
Ta ri xi mi zin şan lı sə hi fə si olan və igid 
Və tən öv lad la rı nın qa nı ilə ya zı lan 44 
gün lük mü ha ri bə nin il dö nü mü ya xın-
la şır. Xal qı mı za il lər dir təş nə ol du ğu 

Zə fə ri bəxş edən Və tən mü ha ri bə si nin 
baş lan dı ğı 27 sent yabr tək cə təq vi mi mi-
zə de yil, ta ri xi yad da şı mı za da əbə diy-
yə tə dək qa la caq Anım Gü nü ki mi həkk 
olu nub. 

Bu Zə fər na mi nə ölüm süz lü yə yü yü rən 
oğul la rın ya di gar la rı, be lə qəh rə man la rı 
dün ya ya gə ti rən ana lar – ümu mi lik də bü tün 
şə hid ailə lə ri döv lə ti mi zin və cə miy yə ti mi zin 
diq qət və qay ğı sı ilə əha tə  olu nub. Zə fə ri-
mi zin zir və si olan qa la-şə hə ri miz də ke çi ri-
lən təd bir lər də bu nun ör nə yi dir.

***
Şu şa Şə hə ri Döv lət Qo ru ğu İda rə si nin, 

Azər bay can Res pub li ka sı Mü da fi ə Na zir-
li yi nin dəs tə yi və “Fi re Land Pro duc tion”ın 
təş ki lat çı lı ğı ilə Və tən mü ha ri bə sin də şə hid 
ol muş qəh rə man la rın öv lad la rı üçün “Mə-
nim atam qəh rə man dır” ad lı la yi hə nin növ-
bə ti sil si lə təd bi ri bu də fə Şu şa şə hə rin də 
ke çi ri lib.

Şu şa Şə hə ri Döv lət Qo ru ğu İda rə sin dən 
bil di rib lər ki, təd bi rin məq sə di tor paq la rı mız 

uğ run da ca nın dan ke çən qəh rə man la rı mı-
zı bir da ha an maq, on la rın öv lad la rı na xalq 
qay ğı sı nın daimi ola ca ğı nı bir da ha hiss et-
dir mək, şə hid ba la la rı nın sə mə rə li is ti ra hə-
ti ni təş kil et mək dir.

Şə hid öv lad la rı sə hər saat la rın da hər bi po-
li sin mü şa yiəti ilə on la ra ay rıl mış av to bus lar-
da Şu şa şə hə ri nə is ti qa mət alıb lar. Şu şa şə-

hə ri nə “Zə fər mar şı”nı ifa edə rək da xil olan 
şə hid öv lad la rı təd bi rə öz ata la rı nın rəs mi 
həkk olun muş ge yim lər də, di gər uşaq lar su-
bay şə hid lə ri mi zin rəsm lə ri olan ge yim lər də, 
şə hid ana la rı isə öz öv lad la rı nın rəs mi olan 
və “Mə nim qəh rə ma nım” ya zıl mış ge yim lər-
də qa tı lıb lar.

davamı səh. 2-də

Zəfərimizin zirvəsindən barış göstərisi
“Mənim atam qəhrəmandır” layihəsinin növbəti tədbiri Şuşada keçirilib
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Muğam 
Mərkəzində 
kamera 
musiqisi axşamı

səh. 3

Rusiyalı mütəxəssis Musiqili Teatrda
səhnə hərəkəti və qılıncoynatma üzrə

ustad dərsləri keçir

səh. 3

Gəncə Dövlət 
Kukla Teatrı 
Estoniyada 
festivala qatılıb

səh. 4

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

27 sentyabr Anım Günüdür
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 2 
de kabr 2020-ci il ta rix li sə-
rən ca mı na əsa sən, Və tən 
mü ha ri bə sin də qəh rə man-
ca sı na dö yüş müş, öl kə mi zin 
əra zi bü töv lü yü yo lun da 
can la rı nı fə da et miş əs-
gər və za bit lə ri mi zə, bü tün 
şə hid lə ri mi zə də rin eh ti ram 
əla mə ti ola raq sent yab rın 
27-si Azər bay can da Anım 
Gü nü ki mi elan edi lib. Bu il 

ilk də fə qeyd olu na caq Anım Gü nün də bir sı ra təd bir lər nə zər-
də tu tu lub.

Təş ki lat Ko mi tə sin dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, Anım Gü nü saat 
12:00-da öl kə əra zi sin də şə hid lə rin əziz xa ti rə si bir də qi qə lik sü-
kut la yad olu na caq.

Şə hid lə ri miz öl kə də fəaliy yət gös tə rən di ni mə bəd lər də – məs-
cid lər də, kil sə lər də, si na qoq lar da də rin eh ti ram la yad olu na caq.

Ax şam saat la rın da xü su si işıq lan dır ma ilə bir sı ra bi na lar da, o 
cüm lə dən Hey dər Əli yev Mər kə zi nin bi na sı nın və “Alov qül lə lə-
ri”nin üzə rin də Azər bay can bay ra ğı əks olu na caq.

Hey dər Əli yev Fon du nun “Re gional İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi tə rə-
fi n dən də anım təd bir lə ri təş kil edi lə cək.

Anım Gü nü ilə əla qə dar mər kə zi və yer li ic ra ha ki miy yə ti st-
ruk tur la rı öl kə miq ya sın da bir sı ra təd bir lər təş kil edə cək, elə cə 
də öl kə mi zin xa ri cin də anım mə ra sim lə ri ke çi ri lə cək.

Üzeyir festivalının daha bir konserti 
Gəncədə təqdim olunub

Üze yir Ha cı bəy li XIII Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı nın kon sert 
proq ram la rı pay taxt dan kə nar da da ke çi ri lir. Xə bər ver di yi-
miz ki mi, fes ti va lın ilk kon ser ti sent yab rın 18-də Şu şa da təş kil 
edil miş di.

Sent yab rın 22-də fes ti val çər çi və sin də da ha bir kon sert Fik-
rət Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sın da təq dim edi lib. 
Mu si qi ax şa mın da F.Əmi rov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı və 
Rəqs An samb lı (bə dii rəh bər və baş di ri jor – Xalq ar tis ti Ağa ver di 
Pa şa yev) ge niş proq ram la çı xış edib.

davamı səh. 4-də

Bey nəl xalq Mu ğam Mər-
kə zin də sent yab rın 23-də 
“Üze yir Ha cı bəy li yə it haf” 
bey nəl xalq bəs tə kar lıq 

mü sa bi qə si qa lib lə ri nin təl tif 
olun ma sı mə ra si mi və ye kun 
kon ser ti ke çi ril di.

Bu ilin yan va rın da elan olu nan 
mü sa bi qə Nyu-York da fəaliy yət 
gös tə rən Mil li Mu si qi və Qlo bal 
Mə də niy yət Cə miy yə ti nin təş ki-
lat çı lı ğı, Ame ri ka –A zər bay can 
Mu si qi Fon du nun iş ti ra kı, Mə-
də niy yət Na zir li yi, Dias por la İş 
üz rə Döv lət Ko mi tə si və Azər-
bay ca nın ABŞ-da kı Sə fi r li yi nin 
dəs tə yi ilə real la şıb.

Üze yir Ha cı bəy li XIII Bey-
nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı çər çi-
və sin də ger çək lə şən ge cə də 
Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı Hu-
ma ni tar si ya sət, dias por, mul-
ti kul tu ra lizm və di ni mə sə lə lər 
şö bə si nin mü di ri Fə rəh Əli ye-
va, mə də niy yət na zi ri Anar Kə-
ri mov, Azər bay can Bəs tə kar lar 
İt ti fa qı nın səd ri, Xalq ar tis ti Fi-
rən giz Əli za də, xa ri ci qo naq lar, 
mə də niy yət və in cə sə nət xa-
dim lə ri iş ti rak edir di.

Əv vəl cə Mil li Mu si qi və Qlo bal 
Mə də niy yət Cə miy yə ti nin pre zi-
den ti, Əmək dar ar tist, pro fes sor 
Nər giz Əli ya ro va, Dias por la İş 
üz rə Döv lət Ko mi tə si nin səd ri 

Fuad Mu ra dov və Azər bay can 
Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın səd ri, 
Xalq ar tis ti Fi rən giz Əli za də çı-
xış edə rək Üze yir Ha cı bəy li XIII 
Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı nın 
əhə miy yə tin dən söz aç dı lar. Bil-
di ril di ki, da hi bəs tə ka rın ir si nin 
ge niş təb liğ olun ma sı məq sə di-
lə ke çi ri lən mü sa bi qə yə 26 öl kə-
dən 50 bəs tə kar qa tı lıb.

Çı xış çı lar “Üze yir Ha cı bəy li yə 
it haf” bey nəl xalq mü sa bi qə sin-
də qa lib gə lən bəs tə kar la rı təb-

rik edə rək on la ra ye ni ya ra dı cı-
lıq uğur la rı ar zu la dı lar.

Son ra mü sa bi qə qa lib lə ri nin 
ad la rı açıq lan dı. 

Bil di ril di ki, mü sa bi qə də I ye-
ri Ko lum bi ya bəs tə ka rı Ma rius 
Diaz (mü ka fa tı Ko lum bi ya nın 
öl kə miz də ki sə fi  ri Luis An to nio 
Di ma te Kar de nas qə bul et di), II 
ye ri azər bay can lı bəs tə kar Tür-
kan Qa sım za də, III ye ri Bö yük 
Bri ta ni ya bəs tə ka rı Mat yu Par-
ritt qa za nıb.

Üze yir Ha cı bəy li adı na xü su-
si dip lo ma avst ri ya lı bəs tə kar 
Ari ya İs maili la yiq gö rül dü. Mü-
sa bi qə nin xü su si dip lom la rı na 
Or kun Te ke lioğ lu (Tür ki yə, mü-
ka fa tı qar daş öl kə nin Ba kı da kı 
sə fi  ri nin bi rin ci müavi ni Ba rış 
Say qın qə bul et di), Pa ri sa Sa-
bet (Ka na da), öl kə miz dən Ta-
hir İbi şov, Galymz han Se ke yev 
(Qa za xıs tan) və İs rail dən Brac-
ha Bdil la yiq gö rül dü lər.  “Ən 
gənc bəs tə kar” mü ka fa tı isə öl-
kə miz dən Zər rin Şü kü rə ve ril di.  

Son ra Azər bay can Döv lət 
Sim li Kvar te ti (Cey la Se yi do va 
– violin, Sol tan Məm mə do va – 
violin, Vax tanq İma nov – viola, 
Alek sey Mil tıx – cel lo), Azər bay-
can Döv lət For te piano Triosu 
(Töh fə Ba ba ye va – violin, Sə-
bi nə İb ra hi mo va – cel lo, El na rə 
Kə bir lins ka ya – piano) və “co-
deN Za” an samb lı nın (bə dii rəh-
bər və di ri jor – Sa mir Əsə dov, 
Gül naz İs ma yı lo va – vo kal, Zər-
rin Şü kür – piano və Nər giz Əli-
ya ro va – piano) ifa sın da Üze yir 
Ha cı bəy li nin və mü sa bi qə qa lib-
lə ri nin əsər lə ri səs lən di ril di.

Vyanada Azərbaycan muğamı axşamı

Sent yab rın 22-də Vya na da “Sarg fab rik” 
mə də niy yət evin də Əmək dar ar tist lər – 
tar zən Sa hib Pa şa za də və na ğa ra ifa çı sı 
Kam ran Kə ri mov Azər bay can mu ğam la-

rın dan iba rət inst ru men tal kon sert proq ra mı 
təq dim edib lər.

Əv vəl cə “Sarg fab rik” mə də niy yət evi nin təm-
sil çi si Lu kas Hand le çı xış edə rək  Vya na da kı 
Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi nə və “Kul-
teura sia” təş ki la tı na bu kon sert proq ra mı nın 
ər sə yə gəl mə sin də əmək daş lı ğa gö rə tə şək kür 
edib.

“Kul teura sia” təş ki la tı nın rəh bə ri Da niela Li-
ber virt kon ser tə gə lən lə rə Azər bay can haq qın da 
ümu mi mə lu mat ve rib, Azər bay can mu ğam sə-
nə ti və mil li çal ğı alət lə rin dən bəhs edib. Bil di ri lib 
ki, 2017-ci il də Sə mər qənd də nü fuz lu “Şərq tə-
ra nə lə ri” fes ti va lın da Qran-pri mü ka fa tı na la yiq 
gö rü lən S.Pa şa za də və K.Kə ri mov bir gə proq-
ram la mü tə ma di ola raq xa ri ci öl kə lə rə qast rol 
sə fər lə ri nə çı xır, fes ti val la ra qa tı lır lar. Al ma ni ya-
da bu qə bil dən olan fes ti val lar dan bi rin də on la-
rın ifa sı nı bə yə nən D.Li ber virt ifa çı la rı Vya na ya 
də vət edib. Bu, on la rın Avst ri ya da ilk so lo kon-
ser ti dir.

Kon ser tin ilk his sə sin də S.Pa şa za də və K.Kə-
ri mov “Ma hur-hin di” mu ğa mı nı dəs gah şək lin də 
və “Ba ya tı-Şi raz” mu ğa mı və kom po zi si ya sı nı ifa 
edib lər. Kon ser tin ikin ci his sə sin də Azər bay can 
mu ğam la rı içə ri sin də özü nə məx sus ye rə ma lik 
“Se gah” mu ğa mı səs lən di ri lib. Mu ğam kom po zi-
si ya sı nın tər ki bin də “Şu şa nın dağ la rı” mah nı sı ifa 
olu nub. Son ra “Şərq tə ra nə lə ri” fes ti va lın da Azər-
bay can mu si qi çi lə ri nə Qran-pri qa zan dı ran və on-
la ra dün ya şöh rə ti gə ti rən “Şur” kom po zi si ya sı təq-
dim olu nub. Al qış lar la ke çən kon ser tə “Qa ra bağ” 
mah nı sı və “Qa ra bağ şi kəs tə si” ilə ye kun vu ru lub.

“Xalça sənəti – mənaların təkamülü” 
sərgisinin açılışı keçirildi

Sent yab rın 23-də Azər bay-
can Mil li Xal ça Mu ze yin də 
“Xal ça sə nə ti – mə na la rın 
tə ka mü lü” sər gi si nin açı lı şı 
ke çi ril di. 

Qo naq la rı sa lam la yan mu-
ze yin di rek to ru Şi rin Mə li ko-
va bil dir di ki, la yi hə bu ilin 
ya yın da Ka zan Krem li Mu-

zey-Qo ru ğun da (Ta ta rıs tan, Ru si ya) nü ma yiş et di ri lib və bö yük 
ma raq la qar şı la nıb. Bu, Ta ta rıs tan pay tax tın da Azər bay can xal-
ça çı lı ğı na, onun ənə nə lə ri nə və müasir tə cəs sü mü nə həsr olun-
muş ilk ge niş miq yas lı eks po zi si ya olub. 

Qeyd edildi ki, müasir rəssamlar qədim sənətkarlığı yeni yol-
larla inkişaf etdirərək əsərlər yaradırlar. Bu sərgidə təqdim olu-
nan ənənəvi Azərbaycan xalçalarını və “Chingiz” təxəllüsü ilə 
işləyən Çingiz Babayevin müəllif əsərlərini birləşdirən də bu 
amildir.

davamı səh. 3-də

Polşalı musiqiçilər Bakı səhnəsində
Sent yab rın 22-də Üze yir Ha cı bəy li XIII Bey nəl xalq Mu si qi Fes-
ti va lı çər çi və sin də M.Ma qo ma yev adı na A zər bay can Döv lət 
Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da pol şa lı mu si qi çi lə rin iş ti ra kı ilə 
sim fo nik kon sert təq dim olun du. 

Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri ilə bir-
gə səh nə də Pol şa dan ta nın mış mu si qi çi lər – di ri jor Pa vel Kot la 
və İvo na So bot ka (sop ra no) çı xış edir di.  

səh. 3

“Leyli və Məcnun”un 
təsir dairəsində

Pan de mi ya nın pər də lə ri ni 
bağ la yıb, işıq la rı nı sön dür dü-
yü teatr sa lon la rın dan bi ri də 
Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Ope ra və Ba let Teat rı idi. 
İl ya rım dan çox idi ki, sə nət-
se vər lər bu teat rın səh nə sin-
dən se vim li ope ra və ba let 
nü mu nə lə ri ni iz lə yib zövq 
al maq im ka nın dan məh rum 
ol muş du lar.

Nə ha yət, göz lə di yi miz sə nət 
bay ra mı, Üze yir Ha cı bəy li XIII 
Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı çər-
çi və sin də ta ma şa çı lar bu qo ca-
man sə nət oca ğı nın da əzə mət li 
sa lo nu na top laş maq, mil li ope ra 
sə nə ti mi zin il ki ni – Üze yir bə yin 
“Ley li və Məc nun”unu bir da ha 
seyr et mək im ka nı qa zan dı lar.

davamı səh. 5-də

“Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf” bəstəkarlıq 
müsabiqəsinə yekun vuruldu
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Akademik Musiqili Teatr 
Gürcüstan teatrı ilə əməkdaşlıq edəcək
AzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrıiləGürcüs
tanınGiorgiEristaviadınaDövlətPeşəkarDramTeatrı
arasındayaradıcılıqəlaqələrinədairmemorandum
imzalanıb.

SənədiAzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrının
direktoru, Əməkdar incəsənət xadimi Əliqismət Lalayev
vəGiorgiEristaviadınaGürcüstanDövlətPeşəkarDram
TeatrınınbədiirəhbəriDavidÇxartişviliimzalayıblar.
ƏliqismətLalayevikiiləyaxındavamedənpandemiya

nıngətirdiyiproblemlərərəğmənAkademikMusiqiliTeat
rın kollektivinin gələcək planlar üzərində düşündüyünü
diqqətəçatdıraraq,imzalananmemorandumunbubaxım
danəhəmiyyətinivurğulayıb.
“Azərbaycan və Gürcüstan teatrları arasında memoran

dumunimzalanmasıölkələrimizarasındamədəniəlaqələrin
ildəniləmöhkəmlənməsinəsübutdur.Əminəmki,busənəd
yaxıngələcəkdəözbəhrəsini verəcək.Yaradıcılıqəlaqələ
rinin daha da genişlənməsini, qarşılıqlı qastrol səfərlərinin
təşkilini, rejissor, rəssammübadiləsini və s. nəzərdə tutan
sənədikidostölkəninteatrsənətçilərinibirbirinəvəbeynəl
xalqteatraləminədahadayaxınlaşdıracaq”,deyəobildirib.

Qarabağ irsi: 
mədəniyyət, memarlıq, incəsənət

“Zəfər dərsləri” elmi həftəsi
AMEAdaVətənmüharibəsinəhəsredilmiş“Zəfərdərs
ləri”elmihəftəsiçərçivəsindənövbətitədbirMemarlıq
vəİncəsənətİnstitutundakeçirilib.Onlaynformatdatəş
kilolunan“Qarabağirsi:mədəniyyət,memarlıq,incəsə
nət”adlıbeynəlxalqkonfransaTürkiyə,İran,Qırğızıstan
vəYaponiyadanelmadamlarıqatılıb.

ƏvvəlcəAMEAnın vitseprezidenti, akademik İsa Hə
bibbəyliçıxışedərəkAzərbaycanınişğalaltındaolanəra
zilərininazadolunmasıuğrundaaparılanVətənmüharibə
sinin birinci ildönümünəhəsr edilən “Zəfər dərsləri” elmi
həftəsibarədəməlumatverib.
Azərbaycan Memarlar İttifaqının sədri, Şərq Ölkələ

ri BeynəlxalqMemarlıqAkademiyasının vitseprezidenti,
professorElbayQasımzadəvəAzərbaycanMemarlıqvə
İnşaat Universitetinin rektoru, professor Gülçöhrə Məm
mədovaQarabağdaerməni qəsbkarları tərəfindənməhv
edilmişmemarlıqabidələrindənsözaçıblar.
Sonra Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun direktoru,

AMEAnınmüxbirüzvüƏrteginSalamzadə“Şuşamemar
lığındaşəbəkəsənəti”mövzusundaməruzəiləçıxışedib.
Konfransda “Azərbaycan təsviri sənətində Qarabağ

mövzusu”,“ŞuşaşəhərindəMüqəddəsVəftizçi İohankil
səsininbərpası”, “Müharibələrinmədəniyyətüzərində tə
siri”,“Hərbivaxtınfolkloruhaqqındadüşüncələr”vədigər
mövzulardaməruzələrtəqdimolunub.

“Azərbaycan opera inciləri” filmi təqdim olunub
Sentyabrın23dəÜzeyirHa
cıbəyliadınaBakıMusiqiAka
demiyasınınnəzdindəkiOpera
studiyasında“Azərbaycan
operainciləri”filminintəqdi
matıkeçirildi.TəqdimatÜzeyir
HacıbəyliXIIIBeynəlxalq
MusiqiFestivalınınproqramı
əsasındareallaşırdı.

Mədəniyyət Nazirliyinin dəs
təyiiləçəkilmişfilmdəƏməkdar
artist Ramil Qasımov Üzeyir
Hacıbəylinin “Koroğlu”, Əfra
siyab Bədəlbəylinin “Nizami”,
Müslüm Maqomayevin “Nərgiz”,
ReinholdQlierin “Şahsənəm”, Fik
rət Əmirovun “Sevil” və Ramiz
Mustafayevin “Vaqif” operalarında
əsaspartiyalarıifaedib.
İdeyamüəllifiHeydərƏliyevSa

rayının direktoru Ramil Qasımov
olan “Azərbaycan opera incilə

ri” filmiPrezident İlhamƏliyevin 7
may2021ci il tarixlisərəncamı ilə
Şuşa şəhərininAzərbaycanın mə
dəniyyət paytaxtı elan edilməsinə
vəzənginənənələriolanAkademik
OperavəBaletTeatrınınfəaliyyəti
nəhəsrolunub.

