
Av qus tun 2-də Azər bay can da ki no sə nə-
ti nin ya ran ma sı nın 123 ya şı ta mam ol du. 
1898-ci il av qus tun 2-də Ba kı da fo toq raf 
və ki noope ra tor Alek sandr Mi şon çək di yi 
bir ne çə ki no sü je ti (“Bi bi hey bət də neft 
fon ta nı yan ğı nı”, “Qaf qaz rəq si” və s.) nü-
ma yiş et di rib. Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 
2000-ci il 18 de kabr ta rix li sə rən ca mı ilə 
2 av qust “Azər bay can Ki no su Gü nü” elan 
olu nub. 

Azər bay can ki no su, de mək olar ki, dün ya 
ki no su nun ta ri xi ilə bə ra bər ya ra na raq bö-
yük in ki şaf yo lu ke çib, xal qın mə də ni-mə nə-
vi hə ya tın da özü nə məx sus yer tu tub. Ki no 
kol lek tiv ya ra dı cı sə nət dir. Bir fi l min ar xa-
sın da on lar la in sa nın zəh mə ti var. Hər bir 
fi l min ya ran ma sı ön cə is te dad və sə nət fə-
da kar lı ğı tə ləb edir. Bu ba xım dan mə də niy-
yət təq vi mi mi zin 2 av qust ta ri xi ümu mi lik də 
ki no ya bağ lı, bu sa hə ilə əla qə li olan bü tün 
in san la rın – ya ra dı cı, tex ni ki iş çi lə rin pe şə 
bay ra mı dır.

Ötən il pan de mi ya sə bə bin dən ke çi ril mə-
yən Azər bay can Ki no su Gü nü bu il, ye nə 
pan de mi ya şə raiti nə zə rə alı na raq, fərq li 
for mat da, am ma ki no iş çi lə ri ni və ki no se-
vər lə ri bir ara ya gə ti rə rək qeyd olun du. Av-
qus tun 2-də Də niz kə na rı Mil li Park əra zi-
sin də, YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka nı nın 
qar şı sın da açıq ha va da Azər bay can Ki no su 
Gü nü nə həsr olun muş “Ki no se vər lər ge cə-
si” ke çi ril di. Təd bir Mə də niy yət Na zir li yi və 
YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka nı nın bir gə 
əmək daş lı ğı ilə real laş dı.

Təd bi ri açıq elan edən Mə də niy yət Na zir-
li yi Ki ne ma toq ra fi  ya şö bə si nin mü di ri Rü fət 
Hə sə nov 2 av qust – Mil li Ki no Gü nü mü na-
si bə ti lə bu sa hə də ça lı şan in san la rı təb rik 
et di. Bil dir di ki, 123 ya şı nı qeyd edən Azər-
bay can ki no su zən gin in ki şaf yo lu ke çib: 
“Biz ənə nə vi ola raq hər il Mil li Ki no Gü nü nü 
tən tə nə li şə kil də qeyd edi rik. Bu il əla mət-
dar gü nü fərq li təş kil et mə yi, pan de mi ya 
şə raitin də hər kə sin bö yük ek ran üçün da-
rıx dı ğı bir vaxt da açıq ha va da, fes ti val şək-
lin də qeyd et mə yə qə rar ver dik. Ki no se vər-
lə rə bey nəl xalq fes ti val lar da öl kə mi zi uğur lu 
təm sil edən 2 tam met raj lı və 2 qı sa met raj lı 
fi lm təq dim edi lə cək. Bu fi lm lər ilk də fə nü-
ma yiş olu nur. Önəm li tə rə fi  odur ki, gənc 
re jis sor la rın bu ek ran əsər lə ri həm döv lət, 

həm də özəl sek tor tə rə fi n dən len tə alı nıb. 
Döv lət və özəl sek to run əmək daş lı ğın dan 
da nı şar kən YA RAT Müa sir İn cə sə nət Mə-
ka nı nın rəh bər li yi nə bi zə ya rat dı ğı şə raitə 
gö rə tə şək kür edi rəm”.

Mə ra sim də çı xış edən mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov ta ma şa çı la rı Mil li Ki no Gü nü 
mü na si bə ti lə təb rik et di. Bil dir di ki, təd bi rə 
bu qə dər in sa nın top lan ma sı mil li ki no mu za 
olan ma ra ğın gös tə ri ci si dir. Bu il Azər bay-
can ki no su nun 123-cü ili nin ta mam ol du-
ğu nu de yən na zir qeyd et di ki, ki no ilk də-
fə Fran sa da ya ran dıq dan cə mi 2 il son ra 
Azər bay ca na gə lib. Bu, bö yük bir nailiy yət-
dir. Bu na gö rə Azər bay can ki no su ilə fəxr 
et mə li yik.

davamı səh. 2-də

Kino Gününün gecəsi – peşə bayramında dörd premyera
“Əsas məqsəd Azərbaycanda kino istehsalını daha da inkişaf etdirib

dünyada rəqabətli sənayeyə çevirməkdir”
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Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər
Festivalı 12-ci dəfə
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səh. 8

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

Azərbaycanı dünyada tanıdan brend
Bakıda 6 saylı “ASAN Xidmət”in açılışı
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 6 say lı 
Ba kı “ASAN Xid mət” mər kə zi nin açı lı şın da iş ti rak edib.

Pre zi dent ya nın da Və tən daş la ra Xid mət və So sial İn no va si-
ya lar üz rə Döv lət Agent li yi nin səd ri Ül vi Meh di yev döv lə ti mi zin 
baş çı sı na mər kəz ba rə də mə lu mat ve rib.

Bil di rib ki, 6 say lı “ASAN Xid mət” mər kə zin də müx tə lif döv-
lət or qan la rı, özəl şir kət lər və kom mu nal xid mət qu rum la rı qey-
diy yat ye rin dən ası lı ol ma ya raq bü tün və tən daş la ra ümu mi lik-
də 320-dən çox xid mət gös tə rə cək. Mər kəz də ümu mi lik də 230 
əmək daş və 85 kö nül lü ça lı şa caq. On la rın ək sə riy yə ti şə hid ailə-
lə ri nin üzv lə ri və qa zi lər, Və tən mü ha ri bə si nin iş ti rak çı la rı dır.

Bil di ri lib ki, ha zır da öl kə də fəaliy yət gös tə rən 20 “ASAN Xid-
mət” mər kə zi nin 5-i Ba kı da, 15-i di gər şə hər və ra yon lar da dır. 
Ba kı, Gən cə və Sum qa yıt da növ bə ti, Lən kə ran, Sal yan və Nax-
çı van da isə ilk “ASAN Xid mət” mər kəz lə ri in şa olu nur. Re gion-
lar da 10 səy yar “ASAN Xid mət” av to bu su və səy yar “ASAN qa-
tar” va si tə si lə və tən daş la ra xid mət lə rin gös tə ril mə si də da vam 
et di ri lir. İn di yə dək “ASAN Xid mət”ə 7 mil yon 465 min dən çox 
və tən da şın 45 mil yon dan ar tıq mü ra ciəti da xil olub. Ke çi ri lən 
rəy sor ğu la rı na əsa sən və tən daş la rın xid mət lər dən məm nun luq 
əm sa lı 99,5 faiz təş kil edir.

Qeyd edək ki, döv lət baş çı sı nın tə şəb bü sü ilə 2012-ci il də ya-
ra dı lan Və tən daş la ra Xid mət və So sial İn no va si ya lar üz rə Döv-
lət Agent li yi nin ta be li yin də fəaliy yət gös tə rən “ASAN Xid mət” 
mər kəz lə ri bü rok ra tik ən gəl lə rin qal dı rıl ma sı və in no va si ya sa-
hə sin də Azər bay can bren di ki mi dün ya da ta nı nıb.

Pre zi den tə ASAN so sial in no va si ya lar tex no par kı, gör mə 
məh du diy yət li şəxs lər üçün xü su si ey nək la yi hə lə ri və ASAN 
İCES CO mü ka fa tı ba rə də də mə lu mat ve ri lib.

Mədəniyyət naziri Yunus Əmrə İnstitutunun 
nümayəndə heyətini qəbul edib

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov av qus tun 3-də Yu nus Əm rə 
İns ti tu tu nun rəh bə ri Şə rəf Atə şin rəh bər lik et di yi nü ma yən də 
he yə ti ni qə bul edib.

Gö rüş də Azər bay can la Tür ki yə ara sın da mə də niy yət, ki tab xa-
na sa hə sin də əmək daş lı ğın in ki şaf et di ril mə si, zən gin ta ri xi ilə ta-
nı nan Qa ra ba ğa həsr olun muş fi lm lə rin çə kil mə si, or taq mə də ni 
ir sin qo run ma sı, qar şı lıq lı uzun müd dət li tə lim lə rin ke çi ril mə si, ta ri-
xi abi də lə rin təd qi qi ilə bağ lı fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. 

səh. 2

Amerikalı vokalçı Della Miles Qoçaq Əsgərovla
“Xarıbülbül”ü  oxuyacaq

Məş hur ame ri ka lı vo kal çı Del la 
Mi les Azər bay can Mə də niy-
yət Na zir li yi nin və Bey nəl xalq 
Av ra si ya Mət buat Fon du nun 
(BAMF) dəs tə yi ilə öl kə mi zə 
sə fə rə gə lib. 

Ame ri ka lı mü ğən ni nin bir ne-
çə ay ön cə Azər bay ca nın Və tən 
mü ha ri bə sin də ki Zə fə ri nə həsr 
et di yi “Qa ra bağ Azər bay can dır!” 
ad lı kli pi işıq üzü gö rüb. Av qus-
tun 7-dək da vam edə cək sə fər 
za ma nı hə min kli pin təq di ma tı 
plan laş dı rı lır.

Bun dan əla və, Del la Mi le sin ta nın mış xa nən-
də, Əmək dar ar tist Qo çaq Əs gə rov la duet ifa sı 
da təq dim olu na caq. On lar gənc bəs tə kar, bey-
nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı Tu ral Məm məd li-

nin Hey dər Əli yev Fon du nun vit-
se-pre zi den ti Ley la Əli ye va nın 
Şu şa ya həsr et di yi “Xa rı bül bül” 
şeiri nə bəs tə lə di yi mah nı nı ifa 
edə cək lər.

Qo çaq Əs gə rov bil di rib ki, 
Del la Mi le sin öl kə mi zə sə fə-
ri nin əsas məq sə di 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin dən son ra 
iş ğal dan azad olu nan Qa ra-
bağ tor paq la rı na sə fər et mək, 
er mə ni van da liz mi ilə ta nış ol-
maq və “Xa rı bül bül” mah nı sı nı 
ifa et mək dir.

Del la Mi les ABŞ-ın Te xas şta-
tın da mu si qi çi ailə sin də dün ya ya gə lib. Gənc 
yaş la rın da Los-An ce le sə kö çüb. M.Cek son, 
U.Hyus ton ki mi ün lü mü ğən ni lə rin vo kal çı sı 
olub. Ha zır da Tür ki yə də ya şa yır.

Azər bay ca nın dil bər gu şə-
lə rin dən olan Qə bə lə şə hə ri 
ye ni dən öz qa pı la rı nı mu si qi çi-
lə rin və sə nət se vər lə rin üzü nə 
aç dı. Hey dər Əli yev Fon du nun 
dəs tə yi və təş ki lat çı lı ğı, Mə də-
niy yət Na zir li yi, Təh sil Na zir li yi 
və Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
dəs tə yi ilə iyu lun 31-də baş la-
yan XII Qə bə lə Mu si qi Fes ti va lı 
av qus tun 4-də ba şa ça tır.

Buil ki fes ti val əla mət dar ha-
di sə yə – Üze yir Ha cı bəy li adı-
na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
(BMA) 100 il lik yu bi le yi nə həsr 
olu nub. Öl kə baş çı sı İl ham Əli-
yev yu bi ley lə bağ lı 2021-ci il ma-
yın 26-da sə rən cam im za la yıb. 
Sə rən ca ma uy ğun ola raq müx-
tə lif təd bir lə rin ke çi ril mə si nə-
zər də tu tu lub. XII Qə bə lə Mu si qi 
Fes ti va lı da əla mət dar yu bi le yə 
həsr olun muş təd bir lər dən bi ri dir.

Mu si qi ic ti maiy yə ti ara sın da 
bö yük rəğ bət lə qar şı la nan Qə-
bə lə Mu si qi Fes ti va lı nın proq ra-
mı bu il də çox zən gin dir və klas-
sik mu si qi ilə ya na şı, mu ğam və 
xalq mu si qi si ni də əha tə edir.

İyu lun 31-də fes ti va lın rəs mi 
açı lı şın dan ön cə Qə bə lə şə hə-
rin də ki Hey dər Əli yev Konq res 

Mər kə zi nin ka me ra za lın da mu-
si qi se vər lə rə Ü.Ha cı bəy li adı na 
BMA-nın tə lə bə lə ri nin iş ti ra kı ilə 
ilk kon sert təq dim olu nub. Kon-
sert də res pub li ka və bey nəl xalq 
mü sa bi qə lər laureat la rı çı xış 
edib lər. Piano çu lar Ley la Zey na-
lo va, Ata ba la Ma naf za də, Cə mil 
Sə di za də, Rə şid Beh bu dov, Ja-
lə Ma yı lo va, Sə bi nə Mu ra do va, 
Gü lər Ağa ye va və Fə qan Hə-
sən li nin, violin ifa çı la rı Os man 
Mus ta fa za də, Zər rin Əli ye va və 

Ay sel Ab dul la ye va nın, violon çel 
ifa çı sı Or xan Hü sey no vun, həm-
çi nin viola, fl ey ta, klar net və tru-
ba ifa çı la rı nın, vo kal çı lar Ni gar 
Əs gə ro va və Süb han Rüs tə mo-
vun ifa la rı ta ma şa çı lar tə rə fi n-
dən al qış lar la qar şı la nıb.

Kon sert də S.Rax ma ni nov, 
H.Ven yavs ki, A.Mes sa ger, A.Skr-
ya bin, A.Piaz zol la, F.Şo pen, 
D.Şos ta ko viç, həm çi nin Azər-
bay can bəs tə kar la rın dan To fi q 
Qu li yev, Fik rət Əmi rov və Müs-

lüm Ma qo ma ye vin əsər lə ri səs-
lən di ri lib.

***
Hə min gün ax şam “Qaf qaz 

Re sort” hote lin də açıq səh nə də 
XII Qə bə lə Mu si qi Fes ti va lı nın 
tən tə nə li açı lış mə ra si mi olub.

Mə ra sim də əv vəl cə öl kə miz-
də mu si qi mə də niy yə ti nin in ki-
şa fın da və təb li ğin də müs təs na 
xid mət lə ri olan Bi rin ci vit se-pre-
zi dent, Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın 
fes ti val iş ti rak çı la rı na təb rik mək-
tu bu oxu nub. Mək tub da diq qə tə 
çat dı rı lır ki, 2009-cu il dən eti ba-
rən ənə nə vi ola raq təş kil olu nan 
Qə bə lə Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti-
va lı mə də ni ir si mi zin zən gin ənə-
nə lə ri nin qo ru nub sax la nıl ma sı 
ilə ya na şı, mə də niy yət lə ra ra sı 
dialo qun möh kəm lən di ril mə si-
nə bö yük töh fə si ni ve rən mu si qi 
bay ra mı ki mi öl kə mi zin hü dud la-
rın dan kə nar da da şöh rət qa za-
nıb.

davamı səh. 3-də

Musiqi ilə dolu beş gün...
XII Qəbələ Musiqi Festivalı sənətçi və sənətsevərlər üçün bayram oldu

İlk qadın
xor dirijorumuz

Azər  bay  can  da xor mu  si  qi  si  nin 
yo  rul  maz təb  li  ğat  çı  la  rın  dan bi  ri 
də ilk qa  dın di  ri  jo  ru  muz, Əmək -
dar in  cə  sə  nət xa  di  mi, pro  fes  sor 
Lə  man Ata  ki  şi  ye  va olub. O, ey  ni 
za  man  da öl  kə  miz  də xor ifa  çı -
lı  ğın  da özü  nə  məx  sus ye  ri olan 
ka  me  ra xo  ru  nun təş  ki  lat  çı  sı və 
bə  dii rəh  bə  ri ki  mi ta  nı  nıb. 

Onun ya rat dı ğı ka  me  ra xo  ru keç  miş 
SS  Rİ-nin on  lar  la şə  hə  rin  də, Ru  mı  ni -
ya  da qast  rol sə  fər  lə  rin  də olub. 1981-
ci il  də Ata  türk adı  na İs  tan  bul Ope  ra və 
Ba  let Teat  rı  na baş xor  meys  ter və  zi  fə -
si  nə də  vət olunan sə nət kar üç teatr 
möv  sü  mün  də 10-dan çox xarici bəs -
tə  ka  rı n əsər  lə  ri  ni ha  zır  la  yıb. 

səh. 6

Xalq artisti Amaliya Pənahovanın
xatirə barelyefi nin açılışı olub

Av qus tun 2-də gör kəm li teatr və ki no xa di mi, Xalq ar tis ti, 
Döv lət mü ka fa tı laureatı Ama li ya Pə na ho va nın (1945-
2018) Ba kı şə hə rin də ya şa dı ğı bi na nın (Fik rət Əmi rov 
kü çə si 1) fa sa dın da xa ti rə ba rel ye fi nin açı lış mə ra si mi 

ke çi ri lib.

Mə ra sim də mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov, Azər bay can Ya-
zı çı lar Bir li yi nin səd ri, Xalq ya zı çı sı Anar, Azər bay can Teatr Xa-
dim lə ri İt ti fa qı İda rə He yə ti nin səd ri, Xalq ar tis ti Azər Pa şa Ne-
mə tov, xalq ar tist lə ri Hə mi də Ömə ro va, Ha cı İs ma yı lov, Ra sim 
Ba la yev, Nu rəd din Meh di xan lı və akt ri sa nın di gər həm kar la rı 
iş ti rak edib lər.

davamı səh. 3-də
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əvvəli səh. 1-də
Anar Kə ri mov diq qə tə çat dır

dı ki, Azər bay can ki no su zən gin 
ənə nə lə rə ma lik dir və Mə də niy
yət Na zir li yi ola raq məq sə di miz 
ki no sə nə ti ni in ki şaf et dir mək 
və bu ənə nə ni ya şat maq dır: 

“Ha zır da na zir lik ki no ənə nə lə
ri ni da ha da irə li apar maq üçün 
müx tə lif la yi hə lər hə ya ta ke çi rir. 
Pan de mi ya döv rü nə bax ma
ya raq, qı sa müd dət ər zin də bir 
ne çə la yi hə ar tıq real laş dı rı lıb. 
Bu la yi hə lər dən bi ri də “Bö yük 
Qa yı dış” film sse na ri lə ri mü sa bi
qə si idi. Və tən pər vər lik ru hu nun 
yük səl dil mə si və Qa ra ba ğı mı za 
qa yı dış məq səd li bu mü sa bi qə 
uğur la ba şa çat dı. Ey ni za man
da Azər bay can da ilk də fə ola raq 
Azər bay can Film Ko mis si ya sı 
ya ra dıl dı. Ha zır da Ki no Agent li
yi nin ya ra dıl ma sı is ti qa mə tin də 
iş lər hə ya ta ke çi ri lir. Qı sa ca ola
raq de mək is tər dim ki, bü tün bu 
fəaliy yə tin əsas məq sə di Azər
bay can da zən gin ənə nə lə rə ma
lik olan ki no sə na ye si nin da ha 
da in ki şaf et di ril mə si nə nail ol
maq və onu dün ya da rə qa bət li 
bir sə na ye yə çe vir mək dir.

Ki no Gü nü nü bu gün biz ənə
nə vi qay da da de yil, açıq ha va da 
ke çir mə yi qə ra ra al dıq. Bu da 
da ha çox ta ma şa çı nın film lə ri iz

lə mə si nə im kan ya ra dır. Bir da ha 
Mil li Ki no Gü nü mü na si bə ti lə bu 
sa hə də ça lı şan in san la rı təb rik 
edi rəm. YA RAT Müasir İn cə sə nət 
Mə ka nı na bi zə ya rat dı ğı für sə tə 
gö rə tə şək kü rü mü bil di ri rəm”.

YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə
ka nı İc ti mai proq ram lar de par ta
men ti nin rəh bə ri Ül viy yə Axun
do va Mə də niy yət Na zir li yi ilə 
bir gə əmək daş lıq dan məm nun
luq la rı nı ifa də et di və Ki no Gü nü 
mü na si bə ti lə təd bir iş ti rak çı la rı
na təb rik lə ri ni çat dır dı.

***
Son ra səh nə yə nü ma yiş olu

na caq ilk fil min ya ra dı cı he yə ti 
də vət edil di.  Re jis sor ƏliSət tar 
Qu li yev çək di yi “Olim pi ya” fil mi 
ba rə də mə lu mat ver di. Qeyd 
et di ki, fil min çə ki liş lə ri nə ötən 
il baş la nı lıb. İlk ola raq fil min qı
sa met raj lı bir for mat da çə kil mə
si nə zər də tu tul sa da, son ra dan 
xro no met ra jı ar tır maq qə ra ra 
alı nıb. Fil min “sount rack”ı isə 
tam ola raq müəl lif mu si qi si dir.

Çı xış lar dan son ra film lər nü
ma yiş olun du. “Olim pi ya” me
lod ra mı bir id man çı nın hə ya tın
dan bəhs edir. Bu fərq li hə yat 
he ka yə si 1980ci il də SS Rİnin 
pay tax tı Mosk va şə hə rin də baş
la yır, 2015ci il də Azər bay ca nın 
mən zə rə li şi malqərb böl gə lə rin
dən bi rin də da vam edir və uzaq 
Ku ba da so na ça tır. Mosk va 
Olim piada sı nın bü rünc mü ka fat
çı sı olan İl qar Sü ley ma nov uzun 
müd dət dir pe şə kar id man dan 
uzaq la şıb, doğ ma qə sə bə sin də 
sa kit hə yat sü rür. O, yer li or ta 
mək təb də bə dən tər bi yə si müəl
li mi dir. Gün lə rin bir gü nü İl qa rın 
evi nin qa pı sı dö yü lür və bu nun la 
hə ya tı ta ma mi lə də yi şir...

Da ha son ra nü ma yiş olu nan 
“Da xil də ki ada” fil mi Azər bay can
Fran sa bir gə is teh sa lı dır. Xro no
met ra jı 100 də qi qə olan ek ran 
əsə ri nin re jis so ru Rü fət Hə sə nov
dur. Fil min sü je ti Sey mur Ta hir
bə yov ad lı qross meys te rin hə ya tı 
üzə rin də qu ru lub. O, kar ye ra sı
nın ən önəm li oyu nun dan bir ne

çə həf tə ön cə özü nü kəşf et mək 
məq sə di lə xəl vət cə yal nız bir nə
fər sa ki ni olan ada ya yo la dü şür...

