyəsində də geniş
qeyd olunub. İlyasƏfəndiyevin yaradı-
cılığınıyüksəkqiymətləndirənuluöndər
HeydərƏliyevonunMilliDramTeatrın-

datamaşayaqoyulanpyeslərininprem-
yerasındaiştirakedib.Təsadüfideyilki,
uzunillərdirAkademikMilliDramTeatrı
yeni mövsümünü ədibin “Hökmdar və
qızı” pyesi əsasında hazırlanan “Qara-
bağnamə”tamaşasıiləaçır.
AMEA-nınvitse-prezidenti,MilliMəc-

lisin deputatı, akademik İsaHəbibbəyli
qeydetdiki,İlyasƏfəndiyevsovetdövrü
Azərbaycanədəbiyyatınıngörkəmlinü-
mayəndəsidir, amma sovet dövründə
əsasolansosializmrealizmikimiideya-
lar onun əsərlərinə yaddır. Sovet ədə-
biyyatı nikbin notlar üzərində qurulsa
da, İlyas Əfəndiyevin əsərlərində həm
nikbin,həmdənisgillinotlarhissolunur.

Yazıçızamanıqabaqlayanbirşəxsiyyət
olub.Onunyaradıcılığındalirik-psixoloji
yanaşmaözünəməxsusyertutur.
Ü.Hacıbəyli adına Bakı MusiqiAka-

demiyasınınrektoru,XalqartistiFərhad
Bədəlbəyligörkəmliyazıçıiləbağlıxati-
rələrinibölüşdü.Diqqətəçatdırdıki,biz
həmişəAzərbaycanteatrınınmüasirol-
masınıarzuedirdik.Bizhəminmüasirli-
yəİlyasƏfəndiyevinəsərlərisayəsində
çatdıq.
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının

sədri,XalqrəssamıFərhadXəlilovbil-
dirdiki,İlyasƏfəndiyevinədəbiyyatımı-
za,teatrımızaverdiyitöhfələrheçvaxt
unudulmayacaq.

MilliMəclisindeputatı,XalqşairiSabir
Rüstəmxanlı fotoalbomu ədəbi həyatı-
mızatöhfəkimidəyərləndirdi.Bildirdiki,
İlyasƏfəndiyevhəmədəbiyyatda,həm
də teatrda məktəb yaradıb. Zamanın
tələbələrinə əyilməyərək öz dəst-xətti
iləseçilib.ƏdibAzərbaycantarixini,qa-
dın azadlığı kimiməsələləri ədəbiyya-
tımızagətirərəkəsərlərindəqadınbaş
qəhrəmanlaradahaçoxyerayırıb.
Tədbirdə daha sonra Azərbaycan

YazıçılarBirliyininsədri,Xalqyazıçısı
Anar, Xalq şairi Ramiz Rövşən, Xalq
artistləri Mərahim Fərzəlibəyov, Bəs-
ti Cəfərova, Milli Məclisin deputatları
Vüqar İsgəndərov,AqilAbbas,AMEA
Əlyazmalar İnstitutunun direktoru,
akademikTeymurKərimli,Beynəlxalq
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
prezidentiGünayƏfəndiyeva,profes-
sorRüstəmKamal vəbaşqaları İlyas
Əfəndiyevin çoxşaxəli yaradıcılığın-
dandanışdılar.
Kitabınhazırlanmasındaxüsusiəmə-

yi olan yazıçının nəvəsi Günay Əfən-
diyeva deyib: “Qarşımızda nəhəng bir
irsvardı.Kitabıhazırlayarkənbizsanki
İlyas Əfəndiyevin həyatını, həm də o
dövrüyenidənyaşayırdıq.Onagörədə
kitab“Geriyəbaxarkən”adlanır.Bugün
bizQarabağla bağlı əsərləri daha çox
təbliğ etməliyik. İlyas Əfəndiyevin bü-
tünyaradıcılığındanQarabağmövzusu
qırmızıxətləkeçir...”.

Çıxışlardan sonra Milli Kitabxana-
nın əməkdaşları tərəfindən hazırla-
nan “Bədii fikir tariximizin fenome-
ni – Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev”
adlı elektron məlumat bazası təq-
dim olundu. Məlumat bazası “Rəs-
mi sənədlər”, “Sənətkarın yaşamaq
haqqı”, “Həyat və fəaliyyətinin əsas
tarixləri”, “Görkəmli şəxslər İlyas
Əfəndiyevhaqqında”,“Müdrikdeyim-
ləri”, “Ədəbiyyat və mədəniyyət xa-
dimlərihaqqında fikirləri”, “Əsərləri”,
“Haqqında”, “Mükafatları”, “Xatirə-
sinin əbədiləşdirilməsi”, “Filmoqrafi-
ya”,“Fotoqalereya”və“Videoqalere-
ya”bölmələrindənibarətdir.
AYB-ninsədri,XalqyazıçısıAnarçı-

xış edərək onudadiqqətə çatdırdı ki,
qurumtərəfindən“İlyasƏfəndiyevmü-
kafatı” təsisedilib. İlkmükafatınQara-
bağdan daha çox yazan millət vəkili,
ƏməkdarjurnalistAqilAbbasaverilmə-
si barədə qərar qəbul olunub. Sonra
AYB-nin “İlyas Əfəndiyev mükafatı”
A.Abbasatəqdimedildi.
Sondagörkəmliədibinailəsiadından

çıxışedənXalqyazıçısıElçinfotoalbo-
mun nəşri və tədbirin təşkilatçılığına
görəMədəniyyətNazirliyinəvəMilliKi-
tabxanayatəşəkkürünübildirdi.
Tədbiriştirakçıları“Xalqyazıçısıİlyas

Əfəndiyev”adlıkitabsərgisiilətanışol-
dular.

SavalanFərəcov

Ədəbiyyatda və teatrda məktəb yaradan sənətkar
“İlyas Əfəndiyev. Geriyə baxarkən” fotoalbomunun təqdimat mərasimi keçirildi

“Yeni adlar”da yeni ifalar
Layihənin növbəti konserti
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PrezidentİlhamƏliyevintapşı
rığınauyğunolaraq,mərkəzi
icrahakimiyyətiorqanlarıvə
digəridarəetməqurumlarının
rəhbərləritərəfindənbölgə
lərdəvətəndaşlarınqəbulu
keçirilir,onlarınmüxtəlifmə
sələlərləbağlımüraciətlərinin
həlliiləəlaqədarmüvafiq
addımlaratılır.

2022-ci ilin may ayı üz rə qə bul 
cəd və li nə əsa sən, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi-
ri Anar Kə ri mov ma yın 26-da Ağ-
dam ra yo nu nun Qu zan lı qə sə bə-
sin də Ağ dam, Ağ ca bə di və La çın 
ra yon la rı nın sa kin lə ri ilə gö rü şüb. 

Qə bul dan ön cə na zir Anar 
Kə ri mov və Ağ dam Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Va qif Hə-
sə nov ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin Qu zan lı qə sə bə sin də ki 
abi də si ni zi ya rət edə rək önü nə 
tər çi çək lər qo yub lar. 

Mə də niy yət na zi ri Qu zan lı qə-
sə bə sin də yer lə şən Hey dər Əli-
yev Mər kə zi nin fəaliy yə ti ilə ta nış 
olub, mər kəz də ulu ön də rin hə yat 

və fəaliy yə ti nin müx tə lif dövr lə ri ni 
əks et di rən fo to və eks po nat la ra 
ba xış ke çi rib. Mə lu mat ve ri lib ki, 
elekt ron ki tab xa na, müx tə lif təd-
bir lə rin ke çi ril mə si üçün ic las za-
lı nın möv cud ol du ğu mər kəz də 
həm çi nin 3D ki no za lı, rəqs stu-

di ya sı, kom pü ter və di gər müasir 
ava dan lıq la təc hiz olu nan xid mə ti 
otaq lar fəaliy yət gös tə rir. 

Da ha son ra Ağ dam ra yon Hey-
dər Əli yev Mər kə zin də na zir li yin 
mə sul əmək daş la rı nın da iş ti ra kı 
ilə və tən daş la rın qə bu lu ke çi ri lib. 

Ağ dam, Ağ ca bə di və La çın ra-
yon la rın dan olan sa kin lə rin mü ra-
ciət lə ri əsa sən iş lə tə min olun ma, 
mə də niy yət müəs si sə si nə əla və 
ştat la rın ay rıl ma sı və di gər mə sə-
lə lə ri əha tə edib. Gö rüş də və tən-
daş lar tə rə fin dən yer lər də ki in cə-
sə nət mək təb lə rin də rəs sam lıq 
ix ti sa sı üz rə təd ri sin sə viy yə si nin 
da ha da yük səl dil mə si və gənc 
is te dad la rın üzə çı xa rıl ma sı ilə 
bağ lı da tək lif ər irə li sü rü lüb.

Anar Kə ri mov və tən daş la rın 
ay rı-ay rı mə sə lə lər lə bağ lı mü ra-
ciət və tək lif ə ri ni din lə yib, əri zə 
və şi ka yət lə ri nə ba xıb. Qal dı rı lan 
mə sə lə lə rin ope ra tiv, hər tə rəf i 
araş dı rıl ma sı və qa nun ve ri ci li yin 
tə ləb lə ri nə uy ğun həll edil mə si 
üçün mü va fiq tap şı rıq lar ve ri lib. 

Na zir li yin fəaliy yət is ti qa mət lə-
ri nə aid ol ma yan mü ra ciət lər isə 
aidiy yə ti qu rum la ra gön də ril mə si 
üçün qey də alı nıb.

Musiqi məktəbi müəllimlərinin 
“Şuşa İli”nə konsert töhfəsi 

Mayayımusiqiməktəbləriüçünxüsusiləəlamətdardır.Bu
təhsilocaqlarıbirqaydaolaraqbuayınsonundaillikhesabat
konsertlərinitəqdimedirlər.

Ba kı Şə hər Mə-
də niy yət Baş İda rə si 
Köv kəb Sə fə rə li ye-
va adı na 16 nöm rə li 
Uşaq mu si qi mək tə bi-
nin bu də fə təş kil et di-
yi kon sert öz fərq li li yi 
ilə se çi lir di. Bu də fə 
səh nə də şa gird lər de-
yil, mək tə bin müəl lim-
lə ri idi. Kon sert “Şu şa 
İli”nə həsr olun muş du.

Təd bir də Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin rəisi İb ra him 
Əli yev, uşaq mu si qi, in cə sə nət mək təb lə ri nin di rek tor la rı və ic ti-
maiy yət nü ma yən də lə ri iş ti rak edir di lər. 

Əv vəl cə mü zəf ər Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin 2020-ci il 
no yab rın 8-də Şu şa nın azad olun ma sı ilə əla qə dar xal qı mı za mü-
ra ciəti səs lən di ril di. 

Apa rı cı 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin-
dən, Qa ra ba ğın baş 
ta cı Şu şa nın azad 
edil di yi gü nün Zə fər 
Gü nü ki mi ta ri xi mi zə 
qı zıl hərf ər lə ya zıl ma-
sın dan, öl kə mi zin mə-
də niy yət pay tax tı elan 
edi lən qa la-şə hə ri miz-
də apa rı lan bər pa-qu-
ru cu luq iş lə rin dən, ke-

çi ri lən fes ti val və konf rans lar dan söz aç dı. 
Son ra mu si qi mək tə bi müəl lim lə ri nin tər tib et di yi rən ga rəng 

kon sert proq ra mı təq dim edil di. Müəl lim lə rin ifa sın da Azər bay-
can və xa ri ci öl kə bəs tə kar la rı nın əsər lə ri səs lən dik cə bu təh sil 
oca ğın da oxu yan la rın uğur la rı nı və təd ri sin sə viy yə si ni də təx min 
et mək müm kün idi. Müəl lim lər dən iba rət sim li kvar tet, for te piano, 
ka man ça, qar mon, qa nun, vo kal, fey ta alət lə rin də mə ha rət li çı-
xış lar al qış lar la qar şı lan dı. 

Kon ser tin so nun da mək tə bin di rek to ru, Əmək dar müəl lim Fik-
rət Bu da qov çı xış edə rək kol lek ti və və təd bi rə qa tı lan qo naq la ra 
tə şək kü rü nü bil dir di. 

Baş ida rə nin rəisi İb ra him Əli yev çı xı şın da de di ki, döv lət baş-
çı sı Şu şa nın xal qı mız üçün ta ri xi əhə miy yə ti ni, yük sək mə də-
ni-mə nə vi də yə ri ni nə zə rə ala raq 2022-ci ili “Şu şa İli” elan edib. 
Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı, dil bər gu şə miz Şu şa da bər pa 
iş lə ri uğur la da vam et di ri lir. Kon ser tin gənc nəs lin es te tik tər bi yə si 
ilə ya na şı, on lar da və tən pər vər lik hiss lə ri nin aşı lan ma sı na da xid-
mət et di yi ni bil di rən İb ra him Əli yev mək tə bin kol lek ti vi nə ma raq lı 
proq ra ma gö rə tə şək kür et di, uğur lar ar zu la dı. 

Lalə Azəri

Müstəqillik əvəzsiz nemətdir
Mayın28dəAzərbaycanXalqCümhuriyyətininyaranmasının
104yaşıtamamolur.Bölgələrdəkimədəniyyətmüəssisələrin
də28May–MüstəqillikGünümünasibətiləbirsıratədbirlər
keçirilib.

Ağ ca bə di Re gional 
Mə də niy yət İda rə si 
(RMİ) Ağ ca bə di ra yon 
Hey dər Əli yev Mər kə-
zin də “Əbə di müs tə-
qil lik” ad lı sər gi açı lıb. 
Ma yın 31-dək da vam 
edə cək sər gi də Ağ-
ca bə di şə hər Üze yir 
Ha cı bəy li adı na Uşaq 
in cə sə nət mək tə-
bi, Ağ ca bə di Döv lət 

Rəsm Qa le re ya sı və Hey dər Əli yev Mər kə zin də fəaliy yət gös tə-
rən dər nək üzv lə ri nin əl iş lə ri nü ma yiş et di ri lir.

***
Ağ daş RMİ Zər dab Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yin də 

“Müs tə qil li yi miz əbə di dir” ad lı təd bir ke çi ri lib.

***
Şəm kir RMİ Daş kə sən ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin fi lialı olan 

Quş çu kənd Folk lor evi və Quş çu kənd ki tab xa na sı nın bir gə təş-
ki lat çı lı ğı ilə “Müs tə qil lik” ad lı təd bir ke çi ri lib.

***
Sa bi ra bad RMİ Ha-

cı qa bul ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də 
“28 May – Müs tə qil-
lik Gü nü: mü səl man 
Şər qin də ilk dün yə vi 
de mok ra tik döv lə tin 
– Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin ya-
ran dı ğı gün” ad lı təd-
bir ke çi ri lib. Təd bir də 
Cüm hu riy yə tin ta ri xin-

dən bəhs edən sə nəd li film nü ma yiş et di ri lib.

***
Ağs ta fa RMİ Qa zax şə hər 1 nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə bi nin pe-

da qo ji kol lek ti vi “Bir kə rə yük sə lən bay raq, bir da ha en məz!” baş lıq-
lı təd bir ke çi rib. Təd bir də mək tə bin di rek to ru Çi çək Ma şa ye va çı xış 
edə rək Cüm hu riy yə tin ya ran ma sı haq qın da mə lu mat ve rib. 

***
Bər də RMİ Bər-

də şə hər 3 nöm rə li 
Uşaq mu si qi mək tə bi, 
3 nöm rə li şə hər klu bu 
və Bər də Döv lət İda-
rəet mə və Tex no lo gi ya 
Kol le ci nin bir gə təş-
ki lat çı lı ğı ilə “Nə şi rin 
söz dür azad lıq” ad lı 
təd bir təş kil olu nub. 
Bər də RMİ-nin rəisi 
Və si lə Möh sü mo va çı-

xış edə rək Cüm hu riy yə tin ta ri xin dən söz açıb. Təd bir Bər də şə hər 3 
nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə bi müəl lim lə ri nin ifa sın da rən ga rəng mu-
si qi nöm rə lə ri ilə da vam edib.

***
Ma sal lı RMİ Ma sal lı Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yin də “Hey dər 

Əli yev və Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti” möv zu sun da də yir mi 
ma sa təş kil olu nub. Təd bir də mu ze yin və Ma sal lı Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı nın əmək daş la rı iş ti rak edib lər.

Mədəniyyət naziri Ağdamda 
vətəndaşları qəbul edib

Yerlərdəkimədəniyyətmüəssisələrində
“Şuşaİli”münasibətiləmüxtəlifsəpkili
tədbirlərdavametdirilir.

Sum qa yıt RMİ Sum qa yıt şə hər “28 May” 
Mə də niy yət evin də F.Əmi rov adı na 5 nöm-
rə li Uşaq mu si qi mək tə bi nin “Mə də niy yət 
pay tax tı mız” ad lı he sa bat kon ser ti ke çi ri lib. 
Kon sert də Ü.Ha cı bəy li nin “Sən siz”, R.Ha cı-
ye vin “Gənc lik nəğ mə si”, C.Ca han gi ro vun 
“Qə zəl”, S.Ələs gə ro vun “Poema” və di gər 
əsər lər səs lən di ri lib. Son da Sum qa yıt RMİ-
nin rəisi Rə şad Əli yev çı xış edə rək mək tə bin 
kol lek ti vi nə uğur lar ar zu la yıb. 

