
Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 8 No-
yabr – Zə fər Gü nü mü na si bə ti lə 
“Zə fər sə da sı” ad lı mu si qi fes ti va lı 

ke çi ri lib. Pay taxt və böl gə lə ri mi zin bir 
sı ra mə də niy yət ocaq la rın da 5-7 no yabr 
ta ri xin də ger çək lə şən fes ti val kon sert lə-
rin də zə fər so raq lı mu si qi lər səs lə nib. 

“Zə fər sə da sı” mu si qi fes ti va lı nın pay taxt-
da əsas kon ser ti no yab rın 7-də  M.Ma qo-
ma yev adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Fi lar mo ni ya sın da təq dim olun du.

Kon sert proq ra mın da Üze yir Ha cı bəy li, 
Fik rət Əmi rov və Oq tay Zül fü qa ro vun əsər lə-
ri, elə cə də şan lı Qə lə bə mi zə həsr olun muş 
bəs tə kar lıq mü sa bi qə si nin qa lib əsər lə ri yer 
al mış dı.

Təd bir şə hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si nin bir 
də qi qə lik sü kut la yad edil mə si ilə baş lan dı. 

Son ra Fik rət Əmi ro vun möh tə şəm “Azər-
bay can süita sı” səs lən di ril di. Xalq ar tis ti 
Fəx rəd din Kə ri mo vun di ri jor lu ğu ilə Üze yir 
Ha cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət Sim fo nik 
Or kest ri tə rə fi n dən ifa olu nan əsər ilk də qi-
qə lər dən sa lo na san ki bir qə lə bə ru hu çi lə di.

Mə də niy yət Na zir li yi İn cə sə nət və qey ri-
mad di mə də ni irs şö bə si nin mü di ri Fə rəh Aca-
lo va ta ma şa çı la rı sa lam la ya raq Zə fər bay ra-
mı mü na si bə ti lə təb rik lə ri ni çat dır dı. Bil dir di 
ki, ötən il Mə də niy yət Na zir li yi, Azər bay can 
Bəs tə kar lar İt ti fa qı və Üze yir Ha cı bəy li adı na 

Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın bir gə təş ki lat çı lı-
ğı ilə Və tən mü ha ri bə sin də şan lı Qə lə bə mi zə 
həsr olun muş bəs tə kar lıq mü sa bi qə si ke çi ri lib 
Bu gün hə min mü sa bi qə nin qa li bi olan əsər lə-
ri də din lə mək im ka nı əl də edə cə yik.

Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın səd ri, Xalq ar tis ti Fi-
rən giz Əli za də xal qı mı za şan lı Qə lə bə ya şa-
dan Ali Baş Ko man dan və şan lı Or du mu zun 
şü caətin dən söz aç dı, bu Zə fə rin mə də niy-
yə ti mi zə tə si rin dən da nış dı: “Bəs tə kar lar İt ti-
fa qı ola raq gənc bəs tə kar la rı öz sı ra la rı mı za 

qə bul edi rik, cı ğır açı rıq. On la rın aka de mik 
yol da uğur qa zan ma la rı al dıq la rı təh sil və öz 
iç lə rin dən gə lən duy ğu la ra bağ lı dır. Müasir 
və aka de mik mu si qi ilə məş ğul ol maq çə-
tin dir. Bi zim mu si qi sə nə ti miz hə mi şə yük-
sək lər də olub. Ötən il ke çi ri lən mü sa bi qə yə 
26 par ti tu ra da xil ol muş du və on lar dan 15-i 
qə bul edi lə rək din lə nil di. Bu gün biz 3 qa li bi 
mü ka fat lan dı ra raq bü tün gənc bəs tə kar la ra 
uğur lar ar zu la yı rıq”.
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Fikrət Əmirovun 100 illiyi münasibətilə 
UNESCO-da gerçəkləşən konsert
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səh. 8

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

Türk dövlətlərinin liderləri
Səmərqənddə bir araya gəlir

No yab rın 11-də Öz bə kis ta nın Sə mər qənd şə hə rin də Türk Döv-
lət lə ri Təş ki la tı nın IX Zir və gö rü şü ke çi ri lə cək.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev zir və gö-
rü şün də iş ti rak et mək üçün no yab rın 10-da Öz bə kis ta na sə fə rə 
ge dib.

İki öl kə nin döv lət bay raq la rı nın dal ğa lan dı ğı Sə mər qənd Bey-
nəl xalq Ha va Li ma nın da döv lə ti mi zin baş çı sı nın şə rə fi  nə fəx ri qa-
ro vul dəs tə si dü zü lüb. Pre zi dent İl ham Əli ye vi və bi rin ci xa nım 
Meh ri ban Əli ye va nı Öz bə kis ta nın Baş na zi ri Ab dul la Ari pov və di-
gər rəs mi şəxs lər qar şı la yıb lar.

Hə min gün Sə mər qənd də Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli ye vin Öz bə kis tan Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Şav-
kat Mir zi yo yev ilə gö rü şü olub. Gö rüş də iki öl kə nin nü ma yən də 
he yət lə ri də iş ti rak edib.

No yab rın 10-da Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan Sə-
mər qən də gə lib. Hə min gün Tür ki yə nin döv lət baş çı sı na Öz bə kis-
ta nın ali mü ka fa tı – “İmam Bu xa ri” or de ni təq dim edi lib.

TDT-nin IX Zir və gö rü şün də həm çi nin Qa za xıs tan Pre zi den-
ti Ka sım-Jo mart To ka yev, Qır ğı zıs tan Pre zi den ti Sa dır Ca pa rov, 
elə cə də təş ki lat da mü şa hi də çi sta tu su olan Ma ca rıs ta nın Baş 
na zi ri Vik tor Or ban və Türk mə nis tan Par la men ti Xalq Məs lə hə ti-
nin səd ri, sa biq pre zi dent Qur ban qu lu Ber di mə həm mə do vun iş ti-
rak edə cə yi göz lə ni lir.

“Türk si vi li za si ya sı nın ye ni era sı: ümu mi in ki şaf və ri fah yo lun-
da” möv zu lu sam mit də Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı na sədr lik Tür ki yə-
dən Öz bə kis ta na ke çə cək.

Zir və gö rü şü ön cə si, no yab rın 10-da Sə mər qənd də TDT Xa ri ci 
İş lər Na zir lə ri Şu ra sı nın 9-cu ic la sı ke çi ri lib.

TÜRKSOY Daimi Şurasında dönəm 
koordinatorluğu Azərbaycana keçib

Xə bər ve ril di yi ki mi, no yab rın 5-də Tür ki yə nin Bur sa şə hə-
rin də Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY-un 
Mə də niy yət Na zir lə ri Daimi Şu ra sı nın 39-cu top lan tı sı ke çi ri lib. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 
top lan tı da iş ti rak edib.

İc la sa TÜRK SOY öl kə lə ri nin mə də niy yət na zir lə ri və mə də niy-
yət üz rə aidiy yə ti döv lət qu rum la rı nın rəh bər şəxs lə ri, elə cə də 
Türk dün ya sı bey nəl xalq təş ki lat la rı nın rəh bər lə ri qa tı lıb lar.

Ev sa hi bi – Tür ki yə nin mə də niy yət və tu rizm na zi ri Meh met Nu ri 
Er so yun sədr li yi ilə ke çən top lan tı da 2022-ci il də “Türk Dün ya-
sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” Bur sa da hə ya ta ke çi ril miş la yi hə lə rə 
dair he sa bat, növ bə ti il də nə zər də tu tu lan təd bir lər, 2023-2024-cü 
il lər üz rə Türk dün ya sın dan gör kəm li şəx siy yət lə rin xa ti rə ili və s. 
möv zu la ra dair mü za ki rə lər apa rı lıb. 

TÜRK SOY-un Baş ka ti bi Sul tan Ra ev ca ri il də gö rü lən iş lər dən, 
hə ya ta ke çi ril miş la yi hə lər dən söz açıb.

İc las da çı xış edən na zir Anar Kə ri mov Azər bay can Res pub li ka-
sı ilə TÜRK SOY ara sın da sıx əmək daş lıq dan bəhs edə rək, qar-
daş xalq la rın mə də ni də yər lə ri nin ya şa dı la raq gə lə cək nə sil lə rə 
ötü rül mə si, mə də ni ir si mi zin qo run ma sı və dün ya da təb li ği is ti qa-
mə tin də bir gə fəaliy yə tin bun dan son ra da da vam et di ri lə cə yi nə 
əmin li yi ni ifa də edib.

Anar Kə ri mov TÜRK SOY tə rə fi n dən ənə nə vi ola raq üzv öl kə lə-
rin gör kəm li şəx siy yət lə ri ilə bağ lı xa ti rə il lə ri nin ke çi ril mə si nin əhə-
miy yə ti ni vur ğu la ya raq, bu xü sus da 2017-ci ilin Mol la Pə nah Va qif, 
2018-ci ilin Qa ra Qa ra yev, 2019-cu ilin İma dəd din Nə si mi ili ki mi 
qeyd edil di yi ni bil di rib. Mə də niy yət na zi ri 2022-ci il də elan olun muş 
“Fik rət Əmi rov İli” çər çi və sin də təş ki la ta üzv öl kə lər də ger çək lə şən 
təd bir lə rə gö rə tə şək kü rü nü bil di rib.

davamı səh. 3-də

Hansı işi görürdüsə,
mükəmməl edirdi...

Sə nət kar lıq mis si ya sı, ya ra dı cı lı ğın pe-
şə kar təq di ma tı hə ya ta fərq li ba xı şın 
təs di qi dir. Fər di is te da dı nı çox şa xə li 
ya ra dı cı lı ğın da əks et di rən Xalq ar tis ti 

Ra fiq Əli yev də ma raq lı, ko lo rit li teatr, ki no 
ob raz la rı na əsa sən ge niş ta ma şa çı audi-
to ri ya sı nın sev gi si ni qa za nıb, yox lu ğun da 
be lə unu dul ma yıb...

səh. 7

“Qızıl nar” uğrunda yarış
11-15 no yabr ta ri xin də Ni za mi Ki no Mər kə zin də 
XIII Ba kı Bey nəl xalq Qı sa Film lər Fes ti va lı ke çi ri lə cək.

Gənc Ki ne ma toq raf çı lar Mər kə zi nin tə sis et di yi fes ti-
val Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki la ti dəs tə yi ilə ke çi ri lir.

Bu il fes ti va la 79 öl kə dən 814 fi lm qa tı lıb. On-
lar dan 91 fi lm mü sa bi qə yə təq dim edi lib. Se çim 
ko mis si ya sı nın qə ra rı na əsa sən, 32 fi lm fes ti va lın 
bey nəl xalq, 40 fi lm isə yer li mü sa bi qə sin də iş ti rak 
hü qu qu qa za nıb. Bu fi lm lər fes ti va lın əsas mü ka fa-
tı – “Qı zıl nar” uğ run da ya rı şa caq lar.

davamı səh. 2-də

“Zəfər sədası” – şanlı Qələbəmizə sənət töhfəsi

Zəfər Günü münasibətilə “Sülh və 
birgəyaşayış” – Berlində konsert

Azər bay can Res pub li ka-
sı Mə də niy yət Na zir li yi-
nin dəs tə yi və Al ma-
ni ya da kı sə fir li yi mi zin 

təş ki lat çı lı ğı ilə no yab rın 
8-də Ber lin şə hə rin də Zə fər 
Gü nü mü na si bə ti lə “Sülh və 
bir gə ya şa yış” şüarı al tın da 
kon sert ke çi ri lib.

Təd bir də 500-dən çox qo naq, 
o cüm lə dən Bun des taq üzv lə ri, 
Al ma ni ya Xa ri ci İş lər Na zir li yi 
və di gər döv lət qu rum la rı nın nü-
ma yən də lə ri, Ber lin də akk re di-
tə olun muş 30-dan çox öl kə nin 
dip lo ma tı, Al ma ni ya da kı Azər-

bay can dias po ru nun üzv lə ri iş-
ti rak edib lər.

Ber lin də ki Azər bay can Mə də-
niy yət Mər kə zin də ke çi ri lən təd-
bi ri sə fi r Nə si mi Ağa yev aça raq 
qo naq la rı sa lam la yıb. O, kon-
sert üçün “Sülh və bir gə ya şa yış” 
şüarı nın se çil mə si nin tə sa dü fi  
ol ma dı ğı nı söy lə yib. Vur ğu la yıb 
ki, 44 gün lük Və tən mü ha ri bə-
sin dən son ra Cə nu bi Qaf qaz 
re gionun da ye ni və ziy yət ya ra-
nıb. Bu və ziy yət Azər bay can və 
Er mə nis tan ara sın da sül hün və 
bir gə ya şa yı şın bər qə rar ol ma-
sı üçün mü hüm zə min ola bi lər. 
Sə fi r öl kə mi zin re gion da sülh və 

sa bit li yin tə mi ni üçün ça lış dı ğı nı, 
son iki tə rəfl  i gö rüş lə rin Azər bay-
can və Er mə nis tan ara sın da mü-
na si bət lə rin nor mal laş ma sı üçün 
ümid lər ya rat dı ğı nı de yib. 

Dip lo mat həm çi nin Al ma ni ya-
da fəaliy yət gös tə rən ta nın mış 

bəs tə kar Xə di cə Zey na lo va nın 
müəl li fi  ol du ğu “Şu şa” sim fo-
ni ya sı nın prem ye ra sı nın Zə fər 
Gü nün də Ber lin şə hə rin də ke çi-
ril mə si ni əla mət dar ha di sə ad-
lan dı rıb.

davamı səh. 2-də

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Azər bay can Res pub li-
ka sı Mə də niy yət Na zir-
li yi, Tür ki yə-Azər bay can 

Dost luq, Əmək daş lıq və 
Həm rəy lik Vəq fi və İs tan bul 
Uni ver si te ti nin bir gə təş ki lat-
çı lı ğı ilə no yab rın 4-də “Şu şa, 
Pa ris və İs tan bu lun or taq 
də yə ri: Əh məd bəy Ağaoğ-
lu” möv zu sun da bey nəl xalq 
sim po zium ke çi ri lib.

“Şu şa İli” çər çi və sin də “Şəx siy-
yət li şə hə rin şəx siy yət lə ri” la yi hə-
si üz rə ər sə yə gə lən təd bir İs tan-
bul Uni ver si te tin də ger çək lə şib. 

Sim po zium da Azər bay can 
Res pub li ka sı nın mə də niy yət na-
zi ri Anar Kə ri mo vun rəh bər li yi ilə 
nü ma yən də he yə ti iş ti rak edib.

Əv vəl cə Azər bay can və Tür-
ki yə nin Döv lət himn lə ri səs-
lən di ri lib, şə hid lə rin xa ti rə si bir 
də qi qə lik sü kut la yad edi lib. 
Azər bay ca nın mə də niy yət pay-
tax tı Şu şa ya həsr edi lən vi-

deoçarx nü ma yiş olu nub.
Təd bir də çı xış edən Anar Kə ri-

mov Azər bay can və Tür ki yə ara-
sın da qar daş lıq mü na si bət lə ri nin 
bü tün sa hə lər də, xü su si lə mə də-

niy yət sa hə sin də uğur la in ki şaf 
et di yi ni qeyd edib. İki öl kə ara-
sın da çox şa xə li mə də ni əmək-
daş lı ğın mün tə zəm ola raq ge-
niş lə nən və də rin lə şən möh kəm 

özü lə əsas lan dı ğı nı vur ğu la yan 
na zir sim po ziumun əhə miy yə ti ni 
vur ğu la yıb. 

Qeyd olu nub ki, ya zı çı-pub li-
sist, hü quq şü nas, şərq şü nas-is-
lam şü nas Əh məd bəy Ağaoğ lu-
nun (1869-1939) tim sa lın da iki 
öl kə nin ay dın la rı nın Türk dün-
ya sı nın par laq gə lə cə yi uğ run da 
bir gə mü ca di lə si in di ki və gə lə-
cək nə sil lər üçün ba riz bir ör nək-
dir. O, mil li hey siy yə ti ni hər şey-
dən uca tu tan mil lət fə daisi dir. 
Azər bay can da “Hə yat”, “İr şad”, 
“Tə rəq qi”, Tür ki yə də “Ana do lu 
agent li yi”, “Türk sö zü”, “Akın” qə-
zet lə ri nin qu ru cu su dur. Əh məd 
bəy Ağaoğ lu Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti Par la men ti nin, 
Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si nin 
üz vü olub.

davamı səh. 4-də

Şuşa, Paris və İstanbulun ortaq dəyəri: 
Əhməd bəy Ağaoğlu
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əvvəli səh. 1-də
Sonra müsabiqənin qalibləri

elanedildi.
Gənc bəstəkar Üzeyir Məm

mədova həvəsləndirici mükafat
təqdimolundu.IIyerəVətənmü
haribəsi qazisi, bəstəkar Vüqar
Məmmədazdə,IIIyerəElvinQu
liyevlayiqgörüldü.Müsabiqənin
birinci mükafatı isə Tural Məm
mədliyətəqdimedildi.
Mükafatlandırmadan sonra

konsert proqramı davam etdi.
Azərbaycan Dövlət Xor Kapel
lası (bədii rəhbər – Xalq artis
ti Gülbacı İmanova) və orkestr
vətənpərvərlik notlu əsərləri
böyüksevgivəcoşquiləifaet
dilər.OqtayZülfüqarovun“Şən
lən,mənim xalqım”, “QaraQa
rayevin “Zamanın bayraqdarı”,
Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu”
operasından “Çənlibel” xoru
səsləndikcə bu dahilərlə ya
naşı, müsabiqə qalibləri Tural
Məmmədlinin “Şuşa fəthi”, Vü
qar Məmmədzadənin “İnsan”,
ElvinQuliyevin“Qayıdış”ınıdin
lədikcə musiqimizin köklü ənə
nələr üzərində davamlı inkişaf
etdiyinəşahidolduq.Gəncbəs
təkarlarınəsərlərixüsusialqışa
layiqidi.Vətamaşaçılaronların
haqqını,dəyəriniözalqışlarıilə
təsdiqlədilər.

***
Mədəniyyət Nazirliyinin təş

kilatçılığı iləgerçəkləşən  “Zə
fər sədası” musiqi festivalı
çərçivəsində daha bir konsert
proqramı noyabrın 7də Rəşid
Behbudov adına Azərbaycan
DövlətMahnıTeatrındatəqdim
edildi.
Şəhidlərinxatirəsibirdəqiqə

lik sükutla yad edildikdən son
ra aparıcı Günay Məmmədova
Vətən müharibəsində müzəfər
AliBaşKomandan,Prezidentİl
hamƏliyevinrəhbərliyiiləAzər
baycan Ordusunun qazandığı
qalibiyyətdənsözaçdı.Qeydet
diki,Azərbaycantarixininşanlı
səhifələrinin yazıldığı salnamə
ninzəfər tacı8noyabr2020ci
ildə mədəniyyət paytaxtımız
Şuşanın işğaldanazadedilmə
sioldu.

Vurğulandı ki, Vətən mühari
bəsindətarixiZəfərin ikinci ildö
nümü mədəniyyət ocaqlarında
silsilə tədbirlərlə qeyd olunur.
Dövlət Mahnı Teatrının instru
mentalansamblıda“Zəfərsəda
sı” musiqi festivalı çərçivəsində
bayram konserti ilə sizin görü
şünüzəgəlib.Ansamblınrəhbəri
tarzənMirxalidSalayevdir.

Sonra konsert proqramı təq
dim edildi. Ansamblın solistləri
Fəxri KazımNicat, Fərhad Al
lahverdiyev, Aşıq Ramin, Ayşən
Mehdiyeva,Anarİlhamlı,Rövşən
Qəhrəmanov,Metin vəAynur İs
gəndərlininifasında“Nəgözəldir”,
“Azərbaycan”, “Vətən yaxşıdır”,
“Yolverin,Turangəlir”,“Təkümid
qalsın” , “Azərbaycan bayrağı”,
“Bura vətəndir”, “Qarabağ” və
başqamahnılarsəsləndi.Çıxışlar
alqışlarlaqarşılandı.

***

“Zəfərsədası”musiqifestiva
lıçərçivəsindəBərdəRegional
Mədəniyyət İdarəsi (RMİ) Bər
də rayon Mədəniyyət Mərkə
zindəAzərbaycan Dövlət Xalq
ÇalğıAlətləriOrkestrinin(bədii
rəhbərvəbaşdirijor–Xalqar
tisti Ağaverdi Paşayev) “Zəfər
sədası” adlı bayram konserti
keçirilib.

Bərdə RMİnin rəisi Vəsilə
MöhsümovaPrezidentİlhamƏli
yevinrəhbərliyiiləVətənmühari
bəsindəAzərbaycanOrdusunun
qazandığı möhtəşəm Qələbə
dənsözaçıb,ZəfərGünümüna
sibətilətəbrikləriniçatdırıb.
SonraAzərbaycanDövlətXalq

ÇalğıAlətləriOrkestrininsolistləri
–ƏməkdarartistlərAnarŞuşalı,
AlmazOrucova, Nərgiz Kərimo
va,MuğamTeleviziyamüsabiqə
lərinin iştirakçıları Rəvanə Qur
banova, Səbinə Ərəbli, Məftun

Səfərli,beynəlxalqvərespublika
müsabiqələrinin qalibləri Vaqif
Təhməzov, Süleyman Süleyma
nov vəTalehYahyayevin ifasın
dabayramabhavalıbəstəkarvə
xalqmahnılarısəsləndirilib.

***
Festivalın növbəti konserti Ağ

damMuğamMərkəzində(Quzanlı

qəsəbəsi)təşkiledilib.AğdamRa
yonİcraHakimiyyətininbaşçısıVa
qifHəsənovvəAğcabədiRMİnin
rəisiQalibHəsənov çıxış edərək
rəşadətli Ordumuzun 44 günlük
Vətən müharibəsində qazandığı
Zəfərdən söz açıblar. Bildirilib ki,
Zəfər Günü Azərbaycanının ən
əziz,qürurverənbayramlarından
biridir.BuşanlıQələbənibizəqa
zandıran şəhidlərimizin xatirəsi
həmişəucatutulacaq.
Tədbirin bədii hissəsində

Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı

Alətləri Orkestri və solistlərinin
ifasındabəstəkarvəxalqmahnı
larındanibarətrəngarəngmusiqi
nömrələritəqdimolunub.

