
Mən gö zəl öl kə ni zə ilk də fə sə fər edi rəm 
və bu ra da ol ma ğım dan çox məm nu nam. 
Əmi nəm ki, bu sə fər Al ba ni ya-Azər bay-
can əla qə lə ri nin in ki şa fı na güc lü tə kan 
ve rə cək.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev bu 
söz lə ri no yab rın 15-də Ti ra na da Al ba ni ya 
Pre zi den ti Bay ram Be qay la gö rüş dən son ra 
mət buata bə ya na tın da de yib.

Döv lət baş çı sı diq qə tə çat dı rıb ki, Al ba ni-
ya pre zi dent lə ri əv vəl ki il lər də bir ne çə də-
fə Azər bay can da olub lar. O cüm lə dən bu 
ilin iyu nun da Pre zi dent İlir Me ta (iyul ayın da 
döv lət baş çı sı pos tun da onu Bay ram Be qay 
əvəz lə yib) IX Qlo bal Ba kı Fo ru mun da iş ti rak 
edib: “Ey ni za man da, bu ilin ap rel ayın da 
Baş na zir Edi Ra ma da bi zim qo na ğı mız idi. 
Bu gün mə nim sə fə rim onu gös tə rir ki, si ya-
si dialo qun çox gö zəl tə za hür lə ri var və çox 
güc lü di na mizm var. Yə ni, bu sıx si ya si tə-
mas lar, əl bət tə, bi zim niy yə ti mi zi, bir-bi ri mi zə 
olan ma ra ğı gös tə rir...”.

Pre zi dent Bay ram Be qay da mət buata 
açıq la ma sın da Azər bay can rəh bə ri nin Al-
ba ni ya ya ilk döv lət sə fə ri ni iki tə rəfl  i mü na-
si bət lə rin in ki şaf et di ril mə sin də, xalq la rı mız 
ara sın da əmək daş lı ğın ge niş lən di ril mə-
sin də qar şı lıq lı ira də nin tə za hü rü ki mi qiy-
mət lən di rib. “Əs lin də, bu, qar şı lıq lı ma raq 
do ğu ran əmək daş lı ğın ye ni sa hə lə ri ni açır. 
Al ba ni ya ilə Azər bay can ara sın da dip lo ma-
tik əla qə lə rin qu rul ma sı nın 30-cu il dö nü mü-
nün qeyd edil mə si nə gəl dik də, 2023-cü il də 
biz əmək daş lı ğı mı zın da ha in ten siv mər hə-
lə si nə qə dəm qo ya ca ğıq. Biz bu ra da Azər-
bay can həf tə si ni ke çir mək niy yə tin də yik. 
Əs lin də, bu təd bir öl kə ni zin bu ra da mə də ni 
ba xım dan təş viq olun ma sı üçün önəm li dir. 

Biz, həm çi nin bu ra da öl kə ni zin sə fi r li yi nin 
açıl ma sı ilə əla qə dar ira də si ni bil dir di yi nə 
gö rə Azər bay can tə rə fi  nə min nət da rıq və 
hə min ad dım öl kə lə ri miz ara sın da əmək-
daş lı ğın yax şı tə za hü rü dür”, – de yə o vur-
ğu la yıb.

İki öl kə ara sın da gə lə cək əmək daş lıq üçün 
ye ni is ti qa mət lər dən bəhs edən Bay ram Be-
qay bil di rib ki, hö ku mət lə ra ra sı bir gə ko mi-
tə nin ic la sı əla qə lə ri mi zi da ha da möh kəm-
lən di rə bi lər. “Al ba ni ya ener ji, inf rast ruk tur, 
tu rizm, kənd tə sər rü fa tı və sə na ye sa hə-
lə rin də əmək daş lı ğın ge niş lən di ril mə sin də 
ol duq ca ma raq lı dır. Əl bət tə ki, ener ji sa hə-
sin də İon-Ad riatik bo ru kə mə ri Al ba ni ya nı, 

Mon te neq ro nu, Xor va ti ya nı bir ləş di rə rək, öl-
kə lə ri mi zin geosi ya si əhə miy yə ti ni ar tı rır və 
re gional, o cüm lə dən Av ro pa sə viy yə sin də 
qaz təc hi za tı nın şa xə lən di ril mə si ni nü ma-
yiş et di rir... Tu rizm öl kə lə ri mi zin iq ti sa diy-
yat la rı nın di gər mü hüm sa hə si dir. Azər bay-
can uğur lu təc rü bə ni özün də əks et di rir. Biz 
bun dan ya rar la na bi lə rik. Bu sa hə də Azər-
bay can tə rə fi n dən qo yu la caq sər ma yə lə ri 
yük sək də yər lən di rər dik. Ey ni za man da, mə-
də niy yət sa hə sin də bir gə iş lə mə li yik ki, xalq-
la rı mız da ha ya xın ol sun, bir-bi ri ni ta nı sın. 
Bu nun la bağ lı iki tə rəf ara sın da ye ni sa ziş lər 
im za la na bi lər...”.
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Şuşa Koreya, Peru və
Yunanıstanın tarixi şəhərləri ilə
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səh. 8

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

Mehriban Əliyeva xoşməramlı sə� r 
kimi fəaliyyətinə xitam verilməsi üçün 

UNESCO-ya müraciət edib
Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci vit se-pre zi den ti Meh ri ban 
Əli ye va BMT-nin Təh sil, Elm və Mə də niy yət Təş ki la tı nın (UNES CO) 
xoş mə ram lı sə fi ri ki mi fəaliy yə ti nə xi tam ve ril mə si məq sə di lə 
UNES CO-nun baş di rek to ru Od ri Azu le yə mək tub ün van la yıb.

Bu ba rə də UNES CO üz rə Azər bay can Res pub li ka sı Mil li Ko-
mis si ya sın dan mə lu mat ve ri lib.

Mək tub da Azər bay can la UNES CO ara sın da əmək daş lı ğın in-
ki şaf et di ril mə si, bu təş ki la tın də yər və prin sip lə ri nin irə li lə dil mə si 
sa hə sin də 2004-cü il dən xoş mə ram lı sə fi r ki mi fəaliy yə ti döv rün-
də təş ki lat la çox say lı bir gə la yi hə lə rin əhə miy yə ti diq qə tə çat dı-
rı lıb. Bu xü sus da 2013-cü il də Azər bay can la UNES CO ara sın da 
im za lan mış Çər çi və Sa zi şi, mü va fi q Azər bay can-UNES CO Eti-
mad Fon du, mə də ni ir sin qo run ma sı, qız la rın təh si li, gen der bə ra-
bər li yi ki mi sa hə lər də bir sı ra öl kə lər də hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə rə 
dəs tək və di gər təd bir lər qeyd olu nub.

Mək tub da, həm çi nin 30 ilə ya xın iş ğal döv rün də Er mə nis tan tə-
rə fi n dən Azər bay ca nın mə də ni ir si nə və ta ri xi abi də lə ri nə qar şı 
hə ya ta ke çi ril miş si ya sət və van dal lıq ba rə də mə lu mat ve ri lib. İn-
di ki mər hə lə də Və tən mü ha ri bə si nə ti cə sin də əra zi lə ri mi zin uzun-
müd dət li iş ğal dan azad edil mə sin dən son ra ge niş miq yas lı bər pa 
və böl gə nin dir çəl dil mə si iş lə ri nə Bi rin ci vit se-pre zi den tin ak tiv 
cəlb olun du ğu və xü su si ro lu nə zə rə alı na raq, onun UNES CO-
nun xoş mə ram lı sə fi  ri və zi fə si ni ye ri nə ye tir mə si nin im kan xa ri-
cin də ol du ğu vur ğu la nıb.

Qeyd edi lən lər lə əla qə dar Er mə nis ta nın iş ğa lı nə ti cə sin də 
Azər bay ca nın mə də ni ir si nə də yən zə rə rin qiy mət lən di ril mə si 
məq sə di lə iş ğal dan azad olun muş əra zi lə rə UNES CO mis si ya sı-
nın tez lik lə təş ki li nə ümid ifa də olu nub.

Mü ra ciət də Azər bay ca nın bun dan son ra da UNES CO-nun tə-
məl prin sip lə ri ni qo ru yub sax la ya ca ğı, təş ki lat la əmək daş lı ğın in-
ki şa fı nı təş viq edə cə yi diq qə tə çat dı rı lıb.

Xa tır la daq ki, 13 av qust 2004-cü il də Azər bay ca nın bi rin ci xa nı-
mı, Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban xa nım Əli ye va 
Azər bay ca nın şi fa hi xalq ədə biy ya tı nın və mu si qi ir si nin qo ru nub 
sax la nıl ma sı, in ki şaf et di ril mə si və təb li ği sa hə sin də ki ak tiv fəaliy-
yə ti nə gö rə UNES CO-nun xoş mə ram lı sə fi  ri adı na la yiq gö rü lüb. 
Meh ri ban Əli ye va türk dil li öl kə lər dən bu ada la yiq gö rü lən ilk qa-
dın təm sil çi dir.

Bakıda caz havası...
“Bakı Caz Festivalı – 2022”

altı gün davam edəcək
Mə də niy yət Na zir li yi nin 
dəs tə yi ilə real la şan ənə-
nə vi Ba kı Caz Fes ti va lı bu 
il no yabr ayın da ke çi lir. 
No yab rın 15-dən 20-dək 
da vam edə cək “Ba kı Caz 
Fes ti va lı – 2022” zən gin 
proq ra mı ilə ta nın mış 
ifa çı la rı, dün ya caz ul-
duz la rı nı sə nət se vər lər lə 
gö rüş dü rə cək.

Bu, ilk növ bə də, “Gram-
my” mü ka fa tı laureatı, 
is veç rə li ifa çı Qre qo ri 
Ma ret dir. No yab rın 15-
də, fes ti va lın kon ser tin də 
Qre qo ri Ma ret Azər bay-

can mu si qi çi lə ri ilə bir gə çı xış edib. La yi hə də Azər bay ca nı gənc 
piano çu El bəy Məm məd za də təm sil edib.

Qeyd edək ki, “Pa şa Hol dinq”in baş spon sor lu ğu ilə ke çi ri lən 
“Ba kı Caz Fes ti va lı – 2022”nin açı lış kon ser ti ADA Uni ver si te tin də 
olub.

No yab rın 16-da “Hyp no ze Club”da bra zi li ya lı mu si qi çi Eloiza 
Louren so çı xış edə cək. Fes ti val gün lə ri hol lan di ya lı vir tuoz piano-
çu Mayk Del Fer ro nun, İs rail dən Yo gef Şet rit qru pu nun, al man 
eks pe ri men tal caz vo kal çı sı Mi xael Şi fe li nin qru pu nun kon sert lə ri 
ilə da vam edə cək. 

17-20 no yabr da kon sert lər Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də ger-
çək lə şə cək.

davamı səh. 2-də

İsveçli rejissorun
“Xarıbülbül əfsanəsi”

Azər bay ca nın İs veç Kral lı ğın da kı Sə fir li yi nin 
tə şəb bü sü, UNES CO üz rə Azər bay can Mil li 
Ko mis si ya sı və Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi 
ilə “Şu şa İli” və şan lı Zə fə ri mi zin ikin ci il dö nü-

mü mü na si bə ti lə is veç li fo toq raf və re jis sor Mi kael 
Sil ke berq tə rə fin dən “Xa rı bül bül əf sa nə si” sə nəd li 
fil mi çə ki lib. No yab rın 10-da Ni za mi Ki no Mər kə zin-
də ek ran əsə ri nin təq di ma tı ke çi ril di.

Təq di mat da çı xış edən İs veç də ki Azər bay can dias po-
ru nun üz vü, ek ran işi nin pro dü se ri Ra him Sa dıq bəy li 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı mız Qə lə bə yə 
gö rə mü zəff  ər Or du mu za və Ali Baş Ko man da na tə şək-
kü rü nü bil dir di. De di ki, M.Sil ke berq ötən il Zə fə ri mi zin 
bi rin ci il dö nü mün də Şu şa, Fü zu li və Ağ dam da olub, er-
mə ni lə rin tö rət di yi van da liz mi fo toob yek ti vin yad da şı na 
kö çü rüb. Azər bay ca nın İs veç, Nor veç və Fin lan di ya da-
kı sə fi r li yi nin tə şəb bü sü ilə Stok holm da hə min fo to la rın 
sər gi si təş kil olu nub: “Sər gi dən son ra isə biz fi l mi ər sə-
yə gə tir dik. Ek ran işi həm çi nin İs ve çin İc ti mai ka na lı ilə 
nü ma yiş et di ril di...”.

davamı səh. 5-də

“Yeni adlar”da piano və fl eyta gecəsi
Mə də niy yət Na zir li yi nin bu ilin 
mart ayın da baş la nan “Ye ni ad-
lar” mu si qi la yi hə si da vam edir. 
İs te dad lı gənc lər bö yük səh nə-
lər də öl kə mi zin apa rı cı kol lek tiv-
lə ri nin mü şa yiətin də mə ha rət lə-
ri ni gös tə rir lər.  

No yab rın 12-də Müs lüm Ma qo-
ma yev adı na Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da “Ye ni 
ad lar” la yi hə si nin növ bə ti kon ser ti 
ke çi ri lib.

Ge cə də Üze yir Ha cı bəy li adı na 
Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or-
kest ri nin (di ri jor – Mus ta fa Meh-
man da rov) mü şa yiəti ilə gənc mu-
si qi çi lər – res pub li ka və bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureat la rı Kam ran Ta lıb lı 
(fl ey ta) və Cə mil Sə di za də (piano) yad da qa lan proq ram la çı xış edib lər.

Mu si qi ax şa mı nın ta ma şa çı la rı ara sın da Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı Hu ma-
ni tar si ya sət, dias por, mul ti kul tu ra lizm və di ni mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri Fə rəh 
Əli ye va, Mə də niy yət Na zir li yi nin İn cə sə nət və qey ri-mad di mə də ni irs şö bə si 
Mu si qi sek to ru nun mü di ri Vü qar Hüm bə tov, mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə-
ri, mu si qi se vər lər olub.

davamı səh. 3-də

“Mədəniyyət sahəsində birgə işləməliyik ki, 
xalqlarımız daha yaxın olsun”

Xə bər ver di yi miz ki mi, dün ya 
şöh rət li Azər bay can bəs tə-
ka rı, SS Rİ Xalq ar tis ti Fik rət 
Əmi ro vun 100 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə Mə də niy yət 
Na zir li yi tə rə fin dən mu si qi 
fes ti va lı ke çi ri lir. 12-23 no yabr 
ta rix lə ri ni əha tə edən fes ti va-
lın proq ra mı na sil si lə kon sert 
və ta ma şa lar da xil dir.

No yab rın 12-də Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba-
let Teat rın da da hi bəs tə ka rın 
“Ni za mi” ba le ti nin ta ma şa sı ilə 
baş la yan fes ti val 13 no yabr da 
F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət 
Fi lar mo ni ya sın da da vam edib. 
Bu ra da Aka de mik Ope ra və Ba-
let Teat rı nın trup pa sı bəs tə ka rın 
“Se vil” ope ra sı nı nü ma yiş et di-
rib. Fes ti val çər çi və sin də Gən cə 
Döv lət Fi lar mo ni ya sın da kon sert 
proq ra mı da nə zər də tu tu lub. 18 
no yabr da bu mə kan da Ü.Ha cı-
bəy li adı na Azər bay can Döv lət 
Sim fo nik Or kest ri çı xış edə cək.

No yab rın 15-də isə  fes ti val 
çər çi və sin də pay taxt da, M.Ma-
qo ma yev adı na Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya-

sın da fes ti va lın ilk kon sert proq-
ra mı təq dim olun du. 

Kon sert dən əv vəl çı xış edən 
mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq üz-

rə fəl sə fə dok to ru Səadət Təh-
mi raz qı zı bəs tə ka rın ya ra dı cı-
lı ğın dan söz aç dı. Bil dir di ki, 
Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə-
bi nin gör kəm li si ma la rın dan olan 
Fik rət Əmi rov mu si qi nin, de mək 
olar ki, bü tün janr la rı na mü ra ciət 
edə rək də yər li əsər lər ya ra dıb. 
Onun əsər lə ri mu si qi ta ri xi mi zin 
par laq sə hi fə lə ri dir. Bu nü mu nə-
lər bə dii məz mu nu, yük sək fəl-
sə fi  və psi xo lo ji cə hət lə ri ilə hə-
mi şə ak tual dır. Çün ki bəs tə ka rın 
rən ga rəng ya ra dı cı lı ğı nın əsas 
qa yə si mil li kök lə rə və pro fes-
sional lı ğa əsas la nır. Bü tün ya-
ra dı cı lı ğı bo yu bu ide ya ya sa diq 
qa lan bəs tə kar dün ya mu si qi-
sin də ana lo qu ol ma yan sim fo nik 
mu ğam jan rı nın əsa sı nı qo yub.

davamı səh. 2-də

Fikrət Əmirovun 100 illiyi münasibətilə 
musiqi festivalı keçirilir
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əvvəli səh. 1-də
Albaniyanın dövlət başçısı 2019-cu ildə

başvermişzəlzələdənsonraAzərbaycanın
göstərdiyiyardımagörəPrezidentİlhamƏli-
yevəminnətdarlığınıbildirib.
AzərbaycanPrezidenti ölkələrimizin ikitə-

rəfimünasibətlərləyanaşı,beynəlxalqtəşki-
latlardauğurluəməkdaşlığınıdaqeydedib.
Bildirib ki, Albaniya həmişə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Həm işğal
dövründə, həm İkinci Qarabağ müharibəsi
dövründəAlbaniya rəsmilərininbəyanatları-
nı,Azərbaycanınərazibütövlüyünəgöstəri-
ləndəstəyibizçoxyüksəkqiymətləndiririk.
PrezidentİlhamƏliyevdiqqətəçatdırıbki,

Azərbaycan2020-ciildəİkinciQarabağmü-
haribəsininnəticəsiolaraqözəzəlitorpaqla-
rını işğalçılardan azad etdi, beynəlxalq hü-
ququ,ədalətibərpaetdi: “Bizbu torpaqlara
qayıtmışıq və bu torpaqlara həyat qayıdır.
Xalqımız,dövlətimizüçünəsasolanməsə-
lədə ölkənizin bizə dəstək verməsi, əlbəttə
ki,bizimüçünçoxönəmlidirvəbirdahabuna
görəSizətəşəkkürümübildirməkistəyirəm.
MənSizinfikrinizəqoşuluramki,iqtisadiy-

yatvəsənayeüzrəyaradılmışmüştərəkiş-
çi qrupu tezliklə birinci iclasını keçirməlidir.
Çünki müzakirə ediləsi məsələlər çoxdur.
BizbugünSizinləqazsahəsindəəməkdaş-
lıqbarədədanışdıq,həməldəedilmişnailiy-
yətlər,həmdəgörüləcəkişlərhaqqındafikir
mübadiləsiapardıq.Ancaqəməkdaşlıqüçün
enerji sektorundanbaşqadaçoxyaxşı im-
kanlar var – qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu,
Albaniya və Azərbaycan şirkətlərinin birgə
fəaliyyəti, birgə müəssisələrin yaradılması,
turizm,kəndtəsərrüfatı,müasirtexnologiya-
larsahələri.Bilirəmki,bütünbusahələrSi-
zinölkənizüçündəvəbizimüçündəprioritet
təşkiledir.Onagörə,əminəmki,bizbuisti-
qamətlərüzrəinamlaaddımlayacağıq”.
PrezidentAzərbaycanvəAlbaniyanınTAP

layihəsində (Azərbaycan qazının Avropaya
nəqli ilə bağlı Trans-Adriatik Boru Kəməri)
dəəməkdaşlığınönəmini vurğulayıb.Xatır-
ladaqki,AlbaniyaTAPvasitəsiləCənubQaz
Dəhlizininiştirakçısıdırvəkəmər2020-ciilin
sonundaişəsalınıb.“AzərbaycanqazıAvro-
panınenerji təhlükəsizliyinədəöz töhfəsini
verir.BuiliniyulayındaAzərbaycanlaAvro-
pa Komissiyası arasında enerji sahəsində
strateji əməkdaşlıq üzrə Anlaşma Memo-
randumuimzalanmışdır.Memoranduməsa-
sındabiz2027-ciiləqədərAvropayagedən
qaztəchizatınıikidəfəartırmaqfikrindəyik.
Təbii ki, o qazAlbaniyaərazisindən keçə-
cək, beləliklə,Avropanın enerji təhlükəsiz-
liyinə əlavə dəstək və töhfə veriləcəkdir...

EynizamandabizSizinləbugünAlbaniyada
qaz təsərrüfatının inkişafına verə biləcəyi-
miztöhfəhaqqındadadanışdıq.Buməsələ
iləbağlıbizimfikirlərimizvar.Albaniyadabu
günə qədər qaz şəbəkəsi yaradılmamışdır.
Azərbaycanbusahədədə investorkimi iş-
tirakedəbilərvəbizbunahazırıq”,–deyə
İlhamƏliyevbildirib.
Prezident çıxışının sonunda Albaniyanın

dövlət başçısınıAzərbaycana rəsmi səfərə
dəvətedib.

***
Noyabrın 15-dəAzərbaycan Prezidenti İl-

hamƏliyevinAlbaniya Respublikasının Baş
naziriEdiRamailətəkbətəkgörüşüolub.
HəmingünPrezident İlhamƏliyevTirana-

da“MotherAlbania”(“AnaAlbaniya”)abidəsi-
niziyarətedib.Dövlətbaşçısıabidəninönünə
əklilqoyub.
Məlumatverilibki,MilliQəhrəmanlarxiya-

banındayerləşən12metrlik“MotherAlbania”
abidəsi1971-ciildəucaldılıb.AbidəAlbaniya
uğrunda həlak olmuş əsgərləri qoruyan bir
ananı təcəssüm etdirir. Ana heykəli əlində
dəfnəçələngi vəulduz tutub.Abidə3metr-
likpostamentüzərindəucaldılıb.Postamentin
üzərində“Vətənşəhidlərinəəbədieşqolsun!”
sözləriyazılıb.

