
Bir il ön cə bu gün lər Və tən mü-
ha ri bə si nin şi mal və cə nub 
cəb hə lə rin dən – Cəb ra yıl və  
Tər tər-Ağ də rə is ti qa mət lə rin-

dən hə yə can la göz lə ni lən dö yüş və 
zə fər xə bər lə ri gə lir di. Bir il son ra 
bu tor paq lar dan, azad yurd yer lə-
ri miz dən ge niş miq yas lı qu ru cu luq 
iş lə ri nin xoş xə bər lə ri gə lir...

Xə bər ve ril di yi ki mi, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti, Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli yev okt yab rın 
3-də Tər tər ra yo nu nun Su qo vu şan qə-
sə bə sin də və Ta lış kən din də olub. St-
ra te ji möv qe lə rə ma lik hər iki ya şa yış 
mən tə qə si 2020-ci ilin məhz bu gü nün-
də qız ğın dö yüş lər dən son ra rə şa dət li

Or du muz tə rə fi n dən iş ğal dan azad edi-
lib. Döv lət baş çı sı Su qo vu şan qə sə bə-
si nə və Ta lış kən di nə ge dən av to mo bil 
yol la rı nın açı lı şı nı edib, Ta lış-Tap qa ra-
qo yun lu-Qa şal tı-Naf ta lan av to mo bil yo-
lu nun tə mə li ni qo yub. Pre zi dent İl ham 
Əli yev Tər tər ra yo nu nun Ta lış kən din də 
və Su qo vu şan qə sə bə sin də Azər bay-
can bay ra ğı nı ucal dıb. Pre zi dent Ta lış 
kən din də er mə ni lər tə rə fi n dən da ğı dıl-
mış al ban-udi kil sə sin də və rus-pra vos-
lav kil sə sin də olub, hər iki di ni abi də nin 
tə mir-bər pa edi lə cə yi ni bil di rib: “Er mə ni-
lər dən fərq li ola raq biz bü tün di ni abi də-
lə rə hör mət lə ya na şı rıq. Azər bay can da 
bü tün di ni abi də lər döv lət tə rə fi n dən 
qo ru nur. Bü tün di ni kon fes si ya la rın abi-
də lə ri bun dan son ra da qo ru na caq dır”.

Su qo vu şan qə sə bə sin də Azər bay can 
bay ra ğı nın ucal dıl ma sın dan son ra çı xış 
edən Pre zi dent İl ham Əli yev bir il ön cə 
bu gün lər Və tən mü ha ri bə si cəb hə lə rin-
də qa za nı lan qa li biy yə tin əhə miy yə ti ni 
bir da ha vur ğu la yıb: “İn di əgər mü ha ri-
bə nin xro no lo gi ya sı na bax saq, gö rə rik 
ki, sent yab rın 27-də 6 kənd, Mu rov dağ 
sil si lə si, Ağ də rə dağ la rı, okt yab rın 3-də 
isə 8 kənd, o cüm lə dən Su qo vu şan qə-
sə bə si və Ta lış kən di azad edil di. Okt-
yab rın 4-də bir çox kənd lər azad edil di, 
o cüm lə dən Cəb ra yıl şə hə ri. Yə ni, bu, 
or du mu za əla və güc ver di, mə nə vi ruh 
ver di. Bu mə nə vi üs tün lü yü biz mü ha-
ri bə nin son gü nü nə qə dər, son də qi qə-
si nə qə dər sax la mış dıq... Bun dan son-
ra kı dövr də Azər bay can Or du su nun, 
Si lah lı Qüv və lə ri mi zin şan lı Zə fər yü rü-
şü da vam et miş dir”.

Mü zəff  ər Ali Baş Ko man dan okt yab-
rın 4-də Və tən mü ha ri bə sin də ilk bö yük 
qa li biy yə tin ün va nı olan Cəb ra yıl şə hə-
ri nə gə lib. Və tən mü ha ri bə si baş la yan-
dan Pre zi dent İl ham Əli ye vin te le vi zi ya 
ilə xal qa zə fər müj də li ilk mü ra ciəti bu 
şə hər lə bağ lı ol muş du: “Uzun il lər dən 
son ra Cəb ra yıl şə hə ri azad edil di. Cəb-
ra yıl bi zim dir!”.

Bir il son ra döv lət baş çı sı ar tıq Cəb-
ra yıl şə hə rin də, ra yon sa kin lə ri ilə 
üz-üzə gö rüş də on la ra bu söz lər lə 
mü ra ciət et di: “Əziz cəb ra yıl lı lar, əziz 
dost lar, si zi sə mi miy yət lə sa lam la yı ram 
və “Cəb ra yı la xoş gəl mi si niz” de yi rəm.

Cəb ra yıl lı lar la mü zəff  ər Or du mu zun 
Qə lə bə sin dən son ra ilk gö rü şüm dür və 
bu gö rü şü məhz okt yab rın 4-də ke çir-
mək xü su si mə na da şı yır. Çün ki düz 
bir il əv vəl məhz okt yab rın 4-də Azər-
bay can Or du su Cəb ra yıl şə hə ri ni iş ğal-
çı lar dan azad et di və bu gün bu şan lı 
ta ri xi bir lik də qeyd et mək üçün mən 
cəb ra yıl lı la rı on la rın öz yur du na, və tə-
ni nə də vət et dim. Ona gö rə “Cəb ra yı la 
xoş gəl mi si niz” de mək söz lə ri ilə öz çı-
xı şı ma baş la yı ram. Am ma əmi nəm ki, 
bun dan son ra mən Cəb ra yı la gə lən də 
hə mi şə cəb ra yıl lı lar mə nə “Xoş gəl mi-
si niz, cə nab Pre zi dent” de yə cək lər”.

“Okt yab rın 4-ü bi zim 
tariximizdə əbə di qa la caq”

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, okt yab-
rın 4-ü bi zim ta ri xi miz də əbə di qa la caq: 
“Çün ki okt yab rın 4-də Cəb ra yıl şə hə ri 
iş ğal çı lar dan azad edil di və bu Qə lə-
bə nin çox bö yük mə na sı var idi. Çün ki 
ilk də fə ola raq mü ha ri bə nin bi rin ci həf-
tə sin də şə hər, ra yon mər kə zi azad edil-
miş di. Bu, bi zim Or du mu za əla və güc 
ver di, inam ver di... Okt yab rın 4-də cəb-
ra yıl lı la rı və bü tün Azər bay can xal qı nı 
mən bu xoş müj də ilə se vin dir miş dim 
– Cəb ra yıl şə hə ri azad edil miş dir! Bir il 
bun dan əv vəl ki döv rə qa yıt saq Qə lə bə-
mi zin əzə mə ti ni bir da ha gö rə rik. Çün ki 
mü ha ri bə get di yi za man, əl bət tə, bi zim 
gün də lik fəaliy yə ti miz qə lə bə ni möh-
kəm lən dir mək, iş ğal edil miş bü tün tor-

paq la rı azad et mək dən iba rət idi. Yə ni, 
əl də edil miş uğur la rı təh lil et mək üçün 
heç vaxt yox idi və bu na heç gə rək də 
yox idi. Am ma bu gün mü ha ri bə dən 
və Cəb ra yı lın azad olun ma sın dan bir 
il keç mə sin dən son ra bu nu da ha də-
qiq və ay dın təh lil edər kən gö rü rük ki, 
bu Qə lə bə nin çox bö yük əhə miy yə ti ol-
muş dur. Ey ni za man da, məhz bu ra da, 
bu əra zi də düş mən bir ne çə xət dən iba-
rət is teh kam lar qur muş du və bu is teh-
kam la rı yar maq çox bö yük qəh rə man lıq 
və fə da kar lıq tə ləb edir di. Bi zim əs gər 
və za bit lə ri miz, sö zün əsl mə na sın da, 
ölü mə ge dir di lər. Biz şə hid lə ri mi zin ca-
nı-qa nı ba ha sı na öz doğ ma tor paq la rı-
mı za qa yıt mı şıq”.

davamı səh. 2-də

Müharibədə Zəfər qazandıq, sülh dövrü də zəfərlə davam edəcək
Prezident İlham Əliyev: “Əminəm ki, təqribən 5 il ərzində elə bir yeni Qarabağ,

yeni Zəngəzur quracağıq ki, bütün dünya bizə qibtə edəcək”
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“Şəhidlər və 
şahidlər”
adlı rəsm 
sərgisi

səh. 3

“Elm, təhsil və mədəniyyət
məsələləri üzrə” İşçi Qrupunun

iclası keçirilib

səh. 3

Ölkə 
teatrlarında 
antrakt
bitdi...

səh. 5

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

Regionun ən böyük 
kitab bayramı

Görüş yeri Bakıdır
Xəbər verdiyimiz kimi, Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 
6-10 oktyabr tarixində paytaxtdakı Ekspo Mərkəzində VII Bakı 
Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası keçiriləcək. 

Oktyabrın 5-də “Abşeron Marriott” hotelində sərgi-yarmarka 
ilə bağlı mətbuat konfransı təşkil olundu. Tədbirdə Mədəniyyət 
Nazirliyi Kitab dövriyyəsi və nəşriyyatlarla iş şöbəsinin müdiri 
Akif Marifl i, “Caspian Event Organisers” (“CEO”) şirkətinin baş 
direktoru Fərid Məmmədov, icraçı direktoru Bəhruz Hidayətzadə 
iştirak edirdilər.

VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi-Yar mar ka sı haq qın da mə lu-
mat ve rən Akif Ma rifl  i qeyd et di ki, buil ki sər gi da hi Azər bay can 
şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik yu bi le yi nə həsr 
olu nub.

davamı səh. 2-də

Okt yab rın 5-də Azər bay can Mil li 
İn cə sə nət Mu ze yin də Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin 29 mart 2020-ci 
il,  17 mart, 5 iyun, 31 iyul 2021-ci 

il ta rix li sə rən cam la rı ilə təl tif edil miş 
bir qrup mə də niy yət və in cə sə nət 
xa di mi nə mü ka fat la rın təq di met mə 
mə ra si mi ke çi ril di.  

Təd bir də çı xış edən mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov öl kə miz də mə də niy yət və 
in cə sə nət sa hə lə rin də xid mət lə ri olan 
şəxs lə rə gös tə ri lən döv lət qay ğı sın dan 
da nış dı. Vur ğu la dı ki, vax ti lə ulu ön dər 
Hey dər Əli yev tə rə fi n dən mə də niy yət 
və in cə sə nət xa dim lə ri nə gös tə ri lən diq-
qət və qay ğı bu gün Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fi n dən uğur la da vam et di ri lir.

Mə də niy yə ti mi zin dün ya da ta nı dıl ma sı və 
təb li ği is ti qa mə tin də gö rü lən iş lər dən söz 

açan na zir Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh ri-
ban xa nım Əli ye va nın bu sa hə də mü hüm 
xid mət lə ri ol du ğu nu xü su si qeyd et di.

Anar Kə ri mov bil dir di ki, mə də niy yə ti-
mi zin in ki şa fı daim döv lət baş çı sı nın tə rə-
fi n dən diq qət mər kə zin də olub: “Bil di yi niz 
ki mi, cə nab Pre zi den tin tap şı rı ğı ilə Mə də-
niy yət Na zir li yin də is la hat la ra baş la mı şıq. 
Məq səd mə də niy yə ti mi zin in ki şa fın da cə-
miy yə ti mi zin ro lu nun ar tı rıl ma sı na nail ol-
maq dır. Bu mis si ya nın ger çək ləş mə sin də 
gör kəm li mə də niy yət xa dim lə ri nin fəaliy-
yə ti də bö yük tə si rə ma lik dir. Əc dad la rı-
mız dan bi zə mi ras qa lan mə də niy yə ti mi zi 
da ha da dir çəl dib irə li yə apar ma lı yıq. Ça-
lış ma lı yıq ki, ye ni nəs li də bu ruh da tər bi-
yə lən di rək”.

davamı səh. 3-də

Moskva Konservatoriyasında
“Qarabağ şikəstəsi” 

Hey dər Əli yev Fon du-
nun və Azər bay ca nın 
Ru si ya da kı Sə fir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə P.İ.Çay-

kovs ki adı na Mosk va Döv lət 
Kon ser va to ri ya sı nın Rax ma-
ni nov sa lo nun da “Şu şa nın 
dağ la rı ba şı du man lı…” ad lı 
mu ğam ax şa mı ke çi ri lib.

Təd bir də Tür ki yə nin Ru si-
ya da kı sə fi  ri Meh met Sam sar, 
Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə-
fi  ri Po lad Bül bü loğ lu, Ru si ya 
ic ti maiy yə ti nin və Azər bay can 
dias po ru nun nü ma yən də lə ri iş-
ti rak edib lər.

Mosk va Kon ser va to ri ya sı nın 
səh nə sin dən Əmək dar ar tist lər 
Qo çaq Əs gə rov (xa nən də), Ba-
bək Nif tə li yev (xa nən də), Sa hib 
Pa şa za də (tar), Toğ rul Əsə dul la-
yev (ka man ça), Kam ran Kə ri mov 
(na ğa ra), Ra fael Əs gə ro vun (ba-
la ban) xa nən də lər Sə bi nə Ərəb li, 
Al ma xa nım Əh məd li nin ifa sın da 
“Qa ra bağ şi kəs tə si”, “Xu da yar 
təs ni fi ” və mu ğam xə zi nə miz dən 
di gər in ci lər səs lə nib.

Azər bay ca nın Qa ra bağ  Zə fə-
rin dən son ra Mosk va da ilk də fə 
uca lan “Şu şa nın dağ la rı ba şı 
du man lı...” mah nı sı din lə yi ci lə rə 
xü su si zövq ve rib.

Öl kə mi zin Ru si ya da kı sə fi  ri 
Po lad Bül bü loğ lu ifa çı la rı ma-
raq lı kon sert proq ra mı mü na si-
bə ti lə təb rik edə rək de yib: “Mən 
bu gün çox xoş bəx təm ki, Mosk-
va Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın 
səh nə sin də “Qa ra bağ şi kəs tə si” 
səs lə nir”.

Azər bay ca nın Ru si ya da kı Sə-
fi r li yi nin mə də niy yət mə sə lə lə ri 
üz rə at ta şe si Ni gar Axun do va 
çı xı şın da mu ğam sə nə ti mi zin 

UNES CO-nun si ya hı sı na sa lın-
dı ğı nı diq qə tə çat dı ra raq de yib: 
“Bu ax şam Mosk va da Azər bay-
can mu ğam mək tə bi nin ko ri-
fey lə ri – Bül bül, Xan Şu şins ki, 
Se yid Şu şins ki və di gər lə ri nin 

la yiq li da vam çı la rı olan ta nın-
mış xa nən də lə ri miz Qa ra bağ 
tor pa ğın dan pər vaz la nan ən 
fü sun kar mu ğam nü mu nə lə ri-
ni ru si ya lı din lə yi ci lə rə təq dim 
edir lər”.

Qarabağ torpağını dünyanın behişti adlandıran mütəfəkkir
Okt yab rın 3-də Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də 
(BDU) Azər bay can tə səv vüf ədə biy ya tı nın 
nü ma yən də si, su fi şairi, nəqş  bən di şey xi Mir 
Həm zə Qa ra ba ği Ni ga ri nin fəl sə fə si nə və ya-
ra dı cı lı ğı na həsr olu nan sim po zium ke çi ri lib.

BDU və Tür ki yə-Azər bay can Dost luq, Əmək-
daş lıq və Həm rəy lik Vəq fi  nin (TA DİV) bir gə 

təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən sim po zium da ön cə 
Azər bay can və Tür ki yə nin döv lət himn lə ri səs-
lən di ri lib, şə hid lə rin xa ti rə si anı lıb.

Təd bi ri açan BDU-nun rek to ru El çin Ba ba yev çı-
xı şı nın əv və lin də Azər bay can-Tür ki yə nin qar daş lı-
ğın dan, bir il əv vəl bu gün lər da vam edən Və tən 
mü ha ri bə sin dən söz açıb.

davamı səh. 4-də

UNESCO-nun mənzil-qərargahında 
Nizami Gəncəvinin 880 illiyi qeyd edilib
Pa ris də UNES CO-nun mən zil-qə rar ga hın da qu rum da kı Azər-
bay can Daimi Nü ma yən də li yi və UNES CO Baş Di rek tor lu ğu-
nun bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni za mi Gən cə vi İli” çər çi və sin də 
Azər bay ca nın bö yük mü tə fək ki ri və şairi Ni za mi Gən cə vi nin 
ana dan ol ma sı nın 880 il lik yu bi le yi nə həsr olun muş təd bir 
ke çi ri lib.

Təd bir də Azər bay ca nın UNES CO ya nın da daimi nü ma yən də-
si, sə fi r El man Ab dul la yev, UNES CO Baş di rek to ru nun mə də-
niy yət iş lə ri üz rə müavi ni Er nes to Ot to ne Ra mi rez, Tür ki yə nin 
UNES CO ya nın da daimi nü ma yən də si, sə fi r Al tay Cen gi zer çı-
xış edib lər.

davamı səh. 2-də

“Mədəniyyətimizi dirçəldib daha irəliyə aparmalıyıq”
Bir qrup mədəniyyət və incəsənət xadiminə mükafatlar təqdim olundu



2 gündəm www.medeniyyet.az

№75 (1852)
6 oktyabr 2021

əvvəli səh. 1-də
Prezident diqqətə çatdırıb ki, məhz

Cəbrayılazadolunandansonraovaxt
işğal altında olan bizim digər rayonla
ra uğurlu addımlarımızmümkün oldu:
“HəmdəCəbrayıləməliyyatınınçoxbö
yükəhəmiyyətivaridivədeyəbilərəm
ki,həllediciəhəmiyyətivaridi.Çünkibiz
düşməninmüdafiəxəttiniməhzbuisti
qamətdəyarabilmişik”.
Prezident qeyd edib ki, Cəbrayı

lın azad olunması artıq beş il bundan
əvvəl, 2016cı ilin Aprel döyüşlərində
başlamışdı: “Apreldöyüşlərinəticəsin
də Cocuq Mərcanlı kəndinə insanları
qaytarmaq üçün imkanlar əldə edildi.
Strateji yüksəkliklər işğalçılardanazad
olunandan sonra Cocuq Mərcanlıya
həyatın qayıtması artıq mümkün ol
muşdurvəbu,bizimönəmliqələbəmiz
idi.Çünkibu,uzunfasilədən,atəşkəs
dən sonra ilk böyük qələbəmiz idi...
CocuqMərcanlıyaqayıdışBöyükQayı
dışınbaşlanğıcı idi.Yəni,bizimBöyük
Qayıdışımız Cəbrayıldan başlamışdır
və İkinciQarabağmüharibəsindəki bi
rinciciddiuğurumuzdaməhzCəbrayıl
şəhəri ilə,Cəbrayıl rayonu iləbağlıdır.
Bu, ölkəmizin tarixində əbədi qalacaq
birhadisədir.ÇünkiİkinciQarabağmü
haribəsindəki Qələbəmiz tarixi qələ
bədir.BunabənzərQələbəxalqımızın
çoxəsrlik tarixində olmamışdır. Bütün
xalqbuQələbəniəldəetməküçünbir
ləşdi,Ordumuzun arxasında durdu və
OrdumuzAli Baş Komandanın əmrlə
rini ləyaqətlə yerinə yetirdi. Bir daha
deməkistəyirəmki,qəhrəmanlıq,fəda
karlıqgöstərərək,qantökərək,şəhidlər
verərək biz tarixi ədaləti bərpa etdik,
düşməni öz torpağımızdan qovduq,
düşmənə lazımi dərsi verdik.Düşmən
bizimqabağımızdadizçökdü,ağbay
raqqaldırdıvəbundansonraAzərbay
can xalqı əbədi olaraq qalib xalq kimi
yaşayacaq”.