***
Zəfər soraqlı festivalın da

ha bir ünvanı Sumqayıt Dövlət
DramTeatrıolub.Tədbir iştirak
çılarını salamlayan Sumqayıt

RMİninrəisiRəşadƏliyevZəfər
Günü münasibətilə iştirakçılara
təbrikləriniçatdırıb.
Vətənimizin ərazi bütövlüyü

uğrunda canlarından keçən şə
hidlərimizinəzizxatirəsibirdəqi
qəliksükutlayadedildikdənson
rasözmusiqiyəverilib.
Konsertdə Rəşid Behbudov

adınaAzərbaycanDövlətMahnı
Teatrının ansamblı və solistləri
rəngarəng musiqi nömrələri ilə
çıxışediblər.

***

F.ƏmirovadınaGəncəDövlət
Filarmoniyası da “Zəfər səda
sı”naqoşulub.GəncəDövlətKa
mera Orkestri (bədii rəhbəri və
dirijor–XalqartistiRafaelBay
ramov)və“Göygöl”DövlətMah
nı və Rəqs Ansamblının (bədii
rəhbər Sahil Quliyev) birgə ha
zırladığı bayramkonserti böyük
maraqlaqarşılanıb.
Musiqiaxşamınıntamaşaçıları

arasındaGəncəŞəhər İcraHa
kimiyyətininbaşçısıNiyaziBay
ramov, Türkiyə Cümhuriyyətinin
Gəncədəki baş konsulu Zeki
Öztürk,MilliMəclisindeputatları
Pərvin Kərimzadə, Naqif Həm
zəyev,GəncəRMİninrəisiVasif
Cənnətovdaolub.
Konsertdə Xalq artisti Sevinc

İbrahimova,Əməkdar artist Kə
maləTağızadə,Əməkdarmədə
niyyət işçisiMehparəCəfərova,
ZəminəNuriyeva,RövşənMəm
mədov,ƏlizadəMalasov, Xəyal
Əliyev,ElmirPişnamazzadə,Va
sif Bayramov, Şirxan Cahangi
rov,AzərVerdiyevvəbaletmeys
ter Sənan Cavadov rəngarəng
musiqinömrələriiləçıxışediblər.

***
Xatırladaq ki, “Zəfər sədası”

musiqifestivalıçərçivəsindəno
yabrın 5dəAzərbaycan Dövlət
Uşaq Filarmoniyasında da kon
sertkeçirilib.
Festivalın bütün tədbirləri Zəfər

Gününəvə44günlükVətənmü
haribəsinin ikinci ildönümünə sə
nəttöhfəsikimiyaddaşlarayazılıb.

Lalə 
Sa va lan 
Nurəddin

“Zəfər sədası” – şanlı Qələbəmizə sənət töhfəsi

Bu il Azər bay can Res
pub li ka sı Mil li Olim pi
ya Ko mi tə si nin 30 il lik 
yu bi le yi dir. Əla mət dar 

yu bi ley mü na si bə ti lə müx tə
lif təd bir lər, la yi hə lər hə ya ta 
ke çi ri lir, öl kə miz də olim pi ya 
hə rə ka tı nın uğur lu in ki şaf 
yo lu na nə zər sa lı nır. 

MilliOlimpiyaKomitəsivəMə
dəniyyətNazirliyininbirgə təşki
latçılığıiləkeçirilənvəkomitənin
yubileyinə həsr olunan “Azər
baycanda Olimpiya hərəkatı”
mövzusunda fotomüsabiqə də
beləlayihələrdəndir.
Noyabrın10daBakıFotoqra

fiyaEvindəfotomüsabiqəiştirak
çılarınınəsərlərindənibarətsər
gininaçılışıkeçirildi.
Mərasimdə MOKnın baş ka

tibiAzərƏliyev, vitseprezident
ləri Çingiz Hüseynzadə, Zemfi
ra Meftahətdinova, Mədəniyyət
Nazirliyinin əməkdaşları, idman
mütəxəssislərivədigərqonaqlar
iştirakedirdilər.
Milli Olimpiya Komitəsinin vit

seprezidentiÇingizHüseynzadə
çıxış edərək qurumun idmanın

vəolimpiyahərəkatının,olimpiya
ideallarının inkişafı və təbliği is
tiqamətində özünəməxsus dəst
xəttiilədünyaidmanındayenibir
səhifə açmağı bacardığını dedi:
“30illiktarixənəzərsaldıqdagö
rürük ki, qarşıda Milli Olimpiya
Komitəsini,olimpiyaçılarımızızə
fərvəqürurdoluillərgözləyir”.

MOKnın yubileyinə həsr olu
nan müsabiqə haqqında məlu
matverənÇ.Hüseynzadəvurğu
ladıki,sənətyarışmasınabuilin
15avqusttarixindəbaşlanılıb.Öl
kəmizin 20 peşəkar fotoqrafının
hərəsi müsabiqəyə 10dək foto
göndərib.Münsifərheyəti187fo
toarasındanənyaxşılarınıseçib.

Azərbaycan Fotoqrafar Birli
yi İdarə Heyətinin sədri, münsif
lərheyətininüzvüRaufUmudov
söylədiki,12nəfərmütəxəssisfo
tolaraonlaynqaydadabaxışkeçi
rib,sonraseçilmişfotolarhaqqın
darəylərMOKyatəqdimedilib.
“İçərişəhər” Dövlət TarixMe

marlıqQoruğuİdarəsiİdarəHe
yətinin sədri Şahin Seyidzadə
MOKnın yubileyi münasibətilə
təbriklərini çatdırdı. O, həmçi
nin fotomüsabiqədə qalib adını
qazanan iştirakçıları təbrik etdi,
yeniuğurlararzuladı.
Çıxışlardan sonra müsabiqə

nin qalibləri elan edildi. Dilavər
Nəcəfov I, Yaqub Cəfərov, İl
qarCəfərovII, İslamAtakişiyev,
BəhruzQurbanlı vəAzərƏliza
dəisəIIIyerlərəlayiqgörülüblər.
QaliblərəMOKnın pulmüka

fatıvədiplomlarıtəqdimedildi.
Sondatədbiriştirakçılarısərgi

ilətanışoldular.
N.Məmmədli

İstanbulda “Qarabağ zəfəri” 
İs tan bul Bey koz Bə lə diy yə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə 8 No yabr – Zə fər 
Gü nü nə həsr edil miş “Qa ra bağ zə fə ri” ad lı fo to sər gi ke çi ri lib. 

Fo t o sə r g i 
nin açılışında
Beykoz Bə
l ə d i y yə s i n i n
başqanı Murat
Aydın, ölkəmi
zin İstanbul
dakı konsulu
Zaur Allahver
dizadə, Azər
baycan Mədə
niyyət Nazirliyi
Strateji inkişaf
və layihələ

rin idarə edilməsi şöbəsinin baş məsləhətçisi Eldəniz Ağayev,
Azərbaycan İslahatçı Gənclər İctimai Birliyinin prezidenti Fə
ridŞahbazlı,BərdəRegionalMədəniyyət İdarəsinin rəisiVəsilə
Möhsümova,həmçininAzərbaycandanbirsıramediavə ictimai
təşkilatınnümayəndələriiştirakediblər.
Sərgi ilətanışlıqdansonraplenariclaskeçirilib.İclasdaTürki

yəAzərbaycanarasındaəməkdaşlıqvəqardaşlıqəlaqələrindən
bəhsolunub.Diqqətəçatdırılıbki,2021ciilin11oktyabrındaİs
tanbulun Beykoz rayonuyla Bərdə şəhərinin qardaşlaşması ilə
bağlıprotokolimzalanıb.
Tədbirkonsertproqramıiləsonaçatıb.

Zəfər Günü münasibətilə 
“Sülh və birgəyaşayış” – Berlində konsert

əvvəli səh. 1-də
Sonra çıxış

edən Azərbay
canAlmaniya
F o r u m u n u n
sədri Hans
Eberhard Şle
yer ölkəmizin
zəngin multi
kulturalizm və
tolerantlıqənə
nələrinə malik
olduğunu vur
ğulayaraq, bu
zəminin gələ
cək sülh üçün

əlverişliimkanlaryaratdığınıbildirib.
Bəstəkar Xədicə Zeynalova rəhbərlik etdiyi, müxtəlif ölkələrdən

müsiqiçilərdənibarət“BridgeofSounds”orkestri,eləcədəmüəllifi
olduğu“Şuşa”simfoniyasınınərsəyəgəlməsibarədəməlumatverib.
Dahasonraorkestrin ifasındasimfonikkonsert keçirilib.Kon

sert proqramında Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasından
uvertüravə“Arazbarı”əsəri,habeləXədicəZeynalovanınmüəllifi
olduğusimfoniyaifaolunub.İfalartədbiriştirakçılarınınsürəklial
qışlarıiləqarşılanıb.
TədbirzamanıAzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıŞuşaşəhəri

ninəsrarəngizmənzərələriniəksetdirənvideoçarxlardanümayiş
etdirilib.
KonsertdənsonraqonaqlarüçünZəfərGünümünasibətiləzi

yafəttəşkilolunub.

MOK-nın yubileyinə həsr olunan 
fotomüsabiqə başa çatıb

Madriddə “Şuşa İli” çərçivəsində muğam axşamı 
“Şu şa İli” çər
çi və sin də 
Azər bay ca nın 
İs pa ni ya da kı 
Sə fir li yi nin və 
Xan Şu şins ki 
Fon du nun bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə 
Mad rid şə hə
rin də Azər bay
can mu ğa mı 
kon ser ti təş kil 
edi lib.

TədbirdəçıxışedənAzərbaycanınİspaniyadasəfiriRamizHəsənov2020
ciilin8noyabrındaerməniişğalındanazadedilənŞuşaşəhərininAzərbay
can tarixindəkimüstəsnayerindənsözaçıb.Diqqətəçatdırıbki,Qarabağ
xanıPənahəlixantərəfindənəsasıqoyulanŞuşaşəhərininbu il270yaşı
tamamolur.ŞuşanınAzərbaycanxalqıüçüntarixiəhəmiyyəti,yüksəkmə
dənimənəvidəyərinəzərəalınaraq,AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
müvafiqsərəncamıilə2022ciil“Şuşaİli”elanedilib.
Səfir Ramiz Həsənov, eyni zamanda 9 noyabrınAzərbaycanda Dövlət

BayrağıGünükimiqeydolunduğunubildirərək,həmvətənlərimizitəbrikedib.
MuğamkonsertindəXalqartisti,xanəndəMənsumİbrahimovunrəhbərliyi

ilə“Qarabağ”muğamqrupunun(tar–XalqartistiElçinHəşimov,kamança–
ƏməkdarartistElnurƏhmədov,nağara–ƏməkdarartistKamranKərimov)
ifasındaAzərbaycanmuğamları,xalqmahnılarımıztəqdimolunub.
TədbirçərçivəsindəqonaqlaraAzərbaycanmuğamlarınıntəbliğiiləbağlı

İspaniyadakısəfirliyimiz tərəfindənhazırlanmışbukletlər,habelə İspaniya
nınDövlətPoçt vəTeleqrafCəmiyyəti tərəfindənnəşr olunmuş və “Şuşa
İli”nəhəsredilmişxüsusipoçtmarkalarıpaylanıb.

“Qızıl nar” uğrunda yarış 
XIII Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər 

Festivalında 30-dan çox ölkə təmsil olunur
əvvəli səh. 1-də
Builki festivalda

“Asiya istedadları”
adlı müsabiqə proq
ramınəzərdətutulub.
Yalnız Asiya ölkələ
rinin bədii filmlərinin
yarışdığı müsabiqə
dəonfilmyeralır.
Mobil telefonla çə

kilənfilmlərdənibarət
“Cinemobil”müsabiqəsində isə 4 film yarışacaq.Onlayn
keçiriləcəkmüsabiqəninqalibinitamaşaçılarseçəcək.
Festivalınmüsabiqədənkənarmaraqlıbölmələridəvar.

“British Council”la əməkdaşlığın nəticəsi olaraq festival
çərçivəsindəBritaniyaKinovəTeleviziyaSənətləriAkade
miyasıtərəfindənverilənməşhurmükafatın–“Bafta”na
mizədlərininxüsusitəqdimatıolacaq.
“Dili bizim” müsabiqə proqramı Bakı Beynəlxalq Qısa

FilmlərFestivalınınnümayişxarakterliproqramıdır.Bura
dadünyanınmüxtəlifölkələrindəyaşayanhəmyerlilərimi
zinAzərbaycandilindəçəkdiklərifilmlərnümayişolunur.
Festivalın filmləri 5 günmüddətindəNizamiKinoMər

kəzində nümayiş olunacaq. Eyni zamanda festival çər
çivəsində noyabrın 13də türkiyəli prodüserƏmrah Kılıç
tərəfindənustad dərsi keçiriləcək.Qaliblərinmükafatlan
dırılmasımərasiminoyabrın15dəeyniməkandaolacaq.
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əvvəli səh. 1-də
Anar Kərimov çıxışında TÜRKSOY-

un 2012-ci ildən həyata keçirilən “Mə-
dəniyyətpaytaxtı”proqramınınönəmini
dəqeydedib.Nazir 2022-ci ildə “Türk
Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” Bur-
saşəhərindəkeçiriləntədbirləriyüksək
qiymətləndiribvəəminolduğunubildirib
ki,AzərbaycanınqədimŞuşaşəhəridə
2023-cü ildə estafeti layiqincə davam
etdirərək bu layihəyə yeniliklər gətirə-
cək,töhfələrverəcək.
Daimi Şuranın toplantısında daha

sonra Qazaxıstan Mədəniyyət və İd-
man Nazirliyi Mədəniyyət komitəsinin
sədri Roza Karibzhanova, Qırğızıs-
tanın İnformasiya, idman və gənclər
siyasəti naziriAltınbekMaksutov,Öz-
bəkistanınmədəniyyətnaziriOzodbek
Nazarbekov,Türkmənistanınmədəniy-

yət naziriAtagəldi Şamuradov, Şimali
Kipr Türk Cümhuriyyəti Baş nazirinin
müavini – turizm, mədəniyyət, gənc-
lər və ətrafmühit naziri FikriAtaoğlu,
TÜRKPA-nın Baş katibi Mehmet Sü-
reyyaƏr,BeynəlxalqTürkAkademiya-
sı prezidentinin vəzifələrini icra edən
FüzuliMəcidlininçıxışlarıdinlənilib.
Çıxışlardan sonra Daimi Şuranın

39-cu iclasının Bəyannaməsi qəbul
olunub. TÜRKSOY-un 2022-ci il üzrə
fəaliyyətinə dair hesabatlar, 2023-cü
iləaidFəaliyyətProqramı təsdiqlənib.
TÜRKSOY-un2023-cüildəhəyatake-
çirəcəyi layihəvətədbirlərindəyərlən-
dirilməsi, 2023-cü ildə “TürkDünyası-
nın Mədəniyyət Paytaxtı” missiyasını
yerinə yetirəcək Azərbaycanın Şuşa
şəhərində keçiriləcək tədbirlərdə üzv
ölkələrinfəal iştirakınınrazılaşdırılma-

sı və dəstəklənməsi haqqında qərar
qəbuledilib.
İclasdamədəniyyətnazirlərininyekdil

qərarı ilə Türkmənistanın Anev şəhəri
2024-cü il üçün “TürkDünyasınınMə-
dəniyyətPaytaxtı”seçilib.
Həmçinin 2023-cü il tanınmış qazax

bəstəkarı Temirbek Jürgenov, Qırğı-
zıstanınXalqartistiBakenKıdıkeyeva,
TürkiyəninistiqlalşairiMehmetAkifEr-
soy,Türkdünyasınınböyükalimvəmü-
təfəkkiri Əbu Reyhan əl-Biruni (Özbə-
kistanın təqdimatı ilə) və Şimali Kiprin
tanınmış rəssamı İsmetVehitGüneyin

xatirəilielanedilib.
Türkdünyasında2024-cüilintürkmən

şairivəmütəfəkkirininxatirəsinə“Məh-
dimquluFəraqi İli” elan olunması razı-
laşdırılıb.
Daha sonra TÜRKSOY Mədəniyyət

Nazirləri Daimi Şurasının 40-cı dönəm
toplantısının koordinatorluğu Azərbay-
canınmədəniyyətnaziriAnarKərimova
həvaləedilib.40-cı iclasın2023-cü ildə
“TürkDünyasınınMədəniyyət Paytaxtı”
olacaqŞuşadakeçirilməsiiləbağlıqərar
verilib.

***

TÜRKSOY Mədəniyyət Nazirləri
DaimiŞurasının39-cu iclasından son-
ra“Şuşa–TürkDünyasınınMədəniyyət
Paytaxtı:2023”adlı fotosərgininaçılışı
keçirilib. Mədəniyyət naziri Anar Kəri-
movsərgibarədəməlumatverib.Daimi
Şura toplantısının iştirakçıları və digər
qonaqlar ekspozisiya ilə tanış olublar.
Sərgi çərçivəsində Şuşaya həsr olun-
muşvideoçarxdanümayişetdirilib.
Anar Kərimov tərəfindən Bursa valisi

YakupCanpolataAzərbaycanMədəniy-
yətNazirliyitərəfindəntəsisedilmiş“Şu-
şa–270”xatirənişanıtəqdimolunub.

TÜRKSOY Şuşada silsilə tədbirlər keçirəcək
Mədəniyyətnaziri
AnarKərimovBur
sadaTÜRKSOYun
BaşkatibiSultan
Raevləgörüşüb.

TÜRKSOY Mədə-
niyyət Nazirləri Daimi
Şurasının 39-cu top-
lantısında iştirak et-
məkdən məmnunlu-
ğunu bildirən Anar
Kərimov Türkiyə
Cümhuriyyətinin ev
sahibliyi ilə iclasın
yüksəksəviyyədətəş-
kilimünasibətiləSultanRaevitəbrikedib.
NazireynizamandaSultanRaevinTÜRKSOY-unBaşkatibiki-

miilkdəfəiştiraketdiyiDaimiŞuranıniclasınınnəticələriniyüksək
qiymətləndirdiyini,təşkilatınfəaliyyətinidaimaizlədiyinideyib.Türk
xalqlarınınmədəniyyəti, incəsənətivəədəbiyyatınıntəbliği istiqa-
mətindəçoxmühümtədbirlərhəyatakeçirəntəşkilatınfəaliyyətinə
görəBaşkatibətəşəkkürünübildirənAnarKərimovbuistiqamətdə
Azərbaycanındaimadəstəyəhazırolduğunuvurğulayıb.
Nazirhazırdatürkxalqlarıarasındabirlikvəoyanışınyaşandı-

ğını,fəalinteqrasiyanıngetdiyiniqeydedərəkbundaTÜRKSOY-
un da xüsusi rolu olduğunu bildirib. Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı Şuşa şəhərinin 2023-cü il üçün “TürkDünyasınınMə-
dəniyyətPaytaxtı”elanolunmasıiləbağlıTÜRKSOY-undəstəyi-
nəgörəbirdahaminnətdarlığını ifadəedənnazirAnarKərimov
gələnilbuçərçivədənəzərdətutulanbütüntədbirlərin layiqincə
həyatakeçirəcəyinidiqqətəçatdırıb.
BaşkatıbSultanRaevgörüşüçünAnarKərimovatəşəkkürü-

nübildirərək,Azərbaycanıntəşkilatayüksəksəviyyədədəstəyini
hissetdiyinivənazirinsözlərininonunüçünçoxdəyərliolduğunu
vurğulayıb.44günlükVətənmüharibəsinəticəsindəAzərbayca-
nınöztorpaqlarınıişğaldanazadetməsinin,ocümlədənŞuşanın
azadlığaqovuşmasıilətaclandırılanZəfərinümumtürkruhumuzu
oyatdığını,birliyimizi,dostluğumuzudahadamöhkəmləndirdiyi-
nideyənSultanRaevbununTürkdünyasınıyenidənözgücünə
inandırmağalayiqbirqələbəolduğunuqeydedib.O,növbətiildə
TürkdünyasınınŞuşadabir arayagəlməsininəhəmiyyətinə to-
xunaraq,işğaldanazadedilmişərazilərdətörədilmişvəhşiliklərə
dəbütünTürkdünyasınınşahidliketməsininönəminivurğulayıb.
AnarKərimovTÜRKSOY-undaimaAzərbaycanınyanındaol-

duğunu, hazırda Şuşanın bərpası və yenidən dirçəldilməsində,
azadedilmişərazilərdəinfrastrukturunyaradılmasındatürkxalq-
larınınözdəstəyiniəsirgəmədiyiniməmnunluqlaqeydedib.Na-
zir növbəti ildəŞuşa şəhərindəTÜRKSOYRəssamlarGörüşü,
FotoqrafarGörüşü,TürkDünyasıMuzeylərBirliyinin toplantısı,
UNESCOMilli Komissiyalarının 9-cuToplantısı,OperaGünləri,
eləcədəənənəviTÜRKSOYMediaMükafatınıntəqdimatıvədi-
gərtədbirlərinkeçirilməsininnəzərdətutulduğunuqeydedib.

Bursada kino əməkdaşlığı da 
müzakirə edilib

Xəbərverdiyimizkimi,15noyabrtarixindəTürkiyəninBursa
şəhərindəkeçirilənIIDədəQorqudTürkDünyasıFilmFestiva
lındaAzərbaycandagenişheyətlətəmsilolunub.