***
Qeyd edək ki, Azərbaycan-Albaniya mü-

nasibətlərininotuz ilə yaxın tarixi (diploma-
tik münasibətlər 1993-cü il sentyabrın 23-
də qurulub) olsa da,Balkan yarımadasının
cənub-qərbində yerləşən bu ölkə (ərazisi
28,7minkvkm,əhalisi2,8milyonnəfər)ilə

realəməkdaşlıq,ocümlədəniqtisadiəlaqə-
lər son illərə təsadüf edir. Nizami Gəncəvi
BeynəlxalqMərkəzi tərəfindən təşkil edilən
QlobalBakıforumlarınabirqaydaolaraqAl-
baniyaPrezidenti,həmçininMərkəzinfəaliy-
yətindəfəaliştirakedənkeçmişprezidentləri
qatılırlar.
ÖtəndövrdəAzərbaycanvəAlbaniyaara-

sında8sənəd,ocümlədən2013-cüilaprelin
8-dəBakıda“AzərbaycanRespublikasıHö-
kuməti vəAlbaniya Respublikası Hökuməti
arasındaiqtisadi,sənayevətexnolojisahə-
lərdə əməkdaşlıq haqqında Saziş” imzala-
nıb.
Gələnildiplomatikmünasibətlərin30-cuil-

dönümüiləəlaqədarAlbaniyadakeçiriləcək
Azərbaycan həftəsi mədəniyyət və incəsə-
nətsahəsindəəlaqələrədətəkanverəcək.
Geniş perspektivləri olan TAP layihəsini

nəzərə almasaq, hələlik iqtisadi işbirliyi elə
dənəzərəçarpacaqdeyil.
2022-ci ilin doqquz ayı üzrə statistikaya

görə, Albaniya Azərbaycanın xarici ticarət
tərəfdaşlarısırasında86-cıyerdəolub.Ölkə-
lərimizarasında ticarətdövriyyəsininhəcmi
1,45milyondollartəşkiledib.2019-cuilno-
yabrın26-daAlbaniyadabaş vermiş zəlzə-
lənin fəsadlarınınaradanqaldırılmasıməq-
sədiləAzərbaycanbuölkəyə500minavro
humanitaryardımgöstərib.
Onudaqeydedəkki,Albaniya2022-2023

illərüzrəBMTTəhlükəsizlikŞurasınınqey-
ri-daimiüzvüdür.2014-cüildənAvropaİttifa-
qınaüzvlüyərəsminamizəddir.Azərbaycan
vəAlbaniyaQaraDənizİqtisadiƏməkdaşlıq
Təşkilatınınüzvüdür.

“Mədəniyyət sahəsində birgə işləməliyik ki, 
xalqlarımız daha yaxın olsun”

Albaniya Prezidenti: “2023-cü ildə Azərbaycan həftəsini keçirmək niyyətindəyik,  
əməkdaşlığımız intensiv mərhələyə qədəm qoyacaq”

Prezident Türk zirvəsində 40 milyon 
soydaşımızın problemini diqqətə çatdırıb 

“Acı taleyin hökmü ilə Azərbaycan 
dövlətindən ayrı düşmüş soydaşlarımız...”

Türk dün ya sı tək cə müs tə qil türk döv lət lə rin dən iba rət de yil, 
onun coğ ra fi sər həd lə ri da ha ge niş dir. He sab edi rəm ki, Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı nın üzv lə ri olan öl kə lər dən kə nar da ya şa yan 
soy daş la rı mı zın hü quq la rı nın, təh lü kə siz li yi nin, mil li kim li yi nin 
qo run ma sı, on la rın as si mil ya si ya ya uğ ra ma ma sı ki mi mə sə
lə lə ri ar tıq təş ki lat çər çi və sin də daimi əsas da diq qət də sax la
ma ğın vax tı gə lib çat mış dır.

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevbusözləri
noyabrın11-dəSəmərqənddəTürkDövlətləriTəşkilatınınIXZir-
vəgörüşündəçıxışızamanıbildirib.
AzərbaycanPrezidentideyibki,Türkdünyası200milyondan

çoxinsanınyaşadığıgenişbircoğrafiyanıəhatəedirvəböyük
iqtisadi potensiala, enerji resurslarına, nəqliyyat yollarına və
müasir hərbi imkanlaramalikdir: “Türkdünyası böyükbir ailə-
dir. Bir-birimizinmillimaraqlarını nəzərə alaraq bundan sonra
daqarşılıqlıdəstəkvəhəmrəylikgöstərməliyik.Siyasi,iqtisadi,
ticari,mədəni,nəqliyyat,energetika, rəqəmsal transformasiya,
kəndtəsərrüfatı,turizmsahələriiləyanaşı,təhlükəsizlik,müda-
fiə,müdafiəsənayesikimisahələrdədəəməkdaşlığımızı fəal-
laşdırmalıyıq”.
Dövlətimizinbaşçısıqeydedibki,Türkdünyasındagəncnəs-

linyaşadıqlarıölkələrdəməktəblərdəözanadilindətəhsilalmaq
imkanıolmalıdır:“Əfsuslarolsunki,Azərbaycandövlətininhüdud-
larındankənardayaşayan40milyonazərbaycanlınınəksəriyyəti
buimkanlardanməhrumdur”.
Azərbaycandövlətinin xarici ölkələrdə yaşayanazərbaycanlı-

larınhüquqvəazadlığının,təhlükəsizliyinintəminedilməsinəxü-
susi diqqət yetirdiyini vurğulayanPrezident İlhamƏliyev deyib:
“Bizacı taleyinhökmü iləAzərbaycandövlətindənayrıdüşmüş
soydaşlarımızındilimizi,ənənələrimizi,mədəniyyətimiziqoruyub
saxlamaları,azərbaycançılıqideyalarınasadiqolmaları,öztarixi
Vətənləriiləəlaqələriheçvaxtkəsməmələriüçünsəylərimizida-
vametdirəcəyik”.
PrezidentçıxışındaAzərbaycanınişğaldanazadolunmuşəra-

zilərindəaparılangenişmiqyaslıquruculuqişlərindəndəsözaça-
raq türkdövlətlərininbaşçılarınıbu torpaqlarasəfəretməyəça-
ğırıb.
TürkiyəPrezidentiRəcəbTayyibƏrdoğanınazadolunmuştor-

paqlaraüçdəfəsəfəretdiyini,Şuşada,Füzulidə,Zəngilandavə
CəbrayıldaolduğunudiqqətəçatdıranİlhamƏliyevdeyib:“Mən
digərtürkdövlətlərininbaşçılarınıdaQarabağavəŞərqiZəngə-
zuradəvətedirəm.Fürsətdənistifadəedərək,mənişğaldanazad
edilmişFüzulirayonundaÖzbəkistantərəfindəntikiləcəkməktə-
bəvəQazaxıstantərəfindəninşaolunacaqyaradıcılıqmərkəzinə
görə Özbəkistan Prezidenti ŞavkatMirziyoyevə vəQazaxıstan
Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevə minnətdarlığımı bildirirəm.
BunlarAzərbaycan-özbəkvəAzərbaycan-qazaxxalqlarıarasın-
daolanqardaşlığıntəzahürüdür”.

Fikrət Əmirovun 100 illiyi münasibətilə 
musiqi festivalı keçirilir

İlk konsert Dövlət Akademik Filarmoniyasında 
təqdim olundu

əvvəli səh. 1-də
Qeydolunduki,bəstəkarınözünəməxsusmusiqidiliolduğuna

görəonunsimfonizmiçoxmöhtəşəmdir:“Bunundaəsassəbəbi
bəstəkarınmillimusiqinidərindənbilməsi vəonuQərbmusiqi
alətlərinin dilinə çevirmək bacarığından irəli gəlir. Bu cəhətlər
FikrətƏmirovunbütünəsərlərindəsankiqırmızıxətləkeçir.Bö-
yükbəstəkarxalqmusiqimizə,sadəcə,bəstəkarkimideyil,onun
keşiyindəduranvəonuqoruyan,yaşadanbirsənətkarkimiya-
naşıb”.
SonraAzərbaycanDövlətXalqÇalğıAlətləriOrkestrinin(bədii

rəhbərvəbaşdirijor–XalqartistiAğaverdiPaşayev)müşayiəti
iləsolistlər–XalqartistləriYeganəAxundova(piano),TeyyubAs-
lanov(xanəndə),respublikavəbeynəlxalqmüsabiqələrlaureatı,
Prezident təqaüdçüsü Lalə İbrahimovanın (soprano) ifaları təq-
dimolundu.
Orkestrilkolaraqbəstəkarın“Minbirgecə”baletindən“Şəh-

rizadın bayramı”nı ifa etdi. Konsert proqramında bəstəkarın
“Sevil” operasındanDilbərinariyası,H.Cavidin “ŞeyxSənan”
pyesinintamaşasınayazdığı“Korərəbinmahnısı”,“Fortepiano
və xalq çalğı alətləri orkestri üçün 3 hissəli konsert”i təqdim
edildi.
Dahibəstəkarınyaradıcılığındanşedevrnümunələrinsəsləndi-

rildiyikonserttamaşaçılarınalqışlarıiləmükafatlandırıldı.

Lalə Azəri

Paytaxtda “Gür cü əf sa nə si” 
No yab rın 18də Azər bay can ilə Gür cüs tan ara sın da dip lo ma tik 
əla qə lə rin qu rul ma sı nın 30 il li yi ta mam olur. 

BumünasibətləGürcüstanın “Erisioni” ansamblı Bakıda konsert
proqramı ilə çıxış edəcək.Kollektiv noyabrın 19-da saat 19:00-da
HeydərƏliyevSarayındaGürcüstanMədəniyyət,İdmanvəGənclər
NazirliyivəAzərbaycanınMədəniyyətNazirliyininbirgətəşkilatçılığı
ilə“Gürcüəfsanəsi”adlıkonserttəqdimedəcək.
AnsamblBakıkonsertindəqədimgürcürəqsləriilətamaşaçıların

qarşısınaçıxacaq.
1885-ciildəyaradılmış“Erisioni”ansamblıtəkcəGürcüstandade-

yil,onunhüdudlarındankənardadagenişşöhrətqazanıb.Ansambl
konsertlərindəgürcüxalqmahnıvərəqslərivasitəsiləölkəsininet-
nik-mədənidəyərlərininümayişetdirir.
Qeydedəkki,gürcükollektivimüxtəlifillərdəölkəmizdəkeçirilmiş

“İpəkYolu”BeynəlxalqMusiqiFestivalınıniştirakçısıolub.

Bakıda caz havası...
əvvəli səh. 1-də
“BakıCazFestivalı–2022”ninproqramınaəfsanəviKenniUile-

rinyeni “SweetTimeSuite” tamaşasınınsolistiseçilmişgitaraçı
Federiko Kasaqrande və truba ifaçısı Fulvio Siqurtanın italyan
dueti(“MadridRestobar”)yekunvuracaq.
Festivalçərçivəsindənoyabrın17-dəgənccazifaçılarıüçünil-

lik“IamJazzman”müsabiqəsininikincituru,noyabrın19-daBey-
nəlxalqMuğamMərkəzindəmüsabiqəninqaliblərininmükafatlan-
dırılmasıvə“Ekalogic”inyekunkonsertikeçiriləcək.
Bakı Caz Festivalı ənənəvi olaraq öz pərəstişkarlarına geniş

proqramtəqdimedir,konsertlərdənəlavə,incəsənətsərgilərivə
cazmövzulu kino günləri təşkil olunur. Noyabrın 17-də “QGal-
lery”də“DancingJazz”sərgisininaçılışınəzərdətutulub.
Həmingün“YARAT”MüasirİncəsənətMərkəzindəcazəfsanə-

siMaylzDevishaqqındafilmintəqdimatıdaolacaq.

Öz bə kis ta nın Sə mər qənd 
şə hə rin də Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun 
və Bey nəl xalq Mər kə zi Asi ya 
Araş dır ma la rı İns ti tu tu nun 
(IICAS) təş ki lat çı lı ğı, elə cə də 
İpək Yo lu Mə də ni İr si nin El mi 
Araş dır ma Mər kə zi nin dəs tə yi 
ilə “Mər kə zi Asi ya öl kə lə ri, 
Azər bay can və Tür ki yə ara
sın da əmək daş lıq üfüq lə ri nin 
ge niş lən di ril mə si: İpək Yo lu 
– sil si lə trans mil li UNES CO 
no mi na si ya la rı” möv zu sun da 
bey nəl xalq el mi sim po zium 
ke çi ri lib. Təd bir Türk Döv lət lə ri 
Təş ki la tı nın IX Zir və top lan tı sı 
çər çi və sin də təş kil edi lib.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyə-
ti və İrsiFondundanbildirilib ki,
simpoziumBöyük İpəkYolunun
Avrasiyanıntarixi-mədəniinkişa-
fınatəsiri,MərkəziAsiyaölkələri,
AzərbaycanvəTürkiyəarasında
bumövzularda birgə layihələrin
həyatakeçirilməsi vəəməkdaş-
lığın möhkəmləndirilməsi mə-
sələlərinin müzakirə edilməsi,
eləcədəUNESCO-nunİpəkYo-
lu transmilli silsilə layihələrinin
perspektivləribarədəfikirmüba-
diləsinin aparılması məqsədilə
təşkiledilib.
Fondun prezidenti Günay

Əfəndiyeva giriş sözündə sim-
poziumun Türk Dövlətləri Təş-

kilatının IX Zirvə toplantısı çər-
çivəsində təşkilinin önəmindən
bəhsedib.O,ŞərqləQərbara-
sındatarixiİpəkYolununxalqlar
arasında mədəni mübadiləyə
töhfəverdiyiniqeydedərək,yeni
reallıqlar çərçivəsində bu sahə-
də dövlətlərarası əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsinin önəmini
vurğulayıb.
TədbirdəAzərbaycanınÖzbə-

kistandakısəfiriHüseynQuliyev,

Türkiyənin Səmərqənddəki baş
konsulu Salih Caner, Qırğızıs-
tanın Özbəkistandakı Səfirliyi-
nin müşaviri Nurlan Cumaliyev,
TürkDövlətləriTəşkilatıbaşka-
tibininmüaviniQismətGözəlov,
TÜRKPA-nınbaşkatibiMehmet
Süreyya Er, TÜRKSOY-un baş
katibi Sultan Raev, Beynəlxalq
TürkAkademiyasının prezidenti
vəzifəsini icra edən Füzuli Mə-
cidliçıxışediblər.

Simpoziumun ikincihissəsində
Azərbaycandan akademik Şahin
Mustafayev, tarixçi alim Fərda
Əsədov, Qazaxıstandan akade-
mik Baurjan Baytanayev, qırğı-
zıstanlıalimBakıtAmambayeva,
Beynəlxalq Mərkəzi Asiya Araş-
dırmaları İnstitutunun direktoru
Dmitri Voyakin, Yaxyo Quliamov
adına Özbəkistan Arxeologiya
İnstitutunun direktoru vəzifəsini
icra edən Mominxon Saidov və
digərlərinin məruzələri dinlənilib.
İpəkYolusilsilənominasiyalarının
praktikönəmivəmüasirmərhələ-
dəonlarıncoğrafiəhatəsininge-
nişləndirilməsi, Türk dünyasında
həyatakeçirilməsiimkanlarıhaq-
qındafikirmübadiləsiaparılıb.
Tədbir çərçivəsində Beynəl-

xalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondu tərəfindən rus və ingilis
dillərində nəşr edilən “Azərbay-
canİpəkYoluüzərində”kitabının
təqdimatı keçirilib.Kitab fondun
həyata keçirdiyi “Türk dövlətləri
Böyük İpəkYolu üzərində” layi-
həsininilknəşridir.

Mərkəzi Asiya, Azərbaycan və Türkiyə 
arasında əməkdaşlıq üfüqləri

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 
Səmərqənd Zirvəsi çərçivəsində beynəlxalq simpozium keçirib
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Ümumtürk hədəflərinə doğru birgə əməkdaşlıq
Türk Tarixi və Mədəniyyəti Fondu da ortaq səylərə qoşulur

TürkiyəninAnkaraşəhərindəfəaliyyətgöstərənTürkTarixi
vəMədəniyyətiFondunun(TTMF)rəhbəriNizamettinAykurt
ÖzbəkistanasəfəriçərçivəsindəDaşkənddəkiHeydərƏliyev
adınaAzərbaycanMədəniyyətMərkəzini(AMM)ziyarətedib.

Mərkəzin direktoru Samir Ab
basovbuilin1011noyabrtarix
lərindəÖzbəkistanınSəmərqənd
şəhərindəTürkDövlətləriTəşki
latının IX Zirvə görüşü çərçivə
sində bir sıra mədəniyyət təd
birlərinin keçirildiyini qeyd edib.
Direktor 2022ci ilin ölkəmizdə
“Şuşaİli”elanolunmasıvəbuis
tiqamətdəkeçiriləntədbirlər,layi
hələrbarədədədanışıb.
N.AykurtilkdəfəolaraqAMM

in layihəsi əsasında Nizami
Gəncəvinin “Xəmsə”sinin  Öz
bəkistanın Xalq şairi, mərhum
Camal Kamal tərəfindən özbək
dilinə tərcümə edilərək nəşr
olunmasını yüksək qiymətləndi
rib.O,həmçininAMMinlayihəsi
əsasındaNizamiGəncəvivəƏli
şirNəvaininAzərbaycanvəTür
kiyənin arxivlərində saxlanılan
nadirəlyazmalarınınsurətlərinin
elektronversiyasınınəldəoluna
raqÖzbəkistanınƏlyazmalarvə
Şərqşünaslıqinstitutlarınınfond
larınahədiyyəedilməsinitəqdir
ləqarşılayıb.

N.Aykurt öznövbəsindəTTMF
tərəfindənyaradılanTürkRəqəm
sal Kitabxanası barədə məlumat
verərəklayihəninnəinkitürkdöv
lətlərini, türk toplumları yaşayan
digər ölkələri də əhatə etdiyini
bildirib. S.Abbasov Azərbaycan
kitabxanalarının bu layihəyə qo
şulması ilə əlaqədarAzərbaycan
MədəniyyətNazirliyiiləməsləhət
ləşmələraparıldığınıdeyib.

S.AbbasovilinsonunadəkÖz
bəkistandaTürkdünyasınınistiq
lalşairləriƏhmədCavad,Abdulla
Aripov və Mehmet Akif Ersoya
həsr olunmuş beynəlxalq konf

rans,sözügedənşairlərinəsərləri
əsasında Özbəkistan Xalq Çal
ğı Alətləri Ansamblının ifasında
konsert proqramı və Ə.Cavadın
özbək dilinə tərcümə olunmuş
şeirlər kitabının təqdimatının ke
çiriləcəyini bildirib. Direktor sö
zügedən layihəyə TTMFnin də
qoşulmasınıtəklifedib.
S.Abbasov həmçinin AMM

in təşəbbüsüvə layihəsi iləXIX

əsrdə Şuşada fəaliyyət göstər
miş “Məclisifəramuşan” ədəbi
məclisinin Azərbaycan və Öz
bəkistanşairlərininbirgə iştirakı
ilə bərpa olunduğunu diqqətə
çatdırıb. O, 2023cü ildə “Türk
DünyasınınMədəniyyətPaytax
tı”Şuşadabütün türkdövlətləri
ni təmsil edən şairlərin, musiqi
xadimlərinin iştirakı ilə “Məcli
sifəramuşan”ın beynəlxalqsə
viyyədə keçirilməsinəTTMF tə
rəfindən dəstək göstərilməsini
xahişedib.
GörüşdəTDTnin IXZirvəgö

rüşündə Səmərqənd şəhərinin
“Türk Sivilizasiyasının Paytaxtı”
elanedilməsi,həmçininAzərbay
can Prezidentinin sərəncamı ilə
2023cü ilin ölkəmizdə “Heydər
Əliyev İli” elan olunması ilə əla
qədarbirgəlayihələrinhəyatake
çirilməsidəmüzakirəedilib.
TTMF rəhbəri N.Aykurt dahi

Azərbaycan şairi vəmütəfəkkiri
Nizami Gəncəvinin irisinin Türk
dünyasında, xüsusilə Özbəkis
tandatəbliğiişinəverdiyixüsusi
töhfəyə görə S.Abbasova fon
dun təsisetdiyi “NizamiGəncə
vi”medalınıtəqdimedib.
S.AbbasovAMMin layihəsi ilə

XurşidbanuNatəvanınvəƏhməd
Cavadın Azərbaycan və özbək
dillərində nəşr olunan kitablarını
N.Aykurtahədiyyəedib.

“Türk xalqlarının yaxınlaşmasına 
bundan sonra da töhfə verəcəyik” 

TürkDövlətləriTəşkilatınasədrliyiTürkiyədəntəhvilalanÖzbə
kistanabuməsuliyyətliişinyerinəyetirilməsindəuğurlararzu
edirik.Əminikki,Özbəkistanbumüddətərzindəhəmqardaş
türkdövlətləri,həmdəBeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsi
Fondudadaxilolmaqla,Türkdünyasıtəşkilatlarıiləəməkdaş
lığatöhfəverərək,buvəzifəninöhdəsindənlayiqincəgələcək.

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununprezidentiGünay
Əfəndiyevabusözlərinoyabrın10daÖzbəkistanınSəmərqəndşə
hərindəkeçirilənTürkDövlətləriTəşkilatının(TDT)Xarici İşlərNa
zirləriŞurasınınIXtoplantısındaçıxışızamanısöyləyib.Xatırladaq
ki,toplantıTDTninIXZirvəgörüşü(11noyabr)ərəfəsindəkeçirilib.
Fondun fəaliyyətindən söz açan Günay Əfəndiyeva TDTnın

IXZirvəgörüşüçərçivəsindəSəmərqənddəhəyatakeçirilən la
yihələrdəndəbəhsedib:“SəmərqənddətürkdövlətlərininBöyük
İpəkYoluüzərindəəməkdaşlığınahəsrolunmuşsimpoziumtəşkil
etdik. Fondun nəzdində yaradılan və 7 ölkənin qadınmusiqiçi
lərindən ibarət “Yeddi gözəl” qrupuTürk dünyasının əsrarəngiz
musiqisiniburadailkdəfənümayişetdirir”.
Türkdünyasınınbö

yük mütəfəkkirlərinin,
yazıçılarının, musiqi
çilərinin beynəlxalq
aləmdə, o cümlədən
Avropada tanıdılması
yönündə həyata ke
çirdikləritədbirləridiq
qətə çatdıran Günay
Əfəndiyevabu ilXur
şidbanu Natəvanın
190 və Fikrət Əmiro
vun 100 illiyimünasi
bətiləreallaşdırılanlayihələrdəndanışıb,ocümlədənBolqarısta
nınpaytaxtıSofiyadabəstəkarınməşhur“Minbirgecə”baletinin
uğurlasəhnələşdirildiyinideyib.
GünayƏfəndiyevaFondunəsasməqsədlərisırasındatürketnik

kökənliazsaylıxalqlarıntarixinin,mədəniyyətininmühafizəsininvə
təbliğininyeraldığınatoxunaraq,diqqətəçatdırıbki,buistiqamətdə
Litva,Polşa,Rumıniyailəəlaqələrgenişləndirilir.BugünlərdəLitva
karaimlərininiştirakıiləkeçiriləntədbirlərdəbunamisaldır.
FondunprezidentiŞuşanın2023cü ilüçün“TürkDünyasının

MədəniyyətPaytaxtı”seçilməsininəzərəçatdıraraqbildiribki,bu
ilin“MədəniyyətPaytaxtı”Bursada“ŞuşaGünləri”ninkeçirilməsi
nitəklifetmişik.Butədbirmədəniyyətpaytaxtıstatusununbirşə
hərdəndigərinəötürülməsiüzrəyeniənənəninbaşlanğıcıolacaq.
Bursada“ŞuşaGünləri”builinsonunaplanlaşdırılıb.
“Qarşılıqlı işbirliyinə əsaslanan fəaliyyətimizlə türk dövlətləri

arasındakı əlaqələrin genişlənməsinə, türk xalqlarının yaxınlaş
masınaöztöhfəmiziverəcəyik”,deyəG.Əfəndiyevabildirib.