NURƏDDİN

Möminlər şirin quyruğundan deyil, 
Allahın buyurduğundan danışmalıdır

Vətənmüharibəsininbirinciildö
nümü,şəhidlərimizinAnımGünü,
həmçininİmamHüseynƏleyhis
səlamın40ı–Ərbəinərəfəsin
dəƏrdəbilməscidininimamının
səsləndirdiyifikirlərAzərbaycan
cəmiyyətindətəəssüfləqarşılanmış,
dindarlarınhaqlınarazılığınasəbəb
olmuşdur.BuməsələiləbağlıQaf
qazMüsəlmanlarıİdarəsinəçox
saylımüraciətlərdaxilolmaqdadır.

BufikirlərQafqazMüsəlmanlarıİda
rəsinin sədri şeyxülislam Allahşükür
Paşazadəninməsələ iləbağlıaçıqla
masındayeralıb.
Açıqlamadadeyilir:“AğayiAmulinin

məlumçıxışı,əlbəttəki,İranAzərbay
can əlaqələrinin möhkəmlənməsinə,
xalqlarımız arasında dostluq və qar
daşlıqmünasibətlərinindərinləşməsi
nə xidmət etmir. Ərdəbil kimi qədim,
zəngintarixəmalikbirAzərbaycanşə
hərində, dinimədəni irsimizə həmişə
ehtiram bəsləyən bir icmanın hüzu
runda belə bir çıxışı özünə rəva bil
məkənazıhörmətsizlikdir.İranİslam
Respublikasının da etiraf etdiyi kimi,
Azərbaycan öz torpaqlarını – Qara
bağıazadetməkləərazibütövlüyünü
bərpaedib.İndiisəbutorpaqlardaöz
suveren hüquqlarını, beynəlxalq qa
nunlara uyğunolaraqmöhkəmləndir
məklə,ermənibarbarlarınındağıtdığı,
tarmar etdiyi evlərimizi, viran qoyub

donuz tövləsinə çevirdiyi məscidləri
mizi, məhv etdiyi mədənimənəvi ir
simizi bərpa etdiyi və yenidənqurma
işləri apardığı zamanbuuğurlara bi
zimlə bərabər ağayiAmulinin də se
vinməsiməntiqi olardı. Lakin təəssüf
ki,Ərdəbilməscidininimamıqəsbkar
ların,separatçılarınvandaləməllərinə
gözyummağıtərcihetdi.Bizdindarlar,
möminlər yəqinki, şirdən,onunquy
ruğundan,müharibədəndeyil,Allahın
buyurduğu, Peyğəmbərimizin tövsiyə
etdiyi kimi, sülh, barış, dinclik niyyə
tindən, onun rəmzi olan göyərçindən
danışmalıyıq”.
Eynizamandaqeydolunubki,din

darlar,dinxadimləriUcaAllahınhök
münə istinadən insanları doğru yola,
haqqyoluna,ədalətədəvətetməlidir
lər.MüqəddəsKitabımızdabuyuruldu
ğu kimi: “(İnsanları) Rəbbinin yoluna
hikmətlə, gözəl öyüdnəsihətlə dəvət
etvəonlarlaəngözəltərzdəmücadi
ləet.Şübhəsizki,yolunuazanlarıda,
doğruyoldaolanlarıdaRəbbinyaxşı
tanıyır(Nəhl,125)”.
Allahşükür Paşazadənin açıqlama

sında vurğulanır ki, Azərbaycanİran
dostluq və əməkdaşlıq münasibətlə
rinə xələl gətirə biləcək belə çıxışlar
mehriban qonşuluq, İslam həmrəyli
yi ruhuna tamamilə ziddir: “Qarabağ
münaqişəsi bitib. Zənnimizcə, ağayi
Amulininxütbələrinibusəmtəyönəlt
məsimünasibolardı”.

İran xarici işlər nazirinin müavini 
Ağdama səfər edib

Azərbaycandasəfərdəolanİranınxariciişlərnazirinin
müavini,BeynəlxalqvəSiyasiAraşdırmalarMərkəzinin
direktoruMəhəmmədKazımSəccadpurvəTürkiyəninİran
AraşdırmalarıMərkəzinindirektoruHaqqıUyğursentyab
rın23dəAğdamrayonunasəfərediblər.

Qonaqlar rayonun işğaldanazadedilmişərazilərindəvəziy
yətlə, erməni işğalının izləri ilə tanış olublar.OnlaraQarabağ
xanlığınınqurucusuPənahəlixanınmülkü–“İmarət”komplek
sindəermənilərintörətdiyidağıntılar,XanqızıXurşudanuNatə
vanındağıdılmış,təhqirolunmuştürbəsi,ermənivandalimizinin
nişanəsiolandigəryerlərgöstərilib.Qonaqlarotuziləyaxında
vametmişişğalınşahidi–AğdamCüməməscidindədəolublar.
Qeydedəkki,sentyabrın22dəBeynəlxalqMünasibətlərin

TəhliliMərkəzinin (BMTM) təşkilatçılığı ilə Bakıda “Azərbay
canTürkiyəİranüçtərəfimünasibətləri”adlıkonfranskeçirilib.
Konfransda İran xarici işlər nazirininmüavini, Beynəlxalq

vəSiyasiAraşdırmalarMərkəzinindirektoruMəhəmmədKa
zımSəccadpurvəTürkiyənin İranAraşdırmalarıMərkəzinin
direktoruHaqqıUyğurunrəhbərliketdiyinümayəndəheyət
ləriiştirakedib.

əvvəli səh. 1-də

Onları İsa bulağında Prezi
dentin Şuşa rayonunda xüsusi
nümayəndəsiAydınKərimovvə
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİda
rəsi İdarə Heyətinin sədri Məf
tun Abbasov qarşılayıblar. Sə
hər yeməyi ərəfəsində doğum
günühəmingünətəsadüfedən
şəhid Ramid Hacıyevin övladı
Əlini hər kəs təbrik edib.Aydın
Kərimov şəhidimizin balasını
hədiyyə ilə sevindirib və onun
üçün Şuşada hazırlanmış tort
kəsilib.
Sonra tədbirə qonaq qismin

də qatılan Xalq artistləri Alim
Qasımov və Zülfiyyə Xanba
bayeva şəhid övladları, şəhid
anaları üçün İsa bulağında
“Qarabağın maralı” mahnısını
ifaediblər.
Bundan sonra tədbir iştirak

çıları Yuxarı Gövhər ağa məs
cidinə gediblər. Orada general
mayor Polad Həşimovun anası
Səmayə xanım başda olmaqla
şəhidanalarınamazqılıb,Alla
haduaediblər.
Tədbirə qatılan Olimpiya

çempionlarımız Cıdır düzündə
uşaqlarüçüngüləştəlimikeçib
lər. Yarışın sonunda Olimpiya
çempionlarıhəməylənən,həm
də yarışan uşaqların hər birini
medallarlatəltifediblər.

Tədbiringedişindəşəhidana
ları Şuşa qalasının önündə şə
hidlərimizin ruhuna ehsan bi
şirərək hazırda Şuşada xidmət
edənəsgərlərəveriblər.
Sonra tədbirin rəsmi hissəsi

keçirilib.Rəsmihissədəaparıcı
Nərgiz Cəlilova qəhrəman öv
ladlarını, şəhid analarını, şəhid
xanımlarını və tədbirə qatılan
digər qonaqları salamladıqdan
sonramüzəfərOrdumuzunşə
hid qəhrəmanlarının xatirəsi bir
dəqiqəliksükutlayadedilib.

Tədbirin ikinci aparıcısı Lalə
AzərtaşgeneralmayorPoladHə
şimovun anası Səmayə xanıma
sözverib. “Bu torpaqlarıgördük
cə bir daha təsəvvür edirəm ki,
buradanecəağırdöyüşlərgedib,
oğullarımız,şəhidbalalarımızne
cə qəhrəmanlıqlar göstəriblər”,
 deyən şəhid anası qeyd edib
ki,övladhəsrətinədözməkçətin
olsa da, oğlunun Zəfərimizin bir
parçasıolmasıiləqürurhissike
çirir.O,“Mənimatamqəhrəman
dır”tədbirinintəşkilatçılarınadərin

minnətdarlığınıbildirərəkŞuşaya
ayaqbasdıqlarıüçünxoşbəxtol
duğunuvurğulayıb.
Prezidentin Şuşa rayonunda

xüsusi nümayəndəsiAydın Kəri
movçıxışedərəkşəhidanalarına
belə qəhrəman övladlar yetiş
dikləriüçünminnətdarlıqedibvə
qəhrəmanoğullarvarolduqcabu
Vətənindəvarolacağınıdeyib.
 “Fire LandProduction”un rəh

bəriCəlalQurbanovbutədbiriŞu
şadakeçirməyinonlarüçünşərəf
olduğunu,özqanı ilə tarix yazan

hər bir şəhidimizin, uşaqdanbö
yüyə hər kəsin yaddaşında daim
qürurlaxatırlanacağınıvurğulayıb.
RəsmihissəninsonundaPre

zidentinŞuşarayonundaxüsusi
nümayəndəsiAydınKərimovvə
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİda
rəsi İdarə Heyətinin sədri Məf
tun Abbasov şəhid övladlarına
“Xarıbülbül”döşnişanınıhədiy
yəediblər.
Daha sonra qəhrəman övlad

ları əsgərlərimizlə birlikdə Şuşa
qalasının önündəki “Xarıbülbül”

nişanını torpağa bərkidiblər. Bu
zamanşəhidRamiqMikayılovun
övladı Ağaseyid Mikayılov çıxış
üçün söz istəyərək təşkilatçılar
dan ona verilən “Xarıbülbül” ni
şanını hədiyyə olaraq Prezident
İlhamƏliyevəvəMehribanxanım
Əliyevaya göndərmələrini xahiş
edib. “Mənim bir böyük arzum
var. Mən istəyirəm ki, Novruz
bayramındaCıdırdüzündəİlham
əmivəMehribanxalailəbirgəşə
hidlərimizinanalarıvəövladlarıilə
ələlətutubtonqalınətrafındayallı
gedək”,–deyəbalacaAğaseyid
özarzusunudiləgətirib.Odeyib:
“Hərkəsinqarşısındasözverirəm
ki, qəhrəmanatamkimiməndə
hər zaman Vətənimi qoruyaca
ğamvəsevəcəyəm”.
Qeyd edək ki, tədbirə fəx

ri qonaq qismində qatılan Xalq
artistləriRasimBalayev,Nurəd
din Mehdixanlı, Alim Qasımov,
ZülfiyyəXanbabayevaşəhidöv
ladları,şəhidanalarıiləözhiss
lərinibölüşüb,səmərəlivaxtke
çiriblər. Zülfiyyə Xanbabayeva
Cıdırdüzündə“Şuşanındağları”
mahnısınıifaedib.
TədbirinsonundaCıdırdüzün

də şəhid övladları sənət adam
ları iləbirlikdə“Zəfərmarşı”nı ifa
edərək səmaya ağ göyərçinlər
uçurublarvəbununladadünyaya
“Müharibə olmasın!Uşaqlar ata
sızqalmasın!”mesajınıveriblər.

Zəfərimizin zirvəsindən barış göstərisi
“Mənim atam qəhrəmandır” layihəsinin növbəti tədbiri Şuşada keçirilib

Gürcüstanlı media mənsubları Ermənistanın müharibə cinayətlərinin izləri ilə tanış olublar

Xəbərverdiyimizkimi,Gürcüs
tandanbirqrupmedianüma
yəndəsivəblogerAzərbaycana
səfərəgəlib.Onlarsentyabrın

21dəFüzulivəCəbrayılrayonların
da,dahasonraŞuşadaolublar.

Sentyabrın22dəGəncəyəgələngür
cüstanlı jurnalistlər və blogerlər ötən
ilinoktyabrındaErmənistanıngünahsız
mülkiinsanlaraqarşırakethücumlarıilə
törətdiyicinayətsəhnələriilətanışolub
lar.
Qeyd olunub ki, əhalinin sıx yaşadı

ğı ərazilərə “ToçkaU”, “Smerç”, “Skad”
vədigərraketlərləgecəsaatlarındahücumun
həyata keçirilməsi çoxlu sayda dinc insanın

qətləyetirilməsiməqsədidaşıyıb.Mülkivətən
daşlarınməqsədyönlüşəkildəhədəfəalınma

sı insanlığaqarşı cinayətdir.Ermənistan
beynəlxalqhüquqaməhəlqoymadanmü
haribəcinayətlərinidavametdirib.
Jurnalist Maryam Latabidze gördük

lərindən dəhşətə gəldiyini deyib: “Mülki
insanlara qarşı bu cür vəhşiliklər böyük
faciədir.AzərbaycansondaZəfərqazan
dıvəözərazibütövlüyünübərpaetmək
uğrunda böyük addım atdı. Həlak olan
bütündincsakinlərəAllahdanrəhmətdi
ləyirəm”.
Gürcüstanlıjurnalistvəblogerlərheyə

ti sentyabrın 23dəAğdama səfər edib.
Qonaqlara ermənilərin işğalmüddətində
Azərbaycanınmədəni, tarixi və dini abi

dələrinəqarşıtörətdiyivəhşiliklərbarədəətrafı
məlumatverilib.

“Üzeyir sənətinin gənclik sədaları” silsiləsindən növbəti konsert

MilliİncəsənətMu
zeyindəsentyab
rın23dəÜzeyir
HacıbəyliXIII

BeynəlxalqMusiqiFesti
valıçərçivəsində“Üzeyir
sənətiningəncliksədaları”
silsiləsindənnövbətikon
serttəqdimolundu.Forte
pianomusiqisindənibarət
gecədəsəhnədəbeynəl
xalqmüsabiqələrlaureatı
VurğunVəkilovidi.

Konsertdən əvvəl gənc
pianoçu haqqında musiqise
vərlərəməlumatverildi.Bildiril
diki,VurğunBülbüladınaOrta
İxtisasMusiqiMəktəbinibitirib.
Ulu öndərHeydərƏliyevin 85
illik yubileyinə həsr olunmuş
gənc ifaçıların I Respublika
müsabiqəsində (2008) I yeri

tutub. 2011ci ilin may ayında
İtaliyanın Pesaro şəhərində
keçirilən VIII “Çitta di Pesaro”
Beynəlxalq müsabiqəsində bi
rinciyeriqazanıb.2016cı ildə
Fransanın Annemas şəhərin

də keçirilənAdiləƏliyeva adı
na pianoçuların X Beynəlxalq
müsabiqəsində II yerə layiq
görülüb vəAlfredCorto adına
Paris Ali Musiqi Məktəbində
təhsilalmaqhüququəldəedib.

Pianoçuhəmçinin2016cıildə
VIIIQəbələBeynəlxalqMusiqi
Festivalıçərçivəsindəkeçirilən
müsabiqədəIyeritutub.
2009cuildəPrezidentİlham

Əliyevinsərəncamınaəsasən,
pianoçununadıAzərbaycanın
gənc istedadlarının “Qızıl ki
tabı”nayazılıbvəxüsusiaylıq
təqaüdə,2017ciildə“Gənclər
üçün Prezident mükafatı”na
layiqgörülüb.
Daha sonra istedadlı gənc

pianoçusəhnəyədəvətedildi.
Proqrama M.Musorqskinin

“Sərgidən şəkillər”, F.Şope
nin iki valsı, S.Prokofyevin
“4saylısonata”vəQaraQa
rayevinikiprelüdüdaxiledil
mişdi. V.Vəkilovun gözəl ifa
sı tamaşaçıların alqışları ilə
qarşılandı.

Lalə AZƏRİ
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HacıbəyliXIIIBeynəlxalq
MusiqiFestivalıçərçivəsin-
dəM.Maqomayevadına

AzərbaycanDövlətAkade-
mikFilarmoniyasındapolşalı
musiqiçiləriniştirakıiləsimfo-
nikkonserttəqdimolundu.

Ü.Hacıbəyli adına Azərbay
canDövlətSimfonikOrkestriilə
birgəsəhnədəPolşadan tanın
mış musiqiçilər – dirijor Pavel
KotlavəİvonaSobotka(sopra
no)çıxışedirdi.
KonsertQaraQarayevinməş

hur “İldırımlı yollarla” baletindən
süita iləbaşladı.Orkestringözəl
ifası və dirijorun özünəməxsus
dəstxətti tamaşaçılar tərəfindən
maraqla qarşılandı və gurultulu
alqışlarlamükafatlandırıldı.
Dahasonradirijorunmüşayiəti

ilə Karl Şimanovskinin sopra
noiləorkestrüçün“Şahzadənin

mahnıları” silsiləsi ifa olundu.
Konsert proqramı L.Bethovenin
7cisimfoniyasıilətamamlandı.

Konsertdən əvvəl suallarımı
zıcavablandıranİvonaSobotka
bildirdiki,tanınmışPolşabəstə

karı Karl Şimanovskinin (1882
1937) “Şahzadənin mahnıları”
silsiləsiBakıdailkdəfəifaolunur.

Eyni zamanda ifaçı dünyada
pandemiyaelanedildikdənson
railkkonsertiolduğunudaqeyd

etdi. Bu səbəbdən də festival
da ilk çıxışı və fasilədənsonra
səhnəyə qayıdışında hədsiz
həyəcanlı olduğunu gizlətmə
di. Azərbaycana ilk səfərindən
məmnunluğunu ifadə edən sə
nətçi festivalın təşkili,Azərbay
can musiqisinin möhtəşəmliyi
və paytaxt Bakının gözəlliyin
dən zövq aldığını, festivaldan
vətəninə böyük təəssüratlarla
qayıdacağınıvurğuladı.
Qeyd edək ki, dirijor Pavel

Kotla 2008ci ildənAvropaBir
liyinin Polşa ofisinin rəsmi or
kestrinin (I,CulturalOrchestra)
yaradıcısıdır.
İvona Sobotka isə Kraliça

Yelizaveta Musiqi Müsabiqəsi
ninQranprimükafatçısıdır.O,
2007ci ildən etibarən dünya
nın bir çox ölkələrində opera
tamaşalarında baş rollarda çı
xışedir.

L.AZƏRİ

Milli İncəsənət Muzeyində klassik musiqi sədaları

Ü
zeyirHacıbəyliXIII
BeynəlxalqMusiqi
Festivalınındahabir
konsertproqramısent-

yabrın21-dəAzərbaycan
MilliİncəsənətMuzeyində
təqdimolundu.Muzeydə
fortepianomusiqisiaxşamı
keçirildi.

Tədbirdə Prezident Admi
nistrasiyasıHumanitarsiyasət,
diaspor,multikulturalizmvədi
ni məsələlər şöbəsinin müdi
ri Fərəh Əliyeva, Mədəniyyət
Nazirliyi İncəsənət şöbəsinin
müdiri Fərəh Acalova, Ü.Ha
cıbəyliadınaBakıMusiqiAka
demiyasının(BMA)beynəlxalq
əlaqələr və tərbiyə işləri üzrə
prorektoru Yeganə Axundova,
mədəniyyət və incəsənət xa
dimləri, musiqisevərlər iştirak
edirdi.
Qonaqları salamlayan BMA

nın professoru, Xalq artisti Ül
viyyəHacıbəyovaqeydetdi ki,

bu il ikimühümhadisə ilə əla
mətdardır: “Bunlardan birincisi,
biz musiqisevərlər üçün Bakı
MusiqiAkademiyasınınyaradıl
masının100illiyininqeydolun
ması, digəri Üzeyir Hacıbəyli
Beynəlxalq Musiqi Festivalının
ənənəviqaydadakeçirilməsidir.
Bumünasibətləmənhərbirinizi
təbrikedirəm”.

Konsert proqramıÜlviyyəHa
cıbəyova və Səidə Tağızadənin
(hərikisipiano)ifalarındaİ.S.Ba
xın “F.Buzoni Çakona dmoll”
əsərininsəslənməsiiləbaşlandı.
Musiqi gecəsi daha sonra

S.Raxmaninovun “Fortepiano
üçünsonata2nömrəliop.36”
və “Musiqili an  4 nömrəli e
moll” əsərləri ilə davam etdi.

F.Şopenin “İnqilabi etüd” əsə
rinin ifası xüsusi alqışa səbəb
oldu.QaraQarayevin “Afrodita
adası” tamaşasından fraqmen
tinidinlədikcəölməzbəstəkarın
sənətkarlığınaşahidolduq.
J.F.Ramonun “Quşların səs

ləşməsi”, Arif Məlikovun “Ötə
ri anlar”, İsmayıl Hacıbəyovun
“Paqanini mövzusuna variasi
yalar”,FərəcQarayevin“Postlü
diya”, “CənabBilayn”vəFirən
gizƏlizadənin“Fortepianoüçün
musiqi”əsərlərinəmusiqisevər
lərguralqışlarlacavabverdi.
Sonda Üzeyir Hacıbəylinin

“Koroğlu” operasından məş
hur“Uvertüra”nıdinlədik.Buifa
sanki böyük bəstəkarın Azər
baycanmədəniyyətiqarşısında
misilsizxidmətlərinəbirminnət
darlıqduyğusukimiqəbulolun
du və sürəkli alqışlar da bunu
təsdiqlədi. Solistlərin məharətli
ifasıdinləyicilərin ruhunuoxşa
dı.

N.MƏMMƏDLİ

“Üzeyir bəyin yaradıcılığını 
çox sevir və qiymətləndiririk” 

Sentyabrın21-dəBeynəl-
xalqMuğamMərkəzində
ÜzeyirHacıbəyliXIIIBey-
nəlxalqMusiqiFestivalı
çərçivəsindəkamera
musiqisikonsertikeçiril-
di.Konsertdəfestivalın
ABŞ-dangələnikiişti-
rakçısı–həmvətənimiz,
AzərbaycanınƏməkdar
artistiNərgizƏliyarova
(piano)vəbeynəlxalqmü-
sabiqələrlaureatıSergey
Antonov(cello)çıxışetdi.

