
2009-cu il də əsa sı qo yu lan, ötən müd dət də dün ya və Azər bay-
can mu si qi si nin gö rüş ye ri nə çev ri lən Qə bə lə Mu si qi Fes ti va lı 
2020-ci il də pan de mi ya sə bə bin dən ke çi ril mə di. CO VİD-19 nəin ki 
fes ti val la rı, ümu mi lik də mu si qi ni, in cə sə nə ti səh nə dən, küt lə vi 
ta ma şa çı dan uzaq sa lıb. İl ya rım dır da vam edən bu məc bu ri ay rı-
lıq dan son ra, nə ha yət, sə nə tin səh nə yə qa yı dı şı üçün bir im kan... 

Qə bə lə Mu si qi Fes ti va lı ye ni-
dən sə nət se vər lə rin gö rü şü nə 
gə lir. Mə lum sə bəb lər dən fes ti-
va la xa ri ci öl kə lər dən iş ti rak çı-
lar də vət olun ma sa da, mu si qi 
bay ra mı nın proq ra mı zən gin dir. 
Üs tə lik, bu də fə  Qə bə lə Mu si-
qi Fes ti va lı əla mət dar yu bi le yə 
– Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın 100 il li-
yi nə həsr olu nub.

Hey dər Əli yev Fon du nun təş-
ki lat çı lı ğı, Təh sil Na zir li yi,  Mə-
də niy yət Na zir li yi, Ü.Ha cı bəy li 
adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı 
və “Gi lan Hol dinq”in dəs tə yi ilə 
ke çi ri lən XII Qə bə lə Mu si qi Fes-
ti va lı iyu lun 31-dən av qus tun 
4-dək da vam edə cək.

Mə lum ol du ğu ki mi, bu il Üze-
yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın 100 il lik yu bi le-
yi dir. Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 26 

may 2021-ci il ta ri xin də yu bi le-
yin ke çi ril mə si haq qın da sə rən-
cam im za la yıb. Bu nun la bağ lı 
res pub li ka mı zın bir çox böl gə lə-
rin də, mu si qi-təd ris ocaq la rın da 
müx tə lif təd bir lə rin ke çi ril mə si 
nə zər də tu tu lub. Bir il ara dan 
son ra ye ni dən təş kil olu nan Qə-
bə lə Mu si qi Fes ti va lı da məhz 
bu yu bi le yə töh fə ola caq.

Sə nət se vər lər beş gün da vam 
edə cək fes ti val da mu si qi kol lek-
tiv lə ri nin və ta nın mış ifa çı la rın 
ma raq lı kon sert proq ra mın dan 
zövq ala caq lar. Fes ti val da klas-
sik mu si qi ilə ya na şı, mu ğam, 
vo kal, ka me ra mu si qi si ax şam-
la rı da təş kil olu na caq.

İlk ola raq iyu lun 31-də saat 
17:00-da Qə bə lə şə hə rin də ki 
Hey dər Əli yev Konq res Mər-
kə zin də Ü.Ha cı bəy li adı na 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı tə lə-
bə lə ri nin kon ser ti ke çi ri lə cək. 

Kon sert də res pub li ka və bey-
nəl xalq mü sa bi qə lər laureat la-
rı çı xış edə cək lər.

XII Qə bə lə Mu si qi Fes ti va lı nın 
tən tə nə li açı lı şı hə min gün saat 
21:00-da açıq səh nə də (“Qaf-
qaz Re sort” ho te li) Mü da fi ə Na-
zir li yi nin Əla hid də Nü mu nə vi 
Hər bi Or kest ri nin iş ti ra kı ilə baş 
tu ta caq. Bə dii rəh bər, Mü da fi ə 
Na zir li yi nin Şəx si He yət Baş 
İda rə si Hər bi Or kestr Xid mə ti-
nin rəisi, Xalq ar tis ti, ge ne ral-

ma yor Yu sif Axund za də, or kestr 
rəisi Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi, pol kov nik-ley te nant Rü fət 
Axund za də və hər bi di ri jor baş 
ley te nant El nur Qur ba no vun 
rəh bər li yi al tın da Ars lan Növ-
rəs li (tar), Ay nur İs gən dər li (vo-
kal), Kə nan Qə di mov (vo kal), 
Gül nar Qüd rət li (xa nən də), Na-
miq Qur ba nov (zur na, ba la ban) 
və Anar Hü sey no vun (na ğa ra) 
ifa la rı səs lə nə cək.

davamı səh. 2-də

Nəhayət... Sənət səhnəyə qayıdır...
XII Qəbələ Musiqi Festivalı beş gün davam edəcək
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Gənc 
rəssamların 
qrup
sərgisi

səh. 4

Müslüm Maqomayevin və
Tofiq Quliyevin heykəlləri

harada qoyulacaq?

səh. 3

Teatr dağa 
çıxdı,
tamaşaçı da 
arxasından 
getdi...

səh. 5

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

Dostlar dar gündə tanınır
Azər bay can, Tür ki yə və Pa kis tan ara sın da qar daş lıq əla qə lə ri 
möv cud dur. Həm Tür ki yə nin, həm də Pa kis ta nın Və tən mü ha-
ri bə si nin ilk an la rın dan Azər bay ca na ver di yi dəs tə k mü hüm 
önəm kəsb edir di.

Bu fi  kir iyu lun 27-də Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli ye vin Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si nin (TBMM) səd ri 
Mus ta fa Şen to pun baş çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti ilə gö rü-
şün də vur ğu la nıb.

səh. 2

Mədəniyyət naziri dünya şöhrətli 
fotojurnalistlə görüşüb

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Fran sa da ya şa yan dün ya 
şöh rət li azər bay can lı fo to jur na list Rza Diq qə ti (Re za De qa ti) ilə 
gö rü şüb.

Na zir R.Diq qə ti yə Qa ra bağ hə qi qət lə ri nin dün ya ya çat dı rıl-
ma sı, bey nəl xalq aləm də ya yıl ma sı, elə cə də ob yek tiv qiy mət 
ve ril mə sin də əvəz siz xid mət lə ri nə gö rə tə şək kü rü nü bil di rib.

səh. 3

Sentyabrın 1-dən ancaq
COVİD-19 pasportu ilə

Sent yab rın 1-dən ic ti mai iaşə müəs si sə lə rin də, meh man xa na-
lar da və iri ti ca rət mər kəz lə rin də gös tə ri lən xid mət lər dən ya şı 
18-dən yu xa rı olan şəxs lər yal nız CO VİD-19 pas por tu ol du ğu 
hal da is ti fa də edə bi lə cək lər.

Bu, Na zir lər Ka bi ne ti nin “Xü su si ka ran tin re ji mi nin müd də ti-
nin uza dıl ma sı və bə zi məh du diy yət lə rin ara dan qal dı rıl ma sı ilə 
bağ lı təd bir lər ba rə də” qə rar da et di yi də yi şik lik də ək si ni ta pıb.

Də yi şik li yə əsa sən, həm çi nin 2021-ci il 1 sent yabr ta ri xin dən 
eti ba rən döv lət or qan la rı nın (qu rum la rı nın) əmək daş la rı nın, ha-
be lə mül kiy yət for ma sın dan ası lı ol ma ya raq bü tün tibb və əc za-
çı lıq müəs si sə lə ri, mül kiy yət for ma sın dan ası lı ol ma ya raq bü tün 
elm və təh sil müəs si sə lə ri iş çi lə ri nin (əmək və ya mül ki mü qa vi-
lə lər lə iş lə mə sin dən ası lı ol ma ya raq) azı 80 faizi nin CO VİD-19-a 
qar şı bi rin ci do za, 1 okt yabr ta ri xin dən eti ba rən isə ikin ci do za 
pey vənd olun ma sı və ya CO VİD-19-a qar şı im mu ni tet ser ti fi  ka tı-
nın ol ma sı tə ləb edi lə cək.

Bun dan əla və, ali və or ta ix ti sas təh si li müəs si sə lə rin də təh sil 
alan ya şı 18-dən yu xa rı olan bü tün şəxs lə rin CO VİD-19 pas por-
tu nun ol ma sı tə ləb edi lir.

Türkiyənin Dünya İrsi Siyahısında 19-cu abidəsi 
Tür ki yə nin Ma lat ya vi la yə ti nin Bat tal-
qa zi böl gə sin də ki Ars lan tə pə kur qa nı 
UNESCO-nun Dün ya İr si Si ya hı sı na da xil 
edi lib. Bu ba rə də qə rar UNES CO-nun 
Dün ya İrs Ko mi tə si nin Çin Xalq Res pub li-
ka sı nın Fuç jou (Fuz hou) şə hə rin də ke çi ri-
lən 44-cü ses si ya sın da qə bul olu nub.

Ars lan tə pə kur qa nı Tür ki yə nin Dün ya İr-
si Si ya hı sın da yer alan say ca 19-cu mə də-
niy yət abi də si dir.

Tür ki yə nin Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yin dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, Ars lan tə pə 
kur qa nı bi zim era dan əv vəl Şər qi Ana do lu 
və Me so po ta mi ya cə miy yət lə rin də döv lə tin 
for ma laş ma pro se si nə şa hid lik et miş abi-
də dir. Ey ni za man da Ya xın Şərq də ilk döv-

lət lə rin, böl gə iq ti sa diy ya tı na nə za rət edən 
mər kəz ləş miş hö ku mə tin or ta ya çıx ma sı 
ki mi bir çox mə qam la rın ta ri xi iz lə ri ni ya-
şa dan abi də bu də yər lə rə gö rə UNESCO-
nun Dün ya İr si Si ya hı sı na sa lı nıb.

Qeyd edək ki, UNES CO-nun Dün ya İrs 
Ko mi tə si nin 44-cü ses si ya sı on layn for-
mat da ke çi ri lir. 

Da hi Azər bay can şairi 
Ni za mi Gən cə vi nin 
880 il li yi və 2021-ci ilin 
Azər bay can da “Ni za mi 

Gən cə vi İli” elan edil mə si 
mü na si bə ti lə sil si lə təd bir-
lər öl kə miz dən kə nar da da 
da vam edir. İyu lun 26-da 
Tür ki yə nin Bur sa şə hə rin də 
Ni za mi Gən cə vi yə həsr olun-
muş bey nəl xalq konf rans işə 
baş la yıb.

Azər bay can-Kipr Dost luq Cə-
miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke-
çi ri lən bey nəl xalq konf ran sa 
Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə-
si, Bur sa Ulu dağ Uni ver si te ti, 
elə cə də Azər bay can dan Dias-
por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə-
si, Ni za mi Gən cə vi adı na Mil li 
Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze-
yi, AMEA-nın Ni za mi Gən cə vi 
adı na Ədə biy yat İns ti tu tu və di-
gər qu rum lar tə rə fi n dən dəs tək 
ve ri lib. Konf ran sa al tı öl kə dən 

yet miş dən çox nü ma yən də, o 
cüm lə dən gör kəm li ədə biy yat-
şü nas lar, ni za mi şü nas alim lər 
qa tı lıb.

Konf ran sın açı lı şın da Bur sa 
Ulu dağ Uni ver si te ti nin rek to ru 
Saim Kı la vuz, Bur sa Bö yük şə hər 
Bə lə diy yə si nin baş qa nı Ali nur Ak-

taş, Azər bay can Mil li Məc li si nin 
de pu ta tı, Ni za mi Gən cə vi adı na 
Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu-
ze yi nin di rek to ru, aka de mik Ra-
fael Hü sey nov, Tür ki yə Pre zi den-
ti ya nın da Təh lü kə siz lik və Xa ri ci 
Si ya sət Şu ra sı nın üz vü, Tür ki yə-
Azər bay can Dost luq, Əmək daş-
lıq və Həm rəy lik Fon du nun səd-
ri, pro fes sor Ay gün At tar, Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi-
nin ic ra çı di rek to ru El nur Əli yev, 
Azər bay can Mə də niy yət Na zir-
li yi nin TÜRK SOY-da kı təm sil çi-
si El çin Qa far lı, Öz bə kis tan da kı 
Azər bay can Mə də niy yət Mər kə-
zi nin di rek to ru Sa mir Ab ba sov və 
Azər bay can-Kipr Dost luq Cə miy-
yə ti nin səd ri Or xan Hə sə noğ lu çı-
xış edib lər.

davamı səh. 2-də

Bursada Nizami irsinin işığında: 
beynəlxalq konfrans, sərgi, konsert

“Qasid, gedər olsan
bizim ellərə...”

XIX əsr də Göy çə aşıq mü hi ti nin ye tir di yi 
ün lü sə nət kar lar dan bi ri də Aşıq Alı olub. 
Ədə bi ir si bü töv lük də gü nü mü zə gə lib 
çıx ma sa da, el ara sın da təc nis us ta-
dı ki mi ta nı nıb. Qoş ma, ba ya tı, gə ray lı, 
mü xəm məs, di va ni və us tad na mə lə-
ri dil lər də do la şıb. Gör kəm li sə nət ka rı 
ana dan ol ma sı nın 220 il li yi mü na si bə ti lə 
ya da sal dıq. 

Us tad lar us ta dı, Azər bay can aşıq sə nə-
ti nə Də də Ələs gər ki mi saz-söz nə hən gi 
bəxş edən Aşıq Alı eniş li-yo xuş lu, acı lı-şi-
rin li uzun bir ömür yo lu ke çib. 

səh. 6

Azərbaycan simfonik musiqisi
SONY-nin təqdimatında

Dün ya şöh rət li SONY leyb lı Av ro pa nın ta nın mış mu si qi kol-
lek tiv lə rin dən olan Liepaya Sim fo nik Or kest ri nin (LSO) ifa sın-
da Azər bay can sim fo nik mu si qi si nin in ci lə rin dən iba rət disk 
bu ra xa caq. 

Azər bay can klas sik mu si qi si nə önəm li töh fə olan disk ta nın-
mış di ri jor, Xalq ar tis ti Yal çın Adı gö zə lo vun ida rə si ilə or kest rin 
ifa sın da ya zı lıb. Disk də Ni ya zi nin “Rast”, Va sif Adı gö zə lo vun 
“Se gah” sim fo nik mu ğam la rı, V.Adı gö zə lo vun və T.El çi nin “Qa-
ra bağ şi kəs tə si” ora to ri ya sı yer alıb. Dis kin üz qa bı ğı nın tər ti ba-
tı Azər bay ca nın məş hur rəs sa mı Toğ rul Nə ri man bə yo vun əsə ri 
əsa sın da ha zır la nıb. Disk də ki əsər lə rin di gər ifa çı la rı xa nən də 
Mən sum İb ra hi mov, tar zən El çin Hə şi mov və ka man ça çı El nur 
Əh mə dov dur (“Qa ra bağ” triosu).

Azər bay can sim fo nik xə zi nə si in ci lə ri nin dün ya sə viy yə li səs-
yaz ma şir kə ti tə rə fi n dən disk şək lin də bu ra xıl ma sı mə də niy yə ti-
miz adı na əla mət dar ha di sə dir.

Azərbaycanlı rəssamın əsərləri UNESCO-da nümayiş olunub

An dor ra Kn yaz lı ğı nın sülh uğ run da mə də niy yət təd bi ri la yi-
hə si çər çi və sin də UNES CO-da “Pla net üçün rəng lər” ad lı 
7-ci Art Camp An dor ra sər gi si ke çi ri lib. Art Camp in cə sə nət 
gün lə rin də dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin dən rəs sam la rın 

əsər lə ri sər gi lə nib.

İn cə sə nət sər gi sin də ta-
nın mış azər bay can lı rəs sam 
Əs mər Nə ri man bə yo va nın 
əsər lə ri də yer alıb. Əs mər 
Nə ri man bə yo va Azər bay ca nın 
Xalq rəs sa mı Toğ rul Nə ri man-
bə yov və is te dad lı hey kəl tə-

raş, Əmək dar rəs sam El mi ra 
Hü sey no va nın qı zı dır. Onun əl 
iş lə ri Fran sa, Ru si ya, Tür ki yə, 
ABŞ və baş qa öl kə lər də, elə cə 
də UNES CO-da də fə lər lə sər-
gi lə nib.

davamı səh. 3-də
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Azərbaycan,Türkiyə
vəPakistanarasında
qardaşlıqəlaqələ
rimövcuddur.Həm

Türkiyənin,həmdəPakis
tanınVətənmüharibəsinin
ilkanlarındanAzərbaycana
verdiyidəstəkmühümönəm
kəsbedirdi.

Bu fi kir iyu lun 27-də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli ye vin Tür ki yə Bö yük 
Mil lət Məc li si nin (TBMM) səd ri 
Mus ta fa Şen to pun baş çı lıq et-
di yi nü ma yən də he yə ti ilə gö rü-
şün də vur ğu la nıb.

Qeyd edək ki, iyu lun 27-də 
Ba kı da Azər bay can, Tür ki yə və 
Pa kis tan par la ment sədr lə ri nin 
üç tə rəf i gö rü şü ke çi ri lib. Gö rüş-
dən ön cə Azər bay can Pre zi den-
ti Tür ki yə və Pa kis tan nü ma yən-
də he yət lə ri ni qə bul edib.

TBMM-in səd ri Mus ta fa Şen top 
Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib 
Ər do ğa nın sa lam la rı nı döv lə ti mi-
zin baş çı sı na çat dı rıb. Pre zi dent 
İl ham Əli yev Tür ki yə nin döv lət 
baş çı sı nın sa lam la rı na gö rə min-
nət dar lı ğı nı bil di rib, onun da sa-
lam la rı nı Rə cəb Tay yib Ər do ğa na 
çat dır ma ğı xa hiş edib.

Gö rüş də TBMM səd ri nin öl kə-
mi zə sə fə ri nin Azər bay can la 
Tür ki yə ara sın da əla qə lə rin 
da ha da möh kəm lən mə si 
işi nə töh fə ve rə cə yi qeyd 
edi lib. Mus ta fa Şen to pun 
baş çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti nin Şu şa ya edə cə yi 
sə fə rin önə mi nə to xu nu la-
raq bil di ri lib ki, Azər bay can 
və Tür ki yə pre zi dent lə ri ara-
sın da im za la nan müt tə fiq-
lik mü na si bət lə ri haq qın da 
Şu şa Bə yan na mə si əla qə-
lə ri mi zin da ha yük sək sə-
viy yə yə qalx ma sı na xid mət 
edir. Söh bət za ma nı Azər-
bay can la Tür ki yə ara sın da 
bü tün sa hə lər də uğur lu iş bir li yi-
nin ol du ğu vur ğu la nıb.

Ba kı da ke çi ri lə cək Azər bay-
can, Tür ki yə və Pa kis tan par-
la ment sədr lə ri nin bi rin ci üç-
tə rəf i gö rü şü nün önə mi qeyd 
edi lə rək bil di ri lib ki, bu gö rüş 
üç öl kə ara sın da möv cud olan 
bir li yi nü ma yiş et di rir. Üç öl kə 
ara sın da əmək daş lı ğın ge niş 
mə na da Av ra si ya da ye ni iş bir-

li yi çər çi və lə ri for ma laş dır dı ğı 
bil di ri lib.

Gö rüş də Azər bay can və Tür ki-
yə par la ment lə ra ra sı əmək daş-
lı ğı nın da uğur la in ki şaf et di yi 
vur ğu la nıb, öl kə lə ri miz ara sın da 
dost luq və qar daş lıq mü na si bət-
lə ri nin bun dan son ra da möh-
kəm lə nə cə yi nə və ge niş lə nə cə-
yi nə əmin lik ifa də olu nub.

***

Pa kis tan Mil li As samb le ya sı-
nın səd ri Əsəd Qey sər 44 gün-

lük Və tən mü ha ri bə sin də qa-
za nı lan Qə lə bə mü na si bə ti lə 
Pre zi dent İl ham Əli ye vi təb rik 
edə rək Pa kis tan xal qı nın bu Zə-
fə ri Azər bay can xal qı ilə bir lik də 
qeyd et di yi ni vur ğu la yıb.

Əsəd Qey sər Pa kis tan İs-
lam Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
Arif Al vi nin və Baş na zir İm ran 
Xa nın sa lam la rı nı Azər bay can 
Pre zi den ti nə çat dı rıb. Pre zi dent 
İl ham Əli yev onun da sa lam la rı-
nı Arif Al vi nə və İm ran Xa na çat-
dır ma ğı xa hiş edib.

Gö rüş də Pa kis tan Mil li As-
samb le ya sı səd ri nin öl kə mi zə 
sə fə ri nin iki tə rəf i mü na si bət lə rin 
gə lə cək in ki şa fı ba xı mın dan önə-
mi qeyd edi lib. Pa kis tan və Azər-
bay ca nın bü tün mə sə lə lər də 
hər za man bir-bi ri ni dəs tək lə yən 
qar daş öl kə lər ol du ğu bil di ri lib. 
Həm çi nin Pa kis tan, Tür ki yə və 
Azər bay can par la ment sədr lə ri-
nin üç tə rəf i gö rü şü nün əhə miy-
yə ti vur ğu la nıb.

Gö rüş də İkin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə si za ma nı Pa kis ta-
nın dəs tə yi nə gö rə min nət-
dar lıq ifa də edi lib, mü ha ri-
bə nin ilk gün lə rin dən dost 
öl kə nin rəh bər li yi nin Azər-
bay ca nın əra zi bü töv lü yü 
ilə bağ lı önəm li bə ya nat lar 
ver di yi qeyd olu nub. Öl kə-
lə ri mi zin bü tün bey nəl xalq 
təş ki lat lar da bir-bi ri ni dəs-
tək lə dik lə ri bil di ri lib.

Gö rüş də Pa kis tan Mil li As-
samb le ya sı səd ri nin Şu şa-
ya sə fə ri nin əhə miy yə ti də 
qeyd  edi lib, bu nun öl kə lə ri-
miz ara sın da mü na si bət lə rin 

in ki şa fı nın ba riz nü mu nə si ol du-
ğu vur ğu la nıb.

Dostlar dar gündə tanınır
Vətən müharibəsində Türkiyə və Pakistanın 

Azərbaycana verdiyi dəstək bunun təsdiqi oldu

Oklahoma qubernatoru 
Zəngilandakı “ağıllı kənd”lə maraqlanır

PrezidentİlhamƏliyeviyulun27dəABŞınOklahomaştatının
qubernatoruConKevinStittinbaşçılıqetdiyinümayəndəheyə
tiniqəbuledib.

Gö rüş də Azər bay can la ABŞ ara sın da iki tə rəf i mü na si bət lə rin 
uğur la in ki şaf et di yi bil di ri lib, öl kə mi zin ABŞ-ın ay rı-ay rı ştat la rı, o 
cüm lə dən 2000-ci ilin əv vəl lə rin dən Ok la ho ma şta tı ilə əmək daş-
lı ğın dan məm nun luq ifa də olu nub.

Söh bət za ma nı Ok la ho ma qu ber na to ru Azər bay ca nın iş ğal dan 
azad olun muş Zən gi lan ra yo nu na sə fə ri nə to xu nu lub. Con Ke vin 
Stitt bu sə fə rin hə min əra zi lər də real laş dı rı lan “ya şıl ener ji” və 
“ağıl lı kənd” la yi hə lə ri ilə ya xın dan ta nış ol ma ğa im kan ya ra da-
ca ğı na ümid et di yi ni bil di rib. 

Ok la ho ma şta tı ilə kənd tə sər rü fa tı sa hə sin də əmək daş lıq mə-
sə lə lə rin dən bəhs edi lib, azər bay can lı tə lə bə lə rin bu ştat da kənd 
tə sər rü fa tı üz rə təh sil al dıq la rı qeyd olu nub.

Gö rüş də həm çi nin Ok la ho ma Mil li Qvar di ya sı ilə Azər bay ca nın 
Mü da fiə Na zir li yi nin təx mi nən 20 il dir əmək daş lıq et di yi və in di bu 
əmək daş lı ğın da ha ge niş tə rəf daş lıq for ma tı na çev ril di yi vur ğu la nıb.