“Cəbrayılda, bax, burada Araz 
çayının kənarında deyirəm...”
“Müharibə bitdi, biz qalib gəldik, yeni

reallıqyaratdıq,hərkəsbureallıqlahe
sablaşmalıdır və hesablaşacaq” deyən
dövlətbaşçısıAzərbaycanınyenişərait
də regional əməkdaşlıqla bağlı xoşniy
yətlisiyasətyürütdüyünübirdahadiqqətə
çatdırıb.Bildiribki,hazırdaregiondareal
praktikiəməkdaşlıqçərçivələrimüəyyən
olunur. TürkiyəRusiya əməkdaşlığı re
gionumuzun sabitliyinin təminatçısıdır:

“Bu yaxınlarda Türkiyə və Rusiya pre
zidentlərinin görüşü zamanı Ermənis
tanAzərbaycan münasibətləri müzakirə
olunduvəhəmTürkiyə,həmRusiya ilə
bizdaimtəmasdayıq.MənPrezidentola
raqdaimtəmasdayam.Bölgədəbugün
sabitliyinbərqərarolmasındaTürkiyəvə
Rusiyanınroluçoxböyükdür.Yəni,bizə
bu format kifayətdir. Ermənistan da bu
formata qoşulacaq. Çünki başqa yolu
yoxdur.İndireallıqbundanibarətdir.Son
vaxtlar TürkiyəErmənistan əlaqələrinin
normallaşdırılması ilə bağlı verilən ifa
dələri də biz dəstəkləyirik... Yəni, bizim
üçünbuformatkifayətdirTürkiyəRusi
yaAzərbaycanErmənistan. Kim istəyir
qoşulsun,kimistəmirözübilər.Hərhal
da, bu günAzərbaycanın razılığı olma
danbubölgədəhərhansıbir təşəbbüs
gerçəkləşəbilməz.Bunuhərkəsbilmə
lidir”.
İlhamƏliyevdahasonradeyib: “Biz

xoş niyyət göstəririk.Ammabu, o de
məkdeyilki,bizözümüzəqarşıəsas
sız ittihamları qəbul edəcəyik. Mən
bunu burada – Cəbrayılda, bax, bu
radaAraz çayının kənarında deyirəm,
Azərbaycanxalqınavəbütündünyaya,
bizə qarşı əsassız ittihamlar cavabsız
qalmayacaq... Bilirsiniz, bu yaxınlarda
İranın hansısa əyalət mollası ağzını
açıbAzərbaycanaqarşı iftiralaruydur
muşdur. Mənə məlumat verildi, mən
dedimki,fikirverməyin.Hansısaəyalət
mollasınınsözləriiləbizindibufikirlərə
əhəmiyyətverəsideyilik.Okimdirki?!
Sadəcə olaraq, əhəmiyyət verməyin.
Amma sonra, əfsuslar olsun ki, rəs
mi şəxslər bizə qarşı əsassız ittiham
lar irəli sürməyəbaşlamışlar.Guyaki,
Azərbaycanbubölgələrəİsrailigətirib.
Gözlərini açsınlar, görsünlər.Onlar İs
raili burada harada görüblər?! Burada
bir adamda yaşamır.Burada bir bina
da yoxdur. Sübutlar var? Yoxdur. Sü
butlar yoxdursa, hər kəs gərək dediyi
sözlərə görə cavabdehlik daşısın. Biz
imkanverəbilmərikki,bizəqarşıkimsə
əsassıziftirauydursun”.
Prezident vurğulayıb ki,Azərbaycan

müstəqil siyasət aparan ölkədir. Qon
şularımızla və bütün başqa ölkələrlə
münasibətlərimüstəqil siyasətəsasın
daqururuq:“Heçkimbizimdaxiliişimi
zəqarışmasın.Bizhansıölkəiləhansı
səviyyədəmünasibətlərqururuq,bizim
özişimizdir.Axı,bizErmənistaniləsıx
dostluqəlaqələriolanölkələrəqarşıid
diaqaldırmırıq...Biz130kilometrAzər
baycanİran sərhədini işğalçılardan

təmizlədik. 130 kilometr Ermənistanın
işğalı altında idi.Ovaxtburadahansı
proseslərgedirdi,onugərəkaraşdırsın
lar.Hansıəlaqələrvaridi,bunubizindi
araşdırırıq.
Okiqaldı, regionungələcək inkişafı

ilə bağlı, biz əməkdaşlığa hazırıq. Bu
yaxınlardaAzərbaycan vəErmənistan
xarici işlər nazirləri görüşmüşdülər...
Eyni zamanda, yəqin Azərbaycan ic
timaiyyəti bilir, bu yaxınlardamən de
mişdim ki, Ermənistan baş naziri ilə
görüşməyəhazıram.Odademişdi ki,
hazırdır. Yəni, bu, nəyi göstərir? Bu,
onu göstərir ki, bizim gündəliyimiz ar
tıqburadaqəbulolunur.Bəziləriyəqin
ki,bundannarahatdır.Ammaəsasodur
ki,Azərbaycanla Ermənistan arasında
barışıqolsun,yənisülhmüqaviləsiim
zalansın.Bizbunuistəyirik.Sərhədlərin
delimitasiyasıhəyatakeçirilsin”.

Quruculuq dövrü: “Bu işləri 
özümüzə borc bilib görəcəyik”
Prezidentqeydedibki,2021ciilin4

oktyabrıCəbrayılrayonununinkişafıilə
bağlıçoxönəmligündür:“Çünkibugün
artıqbirneçəobyektintəməliqoyuldu.
Bu obyektlərin inşası və inşaatından
sonra fəaliyyəti zamanıbir çoxsosial
iqtisadiməsələlərözhəllinitapacaq.İlk
növbədə,təhlükəsizlikləbağlıtədbirlər.
BugünmənDövlətSərhədXidmətinin
yeni hərbi hissəsinin açılışını etdim.
Oradanümayiş etdirilənənmüasir si
lahlar, sursatlar bizim sərhədlərimizi
möhkəm, lazımi səviyyədə qorumaq
üçünbizəimkanlaryaradacaq.Bugün
iqtisadi fəallıq üçün önəmli addımlar
atıldı. “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”nın
təməli qoyuldu. Bu, 200 hektarı əha
tə edən böyük bir layihədir.Artıq ilkin
maliyyəvəsaiti ayrıldı. İlkin investorlar
damüəyyənolundu.Bugün“KamAZ”
şirkətininvitseprezidentivəRusiyanın
TatarıstanRespublikasının Baş naziri
nin müavini xüsusi olaraqAzərbayca
nagəlibvəmənimləbərabər“KamAZ”
regional xidmət mərkəzinin açılışında
iştirak etmişlər. Bu da çox önəmli ha
disədir.ArtıqRusiya şirkəti dəbuböl
gəyə investisiyaqoymağabaşlayıbdır.
Bildiyinizkimi,Türkiyəşirkətləridəartıq
Zəngilanrayonundaböyükkəndtəsər
rüfatı layihəsinə investisiya qoymağa
başlamışlar. Bizim iki dost, qonşu öl
kəmizAzərbaycanabax,bumünasibə
ti bəsləyir.Azərbaycan da onlara eyni
xoşmünasibətbəsləyir.Eynizamanda,
sosialobyektlərintəməliqoyuldu.Xəs
təxana, məktəb, bütün bunlar buraya
insanlarınqayıdışıüçünəsasşərtlərdir.
BizCəbrayılrayonununelektriktəchi

zatınınartıqdeməkolarki,bütünişləri
nigördük.BugünCəbrayılyarımstan
siyasıistifadəyəverildi...İndigəldiyiniz
yola da yəqin ki, fikir verdiniz.Görün,
nə gözəl yol çəkilir. Cəbrayıla 46 zo
laqlıyolçəkilir.VaxtiləErmənistanrəh
bərliyiCəbrayılayolçəkməkistəyirdi.O
dayarımçıqqaldı,onlarınbütünarzuları
kimi. İndi biz Cəbrayıla yol çəkirik.

Bizim haqqımız var. Ən gözəl yollar
dan biri olacaq. Mən xüsusi tapşırıq
verdimki,genişolsun,həmCəbrayıla
gələnvətəndaşlarrahatgəlsinlər,həm
dəburadankeçənZəngəzurdəhlizidə
bu yoldan istifadəedəcək.Bugünbi
rinciyaşayışbinasının təməliqoyuldu.
Artıqbubinanındainşasınastartverilir.
BubinahazırolankimiCəbrayılşəhə
rininbirincisakinlərioradayerləşəcək.
Ovaxtaqədərhəmxəstəxanaolacaq,
məktəb olacaq, iş yerləri olacaq. Ra
yonun bütün kəndlərinin tədricən bər
paedilməsi proqramı da təsdiq edildi.
Bugün,eynizamanda,Zəfərvə İşğal
muzeylərinin təməli qoyulacaq.Hesab
edirəm, ən önəmlisi odur ki, Cəbrayıl
şəhərinin Baş planı siz cəbrayıllılara
təqdimediləcək.Bizbuplanabərabər
baxacağıq.Əgər razılığınız olarsa, bu
planıdatəsdiqedəcəyik.Bizimplanla
rımızbundan ibarətdir.Bizmüharibəni
Zəfərləbaşavurduq.İndisülhdövrünü
dəzəfərləbaşlamışıq,zəfərləbaşavu
racağıq”.
Prezidentdiqqətəçatdırıbki,bugün

həm Cəbrayılda, həm də işləri artıq
başlananAğdamda,Şuşadaənyüksək
səviyyəli quruculuq işləri görüləcək:
“Bizdünyanınəngözəltəcrübəsinigə
tirmişik. Bütün işlər ənmütərəqqi tex
nologiyalar əsasında qurulacaq və bu
işləribiz,necədeyərlər,özümüzəborc
bilibgörəcəyik”.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, ötən il

lərdə Azərbaycanın başlıca məsələsi
Qarabağ, torpaqlarımızın azad edilmə
siolubvəbuməsələartıqhəllinitapıb:
“İndiisəbərpaişlərinəstartveririk.Əmi
nəmki,təqribən5ilərzindəeləbiryeni
Azərbaycan,yeniQarabağ,yeniZəngə
zurquracağıqki,bütündünyabizəqibtə
edəcək.Bunubiz,ilknövbədə,insanlar
üçün edirik. Əziyyət çəkmiş, çadırda,
vaqonun altında, yataqxanada, uşaq
bağçasındadözülməzşəraitdəyaşamış
o insanlar ən yaxşı şəraitdə yaşamalı
dırlar və yaşayacaqlar.Bunubiz təmin
edəcəyik”.

***
Görüşdə Cəbrayıl rayonunun icti

maiyyəti adından Yeni Azərbaycan
Partiyası Veteranlar Şurasının üzvü,

BaşnazirinsabiqmüaviniƏliHəsənov,
Cocuq Mərcanlı kəndinin sakini, 1ci
dərəcəli“Əmək”ordenliOqtayHəziyev,
MilliMəclisindeputatıCeyhunMəmmə
dov,Mədəniyyət və İncəsənətUniver
sitetinindosenti,ƏməkdarartistYaqut
Abdullayeva,AZƏRTACınİdarəHeyə
tininsədriAslanAslanov,CəbrayılRa
yonAğsaqqallar Şurasının sədri Vaqif
Məhərrəmovvəbaşqalarıçıxışediblər.
SonraŞəhərsalmavəArxitekturaKo

mitəsinin sədri Anar Quliyev Cəbrayıl
şəhərində yaradılacaq Döyüş Muzeyi
vəCəbrayılMemorialKompleksibarə
dətəqdimatedib.
DövlətimizinbaşçısıCəbrayılMemo

rialKompleksinintəməliniqoyub.
Daha sonra Cəbrayıl şəhərinin Baş

planıntəqdimatıolub.Bildirilibki,şəhə
rin işğala qədər məskunlaşma ərazisi
335hektar təşkiledib.Başplandaşə
hərinmərkəzizonası,yaşayış,inzibati
və mədəniyyət binalarının yerləşəcəyi
zonalarümumilikdə17zonanəzərdə
tutulub.Bütünşəhərparkkimidüşünü
lüb,çoxgenişyaşılzolaqlarsalınacaq.
Dövlət başçısı Cəbrayıl şəhərində

TürkiyəAzərbaycan Dostluq Parkı da
salınacağınıdiqqətəçatdırıb.Məlumat
verilibki,parkşəhəringirişhissəsində,
vaxtilə Dostluq bulağı olduğu ərazidə
nəzərdətutulub.
Baş planla tanışlıqdan sonra dövlət

başçısıCəbrayılşəhərinintəməldaşını
qoyub.
Qeydedək ki, oktyabrın4dəPrezi

dentİlhamƏliyeviniştirakıiləCəbrayıl
şəhərində akademik Mehdi Mehdiza
də adına tam orta məktəbin, Mərkəzi
Xəstəxananın,  ilk çoxmənzilli yaşayış
məhəlləsinintəməlqoymamərasimike
çirilib.Dövlətbaşçısı110/35/10kilovolt
luq“Cəbrayıl”yarımstansiyasının,Cəb
rayıldaDövlətSərhədXidmətininhərbi
hissəkompleksininaçılışınıedib,Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonunda yaradıla
caq“ArazVadisiİqtisadiZonası”Səna
ye Parkının təməlini qoyub. Həmçinin
“KamAZ”ASC (Rusiya, Tatarıstan) ilə
“GəncəAvtomobilZavodu”İBninCəb
rayılrayonundabirgəservismərkəzinin
təməlqoymamərasimikeçirilib.

Müharibədə Zəfər qazandıq, 
sülh dövrü də zəfərlə davam edəcək

əvvəli səh. 1-də
“ƏsasməqsədNizamidü

hasını bir daha gənclərə,
eyni zamanda sərgidə işti
rak edəcək xarici oxuculara
çatdırmaqdır. Kitab bayramı
formatınagörəbuilregionun
ən böyük sərgisi hesab olu
nur. Sərgiyarmarkada 43
xarici təşkilat, 99 yerli nəş
riyyatpoliqrafiya və kitab
sənəti ilə əlaqəli müəssisə
iştirakedəcək.Oxucularımız,
yazıçılarımız sərgidə çox
saylı süprizlərlə qarşılaşa
caq.Sərgidə imzagünlərinə
üstünlük verilib. Ümumilikdə
sərgidə müxtəlif formatda
150yəyaxın tədbirinkeçiril
məsinəzərdətutulub”,deyə
obildirib.
Şöbə müdiri bildirdi ki,

sərgidə gənc oxucular və
uşaqlar üçün xüsusi tədbir
lər keçiriləcək.Abdulla Şaiq
adına Azərbaycan Dövlət
Kukla Teatrı tərəfindən Ni
zami Gəncəvinin əsərləri
əsasında hazırlanmış kukla
tamaşaları, uşaq yazıçıla
rının təqdimatında müxtə
lif rəngarəng nağıl gecələri,
xarici müəllifər və türkiyəli
yazıçıların imza günləri ger
çəkləşəcək. Sərgidə həmçi
nin Nizami Gəncəvinin bu il
işıq üzü görmüş kitablarının
nümayişiolacaq.
Daha sonra çıxış edən

“Caspian Event Organisers”
(“CEO”) şirkətinin icraçı di
rektoru Bəhruz Hidayətzadə
iyun ayından etibarən sər
giyə hazırlığa başladıqlarını
söylədi: “Bumüddətərzində
əlimizdəngələnietdikki,sər

ginikitabsevərlərüçünfərqli,
dinamik,dolğunedək.Sərgi
yə gələn oxucular tanınmış
yerliyazarlarlagörüşməkim
kanı əldə edəcək. Ən əsası
burada çoxsaylı kitabın təq
dimatıolacaq.44günlükVə
tən müharibəsinə həsr olu
nan yeni kitablar da sərgidə
nümayişetdiriləcək”.
İcraçıdirektorvurğuladıki,

sərgi çərçivəsində keçirilə
cəktədbirləreynianda,müx
təlif yerlərdə reallaşacaq:
“Oxucularımıza əvvəlcədən
sərginin rəsmi saytında təd
birlərinproqramı ilə tanışol
mağısöyləməkistəyirəm.İlk
dəfədir ki, kitab sərgisi Bakı
EkspoMərkəzindətəşkilolu
nur.Mərkəzdə2010cuildən
bugünəkimiyüzlərləbeynəl

xalqsəviyyəlitədbirkeçirilib.
Mərkəzinhərcürtexnikitəc
hizatı,imkanlarıolduğuüçün
buraya gələn qonaqların ra
hatlığıtəminolunacaq.Ziya
rətçilərüçünsərgiyə“Koroğ
lu”metrostansiyasındanhər
yarım saatdan bir, “Elmlər
Akademiyası” stansiyasının
yanındanisəhərsaatdanbir
avtobuslarhərəkətedəcək”.
Sondamedianümayəndə

lərinin sualları cavablandırıl
dı.
Qeyd edək ki, sərgiyar

markanın əsasməqsədi cə
miyyətdəkitabaolanmarağı
artırmaqvəmütaliəmədəniy
yətinitəbliğetmək,oxucuları
nəşriyyat işi sahəsində olan
rəqəmsal yeniliklərlə tanış
etmək, ölkəmizdə kitab sə

nayesisektorununvəmüasir
ədəbi proseslərin inkişafını
dəstəkləməkdir.
İştirakçılar üçün 6 kvad

ratmetrə qədər ekspozisiya
sahəsivəlazımiavadanlıqlar
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfin
dən ödənişsiz olaraq təmin
edilir.Sərgidəkitabtəqdimat
ları, imza günləri, konfrans
lar,simpoziumlar,kitabsəna
yesi sektorunun subyektləri
arasındaəməkdaşlıqplatfor
malarıvəmusiqiproqramları
təşkilediləcək.
Azərbaycanın xalq yazıçı

larıvəşairləri,tanınmışgənc
yazarlar və məşhur xarici
müəllifər və aktyorlar sərgi
də iştirak edəcəklər. Çingiz
Abdullayev, Gülseren Buda
yıcıoğlu, Elxan Elatlı, Sinan
Yağmur,ToğrulMehtiNiyazi,
Ercan Kesel və digər tanın
mışyazıçıvəməşhurşəxslər
sərgidəgünün“fəxriqonağı”
olacaqlar.
İştirakçılar tərəfindən sər

gidəsatışaçıxarılacaqbütün
kitablara endirimlər nəzərdə
tutulur.
Sərgininsponsoru“BP”şir

kəti, baş TV tərəfdaşıAzər
baycan İctimai Televiziyası
dır.Festivalatəşkilatidəstəyi
“Caspian Event Organisers”
şirkətihəyatakeçirir.