Re  jis  sor Tey  mur Ha  cı  ye  vin12 
də  qi  qə  lik “Ax  şa  ma doğ  ru” fil  mi 
öl  kə  miz  də is  teh  sal olu  nub. Film 
ailə məc  li  sin  də iş  ti  rak et  mək 
üçün şə  hər kə  na  rı  na çı  xan cüt 
lük  dən bəhs edir. Məişət mə  sə 
lə  lə  ri on  la  rı da  yan  ma  ğa və hiss 
olu  nan, la  kin göz  lə  nil  mə  yən 
real  lı  ğı kəşf et  mə  yə sövq edir.

“Ki  no  se  vər  lər ge  cə  si”nin son 
20 də  qi  qə  si “Qu  xu  ro  ba” fil  mi  nə 
ay  rıl  mış  dı. Dram jan  rın  da çə  ki 
lən ek  ran əsə  ri ötən il öl  kə  miz 
də len  tə alı  nıb. Tak  si sü  rü  cü  sü 
Ra  sim mü  di  rin  dən çox va  cib bir 
tap  şı  rıq alır: o, şə  hər kə  na  rın  da 
kı uc  qar bir kən  də gə  lin  lik pal  ta  rı 
çat  dır  ma  lı  dır...

Qeyd edək ki, film  lər Azər  bay 
can di  lin  də (in  gi  lis di  lin  də alt  ya  zı 
ilə) nü  ma  yiş olu  nur  du. “Ki  no  se 
vər  lər ge  cə  si” ta  ma  şa  çı  lar və 
pay  taxt sa  kin  lə  ri tə  rə  fin  dən bö 
yük ma  raq  la qar  şı  lan  dı.

LALƏ

Kino Gününün gecəsi – 
peşə bayramında dörd premyera

“Kino Agentliyinin yaradılması istiqamətində işlər həyata keçirilir”

Azərbaycan hər zaman olduğu kimi 
qardaş Türkiyənin yanındadır

“QardaşTürkiyəninmüxtəlifbölgələrindəbaşvermişgüclü
meşəyanğınlarıvəonlarıntörətdiyifəsadlarbarədəxəbər
bizisondərəcəkədərləndirir.Əminəmki,Sizinrəhbərliyiniz
altındahökumətinizinatdığıqətiyyətliaddımlarsayəsində
əzmlivəmübarizTürkiyəxalqıbufəlakətinöhdəsindəntezliklə
gələcəkdir”.

Bu söz lər Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin iyu lun 30da 
Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğa na ün van la dı ğı mək tub
da vur ğu la nır.

Mək tub da bil di ri lir ki, Azər bay can hö ku mə ti və xal qı, hər za
man ol du ğu ki mi, bu gün də qar daş Tür ki yə xal qı ilə həm rəy dir 
və onun ya nın da dır.

“Da ğı dı cı yan ğın lar nə ti cə sin də hə lak olan la rın ailə lə ri nə və 
ya xın la rı na şəx sən öz adım dan və Azər bay can xal qı adın dan də
rin hüzn lə baş sağ lı ğı ve rir, ya ra la nan la ra şə fa di lə yi rəm”,  de yə 
Pre zi dent İl ham Əli yev qeyd edib.

Xa tır la daq ki, Tür ki yə nin əsa sən tu ris tik böl gə lə ri ni əha tə edən 
me şə yan ğın la rı iyu lun 29da baş la yıb. Döv lət baş çı sı nın tap şı rı
ğı ilə qar daş öl kə yə gön də ri lən Azər bay can yan ğın sön dü rən lə ri 
də fə la kət lə mü ba ri zə də iş ti rak edir lər.

Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan me şə yan ğın la rı ilə 
mü ba ri zə də ver di yi dəs tə yə gö rə Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye və tə şək kür edib. Rə cəb Tay yib Ər do ğan bu ba rə də rəs mi 
“Twit ter” he sa bın da pay la şım edib.

“Me şə yan ğın la rı ilə mü ba ri zə mi zə dəs tə yi ni, keç miş ol sun 
di lək lə ri ni, baş sağ lı ğı nı gön də rən, kö mək et mə yə ha zır ol du
ğu nu bil di rən və yar dım gön də rən bü tün dost öl kə lə rə və təş
ki lat la ra mil lə tim adın dan tə şək kür edi rəm. İn şal lah, bu çə tin 
pro se si ən qı sa za man da ke çə cə yik”, – de yə pay la şım da bil
di ri lir.

Xalq artisti Flora Kərimova 
“Şərəf ” ordeni ilə təltif olunub

PrezidentİlhamƏliyeviyulun31-dətanınmışmüğənni,Xalqar-
tistiFloraKərimovanın“Şərəf”ordeniilətəltifolunmasıhaqqında
sərəncamimzalayıb.SənətkarAzərbaycanmusiqisənətinin
inkişafındakıxidmətlərinəgörətəltifedilib.

Öl kə baş çı sı nın di gər sə rən ca mı ilə Flo ra Ələk bər qı zı Kə ri mo
va ya Pre zi den tin fər di tə qaüdü ve ri lib.

İyu lun 23də 80 ya şı ta mam olan gör kəm li mü ğən ni bir çox 
Azər bay can bəs tə kar la rı nın mah nı la rı nı yük sək sə nət kar lıq la ifa 
edib. O, bən zər siz sə si və ifa ma ne ra sı ilə mil li est ra da sə nə ti nin 
in ki şa fı na töh fə lər ve rib, mu si qi se vər lə rin də rin rəğ bə ti ni qa za
nıb.

Mədəniyyət naziri Yunus Əmrə İnstitutunun 
nümayəndə heyəti ilə görüşüb

MədəniyyətnaziriAnarKərimovavqustun3-dəYunusƏmrə
İnstitutununrəhbəriŞərəfAtəşinrəhbərliketdiyinümayəndə
heyətiniqəbuledib.

Anar Kə ri mov nü ma yən də he yə ti ni sə mi mi sa lam la yıb, qar daş 
Tür ki yə də baş ver miş me şə yan ğın la rı nın tö rət di yi fə sad lar dan 
sar sıl dı ğı nı bil di rib, yan ğın lar za ma nı hə lak olan la rın ailə lə ri nə və 
ya xın la rı na də rin hüzn lə baş sağ lı ğı verib.

Şə rəf Atəş qar daş Azər bay ca nın bu gün lər də Tür ki yə yə gön
dər di yi yar dım he yə ti və tex ni ka dəs tə yi nə gö rə min nət dar lı ğı nı 
bil di rib.

Gö rüş də Azər bay can la Tür ki yə ara sın da mə də niy yət, ki tab xa
na sa hə sin də əmək daş lı ğın in ki şaf et di ril mə si, zən gin ta ri xi ilə 
ta nı nan Qa ra ba ğa həsr olun muş film lə rin çə kil mə si, or taq mə də
ni ir sin qo run ma sı, qar şı lıq lı uzun müd dət li tə lim lə rin ke çi ril mə si, 
ta ri xi abi də lə rin təd qiq olun ma sı ilə bağ lı fi kir mü ba di lə si apa rı lıb. 
Di gər la yi hə lə rin ic ra sı ilə bağ lı bir gə fəaliy yət pla nı nın ha zır lan
ma sı mə sə lə lə ri mü za ki rə edi lib.

Şə rəf Atəş qə bu la gö rə Anar Kə ri mo va tə şək kür edib, iki öl kə 
ara sın da ta ri xən möv cud olan dost luq və qar daş lıq mü na si bət
lə ri nin mə də niy yət sa hə sin də əmək daş lıq da da ön plan da ol du
ğu nu və Yu nus Əm rə İns ti tu tu ilə Mə də niy yət Na zir li yi ara sın da 
bir gə fəaliy yə ti bun dan son ra da uğur la da vam et dir mə yə ha zır 
ol duq la rı nı bil di rib.

Gö rüş za ma nı qar şı lıq lı ma raq do ğu ran di gər mə sə lə lər ət ra
fın da da fi kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Əcnəbi jurnalistlər Ermənistanın Gəncədə 
törətdiyi hərbi cinayətlərlə tanış olublar

Avqustun1-dəxaricimedianümayəndələrininGəncəşəhə-
rinəsəfəritəşkilolunub.Səfərinməqsədiəcnəbijurnalistləri
2020-ciilin44günlükmüharibəsizamanı–oktyabrın11-dəvə
17-dəcəbhəzonasındankənardayerləşənGəncədəErmə-
nistansilahlıqüvvələrininrakethücumlarınınsəbəbolduğu
cinayətizləriilətanışetməkdir.

Qo naq la ra mə lu mat ve ri lib ki, iş ğal çı Er mə nis ta nın si lah lı qüv
və lə ri bey nəl xalq hü qu qun nor ma və prin sip lə ri ni, mü va fiq kon
ven si ya la rı po za raq Azər bay ca nın dinc əha li si ni qəs dən hə də fə 
al maq la ya şa yış mən tə qə lə ri ni ağır ar til le ri ya dan atə şə tu tub. 
Gən cə şə hə ri nə ra ket hü cum la rı nə ti cə sin də ara la rın da qa dın və 
uşaq lar da ol maq la 26 mül ki şəxs hə lak olub və on lar dan 6sı 
uşaq dır. Atəş nə ti cə sin də 142 nə fər ya ra la nıb.

Qeyd olu nub ki, əha li nin sıx ya şa dı ğı əra zi lə rə “Toç kaU”, 
“Smerç”, “Skad” və di gər ra ket lər lə ge cə saat la rın da hü cu mun 
hə ya ta ke çi ril mə si çox lu say da dinc in sa nın qət lə ye ti ril mə si 
məq sə di da şı yıb.

Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar 
İttifaqının bayram tədbiri 

Avqustun2-dəAzərbaycanRespublikasıKi-
nematoqrafçılarİttifaqının(ARKİ)təşkilatçılığıilə
MilliKinoGününəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.

Təd bir də əv vəl cə Azər bay can ki no su nun in ki
şa fın da xü su si xid mət lə ri ol muş və bu il haqq dün
ya sı na qo vuş muş gör kəm li re jis sor, Xalq ar tis ti El
dar Qu li ye vin xa ti rə si nə həsr olun muş vi deoçarx 
təq dim edi lib.

AR Kİnin səd ri, Xalq ar tis ti Şə fi qə Məm mə do
va çı xış edə rək bil di rib ki, ötən il ər zin də ki no mu
zun bir ne çə gör kəm li nü ma yən də si də dün ya sı
nı də yi şib və on la rın xa ti rə si daim əziz tu tu la caq. 
O, döv lət tə rə fin dən ki no iş çi lə ri nə gös tə ri lən 
diq qət və qay ğı dan bəhs edə rək, rəh bər lik et di yi 
qu rum tə rə fin dən də hər il yu bi ley lə ri olan ki no 
xa dim lə ri nə, həm çi nin ve te ran sə nət kar la ra mü
ka fat la rın ve ril di yi ni de yib. 

Təd bir də çı xış edən Azər bay can Teatr Xa dim
lə ri İt ti fa qı nın səd ri, Xalq ar tis ti Azər Pa şa Ne
mə tov ki no iş çi lə ri ni pe şə bay ra mı mü na si bə ti lə 
təb rik edib. O, ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
fər ma nı ilə tə sis olu nan əla mət dar gü nün ar tıq 
21 il dir ki no iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı ki mi qeyd 
olun du ğu nu de yib.

Da ha son ra Azər bay can Res pub li ka sı Ki ne
ma toq raf çı lar İt ti fa qı nın 2012ci il də tə sis et di
yi Mil li Ki no Mü ka fa tı növ bə ti laureata təq dim 
olu nub. Bu il mü ka fa ta Azər bay can ki ne ma toq
ra fi ya sı na ver di yi töh fə lə rə gö rə ta nın mış ki
noope ra tor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ra fael 
Qəm bə rov la yiq gö rü lüb. 

Mə ra sim də AR Kİnin elan et di yi “Qa ra bağ 
Azər bay can dır!” sse na ri mü sa bi qə si nin qa lib lə ri 
də mü ka fat lan dı rı lıb. Mü sa bi qə də “Ən yax şı tam
met raj lı film sse na ri si” üz rə  El nur Rza yev (“Xə zər 
dal ğa sı”), “Ən yax şı qı sa met raj lı film sse na ri si” 
üz rə Ley la Nə sib li (“Xa rı bül bül”) qa lib olub.

AKİ də mükafatçılarını 
elan edib

Ö
lkəmizdəkinosahəsin-
dəfəaliyyətgöstərən
digərqurum–Azər-
baycanKinematoq-

rafçılarİttifaqı(AKİ)daKino
Günündəənənəvimükafatı-
nınqaliblərinielanedib.

AKİdən ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, Emil Qu li yev “Pər də” tri
lo gi ya sın da so sialmə nə vi prob
lem lə rin uğur lu ki no həl li nə, 
Nə ri man Əb dül rəh man lı Azər
bay can ki no sal na mə si nin ya ra
dıl ma sın da xid mət lə ri nə, re jis
sor Hi lal Bay da rov  “Sə pə lən miş 
ölüm lər ara sın da” fil min də ob
raz la rın  poetik vi zual həl lin də 
uğur la rı na gö rə  təl tif olu nub lar. 

AKİnin mə lu ma tın da o da 
qeyd olu nur ki, ke çən ki no möv
sü mü nü ana liz edər kən və qa lib
lə ri se çər kən sa hə nin in ki şa fı na 
sə bəb ola bi lə cək ten den si ya la rı 
dəs tək lə mə yi əsas gö tü rüb lər.

Prodüserlər Gildiyası 
kino işçilərini əməkdaşlığa çağırır
Ölkəmizdəkinosənətinininkişafıvəkinema-
toqrafçılarınprofessionalfəaliyyətiüçünmüs-
bətmühitinyaradılmasıməqsədiləAzərbay-
canProdüserlərGildiyasıbütünkinoişçilərini
əməkdaşlığaçağırır.

Gil di ya dan bil di ri lib ki, qu ru mun 20212022ci 
il lər üçün ge niş fəaliy yət proq ra mı tez lik lə ki no ic
ti maiy yə ti nə təq dim olu na caq.

Qeyd edək ki, Azər bay can Pro dü ser lər Gil di ya sı 
İda rə He yə ti nin ye ni səd ri se çi lib. Qu ru ma rəh bər lik 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nə ri man Məm mə do va 
hə va lə olu nub. On dan əv vəl bu və zi fə ni Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Müş fiq Hə tə mov ic ra edib.

Gil di ya nın məq səd lə ri mil li ki ne ma toq ra fi ya sa
hə sin də mü tə xəs sis lə rin ha zır lan ma sı, te le vi zi ya, 
ya yım, ki no teatr, in ter net şə bə kə lə ri ilə əmək daş
lı ğın qu rul ma sı, mil li film lə rin xa ric də nü ma yi şi və 
sa tı şı nın tə min olun ma sı, ek ran əsər lə ri nin fes ti
val lar da iş ti ra kı na dəs tək, müəl lif ik və mül kiy yət 
hü quq la rı nın tə min edil mə si dir.

12-ciBakıBeynəlxalqQısaFilmlər
Festivalıbuilnoyabrın12-dən16-dək
keçiriləcək.FestivalınTəşkilatkomitə-
sindənbildirilibki,artıqfilmlərinqəbulu
başlanıb.

Ya şı 35ə qə dər olan re jis sor lar 35 də
qi qə dən çox ol ma yan qı sa film lə ri ni fes
ti va lın bey nəl xalq, yer li və “Ci ne mo bil” 
böl mə lə ri nə təq dim edə bi lər lər. Film lə rin 
qə bu lu av qus tun 25dək da vam edə cək. 
Se çim ko mis si ya sı tə rə fin dən se çi lən 
film lər mü sa bi qə proq ra mı na da xil edi
lə cək. Ki no fo ru mun proq ra mı no yab rın 
1də açıq la na caq.

Yer li mü sa bi qə də “Ən yax şı bə dii film”, 
“Ən yax şı sə nəd li film”, “Ən yax şı ani ma
si ya fil mi”, “Ən yax şı so sial çarx” no mi na
si ya la rı üz rə qa lib lə rə fes ti va lın mü ka fa tı 
– “Qı zıl nar” təq dim edi lə cək.

Qeyd edək ki, “Ci ne ma” Gənc Ki ne ma
toq raf çı lar Mər kə zi nin tə sis et di yi, Mə də
niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə ke çi ri lən fes
ti va la hər il dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin dən 
yüz lər lə film gön də ri lir. On la rın ara sın da 
nü fuz lu fes ti val lar da uğur qa zan mış ek ran 
əsər lə ri də yer alır.

Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı 12-ci dəfə keçiriləcək

Britaniyalı siyasətçi Qarabağa qayıdışla maraqlanır
Səfəriminməqsədi“Məcburiköç-
künlərintəhlükəsizqayıdışı”layihəsi
çərçivəsindəregiondatəhlükəsizlik
vəsabitliyintəminedilməsi,sülhün
bərqərarolmasıvədigərprioritet
məsələlərüzrəəməkdaşlıqvəişbirliyi
üçünmüzakirələraparmaqdır.

Öl kə miz də sə fər də olan Av ro pa İt ti fa
qıAzər bay can Əmək daş lıq Ko mi tə si nin 
sa biq səd ri, bri ta ni ya lı si ya sət çi və hü
quq şü nas Səc cad Hey dər Kə rim bu fik ri 
av qus tun 3də Qaç qın la rın və Məc bu ri 
Köç kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə si nin 
səd ri Röv şən Rza yev lə gö rüş də de yib.

Ko mi tə nin mət buat xid mə tin dən bil
di rib lər ki, qo na ğa Pre zi dent İl ham Əli
ye vin rəh bər li yi ilə öl kə miz də qaç qın və 
məc bu ri köç kün lər lə iş sa hə sin də hə ya
ta ke çi ri lən döv lət si ya sə ti ba rə də mə
lu mat ve ri lib. Bil di ri lib ki, bu ka te qo ri ya
dan olan in san la rın prob lem lə ri nin həl li 
döv lə ti mi zin baş çı sı nın so sial si ya sə ti
nin priori tet lə rin dən dir. Bi rin ci vit sepre

zi dent Meh ri ban xa nım Əli ye va doğ ma 
yur dun dan di dər gin düş müş in san la ra 
bö yük qay ğı və diq qət gös tə rir.

Qeyd olu nub ki, məc bu ri köç kün lə rin 
müt ləq ək sə riy yə ti iş ğal dan azad edil
miş əra zi lə rə – öz daimi ya şa yış yer lə
ri nə qa yıt maq is tə yir. Kö nül lü lük prin si
pi ilə hə ya ta ke çi ri lə cək qa yı dış pro se si 
hə min əra zi lər də təh lü kə siz lik və la yiq
li hə yat şə raiti tə min edil dik dən son ra 
baş la na caq. Pre zi den tin tap şı rıq la rı na 
əsa sən, ha zır da döv lət qu rum la rı bu
nun la bağ lı mə sə lə lə ri həll et mək məq
sə di lə əla qə li fəaliy yət gös tə rir lər.

Səc cad Hey dər Kə rim iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lə rə ge də cə yi ni vur ğu la
ya raq Azər bay ca nın möv cud hə qi qət lə ri 
ilə ya xın dan ta nış ol maq, möv cud real
lıq lar şə raitin də böl gə nin in ki şa fı na töh
fə ver mək is tə di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Gö rüş də av ro pa lı qo na ğın Döv lət Ko
mi tə si nin fəaliy yə ti, məc bu ri köç kün lər lə 
bağ lı möv cud və ziy yət, on la rın rein teq
ra si ya sı ba rə də sual la rı ca vab lan dı rı lıb.
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Mədəniyyət naziri Anar Kəri

movtədbirdəçıxışedərəkAma
liya Pənahovanın Azərbaycan
mədəniyyətinin inkişafındakı
xidmətlərini yüksək qiymətlən
dirib. Bildirib ki, görkəmli sənət
karAzərbaycan xalqının sevimli
teatrvəkinoxadimiidi:“Amaliya
xanım40ilteatrvəkinosahəsin
də çalışdığı dövrdə birbirindən
maraqlı və yaddaqalan obraz
lar yaratmışdı.Aktrisa müstəqil
lik dövründə dövlətimizin ən ali
mükafatlarına layiq görülmüşdü.
Onun yaşadığı binada barelye
fininqurulmasıdövlət tərəfindən
unudulmazsənətkarımızınfəaliy
yətinədiqqətingöstəricisidir”.
Sənətkarın teatr sahəsindəki

əzmkar fəaliyyətinə diqqət çə
kən nazir söyləyib ki, bundan
sonrada teatr sahəsindəAma
liya xanım kimi sənət adamları

fədakarlıq göstərərək onun yo
lunudavametdirəcək,arzularını
həyatakeçirəcəklər.
AnarKərimovbildiribki,Amali

yaxanımteatrvəkinosahəsində
beşyüzdənartıqobrazyaradıb.
Teatrvəkinosənətinininkişafın
da xidmətlərinə görə ona1974
cü ildə respublikanın “Əməkdar
artisti”, 1985ci ildə isə “Xalq
artisti” fəxri adları verilib.Böyük
sənət fədaisi 1995ci ildə “Şöh
rət”,2013cü ildə “Şərəf”orden
lərinə, 2015ci ildə “Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fəxri
diplomu”na layiqgörülüb.Prezi
dentinfərditəqaüdçüsüidi.
Xalq yazıçısı Anar aktrisanın

həyatvəfəaliyyətindənsözaçıb.

Deyibki,Amaliyaxanımınçalış
dığı teatr, kinostudiya onun evi
idi:“Onunifaetdiyirollaryaşayır
vəbundansonradayaşayacaq.
Nəyaxşıki,bizimhəyatımızda,
ömrümüzdəAmaliya Pənahova
kimiinsanvaridi”.
MilliMəclisindeputatı,YAPSə

bailrayontəşkilatınınsədriŞəm
səddinHacıyev sənətkarın çox
şaxəli fəaliyyətindən bəhs edib:
“AmaliyaxanımYeniAzərbaycan
Partiyasınınfəaliyyətindədəya
xından iştirak edirdi. O, xalqına
sənətikimibağlıinsanidi”.
Xalq artistləri Azər Paşa Ne

mətov,RasimBalayev,Əməkdar
incəsənətxadimiAbdullaQurbani
vədigərçıxışedənlərunudulmaz

sənətkarla bağlı xatirələrini bö
lüşüb, onun sənət dünyasından
bəhsediblər.Qeydedilibki,Ama
liya xanımbacarıqlı rejissor kimi
dəözünüsınayıb.Sənətfəaliyyə
tidövründə12televiziyavəteatr
tamaşasınaquruluş verib ki, on
ların bir qismi televiziyanın “qızıl
fond”unda saxlanılır. O, 1992ci
ildə Bakı Bələdiyyə Teatrını ya
radıb və bu teatra orta və yaş
lı nəsillə yanaşı, gənc istedadlı
aktyorlarıdacəlbedibvəonların
yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafı
üçünhərcürlazımişəraityaradıb.
Amaliya Pənahova Azərbaycan
DövlətMədəniyyət və İncəsənət
Universitetində aktyorlar nəslinin
yetişməsində böyük əmək sərf

edib. 20002005ci illərdə Milli
Məclisindeputatıolub.
Sonra barelyefin üzərindən

ağpərdəgötürülüb,önündəxa
tirə fotosu çəkdirilib. Barelyefin
müəllifiheykəltəraş,Xalqrəssa
mıNatiqƏliyevdir.
Qeyd edək ki, Xalq artisti

Amaliya Pənahovanın barelye
fi Nazirlər Kabinetinin 21 iyun
2019cu il tarixli sərəncamına
əsasən hazırlanıb. Sərəncamda
sənətkarınyaşadığıbinayaonun
xatirə lövhəsinin vurulması Mə
dəniyyətNazirliyivəBakıŞəhər
İcraHakimiyyətinətapşırılmışdı.