Ab şe ron ra yon Meh diabad qə sə bə Uşaq 
mu si qi mək tə bi nin saz ix ti sa sı üz rə müəl li mi, 
sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Ha fiz Kə-
ri mo vun təş ki lat çı lı ğı ilə “Şan lı Zə fə ri miz” ad-
lı si nif kon ser ti ke çi ri lib. Kon sert də Sum qa yıt 
RMİ-nin baş məs lə hət çi si, Ab şe ron ra yo nu 
üz rə nü ma yən də İl ham Ma na fov, AD MİU 
Aşıq sə nə ti ka fed ra sı nın mü di ri, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si, do sent Əh li man Rə hi mov, 
fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Fə zail Mis kin li 
və di gər qo naq lar iş ti rak edib lər. Şa gird lə rin 
ifa sın da aşıq ha va la rı və Azər bay can bəs tə-
kar la rı nın əsər lə ri təq dim olu nub. 

Qu bad lı ra yon MKS-də “Azad Qa ra ba ğım 
və “Şu şa İli” ad lı təd bir ke çi ri lib. Təd bir də 
“Qu bad lı ya zar la rı” ad lı ki tab sər gi si nə ba xış 
olub. Ra yon Mah mud lu kənd tam or ta mək-
tə bi nin müəl lim və şa gird lə ri və tən pər vər lik 
ruh lu şeir lər səs lən di rib lər. 

Zən gi lan Ra yon Ta rix Di yar şü nas lıq Mu ze-
yi və Ağ dam ra yon C.Qar yağ dıoğ lu adı na 1 
nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə bi nin bir gə təş ki lat-
çı lı ğı ilə “Əziz Şu şa, biz qa yıt mı şıq!” ad lı təd bir 
ke çi ri lib. Şa gird lər mah nı və şeir lər oxu yub lar.

***

Şə ki RMİ Şə ki şə hər Hey dər Əli yev Mər-
kə zin də “Xan Şu şins ki və Şu şa nın dağ la rı” 
ad lı təd bir ke çi ri lib. Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti-
nin baş çı sı El xan Usu bov və Şə ki RMİ-nin 
rəisi və zi fə si ni mü vəq qə ti ic ra edən Tər lan 
Nə si bo vun çı xış la rı din lə ni lib. Bə dii his sə də 
şə hər 4 say lı Uşaq mu si qi mək tə bi nin və Şə-
ki Döv lət Re gional Kol le ci nin kol lek ti vi ma-
raq lı kon sert proq ra mı təq dim edib.

Qax ra yon Mə də niy yət Mər kə zin də “Şu şa 
– bi tən həs rə tin he ka yə si” ad lı ədə bi-bə dii 
ge cə ke çi ri lib. Mər kə zin ha zır la dı ğı rən ga-
rəng kon sert proq ra mı təq dim edi lib, Qax 
ra yon Mər kə zi Ki tab xa na sı tə rə fin dən tər tib 
edil miş ki tab sər gi si nü ma yiş olu nub.

Za qa ta la ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
ke çi ri lən “Əziz Şu şa, sən azad san!” ad lı təd bir-
də Za qa ta la Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Mü ba riz Əh məd za də, Şə ki RMİ-nin rəisi və zi-
fə si ni mü vəq qə ti ic ra edən Tər lan Nə si bov və 
di gər lə ri çı xış edib. Mər kə zin mu si qi və rəqs 
dər nək lə ri üzv lə ri nin və mə də niy yət iş çi lə ri nin 
ha zır la dı ğı kon sert proq ra mı təq dim olu nub.

***
Bər də RMİ Min gə çe vir şə hər Hey dər Əli-

yev Mər kə zin də “Qa ra ba ğın ta cı Şu şa” ad lı 
təd bir ke çi ri lib. Min gə çe vir Şə hər İc ra Ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı İl ham İs ma yı lov, Bər də 
RMİ-nin rəisi Və si lə Möh sü mo va nın da iş ti rak 
et di yi təd bir də mu si qi və in cə sə nət mək təb lə ri 
müəl lim lə ri nin ifa sın da mu si qi lər səs lən di ri lib.

***
Şəm kir RMİ-nin dəs tə yi, Şəm kir ra yon MKS-

nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Şu şa İli” – Şu şa zə fə ri” ad lı 
ədə bi-bə dii ge cə ke çi ri lib. Təd bir də mək təb li-
lər ma raq lı kom po zi si ya lar la çı xış edib lər.

***
Sa bi ra bad RMİ Saat lı ra yon Mə də niy yət 

Mər kə zi nin Cə fər xan kənd Di yar şü nas lıq evi 
və kənd tam or ta mək tə bin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Şu şa İli” mü na si bə ti lə dər nək üzv lə ri nin 
əl iş lə rin dən iba rət sər gi ke çi ri lib.

Şir van şə hər MKS-nin 3 say lı ki tab xa na fi-
lialı “Qa ra ba ğın ta cı, Zə fə rin rəm zi – Şu şa” 
ad lı təd bir təş kil edib.

***
Bi lə su var RMİ Cəb ra yıl şə hər Uşaq mu-

si qi mək tə bi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Ba kı şə hə ri 
V.Mus ta fa za də adı na 2 nöm rə li Uşaq in cə-
sə nət mək tə bin də “Və tə nim dir, Azər bay can” 
ad lı kon sert proq ra mı təş kil edi lib. Təd bir də 
Cəb ra yıl Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
müavi ni Fə ri də İba ye va, mil lət və ki li Cey hun 
Məm mə dov Bi lə su var RMİ-nin rəisi Əli sul tan 
Sa dı xov və baş qa qo naq lar iş ti rak edib lər.

***
Xaç maz RMİ Hey dər Əli yev adı na Xaç-

maz ra yon Mə də niy yət Mər kə zin də “Sa lam, 
Şu şa” ad lı təd bir ke çi ri lib. Təd bir də və tən-
pər vər ruh lu mah nı lar səs lən di ri lib.

Xaç maz şə hər Uşaq in cə sə nət mək tə bi 
Hey dər Əli yev Mər kə zin də “Şu şa İli”nə həsr 
olun muş kon sert proq ra mı ilə çı xış edib. 
Xaç maz Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
El nur Rza yev və Xaç maz RMİ-nin rəisi Vü-
sal Hü sey no vun iş ti rak et dik lə ri təd bir də xor 
kol lek ti vi nin, xo reoq ra fi ya və mu si qi şö bə lə ri 
şa gird lə ri nin çı xış la rı al qış lar la qar şı la nıb.

***
Ma sal lı RMİ Ni za mi Gən cə vi adı na Ma sal lı 

ra yon Mə də niy yət Mər kə zin də jur na list-ya-
zar Cə fər Cə fə ro vun sse na ri si əsa sın da ha-
zır lan mış “Şu şa, ət rin du yu lur” ta ma şa sı nın 
prem ye ra sı olub.

Cə li la bad ra yon Uşaq in cə sə nət mək tə bi-
nin təş ki lat çı lı ğı ilə ra yon Hey dər Əli yev Mər-
kə zin də “2022-ci il – “Şu şa İli” ad lı təd bir ke-
çi ri lib. Əv vəl cə Ma sal lı RMİ-nin rəisi Bəx ti yar 
Qı lın cov çı xış edib. Təd bir Uşaq in cə sə nət 
mək tə bi müəl lim və şa gird lə ri nin ifa sın da kon-
sert proq ra mı ilə da vam edib. Ra yo nun Sa-
bi ra bad kənd klu bun da Ni za mi Məm mə dov 
adı na 1 say lı tam or ta mək tə bin şa gird lə ri nin 
iş ti ra kı ilə “Şu şa İli”nə həsr olun muş vik to ri na 
təş kil edi lib.

***

Ağs ta fa RMİ Qa zax ra yon E.Hü sey nov 
adı na Mər kə zi Ki tab xa na nın Uşaq şö bə si 
“Zir və də Zə fər – Şu şa bi zim dir!” ad lı ədə bi 
kom po zi si ya ke çi rib. Təd bir iş ti rak çı la rı “Şu-
şa İli”nə, şə hə rin gör kəm li şəx siy yət lə ri nə 
həsr olun muş sər gi lər lə ta nış olub lar. 

To vuz ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi, 
Gənc lə rin İn ki şaf və Kar ye ra Mər kə zi To vuz 
nü ma yən də li yi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Şu-
şa Qa ra ba ğın dö yü nən ürə yi dir” möv zu sun-
da in şa ya zı mü sa bi qə si ke çi ri lib. Ra yo nun 
Düz Qı rıq lı kənd Uşaq mu si qi mək tə bin də 
is te dad lı şa gird lə rin üzə çı xa rıl ma sı məq sə-
di lə “Mə də niy yət pay tax tı Şu şa” baş lı ğı al-
tın da mək təb da xi li mü sa bi qə təş kil olu nub. 
Mü sa bi qə də for te piano, saz, tar, qar mon 
və xa nən də lik ix ti sas la rı üz rə şa gird lər iş ti-
rak edib lər. Ra yon Mər kə zi Ki tab xa na sı isə 
“Şu şa nın ədə bi si ma la rı” möv zu sun da oxu cu 
konf ran sı təş kil edib. 

***
Gən cə RMİ-nin dəs tə yi ilə F.Əmi rov adı-

na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sın da Kəl bə-
cər ra yon Uşaq in cə sə nət mək tə bi nin “Şu-
şa İli”nə həsr olun muş kon ser ti ke çi ri lib. 
RMİ-nin rəisi Va sif Cən nə to vun da iş ti rak 
et di yi kon sert də mək tə bin xor kol lek ti vi, 
xalq çal ğı alət lə ri və aşıq lar an sambl la rı 
çı xış edib lər. 

Gən cə şə hər MKS “Ru hu mu zun ün va nı – 
Şu şa” ad lı mu si qi li, ədə bi-bə dii ge cə təş kil 
edib. RMİ-nin rəisi be lə təd bir lə rin ke çi ril mə-
si nin va cib li yi ni vur ğu la yıb.

Xo ca lı şə hər 1 nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə-
bin də “Şu şa İli” – Zə fə ri mi zin də li li” ad lı təd bir 
təş kil olu nub. Xo ca lı Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın müavi ni La mi yə Qa ra ye va, Gən cə 
RMİ-nin rəisi və di gər qo naq la rın iş ti rak et di yi 
təd bir də mək tə bin kol lek ti vi tə rə fin dən xalq və 
bəs tə kar mah nı la rı səs lən di ri lib.

***
İs ma yıl lı RMİ İs ma yıl lı ra yon MKS-nin 

Uşaq şö bə sin də “Şu şa İli” mü na si bə ti lə ke çi-
ri lən təd bir də Ağ dam ra yon 30 say lı tam or ta 
mək tə bin şa gird lə ri şeir lər söy lə yib, mah nı lar 
səs lən di rib lər.

Hazırladı: N.Məmmədli

Hər cümlə – bir xəbər
Şə ki RMİ Za qa ta la ra yon Mər kə zi Ki tab-

xa na sın da gör kəm li şair, maarif çi və ic ti mai 
xa dim Xur şid ba nu Na tə va nın 190 il lik yu-
bi le yi mü na si bə ti lə “İn cə ruh lu zə rif xa nım” 
ad lı təd bir ke çi ri lib. 

Xaç maz RMİ Qu ba ra yon MKS-nin Mər-
kə zi Ki tab xa na sı Uşaq şö bə si nin təş ki lat çı-
lı ğı, 2 say lı tam or ta mək tə bin şa gird lə ri nin 
iş ti ra kı ilə Mir zə Ələk bər Sa bi rin 160 il lik 
yu bi le yi ilə əla qə dar təd bir ke çi ri lib. 

Sum qa yıt RMİ Xı zı ra yon Uşaq mu si qi 
mək tə bin də gör kəm li bəs tə kar Rauf Ha cı-
ye vin 100 il li yi nə həsr olu nan “Anam, doğ-
ma və tə nim sən, Azər bay ca nım!” ad lı kon-
sert proq ra mı təq dim edi lib.

Xı zı ra yon Şo ra bad qə sə bə Sə nət kar lıq 
evin də fəaliy yət gös tə rən rəsm kur su nun 
şa gird lə ri Ay lin Zey nal lı və Fi dan Ba ba ye va 
“Kön lüm ke çir Qa ra bağ dan” ad lı res pub li ka 
in cə sə nət fes ti val-mü sa bi qə sin də I və II ye-
rə la yiq gö rü lüb lər. 

Zən gi lan ra yon Bar taz kənd Uşaq mu si-
qi mək tə bi şa gird lə ri nin he sa bat kon ser ti 
olub. 

Bər də RMİ-nin rəisi Və si lə Möh sü mo va 
və Mil li Məc li sin de pu ta tı Fat ma Yıl dı rım 
Bər də ra yo nu nun Şir van lı kən din də yer lə-
şən Şir van lı ha ma mı na ba xış ke çi rib lər. 

Ağ daş RMİ Zər dab ra yon MKS-nin Mər-
kə zi Ki tab xa na sın da “Ağıl lı yıq biz” ad lı in-
tel lek tual oyu nun fi nal mər hə lə si təş kil olu-
nub. 

İs ma yıl lı RMİ Ağ su ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Ağ su şə hər Mə-
də niy yət evin də Rauf Ha cı ye vin 100 il li yi 
mü na si bə ti lə “Mu si qi sə nə ti mi zin xə zi nə si” 
ad lı ge cə ke çi ri lib. 

Gən cə RMİ Zə rif Qa yı bov adı na 5 nöm-
rə li Uşaq mu si qi mək tə bin də Fik rət Əmi ro-
vun 100 il lik yu bi le yi ilə bağ lı təd bir ke çi ri lib. 

Go ran boy şə hər Uşaq in cə sə nət mək tə bi 
şa gird lə ri nin he sa bat kon ser ti təş kil olu nub. 

Şuşa – bitən həsrətin hekayəsi
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“Dərin duyğulara söykənməyən yaradıcılıq 
heç vaxt çox yaşaya bilməz”

Vidadi Babanlı: “Mənimlə birgə yazmağa yeni başlayanlar az deyildi. 
Çox keçmədi ki, sayları azalmağa başladı, yarı yolda qaldılar...”

Həyatınıədəbiyyatahəsredəngörkəm
liqələmustadıVidadiBabanlı“Gəlin”,
“Bulanlıqdünya”,“Müqəddəsocaq”,
“Vicdansusanda”,“Ömürlükcəza”,

“Həyatbizisınayır”,“İnsafnənə”,“Sabaha
ismarıc”kimiəvəzsizəsərləriiləoxucularına
bütövbirxəzinəbəxşedib.95yaşlıyazıçıbu
gündəölkəmizinədəbimühitindəsözünün
sehri,kəlmələrininkəsəriiləsevilir.Bizdəbu
sevgiişığındaqocamanədibimizləhəmsöh
bətolduq.

– Vi da di müəl lim, bu gün lər
də Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı na əsa sən “Şə rəf” 
or de ni ilə təl tif olun du nuz. Mə
də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 
evi niz də qo naq ol du və or de
ni si zə təq dim et di. Dü şü nü
rəm ki, sə nə ti nə ve ri lən də yər 
sə nət kar üçün iza ho lun maz 
hiss dir.
– Ulu ön dər Hey dər Əli yev 

zi ya lı la ra qar şı ol duq ca diq qət
li idi. Hət ta gü man et mə di yi miz 
mə qam lar da özü bi zə ya xın la
şıb qay ğı la rı mız la ma raq la nır dı. 
Se vi ni rəm ki, ümum mil li li de rin 
əsa sı nı qoy du ğu bu ənə nə ya
şa dı lır. Döv lə ti miz zi ya lı la rı mı
za, ədə biy yat və in cə sə nət nü
ma yən də lə ri nə qay ğı nı, hör mə ti 
əsir gə mir. Bu yük sək təl ti fə la yiq 
gö rül dü yüm üçün döv lət baş
çı mı za min nət dar lı ğı mı bil di ri
rəm. Mə də niy yət na zi ri nin evi
mə qo naq gə lib, mə nə “Şöh rət” 
or de ni ni təq dim et mə si də çox 
ali cə nab ad dım idi. Bu həm də 
sə nə tə, mə də niy yə tə yük sək 
də yə rin gös tə ri ci si dir. 

– Ta rix bo yu bir çox ya ra dı cı 
si ma lar do ğul duq la rı öl kə nin 
ta le lə ri nə tə si rin dən şi ka yət
lə nib lər. Ne cə dü şü nür sü nüz, 
dün ya ya gəl di yi niz coğ ra fi ya, 
cə miy yət fərq li ol say dı, da ha 
ra hat ömür sü rə bi lər di niz?
– Mən Azər bay ca na çox bağ

lı yam. Yə qin bu na gö rə dir ki, 
əsər lə rim də mil li ruh güc lü dür. 
Dü şü nü rəm ki, baş qa öl kə də 
ya şa say dım, be lə ya za bil məz
dim. Ən əsa sı isə mil lə ti mə, xal
qı ma bağ lı in sa nam. “Vic dan su
san da” ro ma nın dan tut muş ən 
ki çik həcm li he ka yə lə ri mə dək 
hər bi rin də xal qı mı zın hə ya tı nın 
müəy yən dövr lə ri ni əks et dir mi
şəm. İs tər “Ömür lük cə za”, ya
xud “Mü qəd dəs ocaq”, “Mə nim 
giz lin lə rim” ol sun. Hər cüm ləm
də azər bay can çı lıq möv qe yi mi 
bü tün də yər lər dən üs tün tut ma
ğa ça lış mı şam. 