KonsertdənəvvəlmətbuataaçıqlamaverənSergeyAntonov
Bakıdailkdəfəsəhnəyəçıxdığınıbildirdi.ÜzeyirHacıbəyliya
radıcılığınabələdolduğunusöyləyənS.Antonov “ÜzeyirHacı
bəyliŞərqdəilkoperanınbanisikimitanınansənətkardır.Onun
əsərləridünyaoperalarınınsırasındaəzəmətlədayananparlaq
nümunələrdəndir. Biz Üzeyir bəyin yaradıcılığını çox sevir və
qiymətləndiririk”,–deyəqeydetdi.
NərgizƏliyarovaçıxışedərəkbildirdiki,bukonsertonunÜze

yirfestivalındavəBakıdailkçıxışıdır.Musiqiçikonsertidünyası
nıdəyişənvalideynlərinəithafetdiyinidiqqətəçatdırdı.
Sonrakonsertproqramıtəqdimolundu.
Gecədə F.Şopenin “Cello və piano üçün sonata – op.65”,

“Parlaqpolonez–op.3”,“Ballada–№4”(cellovəpianoüçün
işləyəniLaləCəfərova),D.Şostakoviçin“Cellovəpianoüçünso
nata–op.40”,F.Əmirovun“Poemamonoloq”vəM.Rostropovi
çin“Yumoreska”əsərlərisəsləndirildi.
Beynəlxalqfestivalındahabirkonsertiklassikmusiqihəvəs

karlarınınkönlünüoxşadı.
LALƏ

“Xalça sənəti – mənaların təkamülü” 
sərgisinin açılışı keçirildi

əvvəli səh. 1-də
RəssamAzərbaycanxalçaçılıqənənələrinitəhrifetmədən,müa

sirsənətnümunələriyaradaraqinterpretasiyaedir.Beləliklə,klas
sikəsərləryeni,müəllifxalçalarıiləqarşıqarşıyaqoyulur,bununla
daməsafələrivəzamanıqətedərəkonlarladialoqagirir”.
Muzeyin eksperti, xalçaçı rəssamMəmmədhüseynHüseynov

Azərbaycanxalçalarınınqədimənənələri vəxalçaçılıqsənətinin
məna təkamülləri ilə bağlı fikirlərini bölüşdü. Bakı İncəsənət
Mərkəzinin rəhbəri Rafael Gülməmmədli Çingiz Babayevin
yaradıcılıqüslubuvəxalçasənətinəyeniyanaşmalarıhaqqında
sözaçdı.
ÇingizBabayevçıxışedərəkziyarətçilərətəşəkkürünübildirdi.

Yaradıcılıq ideyalarıbarədədanışan rəssamfikir vəduyğularını
xalçalardaəksetdirdiyinidiqqətəçatdırdı.
Sonraqonaqlar sərgi ilə tanışoldular.Sərgi oktyabrın17dək

ziyarətçilərüçünaçıqolacaq.
L.AZƏRİ

Niderlandda Rəşid Behbudovun xatirəsinə 
poçt markası hazırlanıb

NiderlanddaAzərbaycanındünyaşöhrətlimüğənnisi,SSRİ
XalqartistiRəşidBehbudovunxatirəsinəhazırlanmışpoçt
markasıdövriyyəyəburaxılıb.

Marka 2004cü ildən Niderlandda yaşayan həmvətənimiz,
diasporfəalıSəltənətRəvanqızınınmüəllifiolduğu“Azərbaycan
inciləri” layihəsi çərçivəsində buraxılıb. Niderland qanunlarına
əsasən,vətəndaşlardövlətsəviyyəsindəpoçtmarkalarınınbu
raxılmasınısifarişedəbilərlər.Bununüçünmarkanınməzmunu
haqqındadövlətorqanlarınaməlumatverilir vəbuməlumatlar
yoxlanıldıqdansonraçapınaicazəverilir.
“Azərbaycaninciləri”layihəsiçərçivəsindəburaxılanmarkalar

artıq“PostNL”sistemindəgenişistifadəolunur.

AzərbaycanBəstəkarlarİttifaqın-
da(ABİ)sentyabrın22-dəÜzeyir
HacıbəyliXIIIBeynəlxalqMusiqi
Festivalıçərçivəsindəelmikonf-

ranskeçirildi.Elmikonfransikiböyük
bəstəkar,sirdaşvəsənətyoldaşıÜzeyir
HacıbəylivəMüslümMaqomayevinya-
radıcılığınahəsrolunmuşdu.

Ü.Hacıbəyliadınakonsertsalonundake
çirilən tədbirigirişsözü iləBəstəkarlar İtti
faqınınsədri,AMEAnınmüxbirüzvü,Xalq
artisti Firəngiz Əlizadə açaraq bildirdi ki,
ölkəmizdə artıq 13cü dəfədir Üzeyir Ha
cıbəyli BeynəlxalqMusiqi Festivalı keçirilir:

“Həmişəolduğukimi,buildəfestivalınzən
ginproqramıvar.Festivalçərçivəsindəbirsıra
tədbirvəkonsertproqramlarıtəşkilolunub.Bu
güntəşkiletdiyimizelmikonfransdabufesti
valçərçivəsindəreallaşantədbirlərdəndir”.
FirəngizƏlizadədiqqətəçatdırdıki,buil

bütünqüvvəsini səfərbəredənbəstəkarla
rımız Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi
Festivalına,“NizamiGəncəvi İli”nə,habelə
ZəfərGünümüzə töhfəolaraqyeniəsərlər
üzərindəişləyiblər.“ZəfərGünüiləəlaqədar
18 əsər hazırlanıb. Yaxın günlərdə həmin
əsərlərAzərbaycanDövlətAkademikFilar
moniyasında səsləndiriləcək. Azərbaycan
bəstəkarlarıhəmişəkikimiyazıbyaradırlar.

Mənmusiqiçilərimizi də bumövzuda aktiv
olmağaçağırıram”,–deyəittifaqınsədribil
dirdi.
Çıxışdan sonra musiqişünasların dahi

ÜzeyirHacıbəyli(18851948)vəonunməs
ləkdaşıMüslümMaqomayevin(1885–1937)
yaradıcılığınadairməruzələridinlənildi.
Sənətşünaslıqelmləridoktoru,professor

lar–ABİninməsulkatibiCəmiləHəsənova
“ÜzeyirHacıbəylinin vəMüslümMaqoma
yevin Azərbaycan etnomusiqişünaslığın
da rolu”,Əməkdar incəsənətxadimi İmruz
Əfəndiyeva “Məmmədsadıq Əfəndiyevin
ÜzeyirHacıbəylinin“Koroğlu”operasıhaq
qında ilk elmi tədqiqatməqaləsinə dair fi
kirlər”, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfədoktoru,
dosentGüllüİsmayılova“ÜzeyirHacıbəyli
ninyaradıcılığındamilliməfkurəvətürkçü
lükideyalarınıntəcəssümü”,Əməkdarmə
dəniyyət işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoruAllaBayramova“MüslümMaqoma
yevinarxivmateriallarıAzərbaycanMusiqi
Mədəniyyəti DövlətMuzeyində”, BakıMu
siqiKollecininvəBülbüladınaOrtaİxtisas
MusiqiMəktəbininmüəllimiRayaAbbasova
“ÜzeyirHacıbəyli ənənələriƏşrəfAbbaso
vunyaradıcılığındavərəhbərlikfəaliyyətin
də”mövzularındaməruzələrləçıxışetdilər.
Məruzələrdən sonraƏməkdar artist Fərid

Əliyev və Nigar Cəlilovanın ifalarında Lalə
Cəfərovanın “Səbir et” vəAzər Dadaşovun
“Sevgi qanaddır” qəzəlromansları səsləndi.
İfalaralqışlarlaqarşılandı.

Savalan FƏRƏCOV

Polşalı musiqiçilər Üzeyir festivalında
 “Azərbaycan musiqisindən və Bakının gözəlliyindən zövq aldım”

İki dost, sirdaş və sənət yoldaşı
Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqomayevə həsr olunmuş elmi konfrans

“Öldür məni, əzizim” 
Tbilisi Azərbaycan Teatrı 

Əziz Nesinin əsərini səhnələşdirib
HeydərƏliyev
adınaTbilisi
DövlətPeşə-
karAzərbaycan
DramTeatrının
yaradıcıkollektivi
tanınmışTürkiyə
yazıçısıƏzizNesi-
nin“Öldürməni,
əzizim”əsərini
səhnələşdirib.

Bu barədə teatrın bədii rəhbəri Turqay Vəlizadə
məlumatverib.
Onunsözlərinəgörə,tamaşanınpremyerasıyaxın

günlərdəKoteMarcanişviliadınaDövlətDramTeatrı
nınsəhnəsindəbaştutacaq.
Tamaşanınquruluşçu rejissoru vəmusiqi tərtibat

çısıGiorgiApxazavadır.RollarıAidaTağıyeva,Leyla
QasımovavəTelmanİsfahanlıifaedirlər.

Səhnə hərəkəti və qılıncoynatma 
Rusiyalı mütəxəssis Musiqili Teatrda ustad dərsləri keçir
MədəniyyətNa-
zirliyivəBakıdakı
Rusiyaİnforma-
siya-Mədəniyyət
Mərkəzinindəstəyi
iləAzərbaycan
DövlətAkademik
MusiqiliTeatrında
RusiyaTeatrSənəti
İnstitutunun(QİTİS)
Səhnəhərəkətivə
plastikakafedrası-
nınmüdiriAydarZakirovunrəhbər-
liyiiləsəhnəhərəkətivəqılıncoy-
natmafənləriüzrəustaddərslərinə
başlanılıb.

Mədəniyyət Nazirliyindən tərəfin
dən teatr peşələri üzrə mütəmadi
olaraq, təlim və təcrübə mübadilə
si, ixtisasartırma, xaricdə təhsil im
kanları yaradaraq, kadr potensialını

inkişaf etdirmək məqsədilə həyata
keçirilən tədbirlər silsiləsindən olan
ustaddərslərisentyabrın24dəkda
vamedəcək.
Qeydedəkki,təlimlərdəölkəninay

rıayrıteatrlarındangəncaktyorlar,xo
reoqrafar,eləcədəAzərbaycanDövlət
Mədəniyyətvə İncəsənətUniversiteti
ninbirqrupmüəllimvətələbəsidəiş
tirakedir.
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BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsi
XəzərrayonuBinəqəsəbəsindəVə
tənmüharibəsininşəhidleytenantı
MəmmədZamanlınınxatirəsinə

inşaolunanbulağınaçılışıolub.Açılış
darəsmilər,qazilər,149saylıtamorta
məktəbinkollektivi,XəzərrayonMKS
ninəməkdaşları,şəhidinailəüzvlərivə
qəsəbəsakinləriiştirakediblər.Müda
fiəNazirliyiHəziAslanovadınaOrdu
İdeolojivəMədəniyyətMərkəzininrəisi,
polkovnikleytenantİlkinQayıbovşəhi
dingəncliyimizüçünörnəkolanhəyat
vədöyüşyolubarədəətraflıməlumat
verib.Dahasonramərkəzinsolistlərinin
ifasındavətənpərvərlikmövzusunda
mahnılarsəsləndirilib.

XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiQu
barayonMKSninƏskiİqriqkəndkitabxa
nasında“44günlükmüharibə–Zəfərtarixi
miz”mövzusundatədbirkeçirilib.MKSnin
Küpçal kənd kitabxanasının əməkdaşları
VətənmüharibəsişəhidiNuranMirzəyevin
məzarınıziyarətediblər.
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiQa

zaxDövlətRəsmQalereyasınınəməkdaş
larıVətənmüharibəsişəhidiXaliddinVeyis
linin xatirəsinə inşa edilmiş bulağı ziyarət
ediblər.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Bala
kən rayonKatexkəndFolklorevivəkənd
kitabxanasının işçiləri II Qarabağ mühari
bəsişəhidiYusifTəmirovvəApreldöyüşləri
şəhidiElvinDevrişovunməzarlarınıziyarət
ediblər.BalakənrayonŞərif,Şambulkənd
SənətkarlıqklublarıvəYeniŞərifkəndSə
nətkarlıq evinin əməkdaşları Vətənmüha
ribəsi şəhidiHeybullahƏsdiyevinailəsi ilə
görüşüblər.Zaqatala rayonMərkəziKitab
xanasındaVətənmüharibəsininqaziləri ilə
görüştəşkiledilib.

Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarə
si Ucar rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin
əməkdaşları tərəfindən Vətənmüharibəsi
şəhidi KərimƏliyevinməzarı və ailəsi zi
yarətolunub.
İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarəsiAğ

su rayonUşaqmusiqiməktəbindəümum
milli liderHeydərƏliyevin həyat və fəaliy
yətinə, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında şanlıOrdumuzun44günlükVətən
müharibəsindəki tarixi Qələbəsinə həsr
olunmuştədbir təşkiledilib.QəbələDövlət
RəsmQalereyasındaVətənmüharibəsişə
hidləriMikayılMikayıllıvəFarizRəhimovun
xatirəsinəhəsredilmiştədbirkeçirilib.

Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi
AğcabədirayonHeydərƏliyevMərkəzində
Nsaylıhərbihissəninəsgərvəzabitlərinin,
AğcabədiPedaqojiKollecitələbələrininişti
rakı ilə27sentyabr–AnımGünümünasi
bətilə “Azadlığıalqan iləbizdağlarayaz
dıq”adlıtədbirkeçirilib.
Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarə

si Salyan rayon mədəniyyət işçiləri Vətən
müharibəsində qəhrəmancasına şəhidlik
zirvəsinəucalmışSoltanİbrahimovunailə
sinəbaşçəkib,onlarınqayğılarıiləmaraq
lanıblar.
GəncəRegionalMədəniyyət İdarəsiGo

ranboy rayon Mədəniyyət Mərkəzinin Qa
radağlıkəndDiyarşünaslıqevi,Şadlıkənd
klubuvəkitabxanafilialınıntəşkilatçılığıilə
Qaradağlı kəndində Vətənmüharibəsi şə
hidi Əli İsmayılovun evində şəhid və qazi
ailələriilə“Şəhidlərimizitanıyaqvətanıdaq”
adlıgörüşkeçirilib.Goranboy rayonAşağı
Ağcakənd qəsəbəsində Xocalı rayon Mə
dəniyyətevi,rayonMərkəziKitabxanasıvə
Xocalı şəhər 5 saylı klubun birgə təşkilat
çılığı iləVətənmüharibəsi şəhidlərininadı
iləbağlıolan“Şəhidlər”bulağıziyarətedilib.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Vətənin qəhrəmanları unudulmur

Üzeyir festivalının daha bir konserti 
Gəncədə təqdim olunub

əvvəli səh. 1-də

ProqramÜzeyirHacıbəylinin“LeylivəMəcnun”operasından
kompozisiya ilə başlayıb.Daha sonra proqramda “Uzundərə”,
“Yallı”xalqrəqsləri,“Qarabağşikəstəsi”,“Evlərivarxanaxana”
xalqmahnısı,Ü.Hacıbəylinin“Cəngi”miniatürü,“Arşınmalalan”
musiqili komediyasındanVəli iləTellinin dueti,MüslümMaqo
mayev, Niyazi, Fikrət Əmirov, VasifAdıgözəlov, Cahangir Ca
hangirovvəSüleymanƏləsgərovunəsərləritəqdimolunub.

XanəndələrİlkinƏhmədov,RəvanəƏmiraslanlı,AlmazOru
cova, müğənnilərdən soprano Nərgiz Kərimova, tenor Taleh
Yəhyayev, Fəxri KazımNicat və başqalarının ifaları alqışlarla
qarşılanıb.
Konserti Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini

Adil Tağıyev, Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zeki Öztürk,
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vasif Cənnətov,
MədəniyyətNazirliyiMusiqisektorununmüdiriVüqarHümbətov,
şəhərinmədəniyyət,təhsilişçiləri,ictimaiyyətnümayəndələrivə
sənətsevərlərizləyiblər.
Sentyabrın23dəF.ƏmirovadınaAzərbaycanDövlətMahnı

vəRəqsAnsamblıvəsolistləriniştirakıiləfestivalçərçivəsində
Ağdam rayon Mədəniyyət evində (Quzanlı qəsəbəsi) konsert
proqramıtəqdimedilib.

Musiqi ruhun qidasıdır
ŞəkiRegionalMədə
niyyətİdarəsiS.Vurğun
adınaQaxrayonMə
dəniyyətMərkəzində
MilliMusiqiGününəhəsr
olunmuşədəbibədii
gecəkeçirilib.Mərkəzin
metodistiNuriyyəƏlimo
vadahibəstəkarınhəyat
vəyaradıcılıqyolundan
söhbətaçıb.

Dahasonra“Çeşmə”instrumentalansamblınınifasında“Ko
roğlu”operasından“Uvertüra”səsləndirilib.Sonragəncmüğən
ni Arzu Dunusova, mərkəzin bədii rəhbəri Əfrayim Yahyayev
bəstəkarınyaradıcılığındannümunələriifaediblər.Gecə“Arşın
malalan”filmindənmusiqinömrələrininsəsləndirilməsiiləbaşa
çatıb.
RegionalidarəninəhatəetdiyiBalakənrayonKatexkəndFolk

lorevinintəşkilatçılığıilə“Musiqiruhunqidasıdır”başlığıaltında
konsert keçirilib.KonsertdəFolklorevininbədii rəhbəriRafael
Nəbiyev,TalalarkəndSənətkarlıqevininbədiirəhbəriRasimAl
qayevvəgənckönüllüRuslanMollaçıyevinifalarındadahibəs
təkarın “Sənsiz”, “Sevgili canan” romansları və xalqmahnıları
səsləndirilib.

Gəncə Dövlət Kukla Teatrı 
Estoniyada festivalda iştirak edib

MədəniyyətNazirliyinin
dəstəyiiləGəncəDövlət
KuklaTeatrıEstoniyanın
Vilyandişəhərindəkeçirilən
24cüBeynəlxalq“Teatrça
madanda”kuklatamaşa
larıfestivalındaiştirakedib.
1619sentyabrdagerçəklə
şənfestivaldaLatviya,Litva,
Moldova,Azərbaycan,Uk
raynadankuklaçılarqatılıb.

GəncəDövlətKuklaTeatrınınyaradıcıkollektivifestivalınaçı
lış tədbirində iştirakedib.Tədbirin ikincigünüH.X.Andersenin
“Düyməcik”əsərininümayişetdirənkollektivestontamaşaçıları
heyrətləndirməyibacarıb.
Tamaşadan sonra səhnəyə çıxan festivalın sədriAltmarLo

ris pandemiyanın davam etdiyi bir vaxtdaGəncəDövlət Kuk
laTeatrının festivalda iştirak etməsinə şərait yaratdığına görə
AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyətnaziriAnarKərimova
öz minnətdarlığını bildirib, festivalın diplomunu və kubokunu
teatrınkollektivinətəqdimedib.
TamaşanınquruluşçurejissoruŞamilMəmmədli,kuklaçırəs

samıTəranəCəfərova,dekorator rəssamıSaraMəmmədova
dır.RollarıFəxrimədəniyyətişçiləriSəmədXanəhmədov,Nahi
dəNamazovavəgəncaktrisaNərminŞərifovaifaediblər.

Lənkəranlı gənclər üçün “Kəndimiz mərkəzdə” 
LənkəranRegional
Mədəniyyətİdarəsinin
təşkilatçılığıiləGənc
lərinİnkişafvəKaryera
MərkəzininLənkəran
nümayəndəliyitərəfin
dənkəndlərdəfəaliyyət
göstərənmədəniyyət
klublarında“Kəndimiz
mərkəzdə”adlılayihəyə
başlanılıb.

Layihənin məqsədi kənd klublarının fəaliyyətini aktivləşdir
mək,yaradıcıgəncləriözfəaliyyətkollektivlərinəcəlbetmək,elə
cədəGənclərinİnkişafvəKaryeraMərkəzihaqqındagəncləri
məlumatlandırmaqdır.
Layihəüzrə ilk tədbir LənkəranınBoladi1 kəndFolklor klu

bundagerçəkləşib.Tədbirzamanıgənclərlə intellektualvəəy
ləncəli oyunlar keçirilib, açıq havadamilli kino nümayişi təşkil
olunub.

Müxtəlif səpkili tədbirlər

İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarəsinin
əhatəetdiyiŞamaxırayonM.Ə.Sabirin
EvMuzeyindəyazıçı,dramaturqŞəmsəd
dinAbbasovun(19061975)anımgünü
iləəlaqədar“Əsrinxatirəsi”mövzusunda
dəyirmimasakeçirilib.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Qax
rayonS.Vurğun adınaMədəniyyətMərkə
zindəgörkəmlişairə,xeyriyyəçiXurşudba
nuNatəvanınhəyatvəyaradıcılığınahəsr
olunmuş “Səni kimdir sevən, bunun kimi
qərənfil” adlı tədbir keçirilib.QaxMKSnin
şəhər4nömrəlikitabxanafilialında“açıqki
tabxana”təşkiledilib.

Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi
nin videokonfrans formatında geniş tər
kibdə iclası keçirilib. İdarənin rəisi Vüsal
Hüseynov 27 sentyabr –Anım Günü və
ZəfərGünü (8noyabr)münasibətiləmə
dəniyyət müəssisələri tərəfindən silsilə
tədbirlərin keçirilməsi, videoçarxların ha
zırlanması və işıqlandırılmasının vacib
liyini vurğulayıb. Quba rayon MKSnin
Qamqam kənd kitabxana filialı açıq ha
vada fondayenidaxil olunmuşkitabların
təqdimatınıkeçirib.
Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsiAğ

daş rayon Heydər Əliyev MərkəzindəAğ
daş,Göyçay,UcarvəZərdabrayonlarında
fəaliyyət göstərən mədəniyyət mərkəzləri
ninəməkdaşlarıiləgörüşkeçirilib.Görüşdə
kəndmədəniyyətmüəssisələrinin fəaliyyə
tinin dirçəldilməsi məqsədilə əməkdaşlara
metodiki köməkliklər göstərilib vəmüvafiq
tapşırıqlar verilib. Regional idarənin əhatə
etdiyi klubmüəssisələrindəsənədləşdirmə
işlərininaparılmaqaydaları,əhaliyəgöstə
rilənmədənixidmətçeşidlərininartırılması
iləbağlıtreninqlərinkeçirilməsinəzərdətu
tulub.

KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsinin
rəisiFaiqXudanlıFüzuli rayonununQara
bulaq,Şəkərcikkənd,şəhər1və2nömrəli
uşaq incəsənət məktəblərinin fəaliyyəti ilə
tanış olub. Füzuli rayon Mərkəzi Kitabxa
nasında şair KərəmSalehoğlunun yaradı
cılığınahəsrolunmuş“Hərikialəmdə”adlı
tədbirkeçirilib.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin

rəisi Vasif Cənnətov “Gəncəsənət” sərgi
yarmarkasının yüksək səviyyədə təşkilinə
görə“Cavadxan”TarixMədəniyyətFondu
nun birinci vitseprezidenti Müzadil Həsə
novavəGəncəİctimaiİştirakçılıqMəclisinə
vəməclisinüzvüGülnarMəmmədovayare
gional idarənin təşəkkürnamələrini təqdim
edib.

ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiZa
qatalarayonMKSnin1nömrəlifilial
kitabxanasıvəUşaqkitabxanasının
birgətəşəbbüsüilə“Göyərçinim–sülh

quşum”adlıtədbirtəşkilolunub.Qax
rayonAğçaykəndkitabxanasındaBey
nəlxalqSülhGünümünasibətilədəyir
mimasatəşkilolunub.Balakənrayon
HeydərƏliyevMərkəzində“21sentyabr–
BeynəlxalqSülhGünü”adlırəsmsərgisi
təşkilolunub.OğuzrayonMKSnin3saylı
Muxaskəndkitabxanafilialındaisə“Qoy
həmişəsülholsun”adlıtədbirkeçirilib.

Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin
əhatə etdiyi Goranboy Dövlət Rəsm Qa
lereyasında da Beynəlxalq Sülh Günü ilə
bağlısərgikeçirilib.
MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsiMa

sallırayonMərkəziKitabxanasındaBeynəl
xalqSülhGünüiləəlaqədarkeçiriləntədbir
dədirektorƏlhəddinNəzərovçıxışedərək
əlamətdar gün haqqında məlumat verib.
CəlilabadrayonHeydərƏliyevMərkəzində
“Sülhüntərəfdarı–Azərbaycan”adlıtədbir
keçirilib.

Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarə
si Sabirabad rayonMədəniyyətMərkəzinin
nəzdində fəaliyyət göstərən rəsm dərnəyi
üzvlərinin 21 sentyabr – Beynəlxalq Sülh
Günü iləəlaqədar rəsməsərlərindən ibarət
sərgisitəşkilolunub.SərgidəSabirabadRe
gionalMədəniyyətİdarəsininrəisiFəridQur
banzadəvəidarəəməkdaşlarıiştirakediblər.
Ağstafa rayon MKSnin Uşaq şöbəsində

“Sülh azadlıq, bərabərlik və ədalətdir” adlı
dəyirmimasa keçirilib.TovuzDövlətRəsm

Qalereyası tərəfindən “Qoy həmişə sülh ol
sun”adlıdərnəküzvlərininəl işlərindən iba
rət rəsm sərgisi təşkil olunub.Qazax rayon
M.P.VaqifvəM.V.VidadininXatirəMuzeyi,ra
yonTarixDiyarşünaslıqMuzeyivəTovuzra
yonQovlarşəhərUşaqmusiqiməktəbidəəla
mətdargünmünasibətilətədbirlərkeçiriblər.
İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsinin

tabeliyindəkiŞamaxıDövlətRəsmQalereya
sında təşkiledilənsərgidədərnəküzvlərinin
sülhmövzusundaəlişlərinümayişolunub.

Sülh azadlıq, bərabərlik və ədalətdir

“Nizaminin poeziya dünyası”
XaçmazRe
gionalMədəniy
yətİdarəsiQuba
rayonMKSnin
Susayqışlaqkənd
kitabxanasıdünya
şöhrətliAzərbay
canşairiNizami
Gəncəvinin880
illiyiiləəlaqədar
tədbirkeçirib.

MKSnin Talabıqışlaq kənd kitabxanası “Nizami ili”
münasibətiləkitabsərgisitəşkiledib.MKSnınBağbanlı
qəsəbəkitabxanafilialıisə“Nizamininpoeziyadünyası”
başlığıaltındatədbirtəşkiledib.
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiQazaxRayonTa

rixDiyarşünaslıqMuzeyində“NizamiGəncəvininlirikası”
mövzusundadəyirmimasakeçirilib.ÇıxışlardaNizaminin
lirikasındanbugünümüzəgəlibçatannümunələrşairin
zənginyaradıcılığınınçoxazhissəsinitəşkiletsədə,bu
əsərlərin ideyadərinliyi, bədii ifadə kamilliyi, təsir gücü
etibariləepikəsərləriiləbirsıradadayandığıvurğulanıb.

Ustadlar ustadının 200 illiyi münasibətilə 
BiləsuvarRegionalMədəniyyət
İdarəsiSalyanrayonMədəniy
yətMərkəzininSarvanFolklor
evindəAşıqƏləsgərin200illik
yubileyinəhəsrolunanədəbi
bədiigecəkeçirilib.Dayıkənd
Mədəniyyətevininrəhbəri
MənsurəHüseynovavəbədii
rəhbərGülərAbasovaaşığın
qoşmalarındanibarətkompo
zisiyatəqdimediblər.

ƏdəbibədiigecədəŞorsulukəndklubununrəhbəri,müğənniAqilCəbi
yevvəSarvanFolklorevininmetodisti,müğənniİlqarSarvanlıaşığınsözlə
rinəbəstələnmişmahnılarıifaediblər.
SalyanrayonMədəniyyətMərkəzininQarabağlıDiyarşünaslıqevindədə

sazsözustadınınyubileyimünasibətilə tədbir təşkiledilib.TədbirdəAşıq
Ələsgərinhəyatvəyaradıcılığındansözaçılıb,sənətkarınsözlərinəyazıl
mışmahnılarifaedilib,ustadınömüryolunahəsredilənədəbibədiikompo
zisiyanümayişolunub.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyindəki Goranboy rayon

XanqərvəndkəndkitabxanasındaAşıqƏləsgərin200illiyinəhəsrolunmuş
“Haqqaşığı”adlıtədbirkeçirilib.
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əvvəli səh. 1-də
113 il əv vəl səh nə yə qo yu lan 

və bu gü nə qə dər ne çə-ne çə 
mu ğam ifa çı sı na, xa nən də yə, 
səs sə nət çi si nə po pul yar lıq gə-
ti rən, ta ma şa çı la rın se vim li si nə 
çev ri lən ope ra həm də mu ğam 
ifa çı la rı nın özü nü təs diq va si-
tə si dir. Tə sa dü fi de yil ki, məhz 
bu ope ra da ifa sı, oyun üs lu bu, 
ope ra ki mi ağır mu si qi jan rı-
nı təq dim və ifa də im kan la rı ilə 

se çil mə yi ba ca ran lar sə nət də 
öz iz lə ri ni qo ya bi lir lər. Say sız 
ifa çı nın sə nət, səh nə aşi qi nə, 
məc nu nu na çev ril di yi əbə di ya-
şar eşq nəğ mə si ni bu də fə fərq li 
ifa lar da din lə dik...

Res pub li ka mu ğam mü sa bi-
qə si nin laureatı Rə va nə Əmi-
ras lan lı Ley li, Əmək dar ar tist 
El nur Zey na lov isə Məc nun 
ki mi ta ma şa çı qar şı sı na çıx dı-
lar. Fü zu li poezi ya sı nı, Üze yir 

mu si qi si ni öz səs im kan la rın da 
səs lən dir mə yə, təs vir et mə yə 
ça lış dı lar. Tə bii ki, ope ra nın janr 
ola raq mü rək kəb li yi ni, ifa çı dan 
həm səs, həm oyun tex ni ka sı, 
həm də an la şıq lı mətn və me-
lo di ya da har mo nik təq di mat is-
tə di yi ni nə zə rə al saq, ay lar la 
sü rən fa si lə dən son ra səh nə yə 
çıx mış ifa çı lar əl lə rin dən gə lə ni 
et mə yə ça lış dı lar.

Bu mə na da Əmək dar ar tist lər 
Təy yar Bay ra mov (Məc nu nun 
ata sı) və Ca han gir Qur ba no vun 
(No fəl) səs və oyun tex ni ka-
sı da ha qu la ğa ya tım lı və da ha 
sər bəst alın mış dı. Onu da qeyd 
edək ki, bu, T.Bay ra mo vun Məc-
nu nun ata sı ro lun da ilk ifa sı idi. 

Di gər par ti ya la rı Nur lan Na-
ma zov (İbn Sa lam),  Ay tən Mə-
hər rə mo va (Ley li nin ana sı),  
Afaq Ağa ye va (Məc nu nun ana-
sı),  Ta leh Yəh ya yev (Ley li nin 
ata sı), Nə zər Bəy lə rov (Zeyd) 
və baş qa la rı ifa edir di lər.

Ta ma şa nı Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi, Pre zi dent mü ka fat-
çı sı Se vil Ha cı ye va ida rə edir di. 
So lo tar da Xalq ar tis ti, is te dad lı 
tar zən El çin Hə şi mov idi.

Xa tır la daq ki, ope ra ta ma şa sı-
nın qu ru luş çu re jis so ru Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Ha fiz Qu li yev, 
qu ru luş çu rəs sa mı Xalq rəs sa-
mı Ra fiz İs ma yı lov, xor meys te ri 
Sev zi xan  Ser de rov, ba let meys-
te ri Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Yu la na Əli ki şi za də dir.

İki pər də və al tı şə kil dən iba rət 
ope ra nın sə nət üçün uzun sü rən 
fa si lə dən son ra nü ma yi şi, ta ma-
şa sa lo nun da özü nə yer ta pan 
ta ma şa çı la ra bir da ha gös tər di 
ki, il lər keç sə də, nə bu öl məz 
mə həb bət das ta nı, nə də Üze-
yir Ha cı bəy li mu si qi si nin əzə-
mə ti qəlb lər də ki daimi ye ri ni də-
yiş mə yə cək. Bu mə na da yə qin 
pan de mi ya nın yü kü nü atan ya-
ra dı cı kol lek ti vin bun dan son ra kı 
təq di mat la rın da biz da ha sinx ron 

oyun, həm də əsə rin xa rak te ri nə 
ya tan səs di na mi ka sı nı du ya bi-
lə cə yik.

Bü tün hal lar da də vət əsa-
sın da, həm də bö yük hə vəs lə 
teat ra gə lən və pan de mi ya nın 
mü va fiq qay da la rı na uy ğun yox-
la ma dan ke çib zal da əy lə şən 
ope ra se vər lər, nə ti cə dən ası lı 
ol ma ya raq, bu də fə ki təq di mat 
və ifa çı la rı da al qış sız yo la sal-
ma dı lar...

Həmidə NİZAMİQIZI

Yaradıcı əməyə və pedaqoji fəaliyyətə qiymət
BakıXoreoqrafiyaAkademiyasında(BXA)təqaüdyaşıhəd
diiləbağlıişdənayrılanmüəllimlərinvəyubilyarəmək
daşlarınəməyinindəyərləndirilməsinəhəsredilmiştədbir
keçirilib.

BXA-nın təd ris 
iş lə ri üz rə pro rek-
to ru, rek tor və zi-
fə si ni mü vəq qə ti 
ic ra edən Əziz 
Qa ra yu sif i təd bi ri 
aça raq öm rü nün 
bö yük his sə si ni 
tə lə bə və şa gird-
lə rin tə lim-tər bi yə-
si nə, el min in ki şa-
fı na, gənc nəs lin 
maarif lən mə si nə 
həsr et miş və tə qaüd ya şı na çat mış müəl lim lə rin xid mət lə rin dən 
da nı şıb, on la rın hər bi ri nə uzun ömür, can sağ lı ğı ar zu la yıb. 

BXA-nın tam or ta mək tə bin di rek to ru Bə şa rət Hü sey no va pe-
da qo ji fəaliy yət lə ri döv rün də təh sil müəs si sə si kol lek ti vi nin hör-
mə ti ni, tə lə bə və şa gird lə rin sev gi si ni qa zan mış, gənc nəs lə öz 
nü mu nə vi hə rə kət və dav ra nış la rı ilə ör nək olan müəl lim lə rin hər 
bi ri haq qın da söh bət aça raq xoş söz lə ri ni bil di rib. 

Təh sil sa hə sin də xid mət lə ri nə gö rə Zem fi ra Rüs tə mo va, Rə-
qiy yə Əli ye va, Ca net ta Ka zım za də və Qə ma yıl Şə ri fo va tə şək-
kür na mə ilə təl tif edi lib lər.

Da ha son ra aka de mi ya da ça lış dı ğı il lər ər zin də pe şə kar lıq nü-
ma yiş et di rən müəl lim və əmək daş lar – Sü sən Ək bə ro va, Ley li 
Kə ri mo va, Sev da Şi ri no va, Cə mi lə Kə ri mo va, Laura Gö zə lo va, 
Fə zi lə Məm mə do va, Ta ma ra Qa sı mo va və Fə ri də Mi ka yıl za də-
yə yu bi ley lə ri mü na si bə ti lə hə diy yə lər, həm çi nin tə şək kür na mə 
və fəx ri fər man lar təq dim olu nub.

Son da xa ti rə şə kil lə ri çək di ri lib.

XIXəsrinikinciyarısında
Bakıneftsənayesinininkişafı
iləbağlıyenibirmərhələ
yəqədəmqoyur.Dünyanın
birçoxölkələrindənBakıya
qazancdalıncaişadamla
rıiləbərabər,mühəndisvə
memarlardagəlir.Həmin
vaxtBakıyagələnmemar
lardanbiripolyakəsilliİosif
Ploşkoolub.

İosif Kas pe ro viç Ploş ko 
1867-ci il də Pol şa nın Var şa va 
şə hə rin də ana dan olub. Or ta 
mək tə bi bi tir dik dən son ra Ru si-
ya ya gə lir. Sə nəd lə ri ni İm pe ra-
tor Bə da ye Aka de mi ya sı na ve-
rir. Bir il bu ra da oxu yur. An caq 
aka de mi ya nın proq ra mı onu 
tə min et mə di yi üçün təh si li ni 
ya rım çıq qo yur. Son ra Sankt-
Pe ter burq Mül ki Mü hən dis lər 
İns ti tu tu na qə bul olu nur. 1895-
ci il də təh si li ni ba şa vu rub Ki-
yev şə hə rin də ix ti sa sı üz rə iki il 
iş lə yir. 

1897-ci il də Ba kı ya gə lən 
İ.Ploş ko Şə hər İda rə si nin Ti kin-

ti şö bə sin də sa hə me ma rı ki mi 
işə baş la yır. Bir müd dət son ra 
şə hər me ma rı və zi fə si nə irə-
li çə ki lir. Şə hə rin me mar lıq-in-
şaat hə ya tı ilə ya xın dan ta nış 
olur. Yer li ti kin ti ma te rial la rı nı, 
xü su si lə də yük sək key fiy yə ti ilə 
se çi lən əhəng da şı nı öy rə nir və 
in şaat da on dan mə ha rət lə is ti-
fa də edir.

Araş dır ma lar da qeyd olu nur 
ki, gənc me mar Şir van şah lar 
sa ra yı an samb lı na bö yük ma-
raq gös tə rir. Onun Ba kı şə hə rin-
də me mar ki mi müəl li fi ol du ğu 
çox say lı ti ki li lər var. Ta nın mış 
yer li mil yon çu lar onun si fa riş-
çi lə ri olub lar. Xü su si lə, Av ro-
pa klas si ka sı, yük sək sə viy yə li 
Ve ne si ya və fran sız qo ti ka sı 
onun la yi hə lən dir di yi bi na lar da 
üs tün lük təş kil edib. Si fa riş çi lə-
ri ara sın da mil yon çu Ağa mu sa 
Na ğı yev xü su si lə se çi lib. Di gər 
pol yak me ma rı İ.Qos lavs ki Ha cı 
Zey na lab din Ta ğı yev lə əmək-
daş lıq et di yi ki mi, İ.Ploş ko da 
da ha çox A.Na ğı yev lə iş lə yib. 
Bun dan əla və, onun si fa riş çi lə ri 
ara sın da Ba kı mil yon çu la rın dan 
Mur tu za Mux ta rov, Nu ru Əmi-
ras la nov, pol yak mən şə li Rıls ki-
lər ailə si və baş qa la rı da olub.

Əmək dar me mar Nə ri man Əli-
yev araş dır ma sın da qeyd edir 
ki, İ.Ploş ko nun la yi hə lən dir di yi 

ti ki li lər Ba kı şə hə ri nin me mar lıq-
plan laş dır ma qu ru lu şun da əhə-
miy yət li yer tu tur. Mo nu men tal 
sə ciy yə li ilk işi olan “İs mailiy yə” 
onu şə hə rin me mar lıq mü hi tin-
də bi rin ci sı ra ya çı xa rıb. Bun dan 
əv vəl bi na nın ye rin də İ.Qos lavs-
ki nin la yi hə si üz rə ba zar tik mək 
is tə sə lər də, bu la yi hə dən im ti-
na olu nur və sa hə on il boş qa-
lır. Son ra məs cid tik mək qə ra ra 
alı nır. Ba kı qu ber na to ru şə hə rin 
mər kə zin də məs cid tik mə yə ica-
zə ver mir. 1907-ci il də A.Na ğı yev 
əra zi ni alır və və fat et miş oğ lu-
nun xa ti rə si nə “İs mailiy yə” bi na-
sı nın in şa sı nı İ.Ploş ko ya tap şı rır. 
Nə ti cə də Ve ne si ya qo ti ka sı üs lu-
bun da ti ki lən bi na pay tax tı mı zın 
me mar lıq an samb lın da öz ye ri ni 
qo ru yub sax la yır. 

Gör kəm li me mar 1910-cu il də 
A.Na ğı ye vin Tor qo vı kü çə sin-
də ki (in di ki Ni za mi, 93) evi ni də 
la yi hə lən di rir. Bu bi na da şə hər 
ti kin ti si nin miq ya sı nı və kü çə-

nin me mar lıq həl li nin xa rak te ri-
ni çox ye rin də müəy yən ləş di rir. 
Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, 
mil yon çu M.Mux ta rov mil liy yə-
ti ose tin olan hə yat yol da şı nın 
ar zu su nu ye ri nə ye tir mək üçün 
Vla di qaf qaz şə hə rin də məs cid 
tik dir mək is tə yir. Bu işi İ.Ploş-
ko ya tap şı rır. Ona mər kə zi gün-
bəz li və iki hün dür mi na rə li, 
plan da kvad rat for ma lı bir məs-
cid la yi hə si təq dim edi lir. Sək-
ki züz lü mi na rə si olan məs ci din 
ti kin ti si 1908-ci il də ba şa ça tır. 

Pol yak me mar Ba kı da xey li 
say da qo ti ka və mo dern üs lub-
da ev lər ti kib. Son ra yer li me-
mar lıq möv zu su na mü ra ciət 
et mək qə ra rı na gə lir. Rıls ki 
qar daş la rı Ba kı da yer li mil li me-
mar lı ğa uy ğun dörd mər tə bə li 
bi na tik dir mək is tə yir lər. Bu iş lə 
bağ lı İ.Ploş ko ya si fa riş ve ri lir. O, 
Po lit seys ki (Y.Məm mə də li yev, 
11) kü çə sin də ti ki lə cək ma raq-
lı me mar lıq kom po zi si ya sı na 

ma lik bir fa sad ha zır la yır. Rıls-
ki qar daş la rı nın bu evi o za man 
me mar lıq-plan laş ma və həcm-
mə kan həl li nə gö rə ko lo rit li bi-
na lar dan sa yı lıb. 

İ.Ploş ko nun son və ma-
raq lı iş lə rin dən bi ri də A.Na-
ğı ye vin si fa ri şi ilə Qor ça-
kovs ki (H.Z.Ta ğı yev, 13) 
kü çə sin də ki al tı mər tə bə li “Ye ni 
Av ro pa” meh man xa na sı nın in-
şa sı olur. Meh man xa na nın dörd 
lif ti, sa ni tar-tex ni ki lə va zi ma tı, 
bu xar la iş lə yən isit mə sis te mi, 
giz li elekt rik şə bə kə si və s. olub. 
Bi na nın yas tı dam ör tü yü nün üs-
tün də res to ran da qu ru lub... 

İ.Ploş ko pay tax tı mız da mü-
hən dis-me mar ki mi 30 ilə ya xın 
fəaliy yət gös tə rib. O, 1925-ci il-
də Ba kı dan ay rı lır. Əv vəl cə Var-
şa va ya, da ha son ra isə Fran-
sa ya ge dir. Bir müd dət son ra 
ye ni dən Pol şa ya qa yı dır və 
1931-ci il də və fat edir. 

Sa va lan FƏ RƏ COV

BakıMusiqiAkademiya
sının(BMA)100illiyivə
ÜzeyirHacıbəyliXIIIBey
nəlxalqMusiqiFestivalı

çərçivəsində“ÜzeyirHacı
bəylininmusiqiirsimüasir
təqdimatda”mövzusunda
elmisessiyakeçirilib.