NURƏDDİN

Regionun ən böyük kitab bayramı: 
görüş yeri Bakıdır

Beş gün ərzində 150-yə yaxın tədbir keçiriləcək

UNESCO-nun mənzil-qərargahında 
Nizami Gəncəvinin 880 illiyi qeyd edilib

əvvəli səh. 1-də

Səfir Elman Abdullayev Azərbay
canınBirincivitseprezidenti,UNES
COnun xoşməramlı səfiri Mehriban
Əliyevanın rəhbərliyi altında Heydər
Əliyev Fondunun ölkəmizin mədə
niyyətinin və ədəbiyyatının dünyada
tanıdılması istiqamətində həyata ke
çirilmiş layihələrə toxunaraq, Niza
mi Gəncəvi ədəbi irsinin beynəlxalq
səviyyədə tanıdılması istiqamətində
reallaşdırdığı işlərdən danışıb. Dahi
şairin “Xəmsə”sinin bir çox Avropa
dillərinə tərcüməedildiyiqeydedilib.
Anadan olduğu Gəncə şəhərini heç
vaxt tərk etməmiş böyük mütəfəkkir
vəşairinbirneçədildəyazıbyaratdı
ğıdiqqətəçatdırılıb.
Səkkiz əsr əvvəl dahi Nizaminin

əsərlərindəbugündəaktuallığınıitir
məmişideyavədəyərlərqadınhü
quqları, bərabərlik, ədalət və sülhü
təbliğ etdiyi bildirilib. Nizami əsərlə
rindətəbliğolunanideyavədəyərlə
rinmüasirdövrümüzdədəəsas ide

yalarolaraqqaldığıvəUNESCOnun
dabugünbuideyalaruğrundaçalış
dığıvurğulanıb.
UNESCO Baş direktorunun mə

dəniyyət işləri üzrəmüavini Ernesto
Ottone Ramirez Nizami Gəncəvinin
fəlsəfi ideyalarının əhəmiyyətinə to
xunaraqəsərlərininməziyyətlərindən
danışıb:  ”NizamiGəncəvi əsərlərin
dəifadəolunandəyərlərarasındaən
əsası mədəniyyətlərarası dialoqdur
ki, o da bu günün çağırışıdır. Onun
mədəniyyətlərarası mübadiləyə açıq
olan dünyagörüşü insanı valeh edir.
XII əsrdə müxtəlif cəmiyyətlərdə bu
dəyərintəbliğielədəasandeyildi”.
“Buböyükmütəfəkkir,filosofvəşair

əsərlərivasitəsiləbugünbəziölkələr
arasındagərginliyinolduğu, təlatüm
lərlə dolu dünyada bir çox məsələ
lərəmüəyyən aydınlıq gətirir. Böyük
mütəfəkkirvəşairNizamiGəncəvinin
880 illiyinin qeyd edilməsi təqdirəla
yiqdir”,–deyəoəlavəedib.
AltayCengizerçıxışındabugünya

şanılanhadisələr fonundaNizaminin
hələXIIəsrdəəsərlərindəbəyanet
diyihumanistfəlsəfəninUNESCOda
tanıdılmasının əhəmiyyətini vurğula
yıb.O,TürkŞurasınaüzvdövlətlərin
diplomatlarının da tədbirə qatılması
nınönəminidiqqətəçatdırıb.
TədbirçərçivəsindəNizamiGəncə

viəsərlərininmotivləriəsasındaçəkil
mişminiatürlərdənibarətsərgitədbir
iştirakçılarıtərəfindənmaraqlaqarşı
lanıb.
AzərbaycanlıpianoçuEtibarƏsəd

livəfransızviolonçelçiAlbertinObert
şairinsözlərinəyazılmışmusiqiləriifa
ediblər.
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xalq Müəllimlər Günündə keçirildiyini
diqqətə çatdıran nazir bildirdi ki, əgər
müəllimin auditoriyası sinif otağıdır-
sa, sənət insanlarının auditoriyası cə-
miyyətdir. İncəsənət və mədəniyyət
xadimləri cəmiyyətə və gənc nəslə
ənənələrimizin vəmillimədəniyyətimi-
zin ötürücüləridir. Azərbaycan Dövlət
AkademikRusDramTeatrının100illik
yubileyiərəfəsindəmükafatlandırıldığı-
nı deyənnazir dövlətin teatr sahəsinə
göstərdiyi diqqət və qayğıdan söz aç-
dı.Bildirdiki,butəkcəaktyorlaraayrı-
lan diqqətlə bitmir, həmçinin teatrların
maddi-texniki bazaları da yaxşılaşdı-
rılır. “Hərbirölkəninənböyüksəfirləri
onunsənətadamlarıdır.Bugünbu işi
həyata keçirmək ikiqat məsuliyyətlidir.
Bu gün doğmaQarabağımız işğaldan
azadolunubvəmədəniyyət sahəsində
mücadiləmiz isə hələ də davam edir.
Azərbaycanəsrlərdəngələnzənginmə-
dəniyyəti və adət-ənənələri ilə tanınır.

Buənənənindaşıyıcılarıisəhəmdəin-
cəsənətxadimləridir”,-deyənazirəla-
vəetdi.
Daha sonraAnar Kərimov təltif olu-

nanları təbrik etdi, onlara yaradıcılıq
uğurlarıarzuladı.
Sonraölkəbaşçısınınmüvafiqsərən-

camlarıilə“İstiqlal”,“Şərəf”ordenlərivə
digərfəxriadlarlatəltifedilənmədəniy-
yətvə incəsənətxadimlərinəmükafat-
larınvəsiqəvəmedalları təqdimolun-
du.
“İstiqlal”ordeninə layiqgörülənXalq

artistiXuramanQasımovasənətəgəli-
şivəxatirələrinidiləgətirdi.Bildirdiki,
hələ gənc yaşlarında Milli İncəsənət
Muzeyində dəfələrlə konsertləri len-
tə alınıb. Valideynlərinin düzgün isti-
qamətləndirmələri nəticəsində Fidan
və Xuraman Qasımovalar hər zaman
Azərbaycanmədəniyyətini bütün dün-
yadalayiqincətəbliğetməyəçalışıblar:

“Yaradıcılığımız həm ulu öndər Hey-
dər Əliyev, həm də Prezident İlham
Əliyev tərəfindənhər zamanyüksək

qiymətləndirilib. Buna görə də ölkə
Prezidentinə dərin təşəkkürümüzü
bildiririk”.

“Şərəf”ordeniilətəltifolunanXalqar-
tistiFloraKərimovailknövbədə80yaşı
ərəfəsində doğma yurdu Şuşanın azad
edilməsindən qürur duyduğunu dilə gə-
tirdi. O, şanlı Qələbəyə görə Prezident
İlhamƏliyevədərinminnətdarlığınıifadə
etdi,yaradıcılığınaolandiqqətəgörə,xal-
qınınsevgisinəgörətəşəkkürünübildirdi.
AkademikRusDramTeatrı aktyorla-

rına mükafatlar təqdim olunan zaman
“Xalqartisti”fəxriadınıalanaktyorFuad
Osmanovözününbiraktyorkimiyetişib
buməqamaçatmasındaəməyiolanəziz
kollektivinəminnətdarolduğunudedi.
3-cüdərəcəli“Əmək”ordeni,“Tərəq-

qi”medalı,“Əməkdarartist”,“Əməkdar
mədəniyyətişçisi”fəxriadlarıalanteatr
kollektivi fəaliyyətlərinə verilən yüksək
qiymətə, göstərilən diqqət və qayğıya
görəölkəbaşçısınadərinminnətdarlıq-
larınıbildirdilər.

LaləAZƏRİ

Vətən müharibəsinin şəhid və şahidləri

AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsi
AğstafarayonMKS-ninMərkəzi
KitabxanasındaVətənmüharibəsi
şəhidiRusifQuliyevinailəsivəqazi

Kamilİbrahimovlagörüştəşkiledilib.Qa-
zaxDövlətRəsmQalereyasındadərnək
üzvlərininəlişlərindənibarət“Şəhidlərvə
şahidlər”adlırəsmsərgisikeçirilib.

MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsiMa-
sallırayonHeydərƏliyevMərkəzinintəşki-
latçılığıilə“Qələbəninilkaddımları”mövzu-
sundatədbirkeçirilib.MasallıDövlətRəsm
Qalereyası və R.Tağıyev adına Masallı
RayonTarix-DiyarşünaslıqMuzeyi isə“Qə-
ləbəyəgedənyol”adlı tədbir təşkilediblər.
Qonaqlarqalereyadayerli rəssamlarınmü-
haribəmövzusundaəsərlərindənibarətsər-
giyəbaxışkeçiriblər.MasallırayonMərkəzi
Kitabxanası da İkinci Qarabağ müharibəsi
mövzusundatədbir təşkiledib.Yardımlıra-
yon Heydər Əliyev Mərkəzinin 3D kinoza-
lında“Dəmiryumruq”filminümayişolunub.
CəlilabadrayonPrivolnoyekəndkitabxana
filialı və kəndMədəniyyət evininbirgə təş-
kilatçılığı ilə Suqovuşan qəsəbəsinin azad
olunmasının ildönümü münasibətilə “Azad
yurdum”adlıtədbirkeçirilib.
İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarəsiŞa-

maxı rayon Mirzə Ələkbər Sabirin Ev-Mu-
zeyindəCəbrayıl rayonunun işğaldanazad
edilməsinin ildönümü (4oktyabr) iləəlaqə-
dar“27illikhəsrətəson”mövzusundadəyir-
mimasatəşkilolunub.
KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsinin

rəisiFaiqXudanlıvəidarəninbirqrupəmək-
daşıVətənmüharibəsişəhidiZiyadxanƏli-
yevinməzarınıziyarətediblər.BeyləqanRa-
yon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində Vətən
müharibəsininildönümümünasibətilə“Zəfər
yolu”adlı tədbir keçirilib.Tədbirdəeyniadlı
videoçarxnümayişolunub.

Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi
HeydərƏliyevadınaXaçmazrayonMədə-
niyyətMərkəzində“Zəfəryürüşü”adlıədəbi-
bədii kompozisiyakeçirilib.XaçmazRayon
İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Günel
Nurəddinova, regional idarənin rəisi Vüsal
Hüseynov,qazilərvə ictimaiyyətnümayən-
dələrininiştiraketdiyitədbirdəXaçmazXalq
teatrınınaktyoruElçinİbrahimovunvəmək-
təblilərin ifasında vətənpərvərlik ruhlu şeir-
lər səsləndirilib. Xaçmaz Mədəniyyət Mər-
kəzi“Xəzər”instrumentalansamblınınbədii
rəhbəri Xanlar Baxışov və mərkəzin bədii
rəhbəri Vüqar Nəsrullazadə “Sarı gəlin”
xalqmahnısını,XaçmazşəhərUşaqmusiqi
məktəbininmüəllimiBabəkƏlisultanov“Xu-
dayar təsnifi”ni,SalehNovruzov isə“Qara-
bağşikəstəsi”niifaedib.
Quba rayonMKS-ninQorxmazoba kənd

kitabxana filialının əməkdaşları Vətən mü-
haribəsi iştirakçısı Elşad Əkbərovla görü-
şüb. MKS-nin Qəçrəş kənd kitabxanası
Suqovuşanınazadedilməsininildönümüilə
əlaqədartədbirkeçirib.

Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi
AğdamrayonHeydərƏliyevMərkəzi,rayon
MədəniyyətMərkəzivəGənclərinİnkişafvə
Karyera Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə
Vətən müharibəsi qaziləri İlham Məmmə-
dov,OrxanAbdullayevvəMürşüdQuliyevlə
görüşkeçirilib.
AğdaşRegionalMədəniyyət İdarəsiAğ-

daşrayonMKS-ninMərkəziKitabxanasın-
da yaradılmış “44 gün Qarabağa doğru”
adlıguşəninqarşısındaməlumatgünüke-
çirilib. Zərdab rayon Heydər Əliyev Mər-
kəzinin əməkdaşları Vətən müharibəsinin
iştirakçısı Toğrul Tağıyevi evində ziyarət
ediblər.GöyçayrayonHeydərƏliyevMər-
kəzində “Yarımçıqxatirələr”bədii filminü-
mayişolunub.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi
AbşeronrayonMədəniyyətMərkəzininkol-
lektiviVətənmüharibəsişəhidiSəxavətAb-
basovun ailəsini, idarənin Zəngilan rayon
nümayəndəliyinin rəhbər işçiləri isə şəhid
İsmayılMehdiyevinailəsiniziyarətedib.
Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsinin

rəisiZöhrabAdıgözəlovvəGəncəRegional
Mədəniyyət İdarəsinin rəisiVasifCənnətov
Vətən müharibəsi şəhidi Nağı Həşimovun
anım günü münasibətilə məzarını ziyarət
ediblər. Şəmkir rayonMKS Vətənmühari-
bəsindəşəhidolanoğullarımızınxatirəsinə
ƏhmədCavadadınatamortaməktəbin1-ci
sinif şagirdləri ilə birgə “Vətənin mübariz
oğulları”adlıtədbirkeçirib.
ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiŞəkişə-

hərMərkəziKitabxanasındaVətənmüharibə-
sininildönümünəhəsrolunmuşfilmnümayiş
etdirilib.OğuzrayonHeydərƏliyevMərkəzin-
dəVətənmüharibəsininildönümümünasibə-
tiləessemüsabiqəsikeçirilib.ƏmrahNəbiyev
adınaTərkeşkəndtamortaməktəbininmüəl-
limiXatirəNuralıyevamüsabiqəninqalibiadı-
nıqazanıb.Şəkişəhər,Oğuz,Qax,Zaqatala
vəBalakən rayonlarınınbir sıramədəniyyət
müəssisələrindəVətənmüharibəsininildönü-
müiləbağlıtədbirlərtəşkilolunub.
BiləsuvarRegionalMədəniyyətİdarəsiBi-

ləsuvarrayonHeydərƏliyevMərkəzininkol-
lektiviVətənmüharibəsişəhidiRuslanQur-
banovunailəsiniziyarətedib.Neftçalarayon
HeydərƏliyevMərkəzivərayonMKS-nin1
saylı şəhər kitabxanafilialınınəməkdaşları
isəVətənmüharibəsişəhidiPəncalıHüsey-
novunailəsiiləgörüşüblər.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin

əhatə etdiyiGəncə,Naftalan şəhər, Samux,
Goranboy,KəlbəcərvəXocalırayonlarınınbir
sıramədəniyyətmüəssisələrindəhaqqsava-
şımızınildönümüiləbağlıtədbirlərkeçirilib.

“Mədəniyyətimizi dirçəldib daha irəliyə aparmalıyıq”

Azərbaycan İCESCO ilə əməkdaşlığa böyük önəm verir

Oktyabrın4-dəBakıDövlətUniversitetində(BDU)İCESCO-nun“Cihaz-
qayırmavətərsinəmühəndisliyinəsasları”üzrəbirinciseminarı
başlayıb.Oktyabrın7-dəkdavamedəcəkbeynəlxalqtədbirmövcud
əməkdaşlıqçərçivəsindəİCESCO-nuntəşəbbüsü,AzərbaycanRes-

publikasıMədəniyyətNazirliyivəİCESCOüzrəMilliKomissiyanıniştirakıilə
keçirilir.SeminaraİCESCO-nunElmvətexnologiyalarsektorununrəhbəri
RahilQamarvəBDU-nunrektoruElçinBabayevsədrlikedir.

SeminarınaçılışmərasimindəAzər-
baycanın Dövlət Himni səsləndirilib,
şəhidlərinxatirəsibirdəqiqəliksükutla
yadedilib.
BDU-nunrektoruElçinBabayevçı-

xışedərəkAzərbaycanın İCESCOilə
yaxındanəməkdaşlıqedənvəbuəla-
qələrəböyükönəmverənüzvdövlət-
lərdənbiriolduğunuqeydedib.Bildi-
ribki,bunüfuzlubeynəlxalqtəşkilatın
əlaqələrindən yararlanaraq digər üzv
ölkələrlətəhsil,elmvəmədəniyyətsa-
hələrində qarşılıqlı əməkdaşlığı inki-
şafetdirməküçüngenişimkanlarvar.

BuəməkdaşlıqəlaqələriBDU-nunda
elm və təhsil sahəsindəki uğurlarının
artmasınayeniyolaçabilər.
AzərbaycanlaİCESCOarasındaəla-

qələrininkişafındaPrezidentİlhamƏli-
yevin rolunu vurğulayan rektor dövlət
başçısının 2015-ci ildə İCESCO Baş
KonfransınınBakıdakeçirilmişXIIses-
siyasında əhatəli çıxışını yada salıb.
Vurğulanıb ki, 2009-cu ildə Bakının,
2018-ci ildə isə Naxçıvan şəhərinin
“İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” elan
edilməsiölkəmizintəşkilatlaəlaqələ-
rinindinamikinkişafındanxəbərverir:

“Eynizamandaonudaxüsusivurğula-
maq lazımdır ki, İCESCO daimAzər-
baycanın ədalətli mövqeyini müdafiə
etmiş, həmmünaqişə dövründə, həm
44günlükVətənmüharibəsigünlərin-
də,eləcədətarixiZəfərimizdənsonra
ölkəmizəənyüksəksəviyyədədəstəyi-
niifadəedib”.
Rektor İCESCO ilə əlaqələrin inki-

şafının keyfiyyətcə yeni mərhələyə
qədəmqoymasındavəcanlanmasın-
datəşkilatınxoşməramlısəfiri,Birinci
vitse-prezident,HeydərƏliyevFondu-
nunprezidentiMehribanxanımƏliye-
vanın xidmətlərini xüsusi qeyd edib.
Mehriban Əliyevanın sivilizasiya-
lararası dialoq daxil olmaqla, müxtə-
lif sahələrdə genişmiqyaslı fəaliyyəti,
qayğıyaehtiyacıolanuşaqlaradiqqə-
ti,təhsilvəelmsahələrində,həmçinin
İslam dünyasında görülən işlərə bö-
yük dəstəyi barədə qonaqlara məlu-
matverilib.
SonraBDU-nunəməkdaşıLaləHü-

seynzadənin hazırladığı “Şuşa bizi
gözləyir!” adlı qum kompozisiyası və
Heydər Əliyev Fondunun Azərbay-
canınmilli sərvətlərinə,qədimmədə-
niyyətinə, tarixinə həsr olunmuş vi-
deoçarxnümayişolunub.
İCESCO-nun Baş direktoru Salim

binMəhəmmədəl-Malikinvideotəbriki
təqdimedilib,təşkilatınfəaliyyətiniəks
etdirənvideçarxnümayişolunub.
Daha sonra Azərbaycan Respubli-

kasınınİCESCOüzrəMilliKomissiya-
sınınbaşkatibi,MədəniyyətNazirliyi
Aparatının rəhbəri Vasif Eyvazzadə,
Təhsil Nazirliyinin Elm və ali təhsil
şöbəsinin müdiri Nicat Məmmədli,

İCESCO-nun nümayəndəsi, elmi
tədbirlər üzrə ekspert Foued Elayni,
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye
Universitetinin rektoru Mustafa Ba-
banlı,AzərbaycanTexnikiUniversite-
tininrektoruVilayətVəliyev,BakıMü-
həndislikUniversitetininrektoruHavar
Məmmədov,OrtaŞərqTexnikiUniver-
sitetinin (Ankara) professoru Ahmet
Oral, Pakistanın Elm və Texnologiya
üzrə Milli Universitetinin mühəndisi
MohsinTivanaçıxışediblər.Pakistan
VirtualUniversitetininrektoru,profes-
sor Arshad Saleem Bhattinin açılış
mərasimində təbrik məktubu səslən-
dirilib.
Qeydedəkki,dördgündavamedə-

cəkseminarınməqsədicihazqayırma-
ya və tərsinə mühəndisliyə dair əsas
ideyaları təqdim etmək, habelə müx-
təlifnövsensorların istifadəsi,verilən-
lərin əldə olunması və emal edilməsi
haqqında iştirakçıları məlumatlandır-
maqdır.Seminariştirakçılarıcihazların
işlənməsinin əsas komponentləri ilə
tanış olub, eyni zamanda sensorlar-
dangələnsiqnallarıəldəetməkvəmik-
ronəzarətçilər vasitəsilə idarə etməyi
öyrənəcəklər. Təlimlərin sonunda işti-
rakçılarözləri temperaturtənzimləyici-
ləri,elektrikölçməsistemlərivəs.sadə
cihazılarıişlətməyitəcrübəedəcəklər.
Seminarın ilk hissəsi mühazirə,

ikinci hissəsi isə praktik təlimlərdən
ibarətdir. Təlimlərdə BDU tələbələri
ilə yanaşı, Azərbaycan Dövlət Neft
vəSənayeUniversiteti,Azərbaycan
TexnikiUniversiteti vəBakıMühən-
dislikUniversitetinintələbələridəiş-
tirakedirlər.

“Elm, təhsil və mədəniyyət 
məsələləri üzrə” İşçi 

Qrupunun iclası keçirilib
AzərbaycanRespublikasınınişğaldan
azadedilmişərazilərindəməsələlərin
mərkəzləşdirilmişqaydadahəlledil-
məsiməqsədiləyaradılmışƏlaqələn-
dirməQərargahınınnəzdindəfəaliyyət
göstərənİdarələrarasıMərkəzin“Elm,
təhsilvəmədəniyyətməsələləriüzrə”
İşçiQrupununnövbətiiclasıkeçirilib.

Videokonfrans formatında təşkil olu-
nan iclasda İşçi Qrupda təmsil olunan
Prezident Administrasiyası, Mədəniyyət
Nazirliyi,TəhsilNazirliyi,DiniQurumlarla
İşüzrəDövlətKomitəsi,BakıBeynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi, Əqli Mülkiyyət
Agentliyi,DövlətTurizmAgentliyi,Qara-
bağDirçəlişFonduvəAMEA-nınnüma-
yəndələriiştirakediblər.
İclasda işğaldan azad edilmiş torpaq-

larda mədəni irsin qorunması, bərpası
vətəbliği,sonarxeolojiaraşdırmalar,el-
migörüşlərinnəticələrivəgələcəkpers-
pektivləri haqqında məlumatlar, təhsil
infrastrukturu, icraatda olan işlərin ilkin
nəticələri, İşğal və Zəfər muzeylərinin
layihələndirilməsi, turizm imkanlarının
perspektivləri barədəmüzakirələr aparı-
lıb,qarşıdaduranməsələlərləbağlıaidiy-
yətidövlətqurumlarınatapşırıqlarverilib.
Ölkə başçısının 2020-ci il 24 noyabr

tarixlisərəncamıiləyaradılmışƏlaqələn-
dirmə Qərargahına Prezident Administ-
rasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev rəh-
bərlikedir.