Festivalçərçivəsindənoyabrın4-də“TürkdünyasıKinozirvəsi”
keçirilib. TədbirdəAzərbaycanMədəniyyət NazirliyiAudiovizual
və interaktivmediaşöbəsininmüdiriRüfətHəsənov iştirakçıları
ölkəmizinkinosektorundakıyeniliklərlətanışedib.O,Mədəniyyət
NazirliyinindəstəyivəTürkiyənin“Bozdağ”filmşirkətininiştirakı
iləbirgəistehsalatdaolanVətənmüharibəsihaqqında8bölümlük
serial,Özbəkistanlamüştərəknəzərdətutulmuş“MollaNəsrəddin
vəyaçətingünlərimindostu”bədiifilmlayihələrihaqqındaməlu-
matverib.SonraAzərbaycanFilmKomissiyası–“FilmingAzer-
baijan”haqqındavideoçarxnümayişolunub.
Türkdilli ölkələrin kinematoqrafçıları film layihələrini təqdim

ediblər. Azərbaycandan rejissor və prodüser Elməddin Alıyev
“Nargin” bədii-sənədli film layihəsinin, Ramil Ələkbərov “Qara-
bağ” futbolklubuhaqqında“30mövsümsəfərdə”adlı3seriyalı
sənədlifilmlayihəsinintəqdimatınıkeçirib.
Tədbirdəhəmçiningələnil100ilitamamolacaq“Azərbaycanfilm”

Kinostudiyasıhaqqındaməlumatverilib,videoçarxnümayişolunub.
Noyabrın 5-də Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi Audiovizual

vəinteraktivmediaşöbəsininmüdiriRüfətHəsənovlaTürkiyənin
“Bozdağ” filmşirkətinin nümayəndələri arasındagörüş keçirilib.
Görüşdə“Bozdağ”ıniştirakıiləçəkiləcək,şərtiadı“Vətənmühari-
bəsi”olançoxseriyalıfilmləbağlımüzakirəaparılıb.

TÜRKSOY Daimi Şurasında 
dönəm koordinatorluğu Azərbaycana keçib

“Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” estafetini Şuşa davam etdirəcək

Bursaşəhərində15noyabrtarixin
dəkeçirilənIIDədəQorqudTürk
DünyasıFilmFestivalıçərçivəsində
AzərbaycanınböyükbəstəkarıFikrət

Əmirovun100illiyimünasibətiləkonsert
proqramıdatəşkilolunub.

Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyinin İncəsənət Baş İdarəsi tərəfindən
noyabrın3-də təşkiledilənkonsertdəAzər-
baycanınXalqartistiYalçınAdıgözəlovundi-
rijorluğu ilə BursaDövlət SimfonikOrkestri
çıxışedib.OrkestrinməşhurpianoçusuGök-
hanAybulusunsolist,tanınmışifaçıZeynəb
Soybərkinkonsertmeysterolduğumusiqiax-
şamında Fikrət Əmirovun “Nəsimi dastanı”
baletindən parçalar və digər əsərləri alqış-
larlaqarşılanıb.
Xatırladaqki,TÜRKSOYtərəfindən2022-

ci il görkəmliAzərbaycan bəstəkarının 100
illiyişərəfinə“FikrətƏmirovİli”elanolunub.İl
ərzindəbumünasibətləsilsilətədbirlərtəşkil
edilib,ocümlədənbuilki“TÜRKSOYOpera
Günləri”FikrətƏmirovahəsrolunub.

Qəhrəman oğulların xatirə əşyaları 
bərpa edilir

MuzeySərvətlərivəXatirəƏşyalarınınElmiBərpa
MərkəzindəşanlıQələbəmizuğrundacanlarınıfə
daedənqəhrəmanlarınxatirəəşyalarıbərpaedilir.

Şəhidlər Fərid Əsgərovun və Hətəmxan Quliyevin
bərpaolunmuşxatirəəşyalarıElmiBərpaMərkəzində
keçirilən“44gününZəfəri”adlıtədbirdətəqdimedilib.
Hərikişəhidinailəüzvləritədbirdəiştirakediblər.
MərkəzindirektoruZərifəMəlikovatədbiriştirakçıla-

rınısalamlayaraq,canıvəqanlarıiləadlarınıtariximizə
əbədiyazmışVətənoğullarınınxatirəsininyaşadılma-
sıvəgələcəknəsillərəçatdırılamasıməqsədiləhəyata
keçirilənlayihəbarədəməlumatverib.

“Sən qalibsən, Azərbaycan!”

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininnəzdindəkiMədəniTədbirlərin
TəşkilivəYaradıcıGənclərləİşüzrəMərkəzinvəMərdəkanMədəniy
yətSarayınınbirgətəşkilatçılığıiləZəfərbayramınahəsrolunmuş“Sən
qalibsən,Azərbaycan!”adlımusiqilitədbirkeçirilib.

Tədbirdəqazi-
lər,şəhidanaları,
Nsaylıhərbi
hissəninəsgər
vəzabitheyəti,
Xəzərrayonuic-
timaiyyətiiştirak
ediblər.Aparıcılar
SəmrayƏliyeva
vəElgünƏliyev
qonaqlarısa-
lamlayıb,Zəfər
bayramımüna-
sibətiləhərkəsi
təbrikediblər.
Baş İdarənin rəisi İbrahim Əliyev

xalqımızın qüdrətinin vəmilli qüruru-
muzun təntənəsinə çevrilən, dövləti-
mizin nüfuzu və gələcək inkişafı ba-
xımından müstəsna əhəmiyyət kəsb
edəntarixiZəfərdənsözaçıb.
Tədbir konsert proqramı ilə davam

edib. Mədəniyyət evinin “Lalələr”,
“Mələklər”, “Azad” rəqs qruplarının
çıxışları maraqla qarşılanıb. Vətən
müharibəsininqazisiMəbudƏhmədo-
vun,“Zəfər”qrupunun,gəncmüğənni-
lərVüsalHacıyevvəRilayəHüseyn-
zadəninifalarıkonsertərəngqatıb.

Mədəniyyətnazi
riAnarKərimov
BursadaTÜRKSOY
MədəniyyətNazir

ləriDaimiŞurasının39cu
toplantısıçərçivəsindəbir
sıragörüşlərdəkeçirib.

Mədəniyyət naziri Anar Kəri-
mov Qırğızıstanın mədəniyyət,
informasiya, idman və gənclər
siyasəti naziri Altınbek Maksu-
tovlagörüşüb.
Həmkarını salamlayan Anar

Kərimovölkələrimizarasında,di-
gərsahələrdəolduğukimi,mədə-
niyyət sahəsində də əməkdaşlı-
ğıninkişafetdiyini,buistiqamətdə
əlaqələrin daha da möhkəmlən-
dirilməsininvacibliyiniqeydedib.
Nazir2023-cü ildəAzərbaycanla
Qırğızıstan arasında qarşılıqlı
mədəniyyət günlərinin təşkilinin
nəzərdə tutulduğunu, bununla
bağlıproqramınmüəyyənləşdiril-
məsinin, Azərbaycan tərəfindən
proqrama folklor, rəqs qrupları-
nın,dirijorvəsolistlərinsalınması-
nınönəminiqeydedib.Həmçinin
qarşılıqlıkinogünlərinintəşkilinin
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi

vurğulanıb. Anar Kərimov eyni
zamanda gənclər arasında mə-
dəniyyət sahəsində əməkdaşlı-
ğın, iki ölkənin universitetlərində
tələbələr arasındagörüşlərin ke-
çirilməsininprioritetməsələlərdən
olduğunudeyib.
Altınbek Maksutov görüşdən

məmnunluğunu ifadə edərək,
qarşılıqlı mədəniyyət günlərinin
təşkilinin ölkələrimizin mədəni
irsi və incəsənətinin tanıdılması
və təşviqinə xüsusi töhvə verə-
cəyinəəminliyinibildirib.O,mə-
dəniyyət günlərinin proqramının
dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı da-
nışıqların aparıldığını, heyətin
formalaşdırılması istiqamətində
müvafiqişlərinhəyatakeçirildiyi-
niqeydedib.

***
Anar Kərimov Bursada Öz-

bəkistanın mədəniyyət naziri
OzodbekNazarbekovilədəgö-
rüşkeçirib.

Anar Kərimov görüşün təş-
kilindən məmnunluğunu ifadə
edərəküzümüzəgələn2023-cü
ilinmədəniyyəttədbirləriiləzən-
ginilolacağınıqeydedib.Nazir
Özbəkistanın nümayəndə he-
yətini “Şuşa – Türk Dünyasının
Mədəniyyət Paytaxtı – 2023” ili
çərçivəsində keçiriləcək bütün
tədbirlərdə iştirak etməyədəvət
edib.
Ozodbek Nazarbekov görüş

üçün təşəkkür edərək, dost öl-
kələr olan Özbəkistan vəAzər-
baycan arasında əməkdaşlıq
vəqarşılıqlıanlaşmanınbundan
sonra da davam etdiriləcəyinə
əminliyini,mədəniəlaqələrinda-
hadamöhkəmlənməsinədəstək
göstərməyə hazır olduğunu bil-
dirib. Özbəkistan naziri mədə-
niyyətimizdə, xüsusilə muğam
sənətimizdəortaqünsürlərinçox
olduğunu vurğulayaraq, bu sa-
hədə mübadilə proqramlarının
hazırlanmasını,tələbələrinikiöl-

kəninali təhsil ocaqlarında təh-
sil alması ilə bərabər, qarşılıqlı
layihələrin reallaşdırılmasında
iştirakının da nəzərdən keçiril-
məsinitəklifedib.
AnarKərimovbutəklifiyüksək

qiymətləndirərək, məsələyə ba-
xılacağınıbildirib.Eynizamanda
builinsonunadəkAzərbaycanda
Özbəkistanın mədəniyyət gün-
lərinintəşkiliiləbağlıhazırlıqiş-
lərinin görüldüyü, tarix və proq-
ramın müəyyənləşdirilməsi ilə
bağlırazılaşdırılmalarınaparıldı-
ğıdiqqətəçatdırılıb.Mədəniyyət
günlərininBakıvəGəncəşəhər-
lərindətəşkilitəklifolunub.Anar
Kərimovmədəniyyət günlərində
folklor, estrada qruplarının işti-
rakını, qarşılıqlı kino günlərinin,
universitetlərdətələbələrarasın-
dagörüşlərintəşkilininnəzərdən
keçirilməsini,eynizamandanöv-
bətiillərdəbirgəfilmistehsalının
artırılması istiqamətində işlərin
davametdirilməsinitəklifedib.

Qırğızıstan və Özbəkistanla qarşılıqlı 
mədəniyyət günləri müzakirə olunub

Fikrət Əmirovun əsərləri Bursa 
Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında 
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əvvəli səh. 1-də
Anar Kə ri mov de yib ki, Əh məd 

bəy Ağaoğ lu Qa ra ba ğın ta cı Şu
şa da dün ya ya göz açıb, şöh rə
ti Av ro pa nın el mi çev rə lə rin də 
Fran sa da, İn gil tə rə də do la şıb: 
“Onun çox tə rəf i fəaliy yə tin də 
və əsər lə rin də mil li var lı ğın, mil li 
şüurun özəl lik lə ri eh ti va olu nub. 
Əh məd bəy Ağaoğ lu nun si ya
sifəl sə fi pub li sis ti ka sın da ta ri xin 
müx tə lif mər hə lə lə rin də xal qı mı
za qar şı soy qı rı mı, ta lan çı lıq tö
rət miş er mə ni şo vi niz mi nə qar şı 
mü ba ri zə önəm li yer tu tur. Müəl
li fin ya zı la rın da er mə ni şo vi niz mi
nin rəh bər tut du ğu və inad la hə

ya ta ke çir di yi mür tə ce mil lita ri xi 
proq ra mın qlo bal mo tiv lə ri, ide ya 
kök lə ri, di ni, ir qi və so sial əsas
la rı təf si lat lı el mi şər hi ni ta pıb. 
İlk də fə er mə ni za lım lı ğı na qar şı 
Azər bay can türk lə ri nin di rə ni şi
ni, təş ki lat lan ma sı nı Əh məd bəy 
Ağaoğ lu tə min edib. XX yü zil lik
də er mə ni bar bar lı ğı na qar şı mil li 
dü şün cə nin hər bi, si lah lı bir güc lə 
qay na yıbqa rış ma sı nın ilk ör nə yi
ni “Di fai”nin (mü da fiə) tim sa lın da 
1906cı il də Əh məd bəy Ağaoğ lu 
ya ra dıb. İrə va nın Azər bay ca nın 
tər ki bin dən alı nıb Er mə nis ta na 
ve ril mə si nin əley hi nə səs ver miş 
üç nə fər dən bi ri Əh məd bəy idi. 

O, 1905ci il də Ba kı da və baş
qa şə hər lər də er mə ni se pa rat çı
la rın tö rət di yi vəh şi lik lər ba rə də 
hə qi qət lə ri daim an timü səl man 
və er mə ni pə rəst möv qe də olan 
“Sankt Pe ter burqs kie ve do mos ti” 
qə ze tin də be lə çap et di rə bi lib”.

Anar Kə ri mov mə ru zə sin də Əh
məd bəy Ağaoğ lu nun Tür ki yə də ki 
çox şa xə li fəaliy yə ti nə də diq qət çə
kib, onun iki öl kə nin in ki şa fı üçün 
mi sil siz xid mət lə ri ni qeyd edib.

Sim po zium da çı xış edən Tür ki yə 
Pre zi den ti nin baş mü şa vi ri və mət
buat ka ti bi İb ra him Ka lın “Şu şa İli” 
çər çi və sin də Əh məd bəy Ağaoğ
lu na həsr olun muş təd bir də iş ti
ra kın dan qü rur duy du ğu nu de yib. 
Bil di rib ki, bu gün Tür ki yə və Azər
bay can ara sın da olan mü na si bət lər 
Əh məd bəy Ağaoğ lu nun ar zu la dı ğı 
şə kil də in ki şaf edir. O, si ya siiq ti
sa di sa hə də də rin lə şən mü na si
bət lə rin məhz mə də ni əla qə lər va
si tə si lə da ha da güc lə nə cə yi ni 

vur ğu la yıb: “Əh məd bəy 
Ağaoğ lu və onun müasir lə
ri nin baş lat dı ğı mü ca di lə və 
Türk dün ya sı nın həm rəy li
yi tə şəb büs lə ri bu gün türk 
res pub li ka la rı nın li der lə ri 
va si tə si lə real lı ğa çev ri lir”. 

İb ra him Ka lın Şu şa
nın 2023cü il üçün “Türk 
Dün ya sı nın Mə də niy yət 
Pay tax tı” se çil mə si mü na
si bə ti lə öl kə mi zə təb rik lə ri ni 
çat dı rıb. O, Şu şa nın ta ri xi
mə də ni zən gin lik lə ri nin öy
rə nil mə si və ta nı dıl ma sı məq sə di lə 
gə lən il Tür ki yə dən elm adam la rı
nın və tə lə bə lə rin mə də niy yət pay
tax tı mı za sə fər lə ri nin təş kil edil mə
si nin əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb.

Tür ki yəAzər bay can Dost luq, 
Əmək daş lıq və Həm rəy lik Fon
du nun rəh bə ri Ay gün At tar “İki 
döv lə tin bir və ki li: Əh məd bəy 
Ağaoğ lu nun port re ti” möv zu sun
da mə ru zə ilə çı xış edib.

Da ha son ra bey nəl xalq sim po
zium iki his sə dən iba rət pa nel ic
las lar la da vam et di ri lib.

İs tan bul Uni ver si te ti rek to ru nun 
müavi ni, pro fes sor İl yas Top sa
ka lın mo de ra tor lu ğu ilə ke çi ri lən 
ilk pa nel də Tür ki yəAzər bay can 
Dost luq, Əmək daş lıq və Həm
rəy lik Vəq fi nin səd ri, pro fes sor 
Ay gün At tar “İki döv lə tin bir və ki
li: Əh məd bəy Ağaoğ lu nun si ya si 
port re ti”, dip lo mat, ədə biy yat şü

nas, pro fes sor Vi la yət Qu li yev 
“Fran sız və rus me diasın da Əh
məd Ağaoğ lu”, Mil li Azər bay can 
Ta ri xi Mu ze yi nin ic ra çı di rek to ru 
Fər had Cab ba rov “Ağaoğ lu nun 
er mə niazər bay can lı mü na qi şə si 
(19051906) döv rün də fəaliy yə ti” 

möv zu la rın da mə ru zə lə ri 
din lə ni lib.

Pa ne lin Ay gün At ta rın 
mo de ra tor lu ğu ilə ke çən 
ikin ci his sə sin də İs tan bul 
Uni ver si te ti nin pro fes
so ru Ha lil Ba lın “Qaf qaz 
İs lam Or du su si ya si mü
şa vi ri: Ağaoğ lu Əh məd 
bəy”, Əh məd Ağaoğ lu 
Mil li Araş dır ma Dər nə yi
nin rəh bə ri Ni gar Axun
do va nın “Ağaoğ lu nun 
mi ra sı nın öy rə nil mə si və 

ta nı dıl ma sı: prob lem lər və hə
dəf”, tür ki yə li və kil Ural Ak kü züm 
“Sob ron lu bir türk çü: Əh məd bəy 
Ağaoğ lu” möv zu la rın da mə ru zə
lər lə çı xış edib lər.

Sim po ziumun so nun da Anar 
Kə ri mov tə rə fin dən İb ra him Ka
lı na Azər bay can Mə də niy yət 
Na zir li yi tə rə fin dən tə sis olu nan 
“Şu şa – 270” xa ti rə ni şa nı təq dim 
edi lib.

Şuşa, Paris və İstanbulun ortaq dəyəri: 
Əhməd bəy Ağaoğlu

“Şuşa İli” çərçivəsində İstanbul Universitetində beynəlxalq simpozium keçirilib

Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğunda Zəfər Günü 
QobustanMilliTarix-BədiiQoruğunda8Noyabr–ZəfərGünü
münasibətilətədbirtəşkilolunub.Tədbirdəşəhidailələri,qazi-
lər,ƏməkvəƏhalininSosialMüdafiəsiNazirliyiSosialXid-
mətlərAgentliyininəməkdaşlarıvəictimaiyyətnümayəndələri
iştirakedib.

Qo ru ğun əmək da şı 
Və fa Hü sey no va iş ti
rak çı la rı Zə fər Gü nü 
mü na si bə ti lə təb rik 
edib.

Qo ru ğun el mi ka
ti bi Sa bir Nə zi rov 
mü zəf fər Ali Baş Ko
man dan İl ham Əli ye
vin rəh bər li yi ilə qa
za nı lan Zə fə rin ta ri xi 
əhə miy yə tin dən söh
bət açıb. 

Şə hid Ələd din Xə li lo vun ana sı El na rə  Xə li lo va oğ lu nun keç di yi dö
yüş yo lun dan da nı şıb. Xü su si tə yi nat lı la rın gi zi ri, qa zi Vü qar Məm mə
dov Və tən mü ha ri bə sin də keç di yi dö yüş yo lun dan bəhs edib.

Təd bir şə hid və qa zi öv lad la rı üçün təş kil olun muş proq ram la 
da vam edib. Uşaq lar qo ru ğa eks kur si ya edib lər, qo ru ğun ki no za
lın da “Qa val daş” ciz gi fil mi nə ba xıb lar. Du lus çu luq və rəs sam lıq 
üz rə us tad dərs lə ri də uşaq lar tə rə fin dən ma raq la qar şı la nıb. 

Son da iş ti rak çı lar üçün çay süf rə si açı lıb. Qo bus tan Mil li Ta rix
Bə dii Qo ru ğu nun adın dan uşaq la ra hə diy yə lər təq dim olu nub.

Daim zirvələrdə dalğalan, bayrağım!
PrezidentİlhamƏliyevin2009-cuil18noyabrtarixlisərəncamı
ilə9noyabrtarixiölkəmizdəDövlətBayrağıGünükimiqeyd
olunur.Əlamətdargünmünasibətiləbölgələrdəkimədəniyyət
müəssisələrindəbirsıratədbirlərkeçirilib.

Ma sal lı RMİ Yar
dım lı ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də 
“Ye nil məz Azər bay
can bay ra ğı” ad lı təd
bir təş kil olu nub. Mər
kəz də təş kil olu nan 
sər gi də ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin 
hə yat və fəaliy yə ti ni 
əks et di rən eks po nat
lar yer alıb. 

***
Gən cə RMİ Gən cə şə hər MKSnin 6 say lı gənc lər ki tab xa na fi

lialı “Bay ra ğım dal ğa la nan yurd, mə nim ca nım Və tə nim dir!” baş lı ğı 
al tın da təd bir ke çi rib. Şa gird lər bay ra ğı mız və və tən pər vər lik möv
zu sun da şeir lər söy lə yib lər.

Go ran boy ra yon Uşaq ki tab xa na sı Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə
si şə hi di El xan Sü ley ma no vun adı nı da şı yan si nif ota ğın da “Daim 
zir və lər də ol, bay ra ğım!” ad lı təd bir təş kil edib. Hər bi ge yim li mək
təb li lər tə rə fin dən ey niad lı kom po zi si ya təq dim olu nub.

***
Sa bi ra bad RMİ Şir

van şə hər Hey dər 
Əli yev Mər kə zi nin 
kol lek ti vi Föv qə la də 
Hal lar Na zir li yi Mül kü 
Mü da fiə Qo şun la rı nın 
Şir van şə hər N say lı 
hər bi his sə si ni zi ya
rət edib. Qo naq la ra 
ümum mil li li der Hey
dər Əli ye vin hə yat və 
fəaliy yə ti nin müx tə lif 

dö nəm lə ri ni əks et di rən eks po nat lar haq qın da mə lu mat ve ri lib.

***
Bər də RMİ Yev lax şə hər Mə də niy yət Mər kə zi, şə hər İc ra Ha ki

miy yə ti, Gənc lə rin İn ki şaf və Kar ye ra Mər kə zi (GİKM) Yev lax nü
ma yən də li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Bay ra ğı mız qü rur mən bə yi miz dir!” 
ad lı təd bir ke çi ri lib. Yev lax şə hər Mə də niy yət Mər kə zi so list lə ri nin 
səs lən dir di yi mu si qi nöm rə lə ri, rəqs lər və ədə bibə dii kom po zi si ya 
ta ma şa çı lar da bay ram əh valru hiy yə si ya ra dıb.

***
Ağs ta fa RMİ Ağs ta fa Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın kol lek ti vi və 

rəsm dər nə yi üzv lə ri şə hər də ki Bay raq mey da nı nı zi ya rət edib lər.
To vuz ra yon Aşıq Ək bər Cə fə rov adı na Mə də niy yət Mər kə zi və 

Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Ayul duz lu mil
li və si qəm sən, üç rəng li səc də ga hım!” ad lı mu si qi li təd bir ke çi ri lib. 