Şuşa Koreya, Peru və Yunanıstanın 
tarixi şəhərləri ilə əməkdaşlıq edəcək

1416noyabrtarixindəCənubiKoreyanınAndonqşəhərində
TarixiŞəhərlərLiqasının18ciDünyaKonfransıkeçirilir.Konf
ransdaAzərbaycanRespublikasıPrezidentininŞuşarayo
nundaxüsusinümayəndəsiAydınKərimovunrəhbərliketdiyi
nümayəndəheyətivəAzərbaycanRespublikasınınKoreyada
kıSəfirliyininməsulşəxsləridəiştirakedirlər.

Konfrans“İcmayaəsaslanangələcəyəyönəlmiştarixişəhər”möv
zusunahəsrolunub.
TədbirçərçivəsindəCənubiKoreyanınAndonq,AzərbaycanınŞu

şa,PerununKuskovəYunanıstanınKorinfşəhərləriarasındaəmək
daşlığadairdördtərəfiniyyətprotokoluimzalanıb.Sənəddördölkə
nintarixişəhərlərininmüxtəliflayihələrdəəməkdaşlığınıehtivaedir.
AzərbaycannümayəndəheyətikonfransdaiştirakedənTürki

yənin Bursa şəhəri Osmanqazi Bələdiyyəsinin başçısıMehmet
DündarvəTarixiŞəhərlərLiqasınınbaşkatibi,YaponiyanınKyoto
şəhərininmeriDaisakuKadokavailədəgörüşlərkeçirib.

Özbəkistanın Akademik Opera və 
Balet Teatrı Bakıya qastrola gəlib

ƏlişirNəvaiadınaÖzbəkistanDövlətAkademikOperavə
BaletTeatrınınkollektiviBakıyaqastrolsəfərinəgəlib.1418
noyabrtarixiniəhatəedənsəfərçərçivəsindəqardaşölkənin
sənətçiləriAzərbaycanDövlətAkademikOperavəBaletTeat
rınınsəhnəsindəikitamaşanümayişetdirəcək.

Teatrın vokal və balet
truppalarını, xor və sim
fonik orkestrini təmsil
edən 179 nəfərlik yara
dıcı heyət noyabrın 16
da özbək bəstəkarı Ən
vər Erqaşovun “Xumo”
baletini təqdim edəcək.
Premyerası 2005ci ildə
gerçəkləşən tamaşaya
görəbəstəkarƏ.Erqaşov
2007ci ildə Özbəkista
nınIdərəcəliDövlətmü
kafatınalayiqgörülüb.
Özbəkmillibaletininəndəyərlinümunələrindənolantamaşada

xeyirlə şərinmübarizəsi və sondabirincininqələbəsindənbəhs
edilir.SehrliquşXumoisəxeyirxahlıqvəədalətsimvolukimibu
mübarizəyəyardımçıolur.
Noyabrın17dəisəözbəkistanlıoperaustalarıgörkəmliitalyan

bəstəkarıCüzeppeVerdinin “Riqoletto” operasının tamaşası ilə
bakılısənətsevərlərinqarşısınaçıxacaq.

“Xan qızı” sənədli filminin təqdimatı
QHTlərəDövlətDəstəyiAgentliyininmaliyyəyardımıilə“Mədə
niyyətinvəMilliƏnənələrinTəbliği”İctimaiBirliyitərəfindənhə
yatakeçirilənlayihəçərçivəsindəAzərbaycanıngörkəmlişairə
vəxeyriyyəçisiXurşidbanuNatəvanın190illiyimünasibətilə
“Xanqızı”(Azərbaycanvəingilisdillərində)sənədlifilmiçəkilib.

MədəniyyətvəSənətkarlıqüzrəBakıDövlətPeşəTəhsiliMər
kəzində bununla bağlı təqdimat keçirilib. “Mədəniyyətin vəMilli
ƏnənələrinTəbliği”İctimaiBirliyininsədri,layihəninrəhbəriEtibar
Məmmədovqeydedibki,sənədlifilmhaqqındaməlumatverib.
Sonra“Xanqızı”filmininAzərbaycanversiyasınabaxışkeçirilib.

İctimaibirliyinsədrmüaviniBüllurMəmmədovabildiribki, “Xan
qızı”sənədlifilmininingilisdilindəolanversiyasıüzərindəişye
kunlaşmaqüzrədir.
MilliMəclisindeputatıAqiyəNaxçıvanlı,XanqızıNatəvanmü

kafatılaureatıFəridəHicrançıxışedərəklayihəninəhəmiyyətin
dənsözaçıblar.

əvvəli səh. 1-də
Konsertdə Kamran Talıblı

nın ifasındaJ.İbertin“Fleytavə
orkestr üçün konsert”i, Cəmil
Sədizadənin təqdimatında isə
K.SenSansın“Pianovəorkestr
üçün 2 nömrəli konsert”i alqış
larlaqarşılanıb. İstedadlıgənc
lərorkestrinmüşayiətiiləhəriki
əsəriyüksəkpeşəkarlıqlatama
şaçılaraçatdırmağıbacarıblar.

***
KamranTalıblı2000ciildəBa

kıdaanadanolub.L.vəM.Rost
ropoviçlaradına21nömrəliMusi
qiməktəbindəfeytaixtisasıüzrə
(Xalq artisti, professor Müzəfər
Ağamalızadəninsinfi)təhsilalıb.
SonraÜzeyirHacıbəyliadınaBa
kıMusiqiAkademiyasına (BMA)
qəbulolub.2022ciildəbakalavr
pilləsinifərqlənmədiplomuiləbi
tirib.HazırdaBMAdamagistrpil
ləsindətəhsilinidavametdirir.
2011ci ildə nəfəs və zərb

alətləri üzrə II Respublika mü
sabiqəsində II yerə layiq görü
lüb,2013cüildəümummillilider
HeydərƏliyevin 90 illik yubileyi
münasibətiləkeçirilənIIRespub
likamüsabiqəsində I yeri qaza
nıb.2014cü ildə İslamdünyası
gənc klassik musiqi ifaçılarının
III beynəlxalq müsabiqəsində
birinciolub.EləcədəRusiyanın
Samara şəhərindəYuri Başme

tin rəhbərliyi ilə MDB ölkələri
arasında keçirilən ustaddərslə
rindəParisAliMilliKonservato
riyasının professoru JeanNoel
BonmortdandərsalıbvəTolyatti
şəhərinin filarmoniyasında çıxış
edib. 2016cı ildə Estoniyanın
Narva şəhərində keçirilən “Bal
tikanın ulduzları”VII beynəlxalq
müsabiqənin,dövlətmüstəqilliyi
mizinbərpasının25ciildönümü
nəhəsrolunmuşrespublikamu
siqi müsabiqəsinin qalibi olub.
2017ci ildə Prezident təqaüdü
nəlayiqgörülüb.

***
CəmilSədizadə2008ciildəBa

kıda doğulub. 2014cü ildə Rauf

Hacıyevadına15nömrəliMusiqi
məktəbininfortepianoixtisasıüzrə
Isinfinəqəbulolub.Hazırdamək
təbinIXsinfindətəhsilalır.
2015ci ildən başlayaraq Es

toniya, Bolqarıstan, İspaniya,
İsrail,BƏƏ,Rusiya,İtaliya,Gür
cüstan,Çexiyavədigərölkələr
dəmüsabiqələrdəiştirakedərək
laureatadınıqazanıb.
2017ci il mayın 28də Kreml

Sarayının Georgiyevsk zalında
keçirilən “Nəsillərin melodiyası”
V beynəlxalq musiqi festivalın
da Rusiya Prezidenti Orkestri
ilə L.V.Bethovenin I konsertini
(Ihissə)ifaedib.Həminiliniyu
nundaölkəbaşçımızınsərənca
mıiləPrezidenttəqaüdünəlayiq

görülüb. 2018ci ilin yanvarında
Azərbaycan Dövlət Akademik
Filarmoniyasında Ü.Hacıbəyli
adına Azərbaycan Dövlət Sim
fonikOrkestri (dirijor –Xalq ar
tistiRaufAbdullayev)iləbirlikdə
“Zirvəyədoğru”adlıilksolokon
sertiniverib.Həminilinmayında
ParisdəUNESCOnun təşkilet
diyiQaraQarayevin100illikyu
bileyinə həsr edilmiş konsertdə
solonömrəiləuğurluçıxışedib.
Cəmil Sədizadə bu ilin aprel

ayındaHeydərƏliyevSarayında
yenəAzərbaycanDövlətSimfonik
Orkestrininmüşayiəti ilə “Qəlblə
rinfatehi”adlıikincisolokonsertlə
çıxışedib.

Nurəddin

“Yeni adlar”da piano və fleyta gecəsi

Xəbərverdiyimizkimi,1115
noyabrtarixindəMədəniyyət
NazirliyinindəstəyivəGənc
KinematoqrafçılarMərkəzinin

layihəsiiləXIIIBakıBeynəlxalqQısa
FilmlərFestivalı(BBQFF)keçirilib.

NizamiKinoMərkəzindəkeçirilən fes
tivalın proqramına 72 film daxil edilib.
BBQFFnin direktoru, Gənc Kinematoq
rafçılar Mərkəzinin sədri Fehruz Şamı
yevin bildirdiyinə görə, 32 film festivalın
beynəlxalq,40filmisəyerlimüsabiqəsin
dəiştirakedib.
Festivalın işinə uğurlar arzulayan Mə

dəniyyətNazirliyiAudiovizualvəinteraktiv
mediaşöbəsininmüdiriRüfətHəsənovümid
varolduğunubildiribki,kinosevərlərbirbirin
dənmaraqlı və rəngarəngfilmləri seyredə
cəklər.
Festivalın beynəlxalq münsifər heyətində

gürcürejissorvəprodüserGeorgiOvaşvili,Ka

zanBeynəlxalqMüsəlmanKinosuFestivalının
seçimkomissiyasınınüzvükimifəaliyyətgös
tərmişAdiləXaybullinavəBoğaziçiFilmFes
tivalınınbədiirəhbəriolmuştürkiyəliprodüser
ƏmrahKılıçyeralıb.
Yerli müsabiqə üzrə filmləri isə rejissor

Mirsadıq Ağazadə, yazıçıpublisist, Bakı

Kitab Mərkəzinin direktoru Günel Rza
yeva,AzərbaycanKinematoqrafçılarİtti
faqınınkatibi, rejissorƏli İsaCabbarov
və şairpublisist Qismət Rüstəmov də
yərləndiriblər.
Builki festivalın “Asiya istedadları” adlı

xüsusimüsabiqəproqramındaqalibləriki
notənqidçisiAliyəDadaşovavəƏməkdar
rəssamRəşadƏləkbərzadəseçiblər.
Festivalın müsabiqədənkənar bölmə

sində müxtəlif təqdimatlar, o cümlədən
“British Council”la əməkdaşlğın nəticəsi
olaraqBritaniyaKinovəTeleviziyaSənət
ləriAkademiyası–BAFTAmükafatınami
zədlərinin xüsusi təqdimatı yer almışdı.
Festival çərçivəsində türkiyəli prodüser

ƏmrahKılıçtərəfindənustaddərsikeçirilib
Noyabrın 15dəNizami KinoMərkəzində

festivalınbağlanışı vəmüxtəlif nominasiya
lar üzrə qaliblərə “Qızıl nar”mükafatlarının
təqdimedilməsimərasimiolub.XIIIBBQFF
ninyekunlarıbarədənövbətisayımızda.

Bakıda beynəlxalq qısa filmlər festivalı keçirilib

“Yer birinci gələnindir...”
Avropa filmlərinin növbəti nümayişi

Noyabrın14də“TheLandmark”
hotelvəbiznesmərkəzindəXII
AvropaFilmFestivalınınaçılışmə
rasimiolub.

Festival Avropa İttifaqının (Aİ) Azərbay
candakıNümayəndəliyi,Aİyəüzvdövlətlə
rinAzərbaycandaakkreditəolunmuşsəfirlik
ləri,“TheLandmark”hotelvəbiznesmərkəzi
və “CinemaPlus” kinoteatrlar şəbəkəsinin
birgətəşkilatçılığıiləkeçirilir.
AİninAzərbaycandakı səfiri PeterMixal

ko deyib: “Çox şadam ki, ənənəvi Avropa
FilmFestivalınıbizbuilböyükekranlarageri
gətirə bildik.Biz azərbaycanlı tamaşaçılara
Avropanın ən yeni filmləri, mədəniyyəti və
dəyərləri haqqındadahaçoxməlumatəldə
etmək, müzakirələrdə iştirak edib əlaqələr
qurmaqimkanıverməkistəyirik”.

Qeydedilibki,filmlərorijinaldildə,əsasən
ingilis, həmçinin Azərbaycan və türk dillə
rində subtitrlərlə təqdim olunacaq. Filmlər
“LandmarkCineClub”(Nizamiküçəsi,90)və
“Deniz Mall”da “CinemaPlus” kinoteatrında
nümayişetdiriləcək.
“AvropaFilmFestivallarınınənənəsinəsa

diq qalaraq, “yer birinci gələnindir” prinsipi
iləbütünfilmlərəgirişpulsuzolacaq”,deyə
PeterMixalkoəlavəedib.
Sonra çexiyalı rejissor Jiri Havelkanın

2019cu ildə lentə aldığı “Owners” tragiko
mediyasıgöstərilib.
ProqramaAvropa İttifaqına üzv olan 11

ölkədən (ÇexRespublikası,Almaniya, Es
toniya, Fransa, Xorvatiya, Latviya, Litva,
Macarıstan, Rumıniya, Slovakiya, İsveç)
vəUkraynadanümumilikdə12filminnüma
yişi daxildir. Hər gün bir film göstəriləcək.

Proqramda dram, komediya, tarixi, sənədli
vədigərjanrlardaolanfilmləryeralıb.
Festivalnoyabrın25dəkdavamedəcək.
Azərbaycanda ilkdəfə2010cu ildətəşkil

olunanAvropaFilmFestivalıAvropa İttifaqı
ölkələriiləAzərbaycanarasındamədəniyyət
sahəsindəəlaqələrinqurulmasınavəinkişaf
etdirilməsinə,Avropafilmsənayesivasitəsilə
Avropadəyərlərinindahayaxşıanlaşılması
naxidmətedir.2020ciildəpandemiyasəbə
bindənfestivalkeçirilməmişdi.
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LənkəranrayonununOsakücəkəndində
VətənmüharibəsişəhidiTuralHüm
mətovunşəhadətəqovuşmasınınikinci
ildönümündəonunəzizxatirəsinəinşa

edilənbulaqkompleksininaçılışıolub.
LənkəranŞəhərİcraHakimiyyətininbaş
çısıTalehQaraşovqeydedibki,şəhid
ailələrivəqazilərinsosialmüdafiəsinin
gücləndirilməsinin,onlarınproblemləri
ninhəlliPrezidentİlhamƏliyevindiqqət
mərkəzindədir.

Lənkəran RMİ-nin rəisi Şahin Şahbazov
bildiribki,AliBaşKomandanİlhamƏliyevin
rəhbərliyi ilə qəhrəman oğullarımız cəsarət
vəqəhrəmanlığısayəsindəüçrənglibayrağı-
mızŞuşadavəazadedilmişdigərəraziləri-
mizdəəzəmətlədalğalanır.
Xatırladaqki,TuralRövşənoğluHümmətov

20may1998-ciildəLənkəranTatovakəndin-
də doğulub. 2016-2018-ci illərdə həqiqi hər-
bi xidmətdə olub. 2018-ci ildə Lənkəran şə-
hər Mədəniyyət Mərkəzinin büdcədənkənar
Kompütermərkəzindəinzibatçıvəzifəsinəişə
qəbuledilib.TuralVətənmüharibəsi zamanı
topçukimiəvvəlcəAğdərəistiqamətindəkidö-
yüşlərdə iştirakedib.SonraCəbrayıl,Füzuli,
Zəngilan,Qubadlırayonlarının,Hadrutqəsə-
bəsininvəbirçoxkəndlərimizinişğaldanazad
edilməsində rəşadətgöstərib.Noyabrın7-də
Şuşaşəhərininazadedilməsiuğrundagedən
döyüşlərdəqəhrəmancasınaşəhidolub.

LerikrayonununHovilkəndindəVətənmü-
haribəsişəhidi İmaməli İbrahimovunxatirəsi-
nəinşaedilənbulaqkompleksininaçılışıolub.
AçılışmərasimindəLerikRayonİcraHakimiy-
yəti başçısı Əkbər Abbasov, icra aparatının
rəsmiləri,şəhidinailəüzvlərivəyerlisakinlər
iştirakediblər.

***
Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin

adlarının əbədiləşdirilməsi məqsədilə Göy-
çayrayonununİnçəkəndində“Şəhidlərunu-
dulmur” adlı bulaq-abidə kompleksi tikilib.
Abidədə12şəhidinşəkilləriəksolunub.

***
Gəncə RMİ Goranboy rayon Mədəniyyət

Mərkəzinin Şəfəq kənd Mədəniyyət evində
şəhidYusifQurbanovunailəsi iləgörüştəş-
kiledilib.

***

KürdəmirdəVətənmüharibəsişəhidi,XTQ-
ningiziriNəzərƏzizovunadınıdaşıyanxati-
rəbulağınınaçılışıolub.Açılışmərasimində
rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri,
idarə,müəssisə və təşkilatların əməkdaşla-
rı,şəhidailələri,məktəblilər,şəhidinyaxınları
iştirakediblər.

***
Sabirabad RMİ Şirvan şəhər Mərkəzi Ki-

tabxanasının əməkdaşları tərəfindən Vətən
müharibəsinin şəhid leytenantı Süleyman
Bağırovunailəsiziyarətedilib.

***
AğstafaRMİAğstafa rayonHüseynArifin

Ev-MuzeyininəməkdaşlarıVətənmüharibəsi
şəhidiNihadAbdullayevinanımgünüiləbağ-
lıməzarınıziyarətedib,ailəsinəbaşçəkiblər.

***

MasallırayonununŞatırobakəndşəhidNa-
tiqƏhmədovadınatamortaməktəbinqarşı-
sındaşəhidlərinxatirəsinəucaldılanabidənin
açılışıolub.Açılışmərasimində rayonun icra
başçısı Araz Əhmədov, hüquq-mühafizə or-
qanlarının, müəssisə və təşkilatların rəhbər-
ləri, şəhidailələri, qazilər, kəndsakinləri işti-
rakediblər.CəlilabadrayonununSoyuqbulaq
kəndindəşəhidqəhrəmanlarElçinAğayevvə
Famil Mənsumovun xatirəsinə inşa edilmiş
abidəkompleksininaçılışmərasimiolub.Mə-
rasimdə rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmiləri,
hüquq-mühafizəorqanlarınınrəhbərləri,şəhid
ailələri,qazilər,ziyalılar,ictimaiyyətnümayən-
dələrivəməktəbliləriştirakediblər.
CəlilabadrayonununƏsədlikəndindəşəhid

SəidHəsənovunxatirəsinətikilmişbulağınaçı-
lışıolub.SəidHəsənovbuilsentyabrın13-14-
də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri
tərəfindəntörədiləntəxribatnəticəsindəşəhid
olub.XüsusiTəyinatlıQüvvələrin (XTQ)gizi-
riSəidHəsənovVətənmüharibəsindəböyük
şücaətgöstərib,“Döyüşdəfərqlənməyəgörə”,
“İgidliyəgörə”,Şuşa,FüzulivəCəbrayılınazad
olunmasınagörəmedallarıilətəltifedilib.

Vətən qəhrəmanlarının xatirəsi əziz tutulur

Dövlətimizin Əsas Qanunu
Bölgələrdəkimədəniyyətmüəssisələrində12Noyabr–Konsti
tusiyaGünümünasibətiləmüxtəliftədbirlərkeçirilib.

Xaçmaz Re-
gional Mədəniyyət
İdarəsi (RMİ) Qu-
ba rayon MKS-nin
Mərkəzi Kitabxa-
nasının təşkilat-
çılığı ilə “Heydər
Əliyev vəmüstəqil
Azərbaycanın ilk
Konstitusiyası”adlı
tədbir keçirilib. Çı-
xışedənlərKonsti-

tusiyanınaliliyi,onuntariximahiyyəti,eləcədəhüquqiəsaslarıhaq-
qında məlumat veriblər. Sonra “Azərbaycan Konstitusiyası insan
hüquqlarınıntəminatçısıdır”adlısərginümayişolunub.

***
AğcabədiRMİAğcabədirayonHeydərƏliyevMərkəzindətəş-

kil olunan tədbirdə mərkəzin direktor səlahiyyətlərini icra edən
RövşanəƏliyeva 1995-ci il noyabrın 12-də referendum yolu ilə
müstəqilAzərbaycanınKonstitusiyasınınqəbuledilməsindənsöz
açıb.Bildiribki,KonstitusiyanınqəbulundansonraAzərbaycanda
demokratikvəhüquqidövlətquruculuğusahəsindəböyükuğurlar
qazanılıb.SonrauluöndərHeydərƏliyevinhəyatvəfəaliyyətin-
dənbəhsedən“Xalqabağışlananömür”adlıfilmnümayişolunub.