Tədbirlər, görüşlər, təqdimatlar 
ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiŞəkişəhərUşaqincəsənət
məktəbininilktədrisgünündə“Qayıdantorpaqlar,qayıtma-
yanoğullar”adlıədəbi-bədiikompozisiyatəqdimolunub.
Şəkişəhər2nömrəliUşaqmusiqiməktəbində“Əlillərədövlət
qayğısınıntəzahürləri”adlıtədbirkeçirilib.

Ağstafa Regional
MədəniyyətİdarəsiTo-
vuz rayon Heydər Əli-
yev Mərkəzi və rayon
MKS-nin birgə təşki-
latçılığı ilə Beynəlxalq
AhıllarGününə (1okt-
yabr) həsr olunmuş
“Ahıllara hörmət milli
dəyərimizdir” mövzu-
sundatədbirtəşkiledi-
lib.Ağstafa rayonMə-
dəniyyət Mərkəzində

isə “Ahıllarla görüşək” adlı tədbir keçirilib.Tovuz rayonQovlar
şəhərUşaqmusiqiməktəbininmüəllimvəşagirdləriBeynəlxalq
MusiqiGününə(1oktyabr)həsredilmişkonsertproqramıtəşkil
edib.TovuzrayonDüzQırıqlıkəndUşaqmusiqiməktəbinin,Qa-
zaxşəhər1və2nömrəliUşaqmusiqiməktəbininpedaqojikol-
lektivləridəəlamətdargünmünasibətilətədbirlərkeçiriblər.
KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisiFaiqXudanlıAmeri-

kasəfirliyininmaarifəndiriciproqramlarüzrədirektoruAydanƏsgəro-
va,ingilisdilinintədrisiüzrəmütəxəssisDianeWhaleyvəsəfirliyinic-
timaiəlaqələrüzrəşöbəsininmütəxəssisiAgneKaufmaniləgörüşüb.

İsmayıllı Regional
Mədəniyyət İdarəsi
Şamaxı rayon Hey-
dər Əliyev Mərkəzin-
də fəaliyyət göstərən
Heydər Əliyev siyasi
irsinin təbliğat qrupu
üzvlərinin iştirakı ilə
E.Rzayev adına Ən-
gəxarankəndtamorta
məktəbində ümummilli
liderin1993-cüil3okt-
yabrtarixindəAzərbay-

canRespublikasınınPrezidentiseçilməsi iləəlaqədar“Xilaskar
ömrü”adlıtədbirkeçirib.QəbələrayonMədəniyyətMərkəzində
mədəniyyətevlərivəklubişçiləriiləgörüştəşkiledilib.
SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarəsinintabeliyindəkimusiqi

vəincəsənətməktəblərindəilkdərsgünüiləəlaqədarsilsilətəd-
birlərtəşkilolunub.VətənmüharibəsindəkitarixiQələbəhaqqın-
daməlumatverilib,videoçarxtəqdimolunubvə“Zəfərəaparan
yol”adlımühazirəoxunub.

Hazırladı:NURƏDDİN



4 tədbir www.medeniyyet.az

№75 (1852)
6 oktyabr 2021

əvvəli səh. 1-də

XIX əsr Azər bay can ədə biy
ya tı nın gör kəm li nü ma yən də lə
rin dən olan Mir Həm zə Ni ga ri nin 
poezi ya sı və fəl sə fə sin dən da
nı şan E.Ba ba yev qeyd edib ki, 
Qa ra bağ da do ğu lan, la kin son
ra lar Tür ki yə də məs kun la şan 
Mir Həm zə Ni ga ri əsər lə rin də 
öz yur du na sev gi si ni daim ifa də 
edib. Qa ra bağ dan xə bər ver sə, 
kü lək lə rə ca nı nı qur ban et mə yə 
ha zır olan Ni ga ri bu tor pa ğı dün
ya nın be hiş ti ad lan dı rır. Tə sa
dü fi de yil ki, in san lar Qa ra ba ğın 
iş ğal al tın da ol du ğu dövr lər də 
bu şe ir lər lə tə səl li ta pıb, öz həs
rət lə ri ni ovun dur ma ğa ça lı şıb lar. 
Vur ğu la nıb ki, çox say lı ye tir mə
lə ri olan mü tə fək kir şair iki qar
daş öl kə ara sın da hə lə o dövr də 
mə nə vi bağ lı lıq ya ra dan si ma
lar dan dır.

Da ha son ra çı xış edən TA DİV
in səd ri, pro fes sor Ay gün At tar 
bö yük mü tə fək kir Se yid Ni ga ri
nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı, fəl sə
fə si haq qın da ət raf ı mə lu mat 
ve rib.

Sim po ziu mun ple nar bö lü mün
də təh sil na zi ri nin müavi ni Fi ru
din Qur ba nov, mə də niy yət na zi
ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev, 
Tür ki yə nin Azər bay can da kı sə fi ri 
Ca hit Bağ cı, Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun 
pre zi den ti Gü nay Əfən di ye va, 
Mil li Məc li sin Ailə, qa dın və uşaq 
mə sə lə lə ri ko mi tə si nin səd ri Hic
ran Hü sey no va, Mil li Məc li sin 
Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri 
Qə ni rə Pa şa ye va, Azər bay can 
İla hiy yat İns ti tu tu nun rek to ru 
Aqil Şi ri nov, Xalq şairi Nə ri man 
Hə sən za də, Mir Həm zə Se yid 
Ni ga ri Qa ra ba ği nəs li nin da vam
çı sı Mir Sə di Məm mə doğ lu çı xış 
edib lər.

Çı xış lar da Azər bay can ilə Tür
ki yə nin ta ri xi bir li yin dən söz açı

lıb, Və tən mü ha ri bə si za ma nı 
qar daş Tür ki yə nin Azər bay ca nın 

ya nın da ol du ğu vur ğu la nıb. Mir 
Həm zə Qa ra ba ği Ni ga ri nin hə
yat və ya ra dı cı lı ğın dan da nı şan 
na tiq lər onun əsər lə ri nin əhə
miy yə ti ni vur ğu la yıb lar. Qeyd 
edi lib ki, şair əsər lə rin də doğ ma 
yur da sev gi ilə ya na şı, in san la rı 
mə nə vi saf ı ğa, xe yir xah lı ğa ça
ğı rıb. 

Bə dii his sə də BDU tə lə bə lə
ri nin ifa sın da Mir Həm zə Se yid 
Ni ga ri Qa ra ba ği nin di va nın dan 
nü mu nə lər səs lən di ri lib.

Bey nəl xalq sim po zium iki böl
mə də işi ni da vam et di rib. Mir 
Həm zə Ni ga ri nin ya ra dı cı lı ğı na 
və fəl sə fə si nə həsr olun muş el mi 
mə ru zə lər din lə ni lib.

Qarabağ torpağını dünyanın 
behişti adlandıran mütəfəkkir

Mir Həmzə Nigarinin yaradıcılığına həsr olunmuş simpozium

Texnologiyanəqədərinkişafedib,vizualbilgilərhəyatımızınə
qədərçoxişğaletsədə,kitablabirbaşarabitəni,onunverdiyi
zövqü,sözsüzki,əvəzedəbilməz.Kitablagörüşhərzaman
vəhəryerdəxoşdur,kitabıntəbliğinəyönələnhərtəşəbbüs

təqdirəlayiqdir.

Xə bər ve ril di yi ki mi, okt yab rın 
1dən Ba kı Əl Oyun la rı Sa ra yın da 
Mil li Ki tab Sa tışSər gi si ke çi ri lir. 
Okt yab rın 5də biz də sər gi yə baş 
çə kib həm alı cı lar, həm də na şir
lər lə həm söh bət ol duq. Mü şa hi
də mə əsa sən bir mə qam üzə rin
də xü su si lə da yan maq is tə dim. 

Bu gün ək sər nəş riy yatpo liq
ra fi ya müəs si sə lə ri, ki tab ya yı mı 
işi ni təş kil edən şir kət lər ki tab 
ba za rın da da ha çox əla və dərs 
və sait lə ri nə – test və sor ğu top
lu la rı na, dərs və sait lə ri nə, abi tu
ri yent ha zır lı ğı üçün ma te rial la ra 
üs tün lük ve rir lər. Bu da nor mal
dır. Çün ki nə ti cə eti ba ri lə nəş riy
yat lar müş tə ri lə ri üçün iş lə yir lər. 
Am ma ba xır ne cə. Qiy mət və 
key fiy yət ara sın da cid di fərq ilə. 
Hər çənd  alı cı lıq qa bi liy yə ti nin 

üs tün ol du ğu bu ba zar da ye tər li 
rə qa bət var və bu hər gün art
maq da dır. Am ma təəs süf ki, bu 
rə qa bə ti nə qiy mət en di ri min də, 
nə də müəl lif rən ga rəng li yin
də gö rə bil mi rik. Bu ki mi fi kir lə ri 
stend lər önün də do la şan və da
ha çox test top lu la rı nı və rəq lə
yən va li deyn lər dən də eşit dim. 
Və ziy yət be lə ol duq da ba zar da
kı baş qa bir boş luq da bə dii ədə
biy yat, xü su sən uşaq lar  üçün 
nü mu nə lər də üzə çı xır. Mə sə
lən, mək tə bə qə dər və mək təb 
uşaq la rı üçün dərs, dərs dən
kə nar ədə biy yat, xü su sən na ğıl 
və he ka yə ki tab la rın da bir ne
çə va cib nüans qə tiy yən nə zə
rə alın mır. Dil fak to ru, il lüst ra tiv 
tər ti bat, möv zu rən ga rəng li yi və 
ak tual lı ğı ümu mən unu du lur. 

Bu mə na da məş hur ki tab ya
yı mı şir kət lə rin dən bi ri nin sa tış 
bö lü mün də uşaq la rı cəlb et mək 
üçün ma raq lı, na ğıl qəh rə ma nı 
qi ya fə sin də sər gi yə rən ga rəng
lik qa tan gənc kö nül lü Ka mal 
Ab dul la ye vin fi kir lə ri  an la şı lan 
idi. O, xü su sən Azər bay can di
lin də çap olu nan na ğıl ki tab la rı
nın tər ti bat və dil mə sə lə lə rin dən 
na ra zı lıq et di: “Öl kə miz də ki fa
yət qə dər uşaq lar üçün nü mu
nə lər çap edən nəş riy yat lar var 
və biz bu sa hə də rə qa bə ti da ha 
çox gör mək is tər dik. Ba xın, bu 
“Azər bay can xalq na ğıl la rı”dır.  
Am ma üz qa bı ğın da da, için də 
də əy lən cə li, göz ox şa yan, bir 
növ oxu cu nu cəlb edən de tal la

rı nə zə rə al ma yıb lar. Mən cə, bu 
mə qam üzə rin də xü su si lə da
yan saq, da ha yax şı olar”.

“Müc rü” nəş riy ya tı nın di rek tor 
müavi ni, ya zar Cə lil Ca van şir sər
gi yə dərs lik və 100dən ar tıq bə dii 
ki tab la qa tıl dıq la rı nı de yir: “Bi zim 
sten din ən çox tə ləb olu nan ki
ta bı bu ya xın lar da ər sə yə gə tir di
yi miz “Bir saata ta rix” se ri ya sı dır. 
Di gər nü mu nə lər də ma raq la 
alı nır. Mü şa hi də mə əsa sən de
yə bi lə rəm ki, da ha çox gənc 
nə sil ki tab alı cı sı na çev ri lib və 
yə qin ki, bu da on la rın təh sil, 
da ha çox xa ri cə ge dibgəl mə
si, ki tab ənə nə si ni gör mə lə ri və 
onu biz də də tət biq et mək is tək
lə ri ilə bağ lı dır”.

Dərs lik ki tab la rı nın ça pı və 
ya yı mı ilə məş ğul olan “Gü vən” 
nəş riy ya tı nın təm sil çi si Anar 
Şıx ca nov isə sa tışsər gi də end
rim li qiy mət lər lə təq dim et dik lə ri 
ki tab la ra bö yük ma ra ğın ol du ğu
nu bil di rir.

On layn ki tab sa tı şı ilə məş ğul 
olan Ta ri yel Əli yev də məm nun 
gö rü nür dü. De yir ki, bir ne çə gün
də göz lə di yim dən də çox ki tab 
sat dım: “En di rim li ki tab lar la ya na
şı oxu cu lar key fiy yət li nü mu nə lə rə 
də üs tün lük ve rir lər. Tər ti bat, üz 
qa bı ğı da on lar üçün ma raq lı dır. 
Tə bii ki, büd cə si nə uy ğun ola nı 
ax ta ran lar da çox dur. Ümid edək 
ki, bu ki mi sər gi lər həm ki ta bın küt
lə vi ləş mə si nə dəs tək ola caq, həm 

də ba za ra key fiy yət li və qiy mə ti 
mü na sib çap məh sul la rı çı xa caq”.

Təd bi rin təş ki lat çı sı, na şir 
Şah baz Xu duoğ lu ki tab la bağ
lı ən müx tə lif for mat lı sər gi lə rin 
da ha çox na şir lə rin işi nə ya ra dı
ğı nı və hər qiy mə tə ki tab al maq 
is tə yən oxu cu ilə dialo qu ba xı
mın dan əhə miy yət li ol du ğu nu 
bil dir di: “Biz bun dan əv vəl də öl
kə miz də təş kil olu nan sər gi lər də 
iş ti rak et mi şik və bu, bi zim işi mi
zin in ki şa fı na tə kan ve rib”.  

Son da onu da de yim ki, po
liq ra fi ya müəs si sə lə ri nin bir növ 
po diumu xa rak te ri da şı yan bu 
ki mi sər gi lər də iş ti rak edən lər bir 
mə qa mı xü su si lə diq qət də sax
la ma lı dır: ki tab mə lu mat va si tə si 
ol maq la ya na şı, həm də nə sil
dənnəs lə ötü rü lə bi lə cək yax
şı mi ras dır. Bu mə na da na şir lər 
həm yax şı ki tab çı, həm də mar
ke tinq çi ol ma lı dır lar. Əks hal da, 
qa lan oxu cu nu da, ki tab ba za rın
da ye ri də iti rər lər...

HƏMİDƏ

Azad olunmuş ərazilərdəki abidələrin 
vəziyyəti barədə məruzə edilib

BMT-nin“İqtisadi,sosialvəmədənihüquqlarhaqqında
BeynəlxalqPakt”ıüzrəAzərbaycanRespublikasınınüzərinə
götürdüyüöhdəliklərinyerinəyetirilməsiiləbağlıdördüncü
dövrməruzəsitəqdimolunub.

On layn for mat da ger çək lə şən ic las da Mə də niy yət Na zir li
yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə 
Döv lət Xid mə ti nin rəisi Azad Cə fər li iş ti rak edib.

Döv lət Xid mə ti nin rəisi Azad Cə fər li çı xı şı za ma nı Er mə nis
tan si lah lı qüv və lə ri nin Azər bay can əra zi lə ri ni iş ğa lı nə ti cə sin
də öl kə mi zin hu ma ni tar, iq ti sa di və mə də ni ir sin da ğı dıl ma sı 
ki mi bö yük fə la kət lə üz ləş mə si haq qın da ət raf ı mə lu mat ve
rib. Vur ğu la yıb ki, 30 il lik iş ğal nə ti cə sin də Azər bay can xal qı
na məx sus ta ri xi abi də lər, mə də ni irs ob yekt lə ri nin ək sə riy yə ti 
van da liz mə mə ruz qa lıb. Bə şə ri də yər lə ri he çə sa yan Er mə nis
tan Azər bay ca nın mə də ni mi ra sı nı da ğı dıb, ta lan edib, ya xud 
da mə nim sə yib.

Nizaminin 880 illiyi münasibətilə 
Gəncədə 880 ağac əkilib

Oktyabrın1-də“NizamiGəncəviİli”çərçivəsindəGəncədə
ağacəkməaksiyasıkeçirilib.MədəniyyətNazirliyiyanında
MədəniİrsinQorunması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlət
Xidmətivə“KapitalBank”ınbirgətəşkilatçılığıiləGəncəşə-
hərində,NizamiGəncəviməqbərəsininətrafındadahişairin
880illikyubileyinisimvolizəedən880şamağacıəkilib.

Ak si ya da Mə
də ni İr sin Qo
run ma sı, İn ki
şa fı və Bər pa sı 
üz rə Döv lət 
Xid mə ti, Gən
cə Şə hər İc ra 
Ha ki miy yə ti və 
“Ka pi tal Bank”ın 
nü ma yən də lə ri 
iş ti rak edib lər.

Döv lət Xid
mə ti nin Mə də

ni ir sin qo run ma sı şö bə si nin mü di ri Rus lan Ən vər li mət buata 
açıq la ma sın da bu tə şəb bü sün “Ni za mi Gən cə vi İli”nə növ bə ti 
töh fə ol du ğu nu bil di rib: “Qüd rət li söz və fi kir us ta dı nın in san la rı 
əx la qi ka mil li yə ça ğı ran və yük sək mə nə vi key fiy yət lər aşı la
yan ya ra dı cı lı ğı bə şər mə də niy yə ti nin nailiy yə ti ki mi müs təs na 
əhə miy yət kəsb edir. Mə lum ol du ğu ki mi, Azər bay can Res pub
li ka sı Pre zi den ti nin mü va fiq sə rən ca mı ilə 2021ci il öl kə miz də 
“Ni za mi Gən cə vi İli” elan olu nub. Bu il həm öl kə da xi lin də, həm 
də xa ric də ge niş təd bir lər lə qeyd olu nur”.

Vur ğu la nıb ki, Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı 
üz rə Döv lət Xid mə ti də “Ni za mi Gən cə vi İli”nə öz töh fə si ni ver
mək də da vam edir. Mü tə fək kir şairin yu bi le yi Döv lət Xid mə ti
nin ta be li yin də fəaliy yət gös tə rən qo ruq lar da, xü su si lə Gən cə 
Döv lət Ta rixMə də niy yət Qo ru ğun da ge niş şə kil də qeyd olu
nur. Bu il həm çi nin Döv lət Xid mə ti tə rə fin dən Ni za mi Gən cə vi 
məq bə rə komp lek si nin də pas por tu və mü ha fi zə zo na sı ha zır
la na raq təs diq edi lib.

“Mədəni kənd – mədəni mühit” layihəsinin 
növbəti tədbiri

SabirabadRegionalMədəniyyətİdarəsinintəşəbbüsüiləhə-
yatakeçirilən“Mədənikənd–mədənimühit”layihəsidavam
edir.LayihəçərçivəsindəSabirabadrayonMədəniyyətMər-
kəziYeniGüdəcühürqəsəbəKlub-icmamərkəzində“Zəfər
qazanmışölkəninqalibgünləri”adlıtədbirtəşkilolunub.

Cəb ra yıl ra
yo nun dan məc
bu ri köç kün lə rin 
də iş ti rak et di
yi təd bir də re
gional ida rə nin 
rəisi Fə rid Qur
ban za də çı xış 
edə rək Və tən 
mü ha ri bə sin də 
xal qı mı zın əl
də et di yi şan lı 
Qə lə bə dən da

nı şıb, Cəb ra yıl sa kin lə ri nə öz də dəba ba yurd la rı nın iş ğal dan 
azad olun ma sı nın il dö nü mü mü na si bə ti lə təb rik lə ri ni çat dı rıb. 

“To kio2020” XVI Yay Pa rao lim pi ya Oyun la rı nın me dal çı sı 
Cəb ra yıl ra yo nun dan olan Pər vin Məm mə dov qa li biy yət yo lun
dan bəhs edib, təd bi rin təş ki li nə gö rə tə şək kü rü nü bil di rib.

Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nə həsr olun muş gu şə yə, dər nək 
üzv lə ri nin rəsm əsər lə ri nin və Pər vin Məm mə do vun qa zan dı
ğı me dal və fəx ri fər man la rın nü ma yiş olun du ğu sər gi yə ba xış 
ke çi ri lib. 

Bə dii his sə də kənd mək təb li lə ri və tən se vər lik ruh lu şeir lər 
səs lən di rib lər. “Bir ölər, min di ri lə rik!” ad lı kom po zi si ya nü ma
yiş et di ri lib. 

Simpozium çərçivəsində konsert proqramı 
Oktyabrın3-dəgörkəmlisufişairi
MirHəmzəQarabağiNigarinin
irsinəhəsrolunmuşsimpozium
çərçivəsindəMədəniyyətNazirliyinin
təşkilatidəstəyiiləBeynəlxalqMu-
ğamMərkəzindəkonsertproqramı
keçirilib.