***
Şə ki RMİ Şə ki 2 nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə bi nin kol lek ti vi Döv

lət Bay ra ğı Gü nü mü na si bə ti lə kon sert təş kil edib. Və tən se vər lik 
ruh lu mu si qi lər al qış lar la qar şı la nıb.

8Noyabr–ZəfərGünüböl-
gələrdəkimədəniyyətmüəs-
sisələrindəmüxtəliftədbirlərlə
qeydolunub.

İs ma yıl lı Re gional Mə də niy yət 
İda rə si (RMİ) İs ma yıl lı ra yon Hey
dər Əli yev adı na Mə də niy yət Mər
kə zin də “Zə fə rin mü ba rək, Azər
bay can!” ad lı kon sert proq ra mı 
ke çi ri lib. Res pub li ka mı zın ta nın mış 
in cə sə nət us ta la rı nın ifa sı din lə yi ci
lər tə rə fin dən al qış lar la qar şı la nıb.

***
Sa bi ra bad Ra yon İc ra Ha ki

miy yə ti nin tə şəb bü sü, Sa bi ra bad 
RMİ və ra yon Gənc lər və İd man 
İda rə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
bay ram təd bi ri ke çi ri lib. Və tən pər
vər lik möv zu sun da şeir lər səs lən
di ri lib, Sa bi ra bad ra yon Mə də niy
yət Mər kə zi və şə hər Ü.Ha cı bəy li 
adı na Uşaq mu si qi mək tə bi nin 
bir gə təş kil et di yi kon sert proq ra
mı qo naq la rın kön lü nü ox şa yıb.

***
Za qa ta la ra yon Hey dər Əli yev 

Mər kə zin də “Qa ra bağ Azər bay
can dır!” ad lı təd bir təş kil olu nub. 
İş ti rak çı lar mər kə zin fo ye sin də ye
ni yet mə və gənc rəs sam la rın Zə
fə ri mi zə və qəh rə man şə hid lə ri mi
zə həsr et dik lə ri əsər lər dən iba rət 
sər gi ilə ta nış olub lar. Təd bir in cə
sə nət us ta la rı nın kon sert proq ra mı 
ilə ba şa ça tıb.

***
Şəm kir RMİ Göy göl ra yon Mə

də niy yət Mər kə zi nin “Nər giz” xalq 
kol lek ti vi N say lı hər bi his sə də 
kon sert proq ra mı ilə çı xış edib.

Daş kə sən ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
ilə bay ram kon ser ti təş kil edib. 
Ra yon in cə sə nət us ta la rı nın ifa sı 
al qış lar la qar şı la nıb.

***
Ağ ca bə di RMİ Ağ ca bə di ra yon 

Mə də niy yət Mər kə zin də Zə fər 
Gü nü mü na si bə ti lə ümum ra yon 
təd bi ri ke çi ri lib. İş ti rak çı lar əv vəl
cə mər kə zin fo ye sin də Qə lə bə yə 
həsr olu nan əsər lər dən iba rət sər
gi yə ba xıb lar. Son ra kon sert proq
ra mı təq dim edi lib.

***
Şə ki RMİnin təş ki lat çı lı ğı ilə 

Şə ki şə hər Hey dər Əli yev Mər
kə zin də Zə fər Gü nü nə həsr olun

muş təd bir ke çi ri lib. Şə ki şə hə
rin də yer lə şən uşaq in cə sə nət, 
mu si qi mək təb lə ri nin və şə hər 
Mə də niy yət Mər kə zi nin ha zır la
dı ğı bay ram şən li yi sa kin lər də 
yük sək əh valru hiy yə ya ra dıb. 

Şə ki şə hər Mə də niy yət Mər
kə zin də də bay ram mü na si bə ti lə 
“Zə fə rin mü ba rək, Azər bay can!” 
ad lı kon sert təş kil olu nub. Mər kə
zin “Zur na çı lar” an samb lı nın çı xı şı, 
inst ru men tal he yə tin (ka man ça da 
Rüs təm Xə lil məm mə dov, tar da 
Sər dar İl yas za də, na ğa ra da Şöh rət 
İb ra him xə li lov, qo şa na ğa ra da Sə
bu hi Cə li lov) mü şa yiəti ilə mü ğən
ni lər Za bil Məm mə dov, İd ris İd ri
sov və Sər dar Yu nu so vun ifa sın da 
mah nı lar al qış lar la qar şı la nıb.

***

Bi lə su var ra yo nun da Zə fər Gü
nü nə həsr olu nan ümum ra yon 
təd bi ri ke çi ri lib. Ra yo nun ic ra 
baş çı sı Faiq Qür bə tov və Bi lə
su var RMİnin rəisi Əli sul tan Sa
dı xo vun da iş ti rak et di yi təd bir də 
Bi lə su var, Sal yan və Neft ça la 
ra yon la rın dan in cə sə nət us ta la rı 
və rəqs qrup la rı nın ifa sı ta ma şa
çı la rın zöv qü nü ox şa yıb.

Bi lə su var RMİ və Neft ça la Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti nin bir gə təş
ki lat çı lı ğı ilə Zə fər Gü nü nə həsr 
olu nan təd bir də yad da qa lan 
olub. RMİnin, Və tən Mü ha ri bə
si Qəh rə ma nı Ca mal İs ma yı lov 
adı na Mu si qi mək tə bi və di gər 
mu si qi çi lə rin iş ti ra kı ilə kon sert 
proq ra mı təq dim edi lib. 

Sal yan ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də ke çi ri lən təd bir də isə 
ilk ola raq sər gi yə ba xış olub. Son
ra Mə də niy yət Mər kə zi, Hey dər 
Əli yev Mər kə zi və Uşaq in cə sə nət 
mək tə bi nin so list lə ri, həm çi nin Ba kı 
şə hə rin dən gə lən in cə sə nət us ta la
rı tə rə fin dən kon sert proq ra mı sa
kin lər də əsl bay ram əh va lı ya ra dıb.

***

Bər də RMİ, Bər də Ra yon İc
ra Ha ki miy yə ti və Qa ra bağ Re
gional Təh sil İda rə si ra yon sek
to ru nun təş ki lat çı lı ğı ilə ra yo nun 
mər kə zi mey da nın da Zə fər Gü
nü nə həsr edil miş rəsm və əl iş
lə rin dən iba rət sər gi ke çi ri lib. 

Tər tər ra yon Mə də niy yət Mər
kə zin də ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Zə fə rin mü ba rək, 
Azər bay can!” ad lı kon sert proq ra
mı ger çək lə şib. Re gional ida rə nin 
Tər tər nü ma yən də li yi nin ha zır la dı
ğı kon sert proq ra mın da ümum təh
sil mək təb lə ri nin şa gird lə ri və tən
pər vər lik möv zu sun da mah nı lar ifa 
edib, şeir lər səs lən di rib lər. Son da 
fəal mək təb li lə rə tə şək kür na mə lər 
təq dim olu nub.

***

Gən cə RMİ və Naf ta lan Şə hər İc
ra Ha ki miy yə ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə Naf ta lan şə hər Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də Zə fər Gü nü nə həsr 
olun muş bay ram kon ser ti ke çi ri lib. 
F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar
mo ni ya sı nın so list lə ri – Xalq ar tis ti 
Şah naz Ha şı mo va, Əmək dar ar tist 
Kə ma lə Ta ğı za də, Röv şən Məm
mə dov, Gən cə şə hər Uşaq in cə sə

nət mək tə bi nin “Xəm sə” na ğa ra ça
lan lar və “Gən cə qön çə lə ri” mah nı 
və rəqs an sambl la rı və tən pər vər lik 
ruh lu mu si qi lər səs lən di rib lər. 

Kəl bə cər ra yon Mə də niy yət 
sa ra yın da “Zə fə rin mü ba rək, 
Azər bay can!” ad lı bay ram kon
ser ti təş kil edi lib. Ra yo nun ic ra 
baş çı sı Azər Qo ca yev və Gən cə 
RMİnin rəisi Va sif Cən nə to vun 
da iş ti rak et di yi təd bir də xa nən
də, Əmək dar ar tist Ba bək Nif tə li
yev, Əmək dar mə də niy yət iş çi si, 
aşıq Əda lət Də li dağ lı və Kəl bə
cər ra yon Uşaq in cə sə nət mək
tə bi nin müəl lim və şa gird lə ri nin 
ifa sın da və tən pər vər lik ru hun da 
mu si qi nöm rə lə ri səs lən di ri lib.

***

Lən kə ran RMİ Lən kə ran şə hər 
Mə də niy yət Mər kə zin də “Zə fər 
Gü nü” ad lı kon sert proq ra mı təş
kil olu nub. “Nə nə lər” folk lor kol
lek ti vi, “Ay lo lo” folk lor rəqs an
samb lı, mü ğən ni lər dən Əmək dar 
ar tist Ni gar Şa ba no va, Ca vad 
Rə cə bov, El şad Qa ra yev, Ta lıb 
Ta le, Ye ga nə Mür sə lo va, Ha bil 
Əh mə dov, El gün Əli za də, Rə
şi də Kə ri mi və Qur ban Nə zə rov 
çı xış edib lər.

***
Ağ daş RMİ və ra yon İc ra Ha

ki miy yə ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
Ağ daş şə hə ri nin mər kə zi mey da
nın da ümum ra yon təd bi ri ke çi
ri lib. Təd bir də ilk ola raq kən dir
baz la rın, şə hər mu si qi mək tə bi 

şa gird lə ri nin, “Teş ti” folk lor kol
lek ti vi nin ifa sın da ma raq lı nöm
rə lər təq dim edi lib. Son ra “Xalq 
ul du zu” mü sa bi qə si nin qa li bi Tu
ral Sal ma nov, yer li mu si qi çi lər və 
“Nur” rəqs qru pu nun təq di ma tın
da kon sert proq ra mı təq dim olu
nub.

***
Sum qa yıt RMİ Ab şe ron ra yon 

Mə də niy yət Mər kə zi nin Nov xa nı 
kənd Sə nət kar lıq klu bu və MKS
nin Nov xa nı kənd ki tab xa na fi
lialı nın əmək daş la rı Və tən mü ha
ri bə si şə hi di Cey hun Usey no vun 
ailə si ni zi ya rət edib lər.

***
Ağs ta fa ra yon Mə də niy yət 

Mər kə zin də Zə fər Gü nü mü na
si bə ti lə ümum ra yon təd bi ri təş
kil edi lib. Ağs ta fa RMİ və ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə ger çək lə şən təd bir də Mə də
niy yət Mər kə zi tə rə fin dən ha zır
lan mış ədə bibə dii kom po zi si ya 
təq dim olu nub. 

To vuz ra yon Aşıq Əsəd Rza
yev adı na Uşaq mu si qi mək tə bi 
Zə fər Gü nüy lə əla qə dar N say lı 
hər bi his sə də kon sert proq ra mı 
ilə çı xış edib.

Qa zax ra yon Mə də niy yət Mər
kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
“Zə fə rin mü ba rək, Azər bay ca
nım!” ad lı kon sert proq ra mın da 
“Gö yə zən” inst ru men tal an samb
lı, Qa zax şə hər 1 və 2 nöm rə li 
Uşaq mu si qi mək təb lə ri nin kol
lek tiv lə ri çı xış edib lər.

***
Kür də mir RMİ Bey lə qan ra

yon mə də niy yət müəs si sə lə rin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Zə fər Gü
nü nə həsr olun muş ümum ra yon 
təd bi ri ke çi ri lib. Bey lə qan ra yon 
Mə də niy yət Mər kə zi nin əmək
daş la rı və Ni ya zi adı na Uşaq 
mu si qi mək tə bi nin şa gird və 
müəl lim lə ri nin ha zır la dı ğı mah
nı lar və rəqs nöm rə lə ri ma raq la 
qar şı la nıb.

***
Xaç maz RMİ Hey dər Əli yev 

adı na Xaç maz ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zin də təş kil olu nan “Azər
bay can, Zə fə rin lə ucal dın!” ad lı 
bay ram təd bi rin də ta nın mış in cə
sə nət us ta la rı nın iş ti ra kı ilə kon
sert təq dim olu nub.

***
Ma sal lı RMİ və ra yon İc ra Ha

ki miy yə ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
Ni za mi Gən cə vi adı na Ma sal lı 
ra yon Mə də niy yət Mər kə zin də 
ke çi ri lən bay ram təd bi rin də və
tən pər vər lik ruh lu mah nı lar səs
lən di ri lib. 

Ma sal lı RMİ və Cə li la bad Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə Cə li la bad ra yon 
Hey dər Əli yev Mər kə zin də də 
bay ram kon ser ti təş kil edi lib. Ax
şam saat la rın da isə Zə fər Gü nü 
ilə əla qə dar Hey dər Əli yev Sey
rən ga hın da atəş fə şan lıq olub.

Hazırladı: N.Məmmədli

Xalqımızın sarsılmaz Zəfər ruhu
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Uşaq Filarmoniyasında 
bayram konserti

Vətənmüharibəsindətarixiqalibiyyətinikinciildönümüvə8
Noyabr–ZəfərGünümünasibətiləMədəniyyətNazirliyitərə
findən“Zəfərsədası”musiqifestivalıtəşkiledilib.

Noyabrın5-dəAzərbaycanDövlətUşaqFilarmoniyasında“Zə-
fərsədası”festivalıçərçivəsindətədbirkeçirilib.
Tədbirdəəvvəlcəölkəmizinərazibütövlüyüuğurundacanından

keçənqəhrəmanVətənövladlarınınxatirəsibirdəqiqəliksükutla
yadolunub.
SonraçıxışedənehtiyatdaolanpolkovnikƏzizağaQəniza-

dəVətənmüharibəsinintarixiönəmindəndanışıb.Qeydedilib
ki, VətənmüharibəsiAzərbaycan tarixinə qızıl hərfərlə yazı-
lıb.Prezident,AliBaşKomandanİlhamƏliyevqalibsərkərdə,
AzərbaycanSilahlıQüvvələrigüclüordu,xalqımız isəböyük,
məğrur, yenilməz olduğunu bir daha təsdiqlədi. BuQələbəni
MüzəfərAliBaşKomandanınqətiyyəti,siyasiiradəsi,müzəfər
Ordumuzunşücaəti, qəhrəmanlığı, qorxmaz, cəsurəsgərləri-
mizincanı,ölməzşəhidlərimizinqanı,xalqımızınbirliyihesa-
bınaqazandıq.
Vətənmüharibəsi şəhidlərininailəüzvləri vəveteranların işti-

raketdiyitədbirDövlətUşaqFilarmoniyasıistedadlarınınkonsert
proqramıilədavamedib.Tədbirçərçivəsində“Bacarıqlıəllər”dər-
nəyiüzvlərininəlişləridəsərgilənib.

2022ciilinəlamətdarmədəniyyəthadisələrindənbiridədünya
şöhrətliAzərbaycanbəstəkarı,SSRİXalqartistiFikrətƏmirovun
(19221984)anadanolmasının100illiyinəhəsredilmişUNESCO
nunParisdəkibaşqərargahındakeçirilmişkonsertoldu.

Ümumiyyətlə,builAzərbaycan
mədəniyyətininbir çoxgörkəmli
şəxsiyyətlərinin yubiley tarixləri
iləəlamətdardır.Onlarınarasın-
da dahi bəstəkar FikrətMəşədi
Cəmil oğlu Əmirovun 100 illiyi
xüsusiyertutur.Prezidentİlham
ƏliyevinFikrətƏmirovun100illik
yubileyihaqqında15mart2022-
ciiltarixliSərəncamınaəsasən,
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
tədbirlərplanıhazırlanmışdır.Bu
planauyğunolaraqilərzindəsil-
silə tədbirlər keçirilmişdir. Aprel
ayındaAzərbaycanDövlətAka-
demik Filarmoniyasında sim-
fonik konsert, Üzeyir Hacıbəyli
adına Beynəlxalq Musiqi Festi-
valıçərçivəsindəF.Əmirovahəsr
edilmiş II Beynəlxalq Bəstəkar-
lıqMüsabiqəsivədigərtədbirlər
təşkilolunmuşdur.
Əsərləri dünyanın məşhur

səhnələrini dolaşan dahi bəs-
təkarın yubileyinin beynəlxalq
səviyyədə keçirilməsi də diqqət
mərkəzində olmuşdur. 2021-ci
ilin9-24noyabr tarixindəParis-
də keçirilən UNESCO-nun Baş
Konfransının 41-ci sessiyasın-
dabəstəkarın100illiyitəşkilatın
2022-2023-cü illərüzrəyubiley-
lərproqramınadaxiledilmişdir.

F.Əmirovun100illikyubileyinə
həsredilmişsilsilətədbirlərəön-
cədənhazırlıqlarabaşlanılmışdı.
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
mart ayında bəstəkarın forte-
piano üçün əsərlərindən ibarət
kompakt disk (CD) buraxılmış-
dı. Bəstəkarınmusiqi albomun-
da yer alan əsərləri tanınmış
pianoçu, Xalq artisti, Ü.Hacı-
bəyli adına BakıMusiqiAkade-
miyasının prorektoru, professor
Yeganə Axundovanın ifasında
yazılmışdır.Bununlayanaşı,bu
ilin noyabr ayındaUNESCO-da
keçirilməsi planlaşdırılan simfo-
nik konsert üçün də hazırlıqlar
davam edir, bununla bağlı sə-
nətkarın ailə üzvləri ilə əlaqəli
şəkildərepertuarvəifaçıseçimi
aparılırdı.

***
Noyabrın 3-də Azərbaycanın

MədəniyyətNazirliyivəUNESCO
yanındaDaimiNümayəndəliyinin
birgətəşkilatçılığı iləgerçəkləşən
möhtəşəm konsert yaddaşlarda
dərin iz buraxdı. UNESCO-nun
başqərargahının“Salle-1”konsert
zalında keçirilən tədbirin əvvəlin-
də UNESCO yanında Azərbay-
canındaiminümayəndəsiElman
Abdullayevvətəşkilatınbaşdirek-

torunun xarici əlaqələr və Afrika
prioritetiüzrəmüaviniFirminEdu-
ardMatokoçıxışetdilər.
Elman Abdullayev UNES-

CO-nun2022-2023-cü illərüçün
yubiley proqramı çərçivəsində
böyük Azərbaycan bəstəkarının
yubileyinə həsr olunmuş musiqi
axşamının təşkilinə verdiyi töh-
fələrə görə Azərbaycan Mədə-
niyyət Nazirliyinə və UNESCO
rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirdi.
F.Əmirovun həyat və yaradıcı-
lığından bəhs edən E.Abdulla-
yev böyük bəstəkarın simfonik
muğam janrınınbanisiolduğunu
diqqətə çatdırdı. Əlavə etdi ki,
2008-ciildəUNESCO-nunQeyri-
maddimədəniirssiyahısınadaxil
edilmiş muğam sənəti F.Əmirov
yaradıcılığınagüclü təsir göstər-
mişdir.Onunsimfonikmuğamla-
rı dünyanınməşhur dirijorlarının
rəhbərliyialtındaAvropaölkələri-
ninvəABŞ-ınənböyükkonsert
salonlarındasəsləndirilmişdir.
UNESCO-nun xarici əlaqələr

və Afrika prioritetləri üzrə baş
direktorunun köməkçisi Firmin
EduardMatokotədbiriştirakçıla-
rınıtəşkilatınbaşdirektoruadın-
dansalamladı.O,Azərbaycanla
UNESCO arasında münasibət-
lərə toxunaraq F.Əmirovun hə-
yat və yaradıcılığına həsr olun-
muş tədbirin mədəni irs, dialoq
vəmədənimüxtəlifikruhunuəks
etdirdiyini vurğuladı: “Mədəniy-
yətlərinqarşılıqlızənginləşməsi-
nə töhfəverəngörkəmli şəxsiy-
yətlərə, əsərlərə və hadisələrə
hörmət etmək xalqlar arasında
beynəlxalq anlaşmaya, yaxınlı-
ğa və sülhə kömək edir. Fikrət
Əmirovdaəsərləri iləUNESCO
dəyərlərinintəbliğinəöztöhfəsi-
nivermişdir”.

Yerigəlmişkən,birneçəkəlmə
də musiqi axşamının keçirildi-
yi “Salle-1” konsert zalı haqda.
UNESCO-nun Fontenua küçə-
sində yerləşən baş qərargahı
neçə-neçə tarixi-mədəni olay-
ların, konsert və konfransların,
müzakirələrinməkanıolmuşdur.
Möhtəşəm muğam sənətimi-
zə və müqəddəs Novruz bay-
ramına həsr olunmuş gecələr,
2011-ci ildə keçirilmiş Azərbay-
canmədəniyyəti günləri, “Odlar
yurdu –Azərbaycanım” sərgisi,
2012-ci ildə ilk dəfə və 2015-ci
ildə UNESCO-nun yubileyi çər-
çivəsində yenə də həmin zalda
reallaşmış Beynəlxalq Caz Gü-
nü ilə bağlı tədbirlər ölkəmizin
iştirakı ilə də əlamətdardır. 3
noyabr konserti də buməkanın
unudulmaz tədbirləri sırasına
dahabiriniəlavəetdi.
Həmin gün Üzeyir Hacıbəyli

adına Azərbaycan Dövlət Sim-
fonik Orkestri Xalq artisti Fəx-
rəddin Kərimovun dirijorluğu ilə
F.Əmirovun simfonik və musi-
qili-səhnə əsərlərindən ibarət
proqramlaçıxışetdi.Xalqımızın

məxsusi nikbin və qəhrəman-
lıq ruhunu təcəssüm etdirən
“Azərbaycan süitası”nın I his-
səsi F.Əmirov musiqisinin milli
həyatibirrəmzikimisəslənərək
dinləyiciləri Azərbaycan xalqı-
nın çoxçalarlı şux rəqslərinə,
zəngin emosional ekspressiya-
ya malik “Rast”, “Segah” kimi
muğamlarına,bəstəkarın tükən-
məz lirikasına köklədi. F.Əmiro-
vundahişair-dramaturqHüseyn
Cavidin “Şeyx Sənan” pyesinin
tamaşasına bəstələdiyi “Kor
ərəbin mahnısı” Əməkdar artist
Babək Niftəliyevin gözəl, həzin
ifasında tamaşaçıların xüsusi
alqışlarını qazandı. “Gülüstan
Bayatı-Şiraz” simfonik muğamı
mezzo-soprano, Əməkdar artist
SəbinəƏsədovanınifasındage-
cənin iştirakçılarının qəlbini ox-
şadı.
Dahasonrasəhnəyəgəncvo-

kalçılar–tenorOrxanCəlilovvə
soprano Selcan Nəsibli dəvət
alaraq “Sevil” operasından Dil-
bərinmahnısını,Balaşınkuplet-
lərini və F.Əmirovun “Azərbay-
can elləri” mahnısını ifa etdilər.