***
İsmayıllı RMİ

ŞamaxırayonMə-
dəniyyət Mərkə-
zindəkeçiriləntəd-
birdə Azərbaycan
Milli Konservatori-
yasının nəzdində
fəaliyyət göstərən
Sumqayıt Musiqi
Kollecinin hazırla-
dığı konsert proq-
ramıtəqdimedilib.

***
BiləsuvarRMİCəbrayılrayonMərkəziKitabxanasındaKonstitusi-

yaGünüiləəlaqədartədbirtəşkiledilib.YeniyetməvəgənclərəKons-
titusiyanınyaranmatarixivəmüddəalarıbarədəməlumatverilib.

***
MasallıRMİMasallı rayonHeydərƏliyevMərkəzində “Ümummilli

liderHeydərƏliyevmüstəqilAzərbaycanRespublikasıKonstitusiyası-
nınmüəllifidir”mövzusundatədbirkeçirilib.MərkəzinəməkdaşıGülca-
hanVəkilzadəbildiribki,Konstitusiyanınqəbulumüstəqilliktariximizin
ənmühümhadisələrindənbiriolmaqlayanaşı,uluöndərHeydərƏli-
yevinAzərbaycandövlətçiliyiqarşısındakıböyükxidmətlərindənbiridir.
Yardımlı rayon Mərkəzi Kitabxanasında keçirilən tədbirdə isə

“12Noyabr–KonstitusiyaGünü”başlıqlısərginümayişetdirilib.

***
AğstafaRMİAğstafarayonMərkəziKitabxanası“SəninKonstitu-

siyansəninhüququndur!”adlıtədbirtəşkiledib.Tədbirdəkitabxa-
nanınəməkdaşları,mədəniyyətişçiləri,fəaloxuculariştirakediblər.
TovuzDövlətRəsmQalereyasındadərnəküzvlərininiştirakıilə

Konstitusiya Günü qeyd olunub. Qalereyanın bərpaçı-rəssamı
ToğrulQasımovəlamətdargünləbağlıuşaqlaraməlumatverib.
QazaxrayonMədəniyyətMərkəzindəisə“Qanunlarıbilməkva-

cibdir”adlıtədbirkeçirilib.
***

GəncəRMİ-nintabeliyindəkiGəncəşəhərMKS-ninUşaqşöbə-
si,1,24saylıkitabxanafilialları,GoranboyrayonHeydərƏliyev
Mərkəzi vəSamux rayonMədəniyyətMərkəzindədəəlamətdar
günləbağlıtədbirlərtəşkiledilib.

Sumqayıtda “Qarabağın tacı – Şuşa” 
SumqayıtRMİvəSumqayıtDövlətRəsmQalereyasınıntəşki
latçılığıiləşəhərHeydərƏliyevMərkəzində“Qarabağıntacı–
Şuşa”adlıpeşəkarrəssamvədekorativtətbiqisənətustaları
nınəlişlərindənibarətsərgitəşkiledilib.

SumqayıtŞəhərİcraHakimiyyətibaşçısınınbirincimüaviniTey-
murSəmədov,MilliMəclisindeputatıMüşfiqMəmmədli,Sumqayıt
RMİ-ninrəisiRəşadƏliyevvədigərləriçıxışedərəkŞuşaşəhəri-
ninAzərbaycanxalqınındüşüncəsində,milliməfkurəmizdəönəmli
yerəmalikolmasınıvurğulayıb,mədəniyyətpaytaxtımızahəsrolu-
nanbeləsərgilərinəhəmiyyətinibildiriblər.
Bədii hissədə Milli Konservatoriyanın nəzdində fəaliyyət gös-

tərənSumqayıtMusiqi Kollecininmüəllimləri KönülBəkirova və
ŞəmsƏliyevanın rəhbərliyi ilə kamera ansamblının kollektivi və
ŞuşaMədəniyyətevinəzdindəki“Buta”rəqsqrupu(TürkanəBay-
ramovanınrəhbərliyiilə)musiqinömrələriiləçıxışediblər.
SərgidəSumqayıt,ŞuşavəXızıdanolanümumilikdə33sənət-

karın100-dənçoxrəsm,əlişinümayişolunub.

“Qərbi Zəngəzur: 
əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri” 

Rəsm müsabiqəsinin sərgisi
Noyabrın14də“NURArtHouse”qalereyasında“QərbiZən
gəzur:əsirlikdəolanAzərbaycanabidələri”adlısərgiaçılıb.
SərgiQHTlərəDövlətDəstəyiAgentliyininyardımıilə“Müasir
YaradıcılığaDəstək”İctimaiBirliyivəNərimanovRayonGənclər
vəİdmanİdarəsininkeçirdiyieyniadlırəsmmüsabiqəsininye
kunuolaraqtəşkiledilib.

Tədbirdə Milli
Məclisin deputat-
larıMusaUrudvə
ArzuNağıyevçıxış
ediblər. Millət və-
killəri Qarabağ və
Şərqi Zəngəzurun
otuzillik işğaldan
azad edilməsin-
dənsonraxalqımı-
zın tarixi-mədəni
irsinə həsr olunan

beləlayihələrinəhəmiyyətinivurğulayıblar.
“MüasirYaradıcılığaDəstək”İctimaiBirliyininsədriNurlanaHa-

cıyevalayihəbarədəməlumatverib.
Bildirib ki, tarixi Azərbaycan torpaqları olan hazırkı Ermənis-

tanərazisindəxalqımızaməxsusminlərlə tarixi-memarlıqabidə-
siolub,ammaonlarınəksəriyyəti vəhşicəsinədağıdılaraqməhv
edilib.Buabidələrinbirçoxuhaqdaheçbirgörüntüdəqalmayıb.
Təqdimolunansərgidəhəmintarixiabidələrimizləbağlımüsabiqə
iştirakçılarının–uşaqvəyeniyetmələrinçəkdiklərirəsmlərnüma-
yişolunur.

Hazırladı: N.Məmmədli

“Fikrət Əmirov – 100” musiqi festivalı 
Gəncədə də keçirilir

Xəbərverdiyimizkimi,
MədəniyyətNazirliyi
tərəfindən1123noyabr
tarixində“FikrətƏmi

rov–100”musiqifestivalı
keçirilir.

Festival çərçivəsində F.Əmi-
rov adına Gəncə Dövlət Filar-
moniyasındaAzərbaycanDövlət
AkademikOpera və Balet Teat-
rı tərəfindən bəstəkarın “Sevil”
operasının tamaşası nümayiş
etdirilib.
Tamaşanı Gəncə Şəhər İc-

raHakimiyyətinin başçısıNiyazi
Bayramov,TürkiyəninGəncədə-
kibaşkonsuluZekiÖztürk,Gən-

cəRMİ-ninrəisiVasifCənnətov,
şəhər ictimaiyyətinin nümayən-

dələrivəbaşqaqonaqlarizləyib-
lər.

Səhnə əsərinin bədii rəhbə-
ri Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı
Musiqi Akademiyasının rektoru,
Xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli,
dirijoru Dirijorların Antal Dorati
adınabeynəlxalqmüsabiqəsinin
laureatı Orxan Həşimov, rejis-
soruƏməkdar incəsənət xadimi
HafizQuliyev,rəssamıXalqrəs-
samı Tahir Tahirov, xormeysteri
ƏməkdarincəsənətxadimiSevil
Hacıyeva, baletmeysteri Əmək-
dar incəsənət xadimi Yulana
Əlikişizadə, konsertmeysteri isə
Nüşabəİsadır.
Rolları Xalq artisti Azər Zey-

nalov, Əməkdar artistlər İnarə
Babayeva və Tural Ağasıyev,
həmçininFatiməCəfərzadə,Ni-
na Makarova, Taleh Yahyayev,
UrfanCəfərov,FəhminƏhmədli,
Esmira Məmmədova və Nəzər
Bəylərovifaediblər.

Nizami yurdunda növbəti kitab bayramı
MədəniyyətNazirliyi,Gən
cəŞəhərİcraHakimiyyətivə
GəncəRegionalMədəniy
yətİdarəsinin(RMİ)dəstəyi,
“AzərbaycanNəşriyyatları
Assosiasiyası”İctimaiBirliyinin
(ANAİB)təşəbbüsüvətəşkilat
çılığıilə1113noyabrtarixində
F.ƏmirovadınaGəncəDövlət
FilarmoniyasınınUrbanMər
kəzindəIIGəncəKitabSərgisi
keçirilib.

“Nizami yurduna kitabla gəli-
rik!” şüarı ilə keçirilən sərginin
açılışındaGəncəŞəhərİcraHa-
kimiyyətinin başçısı Niyazi Bay-
ramov,GəncəRMİ-ninrəisiVasif
Cənnətov,ANAİB-in sədri Şəmil
Sadiq, ziyalılar, ictimaiyyət nü-
mayəndələri, yazarlar və kitab-
sevərləriştirakediblər.

Ölkəmizin30-danartıqnəşriyya-
tıvə10-dançoxkitabevininiştirak
etdiyisərgidənəşrlərə50faizədək
endirim edilib. Sərgi çərçivəsində
tanınmışşairvəyazıçılarıniştirakı
ilə təqdimatlar, imzamərasimləri,
şeir gecələri, uşaqlar üçün nağıl

saatları, rəssam və sənətkarların
əlişlərininnümayişi,həmçininbə-
diiproqramlartəşkiledilib.
Tədbirboyuncaiştirakçılara“Böl-

gələrəkitablagedirik!”şüarıiləhə-
yatakeçirilən layihəbarədəətrafı
məlumat verilib. Qeyd olunub ki,

layihəçərçivəsindəartıq2 ildiröl-
kəmizinbirçoxşəhərvərayonun-
dakitabsərgiləritəşkilolunur.Əsas
məqsəd dövlətçilik dəyərlərimizin
intellektualgənclərəkitabvasitəsilə
çatdırılması,yerlikitabçılığıninkişa-
fınıntəminedilməsidir.

Ahıska türklərinin sürgününün 78-ci ildönümü qeyd edilib

Noyabrın14dəQubadaAhıska
türklərininsürgünolunmasının
78ciildönümünədairtədbir
keçirilib.

Tədbir iştirakçılarıəvvəlcəQuba rayo-
nununAğbil kəndində Vətənmüharibəsi
şəhidi,Ahıska türkü Batdal Bayraqdaro-
vunxatirə-bulaqkompleksinivəŞəhidlər
xiyabanınıziyarətediblər.
Azərbaycan-Türkiyə Qardaşlıq parkın-

da təşkil olunan tədbirdə Quba Rayon
İcra Hakimiyyəti başçısı Ziyəddin Əli-

yev,Azərbaycanda Yaşayan
Ahıska Türkləri “Vətən” İc-
timai Birliyinin sədri İsmayıl
Rəhimovçıxışediblər.
Çıxışlarda diqqətə çatdı-

rılıb ki, 1944-cü ildəStalinin
əmri ilə Gürcüstanın Türki-
yə ilə sərhədində yaşayan
Ahıska türkləri OrtaAsiyaya
deportasiya olunub. 17min-
dənçoxAhıskatürküsürgün
zamanıhəlakolub.Deporta-
siyayaməruz qalmış xalqlar
reabilitasiya edildikdən son-
ra,keçənəsrin50-ci illərinin

ortalarında Ahıska türklərinin bir qismi
Azərbaycanagəlib. 80-ci illərin sonların-
da isə 50minə yaxınAxıska türküOrta
Asiyadanölkəmizəköçmüşdü.
Tədbirdə bildirilib ki, Birinci Qarabağ

savaşında 83, 44 günlük Vətənmühari-
bəsindəisə9nəfərAhıskatürküşəhidlik
zirvəsinəucalıb.
Çıxış edənlər Ahıska türklərinin tarixi,

etnomədəni dəyərləri, məişəti,  folklo-
ru, adət-ənənələri haqqında söz açıblar.
Məktəblilər ədəbi-bədii kompozisiya təq-
dimediblər.

Xan qızının 190 illiyi münasibətilə

LənkəranRMİLənkəranşəhərCəfərCabbar
lıadına1nömrəliUşaqmusiqiməktəbində
“Xanqızı–190”adlıtədbirtəşkiledilib.

İdarəninrəisiŞahinŞahbazovundaiştiraketdi-
yitədbirdəəvvəlcəməktəbinşagirdləritərəfindən
XurşidbanuNatəvanınşeirlərisəsləndirilib,onun
yaradıcılığınahəsrolunmuşədəbi-bədiikompozi-
siyatəqdimedilib.
Bildirilib ki, Qarabağın incisi Şuşa şəhərində

doğulanX.Natəvanzənginmənəviyyatı,kübarlı-
ğı, əxlaqı, humanistliyi və xeyirxahlığı ilə insan-
larınqəlbindəböyükhörmətvəehtiramqazanıb.
SondaXanqızınınhəyatvəyaradıcılığıiləbağ-

lı videoçarx nümayiş etdirilib.Tədbir iştirakçıları
şəhərUşaqrəssamlıqməktəbininNatəvanın190
illiyinəhəsrolunanrəsmsərgisinəbaxıblar.
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əvvəli səh. 1-də
MədəniyyətNazirliyiAudiovizualvə interaktivmediaşöbəsininmü

diriRüfətHəsənovVətənmüharibəsivəŞuşayahəsrolunanfilmlər
dənsözaçdı.Bildirdiki,nazirlikVətənmüharibəsimövzusunda30a
yaxın layihə reallaşdırıb.BugünlərdəXalqartistiVaqifMustafayevin
bumövzudaçəkdiyi “Həyat,deyəsən,gözəldir”filmi IIDədəQorqud
TürkDünyasıFilmFestivalında“Ənyaxşırejissorişi”nominasiyasının
qalibiolub.HəmçininnazirlikBakıMediaMərkəzivəİctimaiTeleviziya
iləbirgəfilmlərərsəyəgətiribvəhərbiriböyükmaraqlaqarşılanıb:“Bu
güntəqdimolunanfilmdəişğaldanazadedilmişərazilərimizə“Böyük
Qayıdış”konsepsiyasıbaxımındanböyükönəmdaşıyır.Önəmlisihəm
dəodurki,filmazərbaycanlırejissorundeyil,xaricikinoadamınınbaxışı
ilətəqdimolunur.Bizbufilmdəözdahilərimizibirxaricivətəndaşıngözü
iləgörəcəyik”.
UNESCO üzrəAzərbaycanMilli Komissiyasının əməkdaşı Emil

Əhmədov“Xarıbülbüləfsanəsi”sənədlifilminintəqdimatmərasimi
ninAzərbaycanxalqıüçün əlamətdarbirdövrə–Şuşaşəhərinin
azadedilməsininvəşanlıZəfərimizinikinciildönümünətəsadüfet
diyinibildirdi,yaradıcıheyətətəbrikləriniçatdırdı.Bildirdiki,yaradıcı
heyəttərəfindənŞuşadaçəkilişləraparılıbvəşəhərintarixi,musiqi
vəədəbimühitibarədəbirsıra tanınmışmədəniyyətvə incəsənət
xadimlərindənmüsahibələralınıb:“Ümidedirəmki, “Xarıbülbüləf
sanəsi”filmigözəlŞuşamızın,onunədəbivəmədənitarixininbey
nəlxalqsəviyyədədahayaxşıtanıdılmasınaöztöhfəsiniverəcək”.
Rejissor Mikael Silkeberq çıxışında Azərbaycanda olmağından

məmnunluğunuifadəetdi,ölkəmiziŞərqləQərbinkəsişdiyimədəniy
yətocağı,BakınıŞərqinParisiadlandırdı.“ŞuşaŞərqvəQərbibirləş
dirənmədəniyyətməkanıdır”deyənrejissorfilminərsəyəgəlməsinə
dəstəkolanlaravətəqdimataqatılanlaraminnətdarlığınıbildirdi.
Çıxışlardansonrafilmnümayişolundu.Filmdəgörkəmlielmvəmə

dəniyyətxadimlərininQarabağvəonuntacıŞuşahaqqındafikirləri,
həmçinintarixişəxsiyyətlərbarədəkadrlaryeralıb.Qərbalimlərinin
Şərqmədəniyyəti,Azərbaycanədəbiyyatı,musiqisi,muğamsənətivə
əsrarəngiztəbiətiiləbağlıdüşüncələridəfilminəsasxəttinitəşkiledir.

Lalə

“Bu sözləri yazan qəhrəmanların 
hər biri Vətəndir...”

“İgidlərin sözü” antologiyasının təqdimatı keçirildi

MədəniyyətNazirliyinindəstə
yi,şairəNigarHəsənzadənin
təşəbbüsüiləhəyatakeçirilən
“Söz”ədəbilayihəsininnəşri–

şəhid,qazivəmüharibəiştirakçılarının
şeirvəesselərinintoplandığı“İgidlərin
sözü”antologiyasınıntəqdimatıkeçirildi.

Noyabrın 11də Beynəlxalq Muğam
Mərkəzində gerçəkləşən mərasimdə Mil
li Məclisin deputatları Qənirə Paşayeva,
Ceyhun Məmmədov, “YAŞAT” Fondunun
sədriElvinHüseynov,MədəniyyətNazirliyi
Kitab sənayesi şöbəsininmüdiriAkifMa
rifi,Vətənmüharibəsi iştirakçıları, “Şəhid
analarınadəstək”İctimaiBirliyininüzvləri,
şəhidailələri,mədəniyyətvəincəsənətxa
dimləriiştirakedirdilər.
Dövləthimnisəsləndirildikdənsonra,şə

hidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sü
kutlayadedildi.

TəqdimatdaçıxışedənMilliMəclisinMə
dəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşa
yeva qanları ilə tarix yazan igidlərin həm
də tarixdə qalacaq sözlərinin bir kitabda
toplanmasının təqdirəlayiq olduğunu dedi.
MillətvəkiliVətənuğrundadöyüşən qəh
rəmanlarımızın sözü vəəməlininbir oldu
ğunuqeydetdi.
“YAŞAT”FondununsədriElvinHüsey

nov2016cıilinApreldöyüşlərindənson
raBirincivitseprezidentMehribanxanım
Əliyevanınqazilərləgörüşündəsəsləndir
diyi“Bizimoğullarımıztarixiədalətibərpa
edəcəklər”fikrinixatırlatdı.Bildirdiki,bu
gün Azərbaycanın mərd oğulları, sözün
həqiqi mənasında, tarixi ədaləti bərpa
ediblər.
MədəniyyətNazirliyininşöbəmüdiriAkif

MarifişanlıQələbəmizintarixiəhəmiyyəti
niqeydedərəknazirliyinZəfərimizləbağlı
həyata keçirdiyi nəşr layihələrindən, təş

kilolunantədbirlərdənsözaçdı.“İgidlərin
sözü”nəşrihaqqındadanışanşöbəmüdi
ribildirdiki, layihəninməqsədi44günlük
Vətənmüharibəsindədöyüşənigidoğulla
rınyaradıcılıqnümunələrininümayişetdir
mək,onlarınrəşadətvəşücaətinigələcək
nəsillərəötürməkdir.
“İgidlərin sözü” antologiyasının tərtib

çisi və redaktoru, yazıçıjurnalist Aida
Eyvazlı Göytürk nəşrin asan başa gəl
mədiyini dedi: “Toplunu hazırlayarkən
sözsöz, sətirsətir yandım, qovruldum,
bəndbənd dirçəldim, bütövləşdim. Və
tən kimi! Bu sözləri yazan igidlərin hər
biriVətəndir...”.
Dahasonrakitabdaşeirləriişıqüzügö

rən Vətən müharibəsi iştirakçıları Vüsal
Hətəmov, KərəmAydın, Emin Piri, Sər
xanYolçuyev,HəsənKür,OrxanSəlifov,
Cavid Əlioğlu, Tofiq Əhməd, Eyvaz Əy
yub,SəbuhiQurbanov,Elvinİntiqamoğlu,
OğuzAlparslan,NicatAğayev,Tamerlan
Əsədovözbədii nümunələrini səsləndir
dilər.
Tədbirdə həmçinin Vətən müharibə

si qazisiMəbudƏhmədov yaralı olarkən
təcili yardım otağında oxuduğu “Anadır
arzulara hər zaman Qarabağ” mahnısını
bir daha ifa etdi. Onu Vətən müharibəsi
iştirakçıları olanmusiqiçilər – udda Fərid
Ağazadə,şəhidToğrulHacıyevinqardaşı
ToğrulÜlviHacıyev,zərbalətlərində İdris
Hüseynov, Hacıbala Həşimov müşayiət
edirdilər.Muğamteleviziyamüsabiqəsinin
laureatı11yaşlıHəzrətƏzizlinindəiştirakı
iləsəslənənifaböyükalqışlarlaqarşılandı.
Tədbirinsonunda“Söz”və“İgidlərinsö

zü” layihələrinin müəllifi və rəhbəri şairə
NigarHəsənzadədedi:“Bugünadigünlə
rəbənzəmədi. İnanırıqki, tədbirdə iştirak
edənşəhidanaları, şəhidövladları, qazi
lərimizvəonlarınyaxınları,doğmalarıbu
günü–sevincvəkədərqarışıqanlarıən
əzizxatirəkimiyaddaşlarındaəbədisax
layacaqlar. Necə ki, biz bu böyük Zəfəri
yazanları unutmuruq, onların sözlərini də
heçvaxtunutmaqolmaz.ÇünkioSözigid
lərinsözüdür...”.

L.Azəri

İ
şıqlısəhnə,gurultulualqışlar,
qısasürəntəzimvə...60yaş.
ÖzünündediyikimiKralLirdir.
Bölən,verənvəsondasəhv
etdiyinianlayanhakim.

Həmsöhbətim Əməkdar in
cəsənət xadimi, əsl dəyərini
zamanında alan və buna layiq
olduğunuillərəvvəltəsdiqedib
yaradıcılığınıənməhsuldardö
nənimdəsükutaçəkilənrejissor
BəhramOsmanovdur.

– 60 si zə nə yi öy rət di?
–Mənhəmişəişləmişəm.Ya

xındantanıyanlarbilirki,durma
dan işləmişəm.Beləcə,bir çox
şeydən xəbərsiz olmuşam.Ar
tıq60öyrətdiki,eləeləməkla
zımdeyil.Təbiiki, işləyənada
mınsəhvləridəolur.Busəhvləri
kimlərsə şişirdir, kimlərsə ört
basdıredir.İndianladımki,gə
rək o qədər işləməz, əvəzində
həm də münasibətlər qurmaq
üzərində çalışardım. Lazımlı
insanlarla dostluq edərdim və
həllediciməqamdaonlardanya
rarlanar, istifadə edərdim.Bax,
mənbunlarıetmədim,əvəzində
də durmadan çalışdım. Teatr,
pedaqojifəaliyyət,səhnə,sənət
vənəticə...