El mi ses si ya Mə də niy yət Na-
zir li yi Mə də niy yət üz rə El mi-
Me to di ki və İx ti sa sar tır ma Mər-
kə zi (ME MİM) və Ü.Ha cı bəy li 
adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya-
sı nın “Şi fa hi ənə nə li Azər bay-
can pro fes sional mu si qi si və 
onun ye ni is ti qa mət lə ri nin təd-
qi qi: or qa no lo gi ya və akus ti ka” 
la bo ra to ri ya sı nın təş ki lat çı lı ğı 
ilə on layn for mat da ger çək lə-
şib.

Əmək dar mə də niy yət iş çi si, 
ME MİM-in baş me to dis ti Səadət 
Şi ri no va nın mo de ra tor lu ğu ilə 

ke çən ses si ya da əv vəl cə Ü.Ha-
cı bəy li nin “Ko roğ lu” ope ra sın-
dan “Uver tü ra”nın fo nun da vi-
deoçarx təq dim edi lib.

Da ha son ra çı xış edən BMA-
nın elm və in no va si ya lar üz rə 
pro rek to ru, Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi, pro fes sor Gül naz 
Ab dul la za də bil di rib ki, tə mə li 
Üze yir bəy tə rə fin dən qo yul-
muş Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı 

öl kə xa ri cin də də ta nı nan ali 
təh sil mər kə zi nə çev ri lib: “Üze-
yir bəy ir si daima ak tual dır və 
il lər öt dük cə, dün ya mız müasir-
ləş dik cə öz tə ra və ti ni sax la ya-
caq. Biz bu gün çox şa dıq ki, 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
100 il lik yu bi le yin də müx tə lif 
fes ti val lar təş kil olu nur, o cüm-
lə dən mu si qi mə də niy yə ti mi zin 
be şi yi olan Şu şa da da ke çi ri lir. 

Bu gün lə ri bi zə ya şat dı ğı üçün 
bir xalq ola raq, Azər bay can 
Pre zi den ti, Ali Baş Ko man dan 
İl ham Əli ye və, mü zəf ər Or du-
mu za bir da ha sev gi və eh ti ra-
mı mı zı bil di ri rik”.

Mə də niy yət üz rə El mi-Me to-
di ki və İx ti sa sar tır ma Mər kə zi-
nin di rek to ru Səadət Xə ləf bəy li 
ses si ya iş ti rak çı la rı nı BMA-nın 
yu bi le yi mü na si bə ti lə təb rik edib 
və bu il Mil li Mu si qi Gü nü nü qa-
lib xalq ola raq qeyd et di yi mi zi 
bil di rə rək, xü su si lə bu gü nün ilk 
də fə Üze yir Ha cı bəy li nin doğ ma 
şə hə ri Şu şa da qeyd olun ma sı-
nın əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb.

BMA-nın el mi-təd qi qat la bo ra-
to ri ya sı nın mü di ri, do sent Nu ri-
də İs ma yıl za də la bo ra to ri ya nın 
fəaliy yə tin dən bəhs edə rək aka-
de mi ya nın 100 il li yi nə həsr edil miş 
müx tə lif təd bir lə rin ke çi ril di yi ni, 
top lu, mo noq ra fi ya və məc muələ-
rin nəşr olun du ğu nu bil di rib. 

El mi ses si ya çı xış lar la da vam 
edib. Çı xış la ra ra sı səs lən di ri lən 
mu si qi nöm rə lə ri iş ti rak çı la ra 
xoş ov qat bəxş edib.

“Leyli və Məcnun”un təsir dairəsində

Sentyabrın22dəXəzərUniversitetininFikrətƏmirovkonf
ranskonsertmərkəzində“Üzeyirsənətiningəncliksəda
ları”silsiləsindən“Xəzərdalğası”adlıkonsertproqramı
keçirildi.

Üze yir Ha cı bəy li XIII Bey nəl-
xalq Mu si qi Fes ti va lı çər çi və sin-
də təş kil olu nan ge cə də mə də-
niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri, 
mu si qi se vər lər iş ti rak edir di.

Kon sert dən ön cə çı xış edən 
Üze yir Ha cı bəy li nin Ev-Mu ze yi-
nin di rek to ru, Xalq ar tis ti Sər dar 
Fə rə cov da hi bəs tə ka rın adı na 
fes ti va lın 13-cü də fə dir ke çi ril di-
yi ni de di: “Xə zər Uni ver si te ti nin 
ka me ra or kest ri yed din ci də fə 
bu fes ti val da iş ti rak edir. Hər 

fes ti val da bir-bi rin dən ma raq lı, 
ye ni əsər lər lə çı xış edir. Bu də-
fə ki fes ti val da da mu si qi se vər-
lər or kest rin ifa sın da ye ni-ye ni 
əsər lər eşi də cək lər”. 

Da ha son ra kon sert proq ra mı 
təq dim olun du. 

İlk ola raq or kest rin (bə dii rəh-
bər - Zül fiy yə Sa dı qo va, di ri jor - 
Or xan Hə şi mov) ifa sın da Üze yir 
Ha cı bəy li nin “Ley li və Məc nun” 
ope ra sın dan “Araz ba rı” zər bi-
mu ğa mı səs lən di ril di. 

Da ha son ra Yu lia Beh bu do-
va nın (vo kal) ifa sın da Ni ko lay 
Rims ki-Kor sa ko vun “Sey rə lən, 
uçan bu lud lar”, Frans Le qa rın 
“Dju dit ta” ope ra sın dan Dju dit ta-
nın mah nı sı və Leo De li bin “İs-
pan mah nı sı” təq dim edil di.

Xalq ar tis ti Sər dar Fə rə co-
vun ida rə sin də or kest rin ifa 
et di yi Ed vard Qri qin “2 ele gi-
ya”, To ma zo Al bi no ni nin “Ada-
jio”, S.Fə rə co vun bəs tə kar 
Nailə İsa ye va ya həsr et di yi 
“Ele gi ya” və vals əsər lə ri ta-
ma şa çı lar tə rə fin dən al qış lar-
la qar şı lan dı.

Xə zər Uni ver si te ti nin müəl li-
mi Məh sə ti Cab ba ro va (vo kal) 
Üze yir bə yin “Ar şın mal alan” 
ope ret ta sın dan Gül çöh rə nin 
ari ya sı nı bö yük şövq lə ifa et di. 
Əmək dar ar tist Şir zad Fə tə li-
ye vin (ba la ban) ifa sın da “Sa rı 
gə lin” Azər bay can xalq mah nı-
sı mu si qi se vər lə rin ru hu nu ox-
şa dı. 

Da ha son ra Əmək dar ar tist 
Fə rid Əli yev (vo kal) Nailə İsa-
ye va nın Ham let İsa xan lı nın 
“Gö zəl dir” şeiri nə bəs tə lə di yi 
ey niad lı mah nı nı ifa et di. 

Kon sert proq ra mı na Fik rət 
Əmi ro vun “Min bir ge cə” ba le-
tin dən “Şəh ri za dın bay ra mı” ilə 
ye kun vu rul du. 

NURƏDDİN

“Xəmsə” və yaxud könüllər mülkünün sultanı” 
Dərbənd teatrının təqdimatında premyera

Əməkdarmədəniyyətişçisi,sənətşünaslıq
üzrəfəlsəfədoktoruİftixarPiriyevinqələmə
aldığı“Xəmsə”vəyaxudkönüllərmülkünün
sultanı”tamaşasınınpremyerasıolub.

Da hi Azər bay can şairi Ni za mi Gən cə vi nin 
hə ya tın dan bəhs edən əsər Dər bənd Azər-
bay can Döv lət Dram Teat rın da səh nə ləş di ri lib. 
Ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru Azər bay ca nın 
Əmək dar ar tis ti Sər vər Əli yev, qu ru luş çu rəs-
sa mı Da ğıs ta nın Əmək dar rəs sa mı Naida Ali-
me to va dır.

Ta ma şa ba rə də fi kir lə ri ni bö lü şən Sər vər Əli yev 
de yib: “Pre zi dent İl ham Əli ye vin mü va fiq sə rən ca-
mı na əsa sən, bu il “Ni za mi Gən cə vi İli” elan olub. 
Bu mü na si bət lə da hi şairə həsr olu nan müx tə lif 
təd bir lər ke çi ri lir. Biz də bu ilə töh fə ola raq “Xəm-
sə” və ya xud kö nül lər mül kü nün sul ta nı” ta ma şa-
sı nı ha zır la dıq. Onu da qeyd et mək is tə yi rəm 
ki, Ni za mi nin ailə hə ya tı Dər bənd lə də bağ lı dır. 

Dər bənd əmi ri tə rə fin dən şairə kə niz ki mi gön də-
ri lən Afaq la Ni za mi ailə hə ya tı qu rub. Dər bənd li lər 
Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nı çox se vir lər”.

Qeyd edək ki, səh nə əsə rin də Ni za mi nin ob-
ra zı nı gənc akt yor Sər xan Sə mə dov can lan dı rıb.

Xəzərin musiqili dalğası

Ömrünün otuz ilini Bakı ilə bağlayan polyak memar

Üzeyir Hacıbəylinin musiqi irsi 
müasir təqdimatda



6 yaddaş www.medeniyyet.az

№72 (1849)
24 sentyabr 2021

Çağdaş“publisistikabağı”mızınçox
bəhrəli,özgürfəhmliyarıməsrlikbir
ağacıillərinənistiiyulunda,pande
miyalıyayında“qurudu”.BuQələm

AdamınimzasıilətanışlığımAMEAnın
NaxçıvanBölməsindəişlədiyimdövrə,
“Mədəniyyət”ailəsininüzvüolmağım
dantəxminənikiilöncəyə–2010cuilə
təsadüfedir.Sözüngerçəkmənasında,
birtəsadüf.İnternetdətanınmışxanən
dəmiz,XalqartistiMənsumİbrahimovla
bağlıaxtarışedirdim.“Mədəniyyət”qə
zetininsaytındaqarşıma“Səhnəmizin
vəsənətimizinMəcnunu–Mənsum”
başlıqlımüsahibəçıxdı.Etirafedimki,
adətən,müsahibələrioxumamışdan
öncəsürətləsuallaranəzərsalıram.
Budəfəifadəözəllikləriiləbirbirindən
maraqlısuallarlatanışlığımelədəsürətli
olmadı.Azçoxmətbuatıizləsəmdə,
qarşımdatamambaşqabirsözdünyası
açılmışdı.Müsahibənioxuyubsonaçat
dım–“Söhbətləşdi:TahirAbbaslı”.

Elə bu “söh bət”in ca zi bə si ilə say tın ax ta rış 
ye rin də “bən zər siz sual lar müəl li fi”ni so raq
la ma ğa baş la dım. Pub li sis ti ka çə lən gin dən 
bir ne çə ya zı sı nı – “Dün ya sə nin” (Məm məd 
Araz haq qın da), “Xal qın qə dirqiy mət li qı zı” 
(Fat ma Qəd ri ilə bağ lı) və s. mə qa lə lə ri ni 
oxu dum. Nə giz lə dim, o gü nə dək özüm üçün 
müəy yən ləş dir di yim özəl pub li sist lər sı ra la
ma sın da Ta hir Ab bas lı taxt da qə rar laş dı...

Bu qə naətə (həm də hey rə tə) gəl mə yi
min sə bə bi sa də idi. Müəl lif mə qa lə lə rin də 
qəh rə man la rı nın ömür və sə nət ta le yi ni elə 
ahəng dar, elə əs ra rən giz təq dim et miş di ki. 
Mə sə lən, Xalq ar tis ti Fat ma Qəd ri ba rə də 
ya zı oxu cu la rın üzü nə be lə açı lır dı: “Ya zı mın 
baş lıq və baş lı qal tı sı nı yaz dım, oxu dum və 
du rux dum. Doq quz söz də sək kiz “q” hər fi, 
“qe” sə sin dən ho yuq dum. Dü şün düm ki, de
yə sən, bu heç də tə sa dü fi de yil. Qə ri bə bir 
his sə qa pıl dım ki, bu nə “qram ma tik qa nu
nauy ğun luq”dur be lə – bu ma jor dün ya mız
da mi nor ifa də lə rin ço xu su məhz bu hərf ə 
baş la yır: qür bət, qanqa da, qətl, qal ma qal, 
qa ça qaç, qaç qın lıq, qi sas, Qa ra bağ...”. 

Bu yer də oxu cu la rın usa nıb bez mə yə cə
yin dən əmin olub Ta hir Qə lə min (ru hun dan 
üzr is tə yib “Ta hir Ab bas lı”, “Ta hir Əh mə dalı
lar” im za la rı na üçün cü sü nü də mən əla və 
edi rəm) qə ze ti miz də dərc olun muş yüz lər lə 
ya zı sın dan bir ne çə si nin, sa də cə, baş lıq və 
alt baş lı ğı nı ol du ğu ki mi ve ri rəm: 

Xal qın təb li hə bi bi və tə bi bi... Qəb ri uzun 
müd dət na mə lum qal sa da, qəd ri hər vaxt 
bi lin miş Ab bas Səh hət...

Bir adın ikin ci he ca sı – Yüz də Tək, min də 
Bir – Mir zə Ələk bər Sa bir!...

Səh nəSə nət “Cən nət”i... Bu dün ya da 
qəd ri gur, o dün ya da qəb ri nur – Nə si bə xa
nım Zey na lo va...

İd ra kın da, hə la kın da “sa rı sim”i... Haqq 
və hə qi qət yo lun da Tan rı li ba sın dan da edil
miş Nə si mi!

İki yi yə li... bir mə na lı DA Hİ – Ürə yi “Ana 
Pol şa”da, bə də ni “Ata Fran sa”da dəfn edi
lən, əsər lə ri ümum bə şər qəl bin də ya şa yan 
Şo pen...

Bir tar oxu yur du – us tad Əh sən Da da şov 
ifa sın da...

Ye rin par laq ul duz la rın dan – Uşaq kən 
göy də say rı şan ul duz lar dan bi ri ni is tə mək
lə bö yük im pe ra tor ba ba sı nı “məğ lub” et miş 
ast ro no mi ya im pe ra to ru – Hökm darMüəl
lim Uluq bəy...

BÜ TÖV bir “iki” İSA: bi ri – ədə biy ya tı mız
da “60cı lar”ın bay raq da rı ol muş HÜ SEY
NOV, bi ri – Sa fAğ YOL lu MU ĞAN NA...

“Epo let”li mil lət Mir zə si – Qə dim Azər bay
can ədə biy ya tı kəh kə şa nın da “dra ma tur gi
ya” ad lı ye ni janr fə za sı nın ilk və... al dan
ma mış kə va ki bi...

Ya rım çıq ömür, bü töv sə nət... Azər bay
can mu si qi si nə ilk... ən qo ca man “ro man”
ro mans bəxş et miş na kam gənc – 23 yaş lı 
Asəf Zey nal lı

Bir öm rün iki Şah lı ğı – Bun la rı Xə tai ya şa
dı; bi ri ni qüd rət li döv lət na mi nə qa dir Qı lın cı, 
bi ri ni fə zi lət li qəlb lər adı na na dir Qə lə mi lə...

“Əb dül” hə lim li yi, “Kə lən tər” za lim li yi... 
Səh nə və ek ran da bü tün “növ” rol la rı “əla 
növ” oy na mış İs ma yıl Os man lı...

Publisistik rentgen
Heç yu xu ma da gir məz di ki, bu az man 

Qə ləmAdam la bir kol lek tiv də iş lə yə rəm. 
An caq bu, yu xu yox, ger çək ol du. 2012ci 
ilin iyun ayın dan mən də ta le yi mi “Mə də niy
yət” qə ze ti ilə bağ la dım. Ta hir Qə ləm lə şəx
sən ta nış ol dum. Re dak si ya da Ta hir müəl
li mə bö yük eh ti ram gör düm. Fik rim cə, bu 
hör mətiz zət ya şın dan, ağ saq qal lı ğın dan 
çox onun ka mil qə ləmus tad lı ğı na gö rə idi. 

Da ha bir eti raf: Ta hir müəl li min sö zə qar şı 
həd siz çin ça vat lı ğı, ya zı la rın da sə ti ral tı mə
na la rı ilk vaxt lar da tam an la ya bil mə mə yim 
mü na si bət lə ri miz də müəy yən so yuq luq da 
ya rat mış dı. Za manza man bu so yuq luq ye ri ni 
dost lu ğa, doğ ma lı ğa, sir daş lı ğa ver di. O, adı
nın mə na sı nı (“ta hir” ərəb cə dən tər cü mə də 
“tə miz”, “pak”, “sə xa vət li”, “diq qət cil”... an la mı
na gə lir) xa rak te ri, dav ra nı şı ilə doğ rult muş du. 
Oda od, tüs tü yə tüs tü de mə yi ba ca rır dı. 

Ru hun da kı azad lıq pub li sis ti ka mey da
nın da qə ləm oy nat ma ğın da da özü nü gös
tə rir di. Həc min dən ası lı ol ma ya raq, qə lə mə 
al dı ğı mət nin əmi riəzə mi idi. Bə zən söz 
köh lə ni ni sa ğaso la elə sə yir dir di ki, de yir
din bəl kə yü yə ni ni (söz mə ni ba ğış la sın) 
yı ğıbyı ğış dı ra bil mə yə cək. Am ma o, söz 
qov ğa sın dan, mə na lar qar şı dur ma sın dan 
hə mi şə qa lib çı xır dı.

Mə qa lə lə rin də ki pub li sis tik qa bar ma və 
çə kil mə lər re dak to ru heç vaxt yor mur du. 
Kim bi lir, bəl kə kor rek to run, lap elə re dak
to run tən tə nə li pub li sis ti ka axı nı na qa pı la 
bi lə cə yin dən eh ti yat lan dı ğı na gö rə idi ki, 
ya zı sı yı ğı lıb ka ğı za çı xan dan son ra bir də 
diq qət lə oxu yub əyərəs kik li yi nə əl gəz di rir
di. Mə qa lə üçün fo to seç mə si və onun uy
ğun yer ləş mə si nə xü su si diq qət ye tir mə si 
də öz ye rin də. Kar ye ra sı ra dio və te le vi zi ya
dan baş la sa da, uzun il lər ta ma şa çı la rı efir
ek ran la ra bənd elə sə də, tə pə dəndır na ğa 
qə zet çi idi. Te le vi zi ya da qa zan dı ğı vi zual 
həs sas lı ğı qə zet də dərc olu nan ya zı la rı nın 
tər ti ba tın da da gös tər mə yə ça lı şır dı. Yax şı 
xa tır la yı ram, səssə nət mo gi kan la rı mız dan 
Mir zə Ba ba ye və həsr et di yi “Səs ka nı pil lə
ka nı” ya zı sı nın yer al dı ğı sə hi fə nin tər ti ba tı 
za ma nı di zay ne rin ya nın da əy lə şib mət nin 
sa ğın da bir ko lon bo yu pil lə kən “hör dür
müş dü”.

Mən Ta hir Qə lə min ya zı la rı nı, üs lu bu nu 
hər il ba ha rın son ayın da öz hə yə tin də ki 
tən ha ağac dan də rib re dak si ya ya gə tir di yi, 
tək cə bö yük lü yü və gör kə mi ilə de yil, ta mı
na gö rə də biz lə ri təəc cüb lən di rən tu ta bən
zə di rəm. Us ta dın zövq lə, hə vəs lə birbir (O 
cür mey və ni ye tiş di rən ağa ca çır pa naq vur

maq heç in saf dan ol maz) də rib kol lek ti və 
is mar la dı ğı tut lar ağ zı mı zı da da gə tir di yi 
ki mi, hə rə si bir pub li sis ti ka dər si, kö nül lər 
tə ra nə si olan ya zı la rı da oxu cu la rı nın zöv
qü nə sı ğal çə kir di. 

Çün ki o, fakt la rı pub li sis tik rent gen dən 
(Fik rət Qo ca haq qın da bir ya zı sın da “fi lo lo
ji rent gen” ifa də si ni iş lət miş di) elə us ta lıq la, 
elə ya ra dı cı ke çi rir di ki, hər fi kir ye ni, tə ra
vət li, ca zi bə dar gö rü nür dü. Hər də fə də, us
ta dın özü sa yaq de sək, ye ni pub li sis ti ka akt
la rı, tən tə nə li qə ləm takt la rı növ bə lə şir di...

Üçsaatlıq sevinc...
Ta hir müəl lim ya ra dı cı lı ğı na, im za sı

na tə ləb kar ol du ğu qə dər yol daş lıq da da 
mərd, ha lal, diq qət cil, so nun cu ti kə si ni 
böl mə yi ba ca ran in san idi. Bir dos tu bu ilin 

mar tın da Ta hir müəl li mə iki ən cir tin gi ver
miş di. O da xə bərətər siz (Yə qin hə yə ti miz 
ki çik ol du ğun dan eti raz edə cə yi mi bi lir di) 
bi ri ni mə nim üçün re dak si ya ya gə tir miş di. 
Na dir növ lər dən ol du ğu üçün bi zim hə yət
də də ol ma sı nı is tə yir di. Mar tın əv vəl lə rin də 
ək di yim ting, nə qə dər qay ğı gös tər səm də, 
cü cər mə di. Bir gün Ta hir müəl lim de di ki, 
özü nə əziy yət ver mə, gə lən il müt ləq hə min 
ən ci rin ye ni tin gi ni sə nə gə ti rə cə yəm. Mən 
hə lə də ümi di mi itir mə di yi mi, arası ra ye nə 
su va ra ca ğı mı bil dir dim. 