– “Vic dan su san da” ro ma nı nız 
uzun müd dət ək sər ev lər də 
ma saüs tü ki ta ba çev ril miş di... 
– Mən di gər ya zı çı la rın ye ni 

əsər lə ri ni oxu ma ğa hə mi şə vaxt 
ta pır dım. Mir Cə la lın, Sü ley man 
Rə hi mo vun, Meh di Hü sey nin, 
ədə biy ya tı mı zın di gər nü ma yən
də lə ri nin ya ra dı cı lı ğı nı diq qət də 
sax la mı şam. Ümu miy yət lə, hər 
döv rün öz ya zı çı sı var. Hə min 
döv rün ideolo gi ya sı so vet ha ki

miy yə ti nə tə
rif yağ dır maq 
idi. Də rin duy
ğu la ra söy
kən mə yən ya ra dı cı lıq heç vaxt 
çox ya şa ya bil məz. Bəl kə bu na 
gö rə də bir sı ra ya zı çı la rın əsər
lə ri nin öm rü çox qı sa ol du. O ki 
qal dı “Vic dan su san da” ro ma nı
ma, bu əsə rim ya şı 50dən çox 
ol sa da, bu gün də ey ni sev gi ilə 
oxu nur. Mosk va da iki il ardar da 
100 min ti raj la çap olun muş du. 
O vaxt lar heç bir çox rus ya zı çı
la rın əsər lə ri nə bu qə dər ma raq 
yox idi. 

– Am ma son dövr lər ki ta bı əl
dənələ gə zən ya zı çı la rı mı zın 
sa yı aza lır. Sə bə bi ni nə də gö
rür sü nüz? Xü su sən də çox la rı 
şi ka yət lə nir ki, ta ri xi Zə fə ri mi
zi tə rən nüm edən key fiy yət li 
əsər lər ya zıl ma yıb. 
– Hə yat təc rü bə si, on dan da 

önəm li fit ri is te dad ol ma lı dır. 
Bun la rın boş lu ğu ya ra dı cı lı ğa 
mən fi tə sir edir. Hə vəs lə gə lib, 
əli boş qa yı dır lar. Mə nim lə bir
gə də yaz ma ğa ye ni baş la yan
lar az de yil di. Çox keç mə di ki, 
say la rı azal ma ğa baş la dı, ya rı 
yol da qal dı lar. Sə məd Vur ğu nun 
döv rün də on lar la şair var dı. İn
di ki min adı yad olu nur? Sə məd 
Vur ğu nun! Çün ki o, is te da dın 
özü idi. Hər mis ra sı Al lah ver gi si 
idi. Ta rix bo yu, ta keç miş dən bu 
be lə olub. 

– Ma dam ki, ta ri xi Zə fə ri miz
dən da nış dıq, Qa ra ba ğın iş
ğal dan azad olun ma sı xə bə ri
ni ne cə qar şı la dı nız? 
– Xal qı mı zın ürə yin də bö yük 

dərd idi. Gö zəl ra yon la rı mı zı iş
ğal dan azad et dik. Həm tor pa ğı 
mün bit, həm mə də niy yə ti zən
gin əra zi lə ri miz əsl sa hib lə ri nə 
ge ri qa yıt dı. Çox se vin dim. Pre
zi den ti mi zə mək tub da yaz dım 
ki, ağ saq qal ya zı çı ki mi al nı nız
dan öpü rəm, bi zə bö yük se vinc 
nə sib et di niz. Bu, hə qi qə tən, 
çox bö yük ha di sə dir. Bə rə kət li 
tor paq la rı mız ye nə can la na caq. 
Xal qı mı zın gü zə ra nı da ha da 
yax şı la şa caq.

– Hər bir ya zı çı nın, ümu miy
yət lə, ya ra dı cı in sa nın hə ya
tın da fə da kar qa dın ob ra zı 
müt ləq olur. Bəl kə bu haq da 
da nı şaq?
– Mə nim hə ya tım da ürək dən 

sev di yim cə mi bir in san olub. O 
da mək təb də si nif yol da şım idi. 

O qız dan son ra ürək dən heç ki
mə vu rul ma mı şam. Bə li, mü na
si bət lə rim olub, am ma əsl sev gi 
tək və ilk olur. Sə məd Vur ğu nun 
ilk mə həb bə ti Dür rə xa nı ma olan 
sev gi si ki mi... Mən özüm də bu 
mə həb bə ti qə lə mə al mı şam.

– Bəs ya zı çı nın hə yat yol da şı 
ilk mə həb bə ti nin köl gə sin də 
qal mır? Ümu miy yət lə, ya zı çı
nın ta le yin də han sı funk si ya nı 
da şı yır?

– Ya zı çı xa nı mı ol maq çə tin
dir. Gə rək onun na zı ilə oy na
ya san, hiss lə ri ni du ya san. Xa nı
mım hə mi şə mə nə dəs tək olub. 
Əl yaz ma la rı mı ma ki na da çap 
edir di. O vaxt lar kom pü ter yox 
idi. Bə zən hət ta də fə lər lə cüm lə
ni, ifa də lə ri də yi şir dim. Hər də fə 
yo rul ma dan ye ni və rəq gö tü rüb 
ma ki na nın ar xa sı na ke çir di. 

– Tols to yun xa nı mı ki mi...
– Əl bət tə. Ədə biy yat na mi nə 

be lə fə da kar lıq edən qa dın lar 
çox olub və var.

– Əc nə bi ya zı çı la rın əsər lə ri
ni oxu yur du nuz? So vet döv
rün də xa ri ci ya zı çı la rın əsər
lə ri baş qa dün ya nın təs vi ri 
de mək idi... 
– Əl bət tə, oxu yur dum. Əsa

sən fran sız ədə biy ya tı ilə ma
raq la nır dım. Bal zak, Hü qo, 
Mo pas sa nın bü tün əsər lə ri ni 
oxu yur dum. Fərq et mir, fran sız, 
al man, in gi lis, ame ri ka lı ya zı
çı la rın ya ra dı cı lı ğı na hə mi şə 
bə ləd ol maq is tə mi şəm. İn di
ki gənc lər də də mə ni bu cə hət 
na ra hat edir. Mü ta liəyə me yil li 
bö yü mür lər. Bi ri nin təs vir et di yi 
ha di sə lə rin, baş qa sı nın qur du ğu 

sü jet xət ti nin ge di şa tın dan nə
lər sə öy rən mək is tə mir lər. Mən 
Tols toy, Dos to yevs ki ki mi ya zı
çı la rın əsər lə rin dən bəh rə lə nə
rək, öz dəs txət ti mi tap mı şam. 
Ona gö rə mü ta liədən çə kin mək 
la zım de yil.

– İs te da dı nız dan qor xub, yo
lu nu zu kə sən lər çox olub?
– İrə li get mək üçün heç ki min 

önün də əyil mə mi şəm. Qü ru rum 
bu na heç vaxt im kan ver mə yib. 
Bəl kə bu na gö rə dir ki, mə nə 
qar şı haq sız lıq çox olub. Bə zi lə
rin dən bu gün də in cik li yim var. 
Am ma heç nə yə bax ma ya raq 
sə nə tim lə məş ğul ol mu şam. 93 
ya şım da “Sa ba ha is ma rıc” ki ta
bı mı ta mam la mı şam. Səh hə tim 
əl ver mə sə də, dik tə et mi şəm, 
ailə üzv lə rim ya zı ya kö çür düb. 
Mən öm rüm bo yu sə nət lə, söz
lə qi da lan mı şam. Qal ma qal dan, 
da va dan, yal taq, ikiüz lü adam lar
dan uzaq dur ma ğa ça lış mı şam.

– Hər ya zı çı nın ya ra dı cı lı ğı 
üçün özü nə məx sus mün bit 

şə raiti olur. Hət ta bə zən de yir
lər ki, xoş bəxt ya zı çı nın, şairin 
əsə ri oxu cu nun ürə yi nə to xu
na bil məz. 
– Bə zən ide ya qə fil dən gə

lə bi lər. Xa tır la yı ram, qeyd lər 
edir dim ki, unut ma yım. Adə
tən ge cə lər iş lə yir dim. Bə zən 
o səs siz lik də süb hə qə dər ya
zır dım. Hə min saat lar da özün
lə tək bə tək qa lır san. Fik ri ni 
ya yın dı ran da ol mur. Ya zı çı nın 
hə yat mü şa hi də si güc lü, gö zü 
iti ol ma lı dır. İn san la rı ta nı ma
ğı ba car ma lı dır. Pi si yax şı dan 
ayırd et mə li dir. Rast laş dı ğın in
san la rın hə rə sin dən bir cə hə ti 
gö tü rüb ya müs bət, ya da mən fi 
ob raz ya ra da bil mə li sən. Hə yat 
bi li yi güc lü ol ma lı dır. “Vic dan 
su san da” ro ma nı nı ya zan da bir 
il kim ya çı lar la bir gə ça lış mış
dım. Ya xud “Hə yat bi zi sı na yır” 
ro ma nı nı ər sə yə gə tir mək üçün 
Sum qa yıt da kı fəh lə ya taq xa na
la rı nın bi rin də tər bi yə çi müəl lim 
iş lə mə yə baş la dım. Əmin ol du
ğum bir şey var ki, hə ya tı də rin
dən mə nim sə mə sən, əsər lə rin 
oxu cu nun ürə yi nə yol ta pa bil
mə yə cək...

Söhbətləşdi: Leyla Sarabi

“Mədəni gənclik” layihəsinin növbəti ünvanı Akademik Musiqili Teatr olub

Gənclərinincəsənətəmarağınınartırılmasıməqsədilə
MədəniyyətNazirliyininhəyatakeçirdiyi“Mədənigənc
lik”layihəsininnövbətiünvanıAzərbaycanDövlətAka
demikMusiqiliTeatrıolub.Mayın24dəlayihədəiştirak

edəntələbələrteatrda“ParisNotrDamaithaf”tamaşasına
baxıblar.

Ta ma şa dan əv vəl Mə də niy
yət Na zir li yi nin əmək da şı Cə fər 
Hə sə nov la yi hə nin əhə miy yə ti 
ba rə də da nı şıb. Qeyd edib ki, 
la yi hə çər çi və sin də Ba kı Döv lət 
Uni ver si te ti nin tə lə bə lə ri pay tax
tın müx tə lif mə də niy yət ocaq la
rın da ta ma şa lar və kon sert lər 
iz lə yə bi lə cək lər. Həm çi nin kol
lek tiv lə gö rü şə cək, sor ğu da iş ti
rak edə rək ən çox bə yən dik lə ri 
teat rı, ta ma şa nı və s. qiy mət lən

dir mək im ka nı qa za na caq lar.
Son ra fran sız ya zı çı sı Vik tor 

Hü qo nun məş hur ro ma nı nın 
mo tiv lə ri əsa sın da re jis sor Sa
mir Qu la mo vun səh nə ləş dir di yi 
və qu ru luş ver di yi “Pa ris Notr
Da ma it haf” ta ma şa sı nü ma yiş 
olu nub. Ta ma şa nın ide ya müəl
li fi və bə dii rəh bə ri Əmək dar in
cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq 
üz rə fəl sə fə dok to ru Əli qis mət 
La la yev dir.

Səh  nə əsə  ri ta  ri  xi me  mar  lıq 
in  ci  si, Av  ro  pa  nın əzə  mət  li sim 
vol  la  rın  dan bi  ri olan Pa  ris Notr
Dam kil  sə  sin  də 2019cu il ap 
re  lin 15də baş ver  miş yan  ğın 
ha  di  sə  si  nə it  haf olu  nub.

Ta  ma  şa  da “Not  reDa  me de 
Pa  ris” mü  zik  li  nin müəl  li  fi Ri 
çard Kon  çian  te, məş  hur bəs 
tə  kar  lar Ri  xard Şt  raus, To  ma 
so Al  bi  no  ni, Jorj Bi  ze, Sa  muel 
Bar  be  rin əsər  lə  rin  dən is  ti  fa  də 
edi  lib. Qu  ru  luş  çu di  ri  jor və or 
kestr  ləş  dir  mə  nin müəl  li  fi Əmək 
dar in  cə  sə  nət xa  di  mi Fəx  rəd  din 
Ata  yev, qu  ru  luş  çu ba  let  meys 
ter  lər Əmək  dar ar  tist  lər Za  kir və 
Ley  la Ağa  yev  lər, xor  meys  te  ri 
Əmək  dar ar  tist Va  qif Məs  ta  nov, 

qu  ru  luş  çu rəs  sa  mı Vü  sal Rə 
him, mu  si  qi mətn  lə  ri  nin müəl  li  fi 
şair İl  qar Fəh  mi  dir.

Rol  la  rı Əmək  dar ar  tist Na 
dir Xa  si  yev, akt  yor  lar Ni  cat Əli, 
Meh  ri  ban Za  li  ye  va, Emin Zey 
nal  lı, Hü  seyn Əli  li, Sə  məd  za  də 
Xa  si  yev, Şa  ban Cə  fə  rov, Mu  rad 
Əli  yev, Ofe  li  ya Məm  mə  do  va, 
Fə  rid Rza  yev, Zaur Əli  yev, Əli 
Kə  ri  mov, Cəb  ra  yıl Cəb  ra  yı  lov, 
həm  çi  nin xor və ba  let trup  pa  sı 
nın ar  tist  lə  ri ifa edib  lər.

Qeyd edək ki, “Mə  də  ni gənc 
lik” la  yi  hə  si çər  çi  və  sin  də Aka 
de  mik Mu  si  qi  li Teatr  da ikin  ci 
ta  ma  şa iyu  nun 7də Üze  yir Ha 
cı  bəy  li  nin “O ol  ma  sın, bu ol  sun” 
mu  si  qi  li ko  me  di  ya  sı ola  caq.

“Azərbaycanfilm”in nəzdində 
Ekspert şurası yaradılıb

Dövlətdəstəyiiləbədii,sənədlivəanimasiyafilmlərinin,digər
audiovizualəsərlərinistehsalı,eləcədəssenariportfelininfor
malaşdırılmasıüçünmüsabiqələrintəşkilinihəyatakeçirmək
məqsədiləCəfərCabbarlıadına“Azərbaycanfilm”Kinostudi
yasınəzdindəEkspertşurasıyaradılıb.

Ki nos tu di ya dan bil di ri lib ki, ki no şü nas, ki no re jis sor, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Ayaz Sa la ye vin rəh bər lik edə cə yi Şu ra nın üzv
lə ri Xalq ar tis ti Meh ri ban Zə ki, Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te ti nin Ki no şü nas lıq və ek ran dra ma tur gi ya sı 
ka fed ra sı nın mü di ri, dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əli 
Əmir li, hə min ka fed ra nın müəl li mi, sə nət şü nas, ki no re dak to ru 
Na dir Bə də lov, dra ma turq, sse na rist İs ma yıl İman dır. Eks pert şu
ra sı nın mə sul ka ti bi Ley la Və zir za də dir.

Şu ra üzv lə ri nin sə la hiy yət müd də ti ca ri ilin so nu na qə dər dir. Bu 
müd dət də ki nos tu di ya da hə ya ta ke çi ri lə cək mü sa bi qə lər Eks pert 
şu ra sı üzv lə ri nin qə ra rı ilə qiy mət lən di ri lə cək.

Xalq yazıçısı Kamal Abdulla 
gənclərlə görüşüb

AzərbaycanRespublikasıGənclərFondunundəstəyiiləXalq
yazıçısı,akademik,AzərbaycanDillərUniversitetinin(ADU)
rektoruKamalAbdullanıngənclərləgörüşükeçirilib.Görüş
DünyaGəncTürkYazarlarİctimaiBirliyitərəfindən“Əbədisev
gi–Vətən”layihəsiçərçivəsindəreallaşıb.

Xalq ya  zı  çı  sı 
el  mi və ədə  bi ya 
ra  dı  cı  lı  ğı, sev  di  yi 
müəl  lif  ər, mü  ta 
liə, “Ki  ta  biDə  də 
Qor  qud” das  ta  nı 
haq  qın  da gənc 
lə  rin sual  la  rı  nı 
c a   v a b   l a n   d ı   r ı b , 
mə   də   n i y   yə t   şü  
nas  lıq, mi  fo  lo  gi  ya 
və mi  fo  linq  vis  ti  ka 
haq  qın  da fi  kir  lə  ri 
ni bö  lü  şüb. Ka  mal 
Ab  dul  la rəh  bər  lik et  di  yi uni  ver  si  te  tin və Azər  bay  can Ya  ra  dı  cı  lıq 
Fon  du  nun uğur  lu la  yi  hə  si olan Ya  ra  dı  cı  lıq fa  kül  tə  si haq  qın  da da 
söh  bət açıb.

Həm  çi  nin Ba  kı Bey  nəl  xalq Mul  ti  kul  tu  ra  lizm Mər  kə  zi  nin təş  ki  lat 
çı  lı  ğı və Pre  zi  dent Ki  tab  xa  na  sı, Eko  lo  gi  ya və Tə  bii Sər  vət  lər Na 
zir  li  yi və ADUnun bir  gə la  yi  hə  si əsa  sın  da,  ta  rix  çi alim  lər, to  po 
nim  lər, dil  çi  lik və xə  ri  tə  çək  mə üz  rə mü  tə  xəs  sis  lər cəlb edil  mək  lə 
nəşr olu  nan “Hə  qi  qə  tin ono  mas  ti  ka  sı” ki  ta  bı haq  qın  da mə  lu  mat 
ve  ri  lib. Qeyd olu  nub ki, gər  gin təd  qi  qat iş  lə  ri  nin bəh  rə  si olan bu 
ki  tab er  mə  ni van  da  liz  mi  nin və er  mə  ni sax  ta  kar  lı  ğı  nın ən ba  riz 
nü  mu  nə  lə  rin  dən bi  ri  nə – ta  ri  xi Azər  bay  can tor  paq  la  rın  da, in  di  ki 
Er  mə  nis  tan Res  pub  li  ka  sı əra  zi  sin  də əsr  lər bo  yu ya  şa  mış azər 
bay  can  lı  la  rın iz  lə  ri  nə, bi  zə məx  sus 1600ə ya  xın to  po  nim, hid 
ro  nim və oro  nim  lə  rin küt  lə  vi şə  kil  də də  yiş  di  ril  mə  si və sax  ta  laş 
dı  rıl  ma  sı, bir çox ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  ri  nin yer üzün  dən si  lin  mə  si 
fakt  la  rı  na həsr olu  nub.