Onlarınifasıtəravətivədinamiz-
miiləseçildi.
Növbətiəsərbəstəkarındünya

şöhrətiqazanmış“Minbirgecə”
baletindən “Şəhrizadın bayra-
mı” nömrəsi oldu. Simfonik or-
kestrimiz Fəxrəddin Kərimovun
idarəsi ilə öz peşəkarlığını və
F.Əmirovmusiqisininehtişamını
ortayaqoydu.Gecədəhəmçinin
Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi
Akademiyasının rektoru, Xalq
artistiFərhadBədəlbəyli(piano)
F.Əmirovun Elmira Nəzirova ilə
birlikdə bəstələdiyi “Ərəb möv-
zularına fortepiano konserti”ni
böyük şövqlə ifa etdi və sənət-
karınifasıxüsusialqışqazandı.

***
Musiqi axşamı ərzində böyük

proyektor-ekrandanümayişetdi-
rilənF.Əmirovlabağlıvideo,foto
vərəsmlərdənibarətvideotəqdi-
mat konsertin rejissoru, Əmək-
dar incəsənət xadimi Ülviyyə
Könültərəfindənhazırlanmışdı.
Yubiley konserti F.Əmirovun

simfonik musiqisinin parlaq in-
cilərindən “Azərbaycan kapriç-
çiosu” ilə sona yetdi. Bu əsərin
ifasıxalqımızınböyükcoşqu ilə
qeydetdiyiZəfərGünüvəDövlət
BayrağıGünü ərəfəsində  doğ-
ma Qarabağ torpağımız uğrun-
da müharibələrdə şəhid olmuş
qəhrəmanoğullarımızınxatirəsi-
niyadedəndəyərlibirithafkimi
səsləndi.
F.Əmirovun qəlbi hər zaman

doğma xalqı ilə bir döyünüb.
Daimmədəniyyətimizinaqibətini
düşünən bəstəkar tez-tez “Xalq
üçünyaratmaqsəadətdir!”fikrini
söyləyərmiş.Bəli,onunyaratdı-
ğızənginmusiqixəzinəsibugün
Vətənimizdə və onun hüdudla-
rından uzaqlarda, beynəlxalq
təşkilatlarda Azərbaycan bay-
rağını yüksəkliklərə ucaldır. Bu,
həqiqətəndə,sənətkarınsəadə-
tidir–əbədisəadəti.

Turan Məmmədəliyeva 
musiqişünas, sənətşünaslıq 

üzrə fəlsəfə doktoru

Qələbəmizin mədəniyyət salnaməsi

MədəniyyətNazirliyiMədə
niyyətüzrəElmiMetodikivə
İxtisasartırmaMərkəzinin
(MEMİM)təşkilatçılığı,Bakı

ŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinin
dəstəyiilənoyabrın5dəpaytaxtda
kıLeopoldvəMstislavRostropoviçlər
adına21saylı11illikMusiqiməktə
bindəZəfərgününəhəsrolunmuş
“Qələbəmizinmədəniyyətsalnamə
si”adlıədəbibədiitədbirkeçirilib.

Şəhid ailələri və qazilərin də iştirak
etdiyitədbirinəvvəlindəVətənuğrunda
canındankeçənqəhrəmanlarınxatirəsi
birdəqiqəliksükutlayadedilib.
MEMİM-indirektoruSəadətXələfbəy-

liçıxışedərəkiştirakçılarısalamlayıb.
Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının

baş katibi Ramin Həbibzadə, 1-ci Qa-
rabağmüharibəsiqazisi,ehtiyatdaolan
polismayoruAidaŞirinova,“Zəfər”Şə-
hid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin

sədrmüavini,şəhidpolkovnik-leytenant
Soltan Məmmədovun həyat yoldaşı
TünzaləMəmmədova,BakıMusiqiAka-
demiyasının (BMA) professoru, şəhid
polkovnik-leytenantRəşadAtakişiyevin
həyatyoldaşıKönülHüseynova,Vətən
müharibəsi qaziləri Amid Paşayev və
Pərvin Şahməmmədov tədbirdə çıxış
ediblər.
Çıxışlarda Vətən müharibəsinin tari-

ximizdə şanlı yerindən söz açılıb,milli
şüur və vətənpərvərlik hisslərinin inki-
şafetdirilməsininmədəniyyətsahəsinin
qarşısındaduranvacibvəzifələrdənol-
duğuvurğulanıb.
Tədbir çərçivəsində MEMİM-in nəz-

dindəfəaliyyətgöstərən“Bölgə”ekspe-
rimentalteatrtruppasıtərəfindən“Zəfər
müjdəsi” adlı tamaşa təqdim olunub.
Hərbçilərimizin döyüşmeydanında şü-
caətindənbəhsedəntamaşadaədəbiy-
yatımızda öz əksini tapmış qəhrəman
obrazlarınadamüraciətedilib.

Şəhid polkovnik-leytenant Babək Ra-
maldanovun oğlu Süleyman Ramalda-
nov,şəhidmayorElsəvərPaşayevinqızı
NəzrinPaşayeva,şəhidpilotRəşadAta-
kişiyevinoğluTurqutAtakişiyevin iştirakı
ilə davam edən bədii hissədə “Qəhrə-
man övladları” uşaq xoru,BMA-nın 1-ci
kurstələbəsiAydınƏliheydər,Bakışəhər
17və22saylımusiqiməktəbləri kollek-
tivlərinin ifasında “Xudayar təsnifi”,Tofiq
Quliyevin “Qaytağı”, Üzeyir Hacıbəylinin
“Çırpınırdın, Qara dəniz”, Şəmistan Əli-
zamanlının“Cənableytenant”,KönülHü-
seynovanın “Qəhrəman övladıyıq”, Arif
Məlikovun “Azərbaycan”, “Yaşa, mənim
xalqım”vədigərəsərlərsəslənib.
Tədbir çərçivəsində Əməkdar incə-

sənət xadimi, Azərbaycan Dövlət Mə-
dəniyyət və İncəsənət Universitetinin
dosentiFəxriyyəXələfovanın“Qarabağ
şahzadəsi” kolleksiyasından xarıbülbül
çiçəyivəŞuşaqalasınıntəsviriolanüç
libastəqdimedilib.

HəmçininAMEAMilliAzərbaycanTa-
rixi Muzeyinin şöbə müdiri, “Qarabağ
geyimləri”kitabınınmüəllifiGülzadəAb-
dulovatərəfindənhazırlanmışQarabağ
milligeyimnümunələrinümayişetdirilib.
Tədbirinsonunda “Azəripək”MMCtə-

rəfindənişlənmiş“Qarabağ”kəlağayıkol-

leksiyası sərgilənib, “CASA Baku” tərə-
findəntəqdimolunanQarabağkətəsinin
hazırlanmaprosesiisəustaddərsiforma-
tındaiştirakçılaratəqdimolunub.Eyniza-
mandauşaqlarınəlişlərindənibarətrəsm
sərgisinə və Sabir Çopuroğlunun neftlə
çəkdiyiəsərlərəbaxışkeçirilib.

“Olimpiya, incəsənət və idman”
Milli Olimpiya Komitəsinin 30 illiyinə həsr olunmuş sərgi 

AzərbaycanRespublikasıMilliOlimpiyaKomitəsinin(MOK)
30illikyubileyimünasibətilə“Olimpiya,incəsənətvəidman”
adlısərgitəşkiledilib.Noyabrın5dəMOKdaaçılışıkeçiri
lənsərgiMədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləərsəyəgəlib.

MərasimdəMOK-nınbaşka-
tibiAzərƏliyev,vitse-prezidenti
Çingiz Hüseynzadə, Mədəniy-
yət Nazirliyinin əməkdaşları,
mədəniyyət və incəsənət xa-
dimləri, idman mütəxəssisləri
və digər qonaqlar iştirak edib-
lər.
İlk olaraq Azərbaycan Mil-

li Konservatoriyası tərkibində
Respublika İncəsənət Gimnazi-
yasının şagirdləri Əsmər Barat-
zadə,OrmanvəSəmraMarifilə-
rin ifasında vətənpərvərlik ruhlu
mahnılarsəslənib.
MilliOlimpiyaKomitəsinin vit-

se-prezidenti Çingiz Hüseyn-
zadə çıxışında bu il qurumun

yaranmasının 30 ilinin tamam
olduğunu deyib. Bildirib ki, Milli
Olimpiya Komitəsi ötənmüddət
ərzində çətin və şərəfi bir yol
keçib, yüksəknailiyyətlərə imza
atıb: “Bu gün açılışında iştirak
etdiyimiz sərgidə nümayiş etdi-
rilən idmanmövzulu rəngkarlıq,
qrafika və heykəltəraşlıq işləri
MOK-nın 1998-ci ildən “Olimpi-
ya, incəsənət və idman” adı al-
tında keçirdiyi müsabiqələrdən
toplanılmış qiymətli əsərlərdir.
Beləki,BeynəlxalqOlimpiyaKo-
mitəsi hər Yay Olimpiya Oyun-
larının keçirilməsinə 2 il qalmış
“Olimpiya, incəsənət və idman”
adlı beynəlxalq müsabiqə elan

edir. Azərbaycan Respublika-
sıMilliOlimpiyaKomitəsidəbu
müsabiqənin ən fəal iştirakçısı
kimi rəssam və heykəltəraşla-
rımızın respublika daxili yarış-
masında ilk 3 yeri tutmuşəsər-
lərini göndərir.Sevindirici haldır
ki, Beynəlxalq Olimpiya Komi-
təsinin təşkil etdiyi belə müsa-
biqələrdə ölkəmizin rəssam və
heykəltəraşlarının işləri uğur
qazanır,diplomvəsertifikatlarla
mükafatlandırılır”.

Azərbaycan Rəssamlar İttifa-
qısədrininbirincimüavini,Azər-
baycan Dövlət Rəssamlıq Aka-
demiyasının prorektoru, Xalq
rəssamı Səlhab Məmmədov 8
Noyabr – Zəfər Günü münasi-
bətilə tədbir iştirakçılarını təbrik
edib.“Olimpiya,incəsənətvəid-
man” sərgisində Azərbaycanın

tanınmış rəssamlarınınəsərləri-
ninnümayişolunduğunubildirən
Xalq rəssamı layihənin təbliğat
vətəşviqatbaxımındanəhəmiy-
yətinivurğulayıb.
Sondaqonaqlarsərgiilətanış

olublar.
Qeydedəkki,MOK-nıninziba-

tı binasının 4 mərtəbəsində də
nümayiş olunan sərgidə Xalidə
Səfərova, Kərim Cəlal, Telman
Abbasov, Hidayət Cəlilov, Mais
Əliyev,AsifAzərelli,Rauf İsma-
yılov,Adil Rüstəmov, Böyükağa
Yəhyayev,ArifMərdanov,Rəsul
Hüseynov, heykəltəraşlardan
Natiq Əliyev, Xanlar Əhmədov,
AsimQuliyev,FaiqHacıyev,Va-

qif Nəzirov, Arif Qazıyev, Azad
Əliyev, Zakir Mehdiyev, Nəcəf
Salamovkimi tanınmış rəssam-
ların60rəsmvə30heykəltəraş-
lıqəsərinümayişolunur.
“Olimpiya,incəsənətvəidman”

sərgisibu ilinsonunadəkziyarət-
çilərüçünaçıqolacaq.

Nurəddin

Xalq üçün yaratmaq səadəti...
Dahi bəstəkar Fikrət Əmirovun 100 illiyi münasibətilə UNESCO-da 

gerçəkləşən konsert yaddaşlarda dərin iz qoydu
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Noyabrın7-sigörkəmlibəstəkar,Xalqar-
tisti,DövlətmükafatılaureatıTofiqQuliyevin
(1917-2000)anadanolmasının105-ciildö-
nümüidi.BumünasibətləbəstəkarınFəxri
xiyabandakıməzarıziyarətolunub.

MədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanBəstəkarlar
İttifaqı, TofiqQuliyev adına 12 nömrəliMusiqi
məktəbivəAzərbaycanDövlətAkademikFilar
moniyasınınəməkdaşları,eləcədəbəstəkarın
ailə üzvlərinin iştirak etdiyi anımmərasimində
məzarınönünəəklilvətərçiçəklərqoyulub.
Bəstəkarlarİttifaqınınsədri,XalqartistiFirən

gizƏlizadədeyibki,TofiqQuliyevAzərbaycan
musiqi mədəniyyətində estradacazmusiqisi
nin təməlini qoyaraq, yeni səhifə açmış kori
fey sənətkardır. O, Azərbaycan professional
musiqi ənənələrinin Üzeyir Hacıbəyli tərəfin
dən əsası qoyulmuş istiqamətinin davamçısı
olmaqlabərabər,yenibirmusiqimədənijanrın
– estrada və cazmusiqisinin, ilkAzərbaycan
DövlətCazOrkestrininyaradıcısıdır.
FirəngizƏlizadəötənəsrin30cuillərindəsə

nətyolunaqədəmqoymuşTofiqQuliyevinzən
ginyaradıcılığınadiqqətçəkib.Bildiribki,o,5
musiqilikomediyabəstələyib,valslar,fortepiano
üçünprelüd,variasiyalaryazıb.Eynizamanda
birçoxkinomusiqilərininmüəllifidir.Bütünbun
larlayanaşı,TofiqQuliyevestradamusiqisinin
əvəzsiz sənətkarı kimi də tanınıb. Bəstəkarın
lirik,şux,nikbinvəoynaqçalarlımahnılarıəbə
diyaşardır: “Bu gün böyük bəstəkar aramızda
olmasada,onunmahnılarımüxtəliftədbirlərdə,
konsertlərdədaimeşidilir.Onagörəki,T.Quliye

vinmahnıları,ayrıayrıtamaşalarüçünyazılan
musiqiləribizimmusiqitariximizəqızılhərfərlə
yazılıb və könlümüzdə daim yaşayacaq. Fəxr
edirəmki,buböyükbəstəkarınrəhbərliyialtın
daBəstəkarlarİttifaqındaonunlabiryerdəçalış
mışam”,deyəF.Əlizadəbildirib.

Bəstəkarın adını daşıyan 12 nömrəliMusi
qi məktəbinin direktoru Gülnarə Səfərova və
Xalqartisti,AzərbaycanDövlətXalqÇalğıAlət
ləriOrkestrinindirijoruAğaverdiPaşayevçıxış
edərəkbildiriblərki,TofiqQuliyevmahnılarıilə
milyonlarladinləyicininqəlbinifəthetməyiba
carıb. Onun mahnıları nəinki Azərbaycanda,
həttaölkəninxaricindədəgenişşöhrətqaza
nıb.BumahnılarıRəşidBehbudov,RaufAta
kişiyev,Lütfiyarİmanov,ŞövkətƏləkbərovaki
mikorifeymüğənnilərifaedirdilər.Ozamanlar
böyükməşhurluqqazanmış“Qaya”vokalinst
rumentalansamblıTofiqQuliyevinmahnılarını
zirvələrə ucaltdı. 200dən artıq mahnı yazan
TofiqQuliyevmelodik üslubun təbiətini gözəl
duyurdu.Onunmahnısahəsindəkiyaradıcılıq
nailiyyətlərisonrakınəsilbəstəkarlarınınyara
dıcılığındabirənənəşəklindədavamvəinkişaf
edib.O, 1951ci ildə “Azərbaycan xalq rəqs
ləri” toplusunun hazırlanmasında iştirak edib.
O,ötənəsrin70ci illərininsonlarındabirçox
uşaq və gəncmusiqimüsabiqələri, o cümlə
dən “Bakı payızı”nı yaradıb.Görkəmli bəstə
karınmahnılarıhələneçəneçəqərinələrsonra
dasevgivəmaraqladinləniləcəkdir.
Xatirəmərasimininsonundabəstəkarınqızı

LaləQuliyevatədbirinbütüniştirakçılarınadə
rinminnətdarlığınıbildirib.

YağışlıbirpayızgünündəAzərbaycanDövlətRəsmQalereya-
sınınkollektiviolaraqXalqrəssamıArifƏzizinsənətevində
qonaqolduq.Sankisərgilərdə,məqalələrdəgördüyümüz
ArifƏzizdəntamfərqliolanbirinsanlaüz-üzəydik.

Həyətə addımımızı atdığımız
andanməkanınincəsənətxadi
minəməxsusolduğuhissedilir
di.
Emalatxanaya girişdə rəssa

mınƏzimƏzimzadəadınaDöv
lətRəssamlıqMəktəbindətəhsil
alarkənçəkdiyirəsmlərvəeləcə
də yaradıcılığa başladığı ilk il

lər işlədiyi plakatlar yer alır.Di
gərotağakeçdikdəisərəssamın
emalatxanasına qonaq olan ta
nınmışinsanlarınvəsənətdost
larınınbirgəxatirəfotolarıçərçi
vələnərəkasılıb.Emalatxananın
otaqları arasındakiçikhəyət və
həyətin mərkəzində hovuz, di
varlarda balaca kiçik heykəllər

və Bakı kəndlərində olduğumu
zu hiss etdirən meyvə ağacları
sadə insana belə ilham olacaq
dərəcədə ruhunu oxşayan ab
havadadır.
Emalatxananın birinci mərtə

bəsində Arif Əzizin dədəbaba
yadigarları, səfər və ezamiyyət
lərindəntopladığıxatirəəşyaları
saxlanılan “Kiçikmuzey”maraq
doğururdu. Bir bakılı ailəsində,
nənəsinintikmənümunələri,ba
basının oymaları ilə böyümüş
olan insanın məhz incəsənətə
kiçik yaşlarından marağının ol
masıtəəccüblüdeyil...
Artıqikincimərtəbədəyik.Mə

lumat üçün deyək ki, Arif Əziz
ikidəfə–1983və1987ci illər
də Seneqalda olub vəmüəllifin
“Seneqal maskaları”, “Oyan
ma”, “Dakarda məscid”, “Rəqs”
və “Seneqal mənzərələri” adlı
əsərləriəvvəlcəpaytaxtDakrda,
sonraisəMoskvavəBakıdanü
mayişetdirilib.

Rəssamyaradıcılığabaşladığı
vaxtlar sosrealizmin hökm sür
düyü bir dönəmə təsadüf etsə
də,ArifƏzizabstraktsionizmüs
lubundaəsərləryaradıb.Sənət
kar sosializmin dağılmasından
sonra bu əsərləri açıq şəkildə
sərgiləməyə başlayıb. Rəssa
mın Seneqal səfərindən xatirə
lərini əks etdirən “Afrika triptixi”
əsəri dövrünün digər müasirlə
rindən fərqli texnika vəüslubda
təsvirolunub.
ArifƏziz yaradıcılıqdiapazo

nugenişolan rəssamlardandır.
Fırça ustası müsahibələrinin
birində deyib: “Yaradıcılıq bir
pilləkəndir.İrəlilədikcəgeridön
məkmümkündeyil,sadəcə,da
ha yuxarıya doğru getməliyik.
Zirvəyə çatdıqca fərqli şeyləri
görürük”.
İkinci mərtəbədə bu dəfə bi

zi rəsm əsərləri deyil, 80 yaşlı
rəssamın idman alətləri təəc
cübləndirir. Onun bu yaşda be

ləgümrahvəşuxqamətininsirri
də çözülmüş olur. Burada diq
qətimizi çəkən başqa bir detal
rəssamın özmüəllimlərinə olan
ehtiramının nümunəsi kimi Lətif
Feyzullayev,MikayılAbdullayev
vəBöyükağaMirzəzadəninfoto
larınınyeralmasıoldu.Kiçikki
tabxananıxatırladanguşədəsə
nətkarın kitab və kataloqları ilə
yanaşı, incəsənətə dair kitablar
dadüzülmüşdü.Rəssamınxalça
üzərində həkk olunmuş əsərləri
vəmüasirdövrdəmüraciətolun
mayanekslibris (kitabnişanları)
nümunələri emalatxanasını bə
zəyir.
İndibizsənətkarınəsrarəngiz

işlərindən “Buzovnada pir” əsə
rininmaraqlı tarixçəsiniözdilin
dəndinləyirik.Rəssamdeyir ki,
yuxudagördüyüpiritəsviretdik
dən sonra vaxtilə Buzovnada
məhzbeləbirpirinmövcudoldu
ğunu öyrənin.Digər birmaraqlı
işi isəTürkiyədəolarkənkollek

tivdəolannarazılığıperoiləişlə
diyi“Əsəbiolduğumzamançək
diyimrəsm”adlıqrafikəsəridir.
Bizisənəteviiləsəbirləvəhə

vəslətanışedənArifmüəllimis
təryaradıcılığı,istərsədə51illik
pedaqojifəaliyyətiiləbağlıbütün
suallarımızısəmimicavablandır
dı.Tələbələri iləsəmimidostluq
münasibəti qurmağı ilə seçilən
fırça ustasının müasir rəssam
larınböyükbirqismininmüəllimi
olduğunu dedi. Onların arasın
daVüqarƏli,MirAzərƏliyevvə
başqalarınınadınıçəkdi.
Tələbələrindən fəxrlə söz

açan, hər birinin öz yaradıcılıq
yolunu tapmaqda istiqamət ve
rənvəənəsasıbuyoldaonlarla
çiyinçiyinəaddımlayanArifƏziz
birgə“Masterandmaestro”adlı
sərgidəkeçirib,eyniadlıkataloq
daçapolunub.Həminkataloqda
tələbələrinindəişləriyeralır.
XalqrəssamıArifƏzizləgörü

şümüzünvideoyazısınıAzərbay
canDövlətRəsmQalereyasının
“Youtube” kanalından izləyə bi
lərsiniz.