Bir ne çə ay öt dü. Ting də hə yat əla mə ti yox 
idi. Doğ ru su, ar tıq hə min “qu ru çu buq” tə rə
fə bax ma ma ğa ça lı şır dım. İyu lun 18i, ba zar 
gü nü sə hərsə hər hə yət də dü mə lə nir dim. 
Uşaq lar ən ci ri miz dən xə bə rim olubol ma dı
ğı nı so ruş du lar. Əmin lik lə cü cər mə di yi ni söy
lə dim. De di lər, gəl bax. Göz lə ri mə inan ma
dım. Qup qu ru çu buq dan iki bu daq çıx mış dı: 
bi ri dörd bar maq, di gə ri bir qa rış. Hey rət dən 
do nub qal dım. Ümi dim cü cər miş di, se vi nir
dim. Elə bil o iki bu daq da se vin di yi mi hiss 
elə miş di. 6070 san ti metr lik ting il lər dir öz 
mey və siy lə ailə mi zi tə min edən əkəbü kə 
ağac gör kə min də dil açıb “Ni yə təəc cüb lə nir
sən, o in san mə ni sə nə elə sev giy lə, ürək lə, 
inam la hə diy yə edib ki, lap qa ya nın üs tün də 
də bi tə cək dim. Həm də mə ni sə nin azal maq 
bil mə yən ümi din cü cərt di...” de mək is tə yir di. 

Bir müd dət ön cə Ta hir müəl li min səh hə tin
də ya ran mış prob le mə gö rə kol lek tiv ola raq 
na ra hat lıq ke çir sək də, şəx sən mən ümi di
mi itir mə miş dim. Üs tə lik, oğ lu Üze yir müəl
li min ata sı nın səh hə tin də dö nüş ya ran ma sı 
ilə bağ lı me sa jı ina mı mı da ha da ar tır mış dı. 
Dün ya ya göz aç dı ğı 25 sent yabr da re dak
si ya da sa ğa lıb qa yıt ma ğı nı iki qat se vinc lə 
qeyd edə cə yi mi zi dü şü nür düm...

Hə yat əla mə ti ol ma yan ən cir tin gi nin “di
ril mə si” ba rə də xə bə ri Ta hir müəl li mə çat
dır ma ğa tə ləs mə dim. Dü şün düm ki, ba zar 
gü nü dür, bir müd dət dir Üze yir müəl lim ata
sı nın səh hə ti ilə əla qə dar yu xu suz və yor
ğun dur. Saat 1112 ara sı zəng edib həm 
səh hə ti ni xə bər alar, həm də ən cir lə bağ lı 
müj də mi çat dı ra ram... 

Mən say dı ğı mı sa yım, gör üzü gül məz 
əcəl nə sa yır. Te le fo nun ek ra nı na to xu nu
ram, işıq la nır. Səs li bir me saj. Saat 11:36. 
Din lə yi rəm. Qəl bi mi göy nə dən, qə hə rin su
yu nu çı xar dan kəl mə lər... Hə min an da ca 
özözü mə de yi rəm: “Ta hir Ab bas lı Pub li sis
ti ka Uni ver si te ti”nin qa pı sı na heç bir aça rın 
aça bil mə di yi bö yük qı fıl vu rul du”. 

Te le fo nu piano nun üs tü nə qo yub qa çı ram 
hə yə tə. Ən cir tin gi nin qar şı sın da çöm bə lib 
“dərd lə şi rəm”: 

 Se vin mə! Se vin mə, ən cir bu da ğı! Bi li
rəm, boy ata caq san, ye ni bu daq la rın ola
caq. An caq Ta hir Ab bas lı nis gi lim də sə nin lə 
bö yü yə cək! Ye tiş di rə cə yin ən cir “tor ba la rı” 
Ta hir siz lik lə do la caq! Və özü mə tə səl li ve ri
rəm: Ta hir Qə lə min pub li sis ti ka “mey və lə ri” 
hə mi şə tə zətər qa la caq!

Ru hu nuz şad ol sun, əziz Us tad!

Fariz YUNİSLİ

Sevinmə,  əncir  budağı...
Ustad jurnalist Tahir Abbaslının xatirəsinə elegiya əvəzi

“Addım-addım Özbəkistan” – Qənirə Paşayevanın  kitabının onlayn təqdimatı keçirilib

DaşkənddəkiHeydərƏliyevadınaAzərbaycanMədəniyyət
Mərkəzi(AMM),ÖzbəkistanAzərbaycanDostluqCəmiyyəti
vəbuölkənin“Kitabdünyası”qəzetininbirgətəşkilatçılığı
iləAzərbaycanMilliMəclisiMədəniyyətkomitəsininsədri

QənirəPaşayevanınyeniçapdançıxmış“AddımaddımÖzbə
kistan”kitabınınonlayntəqdimatıkeçirilib.

Təq di mat da Öz bə kis ta nın 
ta nın mış döv lət nü ma yən də lə
ri, hər iki öl kə dən mə də niy yət, 
ədə biy yat və elm xa dim lə ri, ya
zar lar iş ti rak edib.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə Öz bə
kis tan da kı Hey dər Əli yev adı na 
Azər bay can Mə də niy yət Mər kə
zi nin di rek to ru Sa mir Ab ba sov 
aça raq iki öl kə ara sın da ta ri xi 
dost luq, qar daş lıq əla qə lə rin
dən da nı şıb. O, Türk Şu ra sı nın 
üz vü olan döv lət lə ri mi zin əmək
daş lı ğı nın gü nügün dən in ki şaf 
et di yi ni diq qə tə çat dı rıb. 

AMMin di rek to ru Qə ni rə Pa
şa ye va nın Azər bay can və Öz
bə kis tan, ümu mən türk döv lət 
və top lu luq la rı ara sın da dost luq, 
qar daş lıq bağ la rı nın möh kəm
lən mə si is ti qa mə tin də fəaliy yə
ti ba rə də söh bət aça raq mil lət 
və ki li nin Öz bə kis ta na sə fər lə ri ni 

xa tır la dıb. Vur ğu la yıb ki, “Ad
dımad dım Öz bə kis tan” ki ta bı
nın əsas his sə lə ri də məhz sə fər 
təəs sü rat la rı dır. O, ki ta bın qar
daş öl kə də bö yük ma raq və sev
gi ilə qar şı lan dı ğı nı da bil di rib.

Öz bə kis ta nın Azər bay can
da kı sə fi ri Bax rom Aş raf xa nov 
“Ad dımad dım Öz bə kis tan” ki
ta bı nın Öz bə kis tan Pre zi den ti 
Şav kat Mir zi yo ye vin elan et di yi 
“Ye ni Öz bə kis tan” ça ğı rış lar və 
is la hat lar hə rə ka tı na bö yük bir 
töh fə ol du ğu nu, Öz bə kis ta nın 
Türk dün ya sı öl kə lə ri ara sın da 
ta nı dıl ma sı na xid mət et di yi ni 
qeyd edib. Öz bə kis tan mə də niy
yət na zi ri nin kö mək çi si Ma ruf con 
Yul da şev, Öz bə kis tanAzər bay
can Dost luq Cə miy yə ti nin ic ra çı 
di rek to ru, pro fes sor Er kin Nu rid
di nov da çı xış la rın da ki ta bı yük
sək qiy mət lən di rib lər. Nəş rin Öz

bə kis tan da çox se vil di yi, ki tab da 
bu öl kə haq qın da heç za man 
ya zıl ma yan ma raq lı mə qam la ra 
to xu nul du ğu qeyd edi lib.

On layn təq di mat da Öz bə
kis tan MEAnın Dil, Ədə biy yat 
və Folk lor İns ti tu tu nun do sen ti 
Gül naz Sat ta ro va, Əli şir Nə vai 
adı na Daş kənd Döv lət Öz bək 
Di li və Ədə biy ya tı Uni ver si te ti
nin pro fes so ru, uni ver si tet də
ki M.Fü zu li adı na Azər bay can 
Mər kə zi nin di rek to ru Gül ba har 

Aşu ro va, ta nın mış ədə biy yat şü
nas, tər cü mə çi Ba ba xan Şə rif, 
Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi
tə si nin eks per ti Ək bər Qo şa lı və 
di gər çı xış edən lər ki ta bın mə
ziy yət lə rin dən söz açıb lar. 

Son da Qə ni rə Pa şa ye va 
çı xış edə rək Azər bay canÖz
bə kis tan ara sın da əla qə lə rin 
gü nügün dən in ki şa fın dan, 
ge niş lən mə sin dən se vinc his
si ke çir di yi ni bil di rib.

Mil lət və ki li Ali Baş Ko man dan, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh bər li
yi ilə Mü zəf ər Azər bay can Or du
su nun 30 il er mə ni iş ğa lı al tın da 
qa lan tor paq la rı mı zı azad et di yi
ni, ta ri xi əda lə tin zə fər çal dı ğı nı, 
da ğı dıl mış şə hər və kənd lə ri mi
zin bər pa sı is ti qa mə tin də bö yük 
iş lə rin hə ya ta ke çi ril di yi ni qeyd 
edib. O, Azər bay can mə də niy
yə ti nin pay tax tı elan edil miş Şu
şa da möh tə şəm mə də niədə bi 
təd bir lə rin ger çək ləş mə si, gə
lə cək də Qa ra bağ da ke çi ri lə cək 
təd bir lər də Türk dün ya sı öl kə lə ri
nin, o cüm lə dən Öz bə kis ta nın da 
ya xın dan iş ti ra kı nın məm nun luq 
ya ra da ca ğı nı bil di rib.

İyirmi səkkiz il sonra 
ziyarət edilən məzar...

Yurdyerlərimizinyağıtapdağıaltındaqaldığıillərdəqərib
likçəkən,doğmainsanlarınınhənirtisinə,nəfəsinəhəsrət
qalantəkcətorpağınözü,onunüstündəkitarmarvə
talanedilmişeveşiklərinxarabalıqları,qolbudağıkəsil

miş,qurumuşağaclardeyildi.Otorpaqlardaqalanvətarixin
görmədiyibirbarbarlığın–ermənivandalizmininşahidiolan
məzaryerləribuhənirtiyə,nəfəsə,doğmainsanınayaqsəsi
nə,əslində,dahaçoxhəsrətidi...

İl lə rin ay rı lı ğın dan 
son ra doğ ma yur da 
ayaq bas maq im ka
nı qa za nan hər kə sin 
ilk zi ya rət ün va nı da 
bu yer lər dir. Da ğı
dıl mış, qa zıl mış mə
zar lar, si nə da şı la rı, 
baş da ş ılar par çapar
ça edil miş qə bir lər – 
tam bir go re şən li yə 
mə ruz qal mış be lə 
mə kan lar dan bi ri də 
Cəb ra yıl ra yo nu nun 
Quy caq kən di nin qə
bi ris tan lı ğı dır. Bu ra
da Quy caq kən di nin 
Bi rin ci Qa ra bağ mü
ha ri bə sin də şə hid ol
muş oğul la rı da uyu
yur. On lar dan bi ri Arif 
Tu ra boğ lu dur. 

Ari fin ata sı Tu rab ki şi İkin ci Dün ya mü ha ri bə si əli li idi. Mü ha
ri bə dən ona “qa lan” tək cə əlil ara ba sı de yil, həm də keç di yi od
alov dan, ya şa dı ğı əsir lik hə ya tın dan son ra hər bi dən tər xis sə nə
di nə ya zıl mış ye ni adso yad idi: Ni ko lay Alek se yev. O za man lar 
so ve tin ya zı sı na po zu yox idi. 

Arif də 20 sent yabr 1952ci il də Cəb ra yıl ra yo nu nun Quy caq 
kən din də dün ya ya bu so yad la gəl di, ya şa dı, ailə sa hi bi, üç qız 
öv la dı nın ata sı ol du, 41 ya şın da şə hid lik zir və si nə ucal dı. Mə zar 
da şı na be lə ya zıl dı: Arif Ni ko lay oğ lu Alek se yev... 

Quy caq kənd or ta mək tə bi ni bi tir dik dən son ra 19711973cü 
il lər də Ru si ya nın Ya ros lavl şə hə rin də hər bi xid mət də ol muş, 
hər bi xid mə ti yük sək də rə cə li ra diote leq raf çı ki mi uğur la ba şa 
vur muş du. Son ra Oren burq şə hə rin də sü rü cü lük mək tə bin də 
oxu muş, və tə nə qa yıt mış dı. 1974cü il dən Cəb ra yıl ra yo nun da 
müx tə lif ida rətəş ki lat lar da, ra yon av to nəq liy yat müəs si sə sin də 
sü rü cü iş lə miş di.

Pe şə kar lı ğı, işə ca nı ya nan lı ğı, ən əsa sı isə, mərd li yi, fə da kar
lı ğı, və tən se vər li yi ilə ça lış dı ğı kol lek ti vin, onu ta nı yan hər kə sin 
də rin rəğ bə ti ni, xə tirhör mə ti ni qa zan mış dı.

Nan kor qon şu la rı mı zın tor paq la rı mı za id diala rı nın baş lan dı ğı 
ilk gün lər dən Və tən təəs sü bü, tor paq qey rə ti, yurd yan ğı sı onun 
da ürə yi nə od sal mış dı. 1991ci il dən keç miş Had rut ra yo nu nun 
er mə ni lər ya şa yan kənd lə rin dən Cəb ra yıl ra yo nu nun ya şa yış 
mən tə qə lə ri nə si lah lı hü cum la rın qar şı sı nın alın ma sı üçün apa
rı lan əmə liy yat lar za ma nı po lis əmək daş la rı nı, özü nü mü da fiə 
ba tal yo nu əs gər lə ri ni av to bus la dö yüş post la rı na çat dı rar kən 
də fə lər lə gül ləmər mi ya ğı şın dan keç miş di. 1993cü ilin iyu nun
dan isə həm də hər bi xid mə tə ya zıl mış dı. Ta qım ko man di ri nin 
müavi ni ki mi ən qay nar dö yüş lə rə qa tıl mış, ölüm lə üzüzə gəl
miş, qur tul muş du. 

2 iyul 1993cü il ta ri xi nə dək...
Ari fi uşaq yaş la rın dan ta nı yan, onun müəl li mi ol muş Mü ka fat 

Əli ye vin il lər son ra qə lə mə al dı ğı “Ömür də bir yol dur” (2007) ki
ta bın da kı xa ti rə ya zı sın da oxu yu ruq:

“...İş yol daş la rı, dö yüş çü dost la rı, hət ta po lis ko man dir lə ri bə
zən if rat də rə cə də höv sə lə siz ol du ğu na, özü nü odakö zə at dı ğı
na gö rə Ari fi mə zəm mət edər di, ona “dəh şət dir xa siy yə tin” de
yər di lər. O isə gü nün hər han sı bir vax tın da dö yüş çü lər lə do lu 
av to bu su nu ən qor xu lu post la ra sü rər, “tro fey” av to ma tı nı çiy ni
nə aşı rar, əmr göz lə yər di. 

Hər çənd əm rə mün tə zir li yi sev məz di Arif. Onun özü nün özü nə 
əm ri bə zən ba ha ba şa gə lir di...

...Lə nə tə gə lə sən, tu fan lı gün! 2 iyul 1993cü il. Gö yün üzü 
parpar pa rıl da yır. Top mər mi lə ri ley san ya ğı şı ki mi ra yo nun 
mər kə zi ni dö yür dü. Er mə ni qul dur la rı nə yin ba ha sı na olurol sun 
Quş çu lar kən din də ki pos tu ələ ke çir mə yə ça lı şır dı. Part la yış lar
dan yer lər zə yə gə lir di. Ari fin ida rə et di yi “PAZ” mar ka lı av to bus
da dö yüş ye ri nə tə lə sən po lis və özü nü mü da fiə ba tal yo nu nun 
igid lə ri “Hay dı, Və tən na mi nə!” qış qı rıb alo va atı lır dı... Xey li ara
lı da, düş mən lə üz bəüz gö rü nən PDM ye rin də cə fır la nır, am ma 
atəş aç mır dı... 

Arif bir göz qır pı mın da özü nü qa ya lıq lar dan aşa ğı ata raq 
PDMə tə rəf yü rü dü. Ma şı nın içə ri si nə gi rən də sü kan dan ya pış
mış atı cı nın ca nı nı tap şır dı ğı nı gör dü. Lax ta lan mış qan ət ra fa 
sə pə lən miş di. Bir an da ca də li bir in san ki mi ma şı nı düş mə nin 
üs tü nə yö nəlt di, dal ba dal sar sı dı cı mər mi atəş lə ri aça raq san
ki ye ri, gö yü, bü tün can lı la rı kö mə yə ça ğı rır dı. Hirs lə qış qı rır, 
yol daş la rı nı kö mə yə səs lə yir di... Am ma düş mən də onun ida rə 
et di yi ma şı nı hə də fə al mış dı... Bir an lı ğa sağ əli ni yu xa rı qal dır
maq is tə yir di ki... “Nurs” (ida rəolun ma yan reak tiv mər mi) qur ğu
sun dan açı lan atəş PDMin içi ni qa na bo ya dı...”.

Va qif Mə hər rə mov (ra yon po li si nin keç miş rəisi): “O, Cəb ra yıl 
po li si ilə bir gə dö yü şə ge dir di. İgid, cə sur in san idi. Son dö yüş də 
PDMlə düş mə nin bir ne çə can lı qüv və si ni və tex ni ka sı nı məhv 
elə di...”.

Dö yüş yol da şı Kə nan Ba ba yev: “Arif həm pe şə kar sü rü cü, 
həm də dö yüş çü idi. Elə post la rı mız var dı ki, düş mə nin atəş 
nöq tə sin dən ke çib ge dir dik. Arif o post la ra bi zi sər bəst şə kil də, 
sağsa la mat apa rıb çı xa rır dı...”. 

Dö yüş yol da şı Şir van Qu li yev: “Rəh mət lik çox çıl ğın, özü nü 
oda atan idi... San ki mə lək lər onun ba şı üzə rin də uçur du, onu 
qo ru yur du... Cəb ra yıl ca maatı nın ka rı na gə lən, hər kə sə tə mən
na sız kö mək edən oğul idi. O, şə hid olan da Cəb ra yıl da ha mı nın 
gö zü yaş lı idi...”.

Arif tor pa ğa tap şı rı lan dan ay ya rım son ra Cəb ra yıl ra yo nu iş
ğal olun du. Hə yat yol da şı Mə la hət müəl li mə ra yo nu tərk edən də 
onun mə za rın dan bir ovuc tor paq gö tür müş dü... 

2021ci ilin 20 sent yab rın da 41 yaş lı şə hi din 69 ya şı ta mam 
ol du. Ailə si, doğ ma la rı 28 il dən son ra onun uyu du ğu tor pa ğa, 
Quy caq kənd qə bi ris tan lı ğı na ayaq bas dı lar. 28 il son ra ye ni dən 
şə hi din mə za rı üzə ri nə üç rəng li bay ra ğı mız sə ril di, baş da şı ye ri
nə şək li və adı həkk olun muş löv hə vu rul du. 28 il əv vəl gö tü rül
müş bir ovuc tor paq da əzə li ye ri nə qo vuş du.

Hə yat yol da şı Mə la hət Mə hər rə mo va: “De dim, gö zün ay dın, 
Arif, tor pa ğın tor pa ğı na qo vuş du. Sə nin mə za rın qə rib lik də idi. 
Bu gün azad dır. Am ma ru hun hə mi şə bi zim lə olub...”.  

44 gün lük İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də ki Zə fər lə Bi rin ci Qa
ra bağ mü ha ri bə si şə hid lə ri nin də qi sa sı alın dı. Bu gün on la rın 
ruh la rı ar tıq doğ ma yur dun azad sə ma sın da dır. 

Ari fin də ru hu şad dır. Çün ki uğ run da qur ban get di yi tor paq 
azad dır...

Al lah bü tün şə hid lə ri mi zə rəh mət elə sin.

Vüqar ORXAN



Azərbaycan
25 sent yabr 1890 – Folk lor şü nas alim, Əmək dar mə də niy-

yət iş çi si Əbül qa sım Nur məm məd oğ lu Hü seyn za də (1890 – 
2.9.1988) ana dan olub.

25 sent yabr 1896 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Ser gey Mit ro fa no viç Ye fi  men ko (1896–1971) ana dan olub. 
1927-ci il dən Döv lət Rus Dram Teat rın da rəs sam və baş rəs sam 
iş lə yib, Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb. 

25 sent yabr 1906 – Azər bay ca nın və Türk mə nis ta nın Əmək-
dar ar tis ti, ope ra mü ğən ni si Xan lar Məm məd oğ lu Haq ver di yev 
(1906 – 5.12.1980) Ağ dam ra yo nu nun Se yid li kən din də do ğu-
lub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb. 1930-cu il lər də 
Türk mə nis tan da Ope ra və Dram Teat rı nın ya ra dıl ma sın da bö yük 
xid mət lə ri olub.

25 sent yabr 1906 – Xalq ar tis ti Sol maz (Ni na) Or lins ka ya 
(1906–1973) ana dan olub. Tifl  is Azər bay can teat rın da ça lı şıb, 
1933-cü il dən Gən cə Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub. 

25 sent yabr 1910 – Xalq ar tis ti Ser gey İliç Ya ku şev (1910-
1995) Həş tər xan da do ğu lub. 1948-ci il dən Döv lət Rus Dram 
Teat rı nın akt yo ru olub.

25 sent yabr 1913 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fat la rı laureatı 
Nüs rət Möh sün oğ lu Fə tul la yev (1913 – 1.10.1987) Lən kə ran ra-
yo nun da do ğu lub. 1935-ci il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
ça lı şıb, teat rın baş rəs sa mı olub. 

25 sent yabr 1913 – Ya zı çı Şə mis tan Yu sif oğ lu Əs gə rov 
(1913–1985) ana dan olub. Ki tab la rı: “Müs tən tiq Cəb ra yı lov”, “İt-
miş gül lə”, “Üç düş mən” və s. 

25 sent yabr 1928 – Ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Arif Ha ca ğa oğ lu Ba ba yev (1928 
– 26.8.1983) Ba kı da do ğu lub. Film lə ri: “Uşaq lı ğın son ge cə si”, 
“Gün keç di”, “Ar xa dan vu ru lan zər bə”, “Al ma al ma ya bən zər”, 
“Bi ri si gün, ge cə ya rı sı...” və s.