Ya  zı  çı gö  rü  şün so  nun  da 2020ci il  də Tür  ki  yə  də çap olu  nan 
“Mi  fo  lo  gi  ya el  çi  si Ka  mal Ab  dul  la ər  mə  ğa  nı” ki  ta  bı  nı gənc  lə  rə hə 
diy  yə edib.

ADA Universitetində “İtalyan dizayn günü” 
Mayın24dəADAUniversitetindəİtaliyanınAzərbaycandakı
Səfirliyi,İtaliyaTicarətAgentliyivəADAUniversitetininİnkişafvə
Diplomatiyaİnstitutununbirgətəşkilatçılığıilə“İtalyandizayn
günü”mövzusundatədbirvəsərgikeçirilib.

Uni  ver  si  te  tin rek  to  ru, sə  fir Ha  fiz Pa  şa  yev və İta  li  ya  nın öl  kə  miz 
də  ki sə  fi  ri Klaudio Taf  u  ri qo  naq  la  rı sa  lam  la  yıb  lar.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 2020
ci il  də İta  li  ya  ya döv  lət sə  fə  ri za  ma  nı mü  hüm ra  zı  laş  ma  la  rın əl  də 
edil  di  yi  ni de  yən rek  tor ADAnın ba  za  sın  da fəaliy  yət gös  tə  rə  cək 
İta  li  yaAzər  bay  can Uni  ver  si  te  ti  nin gə  lə  cək fəaliy  yə  tin  dən bəhs 
edib. Bil  di  ri  lib ki, sö  zü  ge  dən uni  ver  si  te  tin tə  sis edil  mə  si  nə İta  li 
ya  nın beş apa  rı  cı ali təh  sil oca  ğı – Luiss Uni  ver  si  te  ti, Bo  lon  ya 
Uni  ver  si  te  ti, Mi  lan Po  li  tex  nik Uni  ver  si  te  ti, Tu  rin Po  li  tex  nik Uni  ver 
si  te  ti və Ro  ma  nın Sa  pien  za Uni  ver  si  te  ti cəlb olu  nub və bu əmək 
daş  lıq Azər  bay  can  da ital  yan di  zayn ənə  nə  si  nin da  ha da ge  niş 
ya  yıl  ma  sı  na fay  da ve  rə  cək.

Sə  fir Klaudio Taf  u  ri vur  ğu  la  yıb ki, İta  li  ya zən  gin mə  də  ni keç  mi 
şin  dən ya  rar  la  na  raq di  zay  nın gə  lə  cək is  ti  qa  mə  ti  nin for  ma  laş  ma 
sı  na töh  fə ve  rir.

Ta  nın  mış ital  yan me  mar Mi  kel de Luc  ci di  zay  nın gə  lə  cə  yi, kon 
sep  tual viz  yo  nu ba  rə  də mə  lu  mat ve  rib, şə  hər  sal  ma  da “Earth 
Sta  tions” ya  naş  ma  sı ilə bağ  lı təq  di  mat edib. “Maire Tec  ni  mont 
S.p.A.” şir  kə  ti  nin vit  sepre  zi  den  ti Cian  ni Bar  daz  zi “Da  vam  lı gə  lə 
cək üçün di  zayn və ye  ni tex  no  lo  gi  ya  lar” möv  zu  sun  da təq  di  mat  la 
çı  xış edib.

 ADA Uni  ver  si  te  ti  nin pro  rek  to  ru, uni  ver  si  te  tin nəz  din  də İn  ki  şaf 
və Dip  lo  ma  ti  ya İns  ti  tu  tu  nun di  rek  to  ru Fa  riz İs  ma  yıl  za  də  nin mo 
de  ra  tor  lu  ğu ilə ke  çi  ri  lən mü  za  ki  rə  lər  də Eko  lo  gi  ya və tə  bii sər 
vət  lər na  zi  ri Mux  tar Ba  ba  yev, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Döv  lət 
Şə  hər  sal  ma və Ar  xi  tek  tu  ra Ko  mi  tə  si  nin səd  ri Anar Qu  li  yev, ener 
ge  ti  ka na  zi  ri  nin müavi  ni El  nur Sol  ta  nov, Ba  kı Ali Neft Mək  tə  bi  nin 
rek  to  ru El  mar Qa  sı  mov çı  xış edib  lər.

Anar Qu  li  yev iş  ğal  dan azad edil  miş əra  zi  lə  rin Ümu  mi pla  nı 
üzə  rin  də iş  lə  rin ye  kun  laş  dı  ğı  nı, onun əsa  sın  da ha  zır  da şə  hər  lər 
üz  rə Baş plan  la  rın, mü  fəs  səl plan  la  rın müx  tə  lif ha  zır  lıq mər  hə  lə 
lə  rin  də ol  du  ğu  nu bil  di  rib. O, apa  rı  lan bər  paqu  ru  cu  luq pro  se  sin 
də ən qa  baq  cıl tex  no  lo  gi  ya və müasir təc  rü  bə  nin tət  biq edil  di  yi 
ni, ta  ri  ximə  də  ni ir  sin qo  run  ma  sın  da İta  li  ya şir  kət  lə  rin  dən gə  lən 
tək  lif  ə  rin də yük  sək qiy  mət  lən  di  ril  di  yi  ni və bu is  ti  qa  mət  də ge  niş 
əmək  daş  lıq im  kan  la  rı  nın ol  du  ğu  nu qeyd edib.

Təd  bir ital  yan şir  kət  lə  ri  nin di  zayn et  di  yi la  yi  hə  lə  rin nü  ma  yi  şi ilə 
ba  şa ça  tıb.
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sonra gətirdilər...”
Və tən mü ha ri bə sin də əsir yurd yer lə ri mi zin azad lı ğı uğ-
run da ca nı nı fə da edən igid oğul la rı mı zın qəh rə man lı ğı 
heç vaxt unu dul ma ya caq. 19 ya şın da şə hid lik zir və si-
nə uca lan igid lə ri miz dən bi ri – Mə həm məd Kə rim li ni 
ta nı yaq. 

Mə həm məd Mə za-
him oğ lu Kə rim li 2000-
ci il de kab rın 16-da 
Neft ça la ra yo nun da 
ana dan olub. İlk təh-
si li ni Neft ça la ra yon 
El ton Hə bi bov adı na 4 
say lı tam or ta mək tə-
bin də alıb. Mə həm məd 
uşaq lıq dan id ma nın bir 
sı ra növ lə ri nə ma raq 
gös tə rib. O, şah mat, 
gü ləş, boks və bas-
ket bol ilə məş ğul olub. 
2016-cı il də Ba kı Qi da 
Sə na ye Kol le ci nin Ət 
və süd məh sul la rı nın 
tex no lo gi ya sı fa kül tə-

si nə qə bul olu nur. 2020-ci il də təh si li ni bi ti rə rək hər bi xid-
mə tə yol la nır. Xü su si Tə yi nat lı Qüv və lə rə (XTQ) se çi lə rək 
xid mə ti ni kəş fi y yat çı ki mi da vam et di rir.

2020-ci ilin 27 sent yab rı – Azər bay can ta ri xi nin ye ni, 
şan lı sə hi fə si nin ya zıl dı ğı gün. Mə həm məd də mü ha ri bə-
nin ilk an la rın da düş mə ni cə za lan dır maq üçün, ana yur dun 
azad lı ğı uğ run da dö yüş lə rə qa tı lır. O, Kəl bə cər, Fü zu li, Xo-
ca vənd və Mu rov dağ uğ run da dö yüş lər də öz şü caəti ilə 
se çi lir. Mə həm məd sent yab rın 30-da Mu rov dağ is ti qa mə-
tin də ge dən ağır dö yüş lər də qəh rə man ca sı na şə hid olur.

Şə hi din ana sı Gül şən Kə ri mo va de yir ki, Mə həm məd 
mü ha ri bə yə get mə si ba rə də ailə si nə xə bər ver mə yib: 
“Hə ya tı bo yun ca ailə si nin ona gö rə na ra hat ol ma sı nı is tə-
məz di. Biz an caq şə hid lik xə bə ri gə lən də onun mü ha ri bə-
də iş ti rak et di yi ni öy rən mi şik. Mə həm məd çox zəh mət keş 
oğul idi. Kol lec də oxu du ğu müd dət də bi zə çə tin lik ol ma-
ma sı üçün dərs dən son ra iş lə yir di. La kin dip lo mu nu al-
ma mış hər bi xid mə tə yol lan dı. Mə həm məd şə hid ola ca ğı-
nı san ki hiss edir di. Ata sı na de yir di ki, mən hər bi xid mə tə 
ge dən də son ra ge dib dip lo mu mu gö tü rər sən. La kin ata sı 
Mə həm mə də “Sən get, sağ-sa la mat gəl, özün dip lo mu nu 
alar san” de yir di. Dip lo mu nu kol lec müəl lim lə ri Mə həm-
məd şə hid olan dan son ra gə tir di lər... Al lah bü tün şə hid-
lə ri mi zə rəh mət elə sin”.

Mə həm məd Kə rim li 2020-ci il okt yab rın 6-da Neft ça la 
ra yon qə bi ris tan lı ğın da tor pa ğa tap şı rı lıb. Öl kə baş çı sı nın 
sə rən cam la rı ilə ölü mün dən son ra “Azər bay can Bay ra ğı” 
or de ni, “Cə sur dö yüş çü”, “Və tən uğ run da”, “Kəl bə cə rin 
azad olun ma sı na gö rə”, “Xo ca vən din azad olun ma sı na 
gö rə”, “Cəb ra yı lın azad olun ma sı na gö rə” me dal la rı, həm-
çi nin Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti adın dan mü-
da fi ə na zi ri nin mü va fi q sə rən ca mı ilə “Hər bi xid mət də fərq-
lən mə yə gö rə” 3-cü də rə cə li me da lı ilə təl tif edi lib.

Ru hu şad ol sun.

Nurəddin

Qəlbi Vətənlə döyünürdü...
Və tən mü ha ri bə sin də ta rix ya zan, do ğu lub bo ya-ba şa 
çat dı ğı Lən kə ran eli nin qü rur, if ti xar ye ri nə çev ri lən İq bal 
Bay ra mo vun 43 il lik ömür yo lu baş dan-ba şa saf lıq dün-
ya sı na bən zə yir. Onun hə yat fəl sə fə sin də yal nız gö zəl 
dün ya na mi nə qu rub-ya rat maq, hər bir iş də yur du na 
gə rək ol maq du rur du. Bü tün yax şı lıq lar, nə cib əməl lər, 
in san la ra tə mən na sız mü na si bət bu lə ya qət li Və tən öv-
la dı nın iç dün ya sın dan qay naq la nır dı. Elə İkin ci Qa ra bağ 
sa va şın da hə ya tı nı fə da et mə si ca nın dan ar tıq sev di yi 
Və tə nin ya şa ma sı üçün idi...

İq bal Əh mə da ğa oğ-
lu Bay ra mov 1977-ci il 
iyu lun 4-də Lən kə ra-
nın Hir kan qə sə bə sin-
də dün ya ya göz açıb. 
Qə sə bə də or ta təh si li-
ni ba şa vu rub 1994-cü 
il də Azər bay can Döv-
lət Neft Aka de mi ya sı-
na (in di ki Azər bay can 
Döv lət Neft və Sə na ye 
Uni ver si te ti) da xil olur. 
Tə lə bə lik il lə rin də oxu-
yub öy rən mək dən yo-
rul mur. Gö zəl əx la qı, 
hə ya ta sağ lam ba xı şı, 
in san lı ğa sev gi si müəl-
lim və tə lə bə lər tə rə fi n-

dən rəğ bət lə qar şı la nır, ona hör mət qa zan dı rır.
Qa ra ba ğın Er mə nis tan tə rə fi n dən əsa rət də sax la nıl ma sı 

İq ba lın ən ya rar lı ye ri idi. Ali təh sil dən son ra, 2001-ci il də 
or du sı ra la rı na yol la nır. Ley te nant rüt bə sin də Ağ dam-Tər-
tər is ti qa mə tin də “N” say lı hər bi his sə də ta ğım ko man di ri 
ki mi xid mət edir. Əs gər lə ri nə bö yük qay ğı gös tə rir, on la rın 
hör mə ti ni qa za nır. 

İq bal baş ley te nant rüt bə si ilə eh ti ya ta bu ra xı lır. Üç il 
mül ki hə yat da müx tə lif iş lər də ça lı şır. Tə bii ki, gün lə ri ra-
hat, gö zəl keç sə də, düş mə nin əda lət siz hə rə kət lə ri nə son 
qoy maq dan öt rü hə ya tı nı ye ni dən hər bi yə bağ la yır. Ana-
mız Azər bay ca nın qey rət li oğ lu ki mi si nə si ni ya nar od edib 
düş mə nin bağ rı nı çat la dan gü nə ha zır la şır. Ma yor rüt bə-
si nə yük sə lir, nü mu nə vi xid mə ti nə gö rə si nə si ni me dal lar 
bə zə yir.

Və tən mü ha ri bə si baş la nan gün dən ma yor İq bal Bay ra-
mov mən fur düş mə nə nif rət his si ilə dö yü şə atı lır. San ki 
düş mə nin kö kü nü kəs mək də Və tən sev gi si ona hər sa vaş-
da ye ni qüv və ve rir. Cə sa rət lə dö yü şür, ön də ge dir, əs gər-
lə ri ni hü cu ma səs lə yir. Cəb ra yıl da da düş mə nə od qo yur, 
on la rın çox lu can lı qüv və si ni məhv edir, tex ni ka sı nı sı ra-
dan çı xar dır. Bun dan əla və, də fə lər lə dö yüş yol daş la rı nı 
mü ha si rə dən qur ta rır. Okt yab rın 5-də düş mən gül lə si qəh-
rə man ma yo run öm rü nə son qo yur. 

İq bal Bay ra mov öm rü nü Və tə ni üçün ya şa dı. Döv lət baş-
çı sı nın mü va fi q sə rən cam la rı ilə ölü mün dən son ra “Və tən 
uğ run da” və “İgid li yə gö rə” me dal la rı na la yiq gö rül dü. 

Bu gün bü tün Lən kə ran ca maatı öz qəh rə man oğ lu ilə 
fəxr edir, onun şə rəfl  i ömür yo lu nu öz lə ri nə ör nək bi lir lər. 
Al lah rəh mət elə sin. 

Zəfər Orucoğlu
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Bu il ana dan ol ma sı nın 160 il li yi ni qeyd 
et di yi miz Mir zə Ələk bər Sa bir yu bi ley-
dən-yu bi le yə, tə vəl lüd və və fat gün-
lə rin də xa tır la na caq şəx siy yət lər dən 

de yil! Xal qın şairi əbə di ya şar əsər lə ri ilə 
hər ha lı mız da, hər mə qam da bi zim lə-
dir! “Mə na lar alə mi”ndə əbə di di ri şairin 
“səs”ini ba tı ra, söz-fi kir kar va nı nı da yan-
dı ra bi lə cək bir qüv və yox dur!  

Əgər bu gün də “Oxut mu ram, əl çə kin!”, 
“Öy lə zəh ləm ge dir, Al lah da bi lir mil lət dən”, 
“Mən göz lə mə rəm buğ da çı xar, ver bə bə yin-
dən”... de yən lə ri miz, ana di li miz də da nış ma ğa 
“əri nən”lə ri miz var sa, Sa bi ri unut maq olar mı?! 

Mir zə Ələk bər Sa bir (1862-1911) şair lər 
yur du Şa ma xı da dün ya ya göz aç mış dı. Se yid 
Əzim Şir va ni ki mi söz us ta dı və maarif xa di-
mi onun müəl li mi, pi ri ol muş du. İlk qə ləm təc-
rü bə lə ri ni də elə müəl li mi nin ya nın da or ta ya 
çı xar mış, us ta dı nın tap şı rıq-töv si yə si lə fars 
di lin dən tər cü mə lər et mə yə, im za, tə xəl lüs 
ki mi Sa bir ol ma ğa baş la mış dı. Bu baş lan ğıc 
ədə bi-ic ti mai mü hit də çox baş la rı ağ rı da caq, 
xal qı nın ba şağ rı la rı na məl həm ola caq dı... 

Bəs tə bi aşıb-da şan şair nə dən və ne cə 
yaz ma lı idi? Sa bir sa ti ray la “si lah lan ma-
mış dan” əv vəl, cə miy yə tin kök lü 
prob lem lə rin dən tam xə bər dar ol-
ma mış dan “Han sı bir müş kül dür ki, 
səbr ilə asan ol ma sın” dü şün cə sin də 
ola, “qə mi-hic ra nə dö zə” bi lər di. La-
kin mil lə ti nin işıq lı, eti bar lı gə lə cə yi 
mə sə lə sin də sə bir və dö zü mə yer 
yox idi. Xal qın ya ra la rı üçün qə zə liy-
yat məl həm ola bil məz di. Ni şan ga hı 
möv hu ma ta dön dər mə yin, yat mış la-
rı, əf sa nə və rə va yət lə rə qa pıl mış la-
rı sil kə lə yib oyat ma ğın vax tı çox dan 
çat mış dı. 