Son da xa ti rə hə diy yə lə ri təq dim olu nub.

Haaqa Konvensiyası üzrə yaradılmış 
Komissiyanın yeni tərkibi müəyyənləşib

“Hərbimünaqişələrzamanımədənidəyərlərinqorunması
haqqındaKonvensiya”nınmüddəalarınınyerinəyetirilməsi
üzrəKomissiyanınyaradılmasıhaqqında”AzərbaycanRes
publikasıPrezidentinin2000ciil13noyabrtarixli569nömrəli
sərəncamındadəyişiklikedilib.Dövlətbaşçısıbununlabağlı
iyulun23dəsərəncamimzalayıb.SərəncamdaKomissiyanın
tərkibiyeniredaksiyadaverilib.

Ko mis si ya nın səd ri: Əli Əh mə dov – Azər bay can Res pub li ka sı 
Baş na zi ri nin müavi ni. 

Ko mis si ya nın üzv lə ri: Azər bay can Res pub li ka sı nın xa ri ci iş lər 
na zi ri; Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri; Azər bay-
can Res pub li ka sı nın təh sil na zi ri; Azər bay can Res pub li ka sı nın 
əd liy yə na zi ri; Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın vit se-
pre zi den ti; Azər bay can Res pub li ka sı Mil li Məc li si nin Mə də niy yət 
ko mi tə si nin səd ri; Qaf qaz Mü səl man la rı İda rə si nin səd ri; Azər-
bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti Apa ra tı nın Hu ma ni tar 
mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri; Azər bay can Res pub li ka sı mü da fiə 
na zi ri nin müavi ni, UNES CO üz rə Azər bay can Res pub li ka sı Mil li 
Ko mis si ya sı nın baş ka ti bi; Bey nəl xalq Mu zey lər Şu ra sı nın Azər-
bay can Mil li Ko mi tə si nin səd ri, Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi nin 
di rek to ru; Azər bay can Res pub li ka sı Mil li Ar xiv İda rə si nin rəisi.

Qeyd edək ki, Azər bay can Res pub li ka sı “Si lah lı mü na qi şə za-
ma nı mə də ni də yər lə rin qo run ma sı haq qın da” 14 may 1954-cü il 
Kon ven si ya sı na (Haaqa Kon ven si ya sı) və Kon ven si ya nın I Pro-
to ko lu na 1993-cü il də, II Pro to ko la 2000-ci il də qo şu lub.

Kon ven si ya hər bi mü na qi şə lər za ma nı hər bir döv lə tin öz əra-
zi sin də və rə qib tə rə fin əra zi sin də yer lə şən mə də ni də yər lə rin 
qo run ma sı, me mar lıq, in cə sə nət, ta ri xi abi də lər, ar xeolo ji qa zın-
tı lar ki mi da şı nan və da şın maz mə də ni də yər lə rin mü ha fi zə olun-
ma sı nı iş ti rak çı döv lət lə rin qar şı sın da və zi fə ki mi qo yur.

Şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına 
yardımlar davam edir

44günlükVətənmüharibəsimüddətindəAzərbaycanınərazi
bütövlüyüuğrundadöyüşlərdə8nəfərmədəniyyətişçisiqəh
rəmancasınaşəhidolub,10nəfərmədəniyyətişçisiyaralanıb.
MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləşəhidolmuşmədəniyyət
işçilərininailələrinəvədöyüşlərdəyaralanmışmədəniyyətiş
çilərinəmaddiyardımgöstərilib.

Na zir lik tə rə fin dən şə hid ailə lə ri, dö yüş lər də ya ra la nan lar və 
mü ha ri bə iş ti rak çı la rı daim diq qət də sax la nı lır, əla mət dar gün-
lər də şə hid ailə lə ri zi ya rət olu nur və möv cud prob lem lə ri nin həl li 
məq sə di lə mü va fiq dəs tək təd bir lə ri gö rü lür. 

Ca ri ilin yan va rın dan bu gü nə dək Mə də niy yət Na zir li yi tə rə-
fin dən 100 şə hid və ya ra lan mış şəx sin ailə üz vü, I və II Qa ra-
bağ mü ha ri bə lə ri iş ti rak çı la rı və on la rın ailə üzv lə ri mə də niy yət 
müəs si sə lə rin də iş lə tə min edi lib. On lar dan 53 nə fər şə hid lə rin 
ailə üz vü, 10 nə fər dö yüş lər də ya ra la nan, 21 nə fər dö yüş lər də 
ya ra la nan la rın ailə üz vü, 10 nə fər mü ha ri bə iş ti rak çı sı, 6 nə fər 
isə mü ha ri bə iş ti rak çı sı nın ailə üz vü dür.

Mə də niy yət Na zir li yi bu is ti qa mət də fəaliy yə ti ni mü tə ma di ola-
raq da vam et di rir.

“Yolumuz Qarabağadır...”
AMEAnınMilliAzərbaycanTarixiMuzeyindəfəaliyyətgös
tərən“Gəncmuzeyşünaslarvəmuzeysevərlərklubu”nun
rəhbəriSahibəƏləkbərova“YolumuzQarabağadır!Qarabağ
Azərbaycandır!“layihəsiçərçivəsindəmuzeykönüllülərinin
Ağdamrayonunaekskursiyasınıtəşkiledib.

Eks kur si ya da mu ze yin kö nül lü lə ri ilə ya na şı, 1 say lı Ba kı 
“ASAN Xid mət“ mər kə zi və Bər də “ASAN Xid mət” mər kə zi kö-
nül lü lə ri də iş ti rak edib lər. Kö nül lü lər Ağ dam ra yon Qa ra dağ lı 
kənd Mə də niy yət evi nin bi na sın da fəaliy yə ti ni qis mən bər pa et-
miş ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi, Mah rız lı kən din də ki Ra hib 
Məm mə dov adı na Dö yüş Şöh rə ti Mu ze yi ilə ta nış olub lar.

Bursada Nizami irsinin işığında: 
beynəlxalq konfrans, sərgi, konsert

əvvəli səh. 1-də
Çı xış lar da mü tə fək kir şairin 

ya ra dı cı lı ğı, dün ya ədə bi və fəl-
sə fi ir si nə bəxş et di yi də yər lər-
dən bəhs olu nub. Azər bay can da 
2021-ci ilin “Ni za mi Gən cə vi İli” 
elan edil mə si nin tək cə da hi şairin 
ya ra dı cı lı ğı na və şəx siy yə ti nə 
de yil, ümu mi lik də ədə biy ya ta, 
fi kir adam la rı na, gör kəm li şəx-
siy yət lə rə ve ri lən qiy mət ol du ğu 
vur ğu la nıb. “Ni za mi Gən cə vi İli” 
çər çi və sin də gö rü lən iş lər, o cüm-
lə dən şairin əsər lə ri nin müx tə lif 
dil lər də nəş ri ba rə də mə lu mat ve-
ri lib. Ədə bi ir si dün ya xalq la rı nın 
se vim li si nə çev ri lən Ni za mi Gən-
cə vi nin əsər lə ri nin müx tə lif dil lə rə 
tər cü mə si və ya yıl ma sı, səh nə-
ləş di ril mə si və film lə rin çə kil mə si 
ba rə də söh bət açı lıb.

Qeyd edək ki, iyu lun 30-dək 
da vam edə cək bey nəl xalq konf-
rans bir ne çə pa nel dən iba rət dir.

Bi rin ci pa ne lə Ulu dağ Uni ver-
si te ti nin pro fes so ru Meh met Yü-
cə sədr lik edib. Pa nel də Ni za mi 
Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can 
Ədə biy ya tı Mu ze yi nin di rek to-
ru, aka de mik Ra fael Hü sey nov, 

Qaf qaz Uni ver si tet lər Bir li yi nin 
səd ri Ra ma zan Kork maz, azər-
bay can lı pro fes sor lar Şa hin Fa-
zil və Cə fər Qi ya si, do sent Yu sif 
Əli ye vin çı xış la rı din lə ni lib.

Çı xış çı lar Ni za mi Gən cə vi 
ədə bi mək tə bi və poetik ənə-
nə lə ri XIII-XX əsr lər də Şərq və 
Qərb mə də niy yət lə rin də, şairin 
qə zəl lə ri nə ya naş ma lar, Ni za-
mi nin me mar lıq dü şün cə lə ri 
kon teks tin də Azər bay ca nın Səl-
cuq lar döv rün də ki me mar lıq ir si 
möv zu la rın da fi kir lə ri ni bö lü şüb-
lər. Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Ni za mi 
Gən cə vi nin ədə bi ya ra dı cı lı ğı 
daim təd qi qat çı lar üçün cəl be di-
ci olub, ge niş oxu cu küt lə si tə rə-
fin dən se vi lə-se vi lə oxu nub.

Azər bay can da do ğu lan və 
doğ ma və tə nin də ya zıb-ya ra-
dan da hi Azər bay can şairi Ni-
za mi Gən cə vi gə lə cək nə sil lə rə 
“Xəm sə” ad la nan poetik əsər lər 
top lu su nu mi ras qo yub. Vur ğu-
la nıb ki, Ni za mi Gən cə vi əsər lə-
ri nin bey nəl xalq aləm də sü rət lə 
ya yıl ma sı nın və se vil mə si nin 
baş lı ca sə bə bi onun möv zu və 
sü jet lə ri nin dün yə vi ol ma sı dır.

Ulu dağ Uni ver si te ti nin pro-
fes so ru Ha ti ce Şa hi nin mo de-
ra tor lu ğu ilə ke çi ri lən növ bə ti 
pa nel də öz bə kis tan lı alim Er kin 
Nu rid di nov, azər bay can lı alim lər 
Bay ram Apo yev, Şə fa Qur ba no-
va və baş qa la rı, Ulu dağ Uni ver-
si te ti nin do sen ti Er dem Öz de mi-
rin mo de ra to ru ol du ğu pa nel də 
isə azər bay can lı alim lər Xə di cə 
Hü sey no va, Bi bi xa nım İba do-
va, Əli mux tar Mux ta rov, Sər xan 
Cə fə rov, Öz bə kis tan dan do sent 
Dil dor Nu rid di no va və di gər lə ri-
nin çı xış la rı din lə ni lib.

Çı xış lar da Ni za mi Gən cə vi-
nin “Xəm sə”si bə şə riy yə tin el mi, 
ədə bi, mə nə vi abi də si ki mi də-
yər lən di ri lib. Vur ğu la nıb ki, bö-
yük Azər bay can şairi nin əsər lə ri 
dün ya ədə biy ya tın da mi sil siz bir 
xə zi nə dir. Azər bay can da “Ni za mi 
Gən cə vi İli” çər çi və sin də gö rü lən 
iş lər dən, o cüm lə dən şairin əsər-
lə ri nin baş qa dil lə rə tər cü mə si və 
çe şid li nəşr lə ri nin xü su si əhə miy-
yə tin dən bəhs olu nub.

Ni za mi Gən cə vi nin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı üzə rin də sə mə rə li 
mü za ki rə lər apa ran alim lər vur-

ğu la yıb lar ki, bö yük söz us ta dı 
bey nəl xalq aləm də tək cə na dir 
ya ra dı cı lıq üs lu bu ilə se çi lən şair 
ki mi de yil, fi lo sof və mü tə fək kir 
ki mi ta nı dıl ma lı dır. Qeyd olu nub 
ki, son il lər dün ya nın ay rı-ay rı 
öl kə lə rin də Ni za mi Gən cə vi nin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı möv zu sun-
da el mi təd qi qat lar art maq da dır.

Konf rans çər çi və sin də Bey nəl-
xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı 
– TÜRK SOY tə rə fin dən Ni za mi 
Gən cə vi nin əsər lə ri nə həsr edi-
lən rəsm lər dən iba rət sər gi təş-
kil edi lib. Həm çi nin Daş kənd də ki 
Azər bay can Mə də niy yət Mər kə-
zi tə rə fin dən öz bək di lin də nəşr 
olun muş Ni za mi Gən cə vi nin kül-
liy ya tı, elə cə də Tür ki yə də fəaliy-
yət gös tə rən “Zen gin Ya yın cı lık” 
nəş riy ya tı nın Ni za mi Gən cə vi nin 
ki tab la rı da xil ol maq la nəşr lə ri, 
həm çi nin TÜRK SOY-un nəşr lə ri 
sər gi lə nir.

TÜRK SOY tə rə fin dən təş kil 
edi lən eks po zi si ya da Azər bay-
ca nın gör kəm li rəs sa mı Mi ka yıl 
Ab dul la ye vin Ni za mi əsər lə ri nə 
çək di yi il lüst ra si ya lar da yer alıb. 
Qeyd edək ki, bu sər gi ilk də fə 
mart ayın da TÜRK SOY-un An-
ka ra da kı qə rar ga hın da nü ma yiş 
olun muş du.

Bey nəl xalq konf rans çər çi və-
sin də bə dii proq ram da təq dim 
edi lib. Ulu dağ Uni ver si te tin də 
ke çi ri lən kon sert də Qa ra bağ Zə-
fə ri nə, Azər bay ca na, Və tə ni mi zin 
gö zəl li yi nə, elə cə də Azər bay-
can-Tür ki yə qar daş lı ğı na, Türk 
dün ya sı nın bir li yi nə həsr olu nan 
ifa lar al qış lar la qar şı la nıb.

Bur sa şə hə rin də Ni za mi Gən-
cə vi yə həsr olun muş bey nəl xalq 
konf rans iyu lun 30-dək da vam 
edə cək.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

əvvəli səh. 1-də
1 av qust saat 17:00-da Hey-

dər Əli yev Konq res Mər kə zin də 
Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı tə lə bə lə ri nin da ha 
bir kon ser ti ola caq.

Hə min gün saat 21:00-da 
ey ni mə kan da Ba kı Şə hər Mə-
də niy yət Baş İda rə si nin “Ba kı 
Ka me ra Or kest ri” çı xış edə cək. 
Bə dii rəh bər Xalq ar tis ti Fər had 
Bə dəl bəy li, baş di ri jor Əmək dar 
ar tist Fuad İb ra hi mov, di ri jor Ca-
vad Ta ğı za də dir. So list lər Xalq 
ar tist lə ri Mu rad Adı gö zəl za də 
(piano), Mu rad Hü sey nov (pia-
no), Ye ga nə Axun do va (piano), 
Əmək dar ar tist lər İl ham Nə zə-
rov (vo kal), Röv şən Qu li yev (tru-
ba), Əziz Pə nah dır (qo boy).

2 av qust saat 17:00-da Hey-
dər Əli yev Konq res Mər kə zi nin 
səh nə sin də Ü.Ha cı bəy li adı na 

Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı müəl-
lim lə ri nin kon ser ti təq dim olu na-
caq.

Saat 21:00-da isə açıq səh-
nə də (“Qaf qaz Re sort”) “Zə fər” 
mu ğam kom po zi si ya sı” ad lı mu-
ğam ax şa mı ke çi ri lə cək. Proq-
ram da Xalq ar tist lə ri Mən sum 
İb ra hi mov (xa nən də),  El çin Hə-
şi mov (tar), Əmək dar ar tist lər 
Təy yar Bay ra mov (xa nən də), El-
nur Əh mə dov (ka man ça), elə cə 
də Gül zar Fə rə co va (xa nən də), 
Gü nay İmam ver di ye va (xa nən-
də), Kə nan Bay ram lı (xa nən də), 
Cey hun Qur ba nov (sin te za tor), 
Si ya vuş Kə ri mov (na ğa ra)  çı xış 
edə cək lər.

3 av qust saat 17:00-da Ü.Ha-
cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka-
de mi ya sı müəl lim lə ri nin da ha bir 
kon ser ti ke çi ri lə cək. Sə nət se vər-
lər Xalq ar tist lə ri Mu rad Adı gö zəl-

za də (piano), Ül viy yə Ha cı bə yo va 
(piano), El na rə Da da şo va (pia-
no), Gül naz İs ma yı lo va (vo kal), 
Əvəz Ab dul la (vo kal), Əmək dar 
ar tist Fə ri də Məm mə do va (vo-
kal), Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Cey hun Al lah ver di yev (piano) və 
bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı 
Nər min Nə cəf i nin (piano) ifa la rı nı 
din lə yə cək lər.

Hə min gün saat 21:00-da 
açıq səh nə də Ü.Ha cı bəy li adı-
na Azər bay can Döv lət Sim fo nik 
Or kest ri nin (bə dii rəh bər və baş 
di ri jor Xalq ar tis ti Rauf Ab dul la-
yev) mü şa yiəti, Xalq ar tis ti Yal-
çın Adı gö zə lo vun di ri jor lu ğu ilə 
Əmək dar ar tist, is te dad lı violin 
ifa çı sı El vin Qə ni ye vin kon ser ti 
baş tu ta caq.  

Fes ti va lın so nun cu gü nü, 4 
av qust da saat 17:00-da Hey-
dər Əli yev Konq res Mər kə zin də 
res pub li ka və bey nəl xalq mü sa-
bi qə lər laureatı El də niz Ələk bər-
za də nin ifa sın da for te piano mu-
si qi si ax şa mı ke çi ri lə cək.

Fes ti va lın bağ la nış kon ser tin-
də saat 21:00-da açıq səh nə də 
Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay can 
Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin (di-
ri jor Xalq ar tis ti Fəx rəd din Kə ri-
mov) mü şa yiəti ilə ta ma şa çı la ra 
“Vi va ope ra” ad lı proq ram təq-
dim olu na caq. So list lər: Xalq ar-
tist lə ri Gül naz İs ma yı lo va, Sa mir 
Cə fə rov, Əvəz Ab dul la, Əmək-
dar ar tist lər Fə ri də Məm mə do-
va, Sə bi nə Əsə do va, res pub li-
ka və bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureat la rı El mi na Hə sə no va, 
Adil Axun dov, Ma hir Ta ğı za də, 
Atəş Qa ra yev.

XII Qə bə lə Mu si qi Fes ti va lı nın 
bə dii rəh bə ri Xalq ar tis ti, pro fes-
sor Fər had Bə dəl bəy li, ic ra çı di-
rek to ru Əmək dar ar tist Sə bi nə 
Əsə do va, koor di na to ru Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo-
ni ya sı nın qu ru luş çu re jis so ru, 
mu si qi şü nas Ay la Kə ri mo va-Zə-
kə riy yə dir. Təş ki lat ko mi tə si nin 
üzv lə ri: Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın təd ris 
iş lə ri üz rə pro rek to ru, Əmək dar 
müəl lim, pro fes sor Nər mi nə Qu-
li ye va; BMA-nın bey nəl xalq əla-
qə lər, ic ti mai əla qə lər və so sial 
mə sə lə lər üz rə pro rek to ru, Xalq 
ar tis ti, pro fes sor Ye ga nə Axun-
do va; Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Fi lar mo ni ya sı nın di rek tor 
müavi ni Afət Mi ka yı lov; fes ti va lın 
apa rı cı la rı: Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Zəh ra Qu li ye va, Əmək dar ar tist 
Oleq Əmir bə yov.

Nəhayət... Sənət səhnəyə qayıdır...
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də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mo vun öl kə miz də 
fəaliy yət gös tə rən te le vi

zi ya ka nal la rı nın rəh bər lə ri 
ilə gö rü şün də ge niş mü
za ki rə lər apa rıl mış, müx
tə lif tək lif lər irə li sü rül müş, 
həm çi nin na zir lik lə te le vi zi
ya lar ara sın da iş çi qru pun 
ya ra dıl ma sı, bir gə fəaliy yət 
pla nı nın ha zır lan ma sı ilə 
bağ lı fi kir lər səs lən di ril miş di. 
Vur ğu lan mış dı ki, səs lə nən 
tək lif lə rin hə ya ta ke çi ril mə si 
həm na zir li yin, həm də te le
vi zi ya la rın fəaliy yə ti nə töh fə 
ve rə cək.

İyulun 23-də Beynəlxalq Mu-
ğam Mərkəzində Mədəniyyət
Nazirliyinin Televiziya kanalları
ilə əməkdaşlığına dair işçi qru-
punun ilk iclasıkeçirilib. İclasda
AzTV,İctimaiTV,RealTV,Xəzər
TV, ATV, CBC TV kanallarının
nümayəndələriiştirakediblər.
Mədəniyyət Nazirliyinin Apa-

rat rəhbəri Vasif Eyvazzadə
iclası açaraq televiziya işçiləri

ilə belə bir formatda görüşdən
məmnunluğunubildirib.O,ölkə
Prezidentinin gənclərin maarif-
ləndirilməsi, dilimizin zənginli-
yinin, safığının qorunması ilə
bağlı tapşırıqlarını diqqətə çat-
dıraraq, televiziya kanalları ilə
əməkdaşlıqda bu məqamları

rəhbərtutmağınvacibliyiniqeyd
edib.
Mədəniyyət naziri Anar Kəri-

movun16fevral2021-ciiltarixin-
dəteleviziyakanallarınınrəhbər-
ləriiləgörüşünüxatırladanVasif
Eyvazzadə birgə əməkdaşlığın
əhəmiyyətinivurğulayıb.

Müzakirə və fikir mübadiləsi
şəklində davam edən iclasda
mədəniyyətin müxtəlif sahələ-
rinin, xüsusilə kino, incəsənət,
memarlıq irsimizin təbliğatının
vacibliyindənsözaçılıb.
MədəniyyətNazirliyinin İnfor-

masiyavəictimaiyyətləəlaqələr
şöbəsinin müdiri Məryəm Qa-
farzadədilimizin,adət-ənənələ-
rimizingələcəknəsillərəötürül-
məsində televiziyanın əvəzsiz
rolundanbəhsedib.
Televiziya təmsilçiləri Mədə-

niyyətNazirliyiiləəməkdaşlığın,
ocümlədənişçiqrupuformatın-
dagörüşünönəminiqeydedib-
lər.Əməkdaşlığıdərinləşdirmək
üçünhədəfqruplarının yaradıl-
masıvəbirgəlayihələrinhərbir
televiziyanın öz auditoriyası ilə
uzlaşdırması kimi mühüm mə-
sələlər müzakirə edilib. Sonda
qarşılıqlı əməkdaşlığa dair yol
xəritəsimüəyyənolunub.

Mədəniyyət naziri dünya şöhrətli 
fotojurnalistlə görüşüb 

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov iyu lun 23də Fran sa da ya şa
yan dün ya şöh rət li azər bay can lı fo to jur na list Rza Diq qə ti (Re za 
De qa ti) ilə gö rü şüb.

Görüşzamanıməşhur fotoqrafAzərbaycanın işğaldanazad
edilmiş torpaqlarına səfəri haqqındadanışaraqVətənmühari-
bəsindəçəkdiyifotoşəkillərdənbəhsedib,şahidiolduğudəhşətli
mənzərələrdənsözaçıb.
R.Diqqətibildiribki,Azərbaycanıntarixivəmədəniirsinəqarşı

törədiləntəcavüzüözfotolarıiləbeynəlxalqictimaiyyətəçatdıra-
raq,yaşanmışhadisələri,xalqımızınçəkdiyiağrı-acınıbufoto-
lardacanlandırmağamüvəfəqolub.
NazirAnarKərimovR.DiqqətiyəQarabağhəqiqətlərinindün-

yaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də ob-
yektivqiymətverilməsindəəvəzsizxidmətlərinəgörə təşəkkü-
rünübildirib.

Müslüm Maqomayevin və Tofiq Quliyevin 
heykəlləri harada qoyulacaq?

Azər bay ca nın dün ya şöh rət li vo kal çı sı Müs lüm Ma qo ma ye vin 
və gör kəm li bəs tə kar To fiq Qu li ye vin Ba kı şə hə rin də hey kəl lə ri
nin qo yu la ca ğı yer müəy yən lə şib. 