Şəbnəm Əziz 
Azərbaycan Dövlət Rəsm 

Qalereyasının kiçik elmi işçisi

Yağışlı şənbə günündə 
Arif Əzizin sənət evində

Sadıqcanın məşhur yetirməsi
Məşədi Zeynalın ifasında tar 

sanki xanəndə kimi dil açıb oxuyarmış...
MədəniyyətpaytaxtımızŞuşanınAzərbaycanincəsənətinə,
elmvəədəbiyyatınatöhfələrvermiştanınmışsimalarıhaq-
qındasilsiləmizidavametdiririk.Budəfətarifaçılığısənətin-
dəizqoyanMəşədiZeynalhaqqındasözaçacağıq.

Məşədi Zeynal Haq
verdiyev1861ciildəŞu
şanın Kərkicahan kən
dindədünyayagözaçıb.
Erkən çağlardan tara
maraqgöstərir,ustadtar
zənlərdən, o cümlədən,
Sadıqcandan ifaçılığın
sirlərini öyrənir. Gənc
yaşlarındanŞuşanınmu
siqi məclislərinin yaraşı
ğınaçevrilir.Mahirçalğı
sı ilə dövrünün tanınmış
musiqi xadimlərinin diq
qətini çəkir. Xalq məc
lislərində Segah İslamı,
Məcid Behbudovu, son
ralar isə Seyid Şuşins
ki və başqa xanəndələri
müşayiətedir.

Şuşada ilkdəfəkeçirilən“Şərqgecəsi”ndəMəşədiZey
naldaçıxışedirvəböyükifaçılıqməharətigöstərir.1907ci
ildəMüsəlmanXeyriyyəCəmiyyətionunvədigərsənətkar
ların iştirakı ilə təntənəli gecə təşkil edir. İctimai tədbirlər
də fəal iştirakıonudahadaməşhurlaşdırır.Sənət şöhrəti
Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən qiymətləndirilir. Dahi bəstəkar
onu opera tamaşalarında ifa etməyə dəvət edir.Görkəm
li musiqişünas Firidun Şuşinski araşdırmasında “Leyli və
Məcnun“ operasının afişalarından biri haqqında məlumat
verilir:“1911ciilnoyabrın4dəNikitinqardaşlarınınteatrbi
nasında(indikiAkademikMusiqiliTeatrınbinası–red.)Üze
yirbəyHacıbəylinin“LeylivəMəcnun”operasıgöstəriləcək.
OradaməşhurtarzənZeynalHaqverdiyevifaedəcəkdir”.
1915ci ildə Bakı ictimaiyyətinin mədəni istirahəti üçün

“Nicat” cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə “Şərq gecəsi” adlımu
siqiliproqramtəqdimedilir.MəşədiZeynal tarda“Rahab”,
neydəisəMirzəAbdulla“Rast”muğamınısəsləndirirlər.Ge
cədəHüseynƏrəblinskiHamletinməşhur“Olum,yaölüm”
monoloqunusöyləyir.HəmintədbirdəaşıqAbbasqulu,Ab
dalQasımvəbaşqalarıdaiştirakedirlər.
Mənbədəgöstərilirki,MəşədiZeynalmusiqitariximizdəSa

dıqcandansonrasoloifaedənikincitarzənolub.Oözçalğı
sındayüksəktexnikiustalıqnümayişetdirib.Bununladamu
ğamınsondərəcəəzəmətlivənikbinsəslənməsinənailolub.
“Hasar”,xüsusilə“Müxalif”şöbələrindəmisilsizbarmaqlarvu
raraqözçalğısındanəinki xanəndəguşəvəxallarını,hətta
çətinzənguləelementlərinibeləməharətləgöstərib.O,ustadı
Sadıqcankimicingənəsimlərdəgəzişər,birneçəformadaalt
üstmizrablarvurarmış.Məhzbunagörədəsaysızhesabsız
dinləyicilərhəmişəonunçalğısınınintizarındaolub.
Tarzənxanəndəoxutdurmaqdadamahirimiş.Qeydedilir

ki,klassiktarzənlərarasındaMəşədiZeynalkimixanəndəni
oxutdurmağı bacaran təktək tarzənlər olub.Qocaman sə
nətkarlardanQurbanPirimov,MirzəMənsur,SeyidvəXan
Şuşinskilər Məşədi Zeynal haqqında yüksək fikir söyləyib
lər.XanŞuşinskionunhaqqındadeyib:“MəşədiZeynalolan
məclisdəhərxanəndəcürətediboxumazdı.Çünkirəhmətlik
tarıeləbirustalıqlaçalırdıki,eləbiltarxanəndəkimidilaçıb
oxuyur.Biz tarınnəolduğunuvə tarınecəçalmağınsirrini
MəşədiZeynalınçalğısındahissetmişik.Onunbirlayiqliin
sankimidətayıbərabəriyoxidi.Sondərəcəalicənab,ağır
təbiətliidi.O,məclisədaxilolandahamıayağaqalxardı...”.
MəşhurmuğamustasıMirzəMuxtarda, tarzənhaqqın

damaraqlıxatirədanışıb:“Xaricoxumaqfəlakətdir.Birgün
birməclisdə“Şur”oxumaqistəyənxanəndəağzınıaçarkən
MəşədiZeynalondannəoxuduğunusoruşur.Xanəndədə
“Şur”cavabınıverir.MəşədiZeynal tarıyığışdırıbməclisə
müraciətedir:“Camaat,bumərsiyəxanatarzənlazımdeyil.
Oxuduğuisə“Şur”yox,şordu...”.
TarzənləuzunillərdostluqetmişustadxanəndəSeyidŞu

şinskiMəşədiZeynallaçalıboxumaqdanhəzzaldığınısöylə
yib:“O,nəinkimənioxutdururdu,həmdəöyrədirdi.Qafqazda
tarçalanlarınhamısıMəşədiZeynalınbarmaqlarınıvurmağa
cəhdedərdilər.Mənim“Çahargah”ustasıkimipüxtələşmə
yimdəonunəməyiçoxolub.MəşədiZeynalAzərbaycanmu
siqisixadimləriiçərisindəistedadlıbirtarzən,qabilbirsənət
karkimişərəfiyertutur.O,Azərbaycanxalqıüçünəvəzsiz
sənətkarolubvəbununüçünçoxzəhmətlərəqatlaşıb.Birdə
ki,o,təkvarlıların,kübarailələrindeyil,genişxalqkütləsinin
zövqünü,mənəvi ehtiyacını ödəməküçün tar çalıb.Ömrü
nünsongünlərinədəksevimli tarındanayrılmayıb.Müəllimi
Sadıqcanın tarməktəbini nəinki davametdirib,həmdəbu
məktəbizənginləşdirib.Onlarcaistedadlıtarzənyetişdirib...”.
Azərbaycan tar ifaçılığına öz möhürünü vurmuş ustad

tarzən Məşədi Zeynal yaradıcılığının ən bəhrəli çağında,
1918ciildəBakıdavəfatedib.

Savalan Fərəcov

HüseynCavidin140il-
liyininqeydedilməsi
haqqındaAzərbaycan
RespublikasıPreziden-

tiİlhamƏliyevinsərəncamı
böyükşairvədramatur-
qunirsinintədqiqivətəbliğ
sahəsindəyenimərhələnin
başlanmasınazəmindir.Mü-
təfəkkirədibinyaradıcıılığının
önəmlibiristiqamətiTürkiyə
iləbağlıdır.

Bufikirnoyabrın4dəİstanbul
dakıMərmərəUniversitetindəke
çirilən“HüseynCavidvəTürkiyə”
mövzusunda beynəlxalq simpo
ziumdavurğulanıb.
İstanbulda Azərbaycan Təhsil,

Mədəniyyət və Sosial Həmrəylik
DərnəyininrəhbərivəHüseynCa
vidməktəbininqurucusuŞərqiyyə
MəmmədovailəMərmərəUniver
siteti İnsan və cəmiyyət elmləri
fakültəsinin birgə təşkilatçılığı ilə
gerçəkləşən simpoziumda Türki
yə,Qazaxıstan,Özbəkistan,Bol
qarıstan və Azərbaycandan elm
vəmədəniyyətxadimləriməruzə
lərləçıxışediblər.
Mərmərə Universitetinin pro

fessoru, Türk dili və ədəbiyyatı
bölməsinin rəhbəriHarunDuman
girişsözündəHüseynCavidinyal
nızTürkiyəvəAzərbaycanıdeyil,
bütüntürkdünyasınıbağlayanən
mötəbər mənəvi körpülərdən ol
duğunubəyanedib.
ŞərqiyyəMəmmədovasalamla

manitqindəHüseynCavid irsinin
Türkiyədə təbliğindən, dən İstan
buldakı dahi şairin adını daşıyan
Azərbaycanməktəbininbuistiqa
mətdəfəaliyyətindənbəhsedib.
NizamiGəncəviadınaMilliAzər

baycan Ədəbiyyatı muzeyinin di
rektoru,akademik,millətvəkiliRa
faelHüseynovsimpoziumdaböyük
maraqlaqarşılanan “Əbədihürriy
yət və səma şairi Cavid” mövzu
sundagenişməruzəiləçıxışedib.
Odeyib:“Bugünburadabiziəbədi
sözüngücüvəmüstəsnaşəxsiyyə
tinnurubirləşdirir.İndi,yaşı140a
çatarkən böyük Cavidi xəyalımız
dankeçirəndəgəldiyimizənvacib
qənaətlərdənilkibudurki,hərhal
da həyatının bütün keşməkeşləri
və sarsıntılarına baxmayaraq o,

sondərəcəməsudbirinsandı.Bir
əsrdəndəbirazəvvəlgəncCavid
İstanbul Universitetinin tələbəsi
idi,hərgüneləbizimindietdiyimiz
kimibugöyçəkşəhərinküçələrin
dənkeçirdi,gələcəyəsaysızümid
vəarzularladolugünləryaşayırdı.
Bu gün yaşı 140 çatanda o yenə
İstanbuldadır, yenə diridir, yenə
insanlarla, sevənləri ilə ürəkürə
yə, nəfəsnəfəsədir və yenə uni
versitetdədir, tələbələr, müəllimlər
arasında, gəncliklə, gələcəklə bir
gədir”.
Hüseyn Cavidin müsibətli hə

yatından bəhs edən Rafael Hü
seynov bildirib ki, onu həyatdan
qopardılar, tarixdəki izlərini belə
birdəfəlik yox etməyə çalışdılar,
adına, yazdıqlarına yasaq qoy
dular. Ancaq içərisində yaşadığı
günlərə çox hündürdən və çox
uzaq gələcəkdən baxmağa qadir
olanşairinandıki,işığısevməyən
yarasalar nə qədər çalışsa da,
günəşi qaranlıqlara qərq etmək
onlara qismət olmaz. Onun um
duğu və inandığı gerçəyə çevril
di.Sevənlərininürəyindəpərəstiş
bulmaqvədaimgəncolmaqqis
mətinitarixonunəbədiyolyoldaşı
etdi.
Mütəfəkkir şairin yaradıcılığının

məziyyətlərinətoxunanRafaelHü
seynovvurğulayıbki,Cavidböyük
ideyalarını yazdığı üçlü faciələrdə
əks etdirib. “Topal Teymur”u ara

yaərsəyə gətirmişdi, 1937ci ildə
Çingizxanahəsretdiyidramınıbi
tirdi,həbsolunduğugecəevindən
aparılmış itkin əsərlərindən biri
məhzbuidivəeləhəminil“Koroğ
lu”nu yazmağa başlayırdı. Bitməz
sevgi, dünyanı qovuşdura biləcək
“məhəbbət dini” haqqında “Şeyx
Sənan”ıyazdı,üstünzəkanıninsa
nıhərbuxovdanazadedəbilmək
qüdrəti barədə “Xəyyam” pyesini
doğurdu, haqsızlığa üsyan edən
“Səyavuş” dramını qələmə aldı.
Dünyanı sarsıdan şər haqqında
düşündü,“İblis”iqələməaldı.Dün
yanı xilas edəcək şəfqət haqqın
da düşündü, “Peğəmbər” əsərini
yazdı.Ənalimünsifhaqqındason
əsərini“Allah”ıyazmağabaşlayan
dadustaqidi,həminəsəribitirmə
yəmacaltapmadı.
Akademik nəzərə çatdırıb ki,

sanki uzaqgörən şair öz taleyini
də irəlicədən sezərək gələcəkdə
baş verəcəkləri də qabaqcadan
təsvir edib: “Məkanının yer de
yil, çox ucalar, səmalar olmasını
“Yerəenməmdəsəmaşairiyəm”
sözləri iləşairözübəyanetmişdi
vənecəsöyləmişdisə,həmməca
zi və həm dəmüstəqimmənada
düşündüyütəhərdəoldu.Bugün
əlçatmaz göylərdə süzən, hərə
kətdə olan kiçik planetlərdən biri
Cavidin adını daşıyır. Aydın ge
cələrdəulduzlarladolugöylərəta
maşa edərkən bunu da düşünün

ki, uzaqlardan sizə baxan, sayrı
şan həmin səyyarələrin arasında
CavidulduzudavarvəCavidul
duzudaimparlayacaq,onunişığı
həmişəbizimlə,insanlaolacaq!”.
Simpozium işini iki dinləmə ilə

davametdirib.ProfessorYusifGə
dikli “Cavidin İstanbulməktubları”,
doktorƏnvərUzun “Müasirhəya
tımızdaCavidvəqadın”,daşkəndli
filologiya doktoru, jurnalist Rüs
təmcan İqbal “Hüseyn Cavid və
özbəkədəbiyyatı”, “Ədəbiyyatqə
zeti”ninbaş redaktoruAzərTuran
“Cavid həyatının İstanbul dövrü”,
Qazaxıstandan Gülsayajan Yes
simbayeva “Dünya ədəbiyyatı və
HüseynCavid”vəfilologiyaelmləri
doktoruKuljibekKusmanova “Ca
vid yaradıcılığının dərin qatları”,
BolqarıstandanNurtənRəmzi“Hü
seynCavidintürklükdüşüncəsinin
kamilləşməsinə təsirləri”, Axısxa
türklərindən dosent Sevil Piriyeva
“HüseynCavidin“İblis”əsərivəib
lislikmövzusudünyaədəbiyyatın
da”,ukraynalıİrinaDriqa“Yazarlar
və Stalin istibdadı” mövzularında
çıxışediblər.
DahasonraXalqartisti,rejissor

Ramiz Həsənoğlu “Cavid ömrü”
filmindən parçaları simpozium iş
tirakçılarına təqdim edib, adı da
hi şairin qızının şərəfinə seçilmiş
TuranHümbətovaCavidocağıilə
bağlı xatirələrini bölüşüb. Azər
baycanlı alim, professor Əyyub
Quliyev səma xəritəsindəki kiçik
planetlərdən birinəHüseynCavi
dinadınınverilməsinintarixçəsin
dənbəhsedib.
Azərbaycan Respublikasından

və İran Azərbaycanından akt
yor və musiqiçilərin təqdimatın
daədəbimusiqilikompozisiyada
maraqlaqarşılanıb.
SimpoziumunyekunundaTürki

yədəilkdəfəHüseynCavidləbağ
lıbeləgenişmiqyaslıvəelmibədii
məzmunlu tədbirinkeçirilməsində
xüsusisəyləriolanelmsənətha
misiAnarƏlizadəninxidmətiayrı
cavurğulanıb,məruzəçilərəserti
fikatlarverilib.

Hüseyn Cavid və Türkiyə
İstanbul Mərmərə Universitetində beynəlxalq simpozium keçirilib

Musiqiləri ilə qəlblərdə yaşayan
Tofiq Quliyev doğumunun 105-ci ildönümündə məzarı başında yad edilib
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10 no yabr 1927 – Ta nın mış rəs sam, de ko ra tiv-tət bi qi sə nət us-
ta sı Sa bir Məm məd oğ lu Şıx lı (1927–2004) Şa ma xı şə hə rin də ana-
dan olub. “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da de ko ra tor-rəs sam 
(“Bö yük da yaq”, “Sə hər” və s. fi lm lər) iş lə yib.

10 no yabr 1972 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si Hü sey na ğa Sol-
tan oğ lu Ha cı ba ba bə yov (19.5.1898 – 1972) və fat edib. Ope ra par-
ti ya la rı ilə ya na şı, mu ğam və xalq mah nı la rı nın ma hir ifa çı sı olub.

10 no yabr 2015 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni İd ris Sa leh oğ lu Meh-
di yev (26.8.1940 – 2015) və fat edib. Azər bay can Te le vi zi ya və Ra-
diosu Xo ru nun so lis ti və di rek to ru olub.

10 no yabr 1984 – Şair, na sir, tər cü mə çi Mi ka yıl Ma naf oğ lu Rza-
qu lu za də (17.3.1905 – 1984) və fat edib. Uşaq lar üçün əsər lə rin 
müəl li fi  dir. Rus və dün ya ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib.

11 no yabr 1907 – Şair, dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Mir meh di Hə sən oğ lu Se yid za də (1907 – 31.8.1976) Aş qa bad da 
(Türk mə nis tan) do ğu lub. Əs lən Ba kı nın Əmir can kən din dən dir. 
1920-ci il də ailə lik lə Ba kı ya kö çüb. Uşaq lar üçün şeir lər, mən zum 
na ğıl lar, pyes lər ya zıb. Rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib.

11 no yabr 1921 – Xalq şairi, ədə biy yat şü nas Ba laş Azə roğ lu 
(Ba laş Al lah ba xış oğ lu Abi za də; 1921 – 24.4.2011) Ba kı da ana dan 
olub. 1938-ci il də Cə nu bi Azər bay ca na kö çüb, mil li azad lıq hə rə ka-
tı na qo şu lub. Ər də bil də və Təb riz də ilk şeir ki tab la rı nəşr olu nub. 
Son ra ye ni dən Ba kı ya qa yı dıb. 40-a ya xın ki ta bın müəl li fi  dir.

11 no yabr 1934 – Xalq ar tis ti, gör kəm li xa nən də İs lam Tap dıq 
oğ lu Rza yev (1934 – 26.1.2008) Fü zu li ra yo nu nun Sər dar lı kən-
din də ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın 
so lis ti, “Mu ğam Teat rı”nın ya ra dı cı sı (1988) və bə dii rəh bə ri olub, 
çox say lı gənc ifa çı lar ye tiş di rib.

11 no yabr 1951 – Xalq ar tis ti, akt yor, re jis sor İs ma yıl Hü seyn oğ-
lu Hi da yət za də (19.8.1901 – 1951) və fat edib. İlk mil li ba le tin – “Qız 
qa la sı”nın lib ret to su nu ya zıb. Film lər də çə ki lib.

12 no yabr 1942 – Xalq rəs sa mı Mir na dir Mi rə li oğ lu Zey na lov 
(1942 – 10.3.2021) Ba kı nın Bu zov na kən din də ana dan olub. Hin-
dis ta na ya ra dı cı lıq eza miy yə ti (1987) ilə bağ lı sil si lə əsər lər çə kib. 
Əsər lə ri xa ric də (Mosk va, Los-An сe les, Hyus ton) nü ma yiş olu nub, 
Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də sax la nı lır.

13 no yabr 1939 – Xalq ar tis ti Sol maz Cəb ra yıl qı zı Qur ba no-
va (1939-2013) Ba kı da do ğu lub. 1955-ci il dən Azər bay can Döv lət 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı olub.

13 no yabr 1983 – Ki noope ra tor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əs-
gər Cə fər oğ lu İs ma yı lov (1.4.1905 – 1983) və fat edib. Çək di yi fi lm-
lər: “Qa ra daş lar”, “Köl gə lər sü rü nür” (bə dii), “Ba kı dan Göy gö lə dək” 
(1947, ilk Azər bay can rəng li sə nəd li fi l mi).

14 no yabr 1925 – Şair, na sir, pub li sist Gə ray Fəz li (Gə ray Fəz li 
oğ lu Ali mov; 1925 – 26.12.1995) Qax ra yo nu nun İli su kən din də do-
ğu lub. 40 ilə ya xın Döv lət Ra dio və Te le vi zi ya Ve ri liş lə ri Ko mi tə sin-
də ça lı şıb. Şeir lə ri nə po pul yar mah nı lar ya zı lıb.

14 no yabr 1942 – Xa nən də, Əmək dar ar tist Sa bir Nüs rət oğ lu 
Mir zə yev (1942 – 23.7.2011) Cə li la bad ra yo nun da ana dan olub. 
İfa sın da len tə alı nan mu ğam və xalq mah nı la rı te le ra dionun “Qı zıl 
fond”un da sax la nı lır.

14 no yabr 1944 – Xalq ar tis ti, ta nın mış gi ta ra ifa çı sı Ra fi q Hü-
seyn oğ lu Hü sey nov (1944 – 5.4.2021) Ağ dam ra yo nu nun Gü lab lı 
kən din də do ğu lub.

14 no yabr 1949 – Xalq ar tis ti Ra fi q Ha cı ba ba oğ lu Əli yev (1949 – 
16.4.2020) Fü zu li ra yo nu nun Mer din li kən din də ana dan olub. Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rın da akt yor, re jis sor ki mi fəaliy yət gös tə rib, fi lm-
lər də (“Qəm pən cə rə si”, “Hökm da rın ta le yi” və s.) çə ki lib.

14 no yabr 2006 – Ta nın mış est ra da mü ğən ni si, Xalq ar tis ti Oq-
tay Ağa yev (7.11.1934 – 2006) və fat edib.

15 no yabr 1927 – Xalq ar tis ti, rəq qa sə Xu mar Rza qı zı Zül fü qa-
ro va (1927 – 2.7.2017) Ba kı da do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın 
so lis ti, Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı nın ba let meys te ri olub. Ba kı 
Xo reoq ra fi  ya Mək tə bin də dərs de yib.

15 no yabr 1933 – Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Fi ru din Cə lal oğ lu 
Hü sey nov (1933 – 31.8.1986) ana dan olub. BDU-nun Fi lo lo gi ya fa-
kül tə si nə, Azər bay can ədə biy ya tı ta ri xi ka fed ra sı na rəh bər lik edib.