Bir sı ra ədə biy yat şü nas lar və 
şairin müasir lə ri Mir zə Ələk bər Ta hir za də nin 
“Sa bir” ol ma sın da “Mol la Nəs rəd din” dər gi si-
nin xü su si rol oy na dı ğı nı söy lə yib lər. Gör kəm-
li ya zı çı-dra ma turq, şairin ya xın dost la rın dan 
Əb dür rə him bəy Haq ver di yev bu ba rə də ya-
zır dı: “Sa bi rin tə bi nə, qa fi  yə pər daz lı ğı na, 
bə da hə tən şeir söy lə mə si nə heç bir söz ol-
maz dı. Sa bir, hə qi qə tən, şeir də bö yük mə ha-
rət ye tir miş bir şair idi. Sa bir “Mol la Nəs rəd-
din”dən çox qa baq şeir lər ya zar dı. Nə ha yət, 
Sa bi ri “Sa bir” edən “Mol la Nəs rəd din” ol du. 
Təb Sa bi rin idi, qa fi  yə pər daz lıq Sa bi rin idi, is-
te da di-şe riy yə Sa bi rin idi, fə qət möv zu ve rən 
“Mol la Nəs rəd din” və Mir zə Cə lil idi”.

Hə qi qə tən də, Mir zə Cə lil və “Mol la Nəs rəd-
din” Sa bi rə tən qi di realiz min, sa ti ra yo lu nun 
qa pı sı nı aç mış dı. Əgər şairin yo lu mət buat-
dan, xü su si lə bu dər gi dən düş mə səy di, bəl kə 
də qə zəl xan, mər si yə xan lıq dan çox da uza ğa 
ge də bil mə yə cək di. Bu ge diş lə Sa bir föv qə la-
də tə bi ilə mər si yə us ta la rı Əbül hə sən Ra ci, 
Qum ri Dər bən di, Mol la Hü seyn Də xil və baş-
qa la rı nın sı ra sın da yer ala caq, il də vur-tut 40 
gün ya da sa lı na caq dı. Bir hal da ki, cə miy yə-
ti zül mət də sax la yan mi nil lik prob lem lər ar tıq 
səh nə dən in san la rın bir ba şa üzü nə de yi lir di-
sə, bül bü lün əf ğa nı, gö zə lin naz-qəm zə si ki mi 
bər bə zək, mür gü lə di ci poetik həb lər eff  ek tiv 
ola bil məz di. Xal qın dərd lə ri nə əlac et mək yo-
lu nu tu tan Sa bir ya ra dı cı lıq yö nü nü də yiş dir-
mə liy di. Am ma eti raf et mə li yik ki, şairin növ-
hə lə ri də bə dii vü sə ti nə gö rə müəl li fi n poeti ka 
kəh kə şa nı nın miq ya sı haq qın da dol ğun tə-
səv vür ya rat maq ba xı mın dan diq qə tə la yiq 
nü mu nə lər dir. Yə ni o, han sı vəzn də, han sı 
janr da yaz ma sın dan ası lı ol ma ya raq, özü nə-
məx sus dur, Sa bi ra nə dir!

Ha şi yə. Mər hum şair-qə zəl xan, təd qi qat-
çı Ələm dar Ma hir (1950-2014) Sa bir lə bağ-
lı da nış dı ğı bir əh va lat da bil di rir di ki, İmam 
Hü sey nin vaxt sız və fat edən oğ lu Əli Ək bə rə 
qəl bən bağ lı olan bir nə fər Sa bir lə şə rik qar-
pız xı rı (bos tan) əkir. Bol məh sul ye ti şir. Sa-
bir şə ri ki nə de yir ki, Əli Ək bər haq qın da bir 
mər si yə yaz sam, bu məh su lu mə nim lə ne cə 
bö lər sən? Ki şi bil di rir ki, üç his sə si sə nin, bir 
his sə si mə nim. İki gün dən son ra Sa bir “Bax dı 
çün Ək bə ri nin ni zə də Ley la üzü nə...” mis ra sı 
ilə baş la yan məş hur mər si yə ni ya zıb gə ti rir. 
Or ta ğı de yir ki, mən ədə biy yat çı de yi ləm axı, 
bil mi rəm bu mər si yə xı rın üç his sə si nə də yər, 
yox sa dəy məz. Ra zı la şıb şeiri Se yid Əzim 
Şir va ni yə gön də rir lər. Bir ne çə gün dən son ra 
Se yid Əzim dən ca vab gə lir. Bəl li olur ki, şair 
Sa bi rə bir ağ və rəq və lə lək gön də rib. Bu nu 
gö rən şə rik lər fi k rə ge dir lər. Şair de yir ki, Se-
yid Əzim boş və rəq və lə lək lə bun dan son ra 
bir da ha növ hə yaz ma ya ca ğı nı, bu işi mə nim 
ix ti ya rı ma bu rax dı ğı nı bil di rir...

***
Sa bi rin 1903-cü il də “Şər qi-Rus” qə ze-

ti va si tə si lə bö yük mət buata gə li şi, son ra 
“Hə yat” qə ze tin də və nə ha yət, “Mol la Nəs-
rəd din”də çı xış et mə si onun ya ra dı cı lıq is ti-
qa mə ti ni kök lü şə kil də də yiş mə si ilə nə ti cə-
lən di. “Hə yat” qə ze ti nin 1906-cı il 10 fev ral 
sa yın da “M.Möh tə mil” im za sı ilə dərc olu nan 
“Bir məc lis də on iki ki şi nin söh bə ti” sa ti ra sı 
şairin ye ni ya ra dı cı lıq is ti qa mə ti nin mə ram-
na mə si, “Hop hop na mə”-“Sa bir na mə”si nin 
pro lo qu idi. “Sa bir öz xal qı nı təh qir edib” (?!) 
dü şün cə sin də olan la rın (təəs süf ki, bun la rın 
ara sın da elm-sa vad sa hib lə ri də var) yad da-
şı nı tə zə lə mək üçün sö zü ge dən şeiri ix ti sar 
et mə dən ve ri rik:  

Və kil
   Həq si zə həq li de yib, bir çox gü na ha bat mı şam.

Hə kim
Dər di təş xis et mə yib, qövm-əq rə ba ağ lat mı şam.

Ta cir
Mən hə lal ilə hə ra mı bir-bi ri nə qat mı şam.

Röv zə xan
Üm mə tin pu lun alıb, mən göz lə rin is lat mı şam.

Dər viş
Ner də bul sam soq açıb,
  min-min ya lan söz sat mı şam.

So fi 
Ru zü-şəb həq-həq de yib,
  mən hər kə si oy nat mı şam.

Mol la
Gün də bir fi t va ve rib, məx lu qu çox al dat mı şam.

Elm
Qə ti-üm mid et mi şəm, yek sər bu qöv mi at mı şam.

Cəhl
Or ta da kef ey lə yib, mən həm mə ra mə çat mı şam.

Şair
Bül bü lə, eş qə, gü lə dair ya lan fır lat mı şam.

Əvam
An la mam hər giz, cə ha lət bəs tə rin də yat mı şam.

Qə zet çi
Mən cə ri dəm dol maq üçün mət lə bi uzat mı şam.

***
Bə li, Sa bir xal qın bəd xah la rı na qar şı çox 

aman sız idi. Onun ya ra dı cı lı ğı nın bü töv mən-
zə rə si ni göz önü nə gə ti rən də şairin bu möv qe-
yin dən heç bir hal da ge ri çə kil mə di yi nə şa hid 
olu ruq. Ya lan çı mol la la rın onun qət li nə fər man 
ver dik lə ri ni (Ba la xa nı mək tə bin də ona atəş 
açıl mış dı və şair tə sa dü fən sağ qal mış dı) bil sə 
də, xal qın ma lı na göz di kən ac göz mə mur la rın 
hə də fi  nə çev ril sə də, haq qın, haq lı nın ya nın da 
ol du ğu üçün zər rə cə bəd gü man de yil di. Ümu-
miy yət lə, şair cə miy yə tin dərd lə ri nə təh sil dən, 
özü nü dərk dən sa va yı ça rə ola caq ikin ci bir 
va si tə gör mür dü. Onun mək təb lə, elm lə bağ lı 
ça ğı rış la rı mür gü lü küt lə nin da ha də rin yu xu ya 
dal ma sı nı ar zu la yan mil lət qə nim lə ri nin yu xu-
su na ha ram qa tır dı. Sa bir cə nub kü lə yi nin gə-
tir di yi, din pər də si nə bü rün müş, Kər bə la ha di-
sə lə ri fo nun da sa də ca maatın duy ğu la rı nı əsir 
alan xu ra fa tın, “kim da ha çox göz ya şı tök dü rə 
bi lər” de yə ya rı şa gi rən lə rin qar şı sın da mə tin 
da yan mış dı. Din iş baz la rı nın əməl lə ri nə qar şı 
hə mi şə kü lək dən ayıq olan şair da yan ma dan 
sa ti ra mər mi lə ri sa çır dı.

Saf niy yət li ədi bə qar şı hü cum la rın in ten siv 
xa rak ter al dı ğı bir dö nəm də şair şir van lı la rın 
tim sa lın da bü töv Azər bay can xal qı na mü ra-
ciət ola raq “Əş hə dü bil la hi-əliy yül-əzim” ad lı 
şeiri ni qə lə mə al mış dı. Müəl lif bu ra da özü nün 
“sa hi bi-iman”, “köh nə mü səl man”, “haq se vən 
in san”, nə ha yət, “qaili-Qu ran” ol du ğu nu qa ra-
gü ruh çu la rın diq qə ti nə çat dı rır dı. Əs lin də, Sa-
bir bu şeir lə mü ba ri zə si nin əsas hə də fi  ni bir 
da ha bə yan edir di.

Sa bir maarif təş nə siy di. Elm dən, təh sil dən 
qor xan lar, qız uşaq la rı ilə “mək təb” kəl mə si-
ni bir ara da tə səv vü rə be lə gə tir mək is tə mə-
yən lər şairin qro tesk qəl pə lə ri nə müt ləq tuş 
gəl mə liy di. Bi ça rə Və tə nin qa ran lı ğa məh kum 
öv lad la rı nın yo lu nu ay dın lat ma ğı, “saq qa lı 
uşaq”la rın, “həz rət Ab ba sa” na mə gön də rən-
lə rin, “ka fi r lə rin” dü zəlt di yi qa ta ra min mə yi ha-
ram bi lən lə rin, da ha kim lə rin, kim lə rin şüuru-
nu bü rü müş qa tı qa ra du ma nı da ğıt ma lıy dı. 

Şair “Ey fə lək, zül mün əyan dır” söz lə ri ilə 
baş la yan məş hur bəh ri-tə vi lin də (ərəb cə dən 
tər cü mə də “son suz dər ya” mə na sın da dır, bir 
növ əruz vəz nin də olan sər bəst şeir) ya zır dı: 
“...qız ba la lar mək tə bə ha zır ola lar, elm də 
ma hir ola lar, fəzl də ba hir ola lar, baş dan-
aya ğə ge yə lər don, ge də lər mək tə bə on-on, 
du ta lar şi ve yi-bi dət, bi lə lər cüm lə ki ta bət...”. 
Bu fi  kir lər maarif pər vər şairin ar zu la dı ğı, can 
at dı ğı, uğ run da yo ru lub usan ma dan mü ba ri-
zə apar dı ğı mən zə rə idi. Müəl lif bu bəh ri-tə-
vil də gu ya qız lar el mə, bi li yə yi yə lən dik dən 
son ra is mət və iff  ət lə ri nin itib-ba ta ca ğı nı bə-
ha nə edən lə ri hə də fə alır dı...

***
Sa bi rin gö zəl poetik zöv qü və də rin ədə-

biy yat bil gi si olub. Əsər lə ri nin dil-üs lub xü-
su siy yət lə ri, to xun du ğu möv zu la ra uy ğun 
xalq ya ra dı cı lı ğı nü mu nə lə rin dən, elə cə də 
mü səl man Şər qi folk lo ru nun ob raz və ha di-
sə lə rin dən sə nət kar lıq la is ti fa də si onun mü-
ta liə zən gin li yin dən xə bər ve rir. 

Ədə biy yat şü nas, şair Sal man Müm ta-
za ver di yi mü sa hi bə sin də biz Sa bi rin di van 
ədə biy ya tı, əruz şeiri haq qın da əsl ədə biy-
yat bi li ci si mən ti qi nə şa hid olu ruq. O, hə-
lə də əruz vəz ni nə mü ra ciət et mə si ni be lə 
əsas lan dı rır dı: “Mən cə, ye ni fi  kir lə ri və ye ni 

möv zu la rı müt ləq əs ki for ma da və 
əruz bəhr lə rin də ver mək və yaz maq 
la zım, həm də va cib dir. Bun la rı bir-
dən-bi rə də yi şib oxu cu nu ədə biy-
yat dan ya dır ğat maq və so yut maq 
ol maz. İri-iri top lar ilə hü cu ma ke çən 
düş mə nin qa ba ğı na sə dəf dəs tək li 
və qı zıl su yu ilə ya zı lı gü mü şü xən-
cəl ilə çıx maq ağıl sız lıq dır. Əruz bi-
zim de yil dir. Bu nu ha mı bi lir. La kin 
13 əsr dir ədə biy ya tı mı zı mü ha si rə yə 
al mış dır. Bu mü ha si rə də bö yük-bö-
yük us tad la rın pla nı, nəq şə si və əl lə-
ri ilə ol muş dur. Bu mü ha si rə ni ya rıb 

ədə biy ya tı mı zı xi las et mək ye nə yu xa rı da kı 
us tad lar ki mi bö yük us tad la rın əl lə ri ilə müm-
kün ola caq dır”.

Şairin hə qi qi şeir haq qın da fi  kir lə ri də ma-
raq lı dır: “Şeir odur ki, möv zu su hə yat dan gö-
tü rü lüb, özü də açıq və ay dın ya zıl sın, həm 
də xal qın ru hu na uy ğun ya zıl sın. Beş gün, üç 
gün ömür ey lə yib ya şa yan şeir lə rə şeir de yil-
məz. Xal qın oxu ma dı ğı, əz bər lə mə di yi şeir, 
şeir de yil dir. Çün ki on la rın əsa sı və bü növ rə si 
yox dur, on lar hü bab (ya ğış ya ğan da su üzü nə 
çı xan qa bar cıq, kö pük) gə mi si ki mi tez çı xıb, 
tez də ba tır lar. Elin ru hun dan, ürə yin dən qop-
ma yan şeir lər xal qın ru hun da heç bir za man 
hə yə can əmə lə gə ti rə bil məz”.

Bu yer də qeyd edək ki, Sa bir qə zəl, növ hə 
və sa ti ra la rın da ərəb-fars tər kib lə rin dən gen-
bol is ti fa də edib. An caq müəl li fi n, xü su si lə, 
sa ti rik şeir lə rin də tən qid hə də fi  nin ay dın lı ğı, 
poetik di lin bən zər siz li yi, ən əsa sı isə, şairə 
olan bö yük ümum xalq sev gi si bu iza fət lə rin 
çə tin li yi ni ara dan qal dı rır, bə dii nü mu nə lər ra-
hat lıq la qəlb lə rə yol ta pır. İl lər ön cə Mə həm-
məd Fü zu li nin “Eşq dən ca nım da bir pün han 
mə rəz var, ey hə kim” mət lə li qə zə li ilə Sa bi rin 
“İs tə sən kön lüm ki mi zül fün pə ri şan ol ma sın” 
mis ra sı ilə baş la yan qə zə li nin mü qa yi sə li linq-
vis tik təh li li ni apar mış dıq. Mə lum ol muş du ki, 
ara la rın da üç əsr dən çox za man fər qi ol sa da, 
Sa bi rin qə zə lin də ərəb, fars qay naq lı söz lə rin 
sa yı sə lə fi  nin kin dən da ha çox dur...

An caq, gə lin, şairin uşaq lar üçün qə lə mə 
al dı ğı, hər bi ri mi zin yad da şı na əbə di ya zı lan 
şeir lə ri nə diq qət ye ti rək. Dağ dö şün dən axan 
ay na göz lü bu laq la rın su yu ki mi dum du ru, ay-
dın. Bu şeir lə ri müəl li fi n Və tən və xalq sev-
gi si nin par laq tə za hü rü he sab edi rik. Və tə nin 
fi  dan ba la la rı nı sev mə yən ne cə xalq sev gi sin-
dən da nı şa bi lər! Bu bə dii nü mu nə lə ri an caq 
ana lay la sı ilə mü qa yi sə et mək olar. Sa bi rin 
uşaq şeir lə ri ana tə mən na sız lı ğı ki mi də yər-
li dir, əziz dir. 

Gəl, gəl, a yaz gün lə ri!
İlin əziz gün lə ri!
Dağ da ərit qar la rı,
Bağ da ərit qar la rı...

***
...Sən nə ya man san, a buz!
Adam yı xan san, a buz!
Az qa lıb öm rün sə nin,
Yaz gə lər, ar tar qə min:
Əri yib su ya dö nər sən,
Axıb ça ya ge dər sən.

Təəs süf ki, bu qə dər təb li, yurd se vər, fə da-
kar şairin öm rü yaz qa rı ki mi ol du – 49 il. Onun 
da 30 ilə ya xı nı qa ran lıq dün ya la ra işıq ver mək 
üçün mü ba ri zə ilə do lu. Us tad Fü zu li de miş-
kən, “dərd çox, həm dərd yox, düş mən qə vi...”. 
San ki ola caq la rı ön cə dən gö rüb yaz mış dı:

Sa bi ra, qərq edər axır sə ni bu sey li-bə la.
Ol ma qa fi l be lə kim, di de yi-gir ya nın var.