Qeydedəkki,AzərbaycanRespublikasıPrezidentininmüvafiqsə-
rəncamlarıiləhərikisənətkarınabidəsininucaldılmasıiləbağlıtəd-
birlərinhəyatakeçirilməsiMədəniyyətNazirliyinəvəBakıŞəhərİcra
Hakimiyyətinətapşırılıb.
“MüslümMaqomayevinabidəsininucaldılmasıhaqqında”öl-

kəbaşçısının12mart2020-ciiltarixlisərəncamınınicrasıməq-
sədiləMədəniyyətNazirliyininsifarişiəsasındahazırlananhey-
kəlinDənizkənarıMilliParkınərazisində,dəniztərəfdənDövlət
KuklaTeatrınınyaxınlığındaayrılmışyerdəucadılmasınəzərdə
tutulur.AbidəninmüəllifiXalqrəssamı,heykəltəraşÖmərElda-
rovdur.Hazırdaheykəlinsontamamlamaişləriaparılır.
“TofiqQuliyevinabidəsininucaldılmasıhaqqında”Azərbaycan

Prezidentinin20may2021-ciiltarixlisərəncamınınicrasıməq-
sədiləMədəniyyətNazirliyininsifarişiəsasındaheykəltəraşTu-
ralRzaquliyevtərəfindənhazırlanmasınəzərdətutulanheykəlin
isə keçmiş “Bakı”mehmanxanasının yerində salınmış parkda
ucadılmasıplanlaşdırılır.

“Səhnədən səngərə” layihəsində 
şəhid Alim İbrahimov

Mə də niy yət Na zir li yi şə hid mə də niy yət iş çi lə rin dən bəhs edən 
“Səh nə dən sən gə rə” la yi hə si nin yed din ci bu ra xı lı şı nı təq dim edib. 
La yi hə nin vi deoma te rialı şə hid Alim İb ra hi mov haq qın da dır.

Alim Səhrab
oğlu İbrahimov
1993-cü ilin 26
dekabrında Ucar
rayonunun Qazı-
qumlaq kəndində
anadan olmuşdu.
Ailəsi Mingəçevir
şəhərinə köçən-
dən sonra o, təh-
silini şəhər4 saylı ortaməktəbindəalmışdı.Hələuşaqyaşla-
rındanmusiqiyə həvəsi vardı.Bu istəklə 2004-2010-cu illərdə
BülbüladınaMingəçevirşəhər2saylıMusiqiməktəbindəqar-
monixtisasıüzrəoxumuş,sonrasənəttəhsiliniMilliKonserva-
toriyanəzdindəkiMusiqiKollecindədavametdirmişdi. 2017-ci
ildənArifMəmmədovadınaGöyçayşəhərUşaqmusiqiməktə-
bindəqarmonixtisasıüzrəmüəllimişləyirdi.
2020-ci ilin 27 sentyabrında Vətən müharibəsi başlayanda

Alimdəcəbhəyəyollanır.Döyüşlərdərəşadətgöstərir,Tərtərin
Suqovuşankəndiistiqamətindəağırdöyüşlərinbirindəşəhidlik
zirvəsinəucalır...Noyabrın2-dəMingəçevirşəhərininŞəhidlər
xiyabanındatorpağatapşırılıb.
“Səhnədənsəngərə”layihəsininyeddinciburaxılışınıbulinkə

daxilolaraqizləməkmümkündür:bit.ly/3BIu7Dl

Musiqili Teatrın işıqçısı 
Əliağa Məmmədovun xatirə lövhəsi

Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat rı nın işıq çı sı, Və tən 
mü ha ri bə si şə hi di Əliağa Məm mə do vun anım gü nün də ona 
həsr edi lən xa ti rə löv hə si nin açı lı şı olub. 

Anım tədbirində Xalq artisti
Fatma Mahmudova, Əməkdar
mədəniyyət işçisi Telli Pənah-
qızı və teatrın digər əməkdaş-
larıƏliağanınnurluxatirəsindən
söhbətaçıblar.
Mərasimdə Sabunçu Rayon

İcra Hakimiyyətinin nümayən-
dələri,şəhidinəsgəryoldaşları,
ailəüzvləri,medianümayəndə-
lərivədigərqonaqlardaiştirak
ediblər.
ƏliağaEldənizoğluMəmmə-

dov26iyul2001-ciildəBakının
Sabunçu rayonunun Maştağa
qəsəbəsində anadan olub.  Milli Qəhrəman Nazim İsmayılov
adına80saylıtamortaməktəbdəoxuyub.
Peşə təhsili aldıqdan sonra Azərbaycan Dövlət Akademik

MusiqiliTeatrındaişıqçıkimifəaliyyətəbaşlayıb.Hərbixidmətə
dəçalışdığıdoğmateatrdanyoladüşüb.2020-ciilin44günlük
Vətənmüharibəsininilkgünlərindənqəhrəmancasınavuruşub.
Oktyabrın6-daağırdöyüşlərinbirindəşəhidlikzirvəsinəucalıb.

Azərbaycanlı rəssamın əsərləri 
UNESCO-da nümayiş olunub

əvvəli səh. 1-də
UNESCO-nun ən böyük

çağırışlarından biri BMT-nin
2030-cu ilədək Dayanıqlı İnki-
şaf Məqsədlərinin vektoru və
əsas elementi kimi mədəniy-
yətin rolunu gücləndirməkdir.
UNESCO 2020-ci ildə pande-
miyaböhranınyaratdığıböyük
problemlər qarşısında sənət-
karların dayanıqlığını güclən-
dirməyi hədəfəyən qlobal
ResiliArt hərəkatını başladıb.
Andorra dünyanın bütün böl-
gələrində fəaliyyətləri səfərbər
etmək, dialoq və qarşılıqlı an-
laşmanı təşviq etmək məqsə-
dilə bu hərəkatda iştirak edir.

ArtCamp Andorra layihəsi va-
sitəsiləAndorraKnyazlığıincə-
sənət nümayəndələri arasında
sülh üçün dialoqun təşviqinə
dəstəyinigöstərir.
2021-ci il ArtCamp Andorra

layihəsi UNESCO-nun strateji
mövzusuolansülhvədavamlı
inkişaf mədəniyyətinin təbliği-
ni diqqət mərkəzində saxlayır.
Layihə UNSECO-nun Beynəl-
xalqMədəniyyətlərinYaxınlaş-
dırılması Onilliyi (2013-2022)
çərçivəsində keçirilir. Sərgidə
iştirak edən rəssamların əsər-
ləri2015-2030-cuillərBMT-nin
təşviq etdiyi Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədləriiləəlaqələndirilib.

Televiziya kanalları ilə əməkdaşlığa 
dair işçi qrupunun iclası

Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nün tə min olun ma sı üçün ca
nın dan ke çən qəh rə man Və tən oğul la rı – şə hid lə ri miz, hər 
bi ri mi zin baş ta cı, göz nu ru dur. Bu gün döv lət qu rum la rı, 
ic ti mai təş ki lat lar Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nin xa ti rə si ni 

ya şat maq la ya na şı, on la rın ya di gar la rı nı da diq qət və qay ğı ilə 
əha tə et mə yə ça lı şır. Be lə nə cib tə şəb büs lər dən bi ri şə hid öv
lad la rı üçün təş kil olun muş “Qa lib lər” dü şər gə si idi. 

13-14yaşlıyeniyetmələrüçün
nəzərdə tutulmuş və 68 şəhid
ailəsindən76uşağın iştiraket-

diyi düşərgə “For Azerbaijan”
Beynəlxalq Xeyriyyə Təşkilatı-
nıntəşəbbüsüvədəstəyi,Döv-

lətMiqrasiyaXidmətinin(DMX)
təşkilati dəstəyi ilə təşkil edil-
mişdi. Layihəyə bir sıra dövlət
qurumları, o cümlədən Mədə-
niyyətNazirliyidəstəkvermişdi.
Şəhidövladlarınınintellektual

və emosional inkişafına dəs-
tək vermək, onların yay tətilini
maraqlı və yaddaqalan etmək
məramlı düşərgə proqramının
günlərindənbiridəAbdullaŞaiq
adınaAzərbaycanDövlətKukla
Teatrıiləkeçdi.
Bu il 90 illik yubileyini qeyd

edən teatrın bir qrup əməkdaşı
düşərgəiştirakçılarınarepertuar-
dakıənbaxımlıvəmaraqlısəh-
nənümunələrindənolan“Qoğal”
tamaşasıiləqonaqgetmişdi.
Düşərgənin həyətində quru-

lan səyyar səhnədə kukla teat-
rı,kuklalar,butaforlarvəbukimi

səhnə,teatrelementləriilətanış
olan uşaqlara sənət ocağının
zənginyaradıcılıqyoluhaqqında
daməlumatverildi.Onlarakuk-
laların, rekvizitlərin hazırlanma
prosesi,ümumənbirkuklatama-
şasının hansı proseslərdən ke-
çərək ərsəyə gəlməsi, səhnəyə
çıxmasıbarədədanışıldı.Uşaq-
ların kuklaçılara ünvanladıqları
çoxsaylısuallarcavablandırıldı.
Sonra tamaşaçıların alqışları

ilə“Qoğal”ındüşərgəmacəraları-
başlandı.Uşaqlarınböyükmaraq-
la baxdıqları tamaşanın quruluş
müəllifi rusiyalı məşhur rejissor
EduardQaydar,quruluşçurəssa-
mı TatyanaMelnikova, bəstəkarı
Əməkdar incəsənət xadimi Ca-
hangir Zülfüqarovdur. Rus xalq
nağılıəsasındatamaşadahaəv-
vəl də teatrda səhnəyə qoyulsa
da, dəvətli rejissor bu dəfə “Qo-
ğal”a fərqli yozumverib,onuye-
ni,musiqi iləzənginbir formada,
mətnləyükləmədəntəqdimedib.
Fərqli səhnə tərtibatı və oy-

naqmusiqi həlli verilən tamaşa
uşaqlarınmarağınasəbəboldu.
Sürətlədəyişənsəhnələr,rənga-
rəngpersonajlar,gülüşyaradan
dialoqlaralqışlarlaqarşılandı.
Canlı tamaşa, səhnədən iz-

ləyici iləünsiyyətüçündarıxan
kuklaçılardaənazuşaqlarqə-
dər həyəcanlı idilər. Sevincləri
gözlərindən  oxunan aktyorlar
– Elnur Abbasquliyev, Səriyyə
Mansurova,  Sona Quliyeva,
ElgünHəmidov,AygülAğayeva
– tamaşaçılarını əyləndirmək,
bir neçədəqiqəlik dəolsa, sirli
teatr,nağıldünyasınaaparmaq
üçün əllərindən gələni etdilər.
Nəticədəistədiklərikimialındı.
Ayaq üstə alqışlanıb, məsum
uşaqsevgisiiləəhatəolundular.

HƏMİDƏ

Nigar Nərimanbəyovanın yaradıcılıq 
proqramı üzrə ustad dərsləri

YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka nı və “İZ – İnam lı və Zə rif” Qa dın 
Cə miy yə ti ta nın mış rəs sam, ani ma tor, re jis sor Ni gar Nə ri man
bə yo va nın ya ra dı cı lıq proq ra mı üz rə us tad dərs lə ri təş kil edir. 
Us tad dərs lə ri bir ne çə möv zu nu əha tə edir.  

“44 günlükVətənmüharibə-
sində Qələbə” mövzusunda
ilk dərs 25 iyulda təşkil edilib.
Rəssamxalqımızın,qəhrəman
hərbçilərimizin və vətənimizin
kompozisiya və simvolik obra-
zınınyaradılması iləbağlı təc-
rübəsinibölüşüb.
1 avqust tarixində nəzərdə

tutulan dərsin mövzusu “Doğ-
ma diyarın peyzajı”dır. Məş-
ğələdə mənzərəni işləmək
texnikası, doğma yurdun gö-
zəlliyini rənglərdə necə gör-
məkdənbəhsediləcək.
Avqustun 8-də isə “Azər-

baycan qadınlarının portreti”
mövzusunda ustad dərsi keçi-

riləcək. Budərsana,nənə,bacıvəavtoportretinyaradılması
üsullarınıöyrədəcək.EləcədəAzərbaycanınincəsənətinə,ədə-
biyyatına,mədəniyyətinətöhfəverənqadınlarınportretləriniya-
radangörkəmlirəssamlarınyaradıcılığındansözaçılacaq.
Ustaddərsininsongünü15avqustda“Nizamiili”nəhəsredi-

ləcək.DərsdəNizamiyaradıcılığı,eləcədəəbədisevgivəsə-
daqətmövzusu,insanruhununölməzliyinitərənnümedənəsər-
lərinyaradılmasındanbəhsolunacaq.
Ustad dərsləri Dövlət Bayrağı meydanının ərazisində yerləşən

RəngkarlıqMuzeyindəsaat16:00-dabaşlanacaq.Rusdilindəkeçiri-
ləcəkməşğələlərdə16yaşdanyuxarıhərkəsiştirakedəbilər.

LALƏ

“YAŞAT” düşərgəsinin növbəti həftəsi başlayıb
“YA ŞAT” Fon du nun və 
“ASAN Kö nül lü lə ri” Təş ki
la tı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə şə hid öv lad la rı üçün 
hə ya ta ke çi ri lən “YA ŞAT” 
dü şər gə si nin ikin ci həf tə
si baş la yıb.

Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildiriblər ki,
düşərgəərzindəuşaqlarüçünəyləncəsaatları,
öyrədici təlimlər, teatrlar, tanınmış şəxslər, pe-
şəkarlar, qurum rəhbərləri ilə görüşlər, ekskur-
siyalar,habeləpsixoloqların iştirakı ilə təlimlər,
konsultasiyalarvəmüğənniləriniştirakıiləkon-
sertproqramınınkeçirilməsinəzərdətutulub.
Düşərgənin ikincihəftəsidəşəhidlərimizin8-11

yaşkateqoriyasındaolanövladlarınıəhatəedəcək.
İyulun12-dənşəhidövladlarıüçünbaşlayan

yaydüşərgələriavqustayınınsonunaqədərda-

vam edəcək. Ümumilikdə
300-dək uşağı əhatə edə-
cək 6 düşərgənin həyata
keçirilməsinəzərdətutulub.
Hər düşərgə ümumilikdə 6
gün5gecəniəhatəedəcək.
Düşərgənin media dəs-

təkçiləri Azərbaycan Te-
leviziyası (AzTV), İctimai
Televiziya (İTV) və ASAN
Radiodur.

Düşərgənin baş sponsorları “Lankaran sp-
rings” hoteli, “PMD Hospitality”dir. Sponsorlar
“ElektronHökumətinİnkişafıMərkəzi”,“İnnova-
siyalar Mərkəzi”, “PAŞA Həyat”, “Bravo”, “Nar
Mobile”,“GazelliGroup”,“Rabitəbank”,“Turan-
bank”,“Decoria”,“PortofBaku”,“AMOGroup”,
“Slavyanka”, “Azərsun”, “ShokkiMokki”, “Man-
go”, “Next”, “Ali&Nino”, “Oven”, “Civil”, “Happy
day cake”, Azərbaycan Futbol Federasiyaları
Assosiasiyası (AFFA), “Gənc Psixoloqlar” İc-
timai Birliyi, logistika dəstəyi Bakı Nəqliyyat
Agentliyidir.

“Qogal” bu dəfə “Qaliblər” 
düşərgəsində “bişdi”



MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunma
sı,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətitərəfindən
“Keşikçidağdaarxeolojiqazıntılarvə“yayməktəbi”adlı
layihəhəyatakeçirilir.

AMEA-nın Ar xeolo gi ya və Et-
noq ra fi ya İns ti tu tu əmək daş la rı-
nın iş ti ra kı ilə “Ke şik çi dağ” Döv-
lət Ta rix-Mə də niy yət Qo ru ğu nun 
əra zi sin də yer lə şən Sa rı yo xuş 
də rə si ad la nan yer də iki kur qan-
da ar xeolo ji qa zın tı lar apa rı lır.

İyu lun 23-də Döv lət Xid mə ti-
nin Mə də ni ir sin qo run ma sı şö-
bə si nin mü di ri Rus lan Ən vər li və 
di gər əmək daş la rı la yi hə nin ge-
di şi ilə ta nış olub lar.

La yi hə haq qın da mə lu mat ve-
rən “Ke şik çi dağ” Döv lət Ta rix-
Mə də niy yət Qo ru ğu nun di rek to-
ru Mu sa Mur sa qu li yev əra zi də 
ötən ilin de kabr ayın dan 2021-ci 

ilin fev ral ayı na qə dər apa rıl mış 
ar xeolo ji xi la set mə və ar xeolo ji 
kəş fiy yat iş lə rin də əra zi də yer-
lə şən kur qan la rın qey də alın dı-
ğı nı, GPS koor di nat la rı nın gö tü-
rül dü yü nü bil di rib.

AMEA-nın Ar xeolo gi ya və Et-
noq ra fi ya İns ti tu tu İc ti maiy yət lə 
əla qə lər şö bə si nin mü di ri, ar-
xeoloq Pər viz Qa sı mov apa rı-
lan ar xeolo ji iş lər haq qın da mə-
lu mat ve rib. Bil di rib ki, əra zi də 
yer lə şən çox say lı kur qan lar dan 
iki si təd qiq olu nub.

İl kin təd qi qat lar za ma nı dəfn 
ka me ra sın da Son Tunc və İlk 
Də mir dövr lə rin də möv cud ol-

muş Xo ca lı-Gə də bəy ar xeolo-
ji mə də niy yə ti üçün xa rak te rik 
olan qa ra ci la lı, üzə ri  na xış lı bir 
ne çə küp, tunc dan qı lınc, də-
və gö zü da şın dan (ob si dian) və 
çax maq da şın dan ox uc luq la rı, 
ül güc lər, tunc dan ha zır lan mış 
ge yim ak se suar la rı ta pı lıb.

Kur qan la rın bi rin də həm çi nin 
qə dim Şərq də ge niş ya yıl mış si-
lind rik mö hür və döv rü nün yük-
sək sta tus lu şəx si nə məx sus 
ol du ğu eh ti mal edi lən müx tə lif 
hey van la rın qa lıq la rı nın yer al dı-
ğı qur ban gah aş kar olu nub.

Döv lət Xid mə ti nin Mə də ni ir sin 
qo run ma sı şö bə si nin mü di ri Rus-

lan Ən vər li hə ya ta ke çi ri lən la yi-
hə nin əhə miy yə tin dən da nı şıb. 
Bil di rib ki, kur qan lar dan aş kar 
olun muş üz vi ta pın tı lar dan gö tü-
rül müş nü mu nə lə rin ra diokar bon 
ana li zin dən son ra dəfn yer lə ri nin 
əha tə et di yi ta ri xi dövr tam də qiq-
lə şə cək. Ey ni za man da kur qan-
la rın qo run ma sı üçün də mü va fiq 
iş lər hə ya ta ke çi ri lə cək.

Qeyd edək ki, iyu nun 15-də 
baş la yan la yi hə də qo ru ğun 
əmək daş la rı ilə ya na şı kö nül lü-
lər də iş ti rak edir lər.

La yi hə nin fəal iş ti rak çı la rı na 
Döv lət Xid mə ti nin ser ti fi kat la rı 
təq dim olu nub.
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İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarəsininAğsu
rayonuüzrəmədəniyyətişçiləriVətənmü
haribəsişəhidiQamətQurbanovundoğum
günüiləəlaqədarməzarınıziyarətediblər.

Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si To-
vuz ra yon Qa ra xan lı və Xa tın lı kənd mə də-
niy yət müəs si sə lə ri nin əmək daş la rı tə rə fin-
dən II Qa ra bağ mü ha ri bə si şə hi di Əh məd 
Ab ba so vun mə za rı zi ya rət edi lib.

Xaç maz Re gional Mə də niy yət İda rə si nin 
rəisi Vü sal Hü sey nov Və tən mü ha ri bə si şə-
hid lə ri İk ram Məm mə dov, Cab bar Ək bə rov, 
El şən Ağa si yev, Sa mir Mu ra dov, Sey fəl Rə-
fi yev, Tər lan Kə ri mov və Nur lan Nur məm-
mə do vun ailə lə ri ni zi ya rət edib. Qu ba ra yon 
MKS-nin Qorx ma zo ba kənd ki tab xa na fi lialı-
nın əmək daş la rı Və tən mü ha ri bə si iş ti rak çı-
sı Hey dər Kə bi rov la gö rü şüb. 

Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə si Sa-
mux ra yon MKS-nin Qa ra ye ri qə sə bə ki tab-
xa na fi lialı nın və klu bu nun kol lek ti vi II Qa ra-
bağ mü ha ri bə si şə hi di Vü sal Al lah ver di ye vin 
do ğum gü nü mü na si bə ti lə mə za rı nı və ailə-
si ni zi ya rət edib lər.

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə si Za qa ta-
la ra yo nu Hey dər Əli yev Mər kə zin də Mə nə vi 
Də yər lə rin Təb li ği Fon du nun dəs tə yi və “İn-
no va si ya ya doğ ru” Gənc lə rə Dəs tək İc ti mai 
Bir li yi nin si fa ri şi ilə çə kil miş “Və tə ni ya şa dan-
lar” sə nəd li fil mi nin təq di ma tı ke çi ri lib. Za qa-
ta la ra yon Da na çı kən din də Və tən mü ha ri bə-
si şə hi di Rus lan Nə bi ye vin do ğum gü nü qeyd 
olu nub. Kənd Folk lor evi nin kol lek ti vi şə hi din 
mə za rı nı zi ya rət edib və ailə si nə baş çə kib. 

Sum qa yıt Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Qu bad lı ra yon Fəx rəd din Hü sey nov adı na 
Mah mud lu kənd Uşaq mu si qi mək tə bi nin 
kol lek ti vi Və tən mü ha ri bə si qa zi si Qəh rə-
man Ağa ca nov la gö rü şüb.

Ağ ca bə di Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Ağ dam ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi və ra-
yon Mə də niy yət Mər kə zi nin bir gə təş ki lat çı-
lı ğı ilə şə hid Mil li Qəh rə man Al lah ver di Ba ğı-
ro vun (1946-1992) xa ti rə si nə həsr olun muş 
on layn gö rüş təş kil edi lib.

Bər də Re gional Mə də niy yət İda rə si Tər tər 
ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin ta be li yin də ki 
İs ma yıl bəy li kənd Mə də niy yət evi nin kol lek-
ti vi Və tən mü ha ri bə si qa zi si Sər dar Hə sən li-
nin ailə si ni zi ya rət edib.

“Şərqdən doğan söz günəşi”
ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiOğuzrayonMKSninFilfilli
kəndkitabxanasındaNizamiGəncəvinin880illiyiiləbağlıtəd
birkeçirilib.

Bi lə su var Re gional Mə-
də niy yət İda rə si Sal yan 
ra yon Mə də niy yət Mər kə-
zin də “Ni za mi Gən cə vi İli” 
mü na si bə ti lə təd bir ke çi ri-
lib. Çı xış lar da da hi şairin 
ya ra dı cı lı ğın dan, dün ya 
ədə biy ya tı nın in ki şa fı na 
ver di yi töh fə lər dən söz açı-
lıb. Bil di ri lib ki, Ni za mi nin 
əsər lə ri hər za man dün ya 

şərq şü nas lı ğı nın diq qət mər kə zin də olub. Təd bi rin bə dii his sə sin də 
şairin qə zəl lə ri səs lən di ri lib, kom po zi si ya lar nü ma yiş et di ri lib.

İs ma yıl lı Re gional Mə də niy yət İda rə si Şa ma xı Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sın da “Ni za mi ili” çər çi və sin də “Öl məz sə nə tin ya şa dır 
sə ni” ad lı sər gi  təş kil olu nub. 