25 sent yabr 1929 – Ki tab xa na şü nas alim Ta cəd din Fər had 
oğ lu Qu li yev (1929–2005) Go ran boy ra yo nu nun Zey və kən din-
də ana dan olub. Res pub li ka Ki tab xa na Kol lek to ru nun di rek to ru, 
BDU-nun ka fed ra mü di ri iş lə yib. 

25 sent yabr 1935 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, fi  lo sof Asif Qa-
sım oğ lu Əfən di yev (Asif Ata; 1935 – 6.6.1997) ana dan olub. 
“Dairə lər”, “İn san yo lu”, “Ta ri xə çat maq” və d. fəl sə fi -bə dii əsər-
lə rin müəl li fi  dir. 

25 sent yabr 1984 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor 
Zey nəb Ta lıb qı zı Ka zı mo va (27.12.1912 – 1984) və fat edib. 

26 sent yabr 1951 – Xalq ar tis ti Ra miz Sol tan oğ lu Məm mə dov 
(1951 – 21.3.2021) ana dan olub. Aka de mik Mu si qi li Teatr da ça-
lı şıb. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də (“Al ma al ma ya bən zər”, 
“Ya lan”) çə ki lib.

26 sent yabr 1961 – Gör kəm li mü ğən ni, Azər bay can pro fes-
sional vo kal mək tə bi nin ba ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Bül bül (Mur tu-
za Mə şə di Rza oğ lu Məm mə dov; 22.6.1897 – 1961) və fat edib. 
Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru olub, xalq 
mu si qi si ni öy rə nən el mi-təd qi qat ka bi ne ti ni ya ra dıb.

26 sent yabr 1967 – Əmək dar ar tist Na ğəd din Ağar za oğ-
lu Məm mə dov (1967 – 22.5.2019) Göy göl ra yo nun da do ğu lub. 
Gən cə Döv lət Kuk la Teat rı nın akt yo ru olub.

26 sent yabr 2002 – Əmək dar ar tist, vo kal çı (sop ra no) Ma ri ya 
Ser ge yev na Ti ta ren ko (27.3.1917 – 2002) və fat edib. Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

26 sent yabr 2008 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor 
Şə rif  İs ma yıl oğ lu Şə ri fov (13.10.1938 – 2008) və fat edib. Film-
lə ri: “Yol əh va la tı”, “Əzab lı yol lar”, “Qə rib cin lər di ya rın da” və s. 

26 sent yabr 2019 – Ta nın mış mü ğən ni Cə fər Ağaəli oğ lu Beh-
bu dov (17.8.1951 – 2019) və fat edib.

27 sent yabr 1930 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ni na Qri qor-
yev na Fi şe va (1930 – 29.8.2010) Ba kı da ana dan olub. Öm rü nü 
ar xiv işi nə həsr edib, 1959-2009-cu il lər də Azər bay can Res pub li-
ka sı Döv lət Fo to-Ki no Sə nəd lər Ar xi vi nin di rek to ru iş lə yib.

27 sent yabr 1931 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas, 
pro fes sor Bil qe yis Mir Əb dül Qə ni qı zı Qa ra ye va-Məm mə do va 
(1931 – 3.7.2010) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Kon ser va to-
ri ya sın da (in di ki Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı) pro rek tor iş lə yib.

27 sent yabr 2012 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, re jis sor Ra fi q 
Ata ki şi yev (20.5.1940 – 2012) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya, Ağ-
dam, Gən cə teatr la rın da ça lı şıb.

28 sent yabr 1953 – Xalq ar tis ti Əj dər Qüd rət oğ lu Hə mi dov 
(1953 – 24.11.2020) Şab ran ra yo nun da ana dan olub. Sum qa-
yıt teat rın da ça lı şıb, 1990-cı il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub, fi lm lər də çə ki lib. 

28 sent yabr 1978 – Gör kəm li ya zı çı, ədə biy yat şü nas, pro fes-
sor, Əmək dar elm xa di mi Mir Cə lal Əli oğ lu Pa şa yev (26.4.1908 
– 1978) və fat edib. “Bir gən cin ma ni fes ti”, “Di ri lən adam”, “Ya şıd-
la rım” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

28 sent yabr 1985 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Hü seyn 
Ca van (Hü seyn Mi ka yıl oğ lu Əli yev; 1916-1985) və fat edib. Cə-
nu bi Azər bay ca nın Qa ra dağ ma ha lın da do ğu lub, 1946-cı il dən 
Go ran boy ra yo nun da ya şa yıb.

Dünya 
25 sent yabr 1765 – Pol şa bəs tə ka rı Mi xail Ogins ki (Mic hal 

Kleofas Ogins ki; 1765–1833) ana dan olub.
25 sent yabr 1897 – Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel 

mü ka fa tı laureatı (1949) Vil yam Folk ner (Wil liam Cuth bert Faulk-
ner; 1897–1962) ana dan olub.

25 sent yabr 1906 – Rus bəs tə ka rı, di ri jor, pe da qoq Dmit-
ri Dmit ri ye viç Şos ta ko viç (1906 – 9.8.1975) ana dan olub. “Bu-
run”, “Mt sen qə za sı nın le di Mak be ti” ope ra la rı, “Qı zıl əsr”, “İşıq lı 
bu laq” ba let lə ri, 15 sim fo ni ya və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Mosk va 
Döv lət Kon ser va to ri ya sın da Qa ra Qa ra ye vin müəl li mi olub.

26 sent yabr 1888 – Ame ri ka-in gi lis şairi və ya zı çı sı, ədə biy yat 
üz rə No bel mü ka fa tı (1948) laureatı To mas Eliot (Tho mas Stea-
rns Eliot; 1888–1965) ana dan olub.

26 sent yabr 1889 – Al man fi  lo so fu, ek zis ten sializ min ta nın-
mış nü ma yən də si Mar tin Hay de ger (Mar tin Heideg ger; 1889 – 
26.5.1976) ana dan olub.

27 sent yabr 1871 – İtal yan ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı (1926) laureatı Qra si ya De led da (1871–1936) ana dan olub.

28 sent yabr 1573 – İtal yan rəs sa mı Mi ke lan ce lo Ka ra va co 
(Mic he lan ge lo Me ri si da Ca ra vag gio; 1573 – 18.7.1610) ana dan 
olub. Məş hur əsər lə ri: “Yu dif və Olo fern”, “Töv bə edən Ma ri ya 
Maq da li na”, “Mü qəd dəs Pyot run əzab keş li yi” və s.

28 sent yabr 1803 – Fran sız ya zı çı sı Pro si per Me ri me (Pros-
per Me ri mee; 1803–1870) ana dan olub. Ya zı çı nın “Kar men” 
no vel la sı əsa sın da bəs tə kar Jorj Bi ze ope ra ya zıb, “Mat teo Fal-
ko ne” no vel la sı əsa sın da Azər bay can re jis so ru To fi q Ta ğı za də 
ey niad lı fi lm (1960) çə kib.

28 sent yabr 1915 – Məş hur rus teatr re jis so ru, SS Rİ Xalq ar-
tis ti, döv lət mü ka fat la rı laureatı Geor gi Alek sand ro viç Tovs to no-
qov (1915 – 23.5.1989) Tbi li si də ana dan olub.

28 sent yabr 1924 – İtal yan akt yo ru Mar çel lo Mast ro ya ni (Mar-
cel lo Vin cen zo Do me ni co Mast roian ni; 1924 – 19.12.1996) ana-
dan olub. Film lə ri: “Şi rin hə yat”, “İtal yan sa ya ğı bo şan ma”, “Sək-
kiz ya rım” və s.
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– Mu rad, ay Mu rad, mə nim 
ki tab la rım ha nı?
– Nə olub, ni yə qış qı rır san? 
Bu dur, bur da dır. Adə, sə nə 
min də fə de mi şəm ki, ki tab-
la rın va raq la rı nı yaz ma, bir 
bu ki nist də ya xın qoy ma dı...

Yə qin məş hur “Uşaq lı ğın son 
ge cə si” fi l min dən bu kadr lar si-
zin də gö zü nü zün önün dən 
keç di. Elə mən də hər ki tab yu-
va sı nı – fər qi yox dur, ge niş, ya 
dəb də bə li ma ğa za ol sun, ya da 
park lar da kı skam ya lar üs tü nə 
dü zül müş in cik və ye ni ün va-
nı nı göz lə yən köh nə, iş lən miş, 
in di nin tə bi rin də ikin ci əl, köh nə 
adam la rın tə yi nin də bu ki nist ki-
tab la rı gö rən də bu dialo qu ya dı-
ma sa lı ram.

Pan de mi ya lı ye ni təd ris ili nin 
baş lan ma sı ilə əla qə dar ye ni-
dən yo lu mu bu ün van lar dan bi-
rin dən – “Xan xə zi nə si”ndən sal-
dım. Mə ni bu ki nist, ki tab çı Xan 
Rə su loğ lu qar şı la dı.

Met ro nun “Elm lər Aka de mi ya-
sı” stan si ya sı ya xın lı ğın da kı bu 
mə kan da əsl ki tab bu rul ğa nı-
na dü şür sən. Özü nü bu aləm də 
həm ra hat, həm də əs ki nə, na ra-
hat hiss edir sən. Sə bəb isə çox 
sa də dir: ki tab dan qa çı şı mız. 

İs min 6 ha lın da ki tab çı ilə olan 
söh bət və ma ğa za da apar dı ğı-
mız mü şa hi də lər dən də gəl di yim 
qə naətə gö rə, biz küt lə vi ola raq 
ki tab la hə lə də yax şı söh bət lə şə, 
dialoq qu ra  bil mi rik...

Ki tab çı
Xan Rə su loğ lu nu ço xu muz ta-

nı yı rıq. Sum qa yıt və Ba kı da iki 
ki tab ma ğa za sı-bu ki nist dü ka nı 
iş lə dir. Ki tab ti ca rə ti şə bə kə si ilə 
məş ğul ol sa da, ona ki tab ta ci-
ri de mək ol maz. Bu nu elə söh-
bət də özü nə də de dim. Çün ki 
o, ki ta bın alı nıb-sa tıl ma sın dan 
çox, pay la nı la raq oxun ma sı nın, 
də yiş-dü yü şü nün, bir növ ki tab 
döv riy yə si nin, ki tab la ki tab alı-
şı nın tə rəf da rı dır. İn di be lə bir 
ada ma nə qə dər ti ca rət çi de mək 
olar sa, o qə dər ta cir dir. Am ma 
əsas odur ki, ki ta bı da, ki ta bı 
oxu ya nı da, alıb evin də rəfl  ə rə 
dü züb toz lan dı ran la rı da yax şı 
ayırd edir. 

“Yat sam yu xu ma da gir məz-
di ki, nə za man sa ki tab ti ca rə ti, 
ümu mən biz nes sa hə si ilə məş ğul 
ola ram. Uşaq lıq dan ki ta ba ma-
ra ğım var idi və va li deyn lə ri min, 
ba ba mın mə nə kö kə al maq üçün 
ver di yi son qə pi yi də ki ta ba ve rib 
evi mi zə da şı yır dım. Mü ğən ni, ki-
no re jis sor, akt yor ol maq is tə yir-
dim, ya ra dı cı lı ğa ma ra ğım var idi. 

Am ma alın ma dı, fi  lo lo gi ya ix ti sa sı 
üz rə təh sil al dım. Tə lə bə li yim 90-
cı il lə rə tə sa düf et di. Ar dın ca gənc 
müəl lim ki mi bir il uni ver si tet lər-
dən bi ri nin ra yon fi  lialın da dərs 
de dim. Ki tab lar dan öy rən dik lə ri-
mi də təd ri sə qa tıb tə lə bə lə ri mə 
öy rət mə yə, ki ta bı sev dir mə yə 
ça lış dım. İs tə dim on lar bi zim ki-
mi “iti ril miş nəs lin” nü ma yən də si 
ol ma sın lar” de yir.

11 ilə ya xın Azər bay can dan kə-
nar da ya şa dı ğı nı bil di rən ki tab çı 
hər və tə nə qa yı dan da sov qa tı-
nın ki tab lar ol du ğu nu vur ğu la yır: 
“Şəx si ki tab xa nam da yüz lər lə na-
dir ki tab var və in di də qo ru yu ram, 
ki ra yə dən ki ra yə yə da şı yı ram. 
Ki mə sə ver mə yə, sat ma ğa əlim 
gəl mir. 90-cı il lə rin ağır döv rün-
də dost la rım mə nə “Gəl, dü kan 
aç” de di lər. On la ra “Mən ha ra, ti-
ca rət ha ra” sualı nı ve rib gül səm 
də, özü mü kost yum ma ğa za sın-
da tap dım. Bir vaxt ev də ki tab la rı 
sax la ma ğa ye rim qal ma dı və baş-
la dım sa ta ca ğım “qur ban” ki tab-
la rı mı seç mə yə. Çə tin olur du on-
lar dan ay rıl maq, am ma ça rəm də 
yox idi. Kost yum la rın ya nın da da 
bir ma sa qo yub ki tab la rı düz düm. 
Qiy mət də qoy ma dım, sa də cə, 
mü şa hi də elə dim. Gör düm yox, 
ara da kost yum dan çox ki ta ba ba-
xır lar. Baş la dım sat ma ğa, hə diy yə 
elə mə yə, də yiş mə yə. Onu da de-
yim ki, ki ta ba on da ma raq çox idi. 
Çün ki 90-cı il lər də həm də cid di 
ki tab ça tış maz lı ğı ol du, nəş riy yat-
la rın işi zəifl  ə di, ki tab şə bə kə si sis-
te mi da ğıl dı. Həm də mə nim rus 
di lin də ki na dir he sab olu nan ki tab-
la rım alın ma ğa baş la dı. Kost yum 
üz rə püx tə ləş mə səm də, ki tab la-
rım da ha çox sa tı lır dı”. 

Ki tab çı nın
Söh bə ti miz də ki tab çı nın bir fi k-

ri xü su si lə xo şu ma gəl di. De yir, 
is tə ni lən ti ca rət də müfl  is ləş mək 
olar və bu, sə ni mə nə vi tə nəz zü-
lə apa rar, bir cə ki tab dan baş qa. 
Çün ki sən həm ki ta bı sa tır, həm 
də oxu yur san, yə ni o tə nəz zü lü 
öz için də əri dir sən: “Mən 30 ilə 
ya xın dır ki tab ti ca rə tin də yəm, 
am ma özü mü ta cir say mı ram. 
Çün ki ta cir qə pi yi nin qəd ri ni bi-
lir. Mən isə say sız ki ta bı pul suz-
pa ra sız ver mi şəm. Am ma ba xır 
ki mə. Elə si var ki tab oxu mur, 
heç onun bu na eh ti ya cı da yox-
dur, an caq pul suz du de yə alır və 
apa rıb ki mə sə, nə yə sə ve rir. Be-
lə adam la rı gö rən gö züm yox dur. 
Bu mə na da mən dən in ci yən lər 
də çox olur. Mən sə xa vət li ki tab-
çı yam, ax maq ta cir yox. Bax o 
in ci yən lər də sui-is ti fa də et mək 
is tə yən lər dir”. 

Ki tab çı ya
Dü kan da ka me ra nə za rət sis-

te mi nin ol ma dı ğı nı, ki tab la rın 
he sab-ki tab sız, sis tem siz  yı ğıl-
dı ğı nı və ki tab çı nın da da ha çox 
ba şı nı ki tab lar la qa rış dır dı ğı nı 
gö rüb “O vaxt lar ki tab oğur lu ğu 
oğur luq sa yıl mır dı” ilə diq qə ti ni 
da ğıt maq is tə dim.

Ba şı nı ye ni gə ti ri lən 5-6 tor ba 
ki ta bı çe şid lə mək dən qal dır ma-
dan “Hə qi qi oxu maq is tə yən, la-
kin ki tab ala bil mə yən bir oxu cu 
ta pıl maz ki, mən dən ki tab is tə sin 
və “yox” ca va bı nı al sın” de di. Ar-
dın ca bir az in cik hal da söy lə di: 
“Am ma sui-is ti fa də çox xət ri mə 
də yir. Xü su sən ica zə siz, oğur luq 
sö zün dən xo şum gəl mir. Bu gü-
nə dək min lər lə ki tab hə diy yə ver-
mi şəm və bu na gö rə özü mü dün-
ya nın ən zən gin ada mı sa yı ram”.

Ki tab çı nı
“Xan xə zi nə si”ndən əli do lu ge-

dən iki gən ci tə bəs süm lə yo la 
sa lan ki tab çı nı ye ni dən söh bə tə 
çək mə yin bir yo lu da “Bəl kə, heç 
on lar da hə diy yə lə ri ni zi oxu ma-
ya caq, apa rıb ki mə sə ve rə cək-
lər” ki mi xofl  u ya naş ma ol du. Əv-

vəl qaş la rı nı ça tıb mə nə, son ra 
da ki tab la ra ba xıb “Əsas odur 
ki, bu ki tab lar oxun sun, bo şu na 
yı ğı lıb qal ma sın” de yə özü nü tə-
səl li et di. Son ra da ar xa yın lıq la 
de di: “Ön cə də de dim, mən ki tab 
oxu yan la rı se çə bi li rəm, bu mə-
na da sər raf sa yı la ram. Ma ku la-
tu ra heç, am ma ya rar lı ki tab la rın 
atıl ma sı na ta ma şa et mək dö zül-
məz olar. Ona gö rə də at mı ram, 
kor la mı ram, gör dü yü nüz o dar 
kan da rın ya ğış tut ma yan, gün 
düş mə yən kün cün də yı ğıb sax la-
yı ram. Üs tü nə də bö yük hərfl  ər lə 
“hə diy yə” ya zı ram. Bir gö züm də 
qa pı da olur, on la rı ki min sə seç-
di yi ni, apar dı ğı nı gö rən də uşaq 
ki mi se vi nir, qa çıb tə şək kür edi-
rəm. Hə lə yığ maq üçün tor ba da 
ve ri rəm”.

Söh bə tin yö nü nü bir az da 
də yi şi rəm. Ona “Əv vəl lər ki tab-
la rın ara sın dan qu ru muş gül, 
şə kil, mək tub, te le fon nöm rə si 
çı xar dı, bəs in di nə çı xır” sualı-
nı ve ri rəm.  Tə bəs süm lə “Ki-
tab da gül sax la yan nə sil qa lıb 
ki” ki mi sual lı ca va bı nı alı ram. 

Həm söh bə tim bu an üzü nə qo-
nan əzab la bir ha di sə ni da nış-
dı: “Bir də fə test top lu su nun 
için dən 50 ma nat çıx dı, gör düm 
və çox pis ol dum. Han sı sa abi-
tu ri yen tin ha zır lıq müəl li mi nə 
ödə ni şi idi...”. 

Ki tab çı da
Ma ğa za da olar kən mü şa hi də 

et di yim alı cı-sa tı cı mü na si bə ti 
də ma raq lı idi. Mə sə lən, siz heç 
“öz ay ra nı na turş de yən” gör mü-
süz? Sağ ol sun, bi zim ki tab çı 
sa yə sin də onu da gör düm. On-
dan bir müəl li fi n (adı nı çək mi-
rəm) əsə ri ni is tə yən alı cı ya ma-
ğa za da möv cud ol du ğu hal da 
sat ma dı ğı nı de di. Be lə cə, za tən 
sa yı az olan alı cı la rın dan bi ri ni 
də qa çır mış ol du. 

Təəc cüb lə ona bax dı ğı mı gö-
rüb de yir: “Elə bi lir si niz zi yan lı 
ki tab lar az dı? Qoy gənc li yi miz 
be yin lə ri ni yu yan o müəl lifl  ər dən 
qaç sın lar. Ümu mən, müəl lim li-
yim dən is ti fa də edib gənc lə rə 
daim ədə biy yat sev gi li niz, ruh 
ya rı nız ol sun, am ma elm dən, 
xü su si lə də tex ni ki elm sa hə lə-
rin dən əl üz mə yin de yi rəm”. 

Ki tab çı da apar dı ğım di gər 
mü şa hi də ni – sa ta nın alan dan 
da ha çox ol du ğu nu gö rüb “Xan 
müəl lim, elə bil ki ta bı sa tan 
alan dan da ha çox dur” de dim. 
Dü zü, ca vab mə ni na ra hat elə-
di: “Bə li, sat maq is tə yən da ha 
çox dur. Bun dan fa ciə dü zəlt mək 
la zım de yil. Sağ ol sun lar, be lə-
cə, baş qa la rı nın al ma ğa im ka nı 
ol ma yan ki tab la rı ya də yiş mək-
lə, ya da ucuz qiy mə tə sat maq la 
oxu cu nun sa yı nı ar tı rır lar. Bi zim 
də işi miz bu dur”.

Ki tab lar ara sın da ay rı-ay rı 
elm sa hə lə ri ilə bağ lı ədə biy yat, 
dərs lik və dərs və sait lə ri çox luq 
təş kil edir. Önə dü zü lən və müş-
tə ri si ni göz lə yən ki tab la rı, test 
top lu la rı nı gös tə rib “Oxu cu audi-
to ri ya nız yə qin ki, da ha çox şa-
gird və tə lə bə lər dir” sualı nı ve-
ri rəm. Bəl li olur ki, or ta mək təb 
dərs lik lə rin dən zi ya də ha zır lıq 
ki tab la rı, test lər və me to dik və-
sait lə rə tə lə bat da ha çox dur. 

Ki tab çı dan
“Pan de mi ya nın bi zim işi mi zə 

də bö yük zər bə si dəy di, gə liş-
ge diş azal dı, ki tab lar yı ğı lıb qal-
dı” gi le yi ni et sə də, on dan “Sırf 
bu dü kan dan bir ne çə min ma-
nat zi ya na düş səm də, bu iş dən 
əl çək mə yə cəm” və di ni eşit mək 
çox xo şu ma gəl di.