Təd bir də şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da qı sa film nü ma yiş olu nub. 

Kon sert proq ra mın da tar da Xalq 
ar tis ti El çin Hə şi mov və ka man ça
da Əmək dar ar tist El nur Əh mə do
vun mü şa yiəti ilə Xalq ar tis ti Mən sum 
İb ra hi mo vun ifa sın da “Mis ri” kom po zi si ya sı, 
Əmək dar ar tist Ba bək Nif tə li ye vin ifa sın da “Şu
şa nın dağ la rı” mah nı sı səs lən di ri lib. Azər bay
can Te le vi zi ya sı nın so lis ti El ton Hü sey nə li ye vin 
ifa sın da söz lə ri Mir Həm zə Qa ra ba ği Ni ga ri yə, 

mu si qi si Ay nur Adil qı zı na aid “Mu rab ba” mah nı
sı təq dim edi lib. 

Ud ifa çı sı Mir ca vid Cə fə ro vun mü şa yiətin də 
bey nəl xalq mü sa bi qə lə rin qa li bi Hü sey na ğa As la
nov şairin qə zəl lə ri ni oxu yub.

Vətən müharibəsində hərbçi kimi iştirak etmiş 
jurnalistlərlə görüş

Oktyabrın4-dəBakıİdmanSa-
rayındadavamedənMilliKitab
Satış-Sərgisiçərçivəsində44
günlükVətənmüharibəsində
hərbçikimiiştiraketmişjurna-
listlərləgörüşkeçirilib.

Təd bir də çı xış edən Mət buat 
Şu ra sı nın səd ri Əf a tun Ama şov 
bil di rib ki, Və tən mü ha ri bə sin də 
30dək jur na list hərb çi ola raq dö
yü şüb. “On lar qə ləm lə ri ni si lah la 
əvəz lə yə rək Və tə nin ça ğı rı şı na 
səs ver miş həm kar la rı mız dır. Mət
buat Şu ra sı mü ha ri bə müd də tin də 
on la rın va li deyn lə ri, ailə üzv lə ri ilə 
daim tə mas da ol du. Biz gör dük 
ki, on lar öz öv lad la rı ilə ne cə fəxr 
edir lər. Əl bət tə, hər bi ri miz fəxr 
və qü rur his si ke çi rir dik”,  de yən 
Ə.Ama şov vur ğu la yıb ki, Və tən 
mü ha ri bə si nin il dö nü mü ilə əla qə
dar mü ha ri bə də iş ti rak et miş, elə
cə də mü ha ri bə ni işıq lan dır mış jur
na list lər lə bağ lı təd bir lər nə zər də 
tu tu lub. O, həm çi nin me dia təm
sil çi lə ri nin xa ti rə lə ri nin yer al dı ğı 
ki ta bın nəş ri nin plan laş dı rıl dı ğı nı 
diq qə tə çat dı rıb və jur na list lər dən 
cəb hə xa ti rə lə ri ni qə lə mə ala raq 
şu ra ya gön dər mə yi xa hiş edib. 

“Qa nun” nəşr lər evi nin rəh bə ri 
Şah baz Xu duoğ lu Mət buat Şu ra sı
nın irə li sür dü yü tə şəb bü sə dəs tək 
ola raq hə min ki ta bın nəş ri ni hə ya
ta ke çi rə cək lə ri ni de yib.

Mü da fiə Na zir li yi nin Mət buat 
xid mə ti nin rəh bə ri Anar Ey va zov 
çı xı şın da Və tən mü ha ri bə si nin in
for ma si ya sa va şı mər hə lə sin dən, 
jur na list lə rin gös tər dik lə ri fə da kar
lıq dan söz açıb.

Ə.Ama şov Mü da fiə Na zir li yi nin 
Mət buat xid mə ti nin 44 gün lük mü
ha ri bə za ma nı ope ra tiv ça lış dı ğı nı 
vur ğu la ya raq, xid mə tin MŞ tə rə fin
dən xü su si dip lom la təl tif edil di yi ni 
vur ğu la yıb və dip lo mu A.Ey va zo va 
təq dim edib. 

Və tən mü ha ri bə si nin iş ti rak çı sı 
ol muş jur na list lər dən – Pər viz As
la nov, Məğ rur Əli yev, Fə rid Tey mur
xan lı, Nur lan Əli məm mə dov, Na hid 
Sa la yev, Ma hal Məm mə dov və di
gər lə ri çı xış la rın da dö yüş xa ti rə lə
ri ni bö lü şə rək bil di rib lər ki, tor paq
la rı mı zın azad lı ğı uğ run da sa va şın 
iş ti rak çı sı ol maq on lar üçün bö yük 
qü rur dur. Gö rüş də mü ha ri bə də iş ti
rak et miş bir qrup jur na lis tə Mət buat 
Şu ra sı nın tə sis et di yi “Qə ləm dən 
sün gü yə” mü ka fa tı təq dim olu nub.

Milli Qəhrəman Yuri Kovalyovun 
büstünün açılışı olub

PaytaxtınNizamirayonunda229nömrəlitamortamək-
təbdəMilliQəhrəmanYuriKovalyovun(1965–1991)büs-
tününaçılışmərasimiolub.VaxtiləY.Kovalyovuntəhsil
aldığıməktəbonunadınıdaşıyır.

Ye ni Azər bay
can Par ti ya sı nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən təd bir
də rəs mi lər, Mil
li Qəh rə ma nın 
ya xın la rı iş ti rak 
edib lər. Mə ra sim 
iş ti rak çı la rı əv
vəl cə 44 gün lük 
Və tən mü ha ri
bə si nə və Zə fər 
ta ri xi mi zə həsr 
edil miş rəsm sər
gi si ilə ta nış olub lar. Mək tə bin mə zu nu ol muş 7 şə hi din əziz xa
ti rə si nə eh ti ram əla mə ti ola raq ağac lar əki lib.

Mil li Qəh rə man Yu ri Ko val yo vun qar da şı Vi ta li Ko val yov on
la ra gös tə ri lən diq qət və qay ğı ya gö rə Pre zi dent İl ham Əli ye və, 
Bi rin ci vit sepre zi dent Meh ri ban xa nım Əli ye va ya tə şək kü rü nü 
bil di rib, elə cə də büs tün ha zır lan ma sı na , təd bi rin təş ki li nə gö rə 
min nət dar lıq edib.

Son ra büs tün açı lı şı olub, Mil li Qəh rə man Yu ri Ko val yov haq
qın da vi deoçarx nü ma yiş et di ri lib.

Mə lu mat ve ri lib ki, 1990cı il dən Da xi li İş lər Na zir li yi nin Xü su si 
Tə yi nat lı Po lis Dəs tə si nə qə bul edi lən Y.Ko val yov Bi rin ci Qa ra
bağ mü ha ri bə sin də mərd lik lə vu ru şub. 1991ci il 3 okt yabr da 
Xo ca vənd də növ bə ti hər bi tap şı rıq dan qa yı dar kən düş mən lə 
dö yüş də şə hid olub. Şə hid lər xi ya ba nın da dəfn edi lib. Ölü mün
dən son ra Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı adı na (1992) la yiq gö
rü lüb.

Mə ra sim də YAP səd ri nin müavi ni  Mər kə zi Apa ra tın rəh bə ri 
Ta hir Bu da qov, Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si nin səd ri Fuad 
Mu ra dov, Azər bay can da Rus İc ma sı nın rəh bə ri, YAP İda rə He
yə ti nin üz vü, de pu tat Mi xail Za be lin, Ba kı Şə hər Təh sil İda rə si
nin mü di ri Meh ri ban Və li ye va, Mil li Məc li sin de pu tat la rı Sə da qət 
Və li ye va, Ra sim Mu sa bə yov və baş qa la rı çı xış edib lər. Mə ra si
mə Mil li Qəh rə ma nın qı zı nın və nə və si nin ifa sın da bə dii his sə 
ilə ye kun vu ru lub.

Kitabın təbliğinə yönələn 
hər təşəbbüs təqdirəlayiqdir

Amma kitab alanların da nəşriyyatlardan gözləntiləri var
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tərəfindən2021-ciilin
“NizamiGəncəviİli”elan
edilməsidahişairinirsi-

nintəbliğivətədqiqiişinin
yenimərhələyəyüksəlməsi-
nətəkanverib.

Oktyabrın 1-də Mədəniyyət
Nazirliyinin dəstəyi, AMEA-nın
Nizami Gəncəvi adına Ədə-
biyyat İnstitutu və Molekulyar
Biologiya və Biotexnologiyalar
İnstitutunun birgə təşkilatçılığı
ilə “Nizami Gəncəvi irsi və tə-
biət”mövzusundaelmikonfrans
keçirilib. AMEA-nın “Fizika və
lirika”silsiləsindənVIIkonfrans
MolekulyarBiologiyavəBiotex-
nologiyalar İnstitutunda ger-
çəkləşib. Tədbir çərçivəsində
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
Nizami Gəncəvi yaradıcılığına
həsr olunmuş sərgi də təşkil
edilib.
AMEA-nın vitse-prezidenti,

Ədəbiyyat İnstitutunun baş di-
rektoru, akademik İsa Həbib-
bəyli konfransı açaraq “Nizami
Gəncəvi İli” çərçivəsində aka-
demiyanın bölmələrində silsilə
tədbirlərin keçirildiyini bildirib.
“Nizami Gəncəvi irsi və təbiət”
mövzusunda keçirilən konfran-
sın nizamişünaslığa töhfə ola-
cağınıdeyənakademiktədbirin

Nizamiyaradıcılığıiləbağlıyeni
tədqiqatlara zəmin yaradacağı-
nıvurğulayıb.
AMEA-nın vitse-prezidenti,

MolekulyarBiologiyavəBiotex-
nologiyalar İnstitutunun baş
direktoru, akademik İradə Hü-
seynovaçıxışındaqeydedibki,
dünyanın qüdrətli ədib və filo-
sofarındanolanNizaminin irsi,
o cümlədən elmi dünyagörüşü
səkkiz əsrdir müxtəlif tədqi-
qatların mövzusudur. Ədəbiy-
yatşünaslar, sənətşünaslar və
digər sahələrin mütəxəssisləri

Nizami irsini dərindən tədqiq
ediblər.Onunəsərlərindətəbiət,
ətrafmühit,50-yəqədərheyvan
növü, kol və dərman bitkiləri,
anatomiya,fiziologiya,mikroor-
qanizmlər,maddələrmübadiləsi
və s. proseslərlə bağlı olduq-
ca qiymətli fikirlərə rast gəlinir.
Akademikinsözlərinəgörə,da-
hi mütəfəkkir əsərlərində bu-
günədək bir çox alimlərə mə-
lum olmayan, Azərbaycandan
kənar ölkələrdə yetişən bitkilər
barədə məlumatlar da təqdim
edib. İ.Hüseynova şairin yara-

dıcılığında təbiətlə bağlı fikirlə-
rindərindənaraşdırılmasıüçün
Ədəbiyyatİnstitutuiləbirgədis-
sertasiyaişininyazılmasınında
faydalı olacağını diqqətə çatdı-
rıb.
Tədbirdə Mədəniyyət Nazir-

liyi Media və kommunikasiya
şöbəsinin müdiri Məryəm Qa-
farzadə“NizamiGəncəviyara-
dıcılığındaümumbəşəridəyər-
lər”mövzusundaçıxışedib.O,
Nizamininböyükhumanistşair
kimihərzamaninsanləyaqəti-
nitərənnümetdiyinivurğulayıb.

“NizamiGəncəvinindahiliyihəm
dəondanibarətdirki,o,müasir
dövrdəbaşverənekolojiböhra-
naözdövründənsankiproqnoz
verərək baxmış, problemlərin
həlliyolunaişarəetmişdir”,-de-
yənM.Qafarzadəbildiribki,dahi
şairbütünəsərlərində insanları
təbiəti sevməyə, ona qayğıkeş
münasibət göstərməyə çağırıb.
Canlı təbiətin qorunması möv-
zusu Nizaminin “Yeddi gözəl”,
“XosrovvəŞirin”,“LeylivəMəc-
nun”vədigərpoemalarındaöz
əksinitapıb.

Şöbə müdiri onu da diqqətə
çatdırıb ki, Mədəniyyət Nazirli-
yinin xətti ilə dahi şairin “Xəm-
sə”siTürkiyədətürkcəbeşcild-
dənəşrolunub.Həminkitablar
konfransda təqdim olunub.
Həmçinin Nizaminin və qəhrə-
manlarının əks olunduğu xalça
nazirlik adından AMEA-ya hə-
diyyəedilib.
Konfrans işini məruzələrlə

davametdirib.AMEApreziden-
tikatibliyinin rəisi,siyasielmlər
üzrəfəlsəfədoktoru,dosentEl-
darƏmirovun“NizamiGəncəvi-
nin elmi dünyagörüşü və elmə
münasibəti”, Ədəbiyyat İnstitu-
tunun əməkdaşları, filologiya
üzrə fəlsəfə doktorları Zəhra
Allahverdiyevanın“NizamiGən-
cəvinin nəsil şəcərəsi və hə-
yatı” və Təhminə Bədəlovanın
“Nizami Gəncəvinin yaradıcılıq
yolu”, Fiziologiya İnstitutunun
baş direktoru, biologiya elmləri
doktoru, professor Ulduz Həşi-
movanın “Nizami Gəncəvi ya-
radıcılığında insan sağlamlığı
məsələləri”, eləcə də Botanika
İnstitutununEtnobotanika labo-
ratoriyasının müdiri, biologiya
elmləri doktoru, professorSəy-
yarə İbadullayevanın “Nizami-
nin təbiət aləmi və təbiət sev-
gisi” mövzularında məruzələri
dinlənilib.

Qara Qarayevin Ev-Muzeyində 
Beynəlxalq Musiqi Günü

AzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyininfilialı
olanQaraQarayevinEv-MuzeyindəÜ.Hacıbəyliadına
BakıMusiqiAkademiyasıiləbirgəBeynəlxalqMusiqi
Günü(1oktyabr),BMA-nın100illiyivəev-muzeyinaçılı-
şının3illiyimünasibətilətədbirkeçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açanAzərbaycanMusiqiMədə-
niyyətiDövlətMuzeyinindirektoru,Əməkdarmədəniyyət
işçisiAllaBayramovaəlamətdargünmünasibətilətəbrik-
ləriniçatdırıb.O,konsertinrəhbəri,BMA-nınprofessoru,
ƏməkdarmüəllimGülnarəAcalovanıakademiyanın100
illiyi münasibətilə 3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif
olunmasınagörətəbrikedib.
Qara Qarayevin Ev-Muzeyinin müdiri Züleyxa Bağı-

rova-Qarayevamuzeyinyaradılmasındaəməyiolanhər
kəsəminnətdarlığınıbildirib.
DahasonraGülnarəAcalovanın rəhbərliyi iləkonsert

proqramıtəqdimedilib.Respublikavəbeynəlxalqmüsa-
biqələrlaureatları–AzərbaycanDövlətAkademikOpera
vəBaletTeatrınınsolistiMahirTağızadə (vokal),Zəhra
Cahan Şıxəliyeva (fortepiano), Emin İsmayılov (vokal),
CəmaləAbdinzadə (fortepiano), Şükufə Rəsulova (vio-
lin),FatiməƏliyeva(fortepiano),Orxanİbrahimov(klar-
net),ƏzizəAğazadə(fortepiano),OrxanCumayev(cel-
lo)vəLeylaZeynalovanın (fortepiano) ifalarındaÜzeyir
Hacıbəyli,QaraQarayev,CövdətHacıyev,ZakirBağırov
vəRüzgarƏhmədzadənin əsərlərindən ibarət  konsert
proqramımaraqlaqarşılanıb.
Qeydedəkki,BeynəlxalqMusiqiGünüUNESCOnəz-

dindəfəaliyyətgöstərənBeynəlxalqMusiqiŞurasıtərə-
findən1973-cü ildəLozannadakeçirilənBaşAssamb-
leyada təsis olunub. 1975-ci ildən hər il qeyd olunan
musiqi bayramındamüxtəlif konsert proqramları, bəs-
təkarlarla,musiqi ifaçılarıvəmusiqişünaslarlagörüşlər
təşkiledilir.

Bülbülün xatirəsinə 
həsr olunan musiqi gecəsi

BülbülünMemorialMuzeyində“CultBaku”klubuiləbir-
gəböyükmüğənnininxatirəsinəhəsrolunanmusiqili
gecəkeçirilib.

Oktyabrın1-dəgerçəkləşəntədbirigirişsözüiləaçan
muzeyindirektoruFərqanəCabbarovaAzərbaycanvokal
sənətiningörkəmli nümayəndəsi,SSRİXalqartistiBül-
bülün(1897-1961)həyatvəyaradıcılığından,yenifəaliy-
yətəbaşlayanBülbülünŞuşadakıEv-Muzeyindənbəhs
edib.
MusiqiligecəÜ.HacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademi-

yasının tələbəsi, respublika və beynəlxalqmüsabiqələr
laureatıSübhanRüstəmovun“Sevgilicanan”romansının
ifası ilə açılıb. Daha sonraAzərbaycanMilli Konserva-
toriyasının tələbələri, respublika və beynəlxalq müsa-
biqələr laureatları SolmazRəhimova,HüseynNağıyev,
Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin şagirdləri
Zəhra Qurbanova, Vaqif Qurbanov, Rəvan Paşazadə,
36nömrəliUşaqmusiqiməktəbininşagirdiAdəmEmin-
li,Q.QarayevadınaMərkəziİncəsənətMəktəbininşagir-
di Sübhan Tahirov, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının
müəllimləriSəmaXəlilzadə,RənaNovruzbəylinin ifaları
dinlənilib.
Tədbir“Xarıbülbül”muğamqrupunun–ÜlkərAbdulla-

yeva(xanəndə),CavanşirRüstəmbəyli(tar),ƏliRüstəm-
bəylinin(kamança)ifasıiləbaşaçatıb.
Musiqiligecədənsonraqonaqlarmuzeylətanışolub-

lar.

Nəhayətki,uzun,üzücü,
ənəsasıisə,məcburi
antraktbitdi,müva-
fiqqaydalarəsasında

fəaliyyətinəimkanverilən
mədəniyyətocaqlarısırasına
teatrlardaqoşuldu.İlyarım-
dançoxmüddətdəsəhnələri
qaranlığaqərqolanbinaların,
necədeyərlər,çırağıyandı.

Oktyabrın 1-dən işə başlayan
teatrlarfərqliformatlarda(tamhe-
yət, yaxud bədii şura qismində)
toplaşmaqla yaradıcılıq planları-
nı,məşq qrafiklərini, ilk nümayiş
tarixlərinimüzakirəetdilər.Amma
ilk günlərin həyəcanını tamaşaçı
iləyaşayanlardaoldu.

Məsələn,oktyabrın2-dəAzər-
baycan Dövlət Akademik Rus
Dram Teatrının yaradıcı heyəti
səhnədə, tamaşaçılar isə zalda
yerini aldılar. Tamaşaçılar ara-
sındaRusiyanın ölkəmizdəki sə-
firi Mixail Boçarnikov və səfirlik
əməkdaşları,Mədəniyyət Nazirli-
yininnümayəndələridəvaridi.
Teatr təmsilçiləri çoxdan göz-

lədiklərigörüşərepertuardakıən
baxımlı nümunələrdənolan “Ev-
lənmə”iləgəlmişdilər.N.Qoqolun
məşhur əsərinin tamaşasında
teatrınsevilənaktyorlarımaraqlı
oyunlarıiləgözoxşayıblar.Rejis-
sor Emin Mirabdullayevin quru-
luş verdiyi tamaşamaraqla qar-
şılanıb.