Xaç maz Re gional Mə də niy yət İda rə si Qu ba ra yon MKS-nin 
Aşa ğı Xuc kənd ki tab xa na sı tə rə fin dən “Ni za mi Gən cə vi İli” mü-
na si bə ti lə təd bir ke çi ri lib.

Bər də Re gional Mə də niy yət İda rə si Yev lax şə hər MKS-nin Nə-
mər li kənd ki tab xa na fi lialı “Şərq dən do ğan söz gü nə şi” ad lı vi-
deoçarx ha zır la yıb.

“Öncə Vətən” deyənlərBölgələrdən xəbərlər

Xəbərverdiyimizkimi,Mədə
niyyətNazirliyinintəşəbbü
sünəəsasən,MilliMətbuat
Günümünasibətilə2225iyul

tarixlərindənazirliyintabeliyində
fəaliyyətgöstərənmuzeylərdə“açıq
qapı”elanolunmuşdu.MasallıRe
gionalMədəniyyətİdarəsiYardımlı
rayonHeydərƏliyevMərkəzidə
butəşəbbüsəqoşulub.Mərkəz
dəuzunillərmətbuatsahəsində
fəaliyyətgöstərmişjurnalistlərFikrət
ŞahbazlıvəƏlövsətBabayevinişti
rakıilətədbirtəşkilolunub.

Ma sal lı Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Ma sal lı ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi 
və ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Hey dər Əli yev və 
müasir Azər bay can mət buatı nın in ki şaf 
ta ri xi” möv zu sun da təd bir ke çi ri lib. Cə-
lila bad ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin-
də gənc lə rin iş ti ra kı ilə “Mil li Mət buat 
Gü nü müz” ad lı təd bir təş kil edi lib.

Saat lı ra yo nun da nəşr olu nan “Dö-
nüş” qə ze ti nin baş re dak to ru Ma hir 
Al lah ya rov və re dak tor müavi ni, I Qa-
ra bağ mü ha ri bə sin də ta bor ko man di-
ri ol muş Əliağa Qur ba nov Sa bi ra bad 
Re gional Mə də niy yət İda rə si nin ta be li-
yin də ki Saat lı Ra yon Ta rix-Di yar şü nas-
lıq Mu ze yi ni zi ya rət edib lər. Qo naq lar 
1954-cü il dən çap edi lən “Dö nüş” qə ze-
ti nin müx tə lif il lər üz rə bir ne çə nöm rə-
si ni mu ze yə hə diy yə edib lər.

Ağ daş Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Göy çay ra yon M.Ə.Sa bir adı na MKS-də 
əla mət dar gün lə bağ lı təd bir ke çi ri lib.

Kür də mir Re gional Mə də niy yət İda-
rə si Bey lə qan ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də Mil li Mət buat Gü nü nə həsr 
olun muş də yir mi ma sa təş kil edi lib. 

Xaç maz Re gional Mə də niy yət İda rə-
si Qu ba ra yon Zər da bi qə sə bə ki tab xa-
na sı mil li mət buatı mı zın ba ni si Hə sən 
bəy Zər da bi nin adı nı da şı yan park da 
sər gi təş kil edib. Qu ba ra yon MKS-nin 
Mər kə zi Ki tab xa na sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Əkin çi”dən dü şən işıq” ad lı on layn təd-
bir ke çi ri lib. 

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Za qa ta la ra yon Ço ban kol kənd Mə də-
niy yət evin də “Əkin çi” 146” baş lı ğı al tın-
da təd bir ke çi ri lib. Oğuz ra yon MKS-nin 
Qa ra bu laq və Baş Da şa ğıl kənd ki tab-
xa na fi lial la rın da da əla mət dar gün lə 
bağ lı in for ma si ya saatı təş kil olu nub.

İs ma yıl lı Re gional Mə də niy yət İda rə-
si Şa ma xı ra yon Hey dər Əli yev Mər kə-
zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin müasir Azər bay can 
mət buatı nın in ki şa fın da kı ro lu” möv zu-
sun da on layn konf rans ke çi ri lib.

Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Ağs ta fa ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Öl kə miz də mət buatın 
da vam lı in ki şa fı” baş lıq lı on layn təd bir 
ke çi ri lib. Ağs ta fa ra yon Ta rix-Di yar şü-
nas lıq Mu ze yi, Qa zax ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi, M.P.Va qif və M.V.Vi da di nin Xa-
ti rə Mu ze yi, Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi, 
Qa zax və To vuz ra yon MKS-lər də əla-
mət dar gün lə bağ lı təd bir lər təş kil edib lər.

Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Sa mux ra yon Mə də niy yət Mər kə zin də 
Mil li Mət buat Gü nü nə həsr olun muş də-
yir mi ma sa ke çi ri lib. Gən cə şə hər Hey-
dər Əli yev Mər kə zi və şə hər MKS-nin 16 
nöm rə li ki tab xa na fi lialı “Söz dən baş la-
nan dün ya” möv zu sun da on layn gö rüş 
ke çi rib. MKS-nin 7 say lı ki tab xa na fi lialı 
ya zı çı-jur na list, hər bi marş lar müəl li fi Mi-
na xa nım Ək rəm qı zı ilə gö rüş ke çi rib. 

Bi lə su var Re gional Mə də niy yət İda-
rə si Neft ça la ra yon Mər kə zi Ki tab xa-
na sı nın Oxu cu la ra xid mət şö bə sin də 
“Əkin çi”dən dü şən işıq” ad lı vir tual ki tab 
sər gi si təş kil edi lib.

146 yaşlı “Əkinçi”dən düşən işıq

Keşikçidağda arxeoloji qazıntılar və “yay məktəbi”

Sənətşünas alim kitablarını 
Gədəbəy Aşıq Məktəbinə hədiyyə edib

Sənətşünaslıqüzrəelmlərdoktoru,AMEAMemarlıqvəİncə
sənətİnstitutununprofessoru,AzərbaycanAşıqlarBirliyiİdarə
HeyətininüzvüİradəKöçərliGədəbəyAşıqMəktəbindəolub.

Bu ba rə də mə lu mat ve rən mək tə bin di rek to ru Eti bar Əli ye vin 
bil dir di yi nə gö rə, alim “Aşıq sə nə ti: sink re tizm və sin tez prob-
lem lə ri”, “Aşıq sə nə ti: mu si qi li-poetik janr lar”, “Qur ba ni das ta nı” 
(mu si qi li-poetik mətn), “Zül fü qar bəy Ha cı bə yov və Azər bay can 
mu si qi folk lo ru”, “Mu si qi do lu sə tir lər” və s. ki tab la rı nı təd ris oca-
ğı na hə diy yə edib.

Qo naq mək tə bin fəaliy yə ti, aşıq sə nə ti nin təd ri si ilə ma raq la-
nıb, mək təb də ya ra dı lan mu zey lə ta nış olub, töv si yə lə ri ni ve rib.

Pro fes sor İra də Kö çər li aşıq sə nə ti ilə bağ lı təd qi qat la rın, ki tab la-
rın müəl li fi, bu sa hə də Azər bay can dan kə nar da da ta nı nan alim dir.

QobustanMilliTarixBədiiQoruğunun
əməkdaşlarıSabirabadRegionalMə
dəniyyətİdarəsiSaatlıRayonTarixDi
yarşünaslıqMuzeyindəqonaqolublar.

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə si Oğuz ra yon 
MKS-nin Sin can kənd ki tab xa na sın da “Yay mək-
tə bi”nin təş ki li və gənc lə rin asu də vax tı nın sə mə-
rə li ke çi ril mə si məq sə di lə tə lə bə gənc lər lə gö rüş 
ke çi ri lib. Qax ra yon Gül lük kənd 12 say lı ki tab xa-
na fi lialın da “Mə nim se vim li ki ta bım” la yi hə si çər-
çi və sin də təd bir təş kil olu nub. Təd bir də Ni za mi 
Gən cə vi nin “Tür küs tan gö zə li nin he ka yə ti” əsə ri-
nin oxu su təş kil edi lib. Qax ra yon Əm bər çay kənd 
klu bun da mək təb li lə rin asu də vaxt la rı nın sə mə rə li 
təş ki li məq sə di lə təd bir ke çi ri lib.

Xaç maz Re gional Mə də niy yət İda rə si Qu ba ra yon 
MKS-nin Qəç rəş kənd ki tab xa na sı tə rə fin dən “Qə dim 
Qəç rəş” is ti ra hət zo na sın da səy yar ki tab xa na xid mə-
ti təş kil olu nub. MKS-nin Mər kə zi Ki tab xa na sı nın oxu 
za lın da Qu ba da fəaliy yət gös tə rən “Gü lüs tan” el mi-
ədə bi məc li si nin ka ran tin re ji mi nin yum şal ma sın dan 
son ra ilk məş ğə lə si ke çi ri lib. Təd bir də çı xış edən 
MKS-nin di rek to ru Sa məd din Nə si rov ədə bi məc li sin 
üzv lə ri nə ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la yıb. 

Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si Ağs ta fa 
Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin əmək daş la rı 
Ke şik çi dağ kur qan la rın da apa rı lan ar xeolo ji qa zın tı 
ilə ta nış olub lar. Qa zax ra yon MKS “Elə bir Ağ dam 
qu ra ca ğıq ki, bü tün dün ya üçün ör nək ola caq dır” 
ad lı on layn təd bir, oxu za lın da isə “Azər bay can ta ri-
xi nə şan lı Qə lə bə ya zan li der” ad lı sər gi təş kil edib. 

Kür də mir Re gional Mə də niy yət İda rə si nin rəisi 
Faiq Xu dan lı Kür də mir ra yon MKS-nin Da yı ka-
zım lı və Qo ca lı kənd ki tab xa na la rı na ba xış ke çi-
rib. Ba xış za ma nı ki tab xa na la rın son dövr lər də ki 
fəaliy yə ti də yər lən di ri lib, gə lə cək də gö rü lə cək iş lər 
mü za ki rə olu nub və möv cud nöq san la rın ara dan 
qal dı rıl ma sı ilə bağ lı mü va fiq tap şı rıq lar ve ri lib.

Lən kə ran Re gional Mə də niy yət İda rə si, Gənc-
lə rin İn ki şaf və Kar ye ra Mər kə zi Lən kə ran nü ma-
yən də li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə şə hər Mə də niy yət 
Mər kə zin də “Xəm sə” mil li in tel lek tual oyu nu nun 
fi nal mər hə lə si ke çi ri lib. Qa lib ko man da lar ku bok 
və dip lom la təl tif olu nub lar.

Ma sal lı Re gional Mə də niy yət İda rə si R.Ta ğı-
yev adı na Ma sal lı Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yin də tu rist lər üçün eks kur si ya təş kil edi lib. 
Eks kur si ya za ma nı qo naq la ra böl gə nin zən gin 
ta ri xi, adət-ənə nə lə ri, et noq ra fi ya sı ba rə də ət raf-
lı mə lu mat ve ri lib.

Qarabağın yeni yolları: Murovdağın altından 12 km-lik tunel
İşğaldanazadedilmişərazilərdəicra
olunanyolinfrastrukturulayihələrindən
biriToğanalıKəlbəcərİstisuavtomobil
yoludur.YeniyolbaşlanğıcınıGöygölra
yonununToğanalıkəndindəngötürməklə
Kəlbəcərrayonununərazisindənkeçərək
məşhurİstisuərazisinədəkuzanacaq.

Av to mo bil Yol la rı Döv lət Agent li yin dən 
bil di ri lib ki, yo lun la yi hə uzun lu ğu 80,7 km 
təş kil edir. Döv lət baş çı sı nın tap şı rı ğı na 
əsa sən, av to mo bil yo lu Qa ra ba ğın in ki şaf 
pla nı nə zə rə alın maq la, 2-4 hə rə kət zo laq lı 
ol maq la 1-ci və 2-ci tex ni ki də rə cə yə uy ğun 
ola raq in şa edi lir.

La yi hə nin 16-cı km-lik his sə sin dən Mu-
rov dağ sil si lə si baş la nır və yük sək lik 1900 

metr dən Mu rov dağ zir və si nə dək 3250 met-
rə qə dər ar tır. Bu əra zi lər də in şa edi lə cək 
do lay la ra (ser pan tin) əla və özül əsas lı is ti-
nad di var la rı ti kil sə be lə qış fəs lin də güc lü 
qar və şax ta lı ha va şə raitin də yo lun təh lü-
kə siz is tis ma rı müm kün ol ma ya bi lər. Böl gə-
də sərt qa ya la rın ol ma sı sə bə bin dən yo lun 
ti kil di yi əra zi də ti kin ti tex ni ka la rı nın hə rə kət 
qa bi liy yə ti də məh dud la şır. Yol da mail lik 
16-28% ara sı də yi şir. Əgər yol 7% mail lik lə 
ti kil sə, möv cud 16.5 km-lik yo lun uzun lu ğu-
nun do lay lar la da ha 15 km uza dıl ma sı tə ləb 
olu nur. Bu üz dən çə tin rel ye fə ma lik əra zi də 
31.5 km-lik yo lun ti kil mə si əvə zi nə bu his sə-
nin Mu rov dağ sil si lə si nin al tın dan 11,7 km-
lik tu nel ilə ke çil mə si da ha məq sə dəuy ğun 
he sab edi lib.

Mu rov dağ sil si lə sin dən son ra 2830 və 
460 metr uzun luq la ra ma lik da ha 2 av to mo-
bil tu ne li nin in şa sı da nə zər də tu tu lur. Be-
lə lik lə, yol bo yu ümu mi uzun lu ğu 15 km-ə 
ya xın olan 3 tu nel ti ki lə cək. Ha zır da Mu rov-
dağ tu ne li nin por ta lın da iş lər apa rı lır. La yi-
hə Tür ki yə nin “Ko lin İn şaat Tu rizm Sə na ye 
və Ti ca rət” və “Cen giz İn şaat Sə na ye və Ti-
ca rət” şir kət lə ri nin də iş ti ra kı ilə ic ra olu nur.

Gənc rəssamların qrup sərgisi
İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarəsiİsmayıllı
rayonHeydərƏliyevadınaMədəniyyətMərkə
zində“ModernTrinity”səyyarrəssamlarqrupu
nun“İncəsənəthəmişəaktualdır”adlıilksərgisi
keçirilib.SərgiİsmayıllıRayonİcraHakimiyyəti,
regionalmədəniyyətidarəsivəİsmayıllıRayon
Gənclərvəİdmanİdarəsinintəşkilatidəstəyiilə
gerçəkləşib.

La yi hə rəh bə ri və ku ra to ru Al vi na Sü ley ma no-
va olan sər gi də gənc rəs sam lar İs lam Əh məd li, 
Pər viz Ka zım lı, Sa hib Ya qu bov, Va sif İb ra him li və 
Ru fa na Ma me do va nın əl iş lə ri nü ma yiş et di ri lib. 

Sər gi nin açı lı şın da ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş-
çı sı nın müavi ni Se vil Əh mə do va və İs ma yıl lı Re-
gional Mə də niy yət İda rə si nin rəisi El çin Nə cə fov 
çı xış edə rək gənc rəs sam la ra gə lə cək fəaliy yət lə-
rin də uğur lar ar zu la yıb lar.

Qeyd edək ki, sər gi də iş ti rak edən rəs sam lar 
İs ma yıl lı Re gional Mə də niy yət İda rə si tə rə fin dən 
fəx ri fər man la təl tif edi lə cək.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Müxtəlif səpkili tədbirlər
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tən ay Mə də niy yət Na zir li yi 
tə rə fin dən tə sis edi lən Azər-
bay can Film Ko mis si ya sı nın 
(“Fil ming Azer baijan”) təq di mat 

mə ra si mi ke çi ril di. Ko mis si ya nın 
ya ra dıl ma sı bey nəl xalq və yer li 
pe şə kar ic ma la ra öl kə mi zi çə ki liş 
mə ka nı ki mi kəşf et mə yə im kan ve-
rə cək. “Fil ming Azer baijan”ın fəaliy-
yə ti ba rə də di rek tor İl kin Məm məd li 
ilə həm söh bət ol duq. 

– İl kin müəl lim, Azər bay can Film Ko-
mis si ya sı nın fəaliy yə ti əsa sən nə lə ri 
eh ti va edir?
– Film Ko mis si ya sı dün ya da ge-

niş tət biq olu nan prak ti ka dır. Əsas işi 
audiovi zual məh sul is teh sal çı la rı nın 
(ki no, klip, rek lam, te le vi zi ya və s.) işi-
ni asan laş dır maq və ra hat çə ki liş üçün 
bü tün la zım olan şə raiti ya rat maq, xü-
su si lə də əc nə bi lə ri öl kə mi zə çə ki liş lə rə 
cəlb et mək dir.

– Ko mis si ya nın fəaliy yə ti ki no sa hə-
si nə və ümu mi lik də iq ti sa diy ya ta 
nə də rə cə də tə sir im kan la rı na ma-
lik dir?
– Film Ko mis si ya sı öl kə yə əla və 

sər ma yə cəlb et mə yə, onun dün ya da 
ta nın ma sı na, tu riz min in ki şa fı na kö-
mək edir. Mə sə lən, Tür ki yə də məş hur 
hind fi lm lə ri nin çə kil mə si qar daş öl kə-
yə Hin dis tan dan gə lən tu rist axı nı nın 
də fə lər lə art ma sı na sə bəb olub. Film 
ko mis si ya sı həm çi nin audiovi zual sa-
hə mi zin iq ti sa di və pe şə kar in ki şa fı na 
zə min ya ra dır. Öl kə miz də bu sa hə də 
ça lı şan mü tə xəs sis lə rin, akt yor la rın ta-
nın mış əc nə bi pro dakşn və stu di ya lar la 
bir gə iş lə mə si on lar üçün əvə zo lun maz 
təc rü bə və əla və gə lir lər de mək dir. Bu, 
ha zır da ki no sa hə si nin dir çəl mə si üçün 
çox va cib dir. 

– Bəs ya ra dı lan bu im kan lar dan 
yer li ki ne ma toq raf çı lar nə qa za na-
caq lar?

– Bir il dən çox dur ko man da mız la 
Azər bay ca nın po ten sial çə ki liş mə ka-
nı ba za sı nın ya ra dıl ma sı üzə rin də iş-
lə mi şik və öl kə mi zi qa rış-qa rış gəz mi-
şik. De yə bi lə rəm ki, Və tə ni mi zi özüm 
üçün ye ni dən kəşf et dim. Azər bay can 
bir çox la rı mı zın ta nı ma dı ğı uni kal lıq-
lar la çox zən gin dir. Azər bay ca nın çə-
ki liş po ten sialı dü şün dü yü müz dən də 
bö yük dür. Biz yer li ki ne ma toq raf çı la ra 
dəs tək olu ruq. Çə ki liş izn lə ri və mə-
kan se çim lə ri üçün bi zim ba za mız dan 
ya rar la nır lar. 

– Bil di yim qə dər, ar tıq bir sı ra mü qa-
vi lə lər də bağ la nıb. Yə ni iş pro se si nə 
baş la nı lıb... 

– Bə li, mü qa vi lə lər ar tıq im za la nır, 
an caq təəs süfl  ər ol sun ki, möv cud pan-
de mi ya şə raiti işi mi zi xey li çə tin ləş di rir. 
Hin dis ta nın nə həng ki no is teh sal çı la rı 
öl kə miz də çə ki liş lər apar ma ğı çox is-
tə yir lər. Təəs süf ki, ko ro na vi ru sun ye ni 
“Del ta” ştam mı na gö rə xü su si lə Hin dis-
tan  və tən daş la rı nın öl kə yə gi ri şi məh-
dud dur. 

– Siz cə, öl kə mi zin ən çox han sı re-
gion la rı na mü ra ciət olu na caq?

– Ar tıq müəy yən təc rü bə mi zə əsas la-
na raq de yə bi lə rəm ki, əc nə bi lər üçün bir 
nöm rə li mə kan Ba kı şə hə ri dir. Pay tax tı-
mız ha mı nı hey ran edir, bu ra da qə dim 

Şərq me mar lı ğı və müasir lik bir mə kan-
da cəm lə şib. Re gion la rı mız dan əc nə-
bi lə rin diq qə ti ni cəlb edən Xı zı dağ la rı, 
Qu ba-Qu sar və Şa ma xı-Qə bə lə zo na-
sı dır. Sa də cə, bu re gion la rın po pul yar-
lı ğı lo gis ti ka ilə əla qə li dir. Əc nə bi çə ki liş 
he yət lə ri nin tə ləb lə rin dən bi ri mə ka nın 
Ba kı dan mak si mum 2 saat lıq yol mə sa-
fə sin də ol ma sı dır. An caq, bu o de mək 
de yil ki, di gər re gion la rı mız kə nar da 
qa la caq. Bu hə lə işi mi zin baş lan ğı cı dır, 

qeyd et di yim ki mi, öl kə mi zin bü tün re-
gion la rı nın öz uni kal lı ğı və bö yük po ten-
sialı var. Biz gə lə cə yə nik bin ba xı rıq.

– “Fil ming Azer baijan”ın təq di ma tın-
da Ba kı ya sor ğu la rın da ha çox ol du-
ğu nu vur ğu la dı nız. Ta nı tım çar xı və 
jur nal da təq dim et mi si niz. Say tı nız 
da fəaliy yət də dir. Əc nə bi lər bu ye ni-
lik lər lə ne cə ta nış olur?
– Həm so sial şə bə kə lər də rek lam lar-

la, həm də bir ba şa əla qə ilə çat dı rı lır. 

Bu iş də xa ri ci öl kə lə rə eza miy yət lər, 
bey nəl xalq sər gi və fes ti val lar da iş-
ti ra kı mız müt ləq dir. Əsas hə də fi  miz 
Azər bay ca nı uni kal tə biət və me mar-
lı ğa sa hib, çə ki liş üçün əl ve riş li və ra-
hat bir öl kə ki mi ta nıt maq dır.

– İş ğal dan azad olun muş əra zi lə ri miz 
çə ki liş lər üçün is ti fa də edi lə bi lər mi?

– Əl bət tə. Hət ta de yər dim ki, bu na 
əc nə bi lər tə rə fi n dən ma raq da var. Biz 
Və tən mü ha ri bə si bi tər-bit məz Qa ra-
ba ğa üz tut duq və çə ki liş lə rə baş la dıq. 
An caq təəs süfl  ər ol sun ki, Er mə nis tan 

tə rə fi  hə lə də ra zı laş ma la ra əməl et mir 
və iş ğal dan azad olun muş əra zi lər də ki 
mi na la rın xə ri tə lə ri ni təq dim et mir. Bu 
da, söz süz ki, işi mi zi çə ti nə sa lır. 

– “Netfl  ix” plat for ma sı ilə əmək daş lıq 
haq qın da mə lu mat ve rə bi lər si niz mi?
– Təəs süfl  ər ol sun ki, kon fi  den sial lıq 

(məx fi  li yin qo run ma sı – red.) haq qın da 
im za la dı ğı mız sə nəd lə rə gö rə bu ba rə-
də ət rafl  ı mə lu mat ve rə bil mə yə cə yəm. 
Sa də cə, de yə bi lə rəm ki, bö yük la yi hə-
dir və çə ki liş lər Ba kı da baş tu ta caq.

– Film Ko mis si ya sı nın yer li ki no is teh-
sa lı na tə si ri ola caq mı? Yə ni da xil olan 
ma liy yə dən Azər bay ca nın ki no sə na-
ye si üçün və sait nə zər də tu tu lur mu?
– Bu sualı ca vab lan dır maq da çə tin lik 

çə ki rəm. Bu na ya ra dı la caq Ki no Agent-
li yi qə rar ve rə cək.

– La yi hə əsa sın da ilk fi l min çə ki li şi 
təq ri bən nə vax ta nə zər də tu tu lub?
– İlk çə ki liş lə rə av qust ayın dan baş-

la nı la caq. Di gər la yi hə lə ri miz də, əv vəl 
qeyd et di yim ki mi, CO VİD-19 pan de mi-
ya sı ilə əla qə dar və ziy yə tə bağ lı dır.  