16 no yabr 1938 – Gör kəm li akt yor, re jis sor, Xalq ar tis ti Ab bas 
Mir zə Əb dül rə sul oğ lu Şə rif za də (9.3.1893 – 1938) rep res si ya ya 
mə ruz qa la raq gül lə lə nib. Mil li teatr ta ri xin də müs təs na xid mət lər 
gös tə rib, ta ma şa la ra qu ru luş ve rib. “Bis mil lah” (1925), “Ha cı Qa ra” 
(1929) fi lm lə ri nin re jis so ru olub.

16 no yabr 1995 – Xalq ar tis ti Zem fi  ra Məm mə də li qı zı Əli ye va 
(25.12.1941 – 1995) və fat edib. Gən cə və Nax çı van teatr la rın da, 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

Dün ya
10 no yabr 1759 – Al man şairi, dra ma tur qu və in cə sə nət nə zə riy-

yə çi si İohann Frid rix Şil ler (Jo hann Ch ris toph Fried rich von Sc hil ler; 
1759 – 9.5.1805) ana dan olub. Pyes lə ri: “Qa çaq lar”, “Məkr və mə-
həb bət”, “Ma ri ya Stüart”, “Or lean lı qız” və s.

10 no yabr 1928 – Məş hur ital yan bəs tə ka rı, di ri jor və aran ji man çı 
En nio Mor ri ko ne (En nio Mor ri co ne; 1928 – 6.7.2020) ana dan olub.

11 no yabr 1821 – Bö yük rus ya zı çı sı, mü tə fək kir, pub li sist Fyo-
dor Mi xay lo viç Dos to yevs ki (1821 – 9.2.1881) ana dan olub. “Al çal-
dıl mış və təh qir olun muş lar”, “Ölü lər evin dən qeyd lər”, “Ci na yət və 
cə za”, “Qu mar baz”, “İdiot”, “Şey tan lar”, “Ye ni yet mə”, “Ka ra ma zov 
qar daş la rı” ro man la rı nın müəl li fi  dir.

11 no yabr 1944 – Məş hur türk ki noakt yo ru Ka mal Su nal (1944 – 
3.7.2000) ana dan olub. 100-ə ya xın fi lm də ək sə riy yə ti ko mik rol lar 
olan xa rak te rik ob raz lar ya ra dıb.

12 no yabr 1935 – Rus akt ri sa sı və mü ğən ni si, SS Rİ Xalq ar tis-
ti Lyud mi la Mar kov na Qur çen ko (1935 – 30.3.2011) ana dan olub.

13 no yabr 1745 – Fran sız xey riy yə çi si, pe da qoq, kor lar üçün ilk 
əlif ba nın müəl li fi  Va len tin Hauy (Va len tin Haüy; 1745-1822) ana dan 
olub. Onun do ğum gü nü şə rə fi  nə 13 no yabr “Bey nəl xalq göz dən 
əlil lər gü nü” ki mi qeyd olu nur.

13 no yabr 1850 – İn gi lis (şot land əsil li) ya zı çı sı, ma cə ra ro man-
la rı nın müəl li fi  Ro bert Luis Sti ven son (Ro bert Louis Ste ven son; 
1850 – 3.12.1894) ana dan olub. Əsər lə ri: “Də fi  nə lər ada sı”, “Şah-
za də Ot to”, “Qa ra ox” və s.

14 no yabr 1840 – Fran sız rəs sa mı, imp res sioniz min ba ni lə rin-
dən bi ri Klod Mo ne (Os car-Claude Mo net; 1840-1926) ana dan 
olub. Əsər lə ri: “Təəs sü rat. Do ğan gü nəş”, “Ka pu sin bul va rı”, “Bağ-
da qa dın lar” və s.

14 no yabr 1900 – Ame ri ka bəs tə ka rı, piano çu və di ri jor Aron 
Kop lend (Aaron Cop land; 1900-1990) ana dan olub.

14 no yabr 1907 – İs veç ya zı çı sı, uşaq lar üçün əsər lə rin (“Ba la ca 
və Karl son”) müəl li fi  Ast rid Lindq ren (Ast rid An na Emi lia Lindg ren-
Griks son; 1907- 28.1.2002) ana dan olub.

14 no yabr 1924 – Dün ya şöh rət li sk rip ka çı, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Leonid Bo ri so viç Ko qan (1924 – 17.12.1982) ana dan olub.

15 no yabr 1862 – Al man ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
(1912) laureatı Ger hart Haupt man (Ger hart Jo hann Ro bert Haupt mann; 
1862 – 6.6.1946) ana dan olub. “At lan ti da”, “Ka bus” ro man la rı nın, “Tən-
ha lar”, “Ka sıb Hen rix”, “Qış bal la da sı” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir.

16 no yabr 1717 – Fran sız fi  lo so fu və mü tə fək ki ri, məş hur “Elm, 
in cə sə nət və pe şə en sik lo pe di ya sı”nın müəl lifl  ə rin dən bi ri Jan Le ron 
D’A lam ber (Jean Le Rond D’A lem bert; 1717–1783) ana dan olub.

16 no yabr 1895 – Al man bəs tə ka rı və di ri jo ru, mu si qi nə zə riy-
yə çi si Paul Hin de mit (Paul Hin de mith; 1895 – 28.12.1963) ana dan 
olub.

Hazırladı: V.Orxan
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Xalq yazıçısı Elçin Türkiyədə
beynəlxalq mükafata layiq görülüb

Tür ki yə nin “Star” qə ze ti nin tə sis et di yi “Nə cib Fa zil adı na bey nəl-
xalq mü ka fat”ın qa lib lə ri elan edi lib.

Xalq ya zı çı sı El çin mü ka fa tın “Mə də niy yət və in cə sə nət” no mi na si-
ya sı üz rə qa li bi olub. Ya zı çı “İki xalq ara sın da kı ədə bi-mə də ni ya xın-
laş ma ya ver di yi töh fə yə gö rə” mü ka fa ta la yiq gö rü lüb.

Qeyd edək ki, Xalq ya zı çı sı qar daş Tür ki yə də ən çox əsər lə ri nəşr 
olu nan müasir ya zı çı lar dan bi ri dir. Onun “Mah mud və Mər yəm”, “Ağ 
də və”, “Ölüm hök mü”, “Baş” ki mi ro man la rı, po vest və he ka yə lə ri, 
es se lə ri, ümu mi lik də 30-dək ki ta bı Tür ki yə nin nü fuz lu nəş riy yat la rı 
tə rə fi n dən də fə lər lə çap olu nub. Müəl li fi n pyes lə ri An ka ra, Kon ya, 
Ər zu rum döv lət teatr la rı, İs tan bul Bö yük şə hər Bə lə diy yə si Teat rın da 
ta ma şa ya qo yu lub. Onun ya ra dı cı lı ğı əsa sın da dok tor luq dis ser ta si-
ya sı da mü da fi ə edi lib.

Bun dan əla və, El çin Tür ki yə nin bir sı ra nü fuz lu uni ver si tet lə ri nin 
fəx ri dok to ru dur. 2013-cü il də ya zı çı nın “Mah mud və Mər yəm” ro ma-
nı əsa sın da çə ki lən ey niad lı fi lm Azər bay can-Tür ki yə ki ne ma toq raf-
çı la rı tə rə fi n dən iki öl kə nin ilk müş tə rək ek ran əsə ri ki mi ta ma şa çı la-
ra təq dim olu nub.

“Zəfər sədası” bədii qiraət
müsabiqəsi keçirilib

Mə də niy yət Na zir li yi və Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın 
(AT Xİ) təş ki lat çı lı ğı ilə Və tən mü ha ri bə sin də qa za nı lan Qə lə-
bə nin ikin ci il dö nü mü nə həsr olu nan “Zə fər sə da sı” ad lı bə dii 
qi raət mü sa bi qə si ke çi ri lib.

Mü sa bi qə də 13 teatr və 1 təh sil oca ğı nı təm sil edən ümu mi lik də 
22 nə fər iş ti rak edib. Ya rış ma da təq dim olu nan qi raət nü mu nə lə-
ri nə iki tur da ba xış ke çi ri lib. 

Son ra mün sifl  ər he yə ti nin ye kun qə ra rı na əsa sən se çi lən 10 iş-
ti rak çı ya mü ka fat lar təq dim olu nub. Ey ni za man da di gər 12 iş ti-
rak çı mü sa bi qə də iş ti ra ka gö rə dip lom lar la təl tif edi lib.

Təd bir də şə hid ailə lə ri də iş ti rak edib lər. 
AT Xİ-nin sədr müavi ni, Xalq ar tis ti Ha cı İs ma yı lov təd bir iş ti rak-

çı la rı nı 8 No yabr – Zə fər Gü nü mü na si bə ti lə təb rik edib, Və tən 
mü ha ri bə si nin ta ri xi miz də ki ye ri və əhə miy yə tin dən da nı şıb.

Qeyd edək ki, mü sa bi qə nin ke çi ril mə sin də əsas məq səd bə dii 
qi raətə olan ma ra ğı ar tır maq və ye ni ya ra dı cı lıq ax ta rış la rı na şə-
rait ya rat maq dır.

Sə nət kar lıq mis si ya sı, ya ra dı cı lı ğın pe şə kar 
təq di ma tı hə ya ta fərq li ba xı şın təs di qi-
dir. Fər di is te da dı nı çox şa xə li ya ra-
dı cı lı ğın da əks et di rən Xalq ar tis ti 

Ra fiq Əli yev də ma raq lı, ko lo rit li teatr, 
ki no ob raz la rı na əsa sən ge niş ta ma-
şa çı audi to ri ya sı nın sev gi si ni qa za-
nıb, yox lu ğun da be lə unu dul ma yıb...

“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di-
ya sın da is teh sal olu nan 50-yə 
ya xın ek ran işin də ça lı şan sə-
nət kar çə kil di yi, çək di yi, səs-
lən dir di yi fi lm lər dən əla və, 
bir sı ra bey nəl xalq ki no la-
yi hə lə rin də ikin ci re jis sor, 
kas tinq di rek to ru ki mi 
də fəaliy yət gös tə rib, 
öm rü nün so nu na qə-
dər sə nə tin föv qün-
də du rub.  

Akt yor ki mi “Bir ailə lik bağ evi” 
fi l min də de büt edən (La bo rant) 
Ra fi q Əli ye vin adı çə ki lən də göz 
önün də xa rak te rik ek ran qəh rə-
man la rı (Müx bir – “Ba ba mı zın 
ba ba sı nın ba ba sı”, Əli Te re qu lov 
– “Üze yir öm rü”, Na çal nik – “Qəm 
pən cə rə si”, Psi xiatr – “Əla qə”, 
Rauf – “Can sı xı cı əh va lat”, Xə fi y-
yə – “Qa ra gö lün cən ga vər lə ri”, 
Ra miz – “Nə gö zəl dir bu dün ya...” 
və s.) can la nır. Oy na dı ğı rol la rın 
təf si rin də təs di qi ni ta pan ek ran 
ha di sə lə ri nin ma hiy yə ti dü şün-
cə lə rə ha kim kə si lir, re jis sor ide-
ya sı nı ta mam la yan xa rak ter lə rin 
mə ram və məq sə di bə yan olur. 
Ob raz la rın sə ciy yə vi cə hə tin də 
mü hi tin ab-ha va sı nı çat dır maq, 
ha di sə lə rə mü na si bə ti ni gös tər-
mək bö yük akt yor luq mə ha rə ti dir, 
sə nət kar lıq key fi y yə ti dir. 

Ta le yi nə ya zı lan öm rün 
(14.11.1949 – 16.4.2020) 45 
ili ni sə nə tə həsr edən, ya ra dı cı-
lıq dan kə nar tə səv vür et mə di yi 
dün ya sı nı öm rü nün 71-ci ya zın-
da də yi şən sə nət kar haq qın da 
ət rafl  ı mə lu ma tı ömür-gün yol-
da şı Şə fəq Əli ye va nın və həm-
kar la rı nın xa ti rə lə rin də iz lə yə rək 
xa ti rə si ni eh ti ram la yad edi rik.  

Sə nət kar haq qın da 
dü şün cə lər

Əmək dar ar tist Şə fəq Əli ye va: 
“Ra fi q Fü zu li ra yo nu nun Mer din-
li kən din də ana dan olub. 3 ya şı 
olan da ailə si Ba kı ya kö çüb. Ailə-
də 3-cü uşaq olan Ra fi q 6 ba cı-
nın bir qar da şı idi. Or ta mək tə bi 
bi tir dik dən son ra Le ninq rad da 
(in di ki Sankt-Pe ter burq) Mə-
də niy yət İns ti tu tu nun Mə də ni-
maarif fa kül tə si nin Re jis sor luq 
böl mə si nə da xil olub. İki il ora-
da təh sil al dıq dan son ra seç di yi 
fa kül tə ni ix ti sar edil di yi nə gö rə 
Ba kı ya qa yı dıb. Az son ra hər-
bi xid mə tə ça ğı rı lıb, 3 il xid mət 
edib. Tər xis olun duq dan son ra 
Azər bay can Döv lət İn cə sə nət 
İns ti tu tu nun Mu si qi li ko me di-
ya akt yor lu ğu fa kül tə si nə qə bul 
olub (1974). Mən də hə min il 
ins ti tu tun Dram, ki no akt yor lu ğu 
fa kül tə si nə qə bul ol muş dum. Biz 
Ra fi q lə dost luq edir dik. Bir gün 
o, mə nə ev lən mək tək lif et di və 
mən tə rəd düd et mə dən ra zı lı ğı-
mı ver dim. “Am ma mə nə akt ri sa 
ki mi iş lə mə yə ica zə ve rə cək sən-
mi? de yə on dan so ruş dum. O isə 
“Bə li, ica zə ve rə cəm” de di. Biz 
ikin ci kur sun axı rın da ev lən dik. 

Ya dım da dır, ikin ci kurs da oxu-
yar kən Ra fi  qin kurs im ta ha nın da 
mün sifl  ər he yə tin də gör kəm-
li sə nət kar Adil İs gən də rov da 
otur muş du. Mən ar xa sı ra lar da 
otu rub ta ma şa ya ba xır dım. Adil 
müəl lim ta ma şa dan son ra ko-
mis si ya üzv lə ri nə “bu oğ lan var 
aaa, mən ona in di dən “Əmək dar 
ar tist” fəx ri adı nı ve rər dim, çox 
is te dad lı dır” de di. Bu söz lər Ra-
fi  qin ya ra dı cı lıq hə ya tın da sti mul 
ol du. O, özü nə bir da ha inan dı. 

Ra fi  qin sə nət müəl lim lə rin dən 
bi ri də Əmək dar ar tist Hə sən Əb-
luc idi. 3-cü kurs da oxu yan da Hə-
sən Əb luc onu Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rın da ha zır la dı ğı ta ma şa da 
oy na ma ğa, həm çi nin teatr da qa-
lıb iş lə mə yə də vət et di. Ra fi q həm 
iş lə yir, həm də oxu yur du. İns ti tu tu 
bi ti rən dən son ra mən də tə yi na tı-

mı bu teat ra al dım, bir lik də iş lə mə-
yə baş la dıq. Ra fi q hə mi şə de yir di 
ki, onun bu sə nət də söz de mə yi-
nə, par la ma ğı na Xalq ar tis ti Azər 
Pa şa Ne mə tov sə bəb olub. O, 

Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da Ra-
fi q lə bir sı ra ta ma şa lar səh nə ləş-
dir miş di. Azər Pa şa müəl li min ta-
ma şa la rın da Ra fi q baş rol da çı xış 
edir di. Son ra lar Ra fi q Aka de mik 
Mil li Dram və Gənc Ta ma şa çı lar 
teatr la rın da Azər bay can və rus 
dil lə rin də müx tə lif ta ma şa la ra qu-
ru luş ver di...”.

Ra fi q Əli yev haq qın da xa ti rə-
lə rə Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
ki no re jis sor Ni za mi Ab bas la da-
vam edi rik: “Ra fi q Azər bay can 
di li ilə bə ra bər rus di li ni də mü-
kəm məl bi lir di. “Sü rüş mə” sə nəd-
li fi l mim də kad rar xa sı mətn lə ri 
oxu yub. Hət ta fi l min bə zi mə qam-
la rın da Ki ro vun vax ti lə de di yi söz-
lə ri per so na jın da xi li mo no lo qu 
ki mi ob ra za uy ğun in to na si ya ilə 
səs lən di rib. Oxu nuş qay da la-
rın da özü mə nə kö mək edir di.

Qi raət çi, akt yor, re jis sor ki mi mü-
kəm məl sə nət kar, işıq lı 

in san idi.
Onun la ilk də fə 

“Af ro di ta nın qol la-
rı” bə dii fi l min də 
bir lik də iş lə mi şik. 
Baş ro lu (Ca-
hid) can lan dı-
rır dı, akt yor-
luq amp luası 

ge niş idi. Bə zən çə ki liş pro se sin də 
müəy yən gər gin an lar olur du ki, 
Ra fi q hə min gər gin li yi çox həs sas-
lıq la ara dan qal dı rır dı və “bəl kə be-
lə oy na saq, be lə et sək da ha yax şı 
olar” de yə tək lifl  ə ri ni ve rir di.     

“Na ra hat adam” fi l mi nə gö rə 
“Hu may” mü ka fa tı ilə təl tif olun-
dum. Xalq ar tis ti Ya şar Nu ri, Ra fi q 
Əli yev və mən (hə rə miz öz işi mi zə 
gö rə mü ka fat alır dıq) bir ma sa da 
əy ləş miş dik. O, “həə, be lə gənc 
adam, gör bu pil lə yə ne cə gə lib 
çıx dın...” de yə gü lüm sə yə rək mə-
ni təb rik et di. Hə mi şə xoş əh val-
ru hiy yə ya ra dır dı. Sə mi mi ün siy-
yət qur ma ğı ba ca rır dı. Üçü mü zün 
bir yer də şək li miz də var. Onu əziz 
xa ti rə ki mi sax la yı ram”.

Şə fəq Əli ye va: “Ki no çək mək 
Ra fi  qin ar zu su idi. 2015-ci il də 
“Dərs” fi l mi nə (re jis sor Ca vid 
Tə vək kül lə bir gə) qu ru luş ver di. 
Uşaq lar la iş lə mək asan ol ma dı-
ğı üçün fi lm çə tin lik lə ər sə yə gəl-
di. Nə və lə ri miz ki no nu sev dik lə-
ri nə gö rə on la rı da fi lm də çək di. 
Am ma biz on la ra sə nət se çi min-
də sər bəst lik ver mi şik. Han sı pe-
şə ni is tə sə lər, onu da se çər lər.    

Üç öv la dı mız var, üçü də ailə li-
dir. Qı zım rəs sam lıq, iki oğ lu muz 
isə re jis sor luq ix ti sa sı üz rə ali təh sil 
alıb lar. On lar baş qa sa hə də ça lış-
sa lar da, qı zım Ül viy yə Zər bə li ye-
va rəs sam ki mi fəaliy yət gös tə rir. 
Hət ta ata sı ilə bir ne çə ta ma şa da 
iş lə yib, Ra fi  qin qu ru luş ver di yi na-
ğıl ta ma şa la rın rəs sa mı olub.

Ra fi  qin dost la rı ya ra dı cı in san-
lar idi. Xalq ya zı çı sı Rüs təm İb-
ra him bə yov la, Xalq ar tis ti Ra miz 
Fə tə li yev lə, Əmək dar in cə sə nət 

xa di mi El çin Məm mə dov la ya xın 
dost idi. Onun hə ya tın da Rüs təm 
müəl li min də bö yük ro lu olub. Hət-
ta onun sse na ri si əsa sın da “Qa-
za xıs tan fi lm”in çək di yi “Kö çə ri lər” 
bə dii fi l min də (kas tinq üz rə) re-
jis sor as sis ten ti iş lə yib. Film lər də 
iş lə mək lə ya na şı “İb rus” teat rın da 
da ça lı şıb. Həm çi nin Teatr Xa dim-
lər İt ti fa qı İda rə He yə ti nin sədr 
müavi ni və zi fə si nə se çil miş di, öm-
rü nün so nu na ki mi or da ça lı şıb...”. 

Ra fi q Əli ye vin ki no da so nun-
cu ro lu “Əl vi da, Şmidt!” fi l min də 
hə kim ob ra zı dır. Fil min re jis so ru 
Əli sət tar Qu li ye vin qeyd lə ri: “Ra-
fi q Əli yev lə fi l min çə ki li şi za ma nı 
ya xın dan ta nış ol duq. Hə kim ro-
lun da onu gö rür düm de yə sı naq 
çə ki li şi et mə dən çək dim. O, pe-
şə kar akt yor, gö zəl re jis sor idi və 
on dan nə is tə di yi mi yax şı bi lir di. 

Bu na gö rə də ro lu nu pe şə kar oy-
na dı, tez də çə kil di. “Olim pi ya” 
fi l min də də çə kil mə si haq qın da  
da nış dıq. Təəs süfl  ər ol sun ki, 
ömür və fa et mə di. Film də müəl-
lim lə rin şək li olan bir löv hə var. 
Ra fi q müəl li min xa ti rə si ni əziz 
tu ta raq onun port re tin dən fi lm də 
is ti fa də et dik. Bö yük po ten siala 
ma lik akt yor idi. Al lah ona rəh mət 
elə sin...”.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki-
no re jis sor Hü seyn Meh di ye vin 
söz lə rin də akt yor pe şə kar lı ğı nın 
re jis sor üçün bö yük əhə miy yət 
kəsb et di yi ni bir da ha an la yı rıq: 
“Mə nim üçün akt yor, ilk növ bə də, 
re jis sor la ta ma şa çı ara sın da ün-
siy yət ya ra dan sə nət çi dir. Əgər 
akt yor, re jis so run gör dü yü, ya rat-
maq is tə di yi ob ra zı du yub can lan-
dı ra bi lib sə, de mə li, o, fi l min əsas, 
va cib ele men ti ki mi öz funk si ya sı-
nı ye ri nə ye ti rib. Di gər ele ment lər 
– təs vir, mon taj, səs, mu si qi və s. 
akt yo run ifa sı na kö mək edə, onu 
an caq güc lən di rə bi lər lər. Akt yor 
ün siy yət ya ra da bil mə yib sə, di gər 
ele ment lər nə qə dər tə sir li ol sa lar 
be lə, har mo ni ya alın ma ya caq və 
re jis sor məq sə di nə çat ma ya caq.  