Xalq artisti Amaliya Pənahovanın 
xatirə barelyefinin açılışı olub

əvvəli səh. 1-də

Təbrikməktubundaodavur
ğulanır ki, koronavirus pande
miyası səbəbi ilə Qəbələ festi
valının keçirilmədiyi 2020ci il
xalqımızınyaddaşınavətarixinə
44günlükVətənmüharibəsivə
müzəfər Azərbaycan Ordusu
nun şanlı Zəfəri ilə əbədi həkk
olundu.30iləyaxınişğalaltında
olanəzəliAzərbaycantorpaqla
rıazadolunduvəölkəmizinəra
zi bütövlüyü bərpa edildi. Qa
rabağıntacıolanŞuşaşəhərini
ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı
elanedənAzərbaycanRespub
likasınınPrezidentiİlhamƏliye
vin tapşırığı əsasında Heydər
ƏliyevFondununtəşkilatçılığıilə
bu ilinmay ayında “Xarıbülbül”
musiqi festivalı bərpa olundu.
Əfsanəvi Cıdır düzündə Azər
baycanmusiqisini dinləmək ar
zusunda olan sənətsevərlərin
uzunillikhəsrətinəsonqoyuldu.
“Qloballaşan dünyada müx

təlif sivilizasiyalar və xalqlar
arasında mədəniyyətlərarası
dialoqun qurulması və inkişafı
dövrümüzün ən vacib tələblə
rindən biridir. Beynəlxalq aləm
də mövcud olan problemlərin,
münaqişələrinhəlledilməsində,
ayrıayrıxalqlararasındaqarşı
lıqlı hörmətin təşviqində dialoq
ən gözəl vasitədir. Əsrlər boyu
mədəniyyətlərarası dialoqun
inkişafına öz töhfəsini verən
Azərbaycan da tarixənmüxtəlif
millətlərin mədəniyyət və incə
sənətinin qarşılıqlı zənginləş
məsinə, xalqlar arasında olan
birliyindahadagücləndirilməsi
nə səy göstərib. Bu baxımdan,
artıqillərdirki,təşkilolunanQə
bələ Musiqi Festivalının rolunu
yüksəkqiymətləndirirəm”,–de
yəməktubdabildirilir.
Birinci vitseprezidentin təb

rik məktubunda builki Qəbələ
festivalının müsəlman Şərqinin
yeni tiplialimusiqi təhsiliocağı
olan Bakı MusiqiAkademiyası
nın 100 illik yubileyinə təsadüf
etməsinin əlamətdar hadisə ol
duğu da vurğulanır: “Milli mu
siqi sənətimizi bütün dünyada
uğurla təmsiledənvəyaradıcı
lığı Azərbaycan musiqisinin qı
zıl fonduna daxil olan görkəmli
sənətkarların,tanınmışifaçıların
birneçənəsliməhzBakıMusiqi
Akademiyasının yetirmələridir.
Təsadüfideyilki,XIIQəbələMu
siqi Festivalının iştirakçıları da,
əsasən,peşəkarmusiqiçi kadr
ların hazırlanmasına və klassik
musiqi irsimizin öyrənilməsinə
xidmətedənBakıMusiqiAkade
miyasınınmüəllimvətələbəhe
yətivəonunməzunlarıdır”.
Təbrik məktubu bu sözlərlə

bitir: “Əminəm ki, tamaşaçıla
ramaraqlıvərəngarəngmusiqi
proqramı təqdim olunacaq, XII
QəbələMusiqiFestivalıhərza
manolduğukimiqonaqlarımızın
yaddaşında,Azərbaycanmusiqi
mədəniyyətitarixindəmənalısə
hifələrdənbirikimiqalacaqdır”.
Qeydedək ki, festivalın açılış

mərasimində Prezident Admi
nistrasiyasının Humanitar siya

sət, diaspor, multikulturalizm və
dini məsələlər şöbəsinin müdiri
FərəhƏliyeva,mədəniyyətnaziri
AnarKərimov,təhsilnaziriEmin
Əmrullayev, Qəbələ rayonunun
icra başçısı Səbuhi Abdullayev,
digərrəsmiləriştirakediblər.
Mərasimdə çıxış edən təhsil

naziriEminƏmrullayev festiva
lınBakıMusiqiAkademiyasının
yubileyinə həsr olunmasının
əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb.
Bildirib ki,  BakıMusiqiAkade
miyası100illikfəaliyyətidövrün
də Azərbaycanın və dünyanın
birsıraaparıcımusiqiçilərini,sə
nət adamlarını yetişdirib, Azər
baycanmusiqi sənətinin dünya
musiqisinə və dünya mədəniy
yətinə inteqrasiyasındamühüm
roluolub.
Üzeyir Hacıbəyli adına BMA

nın rektoru,Xalqartisti,profes
sor, QəbələMusiqi Festivalının
bədii rəhbəriFərhadBədəlbəyli
də çıxışında bu yubileyinAzər
baycanınmədənihəyatındaçox
böyük hadisə olduğunu bildirib,
festivalauğurlararzulayıb.
Açılış mərasimindən sonra

Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə
NümunəviHərbiOrkestrikonsert
proqramı ilə çıxış edib. Orkest
rin bədii rəhbəri və baş dirijoru
MüdafiəNazirliyininŞəxsiHeyət
BaşİdarəsiHərbiOrkestrXidmə
tinin rəisi, Xalq artisti, general
mayorYusifAxundzadədir.

ƏvvəlcəAzərbaycanRespub
likasınınDövlətHimnivəÜ.Ha
cıbəylinin “Koroğlu” operasın
dan“üvertüra”səsləndirilib.
Orkestrin rəisi–Əməkdar in

cəsənət xadimi, polkovnikley
tenant Rüfət Axundzadənin və
hərbidirijorbaş leytenantElnur
Qurbanovun dirijorluğu ilə ke
çən konsertdəAynur İsgəndər
li (vokal), Arslan Növrəsli (tar),
KənanQədimov(vokal),Gülnar
Qüdrətli(xanəndə),NamiqQur
banov(zurna,balaban)vəAnar
Hüseynovun (nağara) ifaları ta
maşaçılar tərəfindən alqışlarla
qarşılanıb.

BMA tə lə bə lə ri nin 
festiva la töh fə si

XIIQəbələMusiqiFestivalının
ikincigünü,avqustun1dəHey
dərƏliyevKonqresMərkəzində
ÜzeyirHacıbəyliadınaBMAnın
tələbələrinin konserti təqdim
olunub.Konsertdərespublikavə
beynəlxalqmüsabiqələrlaureat
larıçıxışediblər.

Prezident təqaüdçüləri Vüsa
ləBabayeva(piano),ZərrinƏli
yeva (violin), Lalə İbrahimova
(vokal), Kamran Talıblı (fleyta),
Leyla Zeynalova (piano), Emil
Əhmədzadə (piano), həmçinin
Elxan Niftiyev, Fuad Əlizadə,
Ləman Seyidova, Ceyran İsa
yeva, Fəqan Həsənli və digər
pianoçuların,klarnet ifaçısıMə
həmmədəli Paşazadə, violin
ifaçısı Nigar Əsgərova, qoboy
ifaçısıƏzizPənah,violonçelifa
çısıƏrolRzayev,vokalçılarRza
XosrovzadəvəMahirTağızadə
ninçıxışları tamaşaçılar tərəfin
dənalqışlarlaqarşılanıb.
Konsertdə M.Arnold, F.Şo

pen, M.Moşkovski, R.Şuman,
A.Qrunfeld,N.RimskiKorsakov,
həmçinin Tofiq Quliyev, Niyazi
və digər bəstəkarların əsərləri
səsləndirilib.

Ba kı Ka me ra Or kest ri nin 
kon ser ti

Festivalın ikinci günü ax
şam saatlarında Heydər Əliyev
KonqresMərkəzində tamaşaçı
laraBakıŞəhərMədəniyyətBaş
İdarəsininBakıKameraOrkest
rininkonsertitəqdimolunub.
Orkestrin bədii rəhbəri Xalq

artisti Fərhad Bədəlbəyli, baş
dirijoruƏməkdarartistFuadİb
rahimov, dirijoruCavadTağıza
dədir.
Konsert Vətən müharibəsinin

qazisi, respublika və beynəl
xalqmüsabiqələrlaureatıVüqar
Məmmədzadənin “Şəhidlərə it
haf”əsərininifasıilə(solistres
publika və beynəlxalq müsabi
qələrlaureatı,qoboyifaçısıƏziz
Pənah)başlayıb.
Proqramda daha sonra Xalq

artisti, pianoçu Murad Hüsey
novun ifasında İ.S.Baxın “Kon
sertreminor(IIIhissə),tanınmış
vokalçı, kontratenor, Əməkdar
artist İlham Nəzərovun ifasında
F.Hendelin“Lasiciachiopianga”

və Vasif Adıgözəlovun “Qərən
fil”,Xalqartisti,pianoçuYeganə
Axundovanın ifasında D.Şosta
koviçin “2 saylı Konsert”, həm
çinin orkestrin ifasında Fikrət
Əmirovun “Nizami xatirəsinə”,
FərhadBədəlbəylinin“Baharval
sı”vəbaşqaəsərlərsəsləndirilib.

Səh nə də müəl lim lər dir
Avqustun 2də Heydər Əliyev

Konqres Mərkəzində musiqise
vərlərəÜ.Hacıbəyli adınaBMA
nınmüəllimlərininiştirakıiləkon
sertproqramıtəqdimolunub.
Konsert Üzeyir Hacıbəylinin

“Cəngi” əsərinin ifası ilə (solist
respublikavəbeynəlxalqmüsa
biqələr laureatı,pianoçuFəqan
Həsənli)başlayıb.
Sonra Vətən müharibəsinin

qazisi, respublikavəbeynəlxalq
müsabiqələr laureatı, bəstəkar
VüqarMəmmədzadəninNizami
ninsözlərinəbəstələdiyi“Ayüzlü
nigarım”mahnısıtəqdimolunub.
Solist Atəş Qarayevin ifasını
ƏməkdarartistİlhamNəcəfzadə

(ney), respublika və beynəlxalq
müsabiqələr laureatları Fəridə
Ələkbərli (arfa),ƏkbərMəmmə
dov (darbuka)vəOrxanHüsey
nov(violençel)müşayiətediblər.
Konsertdə həmçinin M.Fal

yanın “İspan rəqsi”, İ.Bramsın
“Laylay”, J.Ramonun “Quşların
cəhcəhi”, Cövdət Hacıyevin
“Ballada”vədigərbəstəkarların
əsərləri səsləndirilib. BMAnın
“Lumineux” vokal ansamblının
təqdim etdiyi “Güləbatın” Azər
baycan xalq mahnısı da tama
şaçılarınürəyincəolub.
Proqramda “Clarte” klarnet

kvartetinin üzvləri Anar Məm
mədov, Emil Bağırov, Məhəm
mədəli Paşazadə və Məmməd
RəcəblininifasındaTofiqQuliye
vin“Sənmənimsən,mənsənin”,
VaqifMustafazadənin“Yollar”və
İ.Volantenin “American feelinq”
əsərləridəyeralıb.

“Zə fər” mu ğam 
kom po zi si ya sı... 

Festivalın üçüncü gününün
dahabirkonserti “Zəfər”muğam
kompozisiyası”adlımuğamaxşa
mı olub.Açıq səhnədə (“Qafqaz
Resort” hoteli) tanınmış muğam
ifaçıları tamaşaçılara unudulmaz
musiqibayramıbəxşediblər.
Konsertin əvvəlində Nazim

Əliverdibəyovun “Muğam” xo
reoqrafik miniatürü təqdim
olunub. Xalq artistləri Rəfiqə
AxundovavəMaqsudMəmmə
dovunquruluşverdiyixoreoqra
fikminiatürüAzərbaycanDövlət

AkademikOperavəBaletTeat
rının solisti FatiməXələfova və
ƏməkdarartistSamirSəmədov
ifaediblər. İfaməşhurbalet ar
tistiRəfiqəAxundovanın90 illi
yinəhəsrolunub.
Sonra Xalq artisti Mənsum

İbrahimovun rəhbərliyi ilə “Qa
rabağ”muğamansamblının ifa
sında “Zəfər”muğam kompozi
siyası” təqdimolunub.Mənsum
İbrahimovun, Əməkdar artist
Təyyar Bayramovun, xanən
dələr Gülzar Fərəcova, Günay
İmamverdiyevavəgəncxanən
dəKənanBayramlınınifalarıal
qışlarla qarşılanıb.Onları tarda
Xalq artisti Elçin Həşimov, ka

mançada Əməkdar artist Elnur
Əhmədov,sintezatordaCeyhun
Qurbanov, nağarada Siyavuş
Kərimovmüşayiətediblər.
Festivalın proqramına uyğun

olaraq, avqustun 3də tamaşa

çılaraBakıMusiqiAkademiyası
müəllimlərinin və Üzeyir Hacı
bəyli adına Azərbaycan Dövlət
SimfonikOrkestrinin konsertləri
təqdimolunub...

BMA müəllimlərinin 
növbəti konserti

Avqustun3dəHeydərƏliyev
Konqres Mərkəzində musiqise
vərlərə Üzeyir Hacıbəyli adına
BMAnın müəllimlərinin iştirakı
ilə növbəti konsert təqdim olu
nub. Konsertdə Xalq artistləri
Murad Adıgözəlzadə (piano),
ÜlviyyəHacıbəyova(piano),El
narəDadaşova(piano),Gülnaz
İsmayılova(vokal),ƏvəzAbdul
la(vokal),ƏməkdarartistFəridə
Məmmədova (vokal), Əməkdar
incəsənət xadimi Ceyhun Al
lahverdiyev (piano), beynəlxalq
müsabiqələr laureatı Nərmin
Nəcəfli (piano) Azərbaycan və
xariciölkəbəstəkarlarınınəsər
lərindənibarətkonsertproqramı
iləçıxışediblər.
Proqramda Qara Qarayevin

“Yeddi gözəl” baletindən vals,
C.Puççininin “Edqar” operasın
dan Frankonun ariyası, Soltan
Hacıbəyovun “Adajio”, Əfrasi
yab Bədəlbəylinin “Vals”, Cey
hun Allahverdiyevin “Nədən
dir?”, İsmayıl Hacıbəyovun
“Paqanini mövzusunda variasi
yalar”, Fərhad Bədəlbəylinin

“Şuşa xatirələri”, Elnarə Dada
şovanın “Laylay”vədigərəsər
lərsəsləndirilib.
XIIQəbələMusiqiFestivalının

sonkonsertproqramlarıavqus
tun4dətəqdimolunacaq.

Festivaldan xoş təəssürat
PrezidentİlhamƏliyevbuilmayın26-daBakı
MusiqiAkademiyasının100illikyubileyinin
dövlətsəviyyəsindəkeçirilməsihaqqında
sərəncamimzalayıb.Bubizimüçünböyükbir
hədiyyəidi.NövbətiQəbələMusiqiFestivalı
daakademiyamızın100illiyinəhəsrolunub.
FestivaldaBMA-nınmüəllimvətələbələri,mə-
zunlarıiştirakedir.

BusözləriÜ.HacıbəyliadınaBMAnınrektoru,
Xalqartisti,XIIQəbələMusiqiFestivalınınbədii
rəhbəriFərhadBədəlbəylideyib.
Festivalın konsertlərində Zəfər tariximizin də

əks olunduğunu vurğulayan F.Bədəlbəyli deyib:
“Bəstəkar Firəngiz Əlizadə də, mən də “Zəfər
marşı”yazmışıq.Açılışmərasimindəhərikiəsər
təqdim olundu. Fəxr edirəm ki, məzunlarımızın
arasındaVətənmüharibəsininiştirakçılarıdavar.
OnlardanikisiQəbələfestivalındaiştirakedir”.

***
“QəbələMusiqiFestivalındabirneçədəfə iş

tirak etmişəm.Yenidən burada olmağıma görə
çoxşadam.Bufestivalınçoxböyükənənəsivar.
Əvvəlki festivallarda dünyanın bir çox ölkəsin
dən məşhur musiqiçilər, ifaçılar, orkestrlər işti
rak ediblər. Builki festival isə Üzeyir Hacıbəyli
adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyinə
həsrolunub.Sevindiricihaldırki,festivalınkon
sertlərindəistedadlıtələbələrəgenişyerayrılıb.
Şübhəetmirəmki, bugənclərgələcəkdəAzər
baycanınmusiqiənənələrinidünyasəhnələrində
böyük uğurla nümayiş etdirəcəklər” –BMAnın
professoru,Xalqartisti, pianoçuMuradHüsey
novtəəssüratınıbeləifadəedib.

***

QəbələMusiqi Festivalında ilk vaxtdan, yəni
keçirilməyəbaşlandığı2009cuildəniştirakedi
rəm.Ayrıayrıfestivallardamüxtəlifkollektivlərlə
çıxışetmişəm.Builki festivala isəBakıKamera
Orkestri ilə qatılmışam. Qəbələ festivalı gənc
musiqiçilərüçünböyüktəcrübə,məktəbdir.
BusözləriisəBakıKameraOrkestrinindirijoru

CavadTağızadədeyib.

***
“Qəbələ Musiqi Festivalında ilk dəfədir iştirak

edirəm.Bufestivalınçoxgözələnənələrivar.Builki
festivalıçoxböyükruhyüksəkliyiiləkeçiririk.Çün
ki Vətənmüharibəsində qalib gəlmişik, əzəli tor
paqlarımızı azad etmişik.Ona görə də festivalın
proqramına44günlükVətənmüharibəsində tari
xiQələbəmizəhəsrolunanəsərlərdədaxiledilib”
– respublika vəbeynəlxalqmüsabiqələr laureatı,
pianoçuZüleyxaAbdullatəəssüratınıbölüşüb.
O,konsertdəgörkəmlibəstəkarCövdətHacı

yevinəsəriniifaetdiyinideyib:“CövdətHacıyev
həmçininovaxtkıAzərbaycanDövlətKonserva
toriyasının, indiki Bakı Musiqi Akademiyasının
rektoruolub.Mənözifamıonaithafetdim”.

***
“Qarabağ” muğam qrupunun rəhbəri, Xalq

artisti,xanəndəMənsumİbrahimovdeyib:“Mu
ğam qrupumuz Qəbələdə keçirilən bu möhtə
şəmfestivaldayarandığıvaxtdaniştirakedir.Bu
dəfəki festivalımız əvvəlkilərdən fərqlənir, daha
maraqlıdır.Onagörəki,doğmaQarabağımızda
Zəfərçalandan,sonrailkdəfədirbufestivalke
çirilir.KonsertimizimüzəfərAliBaşKomandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Ordumuzun
Qarabağda yazdığı tarixə, Zəfərimizə, igid əs
gərlərimizə,qazilərimizəhəsretmişik”.

Musiqi ilə dolu beş gün...



Xəbərverdiyimizkimi,13və16
iyultarixlərindəkeçirilənseç
kilərinnəticəsiolaraqMədə
niyyətNazirliyiyanındaİctimai
Şuranıntərkibiformalaşıb.
İyulun30daAzərbaycanMilli
XalçaMuzeyindəMədəniyyət
NazirliyiyanındaİctimaiŞura
nınilkiclasıkeçirilib.

İclasdaİctimaiŞuranınəhəmiy
yətindəndanışılıb,görüləcəkişlər
barədətəklifərdinlənilib.
Mədəniyyət Nazirliyinin Apa

ratrəhbəriVasifEyvazzadəicla
sı açaraq İctimaiŞuraya seçki
lərin nəticələri barədəməlumat
verib.Bildiribki, seçkilərinötən
ilinsentyabrındakeçirilməsinə
zərdətutulsada,Vətənmühari
bəsinin başlaması səbəbindən
bu iş təxirə salınıb. Bu ilin iyul
ayındaseçkilərinbirincivə ikin
ci turu keçirilib, İctimai Şuranın
9nəfərdənibarəttərkibiseçilib.
Mədəniyyət naziri Anar Kəri

mov bildirib ki, Prezident İlham
Əliyevin bu sahəyə göstərdiyi
diqqət sayəsində Azərbaycanda
vətəndaş cəmiyyəti institutları

nınfəaliyyətigenişlənib,QHTlər
dövlətidarəçiliyivəqanunyaradı
cılığıprosesininiştirakçısınaçev
riliblər. Mədəniyyət Nazirliyinin
qeyrihökumət təşkilatları ilə ya
xından əməkdaşlıq etdiyini diq
qətəçatdıranAnarKərimovyara
dılan İctimaiŞuranınbusahədə

görəcəyi işlərin əhəmiyyətindən
danışıb. O, nazirliklə ictimaiy
yət arasında səmərəli qarşılıqlı
fəaliyyətin təşkili, onun fəaliyyə
tindəaşkarlığınvəşəfafığın tə
min olunması, dövlət siyasətinin
formalaşması və qərarların qə
buluzamanı ictimai rəyinvəvə

təndaşların qanuni maraqlarının
nəzərə alınması kimiməqsədlə
rin həyata keçirilməsi istiqamə
tindəkifəaliyyətlərdəİctimaiŞura
üzvlərinəuğurlararzulayıb.
Mədəniyyət Nazirliyi sistemin

də islahatlardan söz açanAnar
Kərimovbildirib ki, nazirlik, keç
mişsovetlərbirliyindəolduğuki
mi,müəssisələrinidarəedilməsi
ləməşğulolmamalı,ümumilikdə
bütün sahələrlə işləməlidir: “Biz
beynəlxalq standartlara cavab
verən bir idarəçilik qurmalıyıq.
Burada şəfafıq təmin olunma
lı, dayanıqlı maliyyələşdirmə və
iqtisadi modellər tətbiq edilməli,
özəlsektormədəniyyətsahəsinə
cəlbolunmalıdır.Müəssisələrrə
qabətlibirsisteməkeçsələr,döv
lətin mədəniyyət strategiyasına
töhfəvermişolarlar”.
Sonra İctimai Şura üzvlərinin

təklifəridinlənilib.
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2avqust–AzərbaycanKinosuGünü
bölgələrdəfəaliyyətgöstərənmə
dəniyyətmüəssisələrindəmüxtəlif
tədbirlərləqeydolunub.

Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi
Yevlax şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin
nəzdindəki Heydər Əliyev Sarayı Milli
KinoGünümünasibətiləvideoçarxha
zırlayıb.
Ağcabədi Regional Mədəniyyət İda

rəsiAğcabədi rayonMKSnin kənd ki
tabxanafiliallarıəlamətdargünmünasi
bətiləvideoçarxlarərsəyəgətiriblər.
Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarə

si İmişli rayon Mədəniyyət Mərkəzində
Azərbaycan Kinosu Günü münasibətilə
tədbirtəşkilolunub.MədəniyyətMərkəzi
nindirektoruSərvərŞirinovAzərbaycan
kinosununyaranmasıhaqqındaməlumat
verib. Daha sonra 1963cü ildə rejissor
Həbib İsmayılovun lentə aldığı milli ki
nomuzun qiymətli nümunələrindən olan
“Böyükdayaq”filminümayişetdirilib.

Biləsuvar Regional Mədəniyyət İda
rəsi Salyan rayon Mədəniyyət Mərkə
zindəəlamətdargünləbağlı tədbir ke
çirilib.Mərkəzintamaşasalonundabaş
tutan tədbirdə Azərbaycan kinosunun
dünəni, bu günü haqqında danışılıb,
“Azərbaycankinosuvətarix”,“Filmləri
mizdəestetikmusiqivəEminSabitoğ
lu”mövzularındaçıxışlardinlənilib.

Xaçmaz Regional Mədəniyyət İda
rəsinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev
adınaXaçmazrayonMədəniyyətMər
kəzində dəAzərbaycan KinosuGünü
qeyd olunub. Rayon İcra Hakimiyyəti
başçısının müavini Günel Nurəddi
nova çıxışedərəkölkəmizdə kino sə
nətinin inkişaf tarixindən, bu sahəyə
göstəriləndövlətqayğısındandanışıb.
Tədbirdə Xaçmaz rayonunda çəkilən
filmlərdənfraqmentlər,xaçmazlıaktyor
Nadir Əsgərov (Nuruşbala) haqqında
süjet, xaçmazlı rejissor Asif Abramo
vun çəkdiyi film və seriallardan fraq
mentlər, həmçinin həmin filmlərdə rol
alanaktyorlarhaqqındakadrlarnüma
yişetdirilib.
SabirabadRegionalMədəniyyət İda

rəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir
dəçıxışedən idarənin rəisiFəridQur
banzadəAzərbaycanda kino sənətinin

birəsrdənartıqdövrərzindəəlamətdar
hadisələrlə zəngin özünəməxsus inki
şafyolukeçdiyinivəxalqımızınmədəni
mənəvihəyatındamühümroloynadığı
nıdiqqətəçatdırıb.Digərçıxışedənlər
də kino salnaməmizin zənginliyindən
bəhsediblər.ÇıxışlardansonraMədə
niyyətNazirliyininsifarişiiləC.Cabbarlı
adına“Azərbaycanfilm”Kinostudiyasın
daistehsaledilmiş“Azərbaycankinosu
nunyaranmasıvəinkişafı”adlısənədli
filmnümayişolunub.

“Mənim qürurum – ana dilim”

AğstafaRegionalMədəniyyətİda
rəsiAğstafarayonMKSMərkəzi
KitabxananınUşaqşöbəsində
“Anadilimizmillivarlığımızdır”
mövzusundatədbirkeçirib.

Kürdəmir Regional Mədəniyyət
İdarəsi Kürdəmir rayon Mərkəzi Ki
tabxanasında keçirilən “Bu dil dahi
lərindilidir”adlıtədbirdəAzərbaycan
əlifbasınınvədilinintarixi,keçdiyiin
kişafyolu,dilimizinzənginliyi,dövlə
timizin anadilimizə göstərdiyi qayğı
haqqında məlumat verilib. Ana dili
mizə həsr edilmiş şeirlər söylənilib.
Tədbir iştirakçıları əlamətdar günlə
bağlıkitabsərgisiilətanışolublar.
Masallı Regional Mədəniyyət İda

rəsiMasallı rayonMərkəzi Kitabxa
nasında “1 avqustAzərbaycan Əlif
bası və Azərbaycan Dili Günüdür”
adlıtədbirkeçirilib.

AğdaşRegionalMədəniyyətİdarə
siZərdabrayonHeydərƏliyevMər
kəzində“AnadilimizəHeydərƏliyev
qayğısı”mövzusundavideokonfrans
keçirilib. Göyçay rayon Heydər Əli
yev Mərkəzində isə dilimizin bayra
mımünasibətilədəyirmimasa təşkil
olunub.
Şəki RegionalMədəniyyət İdarəsi

ŞəkişəhərHeydərƏliyevMərkəzin
də 1 avqust – Azərbaycan Əlifbası
vəAzərbaycan Dili Günü qeyd olu
nub. Zaqatala rayon Heydər Əliyev
Mərkəzi,MərkəziKitabxananınUşaq
şöbəsi və TarixDiyarşünaslıq Mu
zeyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Mə
nimqürurum–anadilim”adlı tədbir

gerçəkləşib.OğuzrayonununBayan
kəndkitabxanasında,açıqhavada“1
avqustAzərbaycanƏlifbasıvəAzər
baycanDiliGünüdür”başlığıaltında
tədbirtəşkiledilib.

Kinomuzun bayramı münasibətiləBölgələrdən xəbərlər

Müxtəlif səpkili tədbirlər
BiləsuvarRegionalMədəniyyət
İdarəsindəyazıçıGülsümAdil
qızının“Muradömrü”,“Şəhid
likzirvəsininfatehləri”,“Vətən
salnaməsininqəhrəmanları”və
“Uşaqdünyam”kitablarınıntəq
dimatıolub.

AğdaşRegionalMədəniyyətİda
rəsinin təşəbbüsü ilə NizamiGən
cəvinin Ağdaş şəhərindəki abidə
sinin ətrafında təmizlik, bərpa və
yenidənqurmaişləriaparılıb.
Kürdəmir Regional Mədəniyyət

İdarəsininrəisiFaiqXudanlıKürdə
mir rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
bir qrup əməkdaşı ilə görüş keçi
rib.İdarərəisiçıxışındaMədəniyyət
Nazirliyi sistemində aparılan isla
hatlardan, 2021ci il üçün qarşıya
qoyulanhədəfərdən,“NizamiGən
cəvi İli”çərçivəsindəhəyatakeçiri
ləcəktədbirlərdənbəhsedib.
Şəki Regional Mədəniyyət İdarə

siQax rayonGüllükkəndMədəniy
yətevivəkəndkitabxanasınınbirgə
təşkilatçılığı ilə Xalq şairi Bəxtiyar
Vahabzadənin (19252009) anadan
olmasının96cıildönümümünasibə
tilə“Şaməgəryanmırsa,yaşamırde
mək”adlı tədbirkeçirilib.Qax rayon
Əmbərçaykəndklubunda“Milli folk
lorumuzu və dəyərlərimizi öyrənək”
adlıtədbirkeçirilib.OğuzrayonMKS
nin Qumlaq kənd kitabxanasında
“Kitabısizəgətirdik”adlı“nağılsaatı”
təşkiledilib.
MasallıRegionalMədəniyyətİda

rəsi Yardımlı rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində“UluöndərHeydərƏli
yevvəmüasirAzərbaycangəncliyi”
mövzusundatədbirkeçirilib.
ŞəmkirRegionalMədəniyyətİda

rəsiŞəmkirrayonMKSninOxucu
lara xidmət şöbəsi “Aşıq Ələsgər
200”adlı tədbirkeçirib.Göygöl ra
yonMKSninOxucularaxidmətşö
bəsindəNizamiGəncəvinin880illik
yubileyi münasibətilə “Hər gecəm
oldu kədər...” başlığı altında tədbir
təşkilolunub.
Sumqayıt Regional Mədəniyyət

İdarəsininəhatəetdiyiAbşeronrayon
MədəniyyətMərkəzində“Gənclərgə
ləcəyimizdir”adlıgörüştəşkiledilib.

“20072015ciillərdəAzərbaycangənclərininxariciölkələrdətəh
siliüzrəDövlətProqramı”və“HökumətlərarasıTəqaüdProqram
ları”(HTP)çərçivəsindədünyanınbirsıranüfuzlualitəhsilmüəs
sisələrindətəhsilalmışbirqrupməzununiyulun31dəişğaldan
azadolunmuşAğdamrayonunasəfəritəşkilolunub.

Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılı
ğıiləreallaşansəfərdə71nəfər
DövlətProqramıvəHTPməzunu
iştirak edib. Onlar dünyanın 17
ölkəsinin (ABŞ,Almaniya,Avst
raliya,BöyükBritaniya,Belçika,
Çexiya,Çin, İsveç, İsveçrə, İta

liya,Kanada,Litva,Macarıstan,
Niderland Krallığı, Polşa, Rusi
ya, Türkiyə) 60a yaxın nüfuzlu
ali təhsil müəssisəsində təhsil
alıblarvəhazırdaAzərbaycanda
müxtəlif dövlət qurumlarında və
özəlşirkətlərdəçalışırlar.

Səfər proqramı Ağdam rayo
nunda Pənahəli xanın imarəti,
İmarət stadionu, Ağdam Cümə
və Qiyaslı məscidləri, Ağdam
Dövlət Dram Teatrının xaraba
lıqları və erməni vandalizminin
izi qalandigərməkanları əhatə
edib. Səfər iştirakçılarına ye
nidən qurulacaq Ağdamın baş
planı barədə məlumat da veri
lib.Məzunlar tərəfindənAğdam
DövlətDramTeatrıbinasınınqa
lıqlarıqarşısındaskripkavətar
da musiqi parçaları ifa olunub.
“Nargis” jurnalının “Karabakh is
Azerbaijan”adlıxüsusiburaxılı
şıməzunlaratəqdimedilib.
Türkiyənin Bilkent Universi

tetində təhsil almış Zöhrə Qa
ragözgördüyümənzərəninonu
dəhşətə gətirdiyini söyləyib:
“Uşaq vaxtından mən Qaraba
ğınnecəgözəlbirguşəolduğu
nubilirdim.Ammaindigörürəm
ki, o gözəllikdən əsərəlamət
qalmayıb. İnanıram ki, törədi
lənbuvandalizmaktlarıcəzasız
qalmayacaqvəbizəksinə,daha

dagüclüvəinamlaQarabağımı
zıyenidənquracağıq”.
Çin Xalq Respublikası UİBE

Universitetində təhsilini başa
vuran Bəxtiyar İslamov deyib:
“Hər birimizin təhsil aldığımız
ölkələrdə öz əhatəmiz var. Biz
xaricdəki dostlarımız vasitəsilə
doğma torpaqlarımızda törədi
lənbuvəhşilikləribütündünya
yaçatdıracağıq”.
Səfərin sonunda Sumqayıt

şəhər 1 nömrəli UşaqGənc
lər İnkişaf Mərkəzinin tələbəsi
Gülşən Baxşəliyeva tərəfindən
çəkilmiş və 44 günlük Vətən
müharibəsinin xüsusi element
lərini özündəehtivaedən rəsm
əsəri Ağdam rayonunun işğal
dan azad edilmiş hissəsində
Prezidentinxüsusinümayəndə
siEminHüseynovatəqdimolu
nub,xatirəşəkliçəkdirilib.
Qeyd edək ki, dövlət hesabı

na xaricdə təhsil almış gənclər
Vətənmüharibəsizamanıhərb
çilərimizətibbixidmətingöstəril
məsinə, həmçinin sosial media
hesablarında, ictimai və diplo
matik platformalarda ölkəmizin
haqq səsinin dünya ictimaiyyə
tinəçatdırılmasınaöztöhfələrini
veriblər.

Niyyət eyni olarsa...
LənkəranDövlətDramTeatrınınnümayəndəheyətiAğdam
DövlətDramTeatrınınqonağıolub.Görüşzamanıteatrlarara
sındayaradıcılıqəlaqələrimüzakirəolunub.

LənkəranDövlətDramTeatrınındirektoruTofiqHeydərov,Ağ
dam Dövlət Dram Teatrının direktoru Məhəmməd Hüseynov,
Xalq artisti, aktyorQabilQuliyev, baş rejissorKərəmHəsənov
çıxışedərək teatrlararasındaqarşılıqlı yaradıcımünasibətlərin
yaradılmasınınəhəmiyyətindəndanışıb,hərikiteatrauğurlardi
ləyiblər.

Sonra iki teatr arasında əməkdaşlıqla bağlı niyyət sazişi im
zalanıb.Sazişəəsasən, teatrlararasındayaradıcımünasibətin
qurulması,qarşılıqlıqastrolsəfərlərinintəşkili,rejissorvəaktyor
mübadiləsi,texnikidəstək,yaradıcıgörüşlərvətəcrübəmübadi
ləsinəzərdətutulur.

“Kəndlərdə mədəniyyət günləri” davam edir

XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsinintəşəbbüsüilə
reallaşdırılan“Kəndlərdəmədəniyyətgünləri”layihəsi
davamedir.LayihəninnövbətitədbiriXaçmazrayonu
nunQalağankəndindətəşkilolunub.

“TarixidəyişənböyükQələbə”mövzusundakeçiriləntədbirdə
mədəniyyətişçiləri,şəhidailələri,qazilər,kəndağsaqqalları,yerli
yazarlariştirakedib.TədbiriştirakçılarıöncəNizamiGəncəvinin
həyatvəyaradıcılığınıəksetdirənkitab, rəsmvəəl işləri,yerli
mətbəxnümunələrindənibarətsərgilərlətanışolublar.
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisiVüsalHüseynov

bildiribki,belətədbirlərinkeçirilməsindəməqsədgənclərdəvə
tənpərvərlikruhununyüksəldilməsidir.
Tədbirinbədiihissəsindəədəbibədiikompozisiyalarnümayiş

etdirilib.SondaXaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsitərəfindən
birqrupfəalgəncəfəxrifərmanlartəqdimedilib.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Mədəniyyət Nazirliyi yanında 
İctimai Şuranın ilk iclası keçirilib

“Qarabağımızı yenidən quracağıq” 
Xaricdə təhsil almış məzunların Ağdama səfəri

Bizə Qələbə bəxş edənlər 

KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsi
ninrəisiFaiqXudanlıErmənistansilahlı
qüvvələrininAzərbaycandövlətsər
hədininKəlbəcərrayonusahəsindəki
mövqeləriniatəşətutmasınəticəsində
şəhidolmuşgizirFərmanYaqublunun
ailəüzvləriiləgörüşkeçirib.

AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsinin
dəstəyi,AğstafarayonMədəniyyətMərkə
zinintəşkilatçılığıiləVətənmüharibəsində
həlakolmuşağstafalışəhidlərinvəqazilə
rinövladlarınınasudəvaxtlarınınsəmərəli
təşkili ilə əlaqədar “Çörək” adlı kukla ta
maşasıtəşkilolunub.Tədbirdəçıxışedən
regional idarənin rəisiElbəyƏliuşaqların
sağlamvəfiravanböyüməsinin,rifahlarının
yüksəldilməsinindövlətsiyasətininbaşlıca
vəzifələrindənbiriolduğunuqeydedib.
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi

QubarayonMKSninAlekseyevkakənd
kitabxana filialının əməkdaşları Vətən
müharibəsi şəhidi Ülvi Məmmədovun
doğumgünüiləəlaqədarailəsiniziyarət
ediblər. MKSnin Qorxmazoba kənd ki
tabxanafilialında“Şəhidlərölməz,Vətən
bölünməz”mövzusundatədbirkeçirilib.

Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi
Masallı rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
nəzdində fəaliyyət göstərən Xalq teat
rındaVətənmüharibəsişəhidlərinəithaf
olunmuşvirtualədəbibədiikompozisiya
təqdim olunub. “Haray” adlı kompozisi
ya teatrın yaradıcı kollektivi və Masallı
Dövlət Regional Kollecinin müəllim və
tələbələrininbirgəəməyiiləərsəyəgəti
rilib.Ədəbibədii kompozisiyada tələbə
lər şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş İbrahim
Rükabzadə, İbrahim Lələyev, Sübhan

Həsənov, Ramazan Vəliyev və Rafael
Hüseynovun həyatı və şərəfi döyüş
yolundan bəhs edənmonoloqlar deyib
lər. Kompozisiyanın quruluşçu rejisso
ruCəmaləddinƏliyev,musiqivəsəhnə
tərtibatçılarıRuslanZahidovvəElsevər
Əliyevdir. R.Tağıyev adına Masallı Ra
yon TarixDiyarşünaslıq Muzeyində To
vuzdöyüşləri (2020, iyul)zamanışəhid
olmuş igidoğullarımızın xatirəsinəhəsr
olunan “Unudulmaz tarix” adlı sərginin
bağlanışmərasimikeçirilib.
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bəstəkar,Əməkdar
incəsənətxadimi
QəmbərHüseynlinin

(1916–1961)vəfatının60-cıil-
dönümümünasibətiləanım
tədbirikeçirilib.

İyulun31-dəkeçiriləntədbirdə
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyə-
tinin başçısı Niyazi Bayramov,
Gəncə Regional Mədəniyyət
İdarəsinin rəisiVasifCənnətov,
bəstəkarınailəüzvlərivəşəhər
rəsmiləriiştirakediblər.
Sənətkarın abidəsi önündə

təşkilolunananımmərasimində
icra başçısı Niyazi Bayramov
çıxışedərəkGəncəninmillimə-
dəniyyət,elm,incəsənətmərkə-
zi olduğunu deyib, bəstəkarın
əldəetdiyinailiyyətlərdəndanı-
şıb, onun xatirəsinin yaşadıldı-
ğını vurğulayıb. Şəhər rəhbəri

QəmbərHüseynlininməzarının
yerləşdiyi ərazinin əsaslı şəkil-

dətəmirolunacağınıdadiqqətə
çatdırıb.

Bəstəkarın ailə üzvləri Qəm-
bər Hüseynlinin yaradıcılığına
göstərilən diqqətə görə ölkə
başçısı İlham Əliyevə, Birinci
vitse-prezident Mehriban Əli-
yevaya və şəhər rəhbərliyinə
təşəkkürlərini bildirib, sənətkar
haqqındaxatirələrinibölüşüblər.
Tədbirin bədii hissəsində

Gəncə Dövlət Filarmoniyası
XalqÇalğıAlətləriAnsamblının
müşayiəti ilə Əməkdar artist
Kəmalə Tağızadə, Əməkdar
mədəniyyətişçisiMehparəCə-
fərovabəstəkarınsevilənəsər-
lərindən “Ay işığında” və “İlk
məhəbbətim” mahnılarını səs-
ləndiriblər.

Atalarmisalıdır,“Yaxşılıqqapıaçar,məhəbbətbuqapı-
daniçərigirər”.Yəqinsonradabütündünyagülər,kainat
gözəlləşər,ürəyindünyaboydaolar,arzularınqol-qanad
açarvəsənibəşərinənbəxtiyar,məsumvarlığınaçevirər.

Songünlərməhzbuhisslərin,
daha doğrusu, bu hissləri hiss
edənlərin təsirindəyəm. Və-
təntorpaqlarınıyağı işğalından
azad edərkən canlarını fəda
edib, övladlarının həsrəti, nis-
gili,birgülüşünün,birbaxışının
arzusundaruhuəbədiyyətəqo-
vuşanşəhidvalideynlərin...
Şəhid övladları üçün təşkil

olunan fərqli adlı, eyniməramlı
düşərgələrdə olarkən uşaqların
üzlərinə, göz bəbəklərinə zil-
lənir baxışlarım. Elə bil nə isə
axtarıram və onu tapacağıma
inanıram. Əslində, nəyi gəzdi-
yimi də yaxşı bilirəm. Sevgini,
məhəbbətiaxtarıramvətapanda
dünyanınənxoşbəxtadamıkimi
bu işəqolqoyanları–müzəfər
şəhidlərimizinməsumbalalarına
sevinc, gülüş bəxş edənləri xə-
yalən bağrıma basıram, gül-çi-
çəkyağışınaqərqedirəm...
Birçoxunuzundabildiyikimi,

“YAŞAT” Fondu və “ASANKö-
nüllüləri”nin birgə təşkilatçılığı
iləşəhidövladlarıüçünyaydü-
şərgələrikeçirilir.12iyultarixin-
dənbaşlananhəftəlikdüşərgə-
ləryaşqruplarına(8-11,12-14,
15-18)görəbölünübvəümumi-
likdə300-dənartıquşağıəhatə
edərək avqust ayının sonuna
qədərdavamedəcək.
Layihəçərçivəsindəhərdüşər-

gədəuşaqlarüçünəyləncəsaat-
ları, öyrədici təlimlər, tamaşa-
lar, öz sahəsindəmüsbət imicə
malik olan peşəkarlarla, qurum
rəhbərləri ilə görüşlər, ekskursi-
yalar,konsertproqramlarınınke-
çirilməsinəzərdətutulub.
Layihənin ikinci həftəsində

– 8-11 yaş qrupunda olan ba-
lacalarındüşərgəsindəməndə
qonaqolmaqimkanıqazandım.

Səfalı Lənkəranın ən  gözəl
yerlərindənbirində–Gərmətük
qəsəbəsində yerləşən “Springs
WellnessResort”hotelindətəş-
kilolunandüşərgəninikincigü-
nüdəzəngin,qonaq-qaralıidi.
Günün ilk görüşü psixoloqla

söhbət, art-terapiya idi və ba-
lacalarpeşəkaruşaqpsixoloqu
vəpedaqoqlarınıniştirakıilətə-
limdəiştiraketdilər.
Öz uşaq dünyalarında, qay-

ğısız, təmənnasız aləmlərində
olan bu balacalar üz-gözlərinə
hopan sevincin, qarşılığını gör-
dükləri sevginin müşayiətində
qaça-qaça tamaşanın göstəri-
ləcəyi konfrans zalına yığışdı-
lar. Üç sıra ilə düzülmüş otura-
caqlarda ən ön sıraya keçmək,
aktyora, onlar üçün əsrarəngiz
görünən kiçik səhnədəki böyük
sandığa daha yaxın olmaq is-
təyirdilər. Əllərini çənələrində
birləşdiribheyrətləsandıqqarşı-
sındadayanan, lapdivin suyun
qarşısını kəsdiyi kimi sandığın
önünü kəsən teatrın çıxışa ha-
zırlaşanəməkdaşlarınısüzdülər.
Onlardabunuyaxşıbaşadüş-
düklərindəntələsiksandıqönün-
dənçəkildilər,nağıllarealıqara-
sındakıxəyalipərdəniaçdılar.
Beləcə, onlarla muncuq kimi

parlaq qara, mavi, qonur göz
sandığa,səhnəyədikildi.Tama-
şabaşladı.
Onlarlagörüşəbuil90illikyu-

bileyiniqeydedənAbdullaŞaiq
adınaAzərbaycanDövlətKukla
Teatrı gəlmişdi. Bundan əvvəl
də bu kimi sosial yönümlü la-
yihələrdəhəvəsləçıxışlaredən
kuklaçılar bu dəfə repertuarın-
dakı baxımlı səhnə nümunələ-
rindənolan“Şəngülüm,Məngü-
lüm”tamaşasınıgöstərirdilər.