– Mü sa hi bə üçün tə şək kür edi rəm. 
– Çox sağ olun.

Lalə AZƏRİ

Fü zu li dərd əlin dən da ğa çıx dı, de di lər bəx tə vər yay la ğa çıx dı. 
Hə val lah, kim dir e ki min sə dər din dən ha li olub nə hiss et di yi-
ni dü şü nən. Əs lin də, ki mi sə qı na maq da ol mur. Ko ro na vi rus 
pan de mi ya sı hə ya tı mı zı iş ğal edən dən iki qüt bə bö lün mü şük. 

Ya otu rub-du rub gi ley-gü zar edi rik, ya da in zi va ya çə ki lib nə ti-
cə ni göz lə yi rik. Hə, bax o hay-kü yü boş qa zan taq qıl tı sı ki mi baş 
yo ran lar teatr sa hə si nə də “kurs” olur lar. “Pan de mi ya gös tər di ki, 
teatr heç ki mə la zım de yil”, “Teatr cə miy yət dən ay rı dü şüb”, “Bi zə 
teatr heç vaxt la zım ol ma yıb” ki mi cə fəng fi kir lər is teh sal edib so-
sial şə bə kə lər də öz lə ri ki mi bəd gü man lar dan “layk” umur lar.

Bəx tə vər ba şı nı za, nə var e si-
zin ki mi is ti-sə rin (fəs lə gö rə də-
yi şir) otaq lar da otu rub rəy yaz-
ma ğa, sta tus pay laş ma ğa. Əsas 
əziy yə ti, həs rə ti, bir az da dra ma-
tik ləş dir səm, mə şəq qə ti teatr çə-
kir. Bir də onu se vən, hə lə də mə-
bəd ol du ğu na ina nan ta ma şa çı. 

Bü tün bu ki mi nis gil dən nik bi-
nə yük sə liş edən qə naət lə ri min 
sə bəb ka rı var və bu ba rə də, ne-
cə de yər lər, az son ra. 

Ək sər dün ya və bü tün Azər-
bay can teatr la rı qey ri-ənə nə vi, 
qey ri-adi – pan de mi ya lı ikin ci 
möv sü mü nü də be lə yo la sal dı. 
Teatr la rı mız ye nə möv sü mi is ti-
ra hə tə növ bə ti möv süm də pan-
de mi ya sız iş şə raiti uma ca ğı ilə 
yol lan dı lar. 

Elə bu ərə fə lər də cə nub mir va-
ri si Lən kə ran dan teatr so ra ğı gəl-
di. Qo ca man sə nət oca ğı – 130 
yaş lı Lən kə ran Döv lət Dram Teat-
rı möv sü mü nü can lı ta ma şa ilə, 
açıq ha va da nü ma yiş lə ba şa vu-
ra caq dı. Əv vəl də de di yim Fü zu li 
ilə dağ mə sə lə si bu ra da öz ye ri nə 
düş dü. Teatr da, ta ma şa çı da ün-
siy yət, gö rüş üçün bağ lı qa pı lar 
ar xa sın dan, sö zün hə qi qi mə na-
sın da, baş gö tü rüb da ğa çıx dı lar. 
Sə fa lı As ta ra nın dağ lar qoy nun da 
yer lə şən Bur zu bənd kən di nə. 

Teatr la rın ənə nə vi bağ la nış 
gü nü olan 15  iyul da Lən kə ran 
Döv lət Dram Teat rı 130-cu teatr 
möv sü mü nə bu mə kan da ye kun 
vur du. 

Qo naq pər vər lən kə ran lı lar, 
Lən kə ran teat rı nın rəh bər lik və 
əmək daş la rı nın mü şa yiətin də ha-
di sə ye ri nə xey li ön cə çat dıq. Göz 
önün də ki mən zə rə ni mən təs vir 
edim, siz də tə səv vür; hər ya nı 
çay, dağ və me şə ilə əha tə olun-
muş kən din ən hün dür ye rin də 
yük sək sə viy yə də ti kil miş mək təb 
bi na sı nın iri gi riş pil lə kən lə ri önün-
də qu ru lan səh nə və ona hey ran-
lıq la ba xan hər yaş da ta ma şa çı. 

Adam elə məst olur ki, az qa lır 
teat ra ölüb de yən adam la rı da 
yı ğıb tök sün bu dağ lar qoy nu na. 
Am ma ta ma şa çı la rın sıx lı ğı və 
mə sum hə yə ca nı ada mı müt ləq 
baş qa ab-ha va ya kök lə yir... 

On lar hə lə de ko ra si ya qu rul-
ma ğa baş la yan dan “Kən də teatr 
çı xar dan lar gə lib” de yib axı şıb-
lar mək tə bin qar şı sı na. Sı ra ilə 
dü zül müş otu ra caq la rı çox dan 
dol du ran ta ma şa çı la rın qa lan-
la rı da səh nə nin hən də və rin də 
bənd ol muş du lar.

De ko ra si ya la ra, səh nə ge yim-
li akt yor la ra, səh nə qar şı sın da 
son gös tə riş lə ri ni ve rən hə yə-
can lı və nis bə tən na ra hat di rek-
to ra (To fi q Hey də rov), ara-sı ra 
səh nə ar xa sı na səs lə nən, tex-
ni ki he yə tə pı çıl da yan re jis so ra 
(Xalq ar tis ti Fi ru din Mə hər rə-
mov) ma raq la ba xır dı lar.

Ta ma şa ön cə si səh nə nin so-
lun da kı iri afi  şa ya nın da, səh nə-
nin qar şı sın da fo to lar çək di rir, anı 
əbə di ləş dir mək is tə yir di lər. Ara bir 
öz ara la rın da xı sın-xı sın da nı-
şır, teatr, səh nə, akt yor haq qın da 
yün gül va rı ana liz lər edir lər. Köh-
nə-ye ni məş hur akt yor la rı xa tır-
la yır, nə qə dər teat ral ol duq la rı nı 
sü but elə mə yə ça lı şır dı lar. İs tər 
səh nə də, is tər səh nəar xa sın da, 
is tər sə də önün də şi rin, köv rək 
bir hə yə can var dı. Də qi qə lər keç-
di və səh nə dən ət ra fa səs ya yıl dı. 

Ta ma şa dan ön cə teat rın di-
rek to ru, As ta ra Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin nü ma yən də lə ri çı xış 
et di lər, teatr, səh nə üçün çox da-
rıx dıq la rı nı, as ta ra lı la rın, ümu-
mən cə nub böl gə si in sa nı nın 
teat ra, səh nə yə ma raq lı ol duq-
la rı nı de di lər. Bu teat rın böl gə-
nin mə də ni hə ya tın da kı əvəz siz 
ye rin dən da nış dı lar. Son ra yu-
bi ley və möv sü mün ye ku nu ilə 
bağ lı sə nət oca ğı nın bir ne çə 
əmək da şı na İc ra Ha ki miy yə ti nin 
fəx ri fər man la rı təq dim olun du. 

Hər çı xı şı al qış lar la mü şa yiət 
edib, bu rəs miy yə tin da ha tez 
bit mə si ni is tə yən ta ma şa çı lar 
da, on lar dan da ha hə yə can lı ya-
ra dı cı he yət də vü sa la yet di lər. 
Ta ma şa baş la dı. 

İki il ön cə gör kəm li dra ma-
turq Cə fər Cab bar lı nın 120 il li yi-
nə həsr olun muş “teatr həf tə si” 
çər çi və sin də Ba kı da iz lə di yim 
“Və fa lı Sə riy yə” bu də fə baş qa 
bir ov qat və ruh da idi. San ki ta-
ma şa çı la rın teat ra, teat rın da 
ta ma şa çı ya və fa bor cu, həs rət 
nəğ mə si idi. Açıq ha va şə raiti-
nə uy ğun for ma da, müəy yən 
ix ti sar lar la həl li ve ri lən bu də fə ki 
nü ma yi şi ön cə kin dən fərq lən-
di rən baş qa bir in cə nüans da 
var idi: san ki akt yor lar səh nə də 
şüural tı bir rep li ka nı dö nə-dö nə 
tək rar la yır dı lar – “elə bil dim bir 
də səh nə yə çıx ma ya cam”. Qo-
ca ma nın dan gən ci nə, pe şə ka-
rın dan hə vəs ka rı na ha mı sı nın 
gö zün dən məhz bu oxu nur du. 
Bir də “teatr ha mı ya la zım dır və 
biz bu nu sü but edə cə yik” əmin-
li yi... 

Ədi bin 1915-ci il də qə lə mə 
al dı ğı “Və fa lı Sə riy yə, ya xud 
göz ya şı için də gü lüş” əsə ri əsa-
sın da ha zır la nan ta ma şa uzun 
fa si lə dən son ra, həm də açıq 
ha va da oy nan ma sı na rəğ mən 
özü nün dra ma tur ji ma te rialı və 
qu ru luş həl lin dən irə li gə lən tə sir 
gü cü nü ilk mi zan lar dan asan lıq-
la gös tə rə bil di. Gü nə şin al şə-
fəq lə ri al tın da ağır, qa lın səh nə 
ge yim lə rin də və qri min də cöv lan 
edən akt yor lar ta ma şa çı ilə tez 
və kə sin ti siz ra bi tə ni asan lıq la 
qu ra bil di lər. 

Ümu mən bu ta ma şa məişət 
möv zu sun da real təs vir bol-
lu ğu na və sü rət li ke çid lə ri nə 
gö rə is tə ni lən ta ma şa çı üçün 
an la şı lan və ba xım lı he sab olu-
na bi lər. Çün ki is tər möv zu və 
müasir lik ba xı mın dan, is tər sə 
də tra gi ko mik ele ment lə rin fa-
ciəyə yün gül, ra hat in teq ra si-
ya sı na gö rə re jis sor akt yor və 
ta ma şa çı üçün rə van ra bi tə ya-
rat mış dı. Ta ma şa çı mətn sıx lı-

ğın dan, fa ciənin ağır yü kün dən 
nis bə tən azad edil miş di. Ko mik 
və daim çağ daş ele ment lər ta-
ma şa nın tə sir gü cü nü asan və 
tez bir za man da ar tı ra bil di. 
Tə bii ki, bu da ya ra dı cı he yə-
tin klas sik dra ma tur ji ma te riala 
pe şə kar ya naş ma sı nın nə ti cə si 
he sab olun ma lı dır. 

Ya ra dı cı he yət de miş kən, ta-
ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru 
Xalq ar tis ti Fi ru din Mə hər rə mov, 
qu ru luş çu rəs sa mı Ra ma zan 
Ağa yev, bəs tə ka rı El dar Sa la-
yev dir. 

Bu ma raq lı və na kam mə həb-
bət dra mın da rol la rı Ay nur Əh-
mə do va (Sə riy yə), Sə yad Əli yev 
(Rüs təm), Xalq ar tis ti Qa bil Qu-
li yev (Həm zə), Əmək dar ar tist 
Su cəd din Mir zə yev (Sə fər), akt-
yor lar Qı zıl gül Qu li ye va (Çim-
naz), Əbül fəz Axun dov (Axund), 
Tər lan Ab dul la yev (Mə hər rəm), 
Emin Fər zul la yev (Qur ban), Mi-
ras lan Ağa yev (Mol la Möh sün), 
Tə ra nə Fə rə co va (Hüs niy yə) və 
Amil İb ra him li (Əs gər) ifa edir di-
lər. 

Re jis so run dra ma tur ji ma te-
rial dan irə li gə lən tə ləb lə ri əsas 
gö tü rə rək ta ma şa ya klas sik üs-
lub da həll ver mə si və onu əha tə 
et di yi möv zu nu şa xə lən dir mək lə 
təq di ma tı “Və fa lı Sə riy yə”ni hə-
rə kət li et miş di. 

Akt yor lar səh nə ob raz la rı-
nı çox rə van, sa də və tə bii oy-
na dıq la rın dan ta ma şa çı la rın 
ara-sı ra emo sional reak si ya la-
rı ilə də rast la şır dı lar. Və hiss 
olu nur du ki, ən çox məhz bu 
mə qam dan məm nun qa lır dı lar. 
Səh nə də baş ve rən pro ses lə rə 
– xü su sən fi  na la yan ğı və ağ rı 
ilə mü na si bət bil di rən, ha di sə lə-
ri qa baq la ya raq bir-bi ri nə pı çıl-
da ya raq “şərh” ve rən ta ma şa-
çı la rın şi rin ləh cə ilə “Vay ca nın 
yan sın, ne cə qı zı öl dür dü e”, 
“Qo şu lub qa çar duz də”, “Oğ la-
na bax e, qı zın axı rı na çıx dı” ni-
da la rı qu la ğı ma qə dər gə lib çat-
dı. De mə li, re jis sor da, akt yor 
da is tə yi nə nail ol muş, ta ma-
şa çı nı səh nə nin seh ri nə sa lıb, 

baş ve rən lə rə inan dı ra bil miş-
di lər. Yə ni ta ma şa alın mış dı. 
Bu nu ən çox da on lar – səh nə 
ar xa sın da bir-bi ri ni qu caq la yıb 
təb rik edən akt yor lar an la mış-
dı. İn sa fən, rol la rı nın haq qı nı 
da yax şı ver miş di lər. Heç bir 
ay rı-seç ki lik et mə dən (tə bii ki, 
ta ma şa çı ki mi seç di yim akt yo-

rum var) de mə li yəm ki, uzun fa-
si lə dən son ra, həm də cə mi 3-4 
məş qə səh nə yə çıx maq və be lə 
bir ağır möv zu da ta ma şa nı us-
ta lıq la ifa et mək ən xoş söz lə rə 
la yiq dir.

Onu da de yim ki, mə nim 
üçün əsas ta ma şa səh nə ar xa-
sın da baş ve rən lər idi. Mə sə-
lən, azı 5 də qi qə hıç qı ra-hıç-
qı ra “Elə bil dim bir də səh nə yə 
çı xa bil mə yə cəm” de yən Sə riy-
yə ni (Ay nur Əh mə do va) ovut-
maq, “Bir dən yax şı da nış ma-
ram, hə yə can dan əlim-aya ğım 
əsir” de yən Rüs tə mi (Sə yad 
Əli yev) mo ti va si ya elə mək bir 
baş qa zövq idi.

Göz yaş la rı nı si lə-si lə səh nə-
yə boy la nan Ay nur Əh mə do va 
ka ran ti nin ilk gün lə rin də düş dü-
yü boş lu ğu ya dı na sa lır: “Çox 
çə tin və ağır idi. Bə zi mə qam-
lar da səh nə də Sə riy yə ki mi yox, 
Ay nur ki mi ağ la dım. Ta ma şa çı 
bu nu hiss et mə sə də, mən həm 
üzü lür, həm də se vi nir dim. Elə 
bi lir dim bir də o al qış la rı, ta ma-
şa çı sev gi si ni eşi dib, hiss et mə-
yə cəm. Bi zim bü tün ağ rı la rı mı zı, 
səh nə ar xa sın da kı yü kü mü zü, 
qay ğı mı zı məhz o 2-3 də qi qə lik 
al qış lar unut du rur. Rəb bim bu nu 
bi zə çox gör mə sin”. 

Sə yad Əli yev nə ob ra zı nın, 
nə də ta ma şa çı la rı nın tə si rin-
dən çı xa bil mə di yi ni di li to puq 
vu ra-vu ra de yir: “Elə bil ilk də-
fə dir səh nə yə çı xı ram. Hiss 
elət dir mə səm də, dəh şət li bir 
hə yə can ke çir dim. Göz lə ri mə 
inan mır dım, biz səh nə də yik, 
tə rəf-mü qa bil lə rim lə ta ma şa çı-
lar qar şı sın da yıq. Bir za man lar 
adi, gün də lik pro ses lər gö rün 
bi zə nə qə dər əl çat maz gö rü-
nür!”.

Ta ma şa nın se vim li Sə fə ri, 
Əmək dar ar tist Su cəd din Mir zə-
yev: “Çox dan da rı xır dım, həm 
də lap çox. Dəx li yox dur, qoy 
mən oy na ma yım, am ma teatr 
iş lə sin, səh nə ye ni ta ma şa lar la, 
zal ta ma şa çı lar la qay na sın. Ya-
ra dı cı in san, akt yor oy na mır sa, 
teat ra həs rət qa lır sa, o, bir növ 
sı nır, ya ra la nır, məhv olur. Biz 
də, ta ma şa çı lar da həs rət dəy-
dik. İna nı ram ki, ye ni möv süm-
də bi zim də sı na ğı mız bi tə cək, 
ye ni dən teat rı mı za, doğ ma səh-
nə mi zə qa yı da ca ğıq”.

So nun cu də fə səh nə yə çıx dı-
ğı gü nü ya dı na sa lan ta ma şa nın 
Axun du – Əbül fəz Axun do va gə-
lin cə o, sa də cə, teatr sız ya şa-
ma ğın müm kün ol ma dı ğı nı elə 
inan dı rı cı, elə sə mi mi de yir ki, din-
lə mə yə bil mir sən: “Bu na da şü kür 
edi rəm. Bax ma ya raq ki, 25 il dir 
pe şə kar teatr da iş lə yi rəm. Am ma 
bu ge cə hə yə can və na ra hat lıq-
dan yat ma mı şam. Anı tə səv vür 
et mi şəm. Ta ma şa dan son ra da 
yə qin uzun müd dət özü mə gə lə 
bil mə rəm. Qor xur dum, tə səv vür 
edir siz, səh nə yə çıx maq dan qor-
xur dum. Səh nə vər diş lə ri ni, sə si, 
da nı şı ğı, hə rə kə ti dö nə-dö nə tək-
rar et səm də, ye nə də özü mə tən-
qid lə ya na şır dım”. 

Öm rü nün 20 il dən ço xu nu 
səh nə də ke çi rən Emin Fər zul la-
yev (Qur ban) isə hər kə si teat rı 
sev mə yə səs lə di: “Teatr ya ra dı-
cı in san la rın, ümu mən in san lı-
ğın ru hən ra hat lı ğa qo vuş du ğu, 
azad ol du ğu sehr li bir mə kan dır. 
Onu qo ru maq, ya şat maq, sev-
mək ən bö yük və zi fə dir. Pan-
de mi ya, da vam edən ka ran-
tin, müəy yən məh du diy yət lə rə 
rəğ mən ta ma şa çı nın, akt yo run 
teatr sev gi si və tə lə ba tı ada mın 
ya şa maq eş qi ni ar tı rır. Ba şa dü-
şür sən ki, teatr tək cə akt yo run 
yox, ta ma şa çı nın da doğ ma evi, 
oca ğı dır”. 

Tə biət mö cü zə si As ta ra dan, 
əs ra rən giz Lən kə ran dan ay rı lar-
kən bir şe yə əmin ol dum: teatr 
müəy yən qütb ta ma şa çı üçün-
dür de yən lə rin ya teatr dan, ya 
da küt lə vi ta ma şa çı dan xə bə ri 
yox dur. Xeyr, əfən di lər, teatr ru-
hən azad olan hər kəs üçün dür. 
Axı o, mey dan da, aza də ruh lu 
adam la rın qar şı sın da ya ra nıb...

Həmidə NİZAMİQIZI

“Filming Azerbaijan” dünya
kino istehsalçılarını ölkəmizə gətirəcək

Əcnəbilər çəkiliş üçün paytaxtımıza daha çox maraq göstərirlər

Şərq me mar lı ğı və müasir lik bir mə kan-
da cəm lə şib. Re gion la rı mız dan əc nə-
bi lə rin diq qə ti ni cəlb edən Xı zı dağ la rı, 
Qu ba-Qu sar və Şa ma xı-Qə bə lə zo na-
sı dır. Sa də cə, bu re gion la rın po pul yar-
lı ğı lo gis ti ka ilə əla qə li dir. Əc nə bi çə ki liş 
he yət lə ri nin tə ləb lə rin dən bi ri mə ka nın 
Ba kı dan mak si mum 2 saat lıq yol mə sa-
fə sin də ol ma sı dır. An caq, bu o de mək 
de yil ki, di gər re gion la rı mız kə nar da 
qa la caq. Bu hə lə işi mi zin baş lan ğı cı dır, 

Xarici çəkiliş heyətlərinin 
tələblərindən biri məkanın 

Bakıdan maksimum 2 saatlıq yol 
məsafəsində olmasıdır.

Ancaq, bu o demək deyil ki, digər 
regionlarımız kənarda qalacaq.

Teatr dağa çıxdı,
tamaşaçı da arxasından getdi...

Yeni dastanlar səhnələşdiriləcək
Azər bay can  Aşıq lar Bir li yi (AAB) 
ye ni das tan la rın səh nə yə ha zır lan-
ma sı ilə bağ lı  la yi hə yə baş la yıb. 

Bu ba rə də mə lu mat ve rən AAB-
nin ka ti bi, Əmək dar mə də niy yət iş çi-
si Mu sa Nə bioğ lu bil di rib ki, Ni za mi 
Gən cə vi nin ana dan ol ma sı nın 880 
il li yi mü na si bə ti lə öl məz şairin “Ley li 
və Məc nun” əsə ri əsa sın da ha zır lan-
mış ey niad lı das ta nın səh nə ləş di ril-
mə si nə zər də tu tu lur. Hey dər Əli yev 
Fon du, Azər bay can Te le vi zi ya sı və 
Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin bir lik də 
hə ya ta ke çir dik lə ri la yi hə çər çi və sin də 
das ta nı ta nın mış aşıq lar dan Əmək dar 
mə də niy yət iş çi lə ri Sol maz Ko sa ye-
va və Sa mi rə Əli ye va, elə cə də Qə-

lən dər Zey na lov, Kə ma lə Qu bad lı, Əli 
Tap dı qoğ lu və El man Ta lıs tan lı söy lə-
yə cək lər. Ley li ob ra zın da gənc, is te-
dad lı aşıq Məh sə ti Cab bar lı, Məc nun 
ro lun da isə Şəh ri yar Qa ra xan lı çı xış 
edə cək lər.

Aşıq Ələs gə rin 200 il lik yu bi le yi mü-
na si bə ti lə ha zır la nan “Aşıq Ələs gər lə 
Şeyx Qa ra nın gö rü şü” das ta nı aşıq 
Arif Sal ma noğ lu nun, “Qəm keş Al lah-
ver di nin Aşıq Şəm şir lə gö rü şü” das-
ta nı isə aşıq lar dan Fəx ri mə də niy yət 
iş çi si Ni za mi Şi ri nov və Təb riz Axun-
do vun ifa sın da təq dim olu na caq.

El man Ta lıs tan lı və Ba bək Şa kir li nin 
ifa sın da isə “Or du bad lı Kə rəm” das ta-
nı nın ge niş audi to ri ya ya təq dim olun-
ma sı nə zər də tu tu lur.
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Vətən müharibəsinin tarix yazan qəhrəmanları 
Gənclər Kitabxanasının esse müsabiqəsi 

C.CabbarlıadınaRespublika
GənclərKitabxanası8Noyabr
–ZəfərGününəhəsrolunmuş
Azərbaycanımızınbütövlüyüuğ
rundaşərəflədöyüşənvəadını
əbədiolaraqşanlıtariximizəya
zanqəhrəmanlarımızhaqqında
essemüsabiqəsielanedib.