Mən Ra fi q lə həm təs vir re jis-
so ru, həm də qu ru luş çu re jis sor 
ki mi bir ne çə fi lm də iş lə mi şəm,  
ya rat dı ğı ob raz lar la heç bir prob-
le mim ol ma yıb. O, sa də, is te dad-
lı, op ti mist in san idi. Onun la ün-
siy yət də olan da özü mü sər bəst, 
ra hat hiss edir dim. “Öz gə vaxt” 
fi l mi nin hə lə ide ya mər hə lə sin-
də, sse na ri for ma la şan da Qon-
şu ob ra zı nı Ra fi  qi nə zər də tu tub 
yaz mış dım. O, da bu nu bi lir di və 
fi l min çə ki liş lə rin də ar tıq ob raz 
for ma laş mış dı. Bi lir dim ki, Ra fi  qə 
ar xa yın ola bi lə rəm. O, çə ki liş lər-
də tə rəf-mü qa bi li nin və ziy yə ti ni 
nə zə rə ala caq. Elə şə rait ya ra da-
caq ki, son nə ti cə də əsas məq sə-
də nail ola ca ğıq. Dü şü nü rəm ki, 
Ra fi q hə yat da öz im kan la rı nın az 
miq da rı nı reali zə et di və ya ra da 
bi lə cə yi ta ma şa la rın, ob raz la rın 
“həs rə ti ni” bi zə qo yub get di”.

Şə fəq Əli ye va: “O, han sı işi 
gö rür dü sə, mü kəm məl edir di. 
AD MİU-də uzun il lər dərs de di. 
Tə lə bə lə ri ha zır da te le ka nal lar-
da apa rı cı, teatr lar da akt yor iş-
lə yir lər. Ra fi q sə nə ti nə heç vaxt 
xə ya nət  et mə di. 

Onun xəs tə li yi ni bi lən də özü nə 
heç nə de mə dik. Hey dər Əli yev 
Fon du nun dəs tə yi ilə iki də fə Tür-
ki yə yə müali cə yə get di. İlk gün dən 
de di lər ki, öm rü nə 8 ay qa lıb, özü-
nə bil dir mə dik. Son gü nə qə dər işə 
də get di, ya ra dı cı lıq la da məş ğul 
ol du. Ya şa maq hə və si güc lü idi, in-
cə yu mor his si nə ma lik idi. Elə gün 
ol mur ki, öv lad la rım la onu xa tır la-
ma yaq, söz lə ri ni, cüm lə lə ri ni iş lət-
mə yək. Mən tək hə yat yol da şı mı 
yox, sə nət dos tu mu itir dim...”.

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Hansı işi görürdüsə,
mükəmməl edirdi...

Xalq artisti Rafiq Əliyev ömür-gün və
sənət yoldaşlarının xatirəsində

ə nət kar lıq mis si ya sı, ya ra dı cı lı ğın pe şə kar 
təq di ma tı hə ya ta fərq li ba xı şın təs di qi-
dir. Fər di is te da dı nı çox şa xə li ya ra-
dı cı lı ğın da əks et di rən Xalq ar tis ti 

Ra fiq Əli yev də ma raq lı, ko lo rit li teatr, 
ki no ob raz la rı na əsa sən ge niş ta ma-
şa çı audi to ri ya sı nın sev gi si ni qa za-
nıb, yox lu ğun da be lə unu dul ma yıb...

“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di-
ya sın da is teh sal olu nan 50-yə 
ya xın ek ran işin də ça lı şan sə-
nət kar çə kil di yi, çək di yi, səs-
lən dir di yi fi lm lər dən əla və, 
bir sı ra bey nəl xalq ki no la-
yi hə lə rin də ikin ci re jis sor, 
kas tinq di rek to ru ki mi 
də fəaliy yət gös tə rib, 
öm rü nün so nu na qə-
dər sə nə tin föv qün-

Qi raət çi, akt yor, re jis sor ki mi mü-
kəm məl sə nət kar, işıq lı 

in san idi.
Onun la ilk də fə 

“Af ro di ta nın qol la-
rı” bə dii fi l min də 
bir lik də iş lə mi şik. 
Baş ro lu (Ca-
hid) can lan dı-

Hansı işi görürdüsə,
mükəmməl edirdi...

Xalq artisti Rafiq Əliyev ömür-gün və
sənət yoldaşlarının xatirəsində
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
298 il əv vəl...

10 no yabr 1724-cü il dəRusiyaçarıIPyotrerməniəhalisininXə-
zəryanı bölgələrdə yerləşdirilməsi barədə fərman verib. Fərmana
əsasən,erməniailələrininilkdəstəsiİrandanruslarınəlindəolanBa-
kıyaköçürülüb.AzərbaycanınXəzəryanıəraziləri 1723-cü ildəRu-
siya iləSəfəvi dövləti arasında bağlanmışPeterburqmüqaviləsinə
əsasən,ruslarınnəzarətinəkeçmişdi.Pyotrunölümündənsonrarus
qoşunlarıbölgəni(müvəqqəti)tərketdilər.Pyotrunermənilərləbağlı
vəsiyyətinəisəsonrakırusçarlarıtərəfindənardıcıləməledildi.

223 il əv vəl...
9 no yabr 1799-cu il dəFransada“18brümerçevrilişi”olub.Çevri-

lişərəhbərlikedəngeneralNapoleonBonaparthakimiyyətiələalıb.
Hərbi rejimDirektoriyanın (1789-cu ildəqələbəçalmışFransabur-
juainqilabınınnəticəsiolaraqyaradılanhökumət)mövcudluğunason
qoyub.1804-cü ildəNapoleonFransaİmperatoruelanedildi,onun
imperatorluğu10ilsürdü.

104 il əv vəl...
9 no yabr 1918-ci il də

Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyətinin hökuməti üç-
rəngli(mavi,qırmızı,yaşıl)
dövlət bayrağının qəbul
olunmasıbarədəqərarve-
rib. 1920-ci ildəAzərbay-
can sovetləşəndən sonra
üçrəngli bayraq qırmızı
sovetbayrağı iləəvəzlən-
di.Ölkəmizmüstəqilliyinibərpaedəndən (1991)sonraCümhuriy-
yətinbayrağıyenidənAzərbaycanındövlətrəmzikimiqəbulolundu.
Prezident İlhamƏliyevin2009-cu ildə imzaladığısərəncamaəsa-
sən,9noyabrDövlətBayrağıGünüelanedilib.

11 no yabr 1918-ci il dəBirinciDünyamüharibəsibaşaçatıb.Al-
maniyanınkapitulyasiyasınadair“Kompensülhü”imzalanıb.Fran-
sanınKompenmeşəsindədəmiryoluvaqonundamüharibəninqa-
libləri–Fransa,Britaniya,ABŞvədigərmüttəfiqdövlətlərindiqtəsi
altındaimzalanansazişəəsasən,Almaniyamüharibəzamanıtutdu-
ğubütünəraziləriazadetməli,ordudanməhrumedilməliidi.1919-
cuildəVersalsülhümüharibəninyekunlarınırəsmiləşdirdi.

84 il əv vəl...
10 no yabr 1938-ci il dəTürkiyəCümhuriyyətininqurucusuMustafa

KamalAtatürkvəfatedib.1919-cuildətürkxalqınınqurtuluşvəistiqlal
savaşınabaşçılıqedənMustafaKamalpaşa1923-cüilin29oktyabrın-
daelanolunanTürkiyəCümhuriyyətininilkPrezidentiseçilmişdi.1932-
ciildəTBMM-inqərarıiləMustafaKamalaAtatürkadıverildi.15ilTür-
kiyəCümhuriyyətinərəhbərlikedənAtatürk4dəfəprezidentseçilmişdi.

74 il əv vəl...
11 no yabr 1948-ci il də energetiklər şəhəriMingəçevirin təməli

qoyulub.KürçayıüzərindəCənubiQafqazınənböyüksuelektrik
stansiyasınıntikintisininbaşlanmasıbölgədəirisənayemərkəzinin
yaranmasınatəkanverdi.ÖtənillərdəMingəçeviririyaşayışmən-
təqəsinəçevrilib.

40 il əv vəl...
10 no yabr 1982-ci il dəSSRİ-ninrəhbəri,Sov.İKPMK-nınBaşkatibi

LeonidİliçBrejnevvəfatedib.1964-cüiloktyabrın14-dəSSRİrəhbərli-
yinəyüksəlmişBrejnevhakimiyyətininuzunömürlüyünəgörəStalindən
sonraikincisovetrəhbəriidi.

33 il əv vəl...
9 no yabr 1989-cu il də

Almaniyanınikiyerə(Qərbi
və Şərqi Almaniya) bölün-
məsininsimvoluolan“Ber-
lin divarı”nın uçurulması
başlanıb.1961-ciildəSSRİ
rəhbərliyinin qərarı ilə in-
şa edilən “Berlin divarı”nın
uzunluğu155kilometridi.

10 no yabr 1989-cu il də
BolqarıstanınkommunistdiktatoruTodorJivkovhakimiyyətdəngedib,öl-
kədəkommunistidarəçiliyinəsonqoyulub.T.Jivkovun35illikhakimiyyəti
Bolqarıstandaxüsusilətürkəhalisinəqarşıtəqiblərləyaddaqalmışdı.

31 il əv vəl...
9 no yabr 1991-ci il dəAzərbaycanRespublikasınındövlətmüstə-

qilliyiilkolaraqTürkiyəCümhuriyyətitərəfindəntanınıb.

21 il əv vəl...
9-10 no yabr 2001-ci il də Bakıda DünyaAzərbaycanlılarının I

Qurultayıkeçirilib.PrezidentHeydərƏliyevin23may2001-ciilta-
rixlisərəncamınaəsasənkeçirilənqurultaydaAzərbaycandiaspo-
runun36ölkədən1150nümayəndəsi iştirakedib.Forumdaqəbul
edilənqəraramüvafiqolaraq2002-ciildəXariciÖlkələrdəYaşayan
AzərbaycanlılarlaİşüzrəDövlətKomitəsi(2008-ciildənDiasporlaİş
üzrəDövlətKomitəsi)yaradıldı.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Şuşaşəhərinin270illiyivəZəfərGünü
münasibətiləAzərbaycanınPolşadakı
SəfirliyinintəşkilatçılığıiləPolşaMilli
Filarmoniyasındatəntənəlikonsert

proqramıtəşkilolunub.KonsertdəAzər
baycanDövlətAkademikOperavəBalet
TeatrınınbədiirəhbəriƏyyubQuliyevin
dirijorluğuilə“SinfoniaVarsovia”orkest
rininifasındaazərbaycanlıvəpolyak
bəstəkarlarınınəsərlərisəslənib.

Tədbir çərçivəsində Polşanınməşhur səs-
yazma şirkəti “Orphee Classics” tərəfindən
hazırlananvəkonsertproqramındaifaolunan
əsərlərdənibarətCD-nintəqdimatıdakeçirilib.
DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsivəAzər-

baycanRespublikasınınBeynəlxalqİnkişafa
YardımAgentliyinindəstəyi ilə təşkilolunan
konsertzamanıhəmçinin“ArtsCouncilAzer-
baijan” təşkilatının hazırladığı “Qələbə se-
vinci”adlıfotosərgiaçılıb.
Tədbirdə Polşa hökumətinin üzvləri, Pol-

şa-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq
qrupununnümayəndələri,elm,incəsənətvə
biznesdairələrintəmsilçiləri,Polşanınmüfti-
sivədiniicmalarınüzvləri,diplomatikkorpu-
sunnümayəndələriiştirakediblər.
AzərbaycanınPolşadakısəfiriNərgizQur-

banova “Qafqazın konservatoriyası” kimi
tanınan Şuşa şəhərininAzərbaycanmədə-
niyyətində yerindən söz açıb. Azərbaycan

klassikmusiqisininvəoperasınınbanisiÜze-
yirHacıbəyli,CabbarQaryağdıoğlu,Qurban
Pirimov, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski kimi
məşhurmusiqiçilərinməhzŞuşadadünyaya
gözaçdığıbildirilib.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

FuadMuradovçıxışındaAzərbaycanınmədə-
niyyət paytaxtı olan Şuşa şəhərinin əsasının
270ilöncəQarabağxanlığınınhakimiPənahə-

lixantərəfindənqoyulduğunudiqqətəçatdırıb.
Komitəsədriikiölkəarasındakımünasibətlərə
nəzərsalaraqonların550illiktarixinətoxunub,
eynizamanda2022-ciilinAzərbaycanlaPolşa
arasındadiplomatikmünasibətlərinqurulması-
nın30illiyiiləəlamətdarolduğunuqeydedib.
Böyük maraqla qarşılanan konsert proqra-

mındansonraqonaqlarAzərbaycanmətbəxinin
təamlarıvəşirniyyatlarınındadınadabaxıblar.
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Bursada II Dədə Qorqud Türk Dünyası 
Film Festivalının mükafatları təqdim olunub

Türk dünyasının kinosu gələn il Şuşada ekranlara çıxacaq

Xəbərverdiyimizkimi,15
noyabrtarixindəTürkiyənin
BursaşəhərindəkeçirilənII
DədəQorqudTürkDünyası
FilmFestivalındaAzərbaycan
kinosudagenişşəkildətəmsil
olunub.Azərbaycanfilmlə
rifestivalınhəmmüsabiqə,
həmdəmüsabiqədənkənar
proqramlarındayeralıb.

Festivaldafilmlərümumilikdə6
bölmədə,ocümlədəntammetrajlı
bədiivəsənədlifilmlərikimüsabi-
qə proqramında (10 bədii və 14
sənədliekranişi)nümayişolunub.

Noyabrın 5-də festivalın bağ-
lanışmərasimindəmüxtəlifkate-
qoriyalarüzrəmükafatlartəqdim
edilib. Mərasimdə mədəniyyət
naziriAnarKərimovunrəhbərliyi
iləAzərbaycan nümayəndə he-
yətidəiştirakedib.
Festivalınmünsifərheyəti tə-

rəfindənXalqartistiVaqifMusta-
fayev“Türkdünyasınınənyaxşı
rejissoru”mükafatıilətəltifedilib.
Kinorejissorbumükafatamüsa-
biqə proqramında iştirak edən
“Həyat,deyəsən,gözəldir”bədii
filminəgörəlayiqgörülüb.
Digərnominasiyalarüzrəqa-

liblər mükafatlandırılıb. Türkiyə
kinosunun ulduzu, dünya şöh-
rətli aktrisa Türkan Şoray və
tanınmış rejissorOsmanSınav
II Dədə Qorqud Türk Dünyası
Film Festivalının fəxrimükafatı
–“Vəfaödülü”ilətəltifolunub.
Mərasimdə III Dədə Qorqud

Türk Dünyası Film Festivalının
2023-cü ildə “Türk Dünyasının
MədəniyyətPaytaxtı”olacaqŞuşa
şəhərində keçiriləcəyi elan edilib.
Türkiyənin mədəniyyət və turizm
naziriMehmetNuriErsoyfestiva-
lın simvolunu azərbaycanlı həm-
karıAnarKərimovatəqdimedib.

Festivalın əhəmiyyətini qeyd
edən Anar Kərimov layihənin
Türk dünyası kinosunun tanın-
ması və təbliğinə, eləcə də bu
sahənin inkişafına töhfə verəcə-
yini vurğulayıb. Nazir bütün iş-
tirakçıları gələn il Azərbaycanın
mədəniyyətpaytaxtıŞuşadake-
çiriləcək üçüncü festivalda gör-
məkistədiyinidədiqqətəçatdırıb.
Sonda konsert proqramı təq-

dim edilib. Məşhur “Anadolu
atəşi” rəqs qrupunun ifaları ilə
süslənən gecədəAzərbaycanın
XalqartistiAzərininçıxışıdaal-
qışlarlaqarşılanıb.

“Dünya yuxutək əriyir”
Tbilisidə Leyla Əliyevanın şeirləri əsasında tamaşa səhnələşdirilib
GürcüstandaHeydərƏliyevFondunun
vitseprezidenti,şairəLeylaxanımƏli
yevanıngürcüdilinətərcüməedilmiş
“Dünyayuxutəkəriyir”adlıkitabındayer
alanşeirlərəsasındahazırlanmışeyniadlı
tamaşanınpremyerasıolub.

İvaneMaçabeliadınaTsxinvaliPeşəkarDöv-
lətDramTeatrınınheyətitərəfindənsəhnələş-
dirilmiş tamaşanın premyerası Tbilisidə Şota
RustaveliadınaDövlətTeatrındabaştutub.
Tamaşanın bədii rəhbəri – Gürcüsta-

nın Dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycanın
ƏməkdarartistiQoçaKapanadzetədbiriaça-
raq yeni səhnə əsərinin ərsəyə gəlməsi və
LeylaƏliyevanınyaradıcılığındanbəhsedib.

Sonra Azərbaycanın Gürcüstandakı səfi-
riFaiqQuliyevçıxışedib.Diplomatdeyibki,
Leyla Əliyevanın əsərlərinin tanınmış şairə
MakvalaQonaşvilitərəfindəngürcüdilinətər-
cümə edilməsi, Qoça Kapanadzenin təşəb-
büsü iləsəhnəyəqoyulmasıölkələrimizara-
sındamədəniəlaqələrinbariznümunəsidir.
Gürcüstan Yazıçılar Birliyinin sədri, şair

MakvalaQonaşvilivətanınmışgürcüaktyor,
AzərbaycanınDövlətmükafatılaureatıDavit
UplisaşvilidəçıxışedərəkLeylaƏliyevanın
fəlsəfi ruhlu şeirlərinin səhnə təcəssümün-
dənsözaçıblar.
Sonragürcüstanlıaktyorlarınifasında“Dün-

yayuxutəkəriyir”tamaşasınümayişolunub.
Tamaşanın bədii rəhbəriQoçaKapanadze

jurnalistlərəmüsahibəsində deyib: “Leyla xa-
nımçoxmükəmməlfəlsəfivəhəssasbirşairə-
dir.MakvalaQonaşvilinin tərcüməsidəyaxşı
alınıb.Məndüşünürəmki,premyeraçoxgözəl
keçdi. Aktyorlar Leyla xanımın poeziyasında
olanmetaforlarıçoxyaxşıcanlandırdılar.Dü-
şünürəmki,bizyaxınzamandabusəhnəəsəri
iləgürcütamaşaçılarınınqarşısınaçıxacağıq”.

Şuşa şəhərinin 270 illiyi və 
Zəfər Günü Polşada qeyd edilib

San-Sebastyanda Firəngiz Əlizadənin 
“Muğamsayağı” əsəri səslənib

İ
spaniyanınSanSebastyan
şəhərində,BaskDiyarıMilli
Orkestrininkonsertzalında
skripkaçıKamranÖmərlinin
rəhbərliyiilə“LeMonde”simli
kvartetininkameramusiqisi
axşamıkeçirilib.Proqramda
AzərbaycanbəstəkarıFirən
gizƏlizadənin“Muğamsaya
ğı”əsərivəNorveçbəstəkar
EdvardQriqin“Gminorop27
simlikvartet”isəslənib.

Konsertdən əvvəl Azərbay-
canın İspaniyadakı səfiri Ramiz
Həsənovorkestrinbaşdirektoru
OriolRok iləgörüşüb.Diplomat
Azərbaycan bəstəkarlıq məktə-
binin görkəmli nümayəndəsi Fi-
rəngiz Əlizadənin yaradıcılığına
göstərdiyidiqqətəgörəorkestrin
rəhbərliyinətəşəkkürünübildirib.
OriolRoköznövbəsindəmədə-

niyyətlərarasıdialoqunəhəmiyyə-
tini qeyd edərək,Azərbaycan və
İspaniyamusiqiçilərininiştirakı ilə
layihələrin həyata keçirilməsində

maraqlıolduğunuvurğulayıb.
BaskDiyarıMilliOrkestrininbaş

skripkaçısı, ReynaSofiyaMusiqi
Məktəbinin  (İspaniya) məzunu
KamranÖmərli“Coloresdesoni-
do”(“Səsinrəngləri”)adlandırdıq-
larıkonsertproqramıbarədədin-
ləyicilərəməlumatverib.
Sonra “LeMonde” simli kvar-

tetinin ifası təqdim edilib. Kon-
sert orkestrin 400 tamaşaçı tu-

tumuna malik zalında anşlaqla
keçib.
Konsertdən sonra media

təmsilçilərinə açıqlama verən
K.Ömərli bildirib ki, bu il 75 illik
yubileyiniqeydedənFirəngizƏli-
zadəözyaradıcılığı iləAzərbay-
canmusiqimədəniyyətiniölkəmi-
zin hüdudlarından uzaqlarda da
təbliğedir:“Məndəbirazərbay-
canlı musiqiçi kimi vətənimdən

uzaqdayaşasamda,bukonsert-
ləFirəngizxanımıyubileyimüna-
sibətilətəbriketmək,Azərbaycan
mədəniyyətinin İspaniyada təbli-
ğinətöhfəverməkistədim”.
Fransız skripkaçı Virjil Demi-

yak F.Əlizadənin əsəri ilə bağlı
təəssüratlarını bölüşüb: “Mu-
ğamsayağı” çox təzadlı, sakit
və meditativ hissələrə, virtuoz-
luqpartlayışlarınamalikəsərdir.
Əsərçoxsərbəsttərtibolunubvə
simlikvartetinifasındaimprovizə
edilmiş nəğmə,meditasiya kimi
görünür.  Bu əsərdə F.Əlizadə
kvartetəzərbalətləriəlavəedir.
Zərbalətlərindənistifadəkvartet
üçünyenisəsimkanlarıaçır”.
Polşadanolanviolonçelifaçısı

MonikaMazur ilkdəfəAzərbay-
can musiqisi ifa etdiyini deyib:
“Muğamsayağı”na toxunaraq,
sanki başqa reallığa keçirəm.
Bu,yenimədəniyyətlərivəmusi-
qiləritəcrübədənkeçirməküçün
əla“səyahət”dir”.
Konsertdən sonra səfirR.Hə-

sənov ispan dinləyicisini Azər-
baycanmusiqisivəmədəniyyəti
ilə tanış etdiyinə görə kvartetin
musiqiçilərinə təşəkkürünü bil-
dirib.
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