Yə ni bə la se li axır da sə ni qərq elə sə də, 
na ra hat ol ma. Çün ki da lın ca ne çə-ne çə ağ lar 
göz qo yub ge dir sən...

Biz Sa bi ri də Və tən fə dailə ri miz dən he sab 
edi rik. Teatr tən qid çi si, ədə biy yat şü nas Ha cı 
İb ra him Qa sı mov öm rü nün son gün lə ri ni ya-
şa yan şairə baş çə kən də Sa bir de miş di: “Mən 
vü cu dum da olan əti mi xal qı mın yo lun da çü-
rüt düm. Əgər ömür və fa et səy di, sü mük lə ri mi 
də xal qı mın yo lun da qo yar dım...”. 

Xalq şairi nin əziz ru hu na son suz eh ti ram la

Fariz Yunisli

Vətənə  və  xalqa  sonsuz  sevgi  örnəyi
“Ömür vəfa etsəydi, sümüklərimi də xalqımın yolunda qoyardım...”

möv zu la rı müt ləq əs ki for ma da və 
əruz bəhr lə rin də ver mək və yaz maq 
la zım, həm də va cib dir. Bun la rı bir-
dən-bi rə də yi şib oxu cu nu ədə biy-
yat dan ya dır ğat maq və so yut maq 
ol maz. İri-iri top lar ilə hü cu ma ke çən 
düş mə nin qa ba ğı na sə dəf dəs tək li 
və qı zıl su yu ilə ya zı lı gü mü şü xən-
cəl ilə çıx maq ağıl sız lıq dır. Əruz bi-
zim de yil dir. Bu nu ha mı bi lir. La kin 
13 əsr dir ədə biy ya tı mı zı mü ha si rə yə 
al mış dır. Bu mü ha si rə də bö yük-bö-
yük us tad la rın pla nı, nəq şə si və əl lə-
ri ilə ol muş dur. Bu mü ha si rə ni ya rıb 

“Şeir odur ki, möv zu su hə yat dan gö tü rü lüb,
həm də xal qın ru hu na uy ğun ya zıl sın. Beş gün, 
üç gün ömür ey lə yib ya şa yan şeir lə rə şeir de yil-
məz. Xal qın oxu ma dı ğı, əz bər lə mə di yi şeir, şeir 
de yil dir. Elin ru hun dan, ürə yin dən qop ma yan 
şeir lər xal qın ru hun da heç bir za man hə yə can 

əmə lə gə ti rə bil məz...”.

Mirzə Ələkbər Sabir – 160
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28 may 1927 – Xalq ar tis ti, ta nın mış ka man ça ifa çı sı Ha bil 
Mus ta fa oğ lu Əli yev (1927 – 8.9.2015) Ağ daş ra yo nu nun Üç qo-
vaq kən din də do ğu lub. Uzun il lər Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni-
ya sı nın so lis ti olub. “Qa nun na mi nə” fi l min də çə ki lib, “Də li Kür”, 
“Sa rı gə lin” fi lm lə rin də mu si qi lə ri ifa edib.

28 may 1936 – Əmək dar ar tist Aq şin Məm mə də li oğ lu Və li-
xa nov (1936 – 21.7.1998) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb. Ki no da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da çə ki lib.  

28 may 2021 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Zöh rə Ab dul la qı zı 
Ab dul la ye va (16.12.1952 – 2021) və fat edib.

29 may 1939 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki noope ra tor 
Həm zə Əh mə doğ lu (1939-2008) Ba kı da do ğu lub. “Azər bay can-
fi lm” Ki nos tu di ya sın da 40-dan çox fi l min çə ki li şin də iş ti rak edib.

29 may 1946 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, akt yor, rəs sam 
El çin Meh di oğ lu Məm mə dov (1946 – 18.2.2001) ana dan olub. 
“Yed di oğul is tə rəm”, “Də də Qor qud”, “Dan te nin yu bi le yi” və s. 
fi lm lər də çə ki lib. Öl kə miz də, elə cə də Ru si ya teatr la rın da ta ma-
şa la ra səh nə tər ti ba tı ve rib.

30 may 1862 – Bö yük sa ti rik şair, maarif çi və mü tə fək kir Mir-
zə Ələk bər Sa bir (1862 – 12.7.1911) Şa ma xı da do ğu lub. “Mol la 
Nəs rəd din” jur na lın da fəaliy yə ti şairin ya ra dı cı lı ğı nın ən yet kin, 
məh sul dar döv rü dür. Ölü mün dən son ra (1912) şeir lə ri “Hop hop-
na mə” ad lı top lu da nəşr olu nub.

30 may 1930 – Şair, pub li sist, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Fik-
rət Ab bas oğ lu Sa dıq (1930 – 16.11.2016) Şa ma xı şə hə rin də 
ana dan olub. Uşaq lar üçün əsər lə rin   müəl li fi  dir. Ki tab la rı: “İşı ğın 
ya şı”, “Ağ cı ğır”, “Göz lə di yim ömür” və s. 

30 may 1948 – Xalq rəs sa mı Ta hir Rə şid oğ lu Ta hi rov (1948 – 
12.9.2019) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-
rın da qu ru luş çu rəs sam iş lə yib, fi lm lər də (“Ca vad xan”, “Süb hün 
sə fi  ri” və s.) ge yim rəs sa mı olub.

30 may 1967 – Ta nın mış akt yor, re jis sor, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi İs ma yıl Mah mud oğ lu Əfən di yev (10.8.1910 – 1967) və fat 
edib. “Ar şın mal alan” (1945), “O ol ma sın, bu ol sun”, “Qız mar gü-
nəş al tın da” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

30 may 1974 – SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rı “so vet teatr sə nə ti nin 
in ki şa fın da bö yük xid mət lə ri nə gö rə” “Le nin” or de ni ilə təl tif edi-
lib.  

31 may 1922 – Xalq ar tis ti, məş hur xa nən də Sa ra Bə biş qı zı 
Qə di mo va (1922 – 12.5.2005) Ba kı da ana dan olub. Azər bay-
can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın, Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti 
olub, Azər bay can mu si qi si nin xa ric də təb li ği nə bö yük töh fə ve-
rib.

31 may 1929 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti Oq tay Qə dir oğ lu Zül fü-
qa rov (1929 – 31.8.2016) ana dan olub. Uşaq lar üçün “Əli ba ba 
və qırx qul dur” ba le ti, “Azər bay can gənc lə ri” oda sı, di gər mu si qi 
əsər lə ri nin, 300-dən çox mah nı nın müəl li fi  dir. Ta ma şa la ra mu si qi 
ya zıb.

31 may 1963 – Əmək dar ar tist, ta nın mış xa nən də Zül fi  (Zül fü-
qar) Sə məd oğ lu Adı gö zə lov (1898-1963) və fat edib.

31 may 1974 – Ba kı da Azər bay can pe şə kar mil li teat rı nın 100 
il lik yu bi le yi nə həsr olun muş tən tə nə li mə ra sim ke çi ri lib. Res pub-
li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli-
yev mə ra sim də çı xış edib.

Dünya
28 may 1779 – İn gi lis şairi, mü tə fək kir To mas Mur (Tho mas 

Moore; 1779-1852) ana dan olub.
28 may 1934 – Gür cüs ta nın Xalq ar tis ti Li ya Eliava (1934-

1998) ana dan olub. Azər bay can da “Də li Kür” (Şah ni gar), “Tü tək 
sə si” (Sa ya lı) fi lm lə ri nə çə ki lib.

29 may 1874 – İn gi lis ya zı çı sı, fi  lo sof, jur na list Gil bert Çes ter-
ton (Gil bert Keith Ches ter ton; 1874-1936) ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Əbə di in san”, “Şar və xaç”, “Uçan mey xa na” və s.

29 may 1953 – Ta nın mış akt yor, Ru si ya nın Xalq ar tis ti Alek-
sandr Ab du lov (1953-3.1.2008) ana dan olub. Film lə ri: “Sev dik-
lə ri niz dən ay rıl ma yın”, “Ən məf tu ne di ci və ca zi bə dar”, “Məh bəs 
ro man sı” və s.

30 may 1778 – Fran sız ya zı çı sı, şair, mü tə fək kir və ta rix çi Vol-
ter (əsl adı Fran sua-Ma ri Arue; 21.11.1694 – 1778) və fat edib.

30 may 1937 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti Alek sandr Dem ya nen ko 
(1937-1999) ana dan olub. Film lə ri: “Qaf qaz əsi ri”, “İvan Va sil ye-
viç pe şə si ni də yi şir” və s.

 
31 may 1809 – Məş hur Avst ri ya bəs tə ka rı Frans Yo zef Haydn 

(Franz Jo seph Haydn; 31.3.1732-1809) və fat edib. Sim fo ni ya la-
rın, ope ra, so na ta, ora to ri ya və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

31 may 1887 – Fran sız şairi, No bel mü ka fa tı laureatı (1960) 
Sen-Jon Pers (Saint-John Per se; 1887-1975) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

28-31 mayXatirə təqvimi

Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi, şair-dra ma turq Hi da yə t 
Oru co vun “Bur dan min at lı 
keç di...” əsə ri nə C.Cab bar lı 
adı na İrə van Döv lət Azər bay-
can Dram Teat rı tə rə fin dən 
ilk də fə 2014-cü il də səh nə 
hə ya tı ve ri lib və prem ye-
ra hə min il de kab rın 2-də 
Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da təq dim 
olu nub. Ötən müd dət də kol-
lek tiv iki his sə li xro no lo ji ta ri xi 
dram la müx tə lif səh nə lər də 
çı xış edib. Ta ma şa ya Sum-
qa yıt Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rı nın baş re jis so ru, Xalq 
ar tis ti Fi ru din Mə hər rə mov 
qu ru luş ve rib.

Hi da yə tin əsər lə ri nin ta ma şa çı 
tə rə fi n dən rəğ bət lə qar şı lan ma sı-
nın əsas sə bə bi dra ma tur gi ya sı-
nın hə qi qi ha di sə lə rə söy kən mə-
si, sü jet xət ti nin sa də li yi və in san 
fak to ru nun zən gin li yi dir. Əsər də 
baş ve rən ha di sə lə rin bir ba şa 
şa hi di olan dra ma turq er mə ni şo-
vi nist lə ri nin za man məf hu mu nu 
də yər lən di rə rək, azər bay can lı la ra 
və bü töv lük də türk lə rə qar şı apar-
dıq la rı iy rənc si ya si “mü ba ri zə”si-
ni əks et di rir. Müəl li fi n əsə rin ilk 
sə hi fə sin də qeyd et di yi “Bu ki ta-
ba ye ni dən qa yıt maq məq sə dim 
Qər bi Azər bay can da təx mi nən 40 
il müd də tin də ge dən pro ses lə ri, 
lap baş lı ca sı – 18 il də gör dük lə-
ri mi, duy duq la rı mı qə lə mə al maq, 
oxu cu ya hə qi qə ti, yal nız hə qi qə-
ti (!) çat dır maq dır. Ol du ğu ki mi, 
mə nim dərk et di yim qə dər...” fi k ri 
onun ta ri xi ha di sə lər də hər şe yi 
ol du ğu ki mi, sə mi mi və fakt la ra 
əsas la na raq ya naş ma sı nın tə za-
hü rü dür. Müəl lif əsə rin baş leyt-
mo ti vi ni “Biz o yer lə rə qa yı da ca-
ğıq” ki mi gös tər mək lə, bu gü nün 
çox da uzaq da ol ma dı ğı nı du yur 
və hiss lə ri nin onu ya nılt ma dı ğı na 
ina na raq bir da ha oxu cu  nun rəğ-
bə ti ni qa za nır.

Tor paq la rı mı zın iş ğal dan azad 
edil mə si ilə nə ti cə lə nən ta ri xi 
Zə fər dən son ra bu ta ri xi dra mın 
möv zu su, ora da qo yu lan mə-
sə lə lər xü su si lə ak tual səs lə nir. 
İrə van teat rı 2022-ci il də əsə rə 
ye ni dən qa yı dıb. Xalq ar tis ti Fi-
ru din Mə hər rə mo vun ye ni qu ru-
lu şun da ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 99-
cu il dö nü mü nə həsr olu nan ta-
ma şa ap re lin 19-da, Aka de mik 
Rus Dram Teat rı nın səh nə sin də 
nü ma yiş olun du.

Əsər ta rix bo yu də də-ba ba 
yurd la rın da ya şa mış azər bay-
can lı la rın, er mə ni lər tə rə fi n dən 
hər sa hə də sı xış dı rıl ma sın dan, 
şər lən mə sin dən, çək dik lə ri əziy-
yət lər və apar dıq la rı cə sa rət-
li mü ba ri zə sin dən bəhs edir. 
Müəl lif əsər va si tə si lə Qər bi 
azər bay can lı la rın et nik tə miz-
lən mə si ya sə ti nin qur ban la rı 
ol du ğu nu, o za man üçün müm-
kün süz olan bu çə tin yol da ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin şəx sin-
də əzm kar lıq mü cəs sə mə si ya-
ra dır, da hi şəx siy yə tin er mə ni 
mil lət çi lə ri nə qar şı ba rış maz 
möv qe yi ni göz önü nə gə ti rir. 
Səh nə ni bə zə yən qə dim İrə van 
tor paq la rı nın xə ri tə si fo nun da, 
ha di sə lə rin cə rə yan et di yi il lə rin 
(1968-ci il dən gü nü mu zə qə dər) 
nə qə dər çə tin və gər gin ol du ğu 
ta ma şa çı la rın diq qə ti ni cəlb edir. 

Ta ma şa müəl li fi n ob ra zı nı ya-
ra dan gənc bir azər bay can lı nın 
İrə van Döv lət Azər bay can Dram 
Teat rı na di rek tor və zi fə si nə tə yin 
olun ma sı ilə baş la yır. Onun la ilk 
həm söh bət olan Er mə nis tan KP 
MK-nın ka ti bi Ro bert Xa ça tur yan 
ad lı mil lət çi er mə ni di li ni bi lib-bil-
mə di yi ni so ru şur, ona “Unut ma, 
sə nin fəaliy yə ti nə nə za rət ola-
caq” de yə xə bər dar lıq edir. La-
kin nə bu cür “xə bər dar lıq lar”, nə 
də onun yo lun da ya ra nan sü ni 
ma neələr gənc di rek to ru yo lun-
dan dön də rə bil mir, ək si nə, da ha 
əzm lə iş lə mə yə ruh lan dı rır. Dra-
ma tur qun bu səh nə də “in cə şt-
rix”lər lə Xa ça tur ya nın ka ti bə qı za 
de di yi “As mik can, tür kün qəl bi ni 
elə ələ alır san ki, nə za rə ti miz dən 
çıx ma sın” cüm lə si hər za man ak-
tual lı ğı nı qo ru yur.

İlk səh nə ni Er mə nis tan KP MK-
nın bi rin ci ka ti bi An ton Ko çin ya nın 
na ra hat lı ğı və Hey dər Əli yev lə 
te le fon da nı şı ğı əvəz edir. Özü-
nü təq dim edən Ko çin ya na Hey-
dər Əli yev “Bi zim el lər ye rin də mi” 
sualı nı ver mək lə onun “kür kü nə 
bi rə sa lır”. Ko çin yan Əli ye vi Er-
mə nis ta na, Di li ca na də vət et sə 
də, o, bu nun la ra zı laş mır, Di li can 
qə dim Azər bay can tor pa ğı dır, 
de yir və həm ka rı na Qa zax sər-
hə din də gö rüş mə yi tək lif edə rək 
Sə məd Vur ğu nun “Di li can də rə si” 
şeirin dən mis ra lar de yir:

Ye nə gör düm sə ni,
 Dil can də rə si,
Ya dı ma çox köh nə
 za man lar gə lir.
Ömür de dik lə ri
 bir kar van yo lu,
Nə can lar ge də rək,
 nə can lar gə lir...

Dra ma turq Er mə nis ta nın bi-
rin ci ka ti bi nin di li ilə “köh nə bi-
rin ci ka tib lə ra zı laş ma la rı mız 
var, ürə yi mə da mıb ki, çox qə-
liz adam dır” ifa də si ni iş lət mək lə 
bir da ha ulu ön də rin bəd xah la-
ra qar şı qə tiy yət li, ira də li və sərt 
möv qe yi ni açıq la yır.

Səh nə ar xa sın dan da hi Üze-
yir Ha cı bəy li nin “Ar şın mal alan” 
ope ret ta sın dan  Azər bay can 
teat rı akt yor la rı nın ifa sın da bir 
par ça can la nır. Bu za man kol le-

gi ya ic la sı ça ğı ran Er mə nis tan 
mə də niy yət na zi ri əsə bi şə kil də 
er mə ni teatr di rek tor la rı nı acı la-
yır, on la rı döv lət pla nı nı ye ri nə 
ye tir mə yə rək, uğur lu qast rol sə-
fər lə ri et mə dik lə ri üçün gü nah-
lan dı rır. Di rek tor la rı Azər bay can 
teat rı na bax ma ğa, on lar dan öy-
rən mə yə də vət edir. İc las da İrə-
van Döv lət Azər bay can Dram 
Teat rı nın di rek to ru teatr la rı nın 
mad di ba za sı nın zəif və bi na la rı-
nın ol ma ma sı nı na zi rin diq qə ti nə 
çat dı rır. La kin na zir səs lə nən te-
le fon zən gi nə ca vab ve rə rək di-
rek to run xa hi şi ni ca vab sız qo yur. 
Gə lən zəng də isə ye ni dən “Ar şın 
mal alan”a bi let si fa riş olu nur du.