Müsabiqənin təşkilində əsas
məqsəd yeniyetmə və gənclərdə
hərbi vətənpərvərlik ruhunun yük
səldilməsi,Vətənimizinsuverenliyi
uğrundacanındankeçənvəadını
qalib Azərbaycanın şanlı tarixinə
qızılhərfərləyazanqəhrəmanları
mızın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi
vəonlarınböyüməkdəolangənc
liyimizənümunəkimitəqdimolun
masıdır.
Müsabiqədə iştirak etmək istə

yən16yaşdan35yaşadəkgənc
lər1noyabr2021ciiltarixinəkimi
özessenümunələrinikitabxananın
ryl.az@mail.ru elektron ünvanına
təqdim etməlidirlər. Təqdim olu

nan esselər kitabxananın “İnstag
ram”və“Facebook”sosialşəbəkə
səhifələrindəyayımlanacaq.Qalib
onlaynsəsçoxluğuəsasında(“bə
yənmə”sayınagörə)müəyyənedi
ləcək.
Müsabiqədə2nəfərqalibseçilə

cəkvəkitabxanatərəfindəndiplom
və kitab hədiyyəsi iləmükafatlan
dırılacaq.Bundanəlavə,kitabxana
toplananessenümunələriəsasın
dagələcəkdəelektronbazanında
yaradılmasınıplanlaşdırır.
Esse nümunələri qəhrəmanlar

haqqında tarixi faktları və onların
həqiqi fotogörüntülərini əks etdir
məli,mətnaydınvəsəlisifadəedil
məli,esseninhəcmi10səhifədən
çoxolmamalıdır.
RespublikaGənclərKitabxanası

tərəfindənkeçirilən“Vətənmüha
ribəsinintarixyazanqəhrəmanları”
mövzusunda esse müsabiqəsinin
şərtlərivəəlavəinformasiyailəki
tabxananınsosialşəbəkəsəhifələ
rivasitəsilətanışolmaqolar.

Onlayn viktorinanın qalibi 
müəyyən olunub

F.Köçərliadı
naRespublika
UşaqKitabxa
nasının22iyul
–MilliMət
buatGünü
münasibətilə
keçirdiyion
laynviktori
nanınqalibi
müəyyən
edilib.

Respublika Uşaq Kitabxanasının www.clb.az internet
ünvanında, “Facebook” və “İnstagram” sosial şəbəkələri
vasitəsiləyayımlananviktorinayaçoxsaylıiştirakçıqatılıb.
Müəyyənolunmuşzamançərçivəsindədahaçoxsuala

düzgüncavabverən1994cüiltəvəllüdlüBəxtiyarApayev
yarışınqalibiolub.O,30sualdan26nadüzgüncavabya
zıb.
QalibəkitabxanatərəfindəndünyavəAzərbaycanədə

biyyatından3kitabhədiyyəediləcək.
Onlayn viktorinanın keçirilməsindəəsasməqsədAzər

baycandamillimətbuattarixiniöyrənməkvəmətbuatıncə
miyyətdəəhəmiyyətli rolunuvurğulamaqla,yeniyetməvə
gənclərarasındabusahəyəmaraqoyatmaqdır.

Türkxalqınınyadelliişğalaqarşı
mübarizəsinintəşəkkülündəvə
Qurtuluşsavaşındamühümtarixi
hadisəolan,TürkiyəCümhuriy

yətininəsaslarınıyaradanƏrzurum
Konqresindən102ilötür.Ərzurum
Konqresisayəsindəqəhrəmantürk
xalqıMustafaKamalAtatürkün
ətrafındabirləşərəkmilliazadlıq
mücadiləsinəbaşladı.Ölkənibürü
yənaclıqvəsəfalətəbaxmayaraq,
vətəninazadlığı,yadelliistilaçıların
vətəntorpaqlarındanqovulması
hərvətəndaşın,ailənin,kəndinvə
şəhərinmüqəddəsamalınaçevrildi.
ƏrzurumKonqresitürkmillətininöz
istiqlalındanvədövlətindənimti
naetməyəcəyibarədəmilliiradəni
dünyayanümayişetdirdi.

Ötəndövrdəbukonqresintarixivə
məqsədləribarədəgenişaraşdırmalar
aparılıb.Alimlərvəsiyasətçilərbirmə
nalı olaraq ifadə edirlər ki, Ərzurum
KonqresiOsmanlı torpaqlarını bölüş
dürməyəsəygöstərənböyükgüclərin
mənfurniyyətlərininqarşısınıalmaqla
bərabər,bölgəyəsülhvəəminaman
lıqgətirib.
1919cuiliyulun23dəişəbaşlayan

Ərzurum Konqresi Ərzurum, Sivas,
Van, Bitlis, Diyarbəkir və Elazığdakı
erməni silahlı birləşmələrinin təhlü
kəsini, eləcə də yunanların Trabzon,
Rizə,Gümüşhanə,OrduvəGirəsuna
olanəsasıziddialarınıdəfetməküçün
tədbirlər görmək məqsədilə toplansa
da, gələcək Türkiyə Cümhuriyyətinin
qurulmasınınmübarizəyollarıməhzo
tədbirdəmüəyyənedilib.

Ciddimüzakirələrinaparılması,əsas
lı təklifərin, konkret yol xəritələrinin
təqdimolunması ilə14gün (7avqus
tadək)davamedənƏrzurumKonqresi
“millisərhədlər içindəvətənbölünməz
bir bütündür, parçalana bilməz”, “hər
cür xarici işğal və müdaxilələrə qarşı
millətsonadəközünümüdafiəedəcək
və dirənəcək”, “Vətəni qorumağı və
istiqlalı qazanmağı İstanbul hökumə
ti bacarmadığı təqdirdə bu missiyanı
gerçəkləşdirməküçünlegitimbirhöku
mətqurulacaq”,“buhökumətinüzvləri
milli konqresdə seçiləcəklər” və digər
müddəalarəsasındaqərarqəbuledib.
Qeyd edək ki, hələ Birinci Dünya

müharibəsindən əvvəl Osmanlı dövləti
ərazisindəməskunlaşan erməni silahlı
birləşmələri vətəndaşı olduqları dövlə
təxəyanətyolunuseçərək,yerlitürkvə
müsəlmanəhaliyəqarşıamansızcina
yətlərtörədiblər.Xəyanətvətörətdikləri
ağırcinayətlərermənimillətçidairələrini
eləhəvəsləndirmişdiki,onlarAnadolu
nunşərqindəəhalinikütləvişəkildəsoy
qırımına məruz qoyaraq bu bölgələrin
boşaldılacağınavəgələcəkermənidöv
lətinin qurulacağına inanırdılar. Ərzu
rumKonqresininənböyükuğurlarından
biriAnadolununşərqindəkierməniqul
durbirləşmələrinincinayətlərininqarşı

sınınalınması istiqamətindəgörüləcək
tədbirləroldu.Yerliəhalinibuistiqamət
də səfərbər etmək üçün real addımla
rınatılmasınabaşlanıldı.Bütünbunlara
baxmayaraq,ermənisilahlıbirləşmələri
ağırcinayətlərinidavametdirməkdəidi.
O dövrdə erməni millətçilərinin Os

manlıdövlətinəqarşıxəyanətvəcina
yətləribarədəmüəyyəntəsəvvüryarat
maqüçünbəzifaktlarıqeydedək:
– 1989cu ildə İğdırın Hakmehmet

kəndində aparılan qazıntı zamanı aş
kar edilmiş kütləviməzarlıqda 51 tür
küncəsədiaşkarlanıb.Kəndsakinləri
ninməlumatlarındaisəbildirilirki,102
iləvvəlermənivandallarıntörətdiyiqət
liamda83nəfərxüsusiamansızlıqlaöl
dürülüb.
– Qarsdakı Ulu məsciddə törədilən

soyqırımı cinayəti nəticəsində erməni
silahlı birləşmələri aralarında qadın,
qocavəuşaqlarındaolduğu360 tür
küməscidə dolduraraq diridiri yandı
rıblar.
–Arxivsənədləriilətəsdiqolunurki,

Osmanlı ordusunda xidmət edən er
məniəsillihərbihəkimzəhərli iynə ilə
19151916cıillərdəənazı40türkəs
gərini öldürüb. Erməni həkimməhkə
mədə cinayətini etiraf edərək əməlin
dənpeşmanolmadığınıifadəedib.

Saxta “erməniməsələsi”ndəndoğa
raqtürkxalqınaqarşıtörədilənerməni
cinayətlərioqədərgenişvəamansız
dırki,bunlarhaqqında,sadəcə,yuxarı
daqeydetdiyimizüçfaktəsasındaay
dıntəsəvvüryaratmaqmümkünsüzdür.
Bu müqayisəni aparmaqda məqsədi
mizƏrzurumKonqresiningündəliyində
mühüm məsələ kimi yer alan erməni
silahlı birləşmələrinin davam etdirdiyi
cinayətlərinqarşısınınalınmasıbarədə
qərarınnəqədərmühümolduğunudiq
qətəçatdırmaqdır.
Əsasən 1914cü ildən başlayan er

məni cinayətləri 45 il sonraAnadolu
nun şərqində türkmüsəlman əhaliyə
qarşıağırsoyqırımıcinayətlərinəçev
rildi. Bu cinayətlərin ən ciddi təsdiqi
İğdır,Qars,Ərzurumvədigər vilayət
lərdə üzə çıxarılması davam etdirilən
kütləviməzarlıqlardır.Birmühümmə
sələni də qeyd etməliyik ki, nə Ana
doluda, nəQafqazda,nə İranınŞərqi
AzərbaycanvilayətidaxilolmaqlaAraz
sahilibölgələrində,nədəindikiErmə
nistandaermənilərəaidkütləviməzar
lıqaşkarlanmayıb.Adıçəkilənbölgələr
dəüzəçıxanbütünkütləviməzarlıqlar
türkmüsəlmanəhaliyəaiddir.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Şəhid dostunun geyimində 
qisas üçün döyüşə atıldı...

Vətənmüharibəsindəcanıqanıbahasınadüşmənəlayiqli
dərsverənminlərləqəhrəmandöyüşçülərimizdənbiridəİsra
yılNamiqoğluCəfərzadədir.

Əslən Ağsu rayonunun
Abasxanlı kəndindən olan
İsrayıl 2000ci il sentyabrın
30daBakışəhərininSabun
çu rayonunda dünyaya göz
açıb.ŞəhidAkifQambayza
də adına 148 nömrəli orta
məktəbdətəhsilalıb.Məktəb
illərində idmana marağı ilə
seçilib. YunanRoma gülə
şi iləməşğul olan İsrayıl bu
idmannövündəbirsırauğur
lar əldə edib. 2013cü ildə
“Pəhləvan” idman klubunun
açıq birinciliyində 2ci yeri
tutaraqmedallatəltifolunub.
Eyni zamanda basketbol ilə
dəməşğulolub.2015ci ildə
“OlimpiyaHərəkatı”proqramı
çərçivəsində Sabunçu rayo
nuüzrəyarışdaIIyerə layiq
görülübvəMilliOlimpiyaKo
mitəsitərəfindəntəltifedilib.

2016cıildə9cusinfibitirənİsrayılBakıDövlətPeşəMərkə
zindətexnolojiqurğularınoperatoruixtisasıüzrətəhsilalır.Təh
silmüddətindəictimaitədbirlərdəyaxındaniştirakedir.2019cu
ildə təhsilini başa vuraraq Vətən qarşısında borcunu ödəmək
üçünhərbixidmətəyollanır.Gəncəsgərlərinandiçməmərasi
mindənümunəviçıxışınagörəfəxrifərmanlatəltifolunur.İsrayıl
özistəyiiləkəşfiyyatqrupundaxidmətinidavametdirir.O,kəş
fiyyatbölüyününşəxsiheyətiarasındakeçirilənmüxtəlifyarış
lardadauğurqazanır.
2020ci ilin 27 sentyabrındabaşlananVətənmüharibəsində

İsrayılCəfərzadəpeşəkarkəşfiyyatçıkimidöyüşlərəatılır.Mü
haribəninilkgünlərindəşəhidolanyaxındostuƏkbəringeyimini
geyinirvəonunqanınıyerdəqoymayacağınasözverir. İsrayıl
TərtərrayonununTalışkəndi,ətrafyüksəkliklərinvəSuqovuşan
qəsəbəsinin azadolunmasında şücaət göstərir.Oktyabrın 14
dəağırdöyüşlərinbirindəboyunnahiyəsindənyaralanır.Yarası
həyatitəhlükəliolmadığıüçünxəsarətinigizlədirvədöyüşüda
vametdirir.Oktyabrın16dagecəsaatlarındaSuqovuşanqəsə
bəsiistiqamətindəgedəndöyüşlərdəalnındanvəsolqolundan
yaraalsada,yenədədöyüşür.Buməqamdaİsrayılvədöyüş
yoldaşlarıdüşməninmühasirəsinədüşürlər.Buradadaşücaət
göstərərəkyoldaşlarınımühasirədənçıxarmağanailolanİsrayıl
düşməninsnaypergülləsinətuşgəlir...
ŞəhidinatasıNamiqCəfərovunsözlərinəgörə,İsrayıldoğum

günündəzəngedərəkailəsinəheçnədənnarahatolmayındeyə
rəktəsəlliverib:“Sentyabrın30utezdənmənəzəngelədi.Əh
valımısoruşandakövrəldim, İsrayılmənə təsəlli verdi.Dediki,
yaxınzamanlardaOrdumuzunQələbəxəbərlərinialacaqsınız”.
AnasıKəmaləCəfərovabildirirki,İsrayılevinsonbeşiyi,gülə

rüz,mehriban,şənuşaqidi:“Anaüçünövladacısıağırdır,an
caqonun igidliyi,Vətənuğrundaqəhrəmancasınacanını fəda
etməsiiləfəxredirəm”.
İsrayılCəfərzadəoktyabrın18dəBakışəhəriBakıxanovqə

səbəsindəkiŞəhidlərxiyabanındatorpağatapşırılıb.Ölkəbaş
çısınınmüvafiq sərəncamları ilə ölümündən sonra “Vətən uğ
runda”,“İgidliyəgörə”və“Suqovuşanınazadolunmasınagörə”
medallarıilətəltifolunub.
Allahrəhməteləsin.

NURƏDDİN

XIXəsrdəGöyçəaşıqmühitininyetirdi
yiünlüsənətkarlardanbiridəAşıqAlı
olub.Ədəbiirsibütövlükdəgünümüzə
gəlibçıxmasada,elarasındatəcnis
ustadıkimitanınıb.Qoşma,bayatı,
gəraylı,müxəmməs,divanivəustadna
mələridillərdədolaşıb.Ustadaşıqhəm
də“TəcnisAlı”,“LoğmanAlı”,“DədəAlı”,
“ŞıxAlı”deyəçağırılıb.Haqqında“Aşıq
AlıvəƏsmərxanım”dastanıbağlanıb.
Görkəmlisənətkarıanadanolması
nın220illiyimünasibətiləyadasaldıq.
BuilhəmdəAşıqAlınınənməşhur
yetirməsiAşıqƏləsgərin200illiyidir
vəustadlaşəyirdinadı,şöhrətibirgə
vurğulanacaq...

AlıMirzə oğlu 1801ci ildəGöyçəma
halınınQızılvəng kəndində dünyaya göz
açıb. Əvvəlcə mollaxanaya gedir, sonra
ibtidaiməktəbibitirir.Aşıqmusiqisinəma
raqgöstərir,elşənliklərindəustadsənət
karlarıdinləyir.Yeridüşdükdəözüdəsaz
havalarınızümzüməedir.Getdikcəbuulu
sənətə qəlbən bağlanır.AtasıAlını Kər
kibaşkəndindəyaşayanAğAşığaşəyird
verir. Ustad sənətkar onun istedadlı bir
gəncolduğunuilkgündənhissedir.Qısa
müddətdəəksər sazhavalarınıAlıyaöy
rədir.
Deyilənlərə görə, Aşıq Alı ucaboy, enli

kürəkvəçoxyaraşıqlıbirgəncolub.Məla
hətlisəsi,dastansöyləməkqabiliyyətionu
hərkəsəsevdirib.Çoxkeçmirbugəncaşı
ğın səsisorağıGöyçənin hüdudlarını aşır.
Araşdırmalardagöstərilirki,AşıqAlıGöyçə
mahalınınÇamırlıkəndindəNiftalıadlıvarlı
birkişininqızıBəstini istəyir.Ancaqbaşlıq
pulunu verə bilmədiyi üçün doğma kəndi
tərk edir. Pul qazanmaq üçün Naxçıvana,
oradandaTürkiyəyəgedir.Gedərkənsev
diyi xanıma iki ilə qayıdacağına söz verir.
Dolaşdığı diyarlardahəmozanaşıq sənə
tini və öz məharətini nümayiş etdirir, eyni
zamanda güzəranını yaxşılaşdırır. Ancaq
vədinəəməledəbilmir.Göyçəmahalınabir
qədərgecqayıdır.ValideynləriBəstinibaş
qabirisinəverməkqərarınagəlirlər.AşıqAlı
Türkiyədə olarkən bir məclisdə həmyerli
si iləqarşılaşır.Ailəsinəxəbərgöndərir ki,
bədgümanolmasınlar,tezlikləvətənədönə
cək.O, “Deyinən” rədifiqoşmasınıdahə
minvaxtqələməalır:

Qasid, gedər olsan bizim ellərə
Bu naməni o canana deyinən.
Qohum-qardaş, dost-müsahib olanlar,
Göz dikməsin başqa yana deyinən.

AşıqAlıTürkiyədəolarkənbirçoxməclis
ləryolaverir,ustadaşıqlarlagörüşür.Hətta
birneçəsiilədeyişirdə.Sözmeydanındaon
larıbağlayırvəsazlarınıəllərindənalır.Us
tadın bu sazsöz cahangirliyini şəyirdiAşıq
Allahverdiçoxsonralarbeləqələməalıb:

Mahalımın şah tavarı,
Alqış sənə, Aşıq Alı.
Saldın kəməndə Yığvalı,
Alqış sənə, Aşıq Alı.
Duraxan da gəldi dada,
Əsməri də saldın oda.
Ağ Aşığın bu dünyada
Şöhrətisən, Aşıq Alı,
Alqış sənə, Aşıq Alı.

SənətkarınhəyatınınTürkiyədövrühaqqın
daayrıca“AşıqAlınınTürkiyəsəfəri”dastan
rəvayəti yaranıb. Dastan ustad sənətkarın
həyatından fraqmental bəhs etsə də, sənət
dünyasıhaqqındageniştəsəvvüryaradabilir.
AşıqAlışairolmaqlabərabər,həmdəsaz

havalarının yaradıcısı kimi şöhrət qazanıb.
Onun“GöyçəŞərili”,“Göyçəgülü”,“AğırŞəri
li”,“Göyçəqaytağı”,“Qəhrəmanı”,“Elbayatısı”
və“Gilənar”sazhavalarıdinləyicilərtərəfindən
maraqlaqarşılanaraqyaddaşlaraköçüb.

Aşıqşairustalıqlaipəsapadüzdüyüqoş
malarındatəbiətgözəlliklərinipoetikbirdillə
təqdimedir:

Süsənli, sünbüllü, tər bənövşəli,
Yaylaq, bizim yaylaqlara bənzərsən.
İçən ölməz sənin kövsər suyundan,
Bulaq, bizim bulaqlara bənzərsən.

Sənətkarbirelmüdrikikimiyaradıcılığında
gəncləri də unutmayıb. Onları enişli
yoxuşluhəyatyollarındaayıqsayıqolmağa
səsləyib:

Havalanma, dəli könül,
Zorunan işin nədi?
Mənsurtəki Hələbdə
Darınan işin nədi?
Tut orucun, qıl namazın,
Şükür et Allahına,
Yoxsulsan, alçaqdan yeri,
Varnan işin nədi?

Mənbələrdə göstərilir ki,AşıqAlının öz
dəstxətti ilə yazdığıüçəlyazmaşəklində
şeirlərkitabıvəAğAşıqdanbəhsetdiyiki
tab (əlyazma) 1938ci ilədək Kəlbəcərdə
Aşıq Nəbidə olub. Həmin nüsxə anlaşıl
mazlıq üzündən yanıb. Müstəqillik illərin
dəAşıqAlınınəsərləribirneçədəfənəşr
olunub.
Ustadlar ustadı,Azərbaycan aşıq sənə

tinə Dədə Ələsgər kimi sazsöz nəhəngi
bəxş edənAşıqAlı enişliyoxuşlu, acılışi
rinliuzunbirömüryolukeçir.İxtiyarçağla
rındagözlərininnuruitir.Təxminən1516il
işıqlı dünya onun üçün zülmət səltənətinə
çevrilir.İşıqlıdünyayaqəlbiningözüiləba
xanaşıqdeyir:

Çəkmə xəcaləti, unutma arı,
Saxla bu sinədə ar, Aşıq Alı.
Bir zaman aqildim, başda əyləşən
İndi də ayaqda kor Aşıq Alı...

Uluaşıqsənətinininkişafındaböyükxid
mətləri olan, sözlə sazın vəhdətində yeni
birdünyayaradanAşıqAlı1911ciildəvə
fat edib, Qızılvəng kəndində dəfn olunub.
2011ciildəböyüksənətkarın210illiyiölkə
mizdəgenişşəkildəqeydedilib.

Savalan FƏRƏCOV

“Qasid, gedər olsan 
bizim ellərə...”

Aşıq Alı – 220

Türkiyə Cümhuriyyətinin təməlini 
yaradan Ərzurum Konqresi

Xalq artisti Səməd Səmədov vəfat edib
Xalqartisti,tanınmışmüğənni
SəmədSəmədov2021ciiliyulun
24də,ömrünün75ciilindəvə
fatedib.

SəmədSəmədov17sentyabr
1946cıildəTürkmənistanınpay
taxtı Aşqabadda anadan olub.
1948ci ildəAşqabad şəhərində
başverənzəlzələdənsonraailə
siiləbirlikdəBakıyaköçüb.

SəmədSəmədovBülbüladınaOrtaİxtisasMusiqiMəktəbini
skripkasinfiüzrəbitirib.SonraAsəfZeynallıadınaMusiqiTexni
kumunda(nəzəriyyəsinfi)təhsilalıb.Müğənnidahaçoxtoyvə
elşənliklərindəpopulyarmahnılarınifaçısıkimitanınmışdı.
Allahrəhməteləsin.



Azərbaycan
27 iyul 1991 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, piano çu, “Dan ul du-

zu” inst ru men tal an samb lı nın ya ra dı cı sı Gü la rə Əziz qı zı Əli ye va 
(17.11.1933 – 1991) və fat edib. “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. 

27 iyul 2012 – Əmək dar rəs sam, Azər bay can de ko ra tiv-tət bi qi 
sə nə ti nin ta nın mış nü ma yən də si, pro fes sor Za hid İsa oğ lu Hü sey-
nov (20.3.1945 – 2012) və fat edib.  

28 iyul 1935 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Va sif Zül-
fü qar oğ lu Adı gö zə lov (1935 – 15.9. 2006) Ba kı da do ğu lub. Ora to ri-
ya (“Od lar yur du”, “Ça naq qa la”), ope ra (“Ölü lər”, “Na tə van”), kan ta-
ta və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.  Film lə rə mu si qi (“Şə rik li çö rək”, “Hə yat 
bi zi sı na yır”) ya zıb. Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın səd ri (2000-2006) olub.

28 iyul 1937 – Gör kəm li bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Müs lüm Mə həm məd oğ lu Ma qo ma yev (18.9.1885 – 1937) və fat 
edib. Azər bay can pe şə kar mu si qi li teat rı nın ba ni lə rin dən bi ri dir, 
“Şah İs ma yıl” (1916), “Nər giz” (1935) ope ra la rı nı ya zıb. Azər bay can 
Ra diosu nun Mu si qi şö bə si nin rəh bə ri olub, “Ra dio mar şı”nı ya zıb.

28 iyul 1945 – Us tad aşıq, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Səy yad 
Mə şə di oğ lu Pə na hov (1945 – 16.2.2019) Gə də bəy ra yo nu nun 
Kə rim li kən din də ana dan olub.

29 iyul 1864 – Maarif və mə də niy yət xa di mi, teatr təş ki lat çı sı Hə-
bib bəy Mah mud bə yov  (1864 – 30.7.1928) Şa ma xı da ana dan olub.