Ma ğa za dan ay rı lar kən qa pı-
da səs-küy lü 6-7 nə fər gənc lə 
qar şı laş dım. Həm yol göz lə yən 
ki tab lar, həm də inad kar Xan 
Rə su loğ lu adı na se vin dim. Hər-
çənd on la rın da hə rə si nin əlin-
də ya sat maq, ya da də yiş mək 
üçün gə tir dik lə ri bir-iki ki tab var 
idi...

Həmidə NİZAMİQIZI

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

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

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

İradəsiz olma, iradəsizlər,
Ayaqsız qurd kimi yerdə sürünər.
Tülkü canavarı edirsə məğbun,
Ondan iradəsi böyükdür bunun.

(“Leyli və Məcnun”)

Əgər istəsən könlün olsun tük kimi yumşaq,
Bədənini nafətək sərtliyə öyrət ancaq. 

(“Sirlər xəzinəsi”)

Filləri qovmuşdur çeşmədən dovşan,
Kiçik görünməsin gözünə düşman.

(“Xosrov və Şirin”)

Yaxşılar cilovu verməzlər pisə,
Satmazlar dostları yada, nakəsə.

(“Yeddi gözəl”)

Elə dünyapərəst olmayaq gərək
Ki, öz süfrəmizi qanla bəzəyək.

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Öylə bir ixtiyar olsaydı məndə,
Qoymazdım bəndəyə möhtac bir bəndə.

(“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

Yaxşılar cilovu verməzlər pisə...Nizami sözündən incilər

İsmin bütün
hal şəkilçilərində

Bukinistlə söhbət–təəssürat

Türk hərbi təhsil və təlim tarixi
İs tan bul da Ata türk Mə də niy yət, Dil və Ta rix 
Qu ru mu nəz din də ki Türk Ta rix Cə miy yə ti, Mil li 
Mü da fiə Uni ver si te ti və Fa tih Hərb Ta ri xi Araş-
dır ma la rı İns ti tu tu nun bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Türk hər bi təh sil və tə lim ta ri xi” möv zu sun da 
bey nəl xalq sim po zium ke çi ri lib. 

AMEA-dan bil di ri lib ki, iki gün (17-18 sent yabr) 
da vam edən sim po zium da öl kə miz də təm sil olu-
nub.  Azər bay can Döv lət Pe da qo ji Uni ver si te ti nin 
ka fed ra mü di ri Se vinc Əli ye va “Şi ma li Qaf qaz da 
hər bi təh si lin in ki şa fın da Os man lı hərb çi lə ri nin ro-
lu (1918-1920)”, AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu nun 

Müasir folk lor şö bə si nin apa rı cı el mi iş çi si Ta hir 
Oru cov “Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti döv rün də 
hər bi təh si lin in ki şa fı və Azər bay can Res pub li ka sı 
ilə Os man lı Tür ki yə si ara sın da hər bi əmək daş lıq”, 
Azər bay can Res pub li ka sı Si lah lı Qüv və lə ri nin 
Hər bi Aka de mi ya sı nın əmək da şı, pol kov nik Ata-
ma lı Şah ba zov “Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə tin-
də Qaf qaz İs lam Or du su nun hər bi təh sil və tə lim 
fəaliy yət lə ri”, AMEA-nın İc ti maiy yət lə əla qə lər və 
in for ma si ya şö bə si nin əmək da şı Aqil Mə hər rə-
mov “İs lam dan qa baq türk cə miy yət lə rin də hər bi 
mu si qi və alət lər da xil ol maq la mu si qi və çal ğı lar” 
möv zu la rın da mə ru zə lər lə çı xış edib lər.
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№72 (1849)
24 sentyabr 2021son səhifə Bursada Milli Qəhrəman 

Şirin Mirzəyev adına park açılıb
TürkiyəninBursavilayətində“Birmillət,ikidövlət”şüarıaltında
Azərbaycangünlərikeçirilib.LayihəBursadafəaliyyətgöstərən
“GİMAZDER”dərnəyinintəşəbbüsü,BursaBöyükşəhər,Kara
cabeybələdiyyələrinin,İğdırMədəniyyət,SosialvəHəmrəylik,
İstanbulAzərbaycanDostluq,AntalyaAzərbaycanMədəniyyət
vəHəmrəylik,eləcədə“GİMULSİAD”dərnəklərinintəşkilatidəs
təyiiləərsəyəgəlib.Azərbaycangünləriçərçivəsindəsentyab
rın21dəBursanınKaracabeyrayonundaAzərbaycanınMilli
QəhrəmanıŞirinMirzəyevinadınaparkınaçılışıolub.

Mərasimdə Milli Qəhrəmanın ailə üzvləri, Diasporla İş üzrə
DövlətKomitəsinin,BursavəKaracabeybələdiyyələrininnüma
yəndələriiştirakediblər.
MehtərqrupununifasındaAzərbaycanınvətənpərvərlikmah

nılarının səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə Karacabəy Bə
lədiyyəsinin başqanı Əli Özkan, ŞirinMirzəyevin xanımı Flora
Qasımova, “Gələcəyin İnsanları Məkanı, Gələcəyin İmkanları
Məkanı – Azərbaycan” dərnəyinin sədri Hüseyn Vəliyev çıxış
ediblər.MüzəfərAliBaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
Azərbaycanın44günlükVətənmüharibəsindəəldəetdiyiQələ
bədənbəhsolunub,qardaşTürkiyəninhərzamanAzərbaycanın
yanındaolmasıvurğulanıb.Diqqətəçatdırılıbki,BursadaAzər
baycanınMilliQəhrəmanıPoladHəşimovunadınıdaşıyanpark
da açılıb. Bu parklarTürkiyəAzərbaycan qardaşlıq və dostluq
münasibətlərininbariznümunəsidir.
ŞirinMirzəyevinxanımıFloraQasımovaMilliQəhrəmanınadı

nınTürkiyədəəbədiləşdirilməsinəgörəKaracabəyBələdiyyəsi
nəminnətdarlığınıbildirib.
TədbirdəƏliÖzkanXalq şairiBəxtiyarVahabzadənin “Azər

baycanTürkiyə”şeirini,HüseynVəliyev isəşəhidlərimizəhəsr
etdiyişeirinioxuyublar.
MilliQəhrəmanınailəsiadındanŞuşaşəhərindəkiNatəvanbu

lağınınşəkliKaracabəyBələdiyyəsinə,AzərbaycanınQələbəsini
əksetdirənxatirəhədiyyələriBursaBöyükşəhərBələdiyyəsinə
təqdimolunub.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Dövlət Tərcümə Mərkəzinin nəşrləri 
Lvov Beynəlxalq Kitab Forumunda

UkraynanınLvov
şəhərindəənənəvi
mədəniyyətfestivalı–
28ciBeynəlxalqKitab
Forumu(BookForum)
keçirilib.Forumbuil
UkraynaMədəniyyət
Fondu,LvovŞəhər
ŞurasıvəLvovVilayəti
DövlətAdministra
siyasınındəstəyiilə
təşkilolunub.

BookForum çərçivəsindəAzərbaycan ədəbiyyatına həsr olu
nanikitədbirdəkeçirilib.TədbirlərinkuratoruAzərbaycanDövlət
TərcüməMərkəzininUkraynadakılayihələrininməsulkatibiMa
rinaQonçarukolub.
Birincitədbir“UkraynaAzərbaycanədəbiprosesivəonuninki

şafındaAzərbaycanDövlətTərcüməMərkəzininrolu”mövzusu
na, ikincisi isəDövlətTərcüməMərkəzininbuilUkraynadahə
yatakeçirilənlayihələrinin–dahimütəfəkkirNizamiGəncəvinin
“Leyli vəMəcnun”poemasınınnəşrinəvə istedadlışairəLeyla
Əliyevanın“Світтане,яксон”(“Dünyayuxutəkəriyir”)kitabının
təqdimatınahəsrolunub.
BirincitədbirçərçivəsindəqonaqlaramüasirUkraynaAzərbay

canədəbiprosesi,ikiölkəədəbiyyatınıntərcüməçiləri,Azərbay
canDövlətTərcüməMərkəzininUkraynadakı fəaliyyəti barədə
məlumatverilib.
MarinaQonçaruktədbirintəşkilinəköməkgöstərənLvovBey

nəlxalqKitabForumununkomandasına,xüsusiləproqramdirek
toruSofiyaÇelyakaminnətdarlığını bildirərək deyib: “Azərbay
canDövlətTərcüməMərkəzibuforumdailkdəfəiştirakedir.Çox
mühümhaldırki,MərkəzinlayihələritəkcəKiyevdədeyil,eləcə
dəUkraynanınirimədəniyyətvəədəbiyyatfestivallarındatəqdim
olunur.BuisəUkraynadagenişoxucuauditoriyasınınAzərbay
canədəbiyyatıilətanışolmasınaşəraityaradır”.
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MƏDƏNİYYƏT

Sentyabrın21dəAvstriya
nınZalsburqşəhərində
AzərbaycanEvininaçılış
mərasimikeçirilib.Mə

rasimdəDiasporlaİşüzrə
DövlətKomitəsi,Azərbay
canınAvstriyadakıSəfirliyi,
ölkəmizinZalsburqdakıfəxri
konsulluğuvəVyanada
kıAzərbaycanMədəniyyət
Mərkəzininrəhbərşəxsləri
vəəməkdaşları,Avstriyada
yaşayansoydaşlarımızvə
yerliictimaiyyətnümayəndə
ləriiştirakediblər.

Tədbirigirişsözü iləAzərbay
canınAvstriyadakısəfiriRövşən
Sadıqbəyli açaraq iki ölkə ara
sındakı əlaqələrdən, Avstriyada
həmvətənlərimizin fəaliyyətin
dən bəhs edib. Bildirib ki, dias
por fəaliyyətinin əsas istiqamət
lərindənbiridəyerliictimaiyyətə
Azərbaycanmədəniyyətinitəbliğ
etməkdir. Səfir ikitərəfi mədəni
əlaqələrin inkişafında Vyanada
kıAzərbaycanMədəniyyətMər
kəzinin fəaliyyətini təqdiredərək
Zalsburqda açılan  Azərbaycan
Evininbuprosesətəkanverəcə
yinəümidvarolduğunudeyib.
Ölkəmizin  Zalsburq, Tirol və

Forarlberqfederaləyalətləriüz
rəfəxrikonsuluMixaelHaynritsi
çıxışında Avstriyanın qeyrirəs

mi paytaxtı statusunu daşıyan
Zalsburq şəhərində Azərbay
can Evinin açılmasındanməm
nunluqifadəedib.Bildiribki,bu
məkanda diaspor üzvlərinin sıx
toplaşması ilə yanaşı, müxtəlif
mədənitədbirlərintəşkilivəhəf
təsonuməktəbininfəaliyyətgös
tərməsimümkünolacaq.
Mərasimdə çıxış edən Dias

porla İş üzrəDövlət Komitəsinin
sədri FuadMuradov xarici ölkə
lərdə yaradılan Azərbaycan ev
lərivəonlarınfəaliyyətihaqqında
məlumatverib.Qeydedibki,ko
ronaviruspandemiyası iləəlaqə
dar məhdudiyyətlərə baxmaya

raq,Azərbaycan evlərinin uğurlu
fəaliyyətini təşkil etməkmümkün
olubvəonlarınsıralarıgenişlənib.
Zalsburq şəhərində açılanAzər
baycan Evinin sayca 15ci belə
birmərkəzolduğunudiqqətəçat
dıran F.Muradov 2024cü ilədək
bu sayın 26ya çatdırılmasının
nəzərdətutulduğunudeyib.
Komitə sədri 2020ci ilin 44

günlük Vətən müharibəsi döv
ründə xaricdəki koordinasiya
şuralarının və Azərbaycan ev
lərininişinitəqdiredərəkbildirib
ki,artıqhəmvətənlərimizindias
por fəaliyyətində yeni bir mər
hələbaşlayıbvəqarşıdaböyük

hədəfər durur. Müxtəlif  ölkə
lərdəki Azərbaycan evləri icma
üzvlərininbirarayagəlməsi,öz
fəaliyyətlərini səmərəli şəkildə
vahid mərkəzdən təşkili üçün
məkanroluoynayacaq.
Tədbirdə diaspor nümayən

dələrinin Şuşa səfərinə həsr
olunmuş videoçarxlar nümayiş
etdirilib.
Avstriya Azərbaycanları Cə

miyyətinin sədri Fərid Əzizov
təşkilatın fəaliyyəti barədə təq
dimatedib.
Mərasimin bədii hissəsində

Əməkdar artistlər – tarzən Sa
hibPaşazadəvənağara ifaçısı
Kamran Kərimov konsert proq
ramı ilə çıxış ediblər. Proqram
da xalq mahnıları, rəqslər və
muğam kompozisiyası təqdim
olunub.
Qeyd edək ki, dahi bəstəkar

VolfqanqAmadeyMotsartındo
ğulub boyabaşa çatdığı Zals
burq təkcə Avstriyanın deyil,
ümumilikdə Avropanın musiqi
beşiyivəmədəniyyətmərkəzlə
rindən biridir. Hər il milyonlarla
turistin üz tutduğu bu şəhərdə
Azərbaycan Evinin yaradılması
mədəniyyətimizin təbliği üçün
dəəlavəzəmindir.

Gənclər “Mədəniyyətlər bağı”nda 
ölkəmizi təmsil ediblər

LitvanınKaunasşəhərində
keçirilən“Mədəniyyətlər
bağı–2021”festivalındaLitva
AzərbaycanlıGənclərTəşki
latı(AYOL)daiştirakedib.

AYOLdan bildiriblər ki,
Litvada yaşayan müxtəlif
xalqların mədəniyyətlərinin
nümayiş etdirildiyi tədbirdə
Azərbaycan mədəniyyəti və
musiqisinintəqdimatımaraqlaqar
şılanıb. Gənclərimiz Azərbaycan
mədəniyyəti barədə ətrafı məlu
matverib,“Sarıgəlin”,“Nazeləmə”
kimi rəqslərimizi təqdim ediblər.
Gənclərimizdigər xalqların nüma
yəndələrini də birgə rəqsə dəvət
edərək Azərbaycanın xalqlarara
sı həmrəyliyə, mədəniyyətlərarası
dialoqaböyükönəmverdiyinigös
təriblər.

Baltikyanı Azərbaycanlıların
KoordinasiyaŞurasınınLitvaüzrə
əlaqələndiricisiNərminƏliyevavə
buölkədəyaşayantələbəvəgənc
lərimiz milli rəqslərin hazırlanma
sında və təşkilatiməsələlərin həl
lindəyaxındaniştirakediblər.
Festivalın yekununda Azərbay

can mədəniyyətinin Litvada fəal
təbliğinəgörəAYOLmükafatalayiq
görülüb.

Motsartın şəhərində Azərbaycan Evi

Pikassonun doqquz əsəri 
Fransa hökumətinə bağışlanıb

DünyaşöhrətliispanrəssamıPabloPikassonunqızıMaya
Pikassoatasının9əsəriniFransahökumətinəbağışlayıb.
BubarədəFransanınmədəniyyətnaziriRozlinBaşloNar
kenaçıqlamaverib.

Söhbətaltırəsməsə
rindən,şəkillialbomdan,
heykəl və etnoqrafik
sənət əsərindən gedir.
Mətbuat konfransında
jurnalistlərə yalnız bir
əsər–kubizmüslubun
da hazırlanmış “Otura
caqda şirniquş yeyən
uşaq” (1938) göstərilib.

ƏsərlərdənbiriPikassonun14yaşında(1895)çəkdiyiəlişidir.
Bu,rəssamınatasıDonXoseRuisonunportretidir.
Əsərlərin rəsmi bağışlanma mərasimi sentyabrın 21də

ParisdəkiPikassoMilliMuzeyindəkeçirilib.Onlarıngenişic
timaiyyətətəqdimatıisə2022ciilinaprelindəolacaq.
Lakin bu ianəbəxşişin motivləri də maraq doğurur. “Le

Figaro”qəzetiyazırki,Pikassonunqızıatasınınəsərlərinin
birqisminiParisdəkimuzeyəverməklə,onaqalmışmirasla
bağlıvergiyükünüazaltmaqistəyir.

CAVİD

Səudiyyə Ərəbistanında 
qayaüstü dəvə heykəlləri tapılıb

7-8 min il əvvəl bura yaşıl vadi imiş
SəudiyyəƏrəbistanındaeramız
danəvvəltəqribənVminilliyə
aidolduğubildirilənqayaüstü
dəvəheykəlləritapılıb.Butapıntı
3ilöncəİordaniyadaaşkaredi
lən21relyefdəndahaqədimdir.

Səudiyyə Ərəbistanı və Avro
panın arxeologiya institutlarının
Xraytexnologiyasınınköməyiilə
apardıqları tədqiqat yeni tapıntı
nın7min il tarixiolduğunumüəyyənedib.Səhradayerləşənvə“Dəvə
şəhəri”adlananərazidəkiqayalarınüzərindədəvənintəbiiölçüsündəqa
zılanböyükheykəllərənqədimqayaüstüabidələrdənbirihesabolunur.
Arxeoloqlarhesabedirlərki,78miniləvvəlbusəhrayaşılvadiolub.

BəşəriyyətTarixiüzrəMaksPlankİnstitutununrəyinəgörə,dəvəburada
yaşayaninsanlarınhəyatınınənmühümparçasıkimiqayaüstürəsmlər
vəheykəllərdədətəsviredilib.
SəudiyyəƏrəbistanınınMədəniyyətvəTurizmNazirliyinintəşkilatçılığı

iləaparılantədqiqatınnəticələriarxeologiyaelmijurnalında(“Journalof
ArchaeologicalScience”)dərcolunub.MəqaləninmüəllifiMariyaQuaq
ninbildiribki,“Dəvəşəhəri”iqlimdəyişikliyinəticəsindəərazilərineroziya
yauğramasıiləbağlıtədqiqatlaraparanalimlərüçündəfaydalıdır.

“O olmasın, bu olsun”da qonaqlıq səhnəsi
Rəsm əsəri muzeyə hədiyyə edilib

ÜzeyirHacıbəyliXIIIBeynəlxalqMusiqiFestivalıçərçivə
sindəAzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyinə
rəsməsəritəqdimolunub.

Muzeydənbildirilibki,tanınmışrəssamHüseynHacıyev
dahi bəstəkarın “Oolmasın, bu olsun” operettası əsasın
dalentəalınmışkinokomediyadan(1956)məşhurqonaqlıq
səhnəsiiləbağlıçəkdiyiillüstrasiyanımuzeyətəqdimedib.

Selçuk Bayraktar: “TEKNOFEST yorulmadan əzmlə çalışan millətimizin ruhudur”
2126sentyabrtarixində
İstanbulAtatürkHavaLima
nındanövbətiTEKNOFEST
–AerokosmikvəTexnologiya
Festivalıkeçirilir.

TürkiyəSənayevəTexnologiya
Nazirliyinin və “Baykar Makina”
şirkətinintexnikidirektoruSelçuk
BayraktarınrəhbərliketdiyiTürki
yəTeknolojiTakımıVakfının (T3
Vakfı) birgə layihəsi olan TEK
NOFEST 2018ci ildən etibarən
təşkil edilir. Festivalın məqsədi
Türkiyədəaviasiya,kosmiksəna
ye,rəqəmsaliqtisadiyyatkimisa
hələrin gənclər arasında təbliği,
busahələrdəsahibkarlığıntəşviq
edilməsi, festival çərçivəsində
təşkil olunan yarışlar vasitəsilə
gənc mühəndislərin bilik və ba
carıqlarınınüzəçıxarılması,elə
cədəmillitexnologiyalarıngeniş
ictimaiyyətətəqdimolunmasıdır.
BuilTEKNOFESTdəNəqliy

yat,RabitəvəYüksəkTexnolo
giyalar Nazirliyinin təşkilatçılığı

iləyaradılanmillipavilyonumuz
da 11 Azərbaycan startapı da
nümayişetdirilir.Startaplarkos
mik sənaye, hərb, təhsil, tibb,
kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, vi
deo oyunlar kimi müxtəlif sahə
vəistiqamətləriəhatəedir.
Açılış mərasimində çıxış

edən TEKNOFESTin İdarə
Heyətinin sədri Selçuk Bayrak
tar “TEKNOFEST yorulmadan

əzmləçalışanmillətimizinəslru
hudur.GeridəqalanillərdəTEK
NOFESTüçünyolaçıxarkən“bir
xəyalımızvar”deyirdik.Bugün
xəyallarımız gerçəkləşməyə,
cücərməyə başlayıb. Dünyanın
sürətlə dəyişdiyi bu dönəmdə
transformasiyanın və inkişafın
ən böyük mənbəyinin texnolo
giya olduğunu görürük”,  deyə
bildirib.

Bu gün yüksək texnologiya
yaradanTürkiyəxəyalınıyarış
malaraqatılan200mindənçox
gəncvəbütünmillətləpaylaş
dıqlarını vurğulayanBayraktar
deyib: “Dəyərli gənc qardaş
larım,mühəndis bir yol yolda
şınız olaraq sizlərə tövsiyəm
odur ki, önünüzə çıxan ma
neələr sizi əslaqorxutmasın...
Bugündünyadakımühümme
dia qurumları türk sahibkarla
rın qazandığı nailiyyətlərdən
danışır.Uğurlu işadamlarımız
aldıqları sərmayələrlə böyük
imkanlar əldə edirlər. Çox de
yil, təxminən 20 il əvvəl qa
rajlarda sizlər kimi gənclərin
qurduğu şirkətlər dünyanın ən
güclü beynəlxalq şirkətlərinə
çevrilib”,deyəbildirib.
Bayraktar gənclərə tövsiyə

edib ki, gələcəyin trendlərinə
yönlənmək üçün çox çalışmaq
lazımdır.Əzmləçalışmaqlatex
nologiya sahəsində dünyanın
ənyaxşısıolabilərik.
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