Ta ma şa da ikin ci əsas su-
rət olan gənc di rek tor ye ni dən 
əsas sız ola raq şə hər par ti ya 
ko mi tə si nə ça ğı rı lır. Bi rin ci ka-
tib onun yaz dıq la rı nı oxu yub 
“cə fən gi yat” ad lan dı rır və Azər-
bay can şair lə ri nin möv qe yi nin 
güc lən mə si nin sə bə bi ni doğ ru 
ola raq Hey dər Əli ye vin ha ki-
miy yə tə gə li şin də ax ta rır. Ədi-
bin şeir lə rin də bö yük sər kər-
də Ba bə kin adı çə kil mə si onu 
hid dət lən di rir. “Ba bək 50 min 
er mə ni öl dü rüb” de yə rək üzr 
is tə mə si ni  tə ləb edir. Ədib “er-
mə ni lər min il dir qı rı lır, bit mir...” 
de yə rək səh nə ni al qış lar la tərk 
edir.

Qa zax sər hə di. Hey dər Əli-
yev və An ton  Ko çin ya nın gö rüş 
səh nə si. Ko çin yan vəd olun muş 
tor paq la rın tez lik lə Er mə nis ta na 
ve ril mə si ni xa hiş edir. Ulu ön dər 
“Bu nun nə hü qu qi, nə də mən-
ti qi əsa sı var” de yə rək Di li ca nın 
da qə dim Azər bay can tor pa ğı ol-
du ğu nu qeyd edir. Hey dər Əli yev 
Si ya si Bü ro nun qə ra rı nı əsas tu-
tan ka ti bi da ha kəs kin ifa də lər lə 
sus ma ğa məc bur edir. “An ton, 
mil lət çi li yin, şo vi niz min kö kü nü 
kəs mə li sən! An caq unut ma ki, 
Azər bay can öz tor paq la rın dan bir 
qa rış da heç kə sə ver mə yə cək!”.

Ta ma şa nın ikin ci his sə sin-
də baş ve rən ha di sə lər öz kəs-
kin li yi ni qo ru ya raq da vam edir. 
Er mə ni ma yor Şax ma zas yan 
hü quq-mü ha fi  zə or qan la rın da 
ça lı şan baş ley te nant Lə tif Nə si-
bov ad lı gənc bir azər bay can lı nı 
lə kə lə yə rək onu rüş vət xor luq-
da gü nah lan dı rır. Şax na zar yan 
Əli qu lu ad lı bir azər bay can lı nın 
ana sı na hə də-qor xu gə lə rək, 
onu Lə tif Sə fə ro va rüş vət ver-
di yi ni yaz ma ğı tə ləb edir. La kin 
ana bu nu et mə yə cə yi ni qə tiy-
yət lə bil di rir. Şö bə də baş ve rən 
ha di sə lər də ye nə er mə ni xis lə-
ti, ye nə er mə ni böh ta nı məğ lub 
olur. 

SS Rİ ta ri xin də də rin iz lər bu-
rax mış əsas si ya si fi  qur lar dan 
olan Sov. İKP MK ka ti bi Mi xail 
Sus lov ilə An ton Ko çin ya nın və 
Hey dər Əli ye vin gö rüş səh nə si 
akt yor lar tə rə fi n dən ta ma şa çı ya 
da ha tə sir li ça lar lar la təq dim olu-
nur. Sus lov Ko çin ya nın Qa ra bağ 
id diası na “mə gər Qa ra bağ Azər-
bay can tor paq la rı de yil?” ca va bı-
nı ve rə rək onu ota ğın dan qo vur. 
Bü tün bun la rın ək si ola raq bö yük 
rəğ bət lə Hey dər Əli ye vi qar şı la-
ya raq onun iş gü zar lı ğı na yük sək 
qiy mət ve rir. Hey dər Əli yev gə li-
şi nin sə bə bi ni so vet ha ki miy yə-
ti nin qu rul ma sı nın 50 il li yi mü na-
si bə ti lə hər iki xal qın iş ti ra kı ilə 
Xan kən di də təd bir ke çi ril mə si ni 
tək lif edə rək, Sus lo vu da hə min 
təd bi rə də vət edir. Ara la rın da ke-
çən söh bət sə mi mi  son luq la bi tir. 

Səh nə də er mə ni teat rı nın di-
rek to ru nun ota ğın da çax naş ma 
can la nır. Hey dər Əli ye vin SS Rİ 
Na zir lər So ve ti səd ri nin bi rin ci 
müavi ni tə yin olun du ğu nu eşi-
dən er mə ni şo vi nist lə ri eti raz la-
rı nı “ənə nə vi” üsul lar dan is ti fa də 
et mək lə bil di rir lər. On lar bu “ağır 
xə bər”in qi sa sı ki mi “Daş nak sut-
yun” par ti ya sı nın Hey dər Əli ye vi 
ara dan gö tür mə si ni və Mosk va-
da iğ ti şaş lar plan la yır lar. Ya lan 
və böh tan lar la do lu mək tub la rı 
tək cə Ye re van dan de yil, Ba kı-
dan da Krem lə yol la yır lar. Si ya si 
Bü ro nun üz vü Ye qor Li qa ço vun 
qə bu lu na ça  ğı rı lan ulu ön dər qə-
tiy yət lə de dik lə rin dən dön mür, 
bü tün söh bət lə rin Qa ra bağ əra-
zi si nin qəsb et mək məq sə di lə 
apa rıl dı ğı nı qeyd edə rək, er mə-
ni lə rin Qa ra ba ğa İran və Tür ki yə 
əra zi lə rin dən kö çü rül dü yü nü de-
yir. Əlin də tut du ğu Qa ra bağ ta ri-
xi ilə bağ lı ki ta bın müəl li fi  nin də 
rus ta rix çi si ol du ğu nu vur ğu la yır.  

Ar tıq Er mə nis ta nın hər ye rin də 
iğ ti şaş lar, küt lə vi eti raz lar sən gi-
mək bil mir. Min lər lə azər bay can-
lı ailə lər öz qə dim tor paq la rın dan 
qo vu lur, vəh şi cə si nə ev lə ri yan-
dı rı lır, öz lə ri qət lə ye ti ri lir di lər. 
Ko men dant saatı tət biq edil sə 
də, bu qa ni çən var lıq la rın ru hun-
da olan şey ta ni xis lət sus mur-
du. Səh nə də hə min mi tinq lə rin 
Ba kı da da ey ni ahəng lə ol du ğu 
can la nır. Bu nu Azər bay can Mər-
kə zi Ko mi tə si nin bi rin ci ka ti bi 
Kam ran Ba ğı rov, şö bə mü di ri, 
na zir lər və baş qa mə sul iş çi lər 
də mü şa hi də edir lər. Xan kən-
di də dün ya ya göz açan ana nın 
fər ya dı nı bö yük us ta lıq la oxu cu-
su na çat dı ran dra ma turq mət ni-
ni mə ha rət lə ta ma şa çı ya təq dim 
edən akt ri sa nın ifa sın da gör mək 
çox tə sir li səh nə dir. Kam ran Ba-
ğı ro vun qə bu lun da olan ana ona 
“mən 50 il dir ta rix müəl li mi yəm, 
bu ra Pə na hə li xa nın  yur du dur”, 
de yib son da “Har da san, ay Hey-
dər Əli yev, har da san?” de yə rək 
səh nə ni ta ma şa çı la rın al qış la rı 
al tın da tərk edir. 

Dra ma tur qun er mə ni ya zı çı sı 
ilə gö rü şün də həm ka rı ha di sə-
lə rin da ha da pis ola ca ğı nı və 
bun dan da heç kə sə xe yir gəl-
mə yə cə yi ni vur ğu la yır. Ədi bin 
ha di sə lə ri də rin na ra hat lıq la iz-
lə mə si bü tün ta ma şa bo yu diq-
qə ti cəlb edir:

Düş mə ni nə aman ve rən,
Bur dan min-min at lı keç di...
Bir tə rəf də qan lı qı şı, 
bir tə rəf də gül lü ya zı...
Bir əlin də mis ri qı lınc,
Bir əlin də sa zı keç di...

Səh nə də fo noq ram sə si eşi di-
lir. Hey dər Əli ye vin Kam ran Ba-
ğı ro va məs lə hət lə ri və Qa ra bağ 
mə sə lə si ni diq qət də sax la maq 
ba rə də töv si yə si ilə bir lik də əzə-
mət li sə si eşi di lir:  “Azər bay can 
xal qı heç vaxt yad tor paq la ra 
göz dik mə miş dir, an caq ta rix 
bo yu tor paq la rı mı zın bö yük bir 
his sə si tə ca vüz kar lar tə rə fi n dən 
iş ğal olun muş dur. Xal qı mız iş ğal 
olun muş tor paq la rı mı zı özü nə 
qay ta ra caq, əra zi bü töv lü yü nü 
müt ləq bər pa edə cək...”.

Ta ma şa nın son lu ğu nu da-
ha möh tə şəm edən mü zəff  ər 
Ali Baş Ko man da nın ta ri xi səs 
ya zı sı olur. Zə fər müj də si ni xal-
qı na çat dı ran Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin se vinc li sə si səh nə ni 
öz ağu şu na alır: “Xoş bəxt ada-
mam ki, ata və siy yə ti ni ye ri nə 
ye tir dim. Gö zün ay dın ol sun, 
Azər bay can! Əziz Şu şa, sən 
azad san! Şu şa bi zim dir! Qa-
ra bağ bi zim dir! Qa ra bağ Azər-
bay can dır!”.

Əsər bo yu er mə ni şo vi nist lə-
ri nin bü tün pis niy yət lə ri ni yük-
sək təm ki ni ilə, sə bir lə dəf edən 
Hey dər Əli yev şəx siy yə ti hə-
mi şə on la rın qar şı sın da bö yük 
si pər idi. Bir çox mə qam lar da 
məhz bu da hi şəx siy yə tin on la-
rın ürə yin də kök sal dı ğı qor xu 
to xu mu düş mə nin məkr li plan-
la rı nı alt-üst edir di. Ulu ön dər 
ob ra zı nı can lan dı ran Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si İf ti xar Pi ri yev 

bu nun ne cə mə su liy yət li bir və-
zi fə ol du ğu nu, bu ba xım dan ob-
ra zın bü tün in cə lik lə ri nə (səs 
ox şar lı ğı, du ru şu, hə rə kət lə ri, 
ad dım la rı, sə lis da nı şı ğı, gü lü-
şü, ba xı şı) də rin dən yi yə lən di yi-
ni mə ha rət lə təq dim edir.

Ümu mi lik də ta ma şa da rol 
alan akt yor la rın oyu nu, ta ma-
şa nın hər bir epi zo du on la rın 
dra ma tur qa və sə nət lə ri nə olan 
sev gi si nin tə cəs sü mü dür. Əsas 
rol la rı can lan dı ran Na tiq Hə zi-
yev, Na zir Rüs tə mov, Mə za hir 
Sü ley ma nov, Əm rul la Nu rul la-
yev, Bəh ruz Hik mə toğ lu, Sə-
ma yə Nə bi ye va, elə cə də ədə bi 
his sə mü di rin dən tex ni ki he yə-
tə dək hər kə sə tə şək kür edə rək 
ye ni ta ma şa lar gör mək ar zu su 
ilə “var olun”, de yi rəm.

Son ola raq C.Cab bar lı adı na 
İrə van Döv lət Azər bay can Dram 
Teat rı nın ya ra dı cı öm rü nün 140 
il li yi mü na si bə ti lə kol lek ti vi təb rik 
edir, ye ni nailiy yət lər ar zu la yı-
ram.

Əsmər Hüseynova
Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun elmi işçisi

Burdan  min  atlı  keçdi...

Qarabağda İbrahimxəlil xan dövrünün
numizmatik faktları – pənahabadilər

AMEA Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin 
Nu miz ma ti ka fon dun da Qa ra bağ xan lı-
ğı nın qu ru cu su Pə na hə li xan Ca van şi rin 
(1748 - 1763) va ri si İb ra him xə lil xa nın 
(1763-1806) döv rü nə aid uni kal sik kə lər – 
pə na ha ba di lər qo ru nur.

Mu zey dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, aş kar 
olun muş nu miz ma tik fakt la ra əsa sən, il kin 
pə na ha ba di lər hic ri 1209 – mi la di təq vim lə 
1794-1795-ci il lər də zərb edi lib. Pə na ha-
bad da (Şu şa da) ilk gü müş sik kə lər ano nim (ad-
sız) zərb edi lir di.

“Pə na ha ba di” no mi na lı na ma lik gü müş və mis 
sik kə lə rin məhz be lə ad lan dı rıl ma sı bir sı ra amil-
lər lə əla qə dar idi. Bir sı ra baş lı ca şə hər lər, mən-
tə qə lər və coğ ra fi  mə kan la rın şə rəfl  i epi tet lər lə 
ad lan dı rıl ma sı İs lam ənə nə si nə xas olan cə hət-
lər dən idi.

XVIII – XIX əsr lər də, di gər mü səl man döv lət-
lə rin də ol du ğu ki mi, Qa ra bağ xan lı ğı sik kə lə ri nə 
də on la rın zərb edil di yi mə ka na mü va fi q zərb-
xa na adı həkk edi lir di. Be lə zərb va si tə si lə İb ra-
him xə lil xan ha ki miy yə tin ona ata sın dan mi ras 
qal dı ğı na işa rə edir di. Hic ri 1209-1212 və 1214 
– mi la di 1794-1798, 1799-1800-cü il lər də pə na-
ha ba di lər (1,48 – 1,89 q) və ya rım pə na ha ba di lər 
(0,96 – 0,97 q) zərb edi lib.

XVIII əs rin so nun da Azər bay can və İra nın pul-
sik kə sis te mi nin baş lı ca gü müş sik kə va hi di olan 
gü müş ab ba sı nın çə ki si 1- 2 qra ma en miş di. Bu 
döv rün pul tə sər rü fa tın da Sə fə vi lər dən mi ras qa-
lan da ha bir sik kə – “şa hi” (1/4; 1/6 ab ba sı) və 
di gər no mi nal lı sik kə lər döv riy yə də idi.

Qeyd edək ki, İb ra him xə lil xan döv rün də 
Qa ra bağ da zərb edi lən pə na ha ba di lə rə Ru si-
ya və İran sik kə stan dart la rı nın tət biq edil mə si 
təəc cüb ya rat ma ma lı dır. Xan də fə lər lə ru si ya-
lı təm sil çi lər lə da nı şıq lar apar mış, fars tə si ri ni 
an la ya raq öz sik kə lə ri nin həm də İran da döv-
riy yə si ni tə min et mə yə ça lış mış dı. Rus iş ğa lın-
dan son ra, 1805-1817-ci il lə rin bə zi pə na ha-
ba di lə ri nin ano nim zərb edil mə si isə Qa ra bağ 
xan lı ğı nın müs tə qil lik cəhd lə ri nin gös tə ri ci si 
sa yı la bi lər.

Nu miz ma tik təd qi qat la ra əsa sən, Qa ra bağ 
xan lı ğın da beş tip də pə na ha ba di lər, həm çi nin 
on la rın ya rım tip lə ri zərb edi lib.

Kar van yol la rı nın qov şa ğın da yer lə şən Şu şa 
bir sı ra şə hər lər lə ti ca rət də iş ti rak edir di. Bu ra 
Ru si ya, İran, Tür ki yə, İraq və Hin dis tan dan ta-
cir lər gə lir di lər.

İb ra him xə lil xan döv rün də Qa ra bağ da gü müş 
və mis sik kə lər zərb edi lib. Ano nim mis pə na ha-
ba di lə rə hey van təs vir lə ri də həkk olu nub. Xan-
lıq da qı zıl sik kə lə rin zər bi ni təs diq edən fakt aş-
kar lan ma yıb.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

AzərbaycanınUNESCO
üzrəMilliKomissiyası
vəUNESCOyanında
Daiminümayəndəli

yininbirgətəşkilatçılığıilə
28May–MüstəqillikGünü,
ölkəmizinqurumaüzvolma
sının30illiyivə“Şuşaİli”çər
çivəsindəParisdə“Qarabağ”
muğamqrupununkonserti
keçirilib.

Mayın 24-də UNESCO-nun
mənzil-qərargahında keçirilmiş
tədbirdətəşkilataüzvdövlətlərin
daimi nümayəndələri, yerli icti-
maiyyətvədiaspornümayəndə-
ləriiştirakediblər.
UNESCO yanında daimi nü-

mayəndəElmanAbdullayevçı-
xışedərək,104iləvvəl–1918-
ci il mayın 28-də müsəlman
dünyasında ilkdünyəvidemok-
ratik dövlət olan Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yarandı-
ğınıdiqqətəçatdırıb.Qeydedib
ki, Azərbaycan Respublikası
müstəqilliyini bərpa etdikdən

sonra 1992-ci ildə UNESCO-
yaüzvolub.BuilAzərbaycanın
UNESCO-ya üzv olmasının 30
ili tamam olur. Bu illər ərzində
Azərbaycanda,eləcədəUNES-
CO-nun mənzil-qərargahında
birgə tədbirlər, ortaq layihələr
həyatakeçirilib.

UNESCO Baş direktorunun
müavini Firmin Eduard Mato-
ko ölkəmizi yaxşı tanıdığını
bildirərək, Azərbaycanın Qo-
şulmama Hərəkatına sədrliyi,
UNESCO ilə əməkdaşlığı və
həyata keçirilmiş layihələrdən
sözaçıb.