29 iyul 1939 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı (ba ri ton) Əli Hə sən 
oğ lu Haq ver di yev (1939 – 14.9.1992) Ba kı da do ğu lub. Azər bay-
can Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, fi lm lər də (“Də də Qor-
qud”, “Şir ev dən get di”) çə ki lib.

30 iyul 1896 – Xalq ar tis ti Mar qa ri ta Mat ve yev na An nens ka ya 
(1896-1965) Tifl  is də do ğu lub. 1930-cu il dən Azər bay can Döv lət 
Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub.

30 iyul 1918 – Xalq Cüm hu riy yə ti hö ku mə ti nin qə ra rı ilə rus iş-
ğa lın dan (1805) son ra Gən cə şə hə ri nə ve ril miş Ye li za vet pol adı 
ləğv olu nub, şə hə rin ta ri xi adı bər pa olu nub. 1930-cu il lər də Gən-
cə nin adı ye ni dən də yiş di ril di (Ki ro va bad), 1989-cu il də tək rar ta-
ri xi adı özü nə qay ta rıl dı.

30 iyul 1942 – Tər cü mə çi, ədə biy yat şü nas Fər had Qəm bər oğ-
lu Əli yev (1942-1996) ana dan olub.

31 iyul 2019 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, teatr şü nas Kə ma lə 
Məm məq qı zı Cə fər za də (5.8.1950 – 2019) və fat edib.

Dünya
27 iyul 1824 – Fran sız ya zı çı-dra ma tur qu Alek sandr (oğul) Dü-

ma (Ale xand re Du mas; 1824 - 27.11.1895) ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Ka me li ya lı qa dın” (ro man və pyes), “Diana de Lis”, “Ya rı qa ran lıq” 
(pyes), “Dok tor Ser van” (po vest) və s. “Ka me li ya lı qa dın” əsa sın-
da C.Ver di “Tra viata” ope ra sı nı ya zıb.

27 iyul 1835 – İtal yan şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1906) Co zue Kar duç çi (Giosue Car duc ci; 1835-1907) 
ana dan olub.

27 iyul 1853 – Rus ya zı çı sı Vla di mir Ko ro len ko (1853-1921) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Ma ka rın yu xu su”, “Kor mu si qi çi”, “Ax maq 
cə miy yət də”, “Qaz ma da ya şa yan uşaq lar” və s.

27 iyul 1915 – İtal yan ope ra mü ğən ni si, məş hur te nor Ma rio del 
Mo na ko (Ma rio del Mo na co; 1915-1982) ana dan olub.

28 iyul 1750 – Al man bəs tə ka rı Yo hann Se bast yan Bax (Jo-
hann Se bas tian Bach; 31.3.1685 – 1750) və fat edib. Ope ra dan 
sa va yı ək sər mu si qi janr la rın da əsər lər, o cüm lə dən 200-dən çox 
kan ta ta, 250-dək or qan mu si qi si ya zıb.

28 iyul 1812 – Pol şa ya zı çı sı və ta rix çi si Yu zef Kra şevs ki (Jo zef 
İg nacy Kras zews ki; 1812-1887) ana dan olub. “Sehr li çı raq”, “Qra-
fi n ya Ko zel”, “Br yul” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

28 iyul 1866 – İn gi lis ya zı çı sı və rəs sa mı Beat riks Pot ter (Beat-
rix Pot ter; 1866-1943) ana dan olub. Uşaq lar üçün əsər lə rin müəl-
li fi  dir: “Ux ti-Tux ti”, “Dov şan Pi ter və di gər əh va lat lar”.

28 iyul 1887 – Fran sız rəs sa mı və in cə sə nət nə zə riy yə çi si, da-
daizm və sür realiz min ba ni lə rin dən Mar sel Dü şam (Mar cel Duc-
hamp; 1887-1968) ana dan olub.

29 iyul 1900 – İs veç ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa-
tı laureatı (1974) Ey vind Gun son (Ey vind Olov Ver ner John son; 
1900-1976) ana dan olub.

29 iyul 1921 – Fran sız re jis so ru, dün ya sə nəd li ki no su nun ta-
nın mış nü ma yən də si Kris Mar ker (Ch ris tian Bouc he-Vil le neuve; 
1921-2012) ana dan olub. Film lə ri: “Uçuş zo la ğı”, “Gü nəş siz”, “Də-
rin lik də ha va qır mı zı dır” və s.

30 iyul 1511 – İtal yan me ma rı, rəs sam və ya zı çı Cor co Va za ri 
(Gior gio Va sa ri; 1511-1574) ana dan olub.

30 iyul 1818 – İn gi lis ya zı çı sı Emi li Bron te (Emily Ja ne Bron-
te; 1818-1848) ana dan olub. Ya zı çı Şar lot ta Bron te nin ba cı sı dır. 
Əsər lə ri: “Tu fan aşı rı mı”, “Mə nim qəl bim qor xaq de yil”.

30 iyul 2007 – Dün ya şöh rət li İs veç re jis so ru, sse na rist İnq mar 
Berq man (Ernst İng mar Berg man; 14.12.1918 - 2007) və fat edib.  

31 iyul 1866 – Türk ya zı çı sı Xa lid Zi ya Uşaq lı gil (1866 – 
27.3.1945) ana dan olub. “Aşk-ı mem nu”, “Bir ölü nün dəf tə ri”, “Qı-
rıq hə yat lar” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

31 iyul 1886 – Ma car bəs tə ka rı Fe rens List (Liszt Fe renc; 1811-
1886) və fat edib. Məş hur əsər lə ri: “Faust” sim fo ni ya sı, “Ma car” 
rap so di ya sı.

31 iyul 1914 – Fran sız (is pan əsil li) akt yo ru, re jis sor Lui de Fü-
nes (Louis Ger main Da vid de Fu nes de Ga lar za; 1914-1983) ana-
dan olub. “Bö yük gə zin ti”, “Jan darm və yadp la net li lər” və s. ko me-
di ya fi lm lə ri ilə məş hur la şıb.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN
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Müasir sənətdə Nizami mövzusu

Ö
tən əsr lər də ol du ğu ki mi, təs vi ri və de ko ra tiv-sə nə tin müx-
tə lif sa hə lə rin də fəaliy yət gös tə rən müasir rəs sam lar da 
vax ta şı rı qüd rət li söz us ta dı mız Ni za mi Gən cə vi nin poetik 
ir si nə mü ra ciət edib lər. “Xəm sə”nin aşı la dı ğı duy ğu lar rəs-

sam la rın müx tə lif nə sil lə ri nin il ha mı nı qa nad lan dır mış, nə ti cə də 
rəng kar lıq, hey kəl tə raş lıq, qra fi ka və de ko ra tiv-tət bi qi sə nət 
sa hə sin də bir-bi rin dən ba xım lı əsər lər ya ra dıl mış dır. On la rın bir 
qis mi şairin ana dan ol ma sı nın 800 il lik yu bi le yi nin qeyd olun du-
ğu dövr də – ötən əs rin qır xın cı il lə rin də ər sə yə gəl miş dir.

1939-cu il də Azər bay can SSR 
Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin qə-
ra rı ilə res pub li ka İn cə sə nət İş-
lə ri İda rə si Ni za mi Gən cə vi nin 
ob ra zı nı ya rat maq üçün ümu-
mit ti faq miq yas lı açıq mü sa bi qə 
elan et miş di. Çün ki şairin bi zim 
döv rə gə lib çat mış port re ti yox 
idi. Mü sa bi qə yə 1940-cı  ilin 
son la rın da ye kun vu rul du. Həm 
Azər bay can, həm də di gər müt-
tə fi q res pub li ka la rın rəs sam la rı-
nın iş ti rak et di yi sə nət ya rı şın da 
Qə zən fər Xa lı qo vun yağ lı bo ya 
ilə ya rat dı ğı Ni za mi ob ra zı bi rin-
ci mü ka fa ta la yiq gö rül dü. İn di 
ha mı ya yax şı ta nış olan port ret 
hə min mü sa bi qə nin nə ti cə si idi.

Elə hə min il də res pub li ka hö-
ku mə ti nin qə ra rı ilə Ba kı da və 
Gən cə də ucal dı la caq Ni za mi 
abi də lə ri nin la yi hə si üçün də 
mü sa bi qə elan olun muş du. Bu 
mü sa bi qə də də SS Rİ-nin ta nın-
mış ti şə us ta la rı iş ti rak et di lər. 
Alt mı şa ya xın la yi hə nin içə ri sin-
də gənc hey kəl tə raş Fuad Əb-
dür rəh ma no vun ha zır la dı ğı iki 
va riant da ha uğur lu he sab olun-
du. Son ra lar on lar dan bi ri şairin 
və tə ni Gən cə də (1947), di gə ri 
isə Ba kı da (1949) ucal dıl dı.

Ni za mi yə həsr olun muş hey-
kəl tə raş lıq əsər lə ri ara sın da 
T.Məm mə do vun ağac dan yon-
du ğu port ret özü nün ro man tik bi-
çi mi ilə diq qə ti cəlb edir. C.Qar-
yağ dı nın “Fər ha dın Bi sü tun 
da ğı nı çap ma sı”, İ.Zey na lo vun 
“Fər had qa ya da Şi ri nin port re ti ni 
ya ra dır”, Q.Sü cəd di nov, A.Rüs-
tə mov və A.Mus ta fa ye vin bir gə 
ha zır la dıq la rı “Bəh ram Gu run 
əj da ha ilə vu ru şu” kom po zi si ya-
la rın da Ni za mi sü jet lə ri ob raz lı 
ifa də si ni tap mış dır.

Şairin yu bi le yi ilə əla qə dar çap 
olun muş “Xəm sə”nin aka de mik 
nəş ri nə çə ki lən müx tə lif bi çim li 
il lüst ra si ya la rı qra fi  ka sə nə ti mi-
zin uğur lu sə hi fə lə rin dən he sab 
et mək olar. Q.Xa lı qov, İ.Axun-
dov, K.Ka zım za də, Ə.Ha cı yev, 
Ə.Məm mə dov və M.Vla so vun 
əsər lə rin də ay rı-ay rı poema la rın 
əsas qa yə si, ədə bi qəh rə man-
la rın da xi li alə mi yad da qa lan 
təf sir lər lə açıq lan mış dır. Rəs-
sam la rın “Sul tan Sən cər və qa-
rı”, “Kər pic kə sən qo ca və gənc”, 
“Ənu şir van və bay quş la rın söh-
bə ti”, “Fər ha dın dağ çap ma sı”, 
“Xe yir və Şər” və “Bəh ram Gur 
Fit nə ilə ov da” ki mi məş hur mo-
tiv lər üçün tap dıq la rı real və şər ti 
ifa də va si tə lə ri on la rın bə dii tə sir 
gü cü nü ar tır mış dır.

Son ra kı il lər də M.Rəh man za-
də, O.Sa dıq za də, T.Nə ri man bə-
yov, N.Məm mə dov və A.Hü sey-
nov şairin ay rı-ay rı ki tab la rı na 
ver dik lə ri tər ti bat və il lüst ra si-
ya la rın da Ni za mi poezi ya sı nın 
aşı la dı ğı duy ğu lar müasir for-
ma-bi çim də əks et di ril miş dir.

Ni za mi möv zu su gör kəm-
li fır ça us ta sı, aka de mik Mi ka-
yıl Ab dul la ye vin ya ra dı cı lı ğın-
da mü hüm yer tut muş dur. O, 
“Xəm sə” mo tiv lə ri nə həsr et di yi 
ilk əsə ri ni – “Və siy yət” tab lo su-
nu 1941-ci il də ta mam la mış dı. 
“İs gən dər na mə” poema sı əsa-
sın da çə kil miş kom po zi si ya Ni-
za mi Gən cə vi adı na Mil li Azər-
bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin 
açı lı şı mü na si bə ti lə iş lən miş di. 
Son ra lar o, də fə lər lə bu möv zu-
ya qa yıt mış, rəs sam lı ğın müx-
tə lif sa hə lə rin də uğur lu əsər lər 
ya rat mış dır. Onun Ba kı met ro-
su nun “Ni za mi” stan si ya sı nı bə-
zə yən çox say lı mo zaik pan no-
la rı bu mə ka nı “ye ral tı sa ray”a 
çe vir miş dir. Rəs sa mın Ni za mi 
Gən cə vi ün van lı ye ni əsər lə ri 
şairin 850 il lik yu bi le yi qeyd edi-
lər kən (1991) nə fi s ki tab şək lin-
də çap olun muş dur.

Ni za mi nin hə ya tı və ya şa dı ğı tə-
zad lı dövr bir çox sü jet li tab lo la rın 
leyt mo ti vi ni təş kil edir. S.Şə rif za də 
və B.Mir zə za də nin bir gə iş lə dik lə-
ri “Ni za mi Qı zıl Ars la nın ya nın da”, 
N.İs ma yı lo vun “Ni za mi və Xa qa-
ni”, B.Əli ye vin “Ni za mi xalq ara sın-
da”, V.Hü sey no vun “Ni za mi işı ğın-
da” tab lo la rı ta ri xi lik ba xı mın dan 
ma raq do ğu rur. “Ni za mi işı ğın da” 
əsə ri həm də şairin 800 il lik yu bi le-
yi nin ke çi ril mə si nin tə xi rə sa lın ma-
sı na bax ma ya raq, onun blo ka da 
şə raitin də olan Le ninq rad da qeyd 
olun ma sı nı əks et dir di yin dən bö-
yük əhə miy yət kəsb edir.

“Xəm sə” mo tiv lə ri nə yağ lı bo ya 
ilə çə ki lən sü jet li tab lo lar rəs sam-
la rın şairin poetik dün ya sın da 
qə rar tu tan müx tə lif mə qam la rı 
dərk et mək, on la ra mü na si bə ti ni 
bil dir mək is tə yin dən irə li gəl miş-
dir. B.Mir zə za də nin “İki bay qu-
şun söh bə ti”, G.Mus ta fa ye va nın 
“Ley li və Məc nun”, Ə.Ka zı mo vun 
“İs gən də rin Mi di ya or du su ilə vu-
ru şu”, S.Şə rif za də nin “Şa pur və 
Şi rin” löv hə lə ri bu qə bil dən dir.

Hey kəl tə raş Hə yat Ab dul la ye-
va nın çi ni dən ha zır la dı ğı “Yed di 
gö zəl və Bəh ram şah” ad lı çox-
fi  qur lu kom po zi si ya nı de ko ra tiv-
tət bi qi sə nət sa hə sin də Ni za mi 
möv zu sun da ya ra dıl mış uğur lu 
əsər lər dən he sab et mək olar. 

Müəl lif taxt da otur muş şah la 
onu döv rə lə yən gö zəl lə rin ob-
raz la rı nı va hid kom po zi si ya da 
cəm ləş di rə bil miş dir.

R.Xə lə fo vun “Bəh ram Gur əj-
da ha nı öl dü rür” de ko ra tiv fi  qu ru 
və O.Şı xə li ye vin “Xos rov və Şi-
rin” va za sı (hər iki si çi ni), H.Ələs-
gə ro vun “Məc nun ahu ilə”, C.Əy-
yu bov və F.Se yi do vun “Xəm sə” 
de ko ra tiv döv rə lə ri (mis), Ə.Bay-
ra mo vun “Yed di gö zəl” de ko ra-
tiv löv hə lə ri və gən cə li rəs sam 
S.Məm mə do vun “Ni za mi və 
Afaq” bə dii nim çə si (hər iki si çi-
ni) əsər lə rin də hu ma nist ideal lar, 
ro man tik ar zu lar, na kam mə həb-
bət duy ğu la rı özü nün uğur lu ifa-
də si ni tap mış dır.

Da hi şairin 800 il lik yu bi le yi ilə 
əla qə dar ya ra dı lan sə nət əsər-
lə ri ara sın da Azər bay can da to-
xu nan beş xal ça həm də özün-
də çağ daş ənə nə lə ri ya şat ma sı 
ilə ma raq do ğu rur. Gör kəm li xal-
ça çı L.Kə ri mo vun, ha be lə rəs-
sam lar dan Q.Xa lı qov, K.Ka zım-

za də, M.Şi ri nov və Ə.Ha cı ye vin 
es kiz lə ri əsa sın da ha zır la nan 
sü jet li xal ça lar “Xəm sə”nin 
poema la rı na həsr olun muş dur. 
“İki bay qu şun söh bə ti”, “Fər ha-
dın Bi sü tun da ğı nı çap ma sı”, 

“Məc nun səh ra da hey van lar 
ara sın da”, “Bəh ram Gur Fit nə 
ilə ov da”, “İg kən dər və Nü şa bə” 
sü jet lə ri bu xal ça lar da özü nün 
real bə dii həl li ni tap mış dır. Bü-
tün xal ça la rı şux rəng li nə ba ti və 
hən də si na xış lar ha şi yə lən di rir. 

K.Əli ye vin “Ni za mi” xal ça sın-
da mə na-məz mun yü kü nü real 
bi çim li port ret lə ya na şı, la bi rin-
tə bən zər na xış ör tü yü da şı yır. 
İs te dad lı xal ça us ta la rı E.Mi ka-
yıl za də nin “Xəm sə”, A.Kə ri mo-
va nın isə “Xos rov və Şi rin” xal-
ça la rı nı isə ənə nə və müasir li yin 
vəh də ti sə ciy yə lən di rir.

Əsr lə rin qov şa ğın da təs vi-
ri sə nə ti miz də mi niatür üs lub lu 
əsər lə rin ya ra dıl ma sı na ma ra ğın 
ge niş lən mə si, onun ye ni bə dii ta-
pın tı lar la zən gin ləş mə si sa yə sin-
də ma raq lı ax ta rış lar apa rıl ma sı 
diq qət çə kən əsər lə rin ya ra dıl ma-
sı nı şərt lən dir miş dir. E.As la nov, 
S.Qur ba nov, R.İs ma yı lov, Ə.Bay-
ra mov, R.Hü sey nov və baş qa la-
rı nın bu qə bil dən olan əsər lə rin-
də Ni za mi möv zu la rı nın ob raz lı 
təs vi ri bu mə na da özü nə məx sus 
bə dii həl li ilə göz ox şa yır.

Gən cə də də Ni za mi ün van lı 
əsər lər ki fa yət qə dər dir. Q.Sü-
cəd di no vun “Ni za mi dün ya sı”, 
Ş.Şə ri fo vun “Xəm sə”, A.Hə sə-
no vun “Şairin sə ləfl  ə ri və xə ləf-
lə ri”, M.Rüs tə mo vun “N.Gən cə-
vi” ki mi müx tə lif ma te rial lar da 
ər sə yə gə ti ril miş plas ti ka nü-
mu nə lə rin də şairin ömür yo lu na 
yad da qa lan mü na si bət bil di ril di-
yi ni gör mək müm kün dür.

Dün ya nın ay rı-ay rı gu şə lə ri nə 
sə pə lən miş sə nət nü mu nə lə ri də  
gös tə rir ki, Ni za mi möv zu su nun 
təs vi ri sə nət də özü nə məx sus ye-
ri var. Bu da, hər şey dən əv vəl, 
möv zu nun bə dii-es te tik də yə ri ni, 
tə sir dairə si nin ge niş li yi ni, ən nə-
ha yət, Ni za mi ide ya la rı nın bə şə-
ri li yi ni və uca lı ğı nı təs diq lə yir.

Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

“Su və rəng ahəngi” akvarel sərgisi çərçivəsində görüş-müzakirə

Su in san or qa niz mi nin əsa sı nı təş kil 
edir. Məhz bu na gö rə dir ki, su lu bo ya 
rəsm lə rin dən da nış dıq da tək cə onun 
gö zəl li yin dən yox, ey ni za man da saf 

fəl sə fə sin dən də söz aça bi lə rik. Şəf faf-
lı ğın, tə miz li yin sim vo lu olan su lu bo ya 
tex ni ka sı nın yü zil lər lə qo ru nub irs ki mi 
bi zə çat dı rıl ma sı da tə sa dü fi de yil. Heç 
bir səh vi, lə kə ni qə bul et mə yən bu tex-
ni ka san ki müd rik bir in sa nın xa rak te ri nə 
sa hib dir. Yə qin ki,  çə tin xa rak te ri nə gö rə 
son dövr lər də rəs sam lar tə rə fin dən az 
mü ra ciət olun ma sı na bax ma ya raq, su lu 
bo ya hə lə də dün ya rəs sam lı ğı nın əvə-
zo lun maz tex ni ka sı ola raq qa lır.

Azər bay can da da mi niatür sə nə ti nin in-
ki şa fı na töh fə si ni ver miş, Bəh ruz Kən gər-
li ya ra dı cı lı ğın da öz zir və si nə çat mış su lu 
bo ya nın bu gün də in ki şa fı na dəs tək üçün 
bir sı ra va cib ad dım lar atıl maq da dır.

Bu ad dım lar dan bi ri də ya xın gün lər də 
Bey nəl xalq Su lu bo ya Cə miy yə ti nin (İWS) 
Azər bay can da kı nü ma yən də li yi (İWS Azər-
bay can) və Xə tai Sə nət Mər kə zi nin nəz din-

də açıl mış “İWS Ba ku Kha tai Art Gal lery”nin 
təş ki lat çı lı ğı, Mə də niy yət Na zir li yi, Rəs sam-
lar İt ti fa qı və Azər bay can Döv lət Rəsm Qa-
le re ya sı nın dəs tə yi ilə ke çi ri lən “Su və rəng 
ahən gi 2021” ak va rel sər gi si ol du.

100-dən çox rəs sa mın ak va rel tex ni ka-
sın da əsər lə ri ilə mü ra ciət et di yi sər gi də 51 
rəs sa mın əl işi nü ma yiş olun du. Sər gi də 
ki fa yət qə dər ta nın mış, rəs sam lı ğın di gər 
tex ni ka la rın da öz sö zü nü de miş rəs sam la-
rın da su lu bo ya tex ni ka sın da rəsm lə ri ilə 
iş ti rak et mə lə ri də xoş nüans lar dan bi ri idi.

Sər gi təş ki lat çı la rı nın da çox gö zəl bil di yi 
ki mi, su lu bo ya tex ni ka sı nın Azər bay can-
da da ha da in ki şa fı üçün be lə sər gi lər lə 
ya na şı, ya ra dı cı ün siy yə tə də eh ti yac var. 
Elə bu sə bəb dən iyu lun 23-də Azər bay can 
Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın di rek to ru Qa-
lib Qa sı mo vun mo de ra tor lu ğu ilə ak va rel 
rəs sam la rı və ta nın mış sə nət şü nas lar la 
bir gə sər gi nin mü za ki rə si məq sə di lə gö-
rüş ke çi ril di. Gö rüş də bu tex ni ka nın in ki şa-
fı üçün gə lə cək ad dım la rın mü za ki rə si ilə 
ya na şı, su lu bo ya nın keç di yi ta ri xi in ki şaf 
yo lun dan da bəhs edil di.

Xə tai Sə nət Mər kə zi nin rəh bə ri Za hid 
Əvə zov, Bey nəl xalq Su lu bo ya Cə miy-
yə ti nin (İWS Glo be) Azər bay can da kı nü-
ma yən də li yi nin rəh bə ri, ak va rel çi Xa say 
Mir zə yev, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi-
ya sı nın pro fes so ru Zi yad xan Əli yev,  sə-
nət şü nas Anar İs kən də rov, ak va rel çi rəs-
sam lar Cə lal Ağa yev, Əb dü lə mi Əli yev, 
İn ti qam Cə fə rov və baş qa la rı çı xış edə rək 
fi  kir və tək lifl  ə ri ni bö lüş dü lər. Mü za ki rə yə 
Bey nəl xalq Su lu bo ya Cə miy yə ti nin tə sis-
çi si və rəh bə ri Ata nur Do ğa nın da qo şu la-
raq bu tex ni ka ilə bağ lı dün ya təc rü bə si ni 
iş ti rak çı lar la bö lüş mə si ni xü su si qeyd et-
mək la zım dır.