Nümayiş və ondan öncə tama-
şaçılarqarşısınaçıxan teatrınbaş
rejissoru,XalqartistiAleksandrŞa-
rovskiəlamətdargün,çoxdangöz-
ləniləngörüşmünasibətiləteatrıda,
teatrsevərləri də təbrik edib. Bun-
dansonradafərqlisəhnənümunə-
ləriilətamaşaçılaraəslsəhnə,teatr
zövqüyaşadacaqlarınainamınıda
diləgətirib.Pandemiyasız,məhdu-
diyyətsiz,qapanmasızzənginteatr
mövsümüarzusunudaifadəedib.
Gecəninənmaraqlı və yadda-

qalanbirməqamıdatamaşanıiz-
ləyənVətənmüharibəsi veteran-
larının aktyorların alqış sədaları
iləsəhnəyədəvətedilmələriolub.
İlk günün həyəcanını canlı ün-

siyyət,səhnədəntamaşailəqeyd
edənkollektivlərdənbiridəAbdul-
la Şaiq adına Azərbaycan Döv-
lət KuklaTeatrı idi. 90-cı yubiley
mövsümünü yaşayan sənət oca-
ğı “Cırtdan” tamaşası ilə teatrse-
vərlərinqarşısınaçıxıb.Mirmehdi
Seyidzadənin “Cırtdan” mənzum
nağıl-pyesi əsasında hazırlanan
(səhnələşdirənRəhmanƏlizadə)
tamaşanın quruluşçu rejissoru
QurbanMəsimov,quruluşçu rəs-
samıRəvanəYaqubova,bəstəka-
rıOqtayZülfüqarovdur.

İlkgününhərikiseansını(12:00
və14:00)Vətənmüharibəsişəhi-
di və qazilərinin övladları üçün
hədiyyəedən teatr təmsilçilərinin
bu addımı balacalar tərəfindən
maraqlaqarşılanıb.
QusarDövlətLəzgiDramTeatrı

da oktyabrın 1-dən qapılarını ta-
maşaçılarınınüzünəaçıb.Teatrda
yaradıcılıq toplantısındansavayı,
tamaşaçılar üçün məşq-nümayiş
dəhəyatakeçirilib.Beləcə,tama-
şaçılarla teatr kollektivi ilk günü
birlikdəkeçirməyəçalışıblar.
GəncəDövlətKuklaTeatrı36-cı

teatrmövsümününilknümayişinə
1 oktyabrdan start verib. Teatrda
Qrim qardaşlarının “Bremen mu-
siqiçiləri” nağılının tamaşası təq-
dimolunub.Tamaşanınquruluşçu
rejissoru Xudayət Əsgərov, quru-
luşçu rəssamı Əntiqə Bədirova,
musiqitərtibatçısıMahirəHaqver-
diyevadır.Gəncəlikuklaçılardailk
nümayişləriniQarabağmüharibəsi
şəhidləri və veteranlarının yadi-
garlarıüçünediblər.SondaGəncə
Regional Mədəniyyət İdarəsinin
rəisi Vasif Cənnətov teatrın bir
qrup əməkdaşını diplomla təltif
edib.

HƏMİDƏ

“Fizika və lirika” silsiləsindən – 
“Nizami Gəncəvi irsi və təbiət” mövzusunda konfrans

Böyük ekranın cazibəsi
Xəbərverdiyimizkimi,NazirlərKabinetiya-
nındaOperativQərargahmüvafiqqaydalara
riayətetmək,ocümlədəntamaşazalının
ümumitutumunun50faizindənçoxolmamaq
şərtiləoktyabrın1-dənteatr,kinoteatrvəkon-
sertmüəssisələrinintamaşaçılarıqəbuletmə-
sinəicazəverdi.Bununladauzunfasilədən
sonrateatrsevərlərinböyüksəhnə,kinoman-
larınisəböyükekranhəsrətinəsonqoyuldu.

KinosevərlərinənçoxüztutduğuNizamiKino
Mərkəzivə“CinemaPlus”kinoteatrlarşəbəkəsi
ilə əlaqə saxlayıb yeni şəraitdə tamaşaçıları
hansıyenilikləringözləməsiiləmaraqlandıq.
Nizami Kino Mərkəzinin direktor müavini

ArzuƏhədova bildirdi ki, bu nümayişməka-
nında artıq oktyabrın 1-dən fəaliyyət bərpa

olunub:“Kinoteatrdadezinfeksiyaişləriaparı-
lıb.Əməkdaşlarımızböyüksevinclə işəqayı-
dıblar.Yenifilmlərimizoktyabrın7-dəntəqdim
olunacaq.Hazırdapandemiyadanəvvəlcəmi
birneçəgünnümayişolunanvətamaşaçıların
sevərəkgözlədiyifilmlərinümayişetdiririk”.
DirektormüavinitamaşaçılarınCOVİDpas-

portu təqdim edərək kinoteatra daxil ola bi-
ləcəklərinideyir.Bildirir ki,bugünlərdəkino-
həvəskarları “Ağanatiq2”, “Sevgi romanı”və
“Xoxanlar” filmlərini izləyə bilərlər. Seanslar
barədəmərkəzinsaytıvasitəsiləməlumatal-
maqmümkündür.
“CinemaPlus” kinoteatrlar şəbəkəsi Müşa-

hidə şurasının sədri ZaurDarabzadə bildirdi
ki, şəbəkəyə daxil olan bütün kinoteatrlarda
fəaliyyətbərpaolunub.

Döyüş filmləri həvəskarları kinoteatrlar şə-
bəkəsində  dünya premyeraları 2021-ci ilin
sentyabrayındakeçirilənABŞvəBöyükBri-
taniyakinematoqrafçılarınınbirgəərsəyəgə-
tirdiyi “Ölmək vaxtı deyil”, “Baş qəhrəman”,
“Cəngəllikdəkruiz”filmlərini izləyəbiləcəklər.
Həmçinin yerli kinokomediyalardan “Gələr-
sən, görərsən”, “Şabaş” da filmsevərlərin ix-
tiyarındadır.

LALƏ

Antrakt  bitdi...

Oktyabrın1-dən3-dəkÜzeyir
HacıbəyliadınaBakıMusiqiAka-
demiyasının(BMA)təşkilatçılığı
iləVIIIBeynəlxalqMusiqivəRəqs
Konqresikeçirilib.Türkdünya-
sındanbirsırauniversitetlərin
iştirakıiləgerçəkləşənkonqresə
ümumilikdədoqquzölkədən
200-dənçoxnümayəndəqatılıb.

Konqresin açılış mərasimi
Azərbaycan və Türkiyənin döv-
lət himnlərinin səsləndirilməsi ilə
başlayıb. Daha sonra BMA-nın
100illikyubileyinəhəsrolunmuş
videoçarxtəqdimolunub.

Muğla Sıtkı Koçman Universi-
tetindənprofessorKürşadGülbe-
yazgirişsözündətədbirhaqqında
məlumat verib. O, BMA-nın 100
illik yubileyi münasibətilə təbrik-
lərini çatdıraraq konqresin işinə
uğurlararzulayıb, layihəninərsə-
yəgəlməsinədəstəkolanlara tə-
şəkkürünübildirib.
Bakı Musiqi Akademiyasının

rektoru, Xalq artisti, professor
Fərhad Bədəlbəyli çıxışı zamanı
Türkdünyasıvəonunbirliyindən,
habeləAzərbaycanın şanlı Zəfə-
rindən, bu qələbə üçün öz dəs-
təyiniəsirgəməyənqardaşTürki-
yə ilə dost münasibətlərdən söz
açıb.
Azərbaycan Milli Konservato-

riyasının (AMK) elmi işlər üzrə
prorektoru, professor Lalə Hü-
seynova,BakıXoreoqrafiyaAka-
demiyasının rektoru vəzifəsini
icraedənXalqartistiNailəMəm-
mədzadə, Muğla Sıtkı Koçman
Universitetinin rektoru, professor
Hüseyin Çiçek, Sakarya Univer-
sitetinin rektoru Fatih Savaşan,

QırğızıstanƏnənəviMusiqi Fon-
dununprezidentiAdelyaKarmali-
yeva,AntalyaMədəniyyətvəTəh-
sil Vəqfi Universitetinin rektoru,
professor Kamile Perçin Akgül,
Xalq artisti Roza Cəlilova çıxış
edərəkkonqresintəşkilindəəmə-
yi keçənlərə təşəkkürlər ediblər.
Digər ölkələrdən olan iştirakçılar
konqresə videobağlantı ilə qoşu-
lublar.

Tədbirin sonunda BMA-nın Solo
oxuma və opera hazırlığı kafedra-
sının başmüəllimi,Əməkdar artist
İlham Nəzərov, vokalçı Tofiq Zey-
nalov,respublikavəbeynəlxalqmü-
sabiqələr laureatı, pianoçu Nərgiz
Kəngərlininifalarıtəqdimolunub.
Konqres çərçivəsində ümumi-

likdə114çıxışvəməruzədinləni-
lib,28musiqinömrəsitəqdimedi-
lib,3rəsmsərgisireallaşıb.

Bakıda musiqi və rəqs konqresi keçirilib
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Musiqimədəniyyətimizin
inkişafındaəhəmiyyətli
roloynamışsənətkarlar
danbiriXalqartistiXəy

yamMirzəzadəolub.Görkəmli
bəstəkarmillivədünyamusiqi
irsininnailiyyətlərindənbəhrələ
nərəkmüxtəlifjanrlardaqiymətli
əsərlərərsəyəgətirib.Onun
yaradıcılığıAzərbaycanınmusiqi
sənətitarixininparlaqsəhifələ
rindəndir.

5 okt yabr 1935-ci il də İçə ri şə hə-
rin da rıs qal da lan la rın da kı ev lə rin 
bi rin də, gör kəm li dil çi alim Ha di 
Mir zə za də nin ailə sin də bir oğ lan 
uşa ğı dün ya ya göz açır. Bu nu eşi-
dən ba ba sı, o vaxt İran da ya şa yan 
İs ma yıl ki şi oğ lu Ha di yə xə bər gön də rir: nə-
və min adı nı Xəy yam qo yun. Şər qin bö yük 
şairi Ömər Xəy ya mın şə rə fi nə qo yu lan adı 
doğ rult maq üçün ata oğ lu nun tə lim-tər bi yə-
si ilə cid di məş ğul olur. Onu er kən çağ lar-
dan şə hə rin mə də ni hə ya tı ilə ta nış edir, özü 
ilə döv rü nün ta nın mış şair və ya zı çı la rı ilə 
gö rüş lə rə, təd bir lə rə apa rır. Ata sı onu ədə-
biy yat çı ki mi ye tiş dir mək is tə yir di. Am ma 
Xəy yam ağ lı kə sən də baş qa bir səm tə – 
mu si qi yə üz tu tur. 7 ya şı na ça tan da  Ü.Ha-
cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət Kon ser va-
to ri ya sı nəz din də ki onil lik mu si qi mək tə bi nə 
ge dir. Təh si li ni 1952-ci il də mü vəf ə qiy yət lə 
ba şa vu rur. Bəs tə kar lıq üz rə ali təh sil al maq 
üçün sə nəd lə ri ni kon ser va to ri ya ya ve rir. 
1957-ci il də bö yük bəs tə kar Qa ra Qa ra ye-
vin sin fi ni bi ti rir. Əmək fəaliy yə ti nə də elə 
bu ra da – kon ser va to ri ya da müəl lim ki mi 
baş la yır. Kon ser va to ri ya da Kom po zi si ya ka-
fed ra sı nın mü di ri (1969) olur, 1979-cu il dən 
pro fes sor ki mi fəaliy yət gös tə rir. 

O, ilk mu si qi va riasi ya la rı nı hə lə mək təb-
li ikən, ki çik sk rip ka sı nı si nə si nə sı xan da 
yaz mış dı. Not dəf tə rin də ki bu qeyd lər son-
ra lar rən ga rəng mu si qi əsər lə ri nə çev ri lir, 
50-ci il lər dən eti ba rən kon sert sa lon la rın da 
səs lə nir. “Oçerk lər-63” sim fo nik poema sı, 
“Ağ lar və qa ra lar” ba le ti, “Trip tix”, “Mir zə-
nin söy lə dik lə ri”,  “Eti raf” vo kal məc muəsi, 
“Mə ra keş” rap so di ya sı, “Mu ğan çöl lə rin də” 
süita sı,  xor, so list və sim fo nik or kestr üçün 
“Çi çək lən, Və tə nim” ( E.Sa bi toğ lu ilə bir gə), 
ağac dan nə fəs alət lə ri üçün “Seks tet”, mis-
dən nə fəs alət lə ri üçün “Kvar tet”, dörd mi-
niatür, sk rip ka və for te piano üçün so na ti na 
və di gər mu si qi əsər lə ri bəs tə ka ra şöh rət 
gə ti rir. 

Xəy yam Mir zə za də nin çox say da dram 
ta ma şa la rı na yaz dı ğı mu si qi lər ifa də va-
si tə lə ri nin rən ga rəng və mə na-məz mun 
dol ğun lu ğu ilə kö nül lər ox şa yıb. Gör kəm li 
sə nət ka rın ya ra dı cı lı ğı nın müəy yən his sə-
si ki no ilə bağ lı olub. O, 30-dan ar tıq fil mə 
mu si qi ya zıb. İlk ola raq 1959-cu il də Xalq 

ya zı çı sı İm ran Qa sı mo vun sse na ri si 
üz rə çə ki lən “Bi zim kü çə” fil mi nə mu-
si qi bəs tə lə yib. Son ra lar “Yed di oğul 
is tə rəm”, “Ba kı da kü lək lər əsir”, “Ar-
xa dan vu ru lan zər bə”, “Bağ möv sü-
mü”, “Gül lə lən mə tə xi rə sa lı nır!” və 
s. film lə rə mu si qi lər ya zıb. Bu ek ran 
əsər lə ri nin bə dii də yə ri ni ar tı ran xü-
su siy yət lər dən bi ri də zən gin ko lo rit li 
mu si qi mü şa yiəti dir.

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, gör-
kəm li sə nət kar gənc lər lə ün siy yət də 
çox ma raq lı olub. Tə lə bə lə ri on dan 
so ru şan da ki, sə nət ka rın for ma laş-
ma sı üçün baş lı ca nə la zım dır, de yər-
miş: “Sə nət kar lıq üçün müt ləq mü hit 
və fə da kar lıq la zım dır. Təh sil al dı ğın 
mək təb, ta nış ol du ğun adam lar sə nin 
şəx siy yət ki mi for ma laş ma ğın da əsas 

amil lər dən dir. Bəx tim on da gə ti rib ki, zi ya lı 
ailə mü hi tin də bö yü mü şəm. Uşaq lıq il lə rim 
mü ha ri bə döv rü nə düş sə də, kon ser va to ri-
ya nəz din də ki mu si qi tə ma yül lü or ta mək-
təb də sk rip ka dər si al mı şam. Üze yir bə yin 
Mosk va, Sankt-Pe ter burq ki mi əla sə nət 
ün van la rın dan yax şı müəl lim lər də vət et di yi 
və hə min sə nət mə bəd lə ri təh si lin dən qa yıt-
mış Q.Qa ra yev, C.Ha cı yev ki mi nə həng lə rin 
dərs de dik lə ri Azər bay can Döv lət Kon ser va-
to ri ya sın da oxu mu şam...”. 

Ya ra dı cı əmə yi yük sək qiy mət lən di ri lən 
Xəy yam Mir zə za də müx tə lif döv lət təl tif ə ri-
nə – res pub li ka Le nin Kom so mo lu mü ka fa tı-
na, Döv lət mü ka fa tı na, “Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi”, “Xalq ar tis ti” fəx ri ad la rı na, “Şöh rət” 
(2000), “Şə rəf” (2010) or den lə ri nə la yiq gö-
rü lüb, “Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin fəx ri dip lo mu” ilə təl tif edi lib. Gör kəm-
li bəs tə kar 30 iyul 2018-ci il də, 82 ya şın da 
dün ya sı nı də yi şib. 

Savalan FƏRƏCOV

Milli ruh və dəyərlərə bağlı sənətkar

“Bu torpaqlar cənnətdir...”
Vətənindargünündədadınaçatan,torpaqlarımızınbütöv
lüyüuğrundamübarizəyəqoşulanigidlərimizdəndahabiri
ni–VaqifVüqaroğluİsmayılzadənioxucularımızatanıdırıq.

Va qif 1996-cı 
il no yab rın 6-da 
Bey lə qan ra yo-
nu nun 1-ci Şah-
se vən kən din də 
ana dan olub. 
Ailə si əs lən 
Cəb ra yıl ra yo-
nu nun Ho rov lu 
kən din dən dir. 
1993-cü il də 
düş mən Cəb-
ra yıl ra yo nu nu 
iş ğal et di yi üçün 
on lar öz də də-
ba ba yur dun
dan qaç qın dü-
şə rək Bey lə qan 

ra yo nu na pə nah gə ti rib lər. Va qif ra yo nun Fa zil Mi ri yev adı na 
Araz qə sə bə tam or ta mək tə bin də təh si lə baş la yır. O, uşaq-
lıq dan hər bi sa hə si nə ma raq gös tə rir, ata yur du nun düş mən 
tap da ğı al tın da qal ma sı ilə ba rış mır dı.

2015-ci il də or ta mək tə bi bi ti rən Va qif Sum qa yıt şə hər N 
say lı hərb his sə sin də xid mə tə baş la yır. Xid mət za ma nı fəal lı-
ğı və ni zam-in ti za mı ilə se çi lir. Ko man dir lə rin ver di yi tap şı rıq-
la rı vax tın da və də qiq ye ri nə ye tir di yi nə gö rə də fə lər lə tə şək-
kür na mə ilə mü ka fat lan dı rı lır. Xid mə ti ba şa vur duq dan son ra 
Bey lə qan ra yo nun da hər bi po lis ki mi fəaliy yət gös tə rir.

2020-ci ilin 27 sent yab rın da Və tən mü ha ri bə si baş la yan da 
Va qif də qəh rə man oğul la rı mız ki mi od lu-alov lu sən gər də ye-
ri ni alır. Mü ha ri bə nin ilk gün lə rin də bir sı ra dö yüş lər də iş ti rak 
edir. On lar la ya ra lı əs gər və za bit lə ri mi zi dö yüş böl gə sin dən 
çı xa rır. Okt yab rın 21-də Fü zu li nin azad lı ğı uğ run da ge dən 
dö yüş lər də ya ra lı za bi ti mi zi dö yüş mey da nın dan çı xa rar kən 
şə hid lik zir və si nə uca lır. Neyt ral əra zi də qa lan nə şi ni yal nız 
okt yab rın 25-də gö tür mək müm kün olur.

Şə hi din ata sı Vü qar İs ma yı lov qeyd edir ki, Və tən mü ha ri-
bə si baş la yan da Va qif üç də fə rəisi nin ota ğı na gi rə rək dö yü şə 
yol lan maq üçün ica zə is tə miş di: “Nə ha yət, so nun cu gö rü şün-
də mü ha ri bə yə get mə yə nail ol du. Hər də fə bi zim lə da nı şan-
da “Mən dən ni ga ran ol ma yın, bu tor paq lar cən nət dir” de yir di. 
Al lah bü tün şə hid lə ri mi zə rəh mət elə sin”.

Ana sı Sim na rə İs ma yı lo va bil di rir ki, Va qi fin dö yüş yol daş-
la rı nı də fə lər lə ölüm dən xi las et di yi ni son ra dan bi lib lər: “Çox 
şü kür ki, oğ lu mun iki öv la dı var. Mən in di təs kin li yi on lar dan 
alı ram”.

Hə yat yol da şı Sa mi rə İs ma yıl za də Va qif ə so nun cu də fə 
okt yab rın 20-də – ata sı nın ad gü nün də əla qə sax la dıq la rı nı 
de yir: “Zəng edə rək ata sı nı təb rik et di. “Na ra hat ol ma yın, hər 
şey yax şı dır” de di. Tə sa düf dən ki çik oğ lum Re nat hə min gün 
ilk də fə “ata” kəl mə si ni söy lə di”.

Sa mi rə xa nım söy lə yir ki, okt yab rın 21-də Va qif ona so nun-
cu me sa jı yol la yıb: “Sə hər oyan dım ki, Va qif dən me saj gə lib. 
Yaz mış dı ki, sə ni Al la ha, uşaq la rı isə sə nə əma nət edi rəm. 
Özü nü və öv lad la rı mı zı qo ru. Da ha son ra zəng elə dim, ca vab 
ver mə di...”.

2017-ci il də ailə hə ya tı qu ran Va qi fin Vü qar və Re nat adın-
da iki oğ lu ya di gar qa lıb. Ya xın gə lə cək də Vü qar və Re nat 
ata sı ki mi qəh rə man igid lə ri mi zin qa nı ba ha sı na düş mən dən 
azad olu nan doğ ma tor paq da ya şa ya caq lar.

Va qif İs ma yıl za də okt yab rın 26-da Bey lə qan ra yo nu nun 
Ba har qə sə bə qə bi ris tan lı ğın da tor pa ğa tap şı rı lıb. Öl kə baş-
çı sı nın mü va fiq sə rən cam la rı ilə ölü mün dən son ra “Və tən uğ-
run da”, “İgid li yə gö rə” və “Qu bad lı nın azad olun ma sı na gö rə” 
me dal la rı ilə təl tif edi lib.