“Şəngülüm, Şüngülüm və
Məngülüm”xalqnağılıəsasında
səhnələşdirilən tamaşaya teat-
rın rejissoru Anar Məmmədov
quruluşverib.Quruluşçurəssa-
mı İqbalƏliyev, bəstəkarı Elza
Seyidcahandır. Mahnı mətnləri
MikayılMüşfiqinxalqnağılıəsa-
sındayazdığıeyniadlımənzum
nağılındanseçilib.
Müxtəlif kukla texnikalarının

tətbiq olunduğu tamaşada tək
ifaçı (aktrisa Ülviyyə Əliyeva)
həmparket,həmdəəlcəkkukla-
lardanistifadəetməkləsəhnədə
altı obrazda –Nağılçı, Dəmirçi,
Anakeçi,Şəngülüm,Məngülüm
vəCanavar–çıxışedirdi.Uşaq-
lara unudulmaz anlar yaşadan
istedadlı aktrisa personajlarının
dilindənmaraqlı, gülməli impro-
vizələredirvətamaşaçılarıusta-
lıqlaələalabilirdi.Arabirnağılçı
kimionlarınarasındadolaşırvə
bütünuşaqlarınbilməliolduqları
davranış qaydalarına qədər va-
cibvərdişlərdəndədanışırdı.
İnteraktivoyunüslublu tama-

şauşaqlarınistədiyikimi–xeyi-
rinşərüzərindəzəfəri,sevginin,
mərhəmətinqələbəsiiləbitdi.
Ardınca mahnıların sədası

uşaqlarıngülüşlərinəqarışıbət-
rafasəpələndi.Hə,axıbayram
bayrama qarışmışdı. Şəhidləri-
mizin yadigarlarından Mədinə-
nin 8 yaşı bugünə təsadüf et-
mişdi.

Cingiltili, səs-sədalı təbriklər,
xoş sözlər, hədiyyə çələngləri
Mədinəniazqalagöyünyeddin-
ci qatına qaldırmışdı. Elə sevi-
nir, elə gülürdü ki, sanki bütün
ulduzlaronunbaşıüzərindəpa-
rıldayırdı.
Təşkilatçılar hər şeyi detallı

düşünmüşdülər. Kuklaçılar ta-
maşadansonrauşaqlarlaqrup-
larşəklindəoyunlar,yarışlarda
keçirdilərvəbütünbalacalarhə-
diyyələrləzalıtərketdilər.

Tamaşanıbəhanəedib,azda
olsa, onların dünyalarına daxil
olmaqistədim.İlkhəmsöhbətim
isəadgünüolanMədinəoldu.
ŞəhidkəşfiyyatçıArizMəhərrə-
movunövladı:“Mənçoxsevini-
rəm.Buqəşəngvəmaraqlıad
günü idi.Tamaşadaçoxxoşu-
magəldi.Buraçoxgözəldi.Da-
rıxmıram, çoxlu dostlarım var
artıq.Hələbirnəfərdəadaşım
var.Hamınızsağolun,bugünü
unutmayacam. Evimizə qayı-
danda hamıya ad günümdən,
Şəngülümdən, dostlarımdan
danışacam”...
Diktofonuonauzadandaözü-

nü təqdim etməsini istəməmiş-
dim. Sadəcə, “Mədinə, ad gü-
nündü,  təbriklər xoşuna gəldi”
deyə soruşmuşdum. O, təəs-
süratlarının ardınca sağollaşıb
getməkistəyirdiki,birdənayaq
saxladı, üzümə baxdı və “Mə-
nimatamdaqəhrəmandı,çoxlu
düşmənləsavaşıb,hamınıxilas
edib, onu sən də tanıyırsan?”
deyə soruşdu və təkidlə cavab
gözlədi. Özümü itirmədim və
“Əlbəttə, tanıyıram, sən atana
çoxbənzəyirsən”dedim.Gözlə-
riparıldadı, inci kimidişləri ye-
nidəngöründüvətəşəkküredib
uşaqlaratərəfqaçdı.
“O mənim bacımdı, biz iki-

mizgəlmişik”deyəndikbaxışlı,
qarabəniz oğlan şəstlə üzümə
baxdı.Mədinəninqardaşı,şəhid

qardaşımız Arizin oğlu İsmayıl
idi.Müsahibəvermək istəməsə
də,təşəkküredibgetdi.Hə,bizi
qonaqçağırmağıdaunutmadı.
Hələ birinci düşərgədə dost-

laşdığım və adının son hərfini
çətinliklə “N”dan“Z”ya  (təbiiki,
bu onunla söhbət üçün bəha-
nəmidi)keçirdiyimPərvizquca-
ğıma atıldı. Könüllü müsahibə
vermək istəyirdi, deyəsən. İlk
görüşümüzdə razılaşmasa da,
bu dəfə özü danışmağa başla-

dı:“ŞəhidFarizBabayevinoğlu
Pərvizəm,Pərvinyoxha,Pərviz.
FüzulirayonununBalaBəhmən-
li kəndindən gəlmişəm. Hər iki
düşərgəçoxxoşumagəlir.Xeyli
əylənirəm,ammakəndimizüçün
darıxıram”. “Qarabağ və şəhid
sözlərisəninüçünnəifadəedir”
sualıma düşünmədən “Şəhidlik
heçkiminqalxabilmədiyi zirvə-
dir.Qarabağ isəVətənimdi,çox
sevdiyim vətənim.Atam Daşal-
tıda şəhid olub,mənoragedə-
cəm. Atam oradan evə tez-tez
zəngedirdi.Deyirdiburaçoxgö-
zəldi,sənidəgətirəcəm,burada
çoxlu  oyunlar oynayarıq. Mən
bacımFidanıdagötürüborage-
dəcəm,birlikdəoyunlaroynayıb
atamısevindirəcəm”.
Ağappaqbirəlçiynimətoxun-

du və dikələndə onu gördüm.
Həməntanıdım.Atasınınşəha-
dətindən sonra dünyaya gələn
Alparslan qardaşı ilə çəkilən
fotoları sosial şəbəkələri bəzə-
mişdi.Üzüməbaxıbgülümsün-
dü: “MənƏsnadam,Camal İs-
mayılovun qızıyam” dedi, səsi
titrədi,susdu.Dodağınıdişləyib
“Atamçoxgüclüidi.Düşmənlər
ondan qorxurdu. Həmişə qalib
gəlirdi,axıçoxgüclü idi.Obizi
–məni,Əsməti,hələdoğulma-
yan qardaşımız Alparslanı çox
sevirdi. Bilirsən qardaşıma bu
adıatamvermişdi.İstəyirdigüc-
lüolsun”.

Onunla xeyli danışdım, eşit-
mək istədiyi gerçəkləri bir da-
ha təkrarladım. Telefonumdan
axtarışveribatasınınnecəigid,
yenilməz olduğu haqqında ya-
zıları göstərdim, şəkillərinə
baxdıq.Dəqiqələr sonrabaxış-
larımız toqquşduvəbuludkimi
dopdolu gözlər sevincdən pa-
rıldayırdı. Elə bil məhz mənim
vəətrafımızdabizəqulaqasan
uşaqların,onlarımüşayiətedən
könlü gözəl könüllü gənclərin

məhz atasını tanımalarını istə-
yirdi.
Ataların“Otköküüstündəbi-

tər” məsəli burada lap yerinə
düşdü.XüsusiTəyinatlıQüvvə-
lərinbaşgiziri vəqrup koman-
diri, Vətən Müharibəsi Qəhrə-
manı, şəhidCavid İsmayılovun
davamçısı məhz belə qürurlu
övladolmalıymış.
Kövrək,qürurlu,birazdaəmin

uşaqların söhbətini “YAŞAT”
Fondunun müdir müavini Rə-
biyyəCəfərovanınonlaraqoşul-
masıkəsdi.Balacalarmehriban
təbəssümləonlarabaxanqadı-
nayaxınlaşıb,dövrəyəaldılar.
Fürsətdən istifadə edib Rə-

biyyəxanımdanbuvəümumən
qarşıdakı layihələr, uşaqlarla
bağlı aksiyalar barədə soruş-
dum.
Vətən müharibəsi şəhidləri-

nin yadigarları üçün təşkil edi-
lənlayihəbarədəbunlarıdedi:
“YAŞAT” Fondunun fəaliyyət
istiqamətlərindənbiridətəhsil,
peşəkar inkişaf, şəxsi baca-
rıqların artırılmasıdır. Burada
uşaqların bir-birinə qaynayıb-
qarışmasına, inteqrasiyasına,
birgə maraqlarının, məşğuliy-
yətlərininformalaşmasınaçalı-
şırıq.İndiçətindönəmdir.Onlar
psixoloji baxımdan mürəkkəb
mərhələni keçirlər.Unudulmaq
istəmirlər, daxilən sevgi, qay-
ğıiləəhatəyəehtiyacduyurlar.
Biz də düşündük ki, istənilən
prosesdə,əsasdamüharibədə
məhzənçoxzərərgörənuşaq-
lar olur. Qayğısız uşaqlıqlarını
yaşamalı olduqları vaxtda ən
böyük zərbəniməhz onlar alır
vəvalideynitkisiiləüz-üzəqa-
lırlar. Bu ağır yük onların çi-
yinlərinədüşür.Bizonlarüçün
mədəniproqramıqurarkəndiq-
qətləyanaşır,məhzbupsixolo-
jiağırlığınəzərəalırıq.Hərşey
detallı düşünülür və komanda
şəklində müzakirələr aparırıq.
Uşaqları yormadan, onları nə
isə öyrətməklə əyləndirməyin
yollarını axtarırıq. Bildiyiniz
kimi, “YAŞAT” Fondu əmək-
daşlarınınəksəriyyəti şəhidvə
qazilərin övladlarıdır. Odur ki,
bizlərouşaqlarıyaxşıbaşadü-
şür və az-çox nə istədiklərini
bilirik,onlarıduyubhərəkətet-
məyəçalışırıq”.
...Artıqgünəşsıralanmışəzə-

mətliTalışdağlarıarxasınake-
çir və uzun yol bizi saf, təmiz,
həlimadamlardanayırır...

Həmidə NİZAMİQIZI

Qəmbər Hüseynlinin vəfatının 
ildönümündə anım tədbiri

Amalımız YAŞATmaq olarsa...

Maestronun xatirəsi yad edilib
Avqustun2-dəgörkəmlidirijorvəbəstəkar,SSRİXalqartisti,
AzərbaycanvəSSRİDövlətmükafatlarılaureatı,C.Nehruadına
Beynəlxalqmükafatlaureatı,SosialistƏməyiQəhrəmanıNiya-
zininvəfatından37ilötdü.

Həmin gün Azər-
baycan Musiqi Mə-
dəniyyətiDövlətMu-
zeyininvəonunfilialı
– Niyazinin Mən-
zil-Muzeyinin əmək-
daşları, musiqiçilər
və ictimaiyyətin nü-
mayəndələri Fəxri
xiyabanda sənətka-
rınməzarınıvəBakı
şəhərindəki abidəsi-
niziyarətediblər.
Maestronunanımgünündəmənzil-muzeyində“açıqqapı”gü-

nüelanedilib.Niyazihaqqındamüxtəlifillərdəçəkilmişsənədli
filmlər,videokonsertlər,musiqisininmüəllifiolduğufilmlərnüma-
yişolunub.MuzeyəgələnziyarətçilərəNiyazininhəyatvəyara-
dıcılığıhaqqındagenişməlumatverilib.
HəmçininƏməkdarmədəniyyətişçisi,görkəmlipublisistFazil

Rəhmanzadənin“ƏnböyükNiyazi,ondanböyükyox!...”kitabı-
nıntəqdimatıdakeçirilib.

On gənc “Səhnədə” müsabiqəsinin finalında
İfaçılıqistedadıolangənclər
üçünelanedilən“Səhnədə”
müsabiqəsinincanlıdinləmə-
ləriyekunlaşıb.

Azərbaycan Respublikasının
Gənclər Fondundan bildiriblər
ki, müsabiqənin məqsədi pay-
taxt və regionlarda xüsusi iste-
dadamalik gənc ifaçıları aşkar
etmək, onların qabiliyyətlərinin
inkişafıvəsənətdəözyerinitap-
masınadəstəkgöstərməkdir.
Müsabiqənin Lənkəran, Quba, Şəki,

Gəncə,Yevlax,BakıvəNaxçıvanşəhər-
lərində keçirilən kastinq mərhələsində
uğurqazanan100-dənçoxgəncmünsif-
lərheyətiqarşısındaçıxışedərəkifaçılıq
bacarıqlarınısərgiləyiblər.
Musiqi sahəsində tanınan şəxslər –

SevdaƏləkbərzadə,Pərvizİsaqov(PRo-
Mete) vəhər kastinqüzrədəvət olunan
qonaqlar–İlhaməQasımova,ZamiqHü-
seynov,Aytən İsmixanova,NatəvanHə-
bibi,MuxtarAbseynov,NigarKərimbəyo-
vavətürkiyəlimüğənniFermanAkgüldən
ibarətmünsifərheyəti“Səhnədə”müsa-
biqəsinin final mərhələsi üçün 10 gənci
seçib.

İstedadı ilə münsifərin diqqətini cəlb
edənvəseçimmeyarlarınauyğungələn
bugənclərinmüsabiqəninBakıdakeçiri-
ləcəkqala-konsertindəçıxışetməkşansı
olacaq. Konsertin yekununda münsifə-
rinqərarı iləseçiləcək3gənclə“RÄNG”
leybli arasında birillik prodüserlikmüqa-
viləsi imzalanacaq.Müsabiqəninkastinq
mərhələləri və böyük finalı Azərbaycan
Televiziyasında(AzTV)teleşouformatın-
dayayımlanacaq.
“Səhnədə”gəncistedadlarmüsabiqəsi

Gənclər Fondunun dəstəyi, Mədəniyyət
Nazirliyinin,“RÄNG”leyblinintərəfdaşlığı
və“GəncSİMA”İctimaiBirliyinintəşkilat-
çılığıiləkeçirilir.

Xəbərverdiyimizkimi,re-
jissorElçinMusaoğlunun
“Məryəm”filmininçəkilişləri
davamedir.Çəkilişlərinə
mayayındanbaşlanılan
ekranəsərininilinsonuna-
dəktamaşaçılaratəqdim
olunmasınəzərdətutulub.

Dram janrında olan filmin
süjet xətti ölmüş bildiyi ata-
sını görmək üçün uzun illər
sonraAzərbaycanagələnvə
onu ucqar rayonda yerləşən
ruhi-əsəb xəstəxanasında
tapan Məryəm adlı qızdan
bəhsedir.
Film haqqında məlumat

verən Elçin Musaoğlu deyib:
“Ssenarinin yaşı çoxdur.  10
iləvvəlbirdostumbuideyanı
mənəvermişdi.Məndəbey-
nimin bir küncünə atmışdım. 2015-
ci ildə həmin dostum Əfqanıstanda
rəhmətəgetdi.Qərarverdimki,onun
dediyi ssenarini yazım.Seçimlərbiz
insanlarıformalaşdırırvəkimolduğu-
muzu göstərir. Mənim üçün ekstre-
mal situasiyada qəhrəmanın seçimi
həmişə maraqlı və vacib olub. Sən
nəyi seçirsənsualı çoxönəmlidir və
bizimfilmdəbuseçimhaqqındadır”.

Filmin təsvir rejissoru Orxan Ab-
basov:“Filmonagörəuğurluolurki,
o, tamaşaçıya çox dolğun və emo-
sional təcrübə yaşadır. Düşünürəm
ki, “Məryəm” filmi həm vizual, həm
də emosional baxımdan zəngin bir
təcrübəolacaq”.
EkranişininrəssamıZaurAbdulla-

yev ssenarini oxuyub vizual tərəfini
görəndən sonra həm də dramaturji

xəttinürəyincəolduğuüçün
işləməyəqərarverdiyinibil-
dirib. “Oxuduqca təsvirləri
gözüm önündə canlandı-
rırdımvəhəvəsimdahada
artırdı. Biz hər gün oturub
dahadərindənfikirləşirikki,
kinosevərlər filmdən zövq
ala bilsinlər”, – deyə Z.Ab-
dullayevbildirib.
Məryəm obrazını can-

landıran Təhminə Rafael-
la: “Filmdə ən çox qəlbimə
yatan qızın atasına olan
sevgisidir. Olduqca poetik
hekayədir.Rejissorbufilm-
də yaşanan şərtsiz sevgini

özünəməxsusüslubdaifadəedir”.
Məryəminatasıobrazınıcanlandı-

ranƏməkdar artistAyşadMəmmə-
dov:“Ssenarimənətəqdimediləndə
çoxxoşumagəldi.Filmboyubirkəl-
məbeləsözümyoxdur.Filmdəpsi-
xoloji vəziyyətləri yaşamalıyam və
bu,çoxməsuliyyətlibirobrazdır”.

Lalə AZƏRİ

Sən nəyi seçirsən?
“Məryəm” filmi çətin seçim haqqındadır
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Ərtoğrol Cavid ustad aşıq Vəli Miskinli haqqında

GədəbəyaşıqmühitininmöhürsimasıolanaşıqVəliMis
kinli(18941995)dillərdə,yaddaşlardahəmdəŞairVəli,
MiskinVəlikimi,nəhayət,buulusənətininkişafındaböyük
xidmətlərinəgörəDədəVəliMiskinliolaraqqalıb.

Vəli Miskinli aşıq sənətinin
müqtədir isimlərindən Aşıq Alı,
Aşıq Ələsgər,Abbas Tufarqan
lı, Xəstə Qasım və digərlərinin
sazsöz kamilliyini yaşadan bir
ürfanipoetikzirvəolduğunagö
rə dədə tituluna layiqdir. Dədə
Vəli Miskinli Azərbaycanla ya
naşıTürkdünyasındadatanınır.
VəliMiskinlihələgənclikçağ

larındanşairliyivəaşıqkimiifa
çılıq salğarı ilə seçildiyinə, sə
mimirəftarı,abırı,urvatıiləağır
toylaradədəsanbalıgətirdiyinə
görə geniş adsan qazanmışdı.
O, təhsil almasa da, fitrətdən
gələnsavadına,yaddaşına,bə
dahətənsözqoşmasınavəbü
tünbunlarlaaşıqsənətinəDədə
Ələsgərsayağımöhürvurması
nagörəseçilirdi.Həyathikməti
ni, dünyanın dərkini və insanın
kimliyinihamınınbaşadüşdüyü
sadədilləifadəedirdi.
DədəVəliMiskinlizamanında

böyük söz xiridarları, ədəbiyyat
və incəsənət ünvanları Üzeyir
Hacıbəyli, Səməd Vurğun, Os
manSarıvəlli,CəfərXəndan, o
cümlədən araşdırıcılar Ərtoğrol
Cavid (böyük şairdramaturq
HüseynCavidin oğlu) vəHüm
mətƏlizadənindiqqətiniçəkmiş,
onların rəyləri ilə şeirləri çap
olunmuş,1938ciildəMoskvada
keçirilmişAzərbaycanədəbiyyat
vəincəsənətidekadasınadəvət
almışazsaylıaşıqlardanbiriol
duğunagörəhələoillərdəməş
hurlaşmışdı.
Nakam ömür yaşamış, lakin

istedad qabiliyyəti ilə uğurlu iş
lərə imza atmış Ərtoğrol Cavid
(19191943)VəliMiskinliyaradı
cılığını yüksək qiymətləndirmiş,
sənətkarlıqxüsusiyyətlərini təhlil
etmişdir. Ə.Cavid 1939cu ildə
çap edilmiş məqaləsində yazır:
“...Tədqiqatçı Hümmət Əlizadə
tərəfindən toplanmış 32 parça
(şeir)Azərbaycanaşıqlıqtarixin
dəkirevolyusiyaya,tematikyeni
liyə, müasir xalq ruhunu öyrən
məyəənmünasibəsərlərdəndir.
Məzmunudoğruolanbuparça
ların formal tərəfəri dəxi nisbə
tən mükəmməldir. Azçox yan

lışlıq,zəifikyalnızdeyişmələrdə,
bağlamalardanəzərəçarpır.
Formalsəhvlərə(hecalar,qa

fiyələr, bölgülər...) baxmayaraq
çoxvaxtqüvvətlimisralara,qa
fiyələrətəsadüfolunur.“Bənzər”
şeirininsonbəndi:

Gözümqaldıucaboyda,
Güləxarqonarnəfayda,
Vəlideyər,istiyayda,
Sinənsərinsuyabənzər”.

Gənc tədqiqatçı aşıqşairin
şeirlərindəki səmimiliyi, harmo
niyanı, canlı xalq dilini xüsusi
vurğulayır: “Qafiyələr doğru, fi
kirsəmimidir.Bəzənbirmisrada
qafiyədarkəlmələrətəsadüfolu
nurki,budahabaşqaharmonik
təsir buraxır. Məsələn, “Yeriyir”
şeirininilkbəndi:

Baxtavarbaşına,açeşmə,sənin
Hərsəhərüstünəsonayeriyir.
Gözlərinisüzür,canımıüzür,
Qəmzələrinahaqqanayeriyir.

Leksikondaxalqcanlıdiliha
kimdir. Hansı söz olursaolsun,
xalq işlədən kimi verilib.Bəzən
birsözikiformadaverilir.Məsə
lən,həm “bəxtəvər”,həm “bax
tavar”.Xalqdilixüsusiyyətlərinə
görə“baxtavar”doğrudur.Obiri
forma yanlışdır, düzəldilməlidir.
3cümisradakı“süzür”və“üzür”
kəlmələriqafiyədardır.Bu,axıcı
harmoniktəsirbağışlayır,yaxud
“Bəxtəvər”şeirindən:

Gözümqaldıyanağında,
Almayanax,qaymaxdodax.

Buradakı “yanax” və “dodax”
qafiyələrindənbaşqaonlarlaya
rımqafiyəolan“qaymax”kəlməsi
dahabaşqatəsirburaxır.Bəzən
sonları qafiyədar deyil, ilk he
caları, törəmə kökləri eyni olur.
Bubirdərəcəağırlıqtörətsədə,
tədqiqüçünxarakterikcəhətdir.
Məsələn,“Dilbər”şeirindən:

Ovçuyamovumuovlaramnaşı,
Aranıdönübsənmarala,Dilbər.

Ə.Cavidaşıqədəbiyyatınıxal
qasevdirənəsascəhətinsadə
lik,səmimilikolduğunuqeydedir
və bunların, xalq ruhununAşıq

Vəliyaradıcılığındaəksinitapdı
ğınıvurğulayır.O,şairinyuxarı
daadıçəkilən“Yeriyir”şeirindən
başqabirbəndədiqqətiçəkir:

Qüdrətqələmiləçəkilibqaşı,
Sinəmiyandırıreşqinataşı.
Qoysalarməzarahörsələrdaşı,
Yenəruhumocananayeriyir.

Tədqiqatçı yazır ki, bu mis
ralarda səmimi bir aşiqin təmiz
qəlbi çırpınır: “Yaxud  “Gözəl”
şeirininsonbəndi:

Dəhanıngövhərdi,ləblərinbaldı,
Gözəlsənlibasınipəkdi,şaldı.
Desələrki,Vəliqürbətdəqaldı,
Amankəsməməndən 
  etibar,gözəl.