Mü za ki rə nin ye ku nun da iş ti rak çı la rın 
tək lif lə rin dən yo la çı xa raq dü şü nü rəm 
ki, bu tip sər gi, ve bi nar və us tad dərs-
lə ri nin da vam lı lı ğı su lu bo ya sə nə ti nin 
öl kə miz də da ha da in ki şa fı na tə kan ve-
rə cək...

Elçin HÜSEYNLİ
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının 

şöbə müdiri

Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si dün ya 
poetik-fəl sə fi fik ri nin zir və sin də 
da ya nır. “Xəm sə”yə da xil olan beş 
poema-məs nə vi də bü tün za man-

la rın ən hu ma nist, ümum bə şə ri ideal la rı 
par laq bə dii ək si ni ta pıb. “Ni za mi Gən-
cə vi İli” qüd rət li söz us ta dı nın mi sil siz 
xə zi nə olan ədə bi ir si nin təb li ği, ey ni 
za man da təd qiq edil mə si və öy rə nil mə-
si üçün ye ni zə min dir. 

“Ni za mi sö zün dən in ci lər”də da hi şairin 
möh tə şəm beş li yin dən növ bə ti seç mə lə ri 
təq dim edi rik.

Dilin damaq altında qalması məsləhətdir,
Qılınca qında qalmaq bir bəzəkdir, zinətdir,
Canların rahatlığı bu nəsihətdəndir bil,
Başlarınsa bəlası yalnız dildir, yalnız dil.

(“Sirlər xəzinəsi”)

O qəmlər ki, tutar könüldə qərar,
Dərd bilən dostlara söyləmək olar.

(“Xosrov və Şirin”)

Yaxşılıq etməsən əgər insana,
Böyüklük şərəfi  verilməz sana. 

(“Leyli və Məcnun”)

Kim salsa dünyaya zülm bağını,
Deməli, bağlar öz əl-ayağını.

(“Yeddi gözəl”)

Xoş olmaq istəsən, xoş dostlar tanı,
Xoşbəxt xoşbəxt edər çünki insanı.

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

İşini ölçüyə uydur hər zaman,
Ortadır faydalı, az, çox olmaqdan.

(“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

Xoş olmaq istəsən, xoş dostlar tanı...Nizami sözündən incilər

Nizami Gəncəvi – 880



“Mədəniyyət” qəzetinin kollektivi Əməkdar jurnalist, 
“Azərbaycan” qəzetinin şöbə redaktoru

Allahverdi Mehdiyevin
vəfatı ilə bağlı mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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“Don Kixot”un Başqırdıstandan 
Moskvaya yürüşü

Avqustun3-dəRusiyaBöyükTeatrınınsəhnəsindəBaşqırdıs-
tanDövlətOperavəBaletTeatrınınyenitamaşasıoynanıla-
caq.BaşqırdıstanMədəniyyətNazirliyininyaydığıməlumata
görə,JülMassnenin“DonKixot”operasıtanınmışopera
müğənnisi,RusiyanınƏməkdarartistiAskarAbdrazakovun
quruluşundanümayişolunacaq.Bu,sonilyarımərzindəbaş-
qırdoperasənətçilərininBöyükTeatrıntarixisəhnəsindəikinci
çıxışıolacaq.

Xa tır la
daq ki, ötən 
ilin mar tın da 
Baş qır dıs tan 
Döv lət Ope
ra və Ba let 
Teat rı Mosk
va qast ro lu 
za ma nı “Atil la” 
ta ma şa sı nı 
Bö yük Teatr da 
oy na mış dı. 

Qeyd et mək la zım dır ki, “Don Ki xot” ope ra sı Ru si ya da cə mi 
iki teat rın re per tuarın da dır. Son za man la ra dək bas səs lə oxu yan 
Don Ki xo tu yal nız Ma riin ski Teat rın da gör mək olar dı, in di sə onun 
baş qırd “ox şar”ı mey da na çı xıb. 

Ma raq lı dır ki, bəs tə kar Mass ne ope ra nın əsas – Don Ki xot  
par ti ya sı nı sə nət də ilk ad dım la rı nı məhz Ufa da at mış dün ya şöh
rət li vo kal çı Fyo dor Şal ya pin üçün ya zıb. 

Ope ra nın doğ ma səh nə də prem ye ra sı bu ilin may ayın da baş 
tu tub və həm klas sik mu si qi hə vəs kar la rı, həm də tən qid çi lər tə
rə fin dən rəğ bət lə qar şı la nıb.

Fransızlar Qazaxıstanda serial çəkir
AlmatıdaFransaistehsalıolan“İnfiniti”miniserialınınçəki-
lişləribaşaçatıb.Baykonurdanbeynəlxalqkosmikstansiya
modullarınasəyahəthaqqındatrillerinçəkilişlərininbirqismi
Qazaxıstandaaparılıb.

Fran sa, Uk ray na və Qa za xıs tan
da çə kil miş se rial da baş rol la rı fran
sız Se lin Sal det və qa zax Da niar 
Al şi nov ifa edir lər. On lar la ya na şı, 
“İn fi ni ti”də Kann fes ti va lı nın mü ka
fat çı sı olan gənc qa zax akt ri sa Sa
mal Sl ya mo va da çə ki lib. Bey nəl mi
ləl he yət də Ru si ya, Bri ta ni ya, İta li ya 
akt yor la rı da rol alıb.

De tek tiv ele ment lər lə zən gin kos
mik möv zu lu se rial da Bay ko nu run 
real gö rün tü lə ri yox dur. Rəs mi dairə
lər bu na ica zə ver mə yib. Odur ki, 
kos mod rom de ko ra si ya la rı Al ma tı da 
qu ru lub. 6 se ri ya lı fil min qu ru luş çu 
re jis so ru “Ölü zo na” və “Can lı ölü lə
rin vur du ğu qol” ki mi film lə ri ilə ta nın mış Tyer ri Puaro dur.  

Buxara abidələri İslam dünyasının 
irs siyahısına daxil edilib 

ÖzbəkistanınBuxaraşəhərininyedditarixiabidəsiİslamdün-
yasınınmədəniirsobyektlərisiyahısınadaxiledilib.Özbəkis-
tanMədəniyyətNazirliyininyaydığıməlumatagörə,bunlar
İsmailSomoni,BahauddinNəqşbəndimavzoleyləri,Çor-Bakr
nekropolu,qədimPaykəndşəhəri,Poi-Qəlyankompleksi,Ma-
qoki-ƏttariməscidivəTaşsaraymədrəsəsidir.

Adı çə ki lən 
me mar lıq abi
də lə ri ba rə də 
no mi na si ya 
fay lı İs lam İr si 
üz rə Ko mi tə
nin IX xü su
si ic la sın da 
nə zər dən 
ke çi ri lib və 
yek dil lik lə təs
diq edi lib. 

Öz bə kis tan Mə də niy yət Na zir li yin dən bil di rib lər ki, ÇorBakr və 
Ba haud din Nəqş bən di komp leks lə ri, elə cə də Bu xa ra vi la yə tin
də ki qə dim Poy kənd, Və rəx şə və Var don zə şə hər lə ri UNES CO
nun Dün ya İr si Si ya hı sı na na mi zəd dir. 

GÜLCAHAN

Baş redaktor: Vüqar Əliyev

Ünvan: AZ 1012, Bakı şəhəri, Moskva prospekti 1D 
 Dövlət Film Fondu, 5-ci mərtəbə 

Telefon:  (012) 431-28-79 (baş redaktorun müavini)  
  431-57-72 (redaktor) 
  430-16-79; 530-34-38 (müxbirlər) 
  511-76-04 (mühasibatlıq, yayım) 
E-mail: qazet@medeniyyet.az
Lisenziya № AB 022279  
İndeks: 0187
Qiyməti: 60 qəpik

“Mədəniyyət” qəzetinin kompüter mərkəzində səhifələnib, 
“Azərbaycan“ nəşriyyatında çap olunub. 
Tiraj: 5146
Sifariş: 1371
Buraxılışa məsul: Fariz Yunisli

Yazılardakı faktlara görə müəlliflər cavabdehdir. 
Qəzetdə AZƏRTAC-ın materiallarından da istifadə edilir.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

HeydərƏliyevFondunun
vəRusiyaDövlətŞərq
Muzeyinin(ŞərqXalq-
larıİncəsənətiMuzeyi)

birgətəşkilatçılığıiləHeydər
ƏliyevMərkəzində“Nizami-
ninsüjetvəobrazları”adlı
sərgikeçirilir.İyulun22-də
açılışıolansərgidahiAzər-
baycanşairivəmütəfəkkiri
NizamiGəncəvinin880illiyi-
nəhəsrolunub.

Açı lış mə ra si min də çı xış edən 
Ru si ya Döv lət Şərq Mu ze yi nin 
sər gi tər ti bat çı sı Kyu na Ka za ko
va bil di rib ki, sər gi bu ilin mart 
ayın da Mosk va da nü ma yiş olu
nub. İn di isə Ru si ya nın 4 mu ze
yi tə rə fin dən hə min sər gi yə təq
dim edi lən eks po nat lar Ba kı ya 
gə ti ri lib. Sər gi də Ru si ya Döv lət 
Şərq Mu ze yi, Ru si ya Döv lət Er
mi taj Mu ze yi, A.S.Puş kin adı na 
Döv lət Təs vi ri İn cə sə nət Mu ze
yi, A.N.Ra di şev adı na Sa ra tov 
Döv lət Rəs sam lıq Mu ze yi nin 
kol lek si ya la rın dan is ti fa də olu
nub: “Biz çox şa dıq ki, bu sər gi, 
nə ha yət, Ba kı da ke çi ri lir. Bi zim 
tə rəf da şı mız olan Hey dər Əli
yev Mər kə zi bu sər gi yə pe şə
kar lıq la ya na şıb. Ümid edi rəm 
iki ay da vam edə cək sər gi mə
də niy yət xa dim lə ri nin, Ba kı nı 
zi ya rət edən qo naq la rın və ey ni 
za man da bü tün və tən daş la rın 
zöv qü nü ox şa ya caq”.

Son ra iş ti rak çı lar sər gi ilə ta
nış olub lar.

Sər gi haq qın da mə lu mat da 
diq qə tə çat dı rı lır ki, da hi şair 
və mü tə fək kir Ni za mi Gən cə vi 
gə lə cək nə sil lə rə “Xəm sə” ad
la nan poetik əsər lər top lu su nu 
mi ras qo yub. Bu ra ya beş müs
tə qil poemaməs nə vi da xil dir 
– “Sir lər xə zi nə si”, “Xos rov və 

Şi rin”, “Ley li və Məc nun”, “Yed
di gö zəl” və “İs gən dər na mə”. 
Sər gi də nü ma yiş et di ri lən eks
po nat lar Ni za mi Gən cə vi nin 
əsər lə ri nə il lüst ra si ya ənə nə
si ni təq dim edir. Eks po zi si ya
da kı əl yaz ma, xal ça, ke ra mi ka 
və kə tan üzə rin də təs vir edi lən 
qəh rə man la rı iz lə mək lə ta ma
şa çı şairin ədə bi dün ya sı na 
sə ya hət et mək im ka nı qa za nır. 
Bu nun la da zi ya rət çi lər dün ya 
ədə biy ya tı na ta ma mi lə ye ni bir 
poetik səs, nə fəs gə tir miş Ni
za mi nin ya ra dı cı lı ğı ilə ta nış 
olur lar. Hə min sə nət nü mu nə
lə ri həm də Ni za mi Gən cə vi ya
ra dı cı lı ğı nın təs vi ri in cə sə nə tə 
gös tər di yi sər həd siz tə si ri əks 
et di rir.

Ni za mi Gən cə vi nin poema la
rın da rast gə li nən sü jet lər onun 
əsər lə ri nin özü nə məx sus “vi zit 
kar tı” na çev ri lib. Şi ri nin bu laq
da çim di yi səh nə və ya Bəh ram 
Gu run kə ni zi – çiy nin də öküz 

da şı yan Fit nə nin təs vir lə ri bu 
qə bil dən dir. Sər gi də ən qə dim 
eks po nat XIII əs rin əv və li nə 

aid gil dən ha zır la nan, üzə rin də 
“Xos rov və Şi rin” poema sın dan 
səh nə lə rin təs vir olun du ğu qab
dır.

Eks po zi si ya da Azər bay can, 
Ru si ya, İran, Öz bə kis tan təs vi

ri in cə sə nət us ta la rı nın əsər lə ri 
nü ma yiş olu nur. Rəs sam lar dan 
Ra vil Xə li lo vun, Rə şid İs ma yı lo
vun, Ser gey Bi qo sun qra fik iş lə
ri Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nın müasir 
qav ra nıl ma mər hə lə si üçün xa
rak te rik olan iki əks ten den si ya
nı təs vir edir. Bir tə rəf dən, ənə
nə vi möv zu la rın se çi mi ta nın mış 
iko noq ra fi ya ya mü ra ciətə gə ti rib 
çı xa rır, di gər tə rəf dən, təs vir 
edi lən sü jet dairə si nin ge niş
lən di ril mə si nə cəhd mü şa hi də 
edi lir. Bu na mü va fiq ola raq ye ni 
kom po zi si ya şə kil lə ri mey da na 
gə lir. Bu ba xım dan Ni ko lay Re
ri xin “İs gən dər və dər viş” ad lı 
kə tan üzə rin də ki əsə ri xü su si 
qeyd olu na bi lər.

Qeyd edək ki, sent yab rın 
26dək da vam edə cək sər gi də 
50dən çox eks po nat nü ma yiş 
edi lir. Eks po nat la rın ək sə riy yə
ti ilk də fə ta ma şa çı la ra təq dim 
olu nur.

İstanbulda diaspor mövzusunda film festivalı keçiriləcək
27-29avqustdaİstanbulşəhərində
“Diaspor–BeynəlxalqQısametrajlı
FilmFestivalı”keçiriləcək.Bubarədə
DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsindən
məlumatverilib.

Fes ti val Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin Xa ric də Ya şa yan Türk lər və Əq
rə ba İc ma la rı Baş İda rə si nin, Tür ki yə Ra dio 
Te le vi zi ya Qu ru mu nun (TRT) dəs tə yi, Bo
ğa zi çi Kül tür və Sə nət Vəq fi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə ger çək lə şə cək.

Xa ric də Ya şa yan Türk lər və Əq rə ba İc
ma la rı Baş İda rə si nin yay dı ğı mə lu ma ta 
əsa sən, ilk də fə təş kil olu nan fes ti val ki
no nun, in cə sə nə tin cə miy yət lə ri bir ləş di
rən gü cü nün or ta ya qo yul ma sı, elə cə də 
Tür ki yə nin və dias por ic ma la rı nın yer ləş
di yi öl kə lə rin mə də ni və bə dii hə ya tın da 
pers pek tiv im kan la rın ya ra dıl ma sı məq
sə di da şı yır.

Mü sa bi qə nin şərt lə ri nə gö rə, müəl lif
lər fes ti va la öl kə lə rin də ki dias por cə miy
yət lə ri nin hə ya tı nı real və bə dii şə kil də 
təs vir edən qı sa met raj lı film lər təq dim 
et mə li dir. Ek ran əsər lə ri mul ti kul tu ra lizm, 
bir gə ya şa yı şın müx tə lif tə za hür lə ri, qar
şı lıq lı mə də ni tə sir, so sial to le rant lıq, 
miq ra si ya ki mi möv zu la rı əha tə et mə li dir.

Film lər 30 iyul ta ri xi nə ki mi https://
www.dias po ra film fes ti val.com/bas vu ru
for mu elekt ron ün va nı na gön də ril mə li dir. 
Qa lib film lər müx tə lif no mi na si ya lar üz rə 
mü ka fat lan dı rı la caq.

Muğlada 1600 yaşı olan mozaika tapılıb
TürkiyəninMuğlaşəhərindəkiEskihi-
sarməhəlləsindəUNESCOtərəfindən
DünyaİrsiSiyahısınadaxiledilənqədim
“Qladiatorlarşəhəri”–Stratonikeiaantik
şəhərindəaparılanqazıntıişlərizamanı
təbiidaşlardanmozaikatapılıb.

Mo zaika nın üs tün də Ro ma və Bi zans 
im pe ra tor luq la rı döv rü nə aid ya zı lar da 
var. Çox rəng li mo zaika qru pu na da xil 
olan 1600 yaş lı bu əl işi döv rü nün ən qiy
mət li və na dir əsə rin dən dir.

Qeyd edək ki, ar xeolo ji tu rizm Tür ki yə
də mə də ni tu riz min in ki şaf et miş is ti qa
mət lə rin dən dir. Ta rix hə vəs kar la rı üçün 

daim ye ni lik edən aidiy yə ti qu rum lar 
an tik şə hər lər də apar dıq la rı qa zın tı və 
bər pa iş lə ri ilə tu rist lər üçün ye niye ni 
cəl be di ci mə kan lar ya ra dır lar. St ra to ni
keia an tik şə hə ri bu sa hə də daim li der li yi 
sax la yır.

“Nizaminin süjet və obrazları”
Heydər Əliyev Mərkəzində sərgi sentyabrın 26-dək davam edəcək

Aşıq Ələsgərin şeirlər kitabı 
Türkiyədə nəşr olunacaq

Azərbaycansaz-sözsənətiningörkəmlisima-
larındanolanAşıqƏləsgərinseçməşeirlərin-
dənibarətkitabTürkiyədəişıqüzügörəcək.

Azər bay can Aşıq lar Bir li yin dən ve ri lən mə lu ma
ta gö rə, us tad sə nət ka rın ana dan ol ma sı nın 200 
il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə TÜRK SOY tə rə fin dən 
nəş rə ha zır la nan ki tab da yer ala caq şeir lə ri Tür ki
yə türk cə si nə şair Kə nan Çar bo ğa uy ğun laş dı rıb. 
Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin səd ri, Əmək dar elm 
xa di mi, pro fes sor Mə hər rəm Qa sım lı ki ta ba ge niş 
ön söz ya zıb. 

Ki tab Aşıq Ələs gə rin zən gin poetik ir si nin 
Türk dün ya sın da, o cüm lə dən də Tür ki yə də ge
niş ta nı dıl ma sı na töh fə ola caq.

Niderland portalında Azərbaycan 
mətbəxi haqqında məqalə

NiderlandKrallığınınhttps://www.smaack.nl/
portalında“Azərbaycanınkulinariyamədə-
niyyətininxüsusiənənələri”sərlövhəliməqalə
yerləşdirilib.

Mə qa lə də Ba kı da ana dan ol muş, am ma ye
ni yet mə döv rün dən Ni der land da ya şa yan soy
da şı mız Əs mər Bəy də mi ro vaAşur bəy li nin mil li 
mət bə xi mi zin qə dim ənə nə lə ri və ye mək mə
də niy yə ti haq qın da fi kir lə ri nə ge niş yer ve ri lib. 
O, mil li mət bəx və Azər bay can adətənə nə lə ri 
haq qın da mə lu mat la rı tə sis et di yi https://chi nar.
eu/ say tın da da bö lüş dü yü nü nə zə rə çat dı rıb. 
Müəl lif oxu cu la rı say ta da xil ol maq la, Azər bay
can mət bə xi nin ənə nə lə ri ilə ya xın dan ta nış ol
ma ğa ça ğı rıb.

Xəbərverdiyimizkimi,16–31
iyultarixindəÇinXalqRespub-
likasınınFuçjou(Fuzhou)şəhə-
rindəUNESCO-nunDünyaİrs
Komitəsinin44-cüsessiyasıke-
çirilir.Sessiyanıngündəliyində
DünyaİrsiSiyahısına2020və
2021-ciillərüzrəirəlisürülmüş
ümumilikdə42nominasiyavar.
Nominasiyalarınmüzakirəsi
iyulun24-dəbaşlayıb.

Dün ya İrs Ko mi tə si “Av ro pa nın 
möh tə şəm ku rort la rı” (The Great 
Spas of Euro pe) adı al tın da təq
dim olu nan trans mil li no mi na si
ya nı mü za ki rə edə rək Av ro pa nın 
7 öl kə sin dən 11 məş hur ku rort 
mə ka nı nı Dün ya İrs Si ya hı sı na 
sa lın ma sı na qə rar ve rib. Bu ra ya  
Avst ri ya nın Ba den şə hə ri, Al ma
ni yan Bad Ems, Bad Kis sin qen 
və Ba denBa den şə hər lə ri, elə
cə də Spa (Bel çi ka), Fran tiş ko
vi Laz ne, Kar lo vı Va rı, Mrians ke 
Laz ne (Çe xi ya), Vi şi (Fran sa), 
Mon te ka ti ni Ter me (İta li ya) və 
Bat (Bö yük Bri ta ni ya) ku rort şə
hər lə ri da xil dir.

Qeyd edək ki, “Av ro pa nın 
möh tə şəm ku rort la rı” trans mil
li no mi na si ya sı hə lə 2012ci il də 
UNES COya mü ra ciət edil miş di.  

Mü ra ciət də hə min mə kan lar da kı 
ku rort mə də niy yə ti və me mar lı
ğı nın uni ver sal də yər lə ri spe si fik 
Av ro pa fe no me ni ki mi qeyd edi
lib. XVIII əsr də Av ro pa nın müx tə
lif re gion la rın da ta rix və ənə nə si 
qə dim Ro ma döv rü nə ge dib ça
tan ter mal su mə kan la rı na ma raq 
ar tıb, ter mal və mi ne ral su mən
bə lə rin də in ki şaf edən ku rort lar 
tək cə müali cə və is ti ra hət mə ka nı 
ki mi de yil, ey ni za man da mə də
niy yət mər kəz lə ri ki mi for ma laş
ma ğa baş la yıb lar. Si ya hı da kı 11 
şə hər də ter mal mən bə lər lə ya na
şı teatr, kon sert sa lon la rı, park lar 

qə dim şə hər mər kə zi ni vəh dət 
şək lin də əks et di rir.

Ses si ya da Dün ya İr si Si ya hı sı
na da xil edi lən da ha bir ta ri ximə
də ni abi də Mad rid də ki “Pa seo 
del Pra do” bul va rı və “Re ti ro” 
par kı dır. İs pa ni ya pay tax tın da kı 
ta ri xi ob yekt lə ri gə lə cək də baş 
ve rə bi lə cək də yi şik lik lər dən qo
ru maq məq sə di lə yed di il ər zin
də apa rıl mış in ten siv iş dən son
ra Mad rid də ki “Pa seo del Pra do” 
bul va rı və “Re ti ro” par kı UNES
COnun si ya hı sı na da xil edi lib.

Mad ri din mər kə zin də yer lə
şən üç zo laq dan iba rət “Pa seo 

del Pra do” bul va rı məş hur Pra
do Mu ze yi nin yer ləş di yi mə kan
dır. “Pa seo del Pra do” bul va
rın dan baş la nan “Re ti ro” par kı 
isə bu şə hər də ən çox zi ya rət 
edi lən yer lər dən bi ri dir. Bu park 
XVII əsr də Kral IV Fi li pin sa ra yı 
və bağ la rı üçün sa lı nıb.

Mad rid də ki bu ob yekt lə rə fəx
ri bey nəl xalq sta tus ve ri lən dən 
son ra İs pa ni ya nın Baş na zi ri 
Ped ro San çes öz “Twit ter” sə hi
fə sin də ya zıb: “Pay taxt mə ka nı
nın la yiq ol du ğu bu eti mad bi zim 
ta ri xi, bə dii və mə də ni ir si mi zi 
möh kəm lə dir”.

Karlovı Varıdan Baden-Badenədək
“Avropanın möhtəşəm kurortları” Dünya İrsi Siyahısında

Türk dünyası
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