– Sə nət də dost luq var ki?
– Mən lazım olan adamları

dedim.Əsasməqamdaonların
dostluğuişəyarayır.

– Mən sö zün bir ba şa mə na
sın da kı dost lu ğu so ru şu ram...
–Bəli,40iləyaxınmüddətdə

əgər aktyorların mənə hörməti
və istəyi olmasaydı, teatrların
repertuarındaolanbirçoxtama
şalarıhazırlayabilməzdim.Yəni
inamolmasaydı, çətin alınardı,
dostluq da çətin yaranardı. İn
san kimi, ola bilsin, qəbul et
mirdilər.Amma inamvarsa, ta
maşayaxşıalınır.DövlətDram
Teatrındakıənuğurlutamaşala
rımınçoxunuteatrın foyesində,
zirzəmisində məşq etmişəm.
Yənimənitərifəyətərifəyəbö
yük məşq salonuna, səhnəyə
çoxdayaxınqoymurdular.Ona
görə də ən yaxşı tamaşalarım
2025günəhazırlanıb.Dostluq
dediniz, birdən yadıma düşdü
bumünasibət.

– Teatr da kı int ri qa lar dan xə
bər siz cə si nə so ru şum: ni yə?
– Bilmirəm, yəni şərait elə

gətirirdi. Hətta bədii rəhbər,
direktor sayılan aktyorlar be
lə bu problemlə bacarmırdılar.
Xatirimdədir, “Mesenat” tama
şasını “oxunuş otağı”nda qur
muşam. Baxmayaraq ki, Xalq
artisti Əliabbas Qədirov tama
şada baş rolu oynayırdı və o
həm bədii rəhbər, həm də di

rektoridi.Məndəbütünbunları
başadüşür və incimirdim. İndi
həmin üslub, işləmək üslubu
mənə çox kömək edir. Məsə
lən, kənar teatrlara dəvət alı
ram. Deyirlər, bir aya tamaşa
hazırlamalısan. Deyirəm, baş
üstə. Ondan qorxmuram.Mən

bilirəmki,aktyorlanecəişləyib
onubuqısavaxtdanecəhazır
laya bilərəm.Məsələn, “Xəca
lət” tamaşası premyeraya 22
günə hasil oldu. Amma 12 il
teatrın repertuarında oldu. Əl
bəttə,belə tamaşalarınolması
üçünəsaskamertonlara–akt
yorlara minnətdaram. Sadala
yım da: Xalq artistləri Siyavuş
Aslan, Nurəddin Mehdixanlı,
FirəngizMütəllimova,BəstiCə
fərova,KamalXudaverdiyevvə
başqaları.Bax,bunəslinçoxu
məni insan olaraq qəbul elə
məsələr də, birlikdə xeyli yad
daqalanişəimzaatmışıq.

– Si zə olan bu mü na si bə ti in di 
özü nüz dən eşi di rəm.
–Olabilər.Ammamənçətin

adamam, nə edim? Hansısa
adamüçünyox,prosesüçün,iş
üçün işləyirdim.Onlaraeləgə
lirdi ki, hər hansı aktyora görə
rol,pyesseçirəm.Ammazaman
gəldivəhərşeyözyolunutapdı.
Mən o aktyora hörmət edirəm
ki,onunsənətivəsənətinəmü
nasibətiolsun.

– Be lə çı xır ki, düş mə ni də 
sə nə tə gö rə qa zan mı sız. Yə
ni pe şə kar ada mın doğ ru bi lib 
de dik lə ri ba şı na iş açıb, elə
mi?
–Vaxtvardı,məneləbilirdim

ki,Azərbaycanteatrınıninkişaf
mərhələsininhərhansıbirfaizi
də mənim işlərimdən asılıdır.
Amma bu gün belə demirəm.
Bu inciklik də deyil. Sadəcə,
elədüşünürəmvəürəklədeyi

rəm.Bugüntamambaşqapro
seslərgedir vəmənoproses
lərdəiştiraketməkistəmirəm.

– Yə qin ye nə ba şı nı zı işə qat
mı sız. Ha zır da han sı teatr
da han sı pye sin qu ru lu şun da 
“giz lən mi siz”?

–HazırdaİrəvanDövlətAzər
baycan Dram Teatrında Azər
Turanın “Cavidnamə” kitabı
əsasında “Mən, atam, anam,
qardaşım və Stalin” adlı tama
şanınməşqlərigedir.Həyatyol
daşımEsmiraldaOsmanovailə
sənətbarədəikikitabyazmışıq,
bundan başqa, rejissor sənə
ti ilə bağlı iki tərcüməmizolub.
Pandemiyadövründəikidərslik
yazmışam,birkitabüzərindəiş
ləmişəm. Qismət olsun, onları
çap elətdirəcəm. Xalq yazıçısı
Anarın“Yaşamaqhaqqı”trakta
tı əsasında tamaşa hazırlama
ğı düşünürəm. Dərindən oxu
yuram, çalışıram ki, səhvlərim
olmasın. Hesab edirəm ki, bu,
mənimmənəviborcumdur.Son
raYunusOğuzun“Cığır”romanı
əsasındapyeshazırlayıram.Və
digərişlərimizvar.

– İş lə dik cə on la rın səh nə yo lu
nu, ha ra da qo ya ca ğı nı zı da dü
şü nüb süz yə qin.
–Yox,heçbilmirəmharadaqo

yulacaq.Əsasodurki,müəllifər
mənimlə işləmək istəyirlər, mən
dəbunusevərəkedirəm.Baxaq
görəkdə.Əslində,vacibdeyilki,
mənhazırlayım,kimə lazımola
caq, götürüb quracaq. İndi də
işləyirəm.Yenədənəticəsinidü
şünmədən.Sözsüzki,yenəsəhv
etdiyimianlayaraq.Ammanəet
məli?Məndəbeləadamam.

– Son 10 ilə nə zər sal saq, 
pay taxt dan böl gə yə ən çox 
ax ta rı lan re jis sor su nuz. Sıx 
qra fik, fa si lə siz iş və sü kut. 

Bu pa ra doks da özü nü zü ne cə 
hiss edir siz?
–Səmimideyimki,çoxyaxşı.

Allahaandolsun,çoxyaxşı.Bi
lirsinizniyə?Çünkimənheçnə
yi nəyinsə, kiminsə naminə et
məmişəm.Birincisi,özqəlbimə,
düşüncəmə görə etmişəm. Bir
əsəri bəzən 5, 10 il beynimdə
saxlamışam,işləmişəmvəson
ragörmüşəmki,onuoynamağa
aktyoryoxdur,həmənsilmişəm,
yenisiniyazmışam,onunifaçıla
rını safçürük etməyə başlamı
şam.Yəniheçvaxtbaşqahəm
karlarımkimi,onunüçün,bunun
üçüntamaşahazırlamamışam.

– Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı na baş re jis sor tə yi na
tı nız da çə tin döv rə tə sa düf 
et miş di...
–Asanheçnəolmur.Mənora

təyin olunanda kimsə məndən
böyük teatr yaratmağı tələb et
mədi. Sadəcə, proses getməli
idi.Üçteatrbirləşmişdi,kimlərisə
dahaçox,kimlərisəazyolaver
mək,kollektiv işənailolmaq la
zımidi.Bütünbunlaranisbətdə,
özüdəməndəntələbolunandan
da o yana keçərək orada xey
li tamaşahazırlamışamvəhələ
dəoynanılır.Kassadada, festi
vallardadateatrınüzünüağedə
bilmişəm. Amma yola vermək
məniçoxyorub,yordu.Sonillər
gördümki,yox,dahaalınmır.

– Ümu miy yət lə, ən mü kəm
mə lə can at maq, ən yax şı sı 
ol maq üçün sə nət lə məş ğul 
ol ma maq pe şə əx la qı ba xı
mın dan nə qə dər doğ ru dur?
– Siz deyən məqamları dü

şünmədən,sadəcə,işimləməş
ğul olmuşam. Müəllifərin təq
dim etdikləri əsərləri oxuyub
içərilərindən seçib, səhnəyə
qoymuşam. Mənim nəzərimdə
birtamaşa1015ilgedəbilməz.
Bu o zaman baş verər ki, akt
yorlar, iştirakçılar onu ləzzətlə
ifaedibyeninələrsətapabilər
lər. Əksi, ifaçının özü üçün də
maraqsızolurvəbumənadata
maşaçınıyormaqolmaz.Tama
şanıqəlbvəbeyinləoynayanaz
aktyorvarvəonlardasütundur.

“Pro ses ki mi alın ma yan 
ta ma şa re per tuar dan 

çı xa rıl ma lı dır”

– Ba yaq dan hər iki teatr da 
qu ru luş ver di yi niz uzu nö mür
lü ta ma şa la rı sa da la dı nız. 
Mə sə lən, in di on la rın heç bi ri 
Aka de mik Mil li Dram Teat rı

nın re per tuarın da yox dur.
– Təbiidir. Çünki ifaçısı yox

dur, yaşlanıb. Gənc Tamaşa
çılar Teatrında elə tamaşalar
var idiki, teatrınrəhbərliyindən
xahiş edib onları repertuardan
çıxarmışıq. Çünki proses kimi
alınmayan tamaşa repertuar
dan birmənalı çıxarılmalıdır.
Lap az oynansa belə. Çünki
tamaşaçının hissiyyatı ilə oy
namaqolmaz.Ammabaxın, il
lər keçir, aktyor yaşlanır, fiziki
imkanları məhdudlaşır, amma
o, yenə cavan oğlan rolunda
oynayır, oynadılır.Bu, nəyə la
zımdır? Hər bir tamaşa bitməli
vəəvəziolmalıdır.Bununüçün
dəoxumaqvətapmaqlazımdır.

– İs tər teatr pro se si nə nə za
rət edən lər, is tər sə də onun 
için də olan lar bir şe yi is tə yir
lər: pro ses get sin. İn di han sı 
pro ses ge dir və ümu mən ge
dir mi?
–Çətinsualdır.Əvvəliştirakçı

idim deyə başqa cavab verər
dim. İndi müşahidəçiyəm deyə
rahatlıqla maraqsızlığını etiraf
edəbilərəm.

– Bi zim teatr ar xaik dir, yox sa 
müasir?
– Kifayət qədər müasirdir.

Amma kənardan bu, belə gö
rünmürsə, onun günahkarı biz
rejissorlarıq. Öz ambisiyamızı
kənara qoyub, doğrudüzgün
düşünübişləməliyik.Təbiiki,bu
işləməkdə aktyor əsas şərtdir.
Biz onları inandırmağı bacar
malıyıq. İndi pisi budur ki, akt
yorlar bəzən cəmiyyətdə baş
verən neqativ hallar əsasında
yazılan pyesləri “baxdığınmən
deyiləm ha, qəhrəmandır və
pis olan odur.Roldur da, rejis
sorveribvəməndəoynamağa
məcburam”iləoynayırlarvəbe
ləşeyləridaha“peşəkar”baca
rırlar...

– Son ra da çox iş lə yən akt yo
ra “re jis so run əvə zo lun ma zı” 
aya ma sı nı ya pış dı rır lar.
– Məcbur olur, verirlər, oy

nayır.Odabezir.Sənözündə
ondanbezirsən.Baxın, ən zəif
sayılan aktyora mövsümdə 6
rolver,hamıonuqəbuledəcək.
Hətta “Ondan böyük sənətkar
yoxidi,niyəkənardaqalmışdı?”
deyəcəklər. O, sadəcə olaraq,
səhnədəmövcudolmağınyolu
nuöyrənirvəoluraktyor,vəssa
lam.Bizimsizinlədanışdığımız
böyük, dərin obraz yaratma o
deyil,sözsüz.

– Bi zim real lıq da baş re jis sor
la qu ru luş çu re jis so run heç bir 
fər qi yox dur sa, nə dir bu böl
gü?
–Heçbirfərqiyoxdurvəheç

vaxt da olmayıb.Amma, əslin
də, baş rejissor bədii rəhbər
kimi teatrın proqram tamaşala
rının kamertonudur.Ancaqbiz
də bunun dəxli yoxdur. Mənim
üçün direktor var. O, həmişə
hakimdir.

– Bu yax şı dır, yox sa pis?
– Səmimi deyim də, mənim

direktorlarla münasibətim hə
mişə yaxşı olub. Çünki onlarla
söhbətimişotağındaolubvəelə
oradacadaqalıb.Narazı olmu
şamsa, fikirlərimi deyib inandır
maq istəmişəm. İnananlarmöv
sümün axırında mən deyənə
gəlib çıxıblar. Bunu Akademik
Milli Dram Teatrında işləyəndə
dəgörmüşəm,digərteatrdabaş
rejissor olanda da. Sadalanan
uğurlu tamaşalar mənim bədii
rəhbərvədirektorlarıinandırma
ğımın məhsuludur. Onların yox
ha,mənim!

– Be lə çı xır ki, ar tıq çə tin inan
dı rır sı nız.
–Yox,sadəcə,ondahəvəsim

varidi.İndiillərdirbunacəhddə
etmirəm.

– Bir az ov qa tı də yi şək, ha zır
da han sı ob raz da sı nız? İn di 
kə nar dan Kef i İs gən də rə ox
şa yır sı nız, ona gö rə so ruş
dum.
–Yamançətinəsaldınızməni.

KralLir.Böldüm,verdimvəson
radaanladımki,səhvelədim.

– Ni yə 60dan son ra yal nız 
özü nüz də səhv ax ta rır sı nız?
–Səhvdirdə.Mənəeləgəlir

diki,mənihəzmetməkolmaz.
Amma yanıldım. İndi ləzzətlə
gülürəm. Sən demə, hələ qa
xac deyiləm, “yeyilə” bilirəm.
Demək,qaxacolmaqüçünhə
lə10ildəyaşamalıyam(Gülür,
ancaq bunun acı gülüş olduğu
aşkarsezilir).

– Söh bə ti niz də ki sə mi miy yə ti 
də, iro ni ya nı da, sar kaz mı da 
duy dum. Oxu cu ne cə du ya
caq, bil mi rəm.
–Odasizdənasılıdır.Remar

kalarda yazarsız ki, burda gül
dü,burdahirsləndi,burdasus
du(gülür).

 – Mən cə, siz ta ma şa çı nı zı ta
nı dı ğı nız ki mi o da si zi yax şı 
ta nı yır.
–Onda,mənitanıyanhərkə

səsalamdeyin.

– Baş üs tə.

Söhbətləşdi: Həmidə 
Nizamiqızı

Ən çətini özünə yalan danışmaqmış...
Yaxud lənətə gəlmiş fədakarlıq imkan vermədi yaşamağa...
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2023-cü il də Azər bay can 
ki ne ma toq ra fi ya sı nın 125 
il li yi qeyd olu na caq. Bu il lər 
ər zin də Azər bay can ki ne-
ma toq ra fi ya sı şə rəf li in ki şaf 
yo lu ke çib. Azər bay can ki no-
su nun in ki şa fı nın bö yük bir 
döv rü ümum mil li li der Hey-
dər Əli ye vin adı ilə bağ lı dır. 
1969-cu il də Hey dər Əli yev 
Azər bay can Kom mu nist 
Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə si-
nin Bi rin ci ka ti bi se çil dik dən 
son ra Azər bay can ki ne ma-
toq ra fi ya sı da mə də niy yə ti-
mi zin tər kib his sə si ki mi ye ni 
in ki şaf yo lu na qə dəm qo yur.

Azərbaycan Dövlət Film
Fondunundirektoru,Əməkdar
incəsənət xadimi Cəmil Qu
liyev bu sözləri AZƏRTACın
müxbiri ilə söhbətində söylə
yib.
Ulu öndər Heydər Əliye

vin ölkəmizdə kino sənətinin
inkişafı naminə çoxşaxəli tə
şəbbüslərindən, sənət adam
larına diqqət və qayğısından
danışan ADFFnin direktoru
bildiribki,ötənəsrin70ci illə
rindəümummilliliderinsəyivə
zəhməti nəticəsində Azərbay
can kinosunun madditexniki
bazasının yaxşılaşdırılması,
kinoşəbəkəsinin inkişafı, yeni
kinoteatrlarıntikilməsi,eyniza
manda mühüm tarixi filmlərin

ərsəyə gəlməsi istiqamətində
birçoxişlərgörülüb.“Azərbay
canfilm” Kinostudiyası üçün
yenitexnikavənəqliyyatvasi
tələri alınıb, eyni zamandaki
nostudiyanın inkişafına böyük
diqqət yetirilib. Məhz həmin
illərdə Heydər Əliyevin səylə
ri nəticəsində Azərbaycanda
mühüm tarixi filmlər çəkilib.
Bunların sırasında rejissorlar
danHəsənSeyidbəylinin“Nə
simi”,TofiqTağızadənin“Dədə
Qorqud”,EldarQuliyevin “Ba
bək”və“Nizami”filmləriniqeyd
edə bilərik. Bu ekran əsərləri
geniştamaşaçırəğbətiqazan
dıvəümumittifaqfestivalların
da mükafatlara layiq görüldü.
1979cu ildə rejissor Rasim

OcaqovunkinodramaturqRüs
təm İbrahimbəyovunssenarisi
əsasındaçəkdiyi“İstintaq”filmi
HeydərƏliyevinköməyivəsə
yi nəticəsindəekranlara bura
xıldı,sonrabufilmSSRİDöv
lətmükafatınalayiqgörüldü.
Cəmil Quliyevin sözlərinə

görə, ulu öndər Heydər Əli
yev Sovet İttifaqı Kommunist
PartiyasıMərkəziKomitəsiSi
yasiBürosununüzvüvəSSRİ
NazirlərSovetiSədrininbirinci
müavinivəzifəsindəçalışarkən
mədəniyyət, o cümlədən ki
no sahəsini də kurasiya edib.
ADFF direktoru xatırladıb ki,
1984cüildəMoskvadaSSRİ
kinematoqrafçılarının böyük
bir toplantısı keçirilmişdi.

Uluöndərbu toplantıdageniş
məruzə ilə çıxış etmişdi. O,
məruzəsində kinematoqrafiya
nın vəzifələrindən danışmış,
gənclər və yeniyetmələr üçün
yeni filmlərin çəkilməsi, kino
şünaslığın inkişafı,beynəlxalq
festivallarıntəşkilolunması,ki
nematoqrafiyanınmadditexni
kibazasınınyaxşılaşdırılması,
eynizamandayenikinodrama
turqların kino prosesinə cəlb
olunması, yeni mövzuların,
həmçininformalarınaxtarışıvə
s. bu kimi mühüm məsələləri
qaldırmışdı.Buçıxışbütünitti
faqmiqyasındakinoaləmində
genişrezonansdoğurmuşdu.
CəmilQuliyev qeyd edib ki,

Heydər Əliyev müstəqil Azər
baycana rəhbərliyi dövründə
də  kinematoqrafiya sahəsi
nə diqqət və qayğı göstərib:
“Azərbaycanda yenidən kine
matoqrafiyaya vəsait ayrıldı,
yenifilmlərçəkilməyəbaşlanıl
dı.HəmçininDövlətFilmFon
du yaradıldı. Heydər Əliyevin
2000ci il dekabrın 18də im
zaladığı müvafiq sərəncama
əsasən, Azərbaycanda “Kino
Günü” təsis olundu. Azərbay
cankinematoqrafçılarının,kino
işçilərinin peşə bayramı qeyd
olunmağa başlandı. Bütün
bunlar Heydər Əliyevin kine
matoqrafiya sahəsinə, eləcə
də kinematoqrafçılara diqqət
vəqayğısınıngöstəricisiidi...”.

De yir lər ki, pey ğəm bər lər dən 
son ra Al la ha ya xın olan şair-
lər dir. Çün ki şair lə ri də Tan rı 
se çir, on la ra xü su si is te dad 

pa yı əta edir. Xal qı mı zın be lə se çi-
lən si ma la rı içə ri sin də Da vud Nə sib 
im za sı da var. O, şair li yi be lə tə rən-
nüm edir di:

Elimizibirgün,üçgünanmırıq,
Özümüzüondanayrısanmırıq,
Korun-korunkülolmuruq,yanmırıq.
Sönəndədəulduzkimisönürük,
Bizşairik–yagec,yatezdinirik,
Torpaqolub,butorpağadönürük.

Davud Nəsib 1942ci il avqustun
25dəQazaxrayonundadünyayagöz
açmışdı. Anası İnsan xanımın həzin,
kövrəklaylaları,bayatılarıonunruhunu
oxşadı,müharibədənqayıtmayanata
sının nisgili isə elə uşaq yaşlarından
onun əbədi dərdinə çevrildi. İlk şeiri
1956cıildəQazaxdanəşrolunan“Qa
libiyyət bayrağı” qəzetində çap edildi.
“Mənimdoğmaçayım–mənimKürça
yım”adlıbuşeiriDavuduyaşıdlarından
fərqləndirdi, yaşlıların diqqətini cəlb
etdi. 19591963cü illərdə BDUda ali
təhsilaldı.Həminillərdənözistedadı
nı gərgin zəhmətlə qovuşduraraq fəal
şəkildə ədəbi mühitə qoşulan Davud
Nəsibin yaradıcılığı zənginləşdi, rən
garəngçalarlaraldı.1966cıildəşairin
“Gözümsəniaxtarır”adlıilkkitabıişıq
üzügörür.
O, ədəbiyyatımıza şair, yazıçı, pub

lisist və tərcüməçi kimidəyərli töhfələr
verib.OnunmacarşairiMiklosRadne
tinin“Yaralıağılar”şeirlərkitabınıtərcü
məetməsiAzərbaycanvəmacarədəbi
mühitiüçünmənəvi körpüoldu.Ədəbi
materiala diqqət, sevgi 197880ci il

lərdə onuMacarıstana da çəkib
aparmışdı. Beləcə, dünya ədə
biyyatındandabirneçəbədiitər
cüməninmüəllifiolanDavudNə
sibin əsərləri müxtəlif illərdə və
müxtəlifməkanlardanəşrolunur.
1974cüildəMoskvada“Sovetski
pisatel” nəşriyyatında nəşr edil
miş “Anamaməktublar”,1981ci
ildə “Ocaq daşları” kitablarının
adınıçəkəbilərik.
Davud Nəsib yaradıcılığının

ümumimənzərəsionun“Məhəb
bət yolları”, “Ürək sözsüz danı
şır”,“Ümidqatarı”,“Bizdənsonra
yaşayanlar”, “Dünya bir körpü
dür”,“Karvangedir”,“Atalaylası”şeirlər
kitablarında, “Cavanşir”, “Cavanşirsiz
məmləkət”vədahaneçəneçəəsərlər
dəəksinitapıb.
O, bədii yaradıcılıqla yanaşı, Azər

baycan Televiziya və Radio Verilişləri
Komitəsində, “Ədəbiyyat və İncəsənət”
qəzetində işləyərkəndəelmvə incəsə
nətxadimlərininhörmətvərəğbətiniqa
zanıb.
BütünbunlarDavudNəsibinvətənə

vəsənətəolansədaqətinin,sevgisinin
ifadəsidir.Bufikrişairözübelənəzmə
çəkib:

Vətənməhəbbətli,vətənünvanlı,
Birürəkdöyünürköksümünaltda.