UNESCO-nun İcraiyyə Şura-
sının sədri Tamara Rastovaç-
Siamaşvili Azərbaycanın quru-
mun II Seçki qrupuna sədrliyi
çərçivəsindəonunnamizədliyinin
irəli sürülməsinə, ona göstərilən
etimadagörətəşəkkürünübildirib.
Çıxışlardan sonra “Qarabağ”

muğam qrupunun konserti olub.
Qrupunrəhbəri–XalqartistiMən-
sum İbrahimov və gənc xanəndə
GülzarFərəcova,XalqartistiElçin
Həşimov(tar),ƏməkdarartistElnur
Əhmədov (kamança) və Kamran
Kərimovun(nağara)müşayiətində
Azərbaycan xalqmahnıları, təsnif
vəmuğamlardanparçalarifaedib-
lər. Gənc musiqiçi Sona Əzizova
“Şuşammənim” və “Ogünlərdən
biri”mahnılarınıoxuyub.
Xatırladaqki,bundanöncə“Qa-

rabağ”muğamqrupu“Şuşaİli”və
AzərbaycanınUNESCO-yaüzvlü-
yünün30 illiyiçərçivəsindəStras-
burqdakonsertvermişdi.

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

799 il əv vəl...
31 may 1223-cü il dəmonqol-tatarlarınrusknyazlıqlarıüzərində

hökmranlığıbaşlayıb.ÇingizxanınənyaxşısərkərdələriolanCebe
vəSubedeyinqoşunlarıKiyev,Çerniqov(indikiUkrayna),Smolensk
knyazlıqlarınahücumakeçiblər.Kalkaçayı(indikiDonetskvilayəti)
üzərindəbaşverənilkdöyüşdərusvəqıpçaqlarınbirgəqüvvələri
ağırməğlubiyyətəuğrayıb.Monqol-tatarların rusknyazlıqlarıüzə-
rindəhökmranlığı1480-ciilədəkdavametdi.

569 il əv vəl...
29 may 1453-cü 

il dəSultanMehme-
tin (Fateh) başçılıq
etdiyi Osmanlı or-
dusu Bizans (Şərqi
Roma) imperiyası-
nın paytaxtı Kons-
tantinopolu fəth
edib. 330-cu ildə
Bizans imperatoru
Konstantin tərəfin-
dən əsası qoyulan
şəhərstratejiəhəmiyyətinəgörədaimaböyükdövlətlərinmübarizəob-
yektiolmuşdu.Şəhərintürklərtərəfindənfəthionunəldən-ələkeçməsi-
nəsonqoydu.İstanbuladlandırılanşəhərOsmanlıdövlətininpaytaxtı
elanedildi.

467 il əv vəl...
29 may 1555-ci il də SəfəvidövlətiiləOsmanlıimperatorluğuara-

sındaAmasyasülhmüqaviləsiimzalanıb.Səfəvi-Osmanlımüharibəsi-
nin(1514-1555)birincimərhələsibaşaçatıb.QərbiGürcüstan–İme-
retiya,MeqreliyavəQuriyaçarlıqlarıOsmanlının,Gürcüstanınşərq
vilayətlərivəQərbiAzərbaycan(indikiErmənistan),eləcədəşimallı-
cənublubütünAzərbaycantorpaqlarıSəfəvidövlətinintərkibinəkeçib.

208 il əv vəl...
30 may 1814-cü 

il də Napoleonun
imperiyası süqut
edib.Fransailəmüt-
təfiqlər koalisiyası
(Rusiya, Prussiya,
Britaniya, Avstriya)
arasındaParissülh
müqaviləsi imzala-
nıb.Fransaməğlub
olsa da, müqavilə
onun üçün qismən
məqbulvə1792-ciilədəkmövcudolmuşsərhədlərinivəmüstəmləkə-
ləriniəlindəsaxlayırdı.Fransanıntaxt-tacıBurbonlara(XVIIILüdoviq)
qaytarıldı,Napoleon(sürgünedilmişdi)tərəfindənələkeçirilmişərazi-
lərinmüqəddəratıisəVyanakonqresində(1815)həllolundu.

192 il əv vəl...
28 may 1830-cu il dəABŞ-dahindularınköçürülməsihaqqında

qanunqəbulolunub.Bu,hindularınxüsusirezervasiyalardayerləş-
dirilməsini nəzərdə tutan ilk qanun idi.Missisipi çayından şərqdə
(ABŞ-ınənmünbittorpaqları)yaşayan100minədəkhinduölkənin
qərbinə–“Hinduərazisi”adlandırılanyerəköçürüldü.Tarixə“Göz
yaşıcığırı”adıilədüşənköçürülmədəminlərləhinduhəlakolub.

149 il əv vəl...
29 may 1873-cü il dəçarRusiyasıXivəxanlığınıözünəbirləşdirib.

BirqədərəvvəlBuxaranınişğalıhərbitoqquşmalarlamüşayiətolunsa
da,Xivəninələkeçirilməsinəyerliəhalifaktikimüqavimətgöstərmədi.

109 il əv vəl...
30 may 1913-cü il dəBalkanmüharibəsinin(1912-1913)yekun-

larıiləbağlıLondondamüqaviləbağlanıb.OsmanlıimperiyasıKrit
adasıistisnaolmaqla,Balkanlardakıbütünərazilərindənəlçəkib.

104 il əv vəl...
28 may 1918-ci il dəTifisdəAzərbaycanMilliŞurasınıniclasında

AzərbaycanXalqCümhuriyyətinin yaradıldığı elan olunub.Əhməd
bəyAğayevin sədrlik (MilliŞuranın sədriMəhəmmədƏminRəsul-
zadəBatumdaOsmanlınümayəndələriilədanışıqlaraparırdı)etdiyi
iclasdaiştirakedən26deputatınsəsiilə“İstiqlalBəyannaməsi”qə-
buledilib.FətəlixanXoyskininbaşçılığı ilə ilkhökuməttəsdiqlənib.
Hökumətdə“Müsavat”3,müsəlmansosialistlər2,“Hümmət”və“İtti-
had”hərəyə1yeralmışdı,2nəfərbitərəfnazir(ocümlədənF.Xoyski)
vardı.Millihökumət iyunun16-dəkTifisdəfəaliyyətgöstərdi,sonra
Gəncəyəköçdü.

31 il əv vəl...
30 may 1991-ci il dəermənitəxribatçılarınınAzərbaycanaqarşı

növbəti terroraktıbaşverib.DağıstanınXasavyurtstansiyasıya-
xınlığındaMoskva-Bakısərnişinqatarındatörədilənpartlayışnəti-
cəsində11nəfərhəlakolub,22nəfəryaralanıb.

30 il əv vəl...
28 may 1992-ci il də Sədərəkdə Naxçıvanla Türkiyə arasında

nəqliyyatəlaqəsiyaradankörpünün(“Ümidkörpüsü”)açılışıolub.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

UNESCO-da muğam konserti

Norveçlə diplomatik əlaqələrin 30 illiyi 
Osloda caz konserti ilə qeyd olunub

AzərbaycanlaNorveç
arasındadiplomatikəla
qələrinqurulmasının30
illiyimünasibətiləOslonun

“Ədəbiyyatevi”mərkəzindəcaz
konsertikeçirilib.

Tədbirdəbu
ölkədəsəfərdə
olanAzərbay-
canınxarici
işlərnazirinin
müaviniFariz
Rzayevçıxış
edib.O,ikiölkə
arasındamüx-
təlifsahələrdə
əməkdaşlıq-
dan,neftvə
qazsahəsində
birgəlayihələr-
dən,əlaqələrin
dahadainkişaf
etdirilməsi
üçünmövcudimkanlardansözaçıb.
Qeydolunubki,digərsahələrlə
yanaşı,mədəniyyətsahəsindədə
əlaqələrNorveç-Azərbaycanmüna-
sibətləriningələcəkdədahadainki-
şafetdirilməsiüçünmöhkəmzəmin
rolunuoynayabilər.
NorveçXariciİşlərNazirliyininŞərqi

AvropavəMərkəziAsiyaüzrə idarə-
sinin direktoru Lars Ragnar Aalerud
Hansen tədbir iştirakçılarınıAzərbay-
can dilində salamlayaraq, ölkəmizlə

bağlı xatirələrini bölüşüb. O, Azər-
baycanın zənginmədəniyyət,musiqi
irsinin olduğunu qeyd edərək ölkələ-
rimizarasındauğurluəməkdaşlıqdan
məmnunluğunu ifadə edib, mövcud
əlaqələrin dərinləşdirilməsi üçün im-
kanlarınolduğunudiqqətəçatdırıb.

Tədbirin bədii hissəsində Əmək-
darartistİsfarSarabskinincaztriosu
çıxışedib.Proqramdaİ.Sarabskinin
bəstələri, tanınmış Azərbaycan və
dünyabəstəkarlarınınkompozisiya-
larısəslənib.
Skandinaviya Azərbaycanlıları

Norveç üzrə Koordinasiya Şurası
tərəfindən təşkil olunmuş tədbirdə
Azərbaycanın İsveç və Norveçdəki
səfiri Zaur Əhmədov, Norveçin hö-
kumətvəictimaiyyətnümayəndələri
dəiştirakediblər.

əvvəli səh. 1-də
Həmin gün Helge Lienin

triosunun təqdim etdiyi caz
konserti tamaşaçıların könlü-
nü oxşadı.Bu,Norveç triosu-
nun Bakıda ilk konserti deyil-
di.Qrup2018-ciildəBakıCaz
Festivalındadasəhnəyəçıxıb.
Öz unikal üslubu və Skandi-
naviya ruhu ilə eyniadlı caz
triosunun yaradıcısı, görkəm-
li pianoçu Helge Lien Bakı
Beynəlxalq Piano Festivalının
səhnəsində öz kollektivi ilə
Johannes Eik (bas) və Knut
Aalefjar (zərb alətləri) birlikdə
kamera musiqisinin inanılmaz
meditativatmosferiniyaradabil-
di.Müəllifinkompozisiyalarında
BillEvansınklassik lirikənənə-
ləri ilə avanqard improvizələri
və şimal xalqlarının melanxoli-
yasınınetnikmotivelementləri-
nin tarazlığınımüşahidə etmək
olardı...
Mayın 25-də Müslüm Maqo-

mayev adına Azərbaycan Döv-
lət Akademik Filarmoniyasında
Dövlət Kamera Orkestrinin mü-

şayiəti ilə (dirijor Valid Ağayev)
E.Qriqin “Fortepiano və orkestr
üçün konsert”ini Səidə Zülfüqa-
rovaifaetdi.
S.Zülfüqarova Üzeyir Hacı-

bəyli adına Bakı Musiqi Aka-
demiyasında piano müəllimi və
konsertmeyster ixtisasına yiyə-
lənib. Bir çox yerli müsabiqə-
lərin qalibi olan ifaçı Parisin IV
Sorbon Universitetində musiqi-
şünaslıqüzrəoxuyub,həmçinin
magistrdərəcəsialıb.
Konsertdə S.Raxmaninovun

“Fortepianoüçün2nömrəlikon-
sert”ini isə musiqisevərlər bey-
nəlxalq müsabiqələr laureatı,
Prezident mükafatçısı Vurğun
Vəkilovunifasındadinlədilər.Bu
əsər Vurğunun ifasında ikinci
dəfə səslənirdi.  Mütəxəssislər
pianoçunun musiqi duyumunu,
ayrı-ayrı səslərə, səs birləşmə-
lərinəvurğunluğunuyüksəkqiy-
mətləndirir.Konsertboyuhərbir
akkordun gözəlliyini çatdırmağa
can atan ifaçı tanışmətnə yeni
rəngqatırdı.Musiqiaxşamında

hərikiifaçıtamaşaçılaravaleh-
edici emosiyalar bəxş edə bil-
dilər.
Çexiyadan olan Marek No-

votnı kvartetinin mayın 25-də
“Landmark”da çıxışı da ma-
raqla qarşılandı. Kvartet bu
yaxınlarda Çində təşkil edilən
“Çan-Şa” festivalının Qran-pri
mükafatını qazanıb. Musiqi
nəzəriyyəsi üzrə fəlsəfə dok-
toru, pianoçu M.Novotnı həm
dəbəstəkarvəaranjimançıdır.
O,ABŞ-da “Gremmi”mükafatı
laureatıCefriHolmsunrəhbər-
liyində caz bəstəkarlığı üzrə

magistr dərəcəsi alıb. Pianoçu
birçoxməşhurmusiqiçivəqrup-
larla əməkdaşlıq edib, Böyük
Britaniya,Almaniya,Norveç,Da-
nimarka,ABŞvəÇindəkonsert-
lərverib.
Müxtəlif ölkələrdən musiqiçi

vəqrupların iştirak etdiyi IBakı
Beynəlxalq Piano Festivalı ma-
yın 27-də başa çatacaq. Festi-
valın bədii rəhbəriƏməkdar ar-
tistŞahinNövrəslidir.

LaləAzəri

Rusiya mülki hava məkanını 
Türkiyə təyyarələrinə verir

Ukraynayaqarşıapardığımüharibəsəbəbindənağır
sanksiyalarlaüzləşənRusiyaartıqdördüncüaydırdün
yanınəksərölkələrinəbağlıqalanmülkihavaməkanını
Türkiyətəyyarələrinəverir.

“Türk Hava
Yolları” hazırda
Rusiyaya inten-
siv uçuşlar hə-
yata keçirən az
sayda aviaşir-
kətlərdənbiridir.
Müxtəlif ölkələ-
rə uçmaq istə-
yən rusiyalıla-
rın böyük qismi
məhz Türkiyə

istiqamətindənvəbuölkənintəyyarələrindənistifadəedirlər.
Eynizamanda,Rusiyaxaricəuçacaqhərhansıtəyyarəsinin
buvədigərhavalimanındangeriqayıtmamaq(üzərinəhəbs
qoyulabilər)təhlükəsiniciddiyəalaraq,ümumiyyətlə,arxa-
yınolmadığıölkələrəuçuşhəyatakeçirməkdənçəkinir.
Üstəlik,Rusiyatərəfiəksəristiqamətlərdəuçuşlardanməh-

rumolan yerli aviaşirkətlərin faktiki zərərlə işlədiyini nəzərə
alaraqTürkiyəiləqarşılıqlıreyslərindəböyükhissəsinin“Türk
HavaYolları”vəbuölkənindigərazbüdcəliaviaşirkətləri tə-
rəfindənyerinəyetirməsinərazılaşıb.Məlumatlaragörə,iyun
ayındaRusiyadanbuölkəyəvəəksistiqamətdənəzərdətu-
tulan600-dənçoxreysintəxminənüçdəikisiTürkiyətəyyarə-
lərininpayınadüşəcək.Yayturizmmövsümününbaşlaması
iləRusiyadanTürkiyəyəsəfərlərindahadaartacağıgözlənilir.
Xatırladaqki,fevralın24-dəUkraynadahərbiəməliyyatlar

başlayandanbuyana“Rosaviasiya”ölkənincənubvəmər-
kəzihissəsindəyerləşən11aeroportdauçuşlarıdayandırıb.
BusəbəbdənRusiyadaxilindəuçuşlardayerliaviaşirkətlər
üçünrentabelliyiniitirməkdədir.

V.Kamal

Ölkəmizin işgüzar turizm imkanları 
İstanbulda tanıdılır

Mayın25dəİstanbuldaaçılan“ACEofMİCE”beynəlxalq
turizmsərgisindəAzərbaycanınişgüzarturizmimkan
larıdatəqdimolunur.SərgidəölkəmiziDövlətTurizm
AgentliyinintəşkilatçılığıiləHeydərƏliyevMərkəzi,

turizmagentlikləri,hotellər,BakıKonqresMərkəzivəAZALdaxil
olmaqla13təşkilattəmsiledir.

Sərgi çərçivəsində Azərbay-
canda işgüzar tədbirlər təşkil
etməkdəmaraqlıolan,eləcədə
işgüzar turizm üzrə ixtisaslaş-
mış şirkət və qurumlarla ikitə-
rəfi görüşlər keçirilir, ölkəmizin
bu sahədə potensialı tanıdılır.
Beynəlxalqtədbirlərinvəbiznes
görüşlərinkeçirilməsiüçüngeniş
imkanlara malik Bakı Konqres

Mərkəzi,HeydərƏliyevMərkəzi,
BakıExpoMərkəzi,həmçininre-
gionlarda işgüzar tədbirlərüçün
müvafiq infrastruktur haqqında
məlumatlarverilir.
Türkiyə Səyahət Agentlikləri

Birliyinin (TURSAB) İdarə he-
yətinin sədri Firuz B.Bağlıkaya
ölkəmizin stendini ziyarət edib,
iştirakçılarauğurlararzulayıb.

İşgüzarturizmimkanlarınıntanı-
dılmasındaəsasməqsədbeynəl-
xalq konqres, konfrans, forum və
biznes görüşləri kimi tədbirləri öl-
kəmizəcəlbetməklə,işgüzarməq-
sədlərləsəfəredənlərinsayınınar-
tırılmasınanailolmaqdır.9-cudəfə

keçirilən“ACEofMİCE”dünyanın
üçüncüənböyükkonqres,toplantı
vətədbirsərgisihesabolunur.
İstanbul Konqres Mərkəzində

“Türk Hava Yolları” tərəfindən
təşkilolunansərgimayın27-də
başaçatacaq.

I Bakı Beynəlxalq Piano Festivalı başa çatır
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