Al lah rəh mət elə sin.
NURƏDDİN

Bəzənolurbeləanlar.Oturduğumuz
yerdə,həttabəzənvacibbirişləməş
ğulolduğumuzzamanşüurumuzun
altqatındakimisəxatırlayır,hansısa

musiqiniyadasalır,həttaastadanzüm
zümədəedirik.Sonaylardanədənsə,
xatırladığımbütünmahnılarınsözlərinin
müəllifiİsmayılDadaşovdur.

Onun la tez-tez “Azər bay can film” Ki nos tu-
di ya sı nın ko ri dor la rın da rast la şar dıq. Sa kit, 
sə mi mi səs lə sa lam la şıb ke çər di. Hət ta bir 
də fə rast laş dı ğı mız za man bu qə dər möh tə-
şəm söz lə rin müəl li fi olan in san nə dən be lə 
həd siz sa kit və tə va zö kar dır de dim özü nə. 
Gü lüm sə yib “siz mə ni nəğ mə kar-şair ki mi 
ta nı yır sı nız sa, bu, mə nə bəs edər” de di. 
İs ma yıl Da da şov la son gö rü şü müz və son 
dialo qu muz da elə bu ol du. 

Ötən ilin okt yab rın da ölüm xə-
bə ri ni eşi dən də çox təəs süf et-
dim. Çün ki hər də fə bir mü sa hi bə 
dü şün səm, nə dən sə tə xi rə dü-
şür dü. Mü sa hi bə ver mə yi sev mə-
di yi ni də yax şı bi lir dim. 

“Şeir lə ri min ana xət ti ümid dir” 
de yən şairin bu nik bin, ümid do-
lu söz lə ri nə Azər bay ca nın gör-
kəm li bəs tə kar la rı mu si qi lər ya-
zıb, məş hur ifa çı la rı bu əsər lə ri 
ifa edib lər. Bu si ya hı da Əli ba ba 
Məm mə dov, Oq tay Rə cə bov, 
Rauf Ha cı yev, Emin Sa bi toğ lu, 
Mo bil Ba ba yev, To fiq Ba ba yev, 
El dar Man su rov, Va qif Gə ray-
za də, Vü qar Ca mal za də, Cə mil 
Əmi rov, Faiq Sü cəd di nov, Ca van şir Qu li yev, 
El çin İma nov, Nailə Mir məm məd li və baş qa 
bəs tə kar la rı qeyd et mək olar. 

İs ma yıl Da da şov 1957-ci il də Ba kı da 
müəl lim ailə sin də do ğu lub. Hə lə mək təb il-
lə rin də ədə biy ya ta hə vəs gös tə rib. Az say lı 
mü sa hi bə lə rin də bu ba rə də da nı şan şair de-
yib: “31 nöm rə li or ta mək təb də oxu mu şam 
və sər bəst möv zu lar da in şa ya zı la ra öz şeir-
lə ri mi əla və et mə yi çox se vir dim. De mi rəm 
ki, hə min şeir lə ri yax şı he sab et mək olar-
dı, am ma yaz dıq ca ət ra fım da kı in san lar bu 
şeir lə ri bə yə nir di lər. Son ra İn cə sə nət İns ti tu-
tu na qə bul olun dum və 1978-ci ilin sent yab-
rın da söz lə ri mə ilk də fə mu si qi bəs tə lən di. 
Bir də fə mə nim şeir dəf tə rim mü ğən ni Züm-
rüd Məm mə do va nın əli nə düş dü və o hə min 
dəf tər dən mən dən giz lin bir şeiri kö çü rüb 
apar mış dı. Hə min şeir “Bu gün kü dost la-
rım” ad la nır dı. Əli ba ba Məm mə dov hə min 
şeirə mu si qi bəs tə lə di və Züm rüd xa nım bu 
nəğ mə ni ifa et di. Elə hə min ilin de kab rın da 
Əli ba ba Məm mə dov mə nə zəng vur du və 
“Mə nim Azər bay ca nım” mah nı sı Ye ni il şən-
li yin də səs lən di”.

Uzun il lər mu si qi re dak to ru və zi fə lə rin də 
ça lı şan şair hər da nı şıq da, söz də, şeir də 

mu si qi gə zir di. Müasir döv rü müz də İs ma yıl 
Da da şov qə dər mu si qi yə mətn ya zan şair 
az olar. Hər kə sə bəl li dir ki, bu, çox çə tin 
pro ses dir. Bir var şair il ham la nıb ya zır, bir 
də var sən ha zır mu si qi nin rit mi ni tu tub, onu 
hiss et mə li sən, bəs tə ka rın bu mu si qi ni ya-
zan da nə dü şün dü yü nü duy ma lı san. Onun 
qə lə min dən çı xan ne çə-ne çə mah nı mətn-
lə ri in san la rın qəl bi nə yol ta pıb. “Nəğ mə kar 
şair mu si qi ilə ədə biy yat ara sın da olan in-
san dır” de yən İs ma yıl Da da şo vun söz lə ri nə 
ya zı lan mah nı la rı Azər bay can ifa çı lıq mək-
tə bi nin unu dul maz səs lə ri SS Rİ Xalq ar tis ti 
Rə şid Beh bu dov, Xalq ar tist lə ri İs lam Rza-
yev, El mi ra Rə hi mo va, Ni sə Qa sı mo va, da-
ha son ra kı nə sil Xalq ar tist lə ri Bril liant Da da-
şo va, Faiq Ağa yev, Zül fiy yə Xan ba ba ye va, 
Ay gün Ka zı mo va və baş qa la rı ifa edib. 

Və tən mü ha ri bə si baş la nan gün dən və-
tən pər vər lik ru hun da ya zı lan, ra dio və te-
le vi zi ya dal ğa la rın da səs lə nən, se vi lən bir 
ne çə mah nı nın mətn müəl li fi də İs ma yıl Da-
da şov idi. “Qə lə bə nin yol la rı”, “Və tə nim” ki-
mi mah nı lar bu sil si lə dən dir. 

Şair ya ra dı cı lı ğı nın müəy yən döv rü nü 
Xalq ar tis ti, bəs tə kar El dar Man su rov la 
bir gə iş lə yib. Bəs tə kar onu be lə xa tır la-
yır: “İs ma yıl la 80-ci ilin əv vəl lə rin dən bir-
gə ça lış ma ğa baş la dıq. Çox gö zəl şair idi. 

Onun la iş lə mək isə həd siz ra hat idi. Han sı 
sö zü is tə yir dim sə, onu ya zıb mə nə ve rir di. 
Həm də onun la ope ra tiv iş lə yir dik. Bə zən 
sə hər si fa riş alır dıq ki, mah nı ax şa ma ha-
zır ol ma lı dır. İki saata hə min mah nı nı ha zır 
edir dik. Han sı ki, bu gün də hə min mah nı lar 
bö yük sev gi ilə ifa edi lir. Çox heyf si lə ni rəm 
ki, o ar tıq ara mız da yox dur. Ölü mün dən əv-
vəl pan de mi ya sə bə bin dən gö rü şə bil mə dik. 
Bu na bax ma ya raq, mü tə ma di zəng lə şir dik. 
İs ma yı lın bü tün şeir lə ri və mah nı mətn lə ri 
gö zəl idi. San ki mu si qi nin ru hu nu du yur du 
və onun yaz dı ğı söz lər hər za man mə nim 
ürə yim cə olub”. 

Xalq ar tis ti Faiq Ağa ye vin re per tuarın da 
yer alan se vi lən mah nı la rın bir ço xu nun da 
mət ni İs ma yıl Da da şo va məx sus dur. Mü-
ğən ni de yir ki, şair sırf in cə sə nət ada mı idi. 
Hər za man sə nə tə gö rə na ra hat lıq, hə yə can 
ke çi rər di: “Hər mah nı mı zın mü za ki rə si çox 
qız ğın ke çir di. Mən mət nə həd siz həs sas in-
sa nam. Bu na gö rə tək lif olu nan mətn lə ri bir-
gə iş lə yir dik. Dost lu ğu itir mə yən, hər gö rü-
şü müz də sə mi mi, is ti gö rü şən, söh bət lə şən 
in san idi. Səh nə fəaliy yə ti min əv və lin dən 
1990-cı il lə rin so nu na qə dər onun la bir gə iş-
lə mi şik. Son ra lar iş bir li yi miz ol ma sa da, is ti 

mü na si bət lə ri miz öm rü nün so nu na ki mi da-
vam et di”. 

İs ma yıl Da da şov həm də ba ca rıq lı mu si qi 
re dak to ru idi. 1984-cü il də “Azər bay can film” 
Ki nos tu di ya sın da əmək fəaliy yə ti nə baş la dı-
ğı ilk gün dən işi nə olan mə həb bə ti, qə rəz-
siz, vic dan lı, ya ra dı cı mü na si bə ti ilə, həm çi-
nin ha mı ilə ün siy yət ya ra da bi lən in san ki mi 
kol lek ti vin bö yük hör mət və mə həb bə ti ni qa-
zan mış dı. 

O, yüz lər lə bə dii, sə nəd li, ciz gi fil mi nin 
mu si qi tər ti bat çı sı, “Bəxt üzü yü”, “Ağ at lı oğ-
lan”, “Yu xu”, “Dərs”, “Biz qa yı da ca ğıq” ki mi 
ta ma şa çı lar tə rə fin dən se vi lən bir sı ra bə dii 
film lə rin mu si qi re dak to ru dur. Onil lik lər bo yu 
çə ki lən Azər bay can film lə ri nin mu si qi si nin 
ar xiv də qo ru nub sax lan ma sın da, fo no te-
ka da kı bü tün lent ya zı la rı nın ye ni tex no lo ji 
ava dan lıq la ra kö çü rül mə sin də onun xid mət-
lə ri əvəz siz dir. 

Əh məd Oru coğ lu nun “Pul də li si”, “Qon-
şu lar”, “Qa yı na na əmə liy ya tı”, Ma rat Haq-
ver di ye vin “Qıs qanc ürək lər” və s. ta ma-
şa lar üçün mu si qi lə rə mətn lər ya zıb. “Qı zıl 
fond”da qo ru nan 20-yə ya xın te le vi zi ya ta-
ma şa sı nın mu si qi tər ti bat çı sı da İs ma yıl Da-
da şov dur. O, “Mo za lan” sa ti rik ki no jur na lı nın 
bir sı ra bu ra xı lış la rı nın və ne çə-ne çə sə nəd-
li fil min də mu si qi re dak to ru olub. 

Nəğ mə kar şairi Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Müş fiq Hə-
tə mov be lə xa tır la yır: “Mə nim 
İs ma yıl Da da şov la ta nış lı ğım 
2000-ci il lə rin əv vəl lə rin də 
“Spa ce” te le ka na lın da ol muş-
du. O dövr dən dost lu ğu muz 
baş la dı. Da ha son ra “Azər-
bay can film” Ki nos tu di ya sın da 
fəaliy yə tə baş la dım, biz sək-
kiz il bir lik də ça lış dıq. İs ma yıl 
müəl lim mil li-mə nə vi də yər lə ri-
mi zi yük sək sə viy yə də bi lən və 
əsl Azər bay can ki şi si nə ma lik 
xü su siy yət lə ri olan in san idi. O 
dövr də ki nos tu di ya da film lə rin 
mu si qi lə ri ba bin ki no lent lər də 

idi. Mən İs ma yıl müəl lim dən bu mu si qi lə rin 
rə qəm sal va rian ta kö çü rül mə si nin va cib li yi-
ni bil dir dim. Bu, çox çə tin bir iş idi. İs ma yıl 
Da da şov ki nos tu di ya nın baş me xa ni ki Meh-
man müəl lim lə bir lik də bu mu si qi lə ri rə qəm-
sal yad da şa kö çür dü. Bu ma te rial lar ha zır da 
Döv lət Film Fon du və “Azər bay can film”də 
sax la nı lır. Bun dan əla və, biz onun la bir sı ra 
la yi hə lər hə ya ta ke çir dik. Hər za man “Bu na 
da şü kür, hər şey yax şı ola caq” de yər di. Çox 
tə va zö kar idi. Ki nos tu di ya da 60 il lik yu bi le-
yi ni ke çir mək is tə yir dik. Də fə lər lə eti ra zı nı 
bil dir di. An caq gö zəl bir yu bi ley təd bi ri təş kil 
et dik. Onun və fat xə bə ri ni eşi dən də çox sar-
sıl dım. Al lah rəh mət elə sin”.

“Hə lə də uşaq ki mi qa çı ram. Ar zu lar tü kən-
məz dir, çox dur. İn sa nı ya şa dan ar zu la rı dır. 
İn san bö yü dük cə ar zu la rı da bö yü yür, sev gi 
də bö yü yür, ailə də bö yü yür. Ar tıq özün üçün 
yox, ba la la rın üçün, son ra nə və lə rin üçün 
qa çır san. Elə tə lə sə-tə lə sə qa çı rıq ar zu la rın 
ar dın ca, am ma dü şün mü rük ki, ha ra qa çı rıq, 
ömür bir, yol bir...” de yən İs ma yıl Da da şov 
22 okt yabr 2020-ci il də ara mız dan ay rıl sa 
da, sö zü və sə nə ti ilə daim qəlb lər də ya şa-
ya caq. Ru hu şad ol sun.

Lalə AZƏRİ

Qəlblərdə qalıb sözləri...
Nəğməkar şair İsmayıl Dadaşov musiqinin ruhunu dəqiq duyurdu

Xalq artisti Vaqif  Şərifov vəfat edib
Azərbaycanmədəniyyətinəağıritkiüzverib.GəncəDövlət
DramTeatrınınrejissoru,XalqartistiVaqifŞərifov5oktyabr
2021ciiltarixində,78yaşındavəfatedib.

Va qif Ab dul la 
oğ lu Şə ri fov 12 
av qust 1943-cü 
il də Gəncədə 
ana dan olub. 
1960-cı il dən 
Gən cə Döv lət 
Dram Teat rın da 
əmək fəaliy yə-
ti nə baş la yıb. 
1967-ci il də 
Azər bay can 
Döv lət İn cə sə-
nət İns ti tu tu nun 

(in di ki Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti) Re jis sor luq 
fa kül tə si ni bi ti rib. 1967-1974-cü il lər də Gən cə Döv lət Dram 
Teat rın da re jis sor, 1974-1977-ci il lər də Sum qa yıt Döv lət 
Dram Teat rın da baş re jis sor, 1977-1981-ci il lər də Ağ dam 
Döv lət Dram Teat rın da baş re jis sor, 1981-1984-cü il lər də 
Gən cə Döv lət Dram Teat rın da qu ru luş çu re jis sor, 1984-
1998-ci il lər də isə Gən cə teat rın da di rek tor və bə dii rəh bər 
və zi fə lə rin də ça lı şıb. Müx tə lif il lər də Na zim Hik mə tin “Do-
mokl qı lın cı”, Hü seyn Ca vi din “Ma ral”, Cə fər Cab bar lı nın 
“Al maz”, “Ya şar”, A.Ba ran qa nın “İc ti mai rəy”, Y.Sa lo vi çin 
“Qə ri bə di lən çi”, Al tay Məm mə do vun “Də li Dom rul”, Ana rın 
“Şə hə rin yay gün lə ri”, Mir zə Fə tə li Axund za də nin “Qa nun 
dəl la lı”, El çi nin “Qa til”, Sü ley man Sa ni Axun do vun “Eşq və 
in ti qam”, İs ma yıl Şıx lı nın “Də li Kür”, Or xan Ka ma lın “Yad 
qı zı”, Nü şa bə Məm məd li nin “Unut maq is tə yi rəm”, Fə ri də Əl-
yar bəy li nin “Xan qı zı” və s. əsər lə rə qu ru luş ve rib. 

Ümu mi lik də Azər bay can teatr la rın da 180-dən ar tıq pye-
sə səh nə hə ya tı ve rən Va qif Şə ri fov “Qa nun dəl la lı” ta ma-
şa sı nın qu ru lu şu na gö rə “Qı zıl dər viş” mü ka fa tı na la yiq gö-
rü lüb. 

1992-ci il də “Əmək dar in cə sə nət xa di mi”, 2014-cü il də 
“Xalq ar tis ti” fəx ri ad la rı na la yiq gö rü lən sə nət kar 2013-cü il-
də “Tə rəq qi” me da lı ilə təl tif edi lib. 2020-ci il dən  Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin fər di tə qaüd çü sü idi. 

***
Gən cə Döv lət Dram Teat rın da Xalq ar tis ti ilə vi da mə ra si mi 

təş kil olu nub. Mə ra sim də şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin əmək daş-
la rı, mə də niy yət iş çi lə ri, şə hər ic ti maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri 
və re jis so run sə nət yol daş la rı iş ti rak edib lər.

Va qif Şə ri fov Gən cə şə hə rin də ki Fəx ri xi ya ban da tor pa ğa 
tap şı rı lıb.

Al lah rəh mət elə sin.



Azərbaycan
6 okt yabr 1930 – Döv lət xa di mi, pub li sist Sə məd ağa Ağa ma-

lıoğ lu (1867–1930) və fat edib. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə-
ti Par la men ti nin üz vü, so vet ləş mə dən son ra Azər bay can SSR 
MİK (res pub li ka hö ku mə ti) səd ri, Ümu mit ti faq Ye ni Türk Əlif ba sı 
Ko mi tə si nin səd ri olub. Azər bay can da və Or ta Asi ya res pub li ka-
la rın da la tın əlif ba sı na ke çil mə si nə rəh bər lik edib.

6 okt yabr 1975 – Ba kı da Sə məd Vur ğu nun Ev-Mu ze yi nin açı-
lı şı ke çi ri lib. Res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi-
rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.

7 okt yabr 1921 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no təş ki lat çı sı 
Gi ta Alek sand rov na Bes san ti na (1921–2000) ana dan olub. 

8 okt yabr 1951 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Ba loğ lan Xa noğ-
lan oğ lu Əş rə fov (1951 – 26.4.2021) Ma sal lı ra yo nu nun Bə də-
lan kən din də ana dan olub.

8 okt yabr 1975 – Əmək dar ar tist Rə şid Sə mən dər oğ lu Rza-
yev (1975 – 20.11.2020) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da, C.Cab bar lı adı na İrə van Döv lət Azər bay can Dram 
Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

8 okt yabr 2009 – Ta nın mış ya zı çı, şərq şü nas Əli ba la Qüd rət 
oğ lu Ha cı za də (28.8.1935 – 2009) və fat edib. “İt kin gə lin”, “Əf-
sa nə siz il lər”, “Təy ya rə köl gə si” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

8 okt yabr 2010 – Xalq ar tis ti, ta nın mış vo kal ifa çı sı El xan 
Yəh ya oğ lu Əhəd za də (30.1.1948 – 2010) və fat edib. Aka de mik 
Mu si qi li Teatr da, Döv lət Mah nı Teat rın da ça lı şıb.

Dünya 
6 okt yabr 1914 – Nor veç səy ya hı, et noq raf və ant ro po loq Tur 

He yer dal (Thor He yer dahl; 1914 - 18.4.2002) ana dan olub. He-
yer dal də fə lər lə Azər bay can da olub, Qo bus ta na eks pe di si ya lar 
təş kil edib. 

6 okt yabr 1923 – Tür ki yə ya zı çı sı, şair Ya şar Ka mal (Ka mal 
Sa dık Gök çe li; 1923 – 28.2.2015) ana dan olub. “Tə nə kə”, “Yağ-
mur cuq qu şu”, “Qa nın sə si” ro man la rı nın müəl li fi  dir. Ki tab la rı bir 
çox dil lə rə tər cü mə olu nub.   

7 okt yabr 1915 – Rus şairə si Mar qa ri ta Ali ger (1915-1992) 
ana dan olub. Poema la rı: “İgid lə rin xa ti rə si nə”, “Zo ya” və s. 

8 okt yabr 1848 – Fla mand əsil li fran sız mu si qi çi si, “İn ter-
na sional” him ni nin bəs tə ka rı Pyer De gey ter (Pier re De gey ter; 
1848-1932) ana dan olub.

8 okt yabr 1892 – Rus şairi, ya zı çı Ma ri na Sve ta ye va (1892 
– 31.8.1941) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qır mı zı at üs tün də” (po-
ema), “Mə nim Puş ki nim”, “Əsir ruh” (nəsr) və s.