Ə.Cavidaşığınşeirlərində fo
netikhalolaraqassimilyasiyaya
damisalgöstərir.“Bənzər”şeiri
ninilkbəndiniqeydedir:

Ayqızsəninmahcamalın
Baharfəsliyazabənzər.
Gözlərincannaralandır,
Qamətinşahbazabənzər.

Tədqiqatçı yazır ki, burada
“can” ismininsonundakı “n”sa
miti cəm şəkilçisi “lar”dakı “l”
samitinətəsiredib,özhalınaçe
virib: “canlar”əvəzinə “cannar”.
Kökşəkilçiyətəsiretməklə.Bu,
assimilyasiyadır.
Ə.Cavid Vəli Miskinlinin bəzi

şeirlərinin müəyyən redaktələr
aparıldıqdan sonra çap olun
masını tövsiyə edir: “Parçaları
(şeirləri – E.N.) gözəllər haqda,
deyişmələrvəbaşqalarıdeyə3
qrupabölməkolar.Buparçaların
sıra sistemi düzəlməli, kiçik for
mal səhvlər islah edilməli, “Do
daxdəyməz” atılmalı, natamam
parçalartamamlanıb,yoxlanma
lı,ənnəhayət,hərtərəfidüzəliş
dənsonraçapaburaxmalı”.

Gənc araşdırmaçı aşıqşairin
şeirlərinin kitab şəklində çapı
üçün bədii nümunələrin müva
fiqbölmələrüzrədüzülüşünüdə
qeyd etmişdir. O, məqaləsinin
sonundaaşıqhaqqındaədəbiy
yatşünas,folklorçuHümmətƏli
zadənin (19071941) qeydlərini
(1939)olduğukimivermişdir:“...
Vəli Gədəbəy rayonunun Mis
kinlikəndində1894cüildəana
dan olmuşdur. İki yaşında ikən
atası vəfat etmiş, o, yetim qal
mışdır.Anası çox çətinlikləVə
liniböyütmüşdür.Vəli15yaşına
çatanda muzdurluğa başlamış,
78 ilmuzdur və çoban olmuş
dur.O,muzdurluqdaağırhəyat
keçirmiş, ilkşeirlərinibutəsirdə
söyləmişdir.
Vəliölkəsovetləşdikdənson

ra kurslara getmiş, yazıboxu
mağı öyrənmişdir. Miskinli Vəli
indi Gədəbəy rayonunun Rüs
təm Əliyev adına kolxozunun
üzvüdür.MiskinliVəlininbirçox
gözəlləmə, müxəmməs, deyiş
mə,divanivəgəraylılarıolmaqla
bərabər, sovet quruluşuna, kol
xozhəyatına,maldarlığadairvə
dahi rəhbər Leninə, Stalinə aid
şeirləridəvardır.
MiskinliVəlisazında“Qaraçı”,

“Şərili”, “Ovşarı”, “Qaytarma”,
“Dilqəmi”, “Yanığ Kərəmi” və
“Gəncə gözəlləməsi” havalarını
çalır və bu havalardamahnılar
oxuyur...”.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki,

HümmətƏlizadəvəƏrtoğrolCa
vidləyanaşı,VəliMiskinlizaman
zaman başqa tədqiqatçıların da
diqqətmərkəzindəolmuş,əsərləri
nəşredilmişdir.

Etibar NADİROĞLU 
Gədəbəy Aşıq Məktəbinin 

direktoru

Oğlunu qalib edən ata
Bilirəm,sənjurnalistsən,mənidanışdırmaqistəyirsən.
Hardanbildin?Həmdəniyəməhzsəni?
Bayaqdanmənəbaxırsan,məndəgözümünaltındansənə.
Sənkimsənki?
MənqalibƏfqanAbdurahmanovunqaliboğluƏlibəyəm.

BuqısadialoqsayəsindəyenidostumƏlibəyAbdurahmanovla
tanışoldum.Sevinirəmki,onunlasöhbətimizelədəçətinalın
madı.

Etirafetməliyəmki,uzunmüddətlipeşəvərdişiməvəuşaqlara
sevgimə rəğmən onlarla – qəhrəman şəhidlərimizin yadigarla
rı,məsumluqlarıüzgözlərinəhopmuşbalaları ilədialoqelədə
asanalınmır.Onlarınkövrəlməsindən,ağlamasından,nisgilliya
xındünənəboylanıb,üzlərinəqonanaditəbəssümünqeybəçə
kilməsindənçoxqorxuram.Amma14yaşlıƏlibəyməniyanıltdı.
Mənimləaramla,toxtaqsöhbətetdi.
Səndemə,məramı varmış.Atası haqqındadanışmaq,onun

qəhrəmanlığındanbirdəmənəsözaçmaqistəyirmiş...
Əlibəyibugünlərdəbaşçəkdiyim“Qaliblər”düşərgəsindəta

nıdım.Həmyaşıdlarıkimiodahəyatınaildırımkimidüşənitkini,
yoxluğu,əzabı,heçolmazsa,birneçəgünlükunutmağaçalışırdı.
Odurki,atasındandanışdıqcabuludkimidolangözlərinigizlət
məküçünteztezüzünüyanaçevirir,cəldyanaqlarınasüzülən
yaşısilirvətəbəssümünəgücveribdanışırdı.Atasını,onunlake
çirdiyi elədəuzunolmayanzamanı,birgəoyunlarını, valideyn
kimitələbkarlığını,mübarizliyinivəənəsası,hərevdənçıxarkən
onuşəhidolaraqdönəbiləcəyinəhazırladığını,“Mənolmayanda
evinkişisisənsənha.Anandan,bacındanmuğayatol.Ucadan
ağlama,sınma,qorxma.Sənmənimoğlumsan,eşitdin?!”tapşı
rığınıxatırladı.Sonratitrəksəslə,birazdaastaca(sankiyanın
dakılarıneşitməsiniistəmirdi)“Atamınqapıdöyüşüüçündarıxı
ram,xala”,deyibmənivarımdanyoxetdi.Yanımızdakıboşkətili
döyəcləyərək“Bax,atamqapınıbelədöyürdü,yox,çaşdım,belə.
Əşi,mənonuyamsılayabilmirəm.Ammateztez,həyəcanlıdö
yürdü,həmişətələsirdi.Axıbizimləgörüşüelədəuzunolmurdu.
Teztezəməliyyatlaragedirdi.Bilirsən,bilsəydimbelə (danışdı
ğımızmüddətdəbirdəfədəolsunnə“öldü”,nədə“şəhidoldu”
sözləriniişlətmədi)olacaq,onuhəmişəözümqarşılayardım,çox
danışdırardım,çoxşəkil çəkdirərdim.Əslində, istəyirdime,sa
dəcə,atamnəçoxdanışmağısevərdi,nədəşəkilçəkdirməyi.
Deyirdi“Lapazqalıb,səninləŞuşadaşəkilçəkdirərik.Sənətəzə
telefondaalaram,xeyligəzərik”.Məndəhərikisinihəvəsləgöz
ləyirdim.Atamhəmişəverdiyisözəəməledirdi.Düzdü,inditəzə
telefonumvar,ammahəvəsimyoxdu.Yuxarıda,otağımızdadır,
şəkilçəkdirməyədəmarağımqalmayıb”.
Söhbətinsonundaonuyolagətiribbir“selfi”elədim.Baxdı,xo

şugəlmədi,pozdurduvəyenisiniçəkdirdi.Sonraduruxdu,üzü
mədiqqətləbaxıb“İndimənimdanışdıqlarımıyazacaqsan”sualı
nıverdi.Sözlərboğazımdadüyünləndiyindənməndənövbətçi
təbəssümümləbaşımı tərpətdim.Əliniəlinəsürtüb “Yox,atam
danyaz,oməniqalibelədi,qoyhamıonutanısın”dedi,ordunun
polkovnikleytenantının,Vətənin igid oğlunun, özünün isə qay
ğıkeş,sərtvəsərtolduğuqədərdəkövrəkvəmülayimatasının
portretcizgiləriniçəkdi...
ƏfqanAğasəfoğluAbdurahmanov25may1976cı ildəQə

bələ rayonunun Əmirvan kəndində anadan olub. Uşaqlıqdan
hərbiyəmarağıolub.Ortaməktəbibitiribhəqiqihərbixidmətə
yollandıqdansonrauşaqlıqhəvəsininötəriolmadığınıhəmnü
munəvixidməti,həmdə israrlaordusıralarındaqalmaq istəyi
ilətəsdiqləyib.
1997ci ildə–hərbixidmətdənqayıtdıqdansonrasənədlərini

HeydərƏliyevadınaAzərbaycanAliHərbiMəktəbinəverir.İmta
hanlardanuğurlaçıxanƏfqanAbdurahmanovhərbitəhsilaldığı
dövrdənizamintizamıiləseçilir,ixtisasınıincəliklərinədəköyrə
nir.2001ciildəHeydərƏliyevadınaAzərbaycanAliHərbiMək
təbindənməzunolurvəbirilmüddətindəSilahlıQüvvələrinTəlim
vəTədrisMərkəzindətəcrübəkeçir.2002ciiliniyulayındanisə
GəncəşəhərindəkiNsaylıhərbihissədəxidmətəbaşlayır.Be
ləcə,çətinvəşərəfiyoldaözizləriniqoymağabaşlayır,peşəkar
zabit,kəşfiyyatçıyolukeçir.MüdafiəNazirliyiningöndərişiilədə
fələrləTürkiyə,ÇexiyavəÇindəmüxtəlifkurslarda,hərbitəlim
lərdə iştirak edir. Ordu sıralarında olduğu illər ərzində, demək
olarki,daimöncəbhədə,düşmənləburunburunaxidmətapa
rır.2016cı ildördgünlükAprelindöyüşlərindədəiştirakedərək
şücaətgöstərir.O,nümunəvixidmətinəgörəAzərbaycanOrdu
sununyaranmasının90,95və100illikyubileymedalları,eləcə
də“Qüsursuzxidmətəgörə”,“Hərbixidmətdəfərqlənməyəgörə”
medallarınınmüxtəlifdərəcələriilətəltifolunub.
ƏfqanAbdurahmanov2020ciilsentyabrın27dəAzərbaycan

SilahlıQüvvələri tərəfindənErmənistan işğalı altındaolanəra
zilərinazadedilməsiüçünbaşlananVətənmüharibəsindəyenə
dəöndəolur.TərtərinSuqovuşanqəsəbəsinin azadlığı uğrun
dagedəndöyüşlərdəigidlikgöstərərəkazsaydacanlıqüvvəilə
çoxsaylıdüşmənəsarsıdıcızərbələrvurur.Beləcə,düşməndən
həmillərdirbarışmadığıişğalın,həmdəApreldöyüşlərizamanı
şəhadətəucalanyaxındostu,silahdaşı,polkovnikleytenantMu
radMirzəyevinqisasınıalmağamüvəfəqolur.
 Murovdağ silsiləsində strateji əhəmiyyətli zirvələrdən biri

ninalınmasındadaiştirakedir.Azərbaycanbayrağınıozirvəyə
sancmağınınsəadətiniyaşayır,uşaqkimigahsevinir,gahkövrə
lir,gahda“Dostlarım,sizinintiqamınızıaldıq”deyir.
Suqovuşan uğrunda qanlı döyüşlərdə onun döyüşçü dəstəsi

mühasirəyədüşməktəhlükəsiiləüzləşir.Ammatəcrübəlikoman
dirbusınaqdandaüzüağçıxır,əsgərlərinixilasedir.Əraziniyax
şıtanıyan,uzunmüddətTərtərdə,çətinmövqelərdəxidmətedən
Əfqanoktyabrın10daSuqovuşanınazadlığıyolundaşəhadətə
yüksəlir.
Ölkəbaşçısınınmüvafiqsərəncamları iləƏfqanAbdurahma

novölümündənsonra“VətənMüharibəsiQəhrəmanı”adınala
yiqgörülüb,“Vətənuğrunda”və“Suqovuşanınazadolunmasına
görə”medallarıilətəltifolunub.

***
SilahlıQüvvələrimizinşücaətlizabiti,Əlibəyinqəhrəmanatası

ƏfqanAbdurahmanovhaqqındayazınıoğlununsözləri iləbitir
mək istəyirəm.Mənondan“Əlibəy,Qarabağsəninüçünnədir”
deyəsoruşdum.Düşünmədən“QarabağVətəndir,Qarabağana
dır, Qarabağ qalibdir. Atamın görmək istədiyi, mənimlə rahat,
azadgəzməkistədiyiyerdir.Deməli,mənimüçündədoğmadır.
Atam üçün əziz nə varsa,mənim üçünmüqəddəsdir” dedi və
məmnunhaldagülümsədi.

Həmidə NİZAMİQIZI

Azərbaycandaxor
musiqisininyorulmaz
təbliğatçılarındanbiri
dəilkqadındirijorumuz,

Əməkdarincəsənətxadimi,
professorLəmanAtakişiyeva
(1933–2015)olub.O,eyniza
mandaölkəmizdəxorifaçılı
ğındaözünəməxsusyeriolan
kameraxorununtəşkilatçısı
vəbədiirəhbərikimitanınıb.

Ləman Həsən qızıAtakişiye
va3avqust1933cüildəBakıda
müəllim ailəsində dünyaya göz
açıb. Erkən çağlardan musiqi
qabiliyyəti özünü göstərir. Lə
man Azərbaycan Dövlət Kon
servatoriyası nəzdində musiqi
məktəbində təhsil alır. 1951ci
ildəməktəbibitirir.Həminilkon
servatoriyada Xor dirijorluğu
şöbəsi açılır. Şöbəyə Moskva
Konservatoriyasının professoru
K.M.Lebedevin sinfini bitirmiş
L.V.Frolova təyin edilir. Ləman
da onun sinfində təhsilə başla
yır. Müəllimi öz peşəkarlığı ilə
tələbələrində xor sənətinə bö
yükmaraqyaradır.
LəmanAtakişiyevaxatirələrin

də tələbəlik barədə yazır: “Biz
Xordirijorluğufakültəsininilktə
ləbələri, konservatoriyaya daxil
olarkəndirijorluqsahəsindəorta
pilləsavadımızyoxidi.Əsasən,
bizim aramızda nəzəriyyəçilər
və pianoçular idi. Və konser
vatoriyanın müəllimləri öz tə
ləbələrində xor sənətinə qarşı
məhəbbəthisslərini tərbiyəedə
bilmiş,bizibujanrabaşqagözlə
baxmağaöyrətmişlər”.
LəmanAtakişiyevanınyaradıcı

xormeyster kimi formalaşmasın
da1954cüildəBakıyadəvətedi
lən istedadlı musiqiçi, xormeys
terA.Yurlovunböyükəməyiolur.
MaestroNiyaziiləbirgəA.Yurlov
1954cüildəBakıdaIMahnıbay
ramınıtəşkiledir.1955ciilinma
yındaA.Yurlovtərəfindənnövbəti
Mahnıbayramıkeçirilirvəbudə
fəonuntəqdimatıilətədbirinbaş
dirijorukonservatoriyanıntələbə
si,artıqistedadlıxormeysterkimi
özünü göstərən Ləman Atakişi
yevaolur.Beləliklə, o,Azərbay
canın ilkqadınxormeysteri kimi
incəsənət salnaməmizə adını
yazdırır.Görkəmlixormeysterbu

barədə xatirələrində belə qeyd
edir: “Mahnı bayramında xeyli
ifaçıiştirakedirdi.Buböyüktəd
birRespublikastadionundakeçi
rilirdi. Xorun tərkibinə Azərbay
canda fəaliyyət göstərən bütün
xorkollektivləri:RadiovəTelevi
ziyaKomitəsinin,OperaTeatrının,
konservatoriyanın tələbə, bütün
musiqivəümumtəhsilməktəbləri
ninxorkollektivlərivəb.Xorsek
torlara bölünərək yerləşdirilmiş
di.Xoru3nəfəsalətləri orkestri
müşayiətedirdi.Hərbirsektorun
qarşısında xormeysterlər daya
nırdı – L.Frolova, E.Novruzov
və başqaları. Birləşmiş xora isə
mənrəhbərlikedirdim”.L.Atakişi
yevanın konservatoriyada təhsil
aldığıdövrAzərbaycanınxorsə
nətinin təşəkkülüvə inkişafpro
sesiiləüstüstədüşür.O,tələbə
ikənİliçadınaMədəniyyətsara
yının özfəaliyyət xoruna rəhbər
likedir.Məhzbuxoruniştirakıilə
S.Raxmaninovun“Aleko”opera
sısəhnələşdirilir.Əsərifilarmoni

yanınsimfonikorkestrimüşayiət
edir. L.Atakişiyeva sonrabu xor
iləCənubiQafqazrespublikaları
özfəaliyyətkollektivlərininmüsa
biqəsində birinci mükafata layiq
görülür.1956cıildəkonservato
riyanınnəzdindəoperastudiyası
yaradılırvəL.Atakişiyevakollek
tivə rəhbər təyinolunur.Bustu
diya N.RimskiKorsakovun “Qar
qız”, S.Raxmaninovun “Aleko”,
F.Əmirovun“Sevil”vəs.operala
rı səhnələşdirərək tamaşaçılara
təqdimedir.
L.Atakişiyeva1966cıildəRu

siyanın Qnesinlər adına Mosk
vaMusiqiPedaqoji İnstitutunun
aspiranturasına qəbul olunur.
Burada da bəxtinə A.Yurlovla
birgə çalışmaq düşür. O həm
dəL.Atakişiyevanınelmirəhbə
ri olur. Moskvadan qayıdandan
sonra Azərbaycan Dövlət Kon
servatoriyasında Xor dirijorluğu
kafedrasınındosentikimipeda
qojifəaliyyətinidavametdirir.
1976cı ildə Bakıda Xor Cə

miyyəti nəzdində kamera xoru
yaradılır.Kollektivin bədii rəhbəri
isə L.Atakişiyeva olur. Tədqiqat
çı GülarəxanımAxundova araş
dırmasında yazır ki, kamera xo
ru Ü.Hacıbəylinin, Q.Qarayevin,
F.Əmirovun,C.Hacıyevinvədigər
Azərbaycanbəstəkarlarınınəsər
lərini yüksək peşəkarlıqla səs
ləndirirvəhərzamandinləyicilər
tərəfindən böyük rəğbətlə qarşı
lanır.Bukollektivinsorağıtezliklə
ölkəmizinsərhədləriniaşır.1979
cu ildə Krımda qastrol səfərində
kollektiv dinləyicilərin təkidi ilə
N.Əliverdibəyovun “BayatıŞiraz”

xorəsərini4dəfəifaedir.Q.Qara
yevin“Payız”əsəriuzunmüddət
xorunvizitkartıolub.
KameraxorukeçmişSSRİnin

onlarla şəhərində, Rumıniyada
qastrol səfərlərində olub. Sənət
kar1981ciildəAtatürkadınaİs
tanbul Opera və Balet Teatrına
baş xormeyster vəzifəsinədəvət
olunur. O, burada üç teatrmöv
sümündə10dançoxrusvəqərb
bəstəkarının əsərlərini hazırla
yır.Eynizamanda türkbəstəkarı
Adnan Sayqunun Atatürkə həsr
olunan“Dastan”adlıirihəcmlivo
kalsimfonikəsəriüzərindəişləyir.
L.AtakişiyevaBakıyaqayıdandan
sonra pedaqoji fəaliyyətlə bəra
bərOperavəBaletTeatrındabaş
xormeystervəzifəsindəçalışıb.
Xor sənətinin inkişafında xid

mətləri yüksək qiymətləndiri
lən L.Atakişiyeva 1987ci ildə
“Əməkdar incəsənət xadimi”
fəxriadınalayiqgörülür.
Lakin onun yaratdığı kollek

tivin fəaliyyəti o qədər də uzun
sürməyib. İttifaqərazisindəbaş
verən ictimaisiyasi böhranın
yaratdığı çətinliklər fonunda
1989cuildəhəmXorCəmiyyə
ti, həm də kamera xoru maddi
problemlərüzündənözfəaliyyə
tinidayandırır.
Görkəmli sənətkar 2001ci il

də Rusiyanın Xor Sənəti Aka
demiyasından dəvət alır. 2010
cu iləqədərMoskvadayaşayıb
fəaliyyətgöstərir.
Professor LəmanAtakişiyeva

2015ci ildə, 82 yaşında vəfat
edib.

Savalan FƏRƏCOV

İlk qadın xor dirijorumuz

Paytaxt məktəblərində Aşıq Ələsgərin 
200 illiyi münasibətilə silsilə tədbirlər

AşıqƏləsgərin200illikyubileyimünasibətilə
paytaxtməktəblərindəsilsilətədbirlərkeçirilə
cək.BubarədəBakıŞəhəriüzrəTəhsilİdarə
sindən(BŞTİ)məlumatverilib.

Bildirilibki,müvafiqəmrilətəsdiqlənmiştədbir
lərplanınaəsasən,BŞTİnintabeliyindəkiümu
mitəhsil müəssisələrində ustad sənətkar Aşıq
Ələsgərinhəyatvəyaradıcılığınahəsrolunmuş

konfranslar, açıq dərslər, ədəbibədii gecələr,
dəyirmimasa,müsabiqəvəyarışlarkeçiriləcək.
Həmçininustadsənətkarın200illikyubileyinə

həsr olunmuş rəsm sərgiləri keçiriləcək. “Aşıq
Ələsgər və Azərbaycan folkloru” mövzusunda
şeir müsabiqəsi təşkil olunacaq. Bundan baş
qa,məktəbkitabxanalarındaAşıqƏləsgərirsinin
təbliği və əsərlərinin müzakirəsi istiqamətində
diskussiyavədebatlaraparılacaq.



Azərbaycan
6 av qust 1939 – İlk azər bay can lı ki no re jis sor lar dan olan Sə məd Hə-

şim oğ lu  Mər da nov (22.9. 1909 – 1939) və fat edib. 1939-cu il də çək di-
yi “Kənd li lər” bə dii fi l mi Azər bay can ki no su nun “qı zıl fon du”na da xil dir. 

6 av qust 1939 – Əmək dar ar tist Oq tay Əli da daş oğ lu Da da şov 
(1939-1999) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın 
akt yo ru olub.

6 av qust 1948 – Xalq ar tis ti Sü ley man Pa şa oğ lu Nə cə fov (1948 
– 9.5.2012) İrə van şə hə rin də do ğu lub. C.Cab bar lı adı na İrə van 
Döv lət Azər bay can Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.

7 av qust 1930 – Mil li təs vi ri sə nə tin gör kəm li nü ma yən də si, Azər-
bay ca nın və  SS Rİ-nin Xalq rəs sa mı, döv lət mü ka fat la rı laureatı 
Toğ rul Fər man oğ lu Nə ri man bə yov (1930 –2.6.2013) Ba kı da ana-
dan olub. Na tür mort, port ret, mən zə rə və s. janr lar da əsər lə rin, 
fres ka la rın müəl li fi  dir. Teatr ta ma şa la rı na bə dii tər ti bat ve rib, “Də də 
Qor qud” fi l mi nə rəsm lər çə kib. Pa ris də dəfn olu nub.