2003cü ilmartın26daqəfilbirqə
zadaDavudNəsibinməhəbbətləvuran
ürəyisusdu.O,cismənsevdiklərindən
vəonusevənlərdənayrıldı.Ruhənisə

həmişəyaşardı.Çünkişairlərölmür,ta
lelərə,qəlblərəköçərəkəbədiyaşayır
lar.DavudNəsibdəbeləəbədiömrün
sahibidir.
Təbii ki, xalqımızın belə seçilən si

maları, söz, sənət sahibləri daim xa
tırlanır, yad edilir. Davud Nəsibin xa
tirəsinə həsr olunan tədbirlərdən biri
bu günlərdə Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqındakeçirildi.Budatəsadüfide
yil.DavudNəsibpoeziyasındamusiqi
dənbəhsedənməqamlarolduğukimi,
musiqidünyamızdadaşairinpoeziyası
öz əksini tapıb. Bəstəkarlarımız onun
şeirlərinə musiqinin bir neçə janrında
müraciətediblər.Xalqartisti,professor
FirəngizƏlizadə1980ciillərdəDavud
Nəsibinşeirləriəsasındaxorvəsimfo
nikorkestrüçün“Oda”əsəriniyazıbvə
buəsəruluöndərimizHeydərƏliyevin
dədiqqətinicəlbedərəkyüksəkmüka
fatalayiqgörülüb.

Azər Rzayev, Ramiz Mirişli,
Telman Hacıyev, Əfsər Cavan
şirov, Mobil Babayev, Firəngiz
Babayevavəbaşqabəstəkarla
rımızdaDavudNəsibinşeirləri
nə gözəl melodiyalar əsasında
yaddaqalan,unudulmazmahnı
larbəstələyiblər. “Qızlaryaman
göyçəkdir”, “Sevənlərə gül ve
rin”,“Gəl,əzizim!”,“Məhəbbətin
olaram”, “Məhəbbətin adları”,
“İşimiz avand olsun”, “Analara
etibar edin” və daha neçəne
çəmahnılarınadınıçəkəbilərik.
“Musiqi”adlımahnınınmətnində
isəDavudNəsibinmusiqisevgi

sivəmusiqiduyumunuMobilBabayev
özmelodiyasıiləçoxgözəltərənnüm
edib.Buvəyadigərmahnılarunudul
maz sənətkarlarımız İslam Rzayev,
BabaMahmudoğlu,GülağaMəmmə
dov, Xalq artistləri Flora Kərimova,
Mübariz Tağıyev və başqalarının ifa
sında səslənərək lentə alınıb.Həmin
mahnılardan biri də bəstəkar qəlbli
XalqrəssamıAğəliİbrahimovaaiddir.
“Gözüm səni axtarır” adlı bu nəğmə
də yaddaqalan xoş melodiyaya ma
likdir.Bumahnılarmüasirifaçılarında
repertuarında səslənir. Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqındakeçirilənxatirə
gecəsində də həminmahnılardan bir
neçəsini Əməkdar artist Nuriyə Hü
seynova və Sərxan Bünyadzadə tar
zən Mehman Mikayılov və kamança
ifaçısı Cahandar Mikayılovun müşa
yiətiiləifaetdilər.

TədbiriaçanAzərbaycanBəstəkarlar
İttifaqınınsədriFirəngizƏlizadəxatirə
gecəsininməhzbuməkandakeçirilmə
sininbirvacibəhəmiyyətinidəvurğula
yaraqşairbəstəkartandemininmusiqi
sənətiüçünzəruriolduğunuqeydetdi.
ÇünkidahiÜzeyirbəyyazırdıki,yaxşı
mahnıyaxşımətndənbaşlayır.
TədbirdəçıxışedənXalqşairiNəri

manHəsənzadə, tanınmış ictimai xa
dim,diplomatHəsənHəsənovDavud
Nəsibin xatirə gecəsininməhzBəstə
karlar İttifaqında keçirilməsinə də çox
böyükdəyərverdilər.
Xatirə gecəsində Davud Nəsibin

həyat və yaradıcılığı ilə bağlı videof
raqmentlər də təqdim olundu. Vaxtilə
sənətkar haqqında hazırlanan televi
ziyaverilişlərindənİsaMuğanna,Vaqif
Səmədoğlu,TeymurBünyadov,Vidadi
Babanlı,NizamiCəfərov,BudaqBuda
qov,QəzənfərPaşayev,Qabil,Anarvə
başqalarının Davud Nəsib haqqında
dedikləri fikirlər bir dahamaraqladin
lənildi. Cənubi Azərbaycandan məx
susənbutədbirədəvətalanArifMeh
mandost şairin sözlərinə bəstələdiyi
“Bahar və sevgilim” mahnısını gənc
pianoçuXəyalƏsədlininmüşayiəti ilə
ifaetdi.
Qazax elindən olan şairin şeirlərini

aşıqlarŞahinSüleymanovvəSamirCə
laloğluaşıqhavalarıüstündədəifaetdilər.
QiraətçiHüseynağaAslanovşairinbirne
çəşeirinisəsləndirdi.XatirəgecəsiDavud
Nəsibinözsəsindəşeiriiləbaşaçatdı.
Tədbirin sonunda çıxış edən şairin

oğluXəyyamDavudoğluxatirəişığına
yığışan elm və incəsənət xadimlərinə
ailələriadındanminnətdarlığınıbildirdi.

Səadət Təhmirazqızı 
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Vətən məhəbbətli bir ürək döyünürdü...
Şair Davud Nəsib anadan olmasının 80 illiyində yad edildi

Tanınmış arxeoloq-numizmat Əli Rəcəbli vəfat edib
Azər bay can el mi nə və mə də niy yə ti nə it ki üz ve rib. Ta nın mış 
ar xeoloq, nu miz mat, ta rix üz rə elm lər dok to ru, pro fes sor, Mil li 
Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin Nu miz ma ti ka və epiq ra fi ka el mi-fond 
şö bə si nin mü di ri Əli Rə cəb li no yab rın 12-də, 95 ya şın da və fat edib.

ƏliMəhəmmədoğluRəcəbli1927ci il
avqustun2dəZaqatala rayonundaana
dan olub. 1951ci ildə Bakı Dövlət Uni
versitetininŞərqşünaslıq fakültəsini fərq
lənmədiplomuiləbitirdikdənsonraindiki
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direk
toru, arxeoloqSalehQazıyevin təklifi ilə
numizmatikaixtisasıüzrərespublikadailk
aspirant olaraqmuzeyin aspiranturasına
daxilolub.O,elmirəhbəri,respublikamız
danumizmatikaelminintəşəkkülündəbö
yük xidmətləri olan numizmatarxeoloq,
professorYevgeniPaxomovunlayiqliye

tirməsikimibusahədəmühümuğurlarəldəedib.
1953cü ildənmuzeydəkiçikelmi işçiolaraq fəaliyyətgöstərənƏli

Rəcəbli, 1963cü ildə arxeologiya ixtisası üzrə “Səfəvilər dövlətində
məskukat işi–XVIXVIIIəsrlər”(rusdilində)mövzusundanamizədlik
dissertasiyasınımüdafiəedib.
1968ci ildənmuzeyin Numizmatika və epiqrafika elmifond şöbə

sininmüdirivəzifəsindəçalışanƏliRəcəblieynizamandabirsıraali
təhsilocaqlarındapedaqojifəaliyyətgöstərib,metodiktövsiyəvədərs
proqramlarınınmüəllifiolub.Alimin1997ciildəçapedilmiş“Azərbay
cannumizmatikası”(rusdilində)dərsliyibusahədədəyərlivəsaitdir.
MilliAzərbaycanTarixiMuzeyininelmi ekspozisiyasının yaradıcıla

rındanolan,muzeyinmövzuekspozisiyaplanlarınıntərtibində,muzey
ekspozisiyasınıntəşkilivəreekspozisiya işlərində,həmçininrespubli
kanınbirsıradiyarşünaslıqmuzeylərinin(Naxçıvan,Zaqatala,Xişkə
dərəMasallı, Şamaxı, Gəncə) mövzuekspozisiya planlarının tərtibi,
ekspozisiyalarınınmontajı,eksponatlarıntəyinvətədqiqiişindəbilava
sitəiştirakedənƏliRəcəbli1970ciildə“Fədakarəməyinəgörə”me
dalıilətəltifedilib,1972ciildə“Əməkdarmədəniyyətişçisi”adınalayiq
görülüb.Görkəmlialimhəmçinin“Tərəqqi”medalına(2010),AMEAnın
AbbasquluağaBakıxanovadınamükafatına(2017)layiqgörülmüşdü.
Daimеlmiaхtarışlardaоlmuş,müasirmеtоdikayaəsaslanaraqnu

mizmatikaеlminin inkişafına töhfələrvermişyorulmaz tədqiqatçı,ba
carıqlı,işgüzarmuzеyişçisi,professorƏliRəcəblikollektivinvəhəm
karlarınındərinhörmətiniqazanmışdı.Aliminmütəxəssisnumizmatlar,
tələbələr vəAzərbaycannumizmatikası iləmaraqlananşəxslər üçün
nəzərdətutulmuşəsərləridaimaktuallığınıqorumaqdadır.
ƏliRəcəblininəzizxatirəsionutanıyanlarınqəlbindəyaşayacaq.
Allahrəhməteləsin.

Ustad aşıq Əlixan Niftəliyev dünyasını dəyişib
Azər bay can aşıq sə nə ti nə ağır it ki üz 
ve rib. Us tad aşıq, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Əli xan Ab bas qu lu oğ lu Nif tə li yev 
2022-ci il no yab rın 13-də, 79 ya şın da 
və fat edib. 

ƏlixanAbbasquluoğluNiftəliyev1943
cü ildə Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu
kəndindəanadanolub.Doğulduğukənd
dəortaməktəbibitiribvəsonraordusıra
larındaxidmətedib.Hərbixidmətinibaşa
vurduqdan sonra həyatını aşıq sənətinə
həsr etmək qərarına gəlib. Şirin səsi və
sənətə böyükmarağı onu dövrünün us

tadsənətkarıMikayılAzafınınyanınagətirib.Böyüksənətkarınyanın
daşəyirdolaraqaşıqsənətininincəliklərinimənimsəyib.Zil,şaqraqvə
məlahətlisəsiiləseçilənaşıqƏlixan19681990cıillərdəustadsənət
karƏkbərCəfərovlasənətyoldaşıkimibirgəməclisləraparıb.
Ustadyanındapüxtəlişdikdənsonraelşənliklərində,dövləttədbirlərində,

respublikamızdakeçirilənfolklorfestivallarındaçıxışedib,Azərbaycanmə
dəniyyətinibirsıraxariciölkələrdəkeçirilənbeynəlxalqfestivallardalayiqincə
təmsiledərəkqızılmedal,fəxrifərmanlarvəhədiyyələrlətəltifolunub.
ƏlixanNiftəliyev2008ciildə“Əməkdarmədəniyyətişçisi”fəxriadına

layiqgörülüb.Özünəməxsus ifa tərzi iləseçilənaşıqƏlixaneyniza
mandagüclünatiqlikqabiliyyətivədastanlarımızınmahirbilicisikimidə
aşıqsevərlərinrəğbətiniqazanıb.Onunifaetdiyibirçoxaşıqhavaları
vədastanlarAzərbaycanTeleviziyasının“qızılfond”undasaxlanılır.Bu
sıradan“NovruzvəQəndab”dastanınıxüsusiləqeydetməklazımdır.
Azərbaycanaşıqsənətinininkişafında,yeniyetməvəgənclərdəbusə

nətəmeyilvəmarağıngücləndirilməsindəböyükxidmətləriolanƏlixan
NiftəliyevAzərbaycanaşıqlarınınIV,VvəVIqurultaylarındaiştirakedib.
HərzamanbənzərsizifasıiləseçilənustadsənətkarƏlixanAbbas

quluoğluNiftəliyevinəzizxatirəsidoğmalarınınvəbütünsənətsevərlə
rinqəlbindəyaşayacaq.
Allahrəhməteləsin.

Azər bay can Aşıq lar Bir li yi

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat-
çı lı ğı ilə no yab rın 10-da Mu si qi 
Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yin də 
gör kəm li mü ğən ni, Xalq ar tis ti 

Məm məd ba ğır Ba ğır za də nin (1950-
2005) xa ti rə ge cə si ke çi ril di. 

Muzeyindirektoru,Əməkdarmədəniy
yət işçisiAlla Bayramova tədbiri açaraq
sənətkarınhəyat vəsənət yolundanda
nışdı.Qeydetdiki,MəmmədbağırBağır
zadəBakınınNardarankəndindəanadan
olub.Sənətəelşənliklərindəngəlib.Xalq
və bəstəkar mahnılarının gözəl ifaçısı
olansənətkar,həmdəürəyəyatanmah
nıların bəstəkarı kimi tanınıb. “Kimlərə
qaldı dünya?”, “Yadıma düşdü”, “Qaldı
dağlarda”vəs.mahnılarıözünün ifasın
da könülləri oxşayıb.M.Bağırzadə daha
çoxşairəZivərAğayevavətanınmışbəs
təkar Ələkbər Tağıyevlə yaradıcılıq əla
qələriqurub.
Musiqişünas, sənətşünaslıq üzrə fəl

səfədoktoru,Əməkdarmədəniyyətişçi
siSəadətTəhmirazqızımərhummüğən
ninin sənət yolundan danışdı. Diqqətə
çatdırdı ki, sənətkar ifaçılıq fəaliyyəti
dövründəklassik,həmdəmüasirbəstə
karlarınəsərlərinəmüraciətedib.Onun
ifasında 200dən çox mahnı, təsnif və
muğam dinləyicilər tərəfindən maraqla
qarşılanıb.
Tarzən,XalqartistiRamizQuliyevçıxı

şındagörkəmlisənətkarlabağlıxatirələrini
diləgətirdi.Bildirdiki,ƏləkbərTağıyevhə
mişəyaradıcıgənclərəqayğıiləyanaşardı.

Onlarınsənətdəirəliləməsivətanınması
üçün səy göstərərdi. M.Bağırzadəni də
sənətəgətirən,yaradıcılığındaxüsusiro
luolanməhzbəstəkarƏləkbərTağıyev
dir.
TədbirdədahasonraXalqartistləriAğa

səlimAbdullayev,ZaurRzayev,Əməkdar

incəsənətxadimləriNazimKazımov,Çin
giz Abbasov, tanınmış müğənni Manaf
Ağayev, Nardaran kənd ağsaqqalı Hacı
Ağası və başqaları çıxışlarında görkəmli
müğənni haqqında xatirələrini bölüşdülər.

Qeyd olundu ki, M.Bağırzadə ifa etdiyi
mahnılarda əbədi ömür qazanıb. Onun
nəğmələribugündəmüğənnilərinreper
tuarındayerinialır.
SonrasənətkarınoğluRahimBağırzadə

çıxışedərəktədbirintəşkilatçılarınavəiş
tirakçılaratəşəkkürünübildirdi.

SondaqonaqlarR.Bağırzadəninmuze
yəhədiyyəetdiyiatasınaməxsusbəziəş
yalar,qavalvəfotoşəkillərdənibarətsərgi
ilətanışoldular.

S.Fərəcov

“Yadıma düşdü...”
Xalq artisti Məmmədbağır Bağırzadənin xatirə gecəsi

Azərbaycan kinosunun inkişafının 
böyük bir dövrü ulu öndərin adı ilə bağlıdır
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17 no yabr 1906 – Dün ya şöh rət li xal ça çı alim, de ko ra tiv sə nət 
us ta sı, Xalq rəs sa mı Lə tif Hü seyn oğ lu Kə ri mov (1906 – 9.9.1991) 
Şu şa da ana dan olub. “Azər bay can xal ça la rın da or na ment”, “Azər-
bay can xal ça sı” çox cild li yi və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. L.Kə ri mo vun 
tə şəb bü sü ilə Ba kı da Xal ça Mu ze yi təş kil olu nub.

17 no yabr 1927 – Ya zı çı, Əmək dar jur na list Əli İl dı rı moğ lu (Mə mi-
şov: 1927 – 18.11.2020) Qu bad lı ra yo nu nun Əli qu luuşa ğı kən din də 
ana dan olub. Ki tab la rı: “Kö zə rən sə tir lər”, “Qar lı ge cə lər” və s.

17 no yabr 1933 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, piano çu Gü la rə Əziz 
qı zı Əli ye va (1933 – 27.7.1991) Ba kı da do ğu lub. “Dan ul du zu” inst ru-
men tal an samb lı nın bə dii rəh bə ri olub. “Şüş tər” rap so di ya sı, “Hu ma yun” 
süita sı, “Ba ya tı-kürd”, “Şur” fan ta zi ya la rı nın müəl li fi  dir. Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te tin də Mu si qi nə zə riy yə si ka fed ra sı nın mü di ri olub.

17 no yabr 1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Zem fi  ra Ba ba qı zı 
Ba ba ye va (1954 – 20.7.2021) ana dan olub. “Azər bay can fi lm” Ki nos-
tu di ya sın da iş lə yib. Ba kı Bə lə diy yə Teat rın da trup pa mü di ri olub.

17 no yabr 1978 – Əmək dar ar tist Sə məd Əmi ras lan oğ lu Ta ğı-
za də (1907–1978) və fat edib. Gən cə Döv lət Dram Teat rın da akt yor, 
trup pa mü di ri iş lə yib.

17 no yabr 1994 – Mosk va da, İt ti faq lar Evi nin Sü tun lu za lın da 
da hi Azər bay can şairi Mə həm məd Fü zu li nin 500 il lik yu bi le yi qeyd 
edi lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra sim də çı xış edib.

17 no yabr 2006 – Xalq ar tis ti Gül şən Ağa da daş qı zı Qur ba no va 
(19.12.1950 – 2006) və fat edib. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da çı xış 
edib. Ki no da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

18 no yabr 1990 – Ta nın mış akt yor Əf ra si yab Məm mə dov 
(19.3.1928 – 1990) və fat edib. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Ko roğ lu”, 
“Də də Qor qud” və s. fi lm lər də çə ki lib.

18 no yabr 1994 – Gör kəm li teatr şü nas, pub li sist, Əmək dar mə-
də niy yət iş çi si Qu lam Məm məd oğ lu Məm məd li (25.3.1897 – 1994) 
və fat edib.

18 no yabr 2000 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti Emin Sa bi toğ-
lu (Mah mu dov; 2.11.1937 – 2000) və fat edib. Mu si qi li ko me di ya la-
rın, po pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir, çox say lı fi lm lə rə (“Bi zim Cə biş 
müəl lim”, “Gün keç di”, “Də də Qor qud”, “Onun bə la lı sev gi si”, “İs tin-
taq” və s.) mu si qi ya zıb.

19 no yabr 1907 – Xalq ar tis ti Kse ni ya Lvov na Ba bi çe va (1907-
1984) ana dan olub. 1938-ci il dən Azər bay can Döv lət Rus Dram 
Teat rın da akt ri sa ki mi fəaliy yət gös tə rib.

19 no yabr 1915 – Bəs tə kar, tar zən Hö kü mə Yu sif qı zı Nə cə fo-
va (1915-2002) Ba kı da ana dan olub. “Kaş ki, gö zəl ol ma yay dım”, 
“Cey ran ba la sı” və s. po pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir.

19 no yabr 1935 – Ta nın mış dil çi alim, pro fes sor, AMEA-nın müx-
bir üz vü Zem fi  ra Na dir qı zı Ver di ye va (1935 – 8.11.2010) ana dan 
olub. Ger man dil lə ri üz rə elm lər dok to ru ol muş ilk azər bay can lı 
alim dir. Xa ri ci Dil lər İns ti tu tu nun (in di ki Azər bay can Dil lər Uni ver si-
te ti) rek to ru olub.

Dün ya
17 no yabr Bey nəl xalq Tə lə bə Gü nü dür. Çe xi ya lı tə lə bə lə rin fa-

şizm iş ğa lı əley hi nə çı xı şı nın (28 okt yabr 1938) il dö nü mü mü na si-
bə ti lə 1946-cı il no yab rın 17-də Pra qa da ke çi ri lən bey nəl xalq konq-
res də tə sis edi lib.

17 no yabr 1895 – Məş hur rus fi  lo so fu, in cə sə nət nə zə riy yə çi si 
Mi xail Bax tin (1895–1975) ana dan olub.

18 no yabr 1786 – Al man bəs tə kar və mu si qi şü na sı Karl Ma ria 
fon Ve ber (Carl Ma ria von We ber; 1786–1826) ana dan olub.

18 no yabr 1787 – Fran sız rəs sa mı, fo toq ra fi  ya nın ya ra dı cı la rın-
dan bi ri Lui Jak Man de Da ger (Louis Da guer re; 1787–1851) ana-
dan olub.

18 no yabr 1860 – Pol yak bəs tə ka rı və piano çu su İq na si Yan Pa-
de revs ki (Ig nacy Pa de re wes ki; 1860–1941) ana dan olub.

18 no yabr 1927 – Ru si ya ki no re jis so ru, sse na rist El dar Alek sand-
ro viç Rya za nov (1927 – 30.11.2015) ana dan olub. Film lə ri: “Kar na val 
ge cə si”, “Av to mo bil dən qo run!”, “Qə ri bə tə sa düf və ya hə mi şə tə miz-
lik də”, “İş də mə həb bət ma cə ra sı”, “İki nə fər üçün vağ zal” və s.

19 no yabr 1528 – İn ti bah döv rü nün ital yan rəs sa mı Paolo Ve ro-
ne ze (Paolo Ve ro ne se-Cag liari; 1528–1588) ana dan olub.

19 no yabr 1711 – Rus ali mi, şair, müasir rus ədə bi di li nin ba ni si 
Mi xail Va sil ye viç Lo mo no sov (1711–1765) ana dan olub.

19 no yabr 1843 – İs veç rə fi  lo so fu, em pi riok ri ti siz min ba ni lə rin-
dən bi ri Ri xard Ave na rius (Ric hard Hein rich Lud wig Ave na rius; 
1843–1896) ana dan olub.

19 no yabr 1900 – Al man ya zı çı sı, in cə sə nət və ədə biy yat nə-
zə riy yə çi si An na Ze gers (An na Seg hers – əsl adı Netty Reiling; 
1900–1983) ana dan olub. Əsər lə ri: “Fev ral da yol”, “Öl müş qız la rın 
gə zin ti si”, “Dar ağa cın da işıq” və s.

19 no yabr 1903 – Məş hur ba let meys ter və pe da qoq, SS Rİ-nin 
Xalq ar tis ti Asaf Mi xay lo viç Mes se rer (1903–1992) ana dan olub.

Hazırladı: V.Orxan

17-19 noyabrXatirə təqvimi

Yüksək bədii təxəyyüllü sənətkar

“Gör dü yün, mü şa hi də et di yin 
hər şe yi kə ta na, ka ğı za kö-
çür mək hə lə rəs sam ol maq 
de yil. Təs vi ri sə nə tin bu sa hə-
si ilə məş ğul olan la rın yük sək 
bə dii tə xəy yü lü ol ma lı dır”.

Bu fi  kir lər Azər bay can təs vi ri 
sə nə tin də də rin iz qo yan sə nət-
kar lar dan Xalq rəs sa mı Da vud 
Ka zı mo va məx sus dur. 

Gör kəm li fır ça us ta sı ya ra dı-
cı lıq fəaliy yə ti döv rün də da ha 
çox mü ha ri bə qəh rə man la rı nın 
ob raz la rı nı ya ra dıb. Rəs sa mın 
əsər lə rin də sə mi miy yət, uşaq 
mə sum lu ğu və on la rı əha tə edən 
qay ğı keş lik ba ca rıq la əks olu nub. 

Da vud Meh di oğ lu Ka zı mov 
9 no yabr 1926-cı il də Ba kı da, 
İçə ri şə hər də dün ya ya göz açıb. 
Uşaq lıq və gənc lik il lə ri qan-
lı-qa da lı mü ha ri bə il lə ri nə tə sa-
düf edir. Al tı ya şın da ikən ailə yə 
bəd bəxt lik üz ve rir, ata sı və fat 
edir. On lar əmi si Kər bə la yı Ka zı-
mın hi ma yə sin də qa lır lar. Da vud 
er kən çağ lar dan təs vi ri sə nə tə 
ma raq gös tə rir. Mək təb li qə lə mi 
ilə im kan düş dük cə ka ğız üzə rin-
də şə kil lər çə kir. Onun bu hə və-
si ni gö rən əmi si Da vu du Pioner-

lər evi nəz din də ki rəs sam lıq 
dər nə yi nə apa rır. Be lə lik lə, o, 
ta le yi ni rəs sam lıq pe şə si nə 
bağ la yır. 

Da vud 8-ci sin fi  bi tir dik dən 
son ra Ə.Əzim za də adı na Rəs-
sam lıq Mək tə bi nə qə bul olu nur. 
İlk gün dən is te da dı və zəh mət-
se vər li yi ilə müəl lim lə ri nin rəğ-
bə ti ni qa za nır. Ona gö rə də 
1945-ci il də bu təh sil oca ğı nı 
mü vəff  ə qiy yət lə ba şa vur duq-
dan son ra  mək təb də müəl-
lim ki mi sax la nı lır. O, pe da qo ji 
fəaliy yət lə ya na şı, ya ra dı cı lı ğı-
nı da da vam et di rir. Ya ra dı cı lı-
ğın da mü ha ri bə möv zu su əsas 
yer tu tur. Diq qət çə kən ilk əl işi 
isə “Əs gə rin qar şı lan ma sı” ad lı 
əsə ri olur. 

Res pub li ka nın uc qar ya şa yış 
mən tə qə lə ri nə sə fər edir, bu yer-
lə rin gö zəl li yi ilə ya xın dan ta nış 
olur. Xü su si lə Ma sal lı, Lən kə ran 
və As ta ra böl gə lə rin də ya şa yan 
in san la rın hə yat tər zi, adət-ənə-
nə lə ri, rən ga rəng mil li ge yim lə ri 
rəs sa mın əsl il ham mən bə yi nə 
çev ri lir. Ər sə yə gə tir di yi etüd lər 
əsa sın da ya rat dı ğı “Xə zə rin tə-
kin də”, “Sa ğı cı lar”, “Yol lar” və 
baş qa əsər lər də fə lər lə res pub-

li ka və ümu mit ti faq sər gi lə rin də 
nü ma yiş olu nur və sə nət se vər-
lər tə rə fi n dən ma raq la qar şı la nır. 
Gör kəm li sə nət kar da ha son ra 
dinc qu ru cu luq döv rün dən bəhs 
edən   möv zu la ra mü ra ciət edir. 
“Kon sert-tap ma ca”, “Çi mər lik-
də”, “Uşaq kon sul ta si ya sı” ki mi 
əsər lə rin də rən ga rəng uşaq dün-
ya sı na baş vu rur. Gər gin ya ra dı-
cı lıq fəaliy yə ti ilə döv rü nün in-
san la rı nı, on la rın mə nə vi alə mi ni 
və psi xo lo ji du ru mu nu sə nət kar-
lıq la açıq la yan port ret lər ya ra dır. 

Bu əsər lər onu qı sa müd dət də 
sə nət alə min də port ret us ta sı 
ki mi ta nı dır. Çün ki o, bu əsər lə-
rin də də rin mü şa hi də qa bi liy yə ti 
ilə ob ra zın fərq li xü su siy yət lə ri ni 
də qiq lik lə gös tə rə bi lib. Gör kəm li 
sə nət kar na tür mort jan rın da da 
bi ri-bi rin dən gö zəl əsər lər ya ra-
dıb. Onun özü nə məx sus ya ra-
dı cı lı ğı nın əsas cə hət lə ri ni for ma 
və məz mu nun vəh də ti, realis tik 
üs lub, fərq li rəng ça lar la rı, plas-
tik həl lə rin düz gün lü yü və öl çü-
lü kom po zi si ya tər ti bat la rı təş kil 
edir.

Qra fi  ka us ta sı ki mi də ta nı nan 
Da vud Ka zı mo vun il lüst ra si ya-
la rı ara sın da Cə lil Məm məd-
qu lu za də və Cə fər Cab bar lı nın 
he ka yə lə ri nə, Mir zə li Mö cü zün 
şeir lə ri nə çək di yi rəsm lər xü su-
si lə diq qə ti çə kir. Ab dul la Şaiqin 
“Tül kü həc cə ge dir”, “Yax şı ar-
xa” ki tab la rı na, Mi ka yıl Rza qu-
lu za də nin “Ov çu Eliş lə qo çaq 
Ay tə ki nin na ğı lı”na, Nə ri man 
Nə ri ma no vun “Pir” he ka yə si nə, 
Xa nı ma na Əli bəy li nin “Sə nu-
bə rin göz lə ri” ad lı şeiri nə pe ro 
və su lu bo ya ilə il lüst ra si ya lar 
çə kib. Xə zər neft çi lə ri nin fə-
da kar lı ğı da rəs sa mın se vim li 
möv zu la rın dan olub. Müəl li fi n 
“Neft çi lər” tab lo su,  “Qur ban Ab-
ba so vun port re ti” ta ma şa çı lar da 
ma raq lı hiss lər oya dıb. 

Da vud Ka zı mov 1979-cu il də 
Bol qa rıs tan da, 1980-ci il də isə 
İs pa ni ya da ya ra dı cı lıq sə fər lə-
rin də olur. Bu öl kə lə rin şə hər və 
kənd lə rin də in san la rın hə yat və 
məişə ti ni ya xın dan iz lə yir. Qə dim 
me mar lıq abi də lə ri ni seyr edir, 
mu zey lə ri gə zir. Sə fə rin so nun da 
Bol qa rıs ta nın Si mo lin şə hə rin də 
sər gi si təş kil edi lir. Azər bay ca na 
dön dük də isə Ba kı da “İs pa ni ya 
sil si lə si” ad lı sər gi si ke çi ri lir.

Rəs sam Azər bay can tə-
biəti nin fü sun kar lı ğı nı da bö-
yük us ta lıq la kə ta na kö çü rüb. 
Onun 1990-cı il lər də ya rat dı-
ğı “Göy göl”, “Qax”, “Çi çək lə-
nən dü zən lik”, “Ba ta bat gö lü”, 
“Şah dağ” ki mi əsər lə ri kö nül-
lər də xoş duy ğu lar çə lən gi 
ya ra dır. “Göy göl” əsə rin də sə-
ma nın su da ək si, xır da çi çək-
lər, gü nəş li ha va, su yun üzün-
də ya ra nan dal ğa lar hər kə si 
öz alə min dən alır. Dağ lar da kı 
me şə lə rin, sə ma nın su da ək-
si isə ona əs ra rən giz gör kəm 
ve rir. 

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, 
sə nət ka rın əsər lə ri Azər bay can 
Mil li İn cə sə nət Mu ze yi, Döv lət 

Rəsm Qa le re ya sı, Rəs sam lar 
İt ti fa qı nın bə dii fon du, bun dan 
əla və, Ru si ya, Tür ki yə, İran, 
Ma ca rıs tan, Al ma ni ya və di gər 
öl kə lər də ki şəx si kol lek si ya la rı 
bə zə yir.

Öl kə miz də müasir rəs sam lıq 
mək tə bi nin tə şək kü lü və in ki şa-
fın da Da vud Ka zı mo vun bö yük 
xid mət lə ri olub. Pe da qo ji sa hə-
də sə mə rə li fəaliy yət gös tə rən 
rəs sam bi lik və təc rü bə si ni gənc 
rəs sam lar nəs li nin ye tiş di ril mə si-
nə həsr edib.

Da vud Ka zı mo vun ya ra dı cı-
lı ğı hər za man sə nət se vər lər 
tə rə fi n dən ma raq la qar şı la nıb. 
Əmə yi yük sək qiy mət lən di ri lən 
sə nət kar 1978-ci il də “Əmək dar 
rəs sam”, 1992-ci il də isə “Xalq 
rəs sa mı” fəx ri ad la rı na la yiq gö-
rü lüb. Sə nət kar Pre zi den tin fər di 
tə qaüd çü sü idi.

Azər bay can təs vi ri sə nə tin də 
öz im za sı ilə se çi lən Da vud Ka-
zı mov 14 fev ral 2015-ci il də və-
fat edib. 

Savalan Fərəcov

Gənc heykəltəraşın uğura doğru addımları

Çağ daş Azər bay can təs-
vi ri sə nə ti kök lü ənə nə-
lə rə söy kə nir. Bu sa hə də 
dün ya şöh rə ti qa zan mış 

ne çə-ne çə sə nət ka rı mız də-
yə ri ni əbə di qo ru yub sax la-
ya caq mə də ni mi ras ya di gar 
qo yub lar. Sə ləf lə rin ənə nə lə ri 
üzə rin də sə nət də ye ni nə sil-
lər ye ti şir. Hey kəl tə raş Gün tay 
Hü seyn li də ye ni nəs lin is te-
dad lı la rın dan bi ri dir.

Gün tay 1995-ci il də Şab ran 
şə hə rin də ta nın mış rəs sam Va qif 
Uca ta yın (1955-2020) ailə sin də 
ana dan olub. Rəs sam ailə sin də 
do ğul ma sı na bax ma ya raq, ki-
çik yaş la rın da in cə sə nə tə elə də 
ma raq gös tər mə yib. Ba kı Ata-
türk li se yin də oxu yub, sək ki zin ci 
si nif də hərb çi pe şə si nə yi yə lən-
mək qə ra rı na gə lir. Am ma son ra 
ba şa dü şür ki, da xi lin də ya ra nan 
sə nət sev gi si hər şe yə üs tün gə-
lir. Be lə lik lə, ona ma raq lı gə lən 
və diq qə ti ni cəlb edən sa hə ni – 
me mar lı ğı se çir.

2011-ci il də or ta mək tə bi 
uğur la bi tir dik dən son ra ata sı-
nın məs lə hə ti ilə Azər bay can 
Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı 
nəz din də Əzim Əzim za də adı-
na İn cə sə nət Kol le ci nə da xil 
olur. Bu ra da oxu du ğu müd dət də 
hey kəl tə raş lıq la da vam lı məş-
ğul ol ma sı onu o qə dər özü nə 
bağ la yır ki, ar tıq sə nət də yo lu nu 
ta pır. Hə ya tı nı hey kəl tə raş lı ğa 
həsr et mə yə, bir-bi rin dən ma-
raq lı möv zu lar da sə nət nü mu nə-
lə ri ya rat ma ğa baş la yır. 2015-ci 
il də İn cə sə nət Kol le ci ni yük sək 
gös tə ri ci lər lə ba şa vu rur. Hə min 
il hər bi xid mə tə yol la nır. 

2018-ci il dən təh si li ni Azər bay-
can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi-
ya sın da hey kəl tə raş lıq ix ti sa sı 
üz rə da vam et di rir. Aka de mi ya-
da təh sil al dı ğı dövr də də bir çox 
uğur la ra im za ata raq müx tə lif in-
cə sə nət la yi hə lə rin də iş ti rak edir, 
dip lom və mü ka fat la ra la yiq gö rü-
lür. Xalq rəs sam la rı Na tiq Əli yev 

və Fuad Sa la yev dən, elə cə də 
Rə cəb Müs lü mov, Nur lan Məm-
mə dov ki mi müəl lim lər dən hey-
kəl tə raş lıq sə nə ti nin sir lə ri ni öy rə-
nir. Dip lom işi ki mi “Ya şam ira də si” 
ad lı əsə ri ni ya ra dır. Əsər də fi  zi ki 
və ru hən çök müş, uçu ru mun lap 
kə na rın da du ran, am ma hə lə də 
hə ya ta sev gi ilə ba xan dü şün cə li 
in sa nın ya şam ira də sin dən bəhs 

edi lir. Bu adam şüur lu ola raq an-
la yır ki, hə yat da baş ve rən bü tün 
çə tin lik lə rə bax ma ya raq, hər şe yə 
ye ni dən baş la maq la zım dır. Gün-
tay Hü seyn li bəhs edi lən əsə ri 
ha zır la dıq dan son ra, gün lə rin bir 
gü nü al man fi  lo so fu Ar tur Şo pen-
hauerin bu möv zu da fi  kir lə ri ni 
oxu yur. O ya zır dı: “Bu, hə yat da 

qal maq ins tink ti de yil, sırf ya şam 
ira də si dir”. Be lə lik lə, gənc hey kəl-
tə raş əsə rin adı nı da qo yur.

Bu il uğur la ke çən dip lom mü-
da fi əsi gənc hey kəl tə ra şı da ha 
da ruh lan dı rır. Ha zır la dı ğı hey kəl 
bü tün müəl lim lə ri tə rə fi n dən bə-
yə ni lir və Döv lət Rəs sam lıq Aka-
de mi ya sı nın hə yə tin də qo yul ma-
sı ba rə də qə rar qə bul edi lir. 

Müx tə lif möv zu lu kom po zi si-
ya lar ha zır la ma ğa üs tün lük ve-
rən hey kəl tə raş, de mək  olar ki, 
bü tün əsər lə rin də sim vo lik mə-
na lar dan is ti fa də edir. “Çər xi-fə-
lək”, “Çər çi və dən kə nar”, “Sta-
tik”, “Elas tik çər çi və”, “Po ten sial”, 
“Cəhd”, “Hə yat”, “Za man kör pü-
sü”, “Yor ğun”, “Eqo”, “Be yin gü-

lü”, “Baş bi lən”, “Pən cə rə dün ya”, 
“Zə rifl  ik abi də si” ki mi bir-bi rin dən 
fərq li hey kəl lə ri bu na mi sal dır. 

Dün ya ca məş hur ital yan rəs-
sam Mi ke lan ce lo nun be lə bir fi k-
ri var: “Bir hey kə li dü zəl din, son-
ra onu hün dür bir yer dən aşa ğı 
atın, qo yun qı rıl sın. Qı rın tı lar dan 
nə qa la caq sa, si zin ya rat dı ğı nız 
əsər bax odur”. Gün tay da öz ya-
ra dı cı lı ğın da bu ya naş ma nı əsas 
tu ta raq da ha çox mi ni ma liz mə 
üs tün lük ve rir. O, ha zır la dı ğı bir 
çox əsə ri müm kün qə dər ix ti sa-
ra sa lır, əla və de tal lar dan azad 
edə rək izah et mək is tə di yi fi k ri 
tək fi  qur la ta ma şa çı ya çat dır ma-
ğı əsas məq səd ola raq gö rür. 
Az dan çox ya rat maq ki mi...

Gənc hey kəl tə raş Və tən mü ha-
ri bə si za ma nı şə hid ol muş hərb çi-
lə ri mi zin xa ti rə löv hə lə ri, ba rel yef-
lə ri və port ret lə ri ni ha zır la ya raq 
xa ti rə lə ri ni əbə di ləş di rir. O, Qu-
ba nın İs pik kənd or ta mək tə bi nin 
qar şı sın da ucal dı lan, hə min mək-
tə bə adı ve ri lən şə hid Ne man 
Da da şo vun büs tü, Kür də mir də 
şə hid Zi yad xan Əli ye vin port re ti, 
Şab ran ra yo nun da şə hid Ür fan 
Oru co vun xa ti rə löv hə si nin müəl-
li fi  dir. O, ey ni za man da Sta linq rad 
qəh rə ma nı Fə tul la Hə mi do vun 
büs tü nü, So sialist Əmə yi Qəh rə-
ma nı Fər man Sal ma no vun, da hi 
mü ğən ni Müs lüm Ma qo ma ye vin 
ba rel yefl  ə ri ni ər sə yə gə ti rib.

Hey kəl tə ra şın mü ha ri bə döv-
rün də iş lə di yi, ya naş ma tər zi ilə 
se çi lən ən tə sir li əsər lə rin dən bi-
ri “Ata lar və oğul lar”dır. İki fi  qur lu 
kom po zi si ya dan iba rət olan bu 
əsər də hər iki si ey ni si la ha sa rıl-
mış qəm gin ata və ba şı nı dik tu-
tan oğul ob raz la rı təs vir olu nub. 

Gün tay Hü seyn li “AXIN” – gənc 
rəs sam la rın qrup sər gi sin də, bir 
sı ra di gər sər gi lər də uğur la iş ti rak 
edib. Ha zır da ema lat xa na sın da 
ye ni ma raq lı əsər lər üzə rin də iş-
lə yir. 

Ziyarət Cabarova
Azərbaycan Dövlət Rəsm 

Qalereyasının böyük elmi işçisi

“Şuşa – müxtəsər tarix” kitabı çapdan çıxıb
Azər bay can Tu rizm və Me nec-
ment Uni ver si te ti (AT MU) İc ti mai 
fən lər ka fed ra sı nın pro fes so ru 
Mə hər rəm Zül fü qar lı nın “Şu şa – 
müx tə sər ta rix (1752-2022)” ki ta bı 
çap dan çı xıb. Bu ba rə də AT MU-
dan mə lu mat ve ri lib. 

“Şu şa İli” mü na si bə ti lə nəşr olu-
nan ki tab da şə hə rin 1752-ci il də 
Qa ra bağ xa nı Pə na hə li xan tə rə fi n-
dən əsa sı nın qo yul du ğu vaxt dan bu 
gü nə dək ta ri xi əha tə olu nub. 

Ki tab da Şu şa nın ta ri xi abi də lə ri nə, Kü rək çay mü qa vi lə si (1805), 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti (1918-1920), so vet döv rü (1920-
1991), Azər bay can da is tiq lal uğ run da mü ba ri zə və er mə ni iş ğa-
lı (1988-1992) il lə rin də şə hə rin ta ri xi nə nə zər sa lı nıb, mü zəff  ər 
Or du mu zun Şu şa nı iş ğal dan azad et mə si (8 no yabr 2020-ci il), 
o cüm lə dən Azər bay can-Tür ki yə ara sın da im za lan mış Şu şa Bə-
yan na mə si (15 iyun 2021-ci il) və sair önəm li ha di sə lə rə dair fakt 
və ha di sə lər xro no lo ji ar dı cıl lıq la ək si ni ta pıb.

Pro fes sor Mə hər rəm Zül fü qar lı nın “Şu şa – müx tə sər ta rix 
(1752-2022)” ki ta bı ba ka lavr, ma gistr, dok to rant lar və ge niş oxu-
cu küt lə si üçün nə zər də tu tu lub.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatından seçmələr 
Türkiyə türkcəsində

Tür ki yə də Azər bay can uşaq ədə biy ya tı na dair ki tab işıq üzü 
gö rüb. AMEA Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat İns ti tu tun dan 
bil di ri lib ki, “Nok ta Ya yı ne vi”ndə çap olu nan “Azər bay can uşaq 
ədə biy ya tın dan seç mə əsər lər” ad lı ki tab da XX əs rin əv vəl-
lə rin dən çağ daş döv rü mü zə dək ya zıb-ya ra dan ədib lə rin və-
tə nə, bay ra ğa, is tiq la la və azad lıq duy ğu la rı na həsr olun muş 
şeir, he ka yə və pyes lə ri yer alıb. 

Ki tab da kı mətn lə rin tər tib çi si və “Azər bay can uşaq ədə biy ya-
tın da məf ku rə” ad lı ön sö zün müəl li fi  fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 
ədə biy yat şü nas-tən qid çi El na rə Aki mo va, mətn lə rin Tür ki yə türk-
cə si nə uy ğun laş dı ra nı və re dak to ru Ya şar Sö zen dir.



Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin direktoru 
Sevinc  Mikayılova və muzeyin kollektivi iş yoldaşları Tahirə Əliyevaya 

həyat yoldaşı 
Nadir müəllimin

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin.
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
153 il əv vəl...