7 av qust 1944 – Şair, ədə biy yat şü nas Əh məd Elb rus (Elb rus Mi-
sir oğ lu Əh mə dov; 1944-2006) Ağ ca bə di ra yo nu nun Sal man bəy li 
kən din də do ğu lub.

7 av qust 1960 – Əmək dar ar tist Yu sif Əli ba la oğ lu Da da şov 
(1913-1960) və fat edib. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı ya ra nan dan 
(1928) onun səh nə sin də akt yor ki mi çı xış edib.

7 av qust 1952 – Ta nın mış azər bay can lı ar xeoloq, et noq raf Da-
vud Mi ka yıl oğ lu Şə ri fov (1885–1952) və fat edib. Qə bə lə qə dim şə-
hər ye ri nin ilk ar xeolo ji eks pe di si ya sı nın rəh bə ri olub.

9 av qust 1912 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, jur na list, ki no xa di-
mi Ba ğır Mir Qa sım oğ lu Se yid za də (1912-1968) İrə van da do ğu lub. 
Res pub li ka nın ki ne ma toq ra fi  ya na zi ri (1949-1952), mə də niy yət na-
zi ri nin müavi ni, Azər bay can Te leq raf Agent li yi nin (in di ki AZƏR TAC) 
sədr müavi ni iş lə yib.

10 av qust 1910 – Akt yor, re jis sor, Əmək dar ar tist İs ma yıl Mah mud 
oğ lu Əfən di yev (1910 – 30.5.1967) Göy çay da ana dan olub. “Ar şın mal 
alan” (1945), “O ol ma sın, bu ol sun”, “Qız mar gü nəş al tın da” və s. fi lm-
lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. “Köl gə lər sü rü nür” fi l mi nə qu ru luş 
(Ş.Şey xov la bir gə) ve rib, fi lm lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib. 

10 av qust 1913 – Xalq rəs sa mı Ka zım Məm mə də li oğ lu Ka zım-
za də (1913 – 6.10. 1992) ana dan olub. Ope ra ta ma şa la rı (“Ley li və 
Məc nun”, “Ko roğ lu”) və fi lm lə rin (“Bir qa la nın sir ri”, “Qa nun na mi nə”, 
“Qan lı zə mi” və s.) ge yim üz rə rəs sa mı olub. 1942-ci il dən öm rü nün 
so nu na dək Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

10 av qust 1946 – Na sir, tər cü mə çi Ay dın Ələk bər oğ lu Ab dul la-
yev (1946 – 15.12.1995) ana dan olub. Qrim qar daş la rı nın na ğıl la rı, 
Sten da lın “Qır mı zı və qa ra” ro ma nı və s. əsər lə ri di li mi zə çe vi rib.

10 av qust 1949 – Xalq ar tis ti, xa nən də Qən dab Nə bi qı zı Qu li-
ye va (1949 – 26.6.2017) Fü zu li ra yo nu nun Di la ğar da kən din də do-
ğu lub. Ope ra ta ma şa la rın da Ley li, Əs li (“Ley li və Məc nun”, “Əs li və 
Kə rəm” – Ü.Ha cı bəy li), Ərəb zən gi (“Şah İs ma yıl” – M.Ma qo ma yev) 
və s. par ti ya la rı ifa edib.

11 av qust 1910 – Xalq ar tis ti Kons tan tin Mi xay lo viç Mya ki şev 
(1910-1990) Ba kı da do ğu lub. 1930-1960-cı il lər də (fa si lə lər lə) Döv-
lət Rus Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lər də çə ki lib.

11 av qust 1973 – Şair, dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Zey nal Rza oğ lu Xə lil (1914-1973) və fat edib. “Dü şün cə lər”, “Sev di-
yim rəng” və s. şeir ki tab la rı, “Ul duz lar” mən zum ro ma nı, “İn ti qam”, 
“Ata yo lu” pyes lə ri nin müəl li fi  dir.

12 av qust 1880 – Ta nın mış dil çi alim, jur na list Fər had Ra sim oğ-
lu Ağa za də (1880-1931) ana dan olub. 

12 av qust 1921 – Ya zı çı, tər cü mə çi, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Ələ viy yə Hə ni fə qı zı Ba ba ye va (1921 – 23.9.2014) ana dan olub. 
“Ha ra da san, dost, ha ra da”, “Adam lar və ta le lər”, “Sön müş ul duz la-
rın işı ğı” və s. ro man la rın müəl li fi  dir. 

12 av qust 1923 – Tər cü mə çi Ka mil Hə sən oğ lu Məm mə dov 
(1923-1989) Ba kı da ana dan olub. SS Rİ xalq la rı ədə biy ya tın dan 
tər cü mə et di yi pyes lər teatr lar da ta ma şa ya qo yu lub.

12 av qust 1926 – Xalq şairi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Qa bil (Qa-
bil Al lah ver di oğ lu İmam ver di yev; 1926 – 3.4. 2007) Ba kı da ana dan 
olub. Ki tab la rı: “Mə nim ma vi Xə zə rim”, “Öm rüm bo yu”, “Nə si mi”, 
“Öm rün həb lə ri”, “İla hi qis mə ti” və s. 

Dünya
6 av qust 1868 – Fran sız ya zı çı sı, şair, dra ma turq Pol Klo del 

(Paul Claudel; 1868-1955) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qı zıl baş”, “Gi-
rov”, “Bo yat çö rək”.

6 av qust 1899 – Gür cü akt yo ru və re jis so ru, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Aka ki Va sad ze (1899-1978) ana dan olub. Film lə ri: “Bö yük us ta dın 
sa ğı”, “Ayın oğur lan ma sı”.

7 av qust 1867 – Al man eksp res sionist rəs sa mı Emil Nol de (Han-
sen; 1867-1956) ana dan olub.

7 av qust 1911 – Ame ri ka akt yo ru və ki no re jis so ru Ni ko las Rey 
(Nic ho las Ray; 1911-1979) ana dan olub. “İdeal sız üs yan kar” fi l mi nə 
gö rə “Os kar” mü ka fa tı alıb.

8 av qust 1928 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti Ni na Men şi ko va (1928-
2007) ana dan olub. Çə kil di yi fi lm lər: “Əs gər haq qın da bal la da”, 
“Qız lar” və s.

9 av qust 1899 – Avst ra li ya əsil li in gi lis ya zı çı sı Pa me la Tre vers (Pa-
me la Lyn don Tra vers – əsl adı He len Lyn don Goff ; 1899-1996) ana dan 
olub. “Me ri Pop pin sin ma cə ra la rı” se ri ya sın dan əsər lə rin müəl li fi  dir.

9 av qust 1963 – Ame ri ka mü ğən ni si Vit ni Hyus ton (Whit ney Eli-
za beth Hous ton; 1963 – 11.2.2012) ana dan olub. Də fə lər lə “Qrem-
mi” və “Em mi” mü ka fa tı qa za nıb.

9 av qust 1975 – Gör kəm li rus bəs tə ka rı, pe da qoq Dmit ri Şos ta-
ko viç (25.9.1906 – 1975) və fat edib. “Mt sen qə za sı nın le di Mak be ti” 
ope ra sı nın, “Qı zıl əsr”, “İşıq lı bu laq” və s. ba let lə rin, dün ya mu si-
qi xə zi nə si nə da xil olan sim fo ni ya la rın müəl li fi  dir. Film lə rə (“Ovod”, 
“Ham let”) mu si qi ya zıb.

10 av qust 1845 – Qa zax klas sik ədə biy ya tı nın ba ni si, maarif çi 
şair Abay (əsl adı İb ra him Ku nan ba yev; 1845-1904) ana dan olub. 
“Qa ra söz” ad lı 45 prit ça və fəl sə fi  trak tat dan iba rət poema ədi bin 
ən bö yük əsə ri dir.

10 av qust 1895 – Rus şairi və ya zı çı sı Mi xail Zo şen ko (1895-
1958) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qay ta rıl mış gənc lik”, “Ta ras Şev çen-
ko” po vest lə ri və s.

10 av qust 1912 – Bra zi li ya ya zı çı sı Jor ji Ama du (Jor ge Ama do; 
1912-2001) ana dan olub. Ro man la rı: “Mö cü zə lər köş kü”, “Mü qəd-
də sin yox ol ma sı”, “Qum sal lıq ka pi tan la rı” və s.

10 av qust 1960 – Gür cü akt yo ru Ma mu ka Ki ka leyş vi li (1960 – 
3.5.2000) ana dan olub. Azər bay can da re jis sor Va qif Mus ta fa ye vin 
“Ya ra maz” fi l min də (Hə təm) çə ki lib.

11 av qust 1748 – Al man bəs tə ka rı Yo zef Şus ter (Jo seph Sc hus-
ter; 1748-1812) ana dan olub.

11 av qust 1921 – Ame ri ka ya zı çı sı Aleks Hey li (Ale xan der Mur-
ray Pal mer Ha ley; 1921-1992) ana dan olub. Av to bioq ra fi k “Kök lər” 
ro ma nı ilə dün ya şöh rə ti qa za nıb.

12 av qust 1866 – İs pan dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı (1922) laureatı Xa sin to Be na ven te-i-Mar ti nes (Ja cin to Be na ven te 
Mar ti nez; 1866-1954) ana dan olub. “Qu ber na to run xa nı mı”, “Şən bə 
ge cə si”, “Yax şı mə həb bə tin dərs lə ri” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir.

12 av qust 1955 – Al man (yə hu di əsil li) ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə 
No bel mü ka fa tı laureatı (1929) To mas Mann (Paul Tho mas Mann; 
6.6.1875 – 1955) və fat edib. İn tel lek tual nəs rin us ta sı olub. Əsər lə-
ri: “İosif və onun qar daş la rı” tet ra lo gi ya sı, “Bud denb rok lar”, “Dok tor 
Faus tus” romanları və s.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN
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Elə sə nət kar lar var ki, fər di is-
te dad la rı sa yə sin də yad daş-
lar da əbə di iz sa lır, unu dul-
mur lar. Əmək fəaliy yə ti nin 

çox his sə si ni teat ra həsr edən, 
ya ra dı cı lıq me to du sə mi mi-
lik, tə biilik olan, Azər bay can 
ki no sun da 20-dən ar tıq film də 
ya şa rı rol la rı ilə ha fi zə lər də 
qa lan Yu sif Yul du zun (1905–
1979) sə nət sev gi si, bil gi si də 
uğu ru na zə min ya ra dıb. Ki no-
da ti pik su rət lər ya ra dan, la kin 
po ten sialı tam açıl ma yan, 
də rin sə nət bil gi si ar xa plan da 
qa lan akt yo run ana dan ol ma-
sı nın 116-cı il dö nü mün də ya ra-
dı cı lıq mün də ri cə si ni iz lə yə cək, 
xa rak te rik ki no ob raz la rı nı 
ya da sa la ca ğıq.   

Kinoya təsadüfən 
gəlməmişdi

Yu sif Yul du zun sə nət es te-
ti ka sı nı də rin dən bil mə si gör-
kəm li ki no re jis sor la rın qu ru luş 
ver di yi fi lm lə rə də vət al ma sı na, 
mən tiq li ek ran əsər lə rin də ya ra-
dı cı he yə tə da xil ol ma sı na, təd-
ri cən fi lm lər də re jis sor as sis ten-
ti, re jis sor iş lə mə si nə, dubl yaj 
re jis so ru ki mi fəaliy yət gös tər-
mə si nə sə bəb olub. 

Ek ran ob raz la rı da ha çox epi-
zod, ki çikp lan lı olan sə nət bi li-
ci si nin re jis sor la rın diq qə tin dən 
ya yın ma ma sı onun ki no ya tə-
sa dü fən gəl mə mə sin dən, sə nət 
pe şə ka rı ol ma sın dan xə bər ve-
rir. Onun po ten sial zən gin li yi ni 
ki no da bə yan edən de büt ro lu 
“O ol ma sın, bu ol sun” ki no ko me-
di ya sın da kı bəy su rə ti dir. Akt yor 
fi lm də küt lə vi səh nə lər də, ar xa 
plan da təq dim olu nan ro lun təf-
si rin də ifa də və jest ba xı mın dan 
ha di sə lə rin ifa də li şər hi nə dəs tək 
olur, özü nə məx sus təq di mat da 
möv cud və ziy yə ti təh lil edir. Bun-
dan son ra “Əh məd ha ra da dır?” 
ki no ko me di ya sın da Yu sif ob ra zı 
ilə fi l min ko mik me xa niz mi ni sa-
də və tən da şın hə yat tər zi fo nun-
da sə mi mi pri yom lar la da vam et-
di rən, kö mək çi plan la rın ko lo ri ti ni 
yük sək, özü nə məx sus ta pın tı lar-
la röv nəq lən di rən akt yor növ-
bə ti  ek ran ob raz la rı nı (məh dud 
im kan çər çi və sin də be lə) da ha 
ifa də li, xa rak te rik ya ra dır. 

Gör kəm li ki no re jis sor Hə sən 
Se yid bəy li nin “Mö cü zə lər ada-
sı” (1963) fi l min də Qu lam da yı 
ob ra zı nı hə va lə et di yi akt yo run 
oyu nu ro lu ki çik plan da be lə ta-
nıt ma sı na, kö mək çi per so na jın 
ha di sə lə rin mə ziy yə ti nin açıl-
ma sın da fəal iş ti ra kı na im kan 
ya ra dıb. Akt yo run hə yat ma te-
rial la rın dan ma ya la nan di gər 
ek ran per so naj la rı (Qo ca – “Şə-
rik li çö rək”, Fal çı – “Qə rib cin lər 
di ya rın da”, Ha cı Xey ri – “Ye nil-
məz ba tal yon” və s.) da ha ge-
nişp lan lı rol la rı oy na ma ğa qa dir 
ol du ğu nu bir da ha təs diq lə yir. 

“Azər bay can fi lm”də uzun il-
lər ki noope ra tor iş lə miş Fə ra miz 
Məm mə do vun akt yor haq qın da 
xa ti rə lə ri bu tə səv vü rü mü zü də-
qiq ləş di rir: “Yu sif Yul duz işi nə çox 
də qiq ya na şan sə nət kar idi. Çə-
ki li şə heç vaxt ge cik mir di, dubl yaj 
fəaliy yə ti nə də mə su liy yət lə ya-
na şır dı. Ha mı ilə dil ta pan, yo la 
ge dən in san idi. Səs yaz ma stu-
di ya sın da ki min sə işi tə lə si yə dü-
şən də öz növ bə si ni ona ve rir, özü 
isə növ bə ti gü nü öh də li yin də olan 
fi l mi dubl yaj edir di.   

Sa kit xa rak ter li in san idi. San-
ki öz dün ya sı var dı. Heç vaxt 
ye mək xa na da ye mək ye mir di. 
Ye mə yi hə mi şə ev dən gə ti rir, 
kə nar da bir ma sa da əy lə şib sa-
kit cə na ha rı nı edir, son ra isə işi-
nin ba şı na ke çir di. 

“Ye nil məz ba tal yon” fi l min-
də qu raş dı rıl mış səh nə lər üz rə 
ope ra tor olan Mir zə Mus ta fa-
ye vin as sis ten ti ki mi ça lı şır dım. 
Ya dım da dır, Hü seyn Se yid za də 
Yu sif Yul du za aid olan kadr la rı 
bir dub la çə kir di. Yu sif Yul duz isə 
bun dan na ra hat lıq his si ke çi rir di.

De yən də ki, “Hü seyn müəl lim, bəl-
kə bir dubl da çə kək, han sı yax şı 
alın sa, onu sax la yar sı nız” Se yid-
za də qə ti şə kil də bil di rir di ki, “Yu sif 
bir də fə çə kil di bəs di, yax şı dı”.

Film də Ana to li Yur çen ko, Mi xail 
Or lov və di gər də vət li  akt yor lar 
çə ki lir di lər. On lar da Yu sif Yul du-
zun ki çikp lan lı ro lu bö yük coş qu 
ilə ifa et mə si nə hey ran olur du lar, 
ona çox yax şı mü na si bət bəs lə-
yir di lər. Yu sif Yul duz ro lu üzə rin-
də hə mi şə iş lə yən  pe şə kar idi”.  

Mü sa hi bi mi zin Yu sif Yul duz 
haq qın da söy lə dik lə ri və onun 
uzun müd dət li teatr fəaliy yə ti ki-

no da ge nişp lan lı rol la ra də vət 
al ma ma sı haq qın da sual do ğu-
rur. Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
ta nın mış teatr şü nas-tən qid çi 
İlham Rə him li nin Yu sif Yul du za 
həsr olun muş mə qa lə sin dən isə 
bu və ya di gər sual la ra ca vab ta-
pı rıq. Hə min mə qa lə dən müəy-
yən çı xa rış la rı oxu cu la rın diq qə-
ti nə çat dı rı rıq.    

Qısa arayış
“Yul duz” tə xəl lü sü ilə məş hur-

la şan Yu sif Sey ful la oğ lu Əli yev 
əs lən Cə nu bi Azər bay can dan dır. 
1905-ci il av qus tun 4-də Ba kı da 
ana dan olub. Yed di ya şı olan-
da bir il də mir çi ya nın da şə yird 
du rub. 1913-cü il də Türk-rus 
(rus-ta tar) mək tə bi nə ge dib. İki 
il ora da oxu duq dan son ra Alek-
se yev adı na Ali ib ti dai mək tə bə 
ke çib və üç il bu ra da təh sil alıb. 
1918-ci il də Po li tex nik mək tə-
bi nin me xa ni ka şö bə si nə da xil 
olub. 1920-ci il də “Gənc iş çi” qə-
ze tin də mə sul ka tib və re dak tor 
iş lə yib. Bir müd dət son ra Mosk-
va da Şərq Zəh mət keş lə ri nin Ko-

mi tə si Təb li ğat, təş vi qat şö bə si-
nin mü di ri iş lə yib (1922-1925). 
Teat ra xü su si ma ra ğı ol du ğu na 
gö rə 1925-ci il də Pe ter bur qa 
ge dib, Pe ter burq Səh nə sə nə-
ti mək tə bin də Ser gey Pav lo vun 
re jis sor sin fi n də ix ti sas təh si-
li alıb. Kur sun dip lom ta ma şa sı 
Şeks pi rin “Otel lo” fa ciəsi olub. 
Otel lo ro lu nu da Yu sif Yul duz 
özü oy na yıb (son ra lar o, Tifl  is də 
və Gən cə də özü qu ru luş ver di yi 
“Od gə li ni” ta ma şa sın da El xan 
ob ra zı nı ifa edib). 1927-ci il də 
təh si li ni bi ti rə rək Ba kı ya qa yı dıb. 

Mil li Dram Teat rı na re jis sor gö-
tü rü lüb və müx tə lif ta ma şa la ra 
qu ru luş ve rib. Azər bay can mil li 
re jis sor mək tə bi nin ilk təh sil li pe-
şə kar re jis sor la rın dan olan Yu sif 
Yul duz bu sə nə tin for ma laş ma-
sın da müs təs na xid mət gös tə-
rən sə nət kar lar dan bi ri idi. Onun 
həm realist, həm ro man tik, həm 
də ro man tik-psi xo lo ji səp ki də 
mo nu men tal qu ru luş la rı olub.

Səyyar rejissor
1932-ci il də az müd dət Nax çı-

van Döv lət Dram Teat rı nın baş 
re jis so ru olan Yu sif Yul duz 1932-

1933-cü il lər də Or du bad Döv lət 
Dram Teat rın da baş re jis sor iş lə-
yib. 1933-cü ilin ap re lin də teatr 
bağ lan dı ğı na gö rə Ba kı ya qa yı-
dıb. Bu ra da ona iş ver mə dik lə-
ri nə gö rə 1933-cü ilin so nun dan 
1934-cü ilin əv və li nə ki mi Lən kə-
ran da klub mü di ri iş lə yib. 

Lən kə ran dan qa yı dan da əv-
vəl cə Aka de mik Dram Teat rı na 
sı ra vi qu ru luş çu re jis sor gö tü-
rü lən (16 fev ral 1934) Yu sif Yul-
duz 1934-cü il okt yab rın 9-da 
teat ra baş re jis sor tə yin olu nub. 
Bir qə dər iş lə yən dən son ra hə-
min ilin no yab rın da o, sə nət yar-
dı mı üçün bi ril lik müd də tə Aş qa-
bad Döv lət Azər bay can Teat rı na 
(“Az Mil lət lər Teat rı”) gön də ri lib. 
Bu teatr da səh nə us ta la rı nın 
art ma sı, ifa də, üs lub va si tə lə ri-
nin zən gin ləş mə si, teat rın pe şə-
kar lıq yö nüm də for ma laş ma sı, 
mo nu men tal ya ra dı cı lıq yo lu na 
yön al ma sı məhz Yu sif Yul du-
zun re jis sor lu ğu na bağ lı dır. 

1935-ci ilin no yab rın da Aş-
qa ba da eza miy yə ti so na ça tan 
Yu sif Yul duz Ba kı ya qa yı dıb. 

Am ma Aka de mik teat ra nəin-
ki baş re jis sor, hət ta heç sı ra vi 
qu ru luş çu re jis sor ki mi də gö-
tür mə yib lər. Xalq Maarif Ko-
mis sar lı ğı İn cə sə nət İş lə ri İda-
rə si nin sə rən ca mı ilə Ta ta rıs tan 
Nats men Döv lət Teat rı na bə dii 
rəh bər gön də ri lən re jis sor bir 
ilə ya xın ora da ça lı şıb. 1936-cı 
il də Ba kı ya qa yı dan da onu Nax-
çı van teat rı na bə dii rəh bər tə yin 
edib lər. Hə min ilin ikin ci ya rı sın-
da isə Tifl  is Döv lət Azər bay can 
Dram Teat rı na baş re jis sor və-
zi fə si nə ge dib. Or da çox qa la 
bil mə yən re jis sor Azər bay ca-
na qa yı dıb, 1938-ci ilin okt yabr 
ayın dan 1939-cu ilin iyun ayı na-
dək Mir zə a ğa Əli yev adı na Şa-
ma xı Döv lət Kol xoz və Sov xoz 
Teat rın da baş re jis sor iş lə yib. 

Bir müd dət səy yar re jis sor ki mi 
müx tə lif ra yon teatr la rın da ça lış-
dıq dan son ra 1939-cu il də qı sa 
müd də tə Gənc Ta ma şa çı lar Teat-
rı na sı ra vi re jis sor gö tü rü lən Yu sif 
Yul duz müx tə lif il lər də Qa za xıs ta-
nın Çar dus vi la yə ti nin Kerk Kol xoz 
və Sov xoz Teat rın da (1942), Nə-
cəf bəy Və zi rov adı na Ağ daş Döv-
lət Dram Teat rın da (1946-1947), 
Göy çay Döv lət Dram Teat rın da 
(1948-1949), Gən cə Döv lət Dram 
Teat rın da (1935-1936 və 1950-
1952), Ab bas qu lu ağa Ba kı xa nov 
adı na Qu ba Döv lət Dram Teat-
rın da (1955) bə dii rəh bər və ya 
baş re jis sor və zi fə lə rin də ça lı şıb. 
Həm çi nin İrə van Döv lət Azər bay-
can Dram Teat rın da (1939-1940), 
Lən kə ran Döv lət Dram Teat rın da 
(1946-1947) sı ra vi re jis sor ki mi 
qu ru luş lar ve rib.  