17 no yabr 1869-cu il də dün ya gə mi çi lik nəq liy ya tın da st ra te ji 
önəm kəsb edən Sü veyş ka na lı is ti fa də yə ve ri lib. Ara lıq və Qır mı zı 
də niz lə ri bir ləş di rən ka na lın çə kil mə si ilə At lan tik okeanın dan Hind 
okeanı na hə rə kət edən gə mi lə rin yo lu 15 min ki lo metr qı sal dı. Ka na
lın uzun lu ğu 161 ki lo metr, eni 120150 metr dir. 1956cı ilə dək ka na la 
defak to Bri ta ni ya nə za rət edib. Hə min il Mi sir ka na lı mil li ləş di rə bil di.

145 il əv vəl...
16 no yabr 1877-ci il də Ru si yaTür ki yə mü ha ri bə si ge di şin də 

rus qo şun la rı Qars qa la sı nı ələ ke çi rib lər. O vaxt dan Ru si ya nın 
nə za rə tin də qa lan Qars 1920ci il də Mus ta fa Ka mal pa şa nın baş
çı lıq et di yi İs tiq lal sa va şın da iş ğal dan qur tul du.

103 il əv vəl...
15 no yabr 1919-cu il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 

ilk ali təh sil oca ğı – Ba kı Döv lət Uni ver si te ti fəaliy yə tə baş la yıb. 
1919cu il sent yab rın 1də Cüm hu riy yət Par la men ti bu ba rə də qə
rar qə bul et miş di.

89 il əv vəl...
12 no yabr 1933-cü il də Al ma ni ya da ke çi ri lən növ bə dən kə nar 

par la ment seç ki lə rin də Adolf Hit le rin rəh bər lik et di yi Na sionalSo
sialist Par ti ya sı Bun des taq da yer lə rin 96 faizi ni qa za nıb. Al ma ni ya
da fa şist lə rin ha ki miy yə ti rəs mən bər qə rar olub.

78 il əv vəl...
14 no yabr 1944-cü il də Sta li nin əm ri ilə Gür cüs ta nın Tür ki yə ilə 

sər hə din də Ahıs ka türk lə ri nin de por ta si ya sı baş la nıb. Qə rar Tür
ki yə nin SS Rİdə ki türk xalq la rı ilə əla qə lə ri nin kə sil mə si yö nün də 
apa rı lan si ya sə tin da va mı idi. Ahıs ka lı lar Öz bə kis tan, Qa za xıs tan və 
Qır ğı zıs ta na kö çü rül dü. 1989cu ilin Fər qa nə ha di sə lə rin dən son ra 
on la rın bö yük his sə si (50 mi nə ya xın) Azər bay ca na pə nah gə tir di.

40 il əv vəl...
12 no yabr 1982-ci il də Yu ri And ro pov Sov.İKP MKnın Baş ka

ti bi se çi lib. Uzun müd dət SS Rİ DTKsı na rəh bər lik et miş şəx sin 
so vet döv lə ti nin baş çı sı se çil mə si da xi li və xa ri ci si ya sə tin sərt ləş
mə si ilə mü şa yiət olun du. And ro po vu Sta lin lə mü qa yi sə et mə yə 
baş la mış dı lar. La kin o, 14 ay son ra  və fat et di.

39 il əv vəl...
15 no yabr 1983-cü il də Şi ma li Kipr Türk Cüm hu riy yə ti nin ya ran

dı ğı elan edi lib. 1974cü ilin “Ba rış hə rə ka tı”ndan (yu nan la rın türk 
əha li yə qar şı qır ğın la rı nı da yan dır maq üçün ada ya Tür ki yə hər bi 
kon tin gen ti nin ye ri dil mə si) son ra Şi ma li Kipr defak to müs tə qil ol
muş du. ŞKTC in di yə dək yal nız Tür ki yə tə rə fin dən ta nı nıb.

34 il əv vəl...
17 no yabr 1988-ci 

il də Ba kı da kı Le nin 
(in di ki Azad lıq) mey
da nın da er mə ni lə rin 
Qa ra bağ id diala rı na 
və azər bay can lı əha
li nin Er mə nis tan dan 
de por ta si ya sı na eti
raz ola raq küt lə vi mi
tinq lər baş la yıb. De
kab rın 4dək da vam 
edən mi tinq lər Azər
bay ca nın ta ri xi nə mil li dir çə liş hə rə ka tı ki mi düş dü. 1992ci il də 17 
no yabr Mil li Dir çə liş Gü nü elan edil di.

17 no yabr 1988-ci il də Be nə zir Bhut to Pa kis ta nın Baş na zi
ri se çi lib. Mü səl man döv lət lə ri ta ri xin də ilk də fə qa dın hö ku mə
tə baş çı lıq edib. B.Bhut to ha ki miy yət dən ge dən dən on il son ra, 
2007ci il də ter ror nə ti cə sin də öl dü rül dü. 

32 il əv vəl...
17 no yabr 1990-cı il də Nax çı van MSSR Ali Məc li si nin ye ni se

çil miş tər kib də ilk ic la sı ke çi ri lib. De pu tat Hey dər Əli ye vin sədr li yi 
ilə ke çən ic las da ta ri xi qə rar lar qə bul edi lib. Ali Məc lis də Azər
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin üç rəng li bay ra ğı qal dı rı lıb, mux tar 
res pub li ka nın adın dan “So vet So sialist” söz lə ri çı xa rı lıb.

27 il əv vəl...
12 no yabr 1995-ci il də Azər bay can da çox par ti ya lı lıq əsa sın da 

ilk par la ment seç ki lə ri və Kons ti tu si ya nın qə bul olun ma sı ilə bağ lı 
re fe ren dum ke çi ri lib. 125 yer lik Mil li Məc li sə seç ki lər bir man dat lı 
(ma jo ri tar, 100 yer) və çox man dat lı (pro por sional, 25 yer) sis tem 
üz rə ke çi ril miş di.

25 il əv vəl...
12 no yabr 1997-ci il də Azər bay ca nın xa ri ci neft şir kət lə ri ilə 

im za la dı ğı “Əs rin mü qa vi lə si” (20 sent yabr 1994) çər çi və sin də 
“Çı raq” ya ta ğın dan ilk neft ha sil olu nub.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

StivenSpilberqinməşhur“Terminal”fil
mininbaşqəhrəmanınınprototipi–iranlı
qaçqınMehranKərimiNaseri18ilyaşadı
ğıParisBeynəlxalqHavaLimanındaölüb.
O,1988ciilinavqustundan2006cıiliniyu
lunadəkŞarldeQollaeroportununtermi
nalındayaşamaqladünyadatanınmışdı.

Fran sa me diası nın mə lu ma tı na əsa sən, 
Meh ran Na se ri il lər son ra ye ni dən aero port da kı 
ye ri nə qa yı dıb və bir ne çə həf tə bu ra da ya şa
dıq dan son ra, no yab rın 12də 2F ter mi na lın da 
və fat edib. Xə bər lə rə gö rə, o, ter mi nal hə ya tı nın 
Spil ber qin fil min də ek ran laş dı rıl ma sı na gö rə 
al dı ğı pul la rı xərc lə yib qur tar dıq dan son ra ye
ni dən onu məş hur laş dı ran mə ka na qa yı dıb mış.

Qeyd olu nur ki, Meh ran Na se ri, “Ter mi
nal” fil min də ki qəh rə man dan fərq li ola raq, 
əs lin də, ha va li ma nın da il lər lə ya şa ma ğa 
məh kum de yil di, çün ki ona Fran sa da qaç qın 
sta tu su ve ril miş di. Am ma o, tam 18 il ora da 
ya şa ma ğı se çib. Bu il lər də aero port iş çi lə ri 
onun qay ğı sı na qa lıb lar. O da bil di ri lir ki, Na
se ri psi xi cə hət dən sağ lam ol ma yıb və it miş 
sə nəd lə ri ilə bağ lı mə sə lə həl li ni ta pan dan 
son ra da he sab edir miş ki, onun bu prob lem
lə ri qal maq da dır. Odur ki, aero por tu – ar tıq 
öy rəş di yi mü hi ti tərk et mək dən çə ki nir miş.

Fran sa KİVnin mə lu ma tı na gö rə, Meh ran 
Na se ri 1945ci il də İran da do ğu lub. 1977ci 
il də şah (Mə həm məd Rza) re ji mi nə qar şı ak
si ya lar da iş ti rak et di yi nə gö rə tə qib lə rə mə ruz 
qa lıb və öl kə ni tərk edib. Bir ne çə il Av ro pa öl
kə lə rin də si ya si sı ğı na caq ax tar dıq dan son ra 
1981ci il də Bel çi ka da BMTnin Qaç qın lar üz rə 

Ali Ko mis sar lı ğı nın xət ti ilə mü va fiq sta tus alır.
Na se ri nin ana sı Bri ta ni ya və tən da şı olub. 

1988ci il də o, ana sı na baş çək mək üçün 
Bel çi ka dan Fran sa ya, ora dan da Bri ta ni ya ya 
(Qlaz qo şə hə ri nə) get mək is tə yir. La kin Pa
ris də də mir yo lu stan si ya sın da onun sə nəd
lə ri olan əl ça ma da nı oğur la nır.

Əlin də sa də cə, bi le ti qa lan Na se ri təy ya rə 
ilə Lon do na gə lir, am ma Hit rou aero por tun da 
pas port yox la ma sın da sax la nı lır və sə nəd lə ri 
ol ma dı ğı üçün təy ya rə ilə ge ri yə, Pa ris aero
por tu na qay ta rı lır. Sə nəd lə ri ol ma dı ğı üçün 
Şarl de Qoll aero por tu nu da tərk edə bil mir. 
Be lə cə, onun ter mi nal hə ya tı baş la yır.

Bel çi ka dan ye ni sə nəd əl də et mək də müm
kün ol mur. Çün ki bu öl kə nin qa nun la rı na gö rə, 
sı ğı na caq al mış şəxs öl kə ni tərk edər sə, ge ri 
dön mək hü qu qun dan məh rum olur du. Yal nız 
yed di il son ra, 1995ci il də ona Bel çi ka ya qa

yıt ma ğa ica zə ve ri lir, am ma bir şərt lə ki, o, so
sial xid mət iş çi lə ri nin nə za rə ti al tın da ya şa ma lı 
idi. Na se ri bun dan im ti na edir. Ar tıq Pa ris aero
por tu nun ter mi na lı onun “ev”inə çev ril miş di.

Bu il lər də o, çox say lı te le ra dio ve ri liş lə ri nin 
də qəh rə ma nı olur. 1999cu il də ona Fran
sa da ya şa maq iz ni və qaç qın sta tu su ve ri lir. 
La kin o, öy rəş di yi və xid mə ti iş çi lər ara sın da 
çox lu dost la rı olan aero por tu tərk et mək is tə
mir və da ha 7 il bu ra da ya şa yır.

Bu ara da onun ter mi nal hə ya tı ame ri ka
lı ki no re jis sor Sti ven Spil ber qin də ma ra ğı
nı çək miş di. 2004cü il də Tom Henk sin baş 
rol da çə kil di yi “Ter mi nal” fil mi ek ran la ra çı xır. 
Akt yo run oy na dı ğı qəh rə ma nın (Vik tor Na
vars ki) pro to ti pi Meh ran Na se ri idi.

Mə lu mat la ra gö rə, ABŞın “Dream Works” 
stu di ya sı Na se ri nin ter mi nal hə ya tı nın ek
ran laş dı rıl ma sı na gö rə ona 250 min dol lar 
ödə miş di.

Na se ri 2006cı il də səh hə tin də ki prob lem lə 
bağ lı Pa ris aero por tu nu tərk et mə li olur və bir 
ne çə ay xəs tə xa na da qa lır. 2007ci ilin yan va
rın da xəs tə xa na dan çı xır və ye nə aero port ya
xın lı ğın da ho tel də ya şa yır. Son ra Pa ris də özü
nə ev tu tur. Onun son ra kı hə ya tı ba rə də elə bir 
mə lu mat yox dur, yal nız bil di ri lir ki, “Ter mi nal” 
fil mi nə gö rə al dı ğı “qo no rar” ona ye tər li olub. 
2022ci ilin okt yab rın da Na se ri ye ni dən Pa ris 
aero por tu na qa yı dır və onu məş hur edən ter
mi nal da öm rü nü ba şa vu rur...

V.Kamal
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MƏDƏNİYYƏT

Xalça Muzeyində yapon kimonosu gecəsi

AzərbaycanvəYaponiya
arasındadiplomatik
əlaqələrinqurulması
nın30illiyi(7sentyabr

1992ciil)münasibətilə
noyabrın11dəMilliXalça
Muzeyində“Eleqantkimono:
yaponkimonoşousu”adlı
modanümayişikeçirildi.

Mə də niy yət Na zir li yi, “İSR 
Hol ding”in dəs tə yi, Azər bay can 
Mil li Xal ça Mu ze yi, Ya po ni ya nın 
Azər bay can da kı Sə fir li yi, “SOAC 
Art Con sul tancy & Cu ra tion”, 
“Odas ho Co.Ltd”, Ya po ni ya 
Bey nəl xalq Teks til Şə bə kə si nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə real la şan təd bi
ri mu ze yin di rek to ru, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Şi rin Mə li ko va 
aça raq ya pon mə də niy yə ti nin 
əsas sim vol la rın dan olan ki mo
no haq qın da mə lu mat ver di.

Bil dir di ki, ki mo no gö zəl li yi və 
ca zi bə si ilə is tər Ya po ni ya da, is
tər sə də bu öl kə dən kə nar da 
rəs sam la rın, ge yim di zay ner lə ri
nin il ham mən bə yi olub. Ki mo no 
yal nız bir ge yim tər zi yox, həm 
də ya pon xal qı nın ru hu nu, hə yat 
tər zi ni nü ma yiş et di rən ənə nə
vi ge yim dir: “Bu gün kü nü ma yi
şin xü su si bir özəl li yi də var dır. 

Bu ra da Azər bay ca nın məş hur 
xal ça la rın dan Qa ra ba ğın “Şa
ba lıd bu ta” xal ça kom po zi si ya nı 
və ce cim kom po zi si ya nı özün də 
əks et di rən əl lə to xun muş par ça 
da ilk də fə nü ma yiş et di ri lir. Xal ça 
na xış la rı gö zəl fak tu ra lı ənə nə vi 
türk “kut nu” par ça sın dan ha zır la
nan ya pon “obi” kə mə ri üzə rin də 
və ye ni tərz də olan ki mo no nun 
de ta lı ki mi is ti fa də edi lib. Bu par
ça lar “Odas ho Co.Ltd” şir kə ti tə
rə fin dən xü su si ola raq bu gün kü 
nü ma yiş üçün to xu nub. Ümu mi
lik də 24 ki mo no təq dim edi lir və 
bu nü mu nə lər ya pon xal qı nın 

bay ram, toy ki mi xü su si gün lər də, 
müx tə lif mə ra sim lər də ge yin dik
lə ri, həm uşaq lar, həm də bö yük
lə rin hə ya tın da öz ye ri olan müx
tə lif növ ki mo no lar dan iba rət dir”.

Ya po ni ya nın Azər bay can da kı 
sə fi ri Cu ni çi Va da təd bi rin ke çi
ril mə si nə dəs tək olan təş ki lat la ra 
tə şək kür edə rək bil dir di ki, ki mo
no ya pon mə də niy yə ti nin ay rıl
maz his sə si dir. Ki mo no nun müx
tə lif növ lə ri var dır. Bu gün mo del 
qis min də sə fir lik lə rin əmək daş
la rı, Azər bay can da ya şa yan ya
pon lar və ya pon mə də niy yə ti ni 
se vən azər bay can lı lar iş ti rak edir. 

La yi hə nin ku ra to ru, sə nət şü
nas, teks til üz rə mü tə xəs sis Su
mi yo Oka mu ro ya bir gə əmək
daş lı ğa gö rə Xal ça Mu ze yi nə 
tə şək kür et di. La yi hə nin ya ran
ma sı ba rə də da nı şan ku ra tor 
de di: “2020ci il də Azər bay can 
Mil li Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru 
ilə İs tan bul da ta nış lıq dan son
ra be lə bir la yi hə nin real laş ma
sı ide ya sı ya ran dı. Pan de mi ya 
sə bə bin dən la yi hə yu ban sa da, 
nə ha yət, ide ya mı zı Ba kı da ger
çək ləş dir mək müm kün ol du. Ya
xın gün lər də ey ni kol lek si ya nın 
İs tan bul da da nü ma yi şi nə zər də 
tu tu lur”. 

Çı xış lar dan son ra ki mo no lar 
nü ma yiş olun du və ta ma şa çı lar 
tə rə fin dən bö yük ma raq la qar şı
lan dı. Ge yim lə ri mo del qis min də 
sə fir və ailə si, Mil li Xal ça Mu ze
yi nin əmək daş la rı, Ya pon mə
də niy yə ti ilə ma raq la nan sə nət 
nü ma yən də lə ri təq dim et di lər ki, 
bu da ge cə yə xü su si bir ma raq 
qat dı. Nü ma yi şin so nun da isə 
qo naq la ra ya pon mil li mət bə xin
dən nü mu nə lər və Ba kı da fəaliy
yət gös tə rən ya pon don dur ma 
müəs si sə si nin məh sul la rı təq
dim olun du. 

LaləAzəri

Beynəlxalq Lüksemburq Bazarında 
Azərbaycan dadı və musiqisi

LüksemburqBöyükHersoqluğununtəşkilatçılığıilə
1113noyabrtarixindəkeçirilən62ciBeynəlxalq
LüksemburqBazarındaölkəmizdətəmsilolunub.
LüksemburqunBaşnaziriKsavyeBettelölkəmizin
stendiniziyarətedib.

Azər bay ca nın Lük sem burq da kı Sə fir li yi nin, “Azer
sun”, “Mey se ri”, “Silk way Car go” şir kət lə ri nin dəs tə yi və 
bu öl kə də ya şa yan soy daş la rı mız Sey mur Əh mə dov 
və Sa mir Məm mə do vun təş ki lat çı lı ğı ilə qu ru lan stend 
bö yük ma raq la qar şı la yıb. Baş na zi rə Azər bay ca nın ta
ri xi, mə də niy yə ti, məh sul la rı haq qın da mə lu mat ve ri lib. 
Ksav ye Bet tel mil li mət bə xi mi zin təam la rın dan da dıb.

Əmək dar ar tist, piano çu, bəs tə kar və aran ji man çı 
İs far Sa rabs ki və tar zən Bəh ruz Zey nal Azər bay can 
sten din də mu si qi proq ra mı ilə çı xış edib lər. Azər bay
can mu si qi si xey riy yə ba za rı na xü su si rəng qa tıb.

Mədəniyyət və əyləncənin 
qovuşduğu yer 

Azərbaycan haqqında turistik film festivalda 
1-ci yerə layiq görülüb

“Azərbaycan:mə
dəniyyətvəəylən
cəninqovuşduğu
yer”adlıqısafilm
Yunanıstanda,
13cüAmorqos
BeynəlxalqTurizm
FilmləriFestivalında
“Turizmdestinasiya
sıolanölkələr”no
minasiyasıüzrə1ci
yerəlayiqgörülüb.

Döv lət Tu rizm Agent li yin dən ve ri lən 
mə lu ma ta gö rə, ey ni no mi na si ya üz rə 
ikin ci pil lə də Avst ra li ya, üçün cü pil lə də 
isə Avst ri ya qə rar la şıb.

“Tu rizm des ti na si ya sı olan öl kə lər”, 
“Tu rizm des ti na si ya sı olan şə hər lər”, 
“Tu rizm məh sul la rı”, “Tu rizm xid mət lə
ri”, “Sə ya hət üz rə mar ke tinq vi deosu” 
və “Müs tə qil sə ya hət vi deosu” no mi na
si ya la rı nı əha tə edən mü sa bi qə də 50 
öl kə dən 145 vi deoçarxfilm iş ti rak edib. 

Mün sif ə rin qiy mət lən dir mə sin dən son
ra 25 qı sa film no mi na si ya la ra na mi zəd 
se çi lib.

“Azər bay can: mə də niy yət və əy
lən cə nin qo vuş du ğu yer” fil mi “DARS 
FILMS” tə rə fin dən “BBC World News” 
üçün ha zır la nıb.

Amor qos Bey nəl xalq Tu rizm Film lə ri 
Fes ti va lı 2017ci il dən Bey nəl xalq Tu
rizm Film lə ri Fes ti val la rı Ko mi tə si nin 
(CIFFT) üz vü dür.

“Terminal”la məşhurlaşmışdı, terminalda da ömrünü başa vurdu...

Gənc istedadlar 
Vyanada çıxış ediblər 

VyanadakıAzərbaycan
MədəniyyətMərkəzin
də(AMM)azərbaycanlı
gəncistedadlarınkon

sertikeçirilib.

Kon sert dən ön cə çı xış edən 
AMMin rəh bə ri Ley la Qa sı mo va 
mər kə zin gənc is te dad la ra  dəs tək 
məq səd li fəaliy yə tin dən söz açıb. 
Qeyd edib ki, Ba kı şə hə ri Hü seyn
qu lu Sa rabs ki adı na 7 nöm rə li 
Uşaq mu si qi mək tə bi nin şa gird lə ri 
avst ri ya lı mu si qi se vər lər üçün ma
raq lı proq ram ha zır la yıb lar.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, bu gün
lər də Azər bay can da bir ne çə 
bay ram – Və tən mü ha ri bə sin də 
ta ri xi Zə fə rin (8 no yabr) ikin ci 
il dö nü mü, Azər bay ca nın Döv
lət Bay ra ğı Gü nü (9 no yabr) və 
Kons ti tu si ya Gü nü (12 no yabr) 
qü rur la qeyd edi lir. 

Son ra H.Sa rabs ki adı na mək
tə bin şa gird lə ri Ca mal Əli yev, 
Fə rəh Əli ye va, Cə mi lə Rə hi mo
va və Nu ray Qu li ye va Azər bay
can və Av ro pa bəs tə kar la rı nın 
əsər lə rin dən iba rət kon sert proq
ra mı ilə çı xış edib lər.

Proq ram da əsas diq qət isə bu il 
yu bi ley lə ri qeyd edi lən Fik rət Əmi
rov, To fiq Qu li yev və Emin Sa bi toğ
lu nun əsər lə ri nə ay rı lıb. Həm çi nin 
Qa ra Qa ra yev, Va qif Mus ta fa za də 

və Po lad Bül bü loğ lu nun əsər lə ri 
səs lə nib. Azər bay can lı şa gird lə rin 
ifa sın da avst ri ya lı bəs tə kar Yo hann 
Şt raus sun bəs tə lə ri də ta ma şa çı lar 
tə rə fin dən al qış lar la qar şı la nıb.
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