Şəhla ƏMİRLİ
kinoşünas

“Nə yaxşı göydədi hələ göy üzü”...

Azər bay can Ya zı çı-
lar Bir li yi nin üz vü, 
şair, pub li sist Hü-
seyn Ba ğı roğ lu-

nun “Nə yax şı göy də di 
hə lə göy üzü” şeir lər 
ki ta bı çap dan çı xıb. 
Ki ta bı 60 il lik yu bi le-
yi ni qeyd edən şairin 
oxu cu la rı qar şı sın da 
ya ra dı cı lıq he sa ba tı 
ki mi də də yər lən dir-
mək olar. 

Ki tab da yer alan bə dii nü mu nə lər in-
san la rı mə nə vi uca lı ğa, safl  ı ğa, özü nü-
dər kə, hu ma niz mə səs lə yir. 

Kim deyir bu ömür, bu gün havayı...
Hər ürək bir eşqin uçmuş sarayı.
Səhərlər Günəşi, axşamlar Ayı,
Gecələr özümü varaqlayıram...

“Bir şə hid əy nin də köy nək di Və tən” 
de yən şairin ye ni ki ta bın da yurd sev-
gi li, şan lı Or du mu zun İkin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı Qə lə bə so-
raq lı şeir lər xü su si yer tu tur. “Və tən”, 
“Azər bay ca nım”, “Sa lam, əziz Şu şa”, 
“Azər bay can-Tür ki yə”, “Sə nin ba ban”, 
“Azər bay can əs gə ri” və baş qa şeir lər-

də doğ ma tor pa ğa bağ lı lıq, 
Və tən öv lad la rı nın mi sil siz 
qəh rə man lı ğı yük sək po-
etik dil lə nəz mə çə ki lib. 

Ki ta bın üz qa bı ğın da Hü-
seyn Ba ğı roğ lu nun şeirin, 
bə dii sö zün ya ran dı ğı sir li 
mə qam haq qın da dü şün-
cə lə ri də ve ri lib. Müəl lif 
şeirin do ğul du ğu anı ağac-
la rın ya şıl yar paq la rın da 
ge dən fo to sin tez pro se si 
ilə mü qa yi sə edir: “Şair hə-
yə can la nır və be lə de yək 

ki, “öz or bi tin dən” çı xır. Bir ne çə mis ra nı 
qə bul edib “or bi ti nə” qa yı dır. Son ra pər-
va nə şa mın ba şı na do la nan ki mi şairin 
fi  kir lə ri də o mis ra la rın ba şı na do la nır. 
Ya vaş-ya vaş şeir tam şə kil də gö rü nür və 
ya zı lır...”.

Qeyd edək ki, Ba kı da “ReadENG Pub-
lis hing” MMC-də nəşr olu nan ki ta bın re-
dak to ru “Mə də niy yət” qə ze ti nin baş re-
dak tor müavi ni Fa riz Yu nis li dir.

Bun dan əv vəl Hü seyn Ba ğı roğ lu 
“Adam köl gə si nə səs lə mə mə ni” (1998), 
“Mən çiy nim dən ye rə qoy dum dün ya nı” 
(2001), “Ba şım da qar olur, aya ğım da 
yaz” (2010) ad lı ki tab la rı ilə oxu cu la rın 
gö rü şü nə gə lib.

“Ömrün payız çağı”nı
vərəqləyərkən

Şairə, Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin üz vü 
Za hi də Nüs rət qı zı nın bu gün lər də təq di-
ma tı ke çi ri lən “Öm rün pa yız ça ğı” ki ta bı 
ilə biz də ta nış ol duq. Ki tab da müəl li fin 

oxu cu nu hey rət lən di rən, də rin dü şün cə lə rə 
qərq edən, sö zün seh ri nə sa lan, ül viy yə tə 
səs lə yən şeir lə ri yer alıb.

Şair şeir ya zır, mis ra lar dü zür,
Sə rir və rəq üs tə dü şün cə lə ri. 
Giz lə nir yaz dı ğı mis ra lar alt da 
Bir şair se vin ci, şair kə də ri...

Nəş rin ön söz müəl li fi  və re dak to ru, fi  lo lo gi-
ya üz rə fəl sə fə dok to ru Va hi də Cə fər za də bil-
di rir ki, şairin hə ya ta, ger çək li yə, dün ya da və 
öl kə miz də baş ve rən ha di sə lə rə özü nə məx sus 
mü na si bə ti var. Mə nə vi-əx la qi möv zu lu şeir lər-
də həs sas bir ana qəl bi nin çır pın tı la rı eşi di lir. 
Ki tab da uzun il lər xal qı mı zın bağ rın da ağ rı ya 
çev ri lən Qa ra bağ möv zu sun da şeir lər qır mı zı 
xət lə ke çir.  

Ki ta bı və rəq lə dik cə oxu cu nun göz lə ri qar şı-
sın da söz du yum lu, hə ya ta sev gi ilə ya na şan, 
Ba kı kü lə yi nin ro man tik li yi ni in cə mis ra la ra dü-
zən zə rif qəlb li, zəh mət keş bir ana ob ra zı can-
la nır.

LALƏ

Obrazlarını yaşayan sənətkar

“Əhməd haradadır?”

“Yenilməz batalyon”

“Uşaqlığın son gecəsi”

“Alma almaya bənzər”
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№58-59 (1836)
4 avqust 2021son səhifə Latviyadakı konfransda 

xalça mədəniyyətimizdən bəhs olunub
LatviyanınGulbeneşəhərində“DiviJuliji”(İkiYulius)IVBeynəl
xalqİncəsənətFestivalıkeçirilib.3031iyultarixlərindəgerçək
ləşənfestivalbuşəhərdəanadanolmuştanınmışikirəssam
–YuliusStraumevəYuliusMadernieksinxatirələrinəhəsr
olunur.TədbirdəAzərbaycanMilliXalçaMuzeyinindirektoru,
İCOMAzərbaycanMilliKomitəsininsədriŞirinMəlikovada
iştirakedib.

Festival çərçivəsindəGulbeneBələdiyyəTarix və İncəsənət
MuzeyindəIVBeynəlxalqelmi-praktikkonfranstəşkilolunub.Şi-
rinMəlikovakonfransda“Azərbaycanxalçamədəniyyəti.Ənənə
vəmüasirlik”mövzusundaməruzəiləçıxışedib.
Ş.Məlikova tədbir iştirakçılarına qədim xalça sənəti, Azər-

baycan Milli Xalça Muzeyinin tarixi və onun yaradıcısı, gör-
kəmli alim Lətif Kərimov, vaxtilə Qafqaz Kustar Komitəsinin
rəhbəriolmuşlatviyalıYuliusStraumeninQafqazdakıfəaliyyəti
haqqındamüfəssəlməlumatverib.Direktorölkəmizdəxalça-
çılıq sənətinin əsas inkişaf istiqamətləri, o cümlədənmüasir
rəssamların yaradıcılığında ənənələrin yaşadılması prosesini
xüsusivurğulayıb.BukontekstdəAzərbaycanMilliXalçaMu-
zeyinin həm ölkəmizdə, həm də xaricdə keçirdiyi layihələrin
ictimaiyyət tərəfindən böyükmaraqla qarşılandığı, son dövr-
dəənənələrinyeniinterpretasiyadatəqdimatınınFaiqƏhməd,
Çingiz Babayev və başqa rəssamların əsərlərindəmüşahidə
edildiyidiqqətəçatdırılıb.
MəruzəçininAzərbaycanxalçaçılıqsənətiningünümüzdəda-

vamlıolaraqyeniyanaşmalarladahadazənginləşməsininbariz
nümunəsi olan son layihələr –NizamiGəncəvinin 880 illiyinə
həsrolunmuşxalçaeskizimüsabiqəsivəKazanşəhərindətəş-
kiledilmiş“Xalçasənəti–mənalarıntəkamülü”sərgisihaqqında
təqdimatıdakonfransiştirakçılarındamaraqdoğurub.
MilliXalçaMuzeyinindirektoruxalçaornamentlərininsemanti-

kası,qədimxalçatoxumatexnologiyalarınındirçəldilməsi,Azər-
baycandaxalçaçılıqsənətinindövlət tərəfindəndəstəklənməsi
haqqındaiştirakçılarınsuallarınıcavablandırıb,busahədəölkə-
mizdəgənckadrlarınhazırlanmasından,xalçasənətindətoxucu
vərəssamqadınlarınmühümrolundansöhbətaçıb.
KonfransdaLatviya,Türkiyə,Danimarka,İrandanolanmütə-

xəssislərdəmüxtəlifmövzulardaməruzələrləçıxışediblər.Son-
dakonfransiştirakçılarıarasındamüzakirələraparılıb.
GulbeneBələdiyyəTarixvəİncəsənətMuzeyinəAzərbaycan

Milli XalçaMuzeyinin nəşrləri təqdimolunub, konfrans iştirak-
çılarına isəmuzeyin promomaterialları – açıqcaları, broşürləri
paylanılıb.
İkigünlükfestivaldasərgilər,xalçatoxuma,boyaqçılıq,xəttatlıq

vədekorativ-tətbiqisənətindigərsahələriüzrəustaddərsləridə
keçirilib.

“Özünü kəşf et” – 
ustad dərsləri davam edir

AzərbaycanRəngkarlıqMuzeyindərəssamlığahəvəsiolan16
yaşdanyuxarıgənclərüçünnəzərdətutulmuş“Özünükəşfet”
devizliustaddərsləridavamedir.

Avqustun 4-də
rəssam Çingiz
Babayevin keçə-
cəyi növbəti dərs
“Eşq naxışları”
mövzusunda ola-
caq. Layihə av-
qustun 11-dəGü-
larə İsrafilovanın
iştirakı ilə “Səya-
hət”,18-dəƏmək-
dar rəssam İrina
Eldarovanın işti-
rakıilə“Güllər”mövzusundadərslərlədavamedəcək.Ayərzin-
dəsonuncudərsavqustun25-dəEliyarƏlimirzəyevinrəhbərliyi
ilə“Rəssamıngözü”mövzusunahəsrolunacaq.
Qeydedəkki,təcrübəsindənasılıolmayaraqhərkəsdərslər-

dəiştirakedəbilər.Bütünləvazimatlarmuzeytərəfindənqarşı-
lanır.
Yerlər məhdud olduğundan qeydiyyatdan keçmək zəruri-

dir.Qeydiyyat çərşənbəaxşamı–bazargünüsaat12:00-dan
20:00-dəkaparılır.
Ustaddərsləriödənişsizdir.
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MƏDƏNİYYƏT

Hərzamangörəndəki,
dünyahaqqsözəgöz
yumub,fotolarımlaəda
lətinbərpaolunacağına

inanmışam.Birçoxölkədə
siyasisəbəblərəgörəinsan
larasəhvməlumatverilir.
Mənhəmininsanlarıngözü
nüaçmağaçalışmışam.Çox
zamanAvropada,əsasəndə
Fransadadünyadabaşverən
hadisələricəmiyyətəolduğu
kimiçatdırmırlar.Mənorada
sərgilərtəşkiledir,insanlara
fotolarımlahəqiqətigöstər
məyəçalışıram.

Dünyaşöhrətlifotoqrafsoyda-
şımızRzaDiqqəti(RezaDeqati)
busözləri iyulun31-dəHeydər
ƏliyevMərkəzininönündəaçıq
havada təşkilolunan “Fotoların
tarixi”adlısərgisindədeyib.
“Mən otuz ildir Qarabağmə-

sələsini dünya ictimaiyyətinə
çatdırıram. Fransada təşkil et-
diyim sərgidə erməni diasporu
mənimlə razılaşmayıb, hətta
sərgimi pozmağa çalışıb. Əf-
qanıstan, Ruanda, Sarayevo
məsələlərində də eyni hallarla
qarşılaşmışam. Kimsə mənim-
lə razılaşmayanda fakt olaraq
fotolarımı göstərirəm”, – deyə
fotoqrafbildirib.
Sərgilənənfotolarıhaqdaməlu-

mat verən R.Diqqəti Azərbayca-
nıntolerantölkəolduğunubildirib:

“Ruspravoslavkilsəsisovetdöv-
ründəbağlanıb,anbarvəidman
zalı kimi istifadə edilib. 1990-cı
ildəbaşvermişqanlı20Yanvar
hadisələrində sovet qoşunları

Bakıda qırğın törədəndə atılan
güllələrkilsəyədəziyanvurub.
2000-ci ildə azərbaycanlı iş

adamı Aydın Qurbanov kilsəni
özvəsaitihesabınabərpaetdi-
rib. Bu, azərbaycanlıların tole-
rant olduğunu göstərən nümu-
nələrdənbiridir”.

O,BirinciQarabağmüharibə-
sində Şuşada olarkən çəkdiyi
foto barədə danışarkən deyib:

“O vaxt yollar bağlı idi. Dağ-
larda uzun və çətin yürüşdən
sonra mən Şuşa şəhərinə çat-
dım. Blokada zamanı artilleriya
atəşi şəhərin əksər hissələrini
məhv etmişdi və buna görə də
azərbaycanlı əsgərlər Şuşada-
kıməktəbdən yaşayış yeri kimi
istifadə edirdilər. O vaxt cəsur
əsgərlər lazımi təchizatların ça-
tışmazlığı səbəbindən əziyyət
çəkirdilər.1992-ci ilmayın8-də
erməni silahlı qüvvələri şəhəri
ələkeçirdilər.28ilsonra,2020-ci
il noyabrın 8-də şiddətli döyüş-
lər nəticəsində Azərbaycan əs-
gərləriən təhlükəlivəçətindağ
yollarınıaşaraqşəhərigeriqay-
tardılar. Mən oraya qayıdanda
bütün evlərin, məscidlərin, mu-
zeylərin, tarixi abidələrin, mək-
təblərin, qəbiristanlıqların məhv
edildiyinigördüm.Buisəerməni
faşizmininmahiyyətinigöstərir”.
R.Diqqətiçəkdiyidigərfotoların

datarixindəndanışıb,ictimaiyyət
nümayəndələrinin və jurnalistlə-

rinsuallarınıcavablandırıb.
Sərgidə məşhur fotoqrafın

100fotosunümayişetdirilir.

Özbəkistan tam olaraq 
latın əlifbasına keçib

Azərbaycanda20iləv
vəllatınqrafikalıəlifbaya
keçidinbaşaçatdığı1
avqusttarixiÖzbəkis
tandadayeniəlifbanın
bayramınaçevriləbilər.
ButarixdənÖzbəkistan
tamolaraqlatınəlifbası
nakeçib.

Qeydedəkki,indiyədəkdövlətorqanlarıtərəfindənşəhər,kü-
çə,məhəllə,kənd,nazirlik,komitə,digəridarəvətəşkilatadla-
rının, rəsmisənədvəyazışmaların,müxtəlifblankların,kargü-
zarlıqsənədlərinin,kitabvəqəzetlərin,reklamvəelanlarınlatın
əlifbasındayazılışıvəçapıtəminedilib.
Xatırladırıq ki, 2021-ci il fevralın 10-da Özbəkistan Nazirlər

Kabinetininqəbuletdiyiqəraragörə,ölkətamolaraqlatınəlifba-
sına2022-ciilinsonunadəkkeçməliidi.DahasonraÖzbəkista-
nınmüstəqilliyinin30illiyiiləbağlılatınqrafikalıəlifbayakeçidin
tezləşdirilməsiqəraraalındı.

Açıq havada “Fotoların tarixi”
“Otuz ildir Qarabağ məsələsini dünyaya çatdırıram”

“Roma imperiyasının sərhədləri”
Hissə-hissə Dünya İrsi Siyahısına salınır

ÇininFuçjouşəhərininevsahib
liyində,lakinonlaynformatda
gerçəkləşən(16–31iyul)UNES
COnunDünyaİrsKomitəsinin

44cüsessiyasındaDünyaİrsiSiyahı
sınadaxiledilənnominasiyalardan
biridəDunayçayıboyuncayerləşən
qədimRomaistehkamlarıdır.

Nominasiya Avstriya, Almaniya və
Slovakiyanın birgə müraciəti əsasında
DünyaİrsiSiyahısınatəqdimedilmişdi.
Latınca limes (sərhəd) adlanan bu

istehkam,qala vəmüdafiəməqsədli ti-
kililər Roma imperiyası dövründə Bö-
yük Britaniyadan başlayaraq Mərkəzi
və Şərqi Avropaya, oradan isə Yaxın
Şərq və Şimali Afrikaya uzanan geniş
bir arealı əhatə edib. İndiyədək Böyük
BritaniyadayerləşənAdrianvəAntonius
səddi (1987/2008-ci illər) vəAlmaniya-
dayerləşənYuxarıGerman-Retsərhəd
istehkamları (2005) Dünya İrsi Siyahı-

sına daxil edilib. Dunay çayı boyunca
yerləşən istehkam qalıqları ilə ümumi
uzunluğu6minkilometrəçatan “Roma
imperiyasının sərhədləri” adlı transmilli
layihəninnövbətimərhələsimötəbərsi-
yahıdayeralıb.
Avstriyada 22 məntəqə Dunay isteh-

kamları arasında yer alır. Onların sıra-
sındamühümarxeoloji qazıntıməkanla-
rı, qədim sərhəd istehkamları və onların
bürcləri,nəqliyyatyollarıvəsərhədyaxın-
lığındakımülkiyaşayışməskənləridəvar.

Türkiyəninİzmirşəhəriartıq
ənənəhalınıalanEfesOpera
vəBaletFestivalınanövbəti
dəfəevsahibliyiedəcək.IV
BeynəlxalqEfesOperavəBa
letFestivalının24avqust–3
sentyabrtarixlərindəkeçiril
məsinəzərdətutulur.

Türkiyə Dövlət Opera və Ba-
let Teatrından verilən məlumata
görə, 2018-ci ildə əsası qoyulan
festival2021-ciildəpandemiyailə
bağlızəruritədbirlərəuyğuntəşkil
ediləcək.Festivaldaklassikopera
və balet əsərləri ilə yanaşı, kon-
sertproqramlarıdatəqdimedilir.
Builki festival 24 avqustda

“Efes Antik Teatrı” səhnəsin-
dəİzmirDövlətOperavəBalet
Teatrının təqdimatında Cüzep-
pe Verdinin “Traviata” operası-
nıntamaşasıiləaçılacaq.
26avqustda “EfesOdeon”da

Praqa Dövlət OperasındanMi-
kaelaZaymi,BledarZaymi,Eqli

Prifti və İzmirDövlətOpera və
BaletTeatrıOrkestrininfleytaçı-
sıHürkanEyvazoğludan ibarət
“Praqa ansamblı”nın konserti
olacaq.
Avqustun 28-də “Efes Antik

Teatrı”ndafransızbəstəkarıJorj
Bizenin “Karmen” operasının
musiqiləri əsasında xüsusi xo-
reoqrafiktamaşagöstəriləcək.

1 sentyabrda BornovaAşıq
Veysəl Amfiteatrında Ankara
Dövlət Opera və Balet Teat-
rı Müasir Rəqs Birliyi tama-
şaçıları ötən əsrin 30-cu illər
Amerikasına aparan “Qanqs-
ter” konsert proqramı təqdim
edəcək.
Festivalın3sentyabrda“Efes

Antik Teatrı”nda təqdim edilə-

cək son konserti 2021-ci ildə
həyatını itirən Türkiyə opera
dünyasının məşhur iki tenoru
EnderArımanvəErolUrasait-
haf ounlacaq. Xatirə konsertin-
dəİzmirDövlətOperavəBalet
TeatrıOrkestrininxoruvəsolist-
ləriçıxışedəcək.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Göydən içməli su gələcək...
Dünyadailkdəfəatmosferdəndayanıqlısu
təchizatınıhəyatakeçirəcəklayihəyəstartve
rilib.BirləşmişƏrəbƏmirliklərinin(BƏƏ)pay
taxtıƏbuDabininMəsdərrayonundaABŞın
“Aquovum”texnolojişirkətiiləbirlikdəpilot
layihəninreallaşdırılmasınabaşlanılır.

Əbu-Dabidəkeçirilənmətbuatkonfransındabil-
dirilibki,bərpaolunanenerjimənbələrihesabına
işləyəcəkatmosfersugeneratorlarıunikalkeyfiy-
yətəmalikdir.Termalenerjivasitəsiləhavadansu
təminedəcəkgeneratorlarhesabınadayanıqlısu
təchizatımümkünolacaq.Eynizamandakarbon
qazıemissiyasınınqarşısınıalacaqyeniinnova-
tivtexnologiyanümunəsiBƏƏ-dəhəyatakeçiri-
lənyaşıliqtisadiyyatadatöhfəolacaq.
Yeni layihəni texnologiyada inqilab kimi qiy-

mətləndirən“GlobalMarketİnsight”təşkilatıbə-
yanedibki,bugeneratorlarıntezliklədünyada,
xüsusənsuproblemləriolanYaxınŞərqvəAf-
rikadaquraşdırılmasıiçməlisuyaolantələbatın
təminedilməsindəmühümroloynayacaq.
Atmosfer su generatorlarının bir ildən sonra

sınaqdankeçirilməsivəistifadəyəverilməsinə-
zərdətutulur.

Misirdə Azərbaycan dili kurslarının 
yeni dinləyiciləri ilə görüş

“Vətənpərvər”–AzərbaycanınMisirdəDiasporTəşkilatlarıBirliyi
ninnəzdindəfəaliyyətgöstərənvəQahirəninmüxtəlifuniversitet
lərindətəhsilalanmisirlivəəcnəbitələbələrəödənişsizəsasda
təhsilverənkurslarınAzərbaycandiliüzrəbölməsininyenidinlə
yiciləriiləgörüşkeçirilib.

Birliyinsədri,tədqiqatçı-alimSeymurNəsirovçıxışedərəktələbə-
lərəAzərbaycanıntarixi,mədəniyyəti,ədəbiyyatıbarədəməlumat
verib.Azərbaycandilininəhəmiyyətindənbəhsedəndiasporsədri
diqqətəçatdırıbki,həriltəşkiledilənbukurslarındinləyiciləriAzər-
baycandilininqrammatikqaydalarınıöyrənir, həmçinin sonradan
tərcüməiləməşğulolurlar.Tələbələrintərcüməetdikləriməqalələr
yaxın vaxtlardaMisir-AzərbaycanDostluqCəmiyyətinin fəaliyyəti
iləbağlıişıqüzügörəcəknəşrdədərcolunacaq.Kurslardahəmçi-
ninölkəmizintarixi,mədəniyyətivəədəbiirsidətədrisedilir.
S.Nəsirov kurslarda iştirak edəcək 41 tələbəyə tədris prosesi

haqqındamüfəssəlməlumatverib.Ümumilikdədiaspormərkəzin-
dədünyanın31ölkəsindən350tələbəAzərbaycandiliiləyanaşı,
ərəbdili,dekorasiya,xəttatlıqsənətivədigərfənlərüzrəödənişsiz
təhsilalır.

İzmirdə növbəti Efes Opera və Balet Festivalı keçiriləcək
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