Hazırladı: Vüqar ORXAN
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Bakıda Yeseninin anadan olmasının
126-cı ildönümü qeyd edilib

Okt yab rın 3-də AMEA Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə gör kəm li rus şairi Ser gey Ye se ni nin ana dan ol-
ma sı nın 126-cı il dö nü mü nə həsr edi lən təd bir ke çi ri lib.

AMEA-nın Dend ro lo-
gi ya İns ti tu tun da təş kil 
edi lən mə ra si mi Ser gey 
Ye se nin adı na Azər-
bay can-Ru si ya Ədə bi 
Əla qə lə ri Mər kə zi nin 
əmək da şı Nə za kət İba-
do va aça raq gör kəm li 
rus şairi nin ya ra dı cı lı-
ğın dan söz açıb. Qeyd 
edi lib ki, Ye se nin 1920, 
1924-1925-ci il lər də Ba kı da ümu mi lik də 70 gün qa lıb, Mər də kan 
qə sə bə sin də ya şa yıb və Ba kı ya olan sev gi si ya ra dı cı lı ğın da ək-
si ni ta pıb. Şairin bu ra da yaz dı ğı “Əl vi da, Ba kı!”, “Ba la xa nı ma yı” 
və di gər əsər lə ri onun poezi ya sı nın qiy mət li in ci lə ri dir.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin tə şəb bü-
sü nə ti cə sin də 1975-ci il də Mər də kan da Ser gey Ye se ni nin Ev-
Mu ze yi açı lıb. Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin di rek to ru, 
aka de mik Ra fael Hü sey no vun tə şəb bü sü ilə 2008-ci il də ev-mu-
ze yi Ser gey Ye se ni nin adı nı da şı yan Azər bay can-Ru si ya Ədə bi 
Əla qə lə ri Mər kə zi nə çev ri lib. Mər kəz tə rə fi n dən mək təb və uni-
ver si tet lər də şairin poetik ir si ilə bağ lı la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir.

Mə ra sim də çı xış edən Ru si ya nın öl kə miz də ki sə fi  ri Mi xail Bo çar ni-
kov hər il okt yab rın 3-də Ye se ni nin do ğum gü nü nün Azər bay can da 
qeyd edil mə si ni yük sək də yər lən di rib, təd bi rin təş ki lat çı la rı na min-
nət dar lı ğı nı bil di rib. Sə fi r Ser gey Ye se ni nin Ru si ya və Azər bay can 
mə də ni əla qə lə ri nin möh kəm lən di ril mə si is ti qa mə tin də xid mət lə ri ni 
xü su si qeyd edib, şairin ya ra dı cı lı ğı nın Ba kı döv rü haq qın da da nı şıb. 

Azər bay can da Rus İc ma sı nın səd ri Mi xail Za be lin, Mil li Məc li sin 
de pu ta tı Rauf Əli yev, Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin Bey-
nəl xalq əla qə lər və dün ya mu zey lə ri şö bə si nin mü di ri Nailə Əli ye-
va, Ru si ya Ya zı çı lar İt ti fa qı nın üz vü, şair El dar Əhə dov, po li to loq-
pub li sist Rey han Mir zə za də və di gər çı xış edən lər şairin zən gin 
ya ra dı cı lı ğın dan, Ba kı hə ya tı ilə bağ lı ta ri xi fakt lar dan söz açıb lar.

Təd bi rin ədə bi-bə dii his sə sin də şairin əsər lə rin dən nü mu nə lər 
təq dim edi lib, söz lə ri nə bəs tə lə nən mah nı lar ifa olu nub. Aka de-
mik Ra fael Hü sey no vun Azər bay can ədə biy ya tı klas sik lə rin dən 
bəhs edən ki tab la rı qo naq la ra təq dim edi lib.

Son da sə fi r Mi xail Bo çar ni kov Azər bay can-Ru si ya Ədə bi Əla-
qə lə ri Mər kə zi nin eks po zi si ya sı ilə ta nış olub.

“Beynəlxalq Musiqi Günü” adlı virtual sərgi
UNES CO-nun qə ra rı na əsa sən, 1975-ci il dən 1 okt yabr Bey-
nəl xalq Mu si qi Gü nü ki mi qeyd olu nur. Əla mət dar gün dün ya 
mə də niy yə ti və in cə sə nə ti ta ri xin də mu si qi nin məx su si ye ri ni 
və ro lu nu bir da ha diq qə tə çat dı rır.

Bey nəl xalq Mu si qi Gü nü mü na si bə ti lə M.F.Axund za də adı na 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı tə rə fi n dən ey niad lı vir tual sər gi ha-
zır la nıb. Vir tual sər gi də möv zu ilə əla qə dar ki tab lar, döv ri mət buat 
sə hi fə lə rin də dərc olu nan mə qa lə lər, fo to lar nü ma yiş olu nur.

“Art management” layihəsində növbəti vebinar
Mə də niy yət Na zir li yi və Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə real la şan “Art ma na ge ment” la yi hə si çər çi və-
sin də sil si lə ve bi nar lar da vam edir. La yi hə nin növ bə ti ve bi na rı 
“Müəl lif hü quq la rı qa nun ve ri ci li yi” möv zu su na həsr olu nub.

On layn se mi na rı Azər bay can Res pub li ka sı Əq li Mül kiy yət 
Agent li yi nin Müəl lif-hü quq ob yekt lə ri nin qey diy ya tı və hü quq 
eks per ti za sı şö bə si nin mü di ri Na di rə Bə dəl bəy li apa rıb.

Qeyd edək ki, “Art ma na ge ment” la yi hə si ya ra dı cı şəxs lə rin bu 
sa hə üz rə ha zır lıq sə viy yə si ni yük səlt mək, möv cud ça tış maz lıq-
la rı vax tın da aş kar edə rək təd bir lər gör mək, ye ni bil gi və təc rü bə 
mü ba di lə si plat for ma sı nı ya rat maq məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lir.

La yi hə çər çi və sin də ve bi nar lar ba rə də mə lu mat la rı Azər bay-
can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın say tı (www.az gal lery.az) və so-
sial me dia he sab la rın dan iz lə mək müm kün dür.

Vətən müharibəsinin “Görünməyən qəhrəmanlar”ı – 
sənədli filmlər silsiləsi

Mə də niy yət Na zir li yi son bir il ər zin-
də Və tən mü ha ri bə si nə həsr olun-
muş 20-dən ar tıq müx tə lif met raj lı 
fil min is teh sa lı na ma liy yə dəs tə yi 
gös tə rib. Bu film lə rin is teh sa lı həm 
döv lət stu di ya la rı, həm də özəl pro-
dü ser mər kəz lə ri tə rə fin dən apa rı lıb.

Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi ilə 
“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın-
da “Gö rün mə yən qəh rə man lar” ad-
lı sə nəd li fi lm lər sil si lə si nin is teh sa lı 
da vam edir. Film lər hər bi ri 44 də qi qə ol-
maq la müx tə lif qo şun növ lə ri nin qəh rə man 
za bit və əs gər he yə ti nin 44 gün lük mü ha ri-
bə müd də tin də keç di yi şə rəfl  i və mü zəff  ər 
dö yüş yo lun dan bəhs edir.

Se ri ya nın ilk fi l mi – “Gö rün mə yən qəh rə-
man lar: 27 sent yabr” Və tən mü ha ri bə si nin 
baş la dı ğı gü nün il dö nü mün də – sent yab rın 
27-də İc ti mai Te le vi zi ya da (İTV) nü ma yiş olu-
nub. Fil min re jis so ru və sse na ri müəl li fi  Sey ran 
Mah mu doğ lu, pro dü se ri Fa riz Əh mə dov dur.

5 fi lm dən iba rət olan sil si lə nin di gər se ri-
ya la rı müx tə lif qo şun növ lə ri nin Və tən mü-
ha ri bə si döv rün də ki fəaliy yə ti ni əks et di rir. 
Film lər də şa hid lər və mü ha ri bə qəh rə man-
la rı real dö yüş an la rı nı nəql edə cək lər, eksk-
lü ziv kadr lar gös tə ri lə cək. No yabr ayı nın 
əv və lin dən Zə fər Gü nü nə dək (8 No yabr) 
bü tün fi lm lər İTV-nin efi  rin də ya yım la na caq.

La yi hə Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə 
“Azər bay can fi lm” və İTV-nin bir gə is teh sa lı 
ilə hə ya ta ke çi ri lir. Sə nəd li se rialın pro dü se-
ri Fa riz Əh mə dov dur.

“Gö rün mə yən qəh rə man lar: 27 
sent yabr” (re jis sor: Sey ran Mah mu-
doğ lu, sse na ri müəl li fi : Sey ran Mah-
mu doğ lu).

“Gö rün mə yən qəh rə man lar: Hər bi 
Də niz Qüv və lə ri nin xü su si tə yi nat lı-
la rı” (re jis sor: Sey ran Mah mu doğ lu, 
sse na ri müəl li fi : İd ris Hey dər li).

“Gö rün mə yən qəh rə man lar: Hər-
bi Ha va Qüv və lə ri” (re jis sor: Bəh ruz 
Qə di rov, sse na ri müəl li fi : Bil lu rə As-

la no va).
“Gö rün mə yən qəh rə man lar: Ar til le ri ya” 

(re jis sor: Ay şad Sə fə rə li yev, sse na ri müəl-
li fi : İd ris Hey dər li)

“Gö rün mə yən qəh rə man lar: Döv lət Sər-
həd Xid mə ti” (re jis sor: Sey ran Mah mu doğ-
lu, sse na ri müəl li fi : Es mi ra Bə də lo va-Məm-
mə do va).

Mə də niy yət Na zir li yi də yər lə ri mi zin ki no 
va si tə si lə təb li ği məq sə di lə bu sa hə yə dəs-
tə yi ni da vam et di rir.

Azər bay ca nın ay rıl maz tər kib his sə si olan Nax çı van öl kə mi-
zin ta ri xin də və müasir in ki şa fın da mü hüm yer tu tan əsas 
mər kəz lər dən bi ri dir. Bir sı ra dün ya ha di sə lə ri və re gional 
pro ses lər Nax çı va nın il kin si vi li za si ya la rın əsas mər kəz lə-

rin dən bi ri ol du ğu nu sü but edir. 

İlk də fə yu nan ali mi  Klav-
di Pto lo mey bi zim era nın ikin ci 
əs rin də Nax çı va nı Nuh pey-
ğəm bə rin ya şa dı ğı yer ki mi xa-
tır la mış dır. Son ra kı dövr lər də 
də Nax çı va na sə ya hət edən 
müx tə lif səy yah lar bu ra nın Nuh-
la bağ lı ol du ğu nu öz əsər lə rin də 
qeyd et miş lər. Rus təd qi qat çı sı 
Kons tan tin Ni ki tin 1882-ci il də 
Tifl  is də nəşr olun muş “Nax çı van 
ma ha lı və Nax çı van şə hə ri” ad lı 
iri həcm li mə qa lə sin də Nuh pey-
ğəm bə rin özü nün duz mə də nin-
də ilk ça lı şan lar dan ol ma sı və 
hət ta şə hər əha li si nə duz çı xar-
ma ğı öy rət mə si ba rə də mə lu mat 
ve rə rək ya zır dı: “Tu fan dan son ra 
Nuh ha zır da Nax çı van şə hə ri nin 
yer ləş di yi yer də məs kən sal dı. 
O öz ailə si ilə bu ra da qə rar tut-
du və gə lə cək şə hə rin əsa sı nı 
qoy du. Şə hə rin ilk məs kun laş ma  
ye ri mə na sı nı bil di rən adı da bu-
ra dan mey da na gəl miş dir”. 

Nax çı van da il kin şə hər mə də-
niy yə ti nin for ma laş ma sı na tə sir 
gös tə rən amil lər dən bi ri də son 
il lər də el mi təd qi qa ta cəlb olu-
nan Duz dağ mə də niy yə ti dir. Bu 
mə də niy yə tin öy rə nil mə si sa hə-
sin də son il lər də bir sı ra mü hüm 
ad dım lar atıl mış dır. Hə min ad-
dım lar dan bi ri də Nax çı van Duz 
Mu ze yi nin ya ra dıl ma sı dır.

Mu zey NMR Ali Məc li si səd-
ri nin 12 sent yabr 2017-ci il 
ta rix li sə rən ca mı na əsa sən 
təş kil olun muş dur. Mu ze yin 
ya ra dıl ma sın da əsas məq səd 
Nax çı van du zu nun ta rix də oy-
na dı ğı mü hüm ro lu dün ya ya 
çat dır maq, apa rı lan el mi təd-
qi qat la rın nə ti cə lə ri nin sis tem-
ləş di ril mə si, el mi araş dır ma lar 
za ma nı əl də olun muş mad di-
mə də niy yət nü mu nə lə ri nin qo-
ru nub sax la nıl ma sı və təb li ği ni 
tə min et mək dən iba rət dir.

“Duz dağ” ho te li nin bi rin ci mər-
tə bə sin də yer lə şən mu ze yin eks-
po zi si ya za lın da rəs mi sə nəd lər, 
Nuh pey ğəm bər və Nax çı van 
böl gə si, Duz dağ mə də niy yə ti 
və duz ya taq la rı haq qın da dərc 
olun muş mət buat ma te rial la rı və 
müx tə lif eks po nat lar  yer al mış-
dır. Bu ra da era mız dan əv vəl IV-
III mi nil lik lə rə aid daş əmək alət-
lə ri nü ma yiş olu nur. Bu alət lər 
Duz dağ mə də nin də duz sü xur-
la rı nın par ça la na raq ki çik his sə-
lə rə ay rıl ma sı və dö yü lə rək na-
rın ha la sa lın ma sı üçün is ti fa də 
edi lib. Mu zey də nü ma yiş olu nan 
era dan əv vəl IV-II mi nil lik lə rə aid 
daş çə kic lər isə mux tar res pub-
li ka mız da sə nət kar lıq ənə nə lə ri-
nin qə dim dövr lər dən for ma laş-
dı ğı təəs sü ra tı nı ya ra dır. 

Qeyd edək ki, beş mi nil lik ta-
ri xə ma lik Nax çı van da şə hər 
mə də niy yə ti nin əsa sı nı duz çı-
xar ma və duz mə dən çi li yi təş kil 
et miş dir. Mu zey də nü ma yiş olu-
nan ar xeolo ji qa zın tı lar za ma nı  
duz ma ğa ra la rın da aş kar lan mış 
müx tə lif dövr lə rə aid daş alət lər, 
Eneolit və Er kən Tunc döv rü nə 
aid ke ra mi ka nü mu nə lə ri bu nun 
ən ba riz nü mu nə lə ri dir. Həm çi-
nin eks po zi si ya da na rın du zun 
sax la nıl ma sı və da şın ma sın da 
is ti fa də olu nan duz tor ba la rı da 
nü ma yiş olu nur. Üzə rin də müx tə-
lif hən də si və nə ba ti na xış lar olan 
ke çən əs rin əv vəl lə ri nə aid bu 
tor ba lar Nax çı van da to xu cu lu ğun 
in ki şa fın dan xə bər ve rir. Sax sı 
duz qa bı la rın ta ri xi era mız dan əv-
vəl II-I mi nil lik lə ri əha tə edir. Daş, 
gil, elə cə də mis dən ha zır lan mış 
duz qa bı lar, duz sax la maq üçün 
is ti fa də olu nan gil kü pə lər ma raq-
lı eks po nat lar dan dır. 

Mu ze yin mər kə zi his sə sin də 
Nuh pey ğəm bə rin hey kə li möv-
cud dur. Duz dan ha zır lan mış və 
üzə rin də “Mə həm məd” və “Əli” 
söz lə ri ya zıl mış Qu ra ni-Kə rim 
də mu ze yin uni kal eks po nat la-
rın dan dır. Mu zey də Nax çı van 
du zu nun tər ki bi haq qın da mə-
lu mat və bu di ya rın duz la bağ lı 
inam və adət lə ri ba rə də şi fa hi 
xalq ədə biy ya tı nü mu nə lə ri də 

yer al mış dır: “Du zun üzü nə gü-
lüm sər lər”, “Öm rün duz da ğı na 
dön sün”, “Duz da ğı ki mi du ra-
san”, “Duz çö rək, düz çö rək”, 
“Du za, çö rə yə gə lə ni in cit məz-
lər” və s. 

Mu zey də həm çi nin ke ra mi ka 
us ta sı, rəs sam Əda lət İs ma yı-
lov tə rə fi n dən sal duz üzə rin də 
“İs lam Mə də niy yə ti nin Pay tax-
tı Nax çı van – 2018” lo qo ti pi və 
duz dan ha zır la nan əl iş lə ri də 
nü ma yiş olu nur. 

Nax çı van Duz Mu ze yi ni hər 
il öl kə miz lə ya na şı, Tür ki yə, 
Ru si ya, İran, Qa za xıs tan, Uk-
ray na və di gər öl kə lər dən min-
lər lə in san zi ya rət edir. Ha zır-
da mu ze yin www.duz mu ze yi.
nakhc hi van.az in ter net say tı 
da fəaliy yət gös tə rir. Say tın 
müx tə lif böl mə lə rin də mu zey 
haq qın da mə lu mat, fo to şə kil-
lər və vi deoçarx lar yer al mış-
dır.

Duz Mu ze yin də nü ma yiş olu-
nan də yər li eks po nat lar Nax-
çı van Duz da ğı nın qə dim ta ri xi 
və mə də ni po ten sialı nı özün də 
cəm ləş di rə rək gə lə cək nə sil lə-
rə çat dı rıl ma sın da və təb li ğin də 
əhə miy yət li rol oy na yır.

Nilufər AĞAYEVA
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, 

Etnoqrafi ya və Arxeologiya 
İnstitutunun kiçik elmi işçisi

Duzdağdan
Duz Muzeyinə

Qə dim ta ri xi mi zin bü tün dövr lə-
rin də şah lar, hökm dar lar vax ti lə 
“Quz ğun də niz” ad la nan Xə zər lə 
dağ lar ara sın da kı dar ke çid lə ri 

bağ la maq və öl kə ni şi mal dan göz lə ni-
lən hü cum lar dan qo ru maq məq sə di lə 
bu yer lər də möh kəm lən di ril miş qa la-
lar, is teh kam lar tik di rib lər. 

Qə dim Azər bay can döv lə ti Qaf qaz Al-
ba ni ya sı za ma nın da Dər bənd dən Gi lə zi yə 
qə dər bir ne çə mü da fi ə səd di in şa olu nub. 
Qə dim müəl lifl  ər bu səd lə ri “Kas pi qa pı la-
rı” adı ilə ya na şı, “Də niz” və “Dər bənd” qa-
pı la rı da ad lan dı rıb lar. 

Er kən feoda lizm döv rün də Qaf qaz Al ba-
ni ya sın da kö çə ri lə rin hü cum la rı nın qar şı sı-
nı al maq üçün mü da fi ə səd lə ri ti ki lir di. Hə-
min səd lər dən ən möh tə şə mi in di ki Si yə zən 
və Şab ran şə hər lə ri nin əra zi lə rin də ki, “Çı-
raq qa la-Şab ran” Döv lət Ta rix-Mə də niy yət 
Qo ru ğu na da xil olan “Gil gil çay” mü da fi ə 
is teh ka mı dır. Gil gil çay səd di Dər bənd ke çi-
din də ti kil miş “Uzun di var lar” ad la nan mü-
da fi ə is teh kam la rın dan ən əhə miy yət li si dir. 

Ümu mi uzun lu ğu 120 km, di var la rı nın qa-
lın lı ğı bə zi yer lər də 8 met rə ça tan “Uzun di-
var lar” ta rix də Çin səd din dən son ra ən bö-
yük mü da fi ə is teh ka mı he sab olu nur.

Gil gil çay səd di də niz dən baş la ya raq Çı-
raq qa la ya qə dər uza nır. Sədd çiy kər pic və 
yo nul ma mış daş lar dan hö rü lüb. 

Bö yük ədib və ta rix çi alim Ab bas qu lu ağa 
Ba kı xa nov məş hur “Gü lüs ta ni-İrəm” ki ta-
bın da qeyd edir ki, bu sədd də niz dən baş-
la yıb Əli xan lı (Al ğon lu) kən di nin üst tə rə fi n-
dən ke çə rək Çı raq qa la ya bi ti şir. Ora dan da 
üzə rin də bö yük bir şə hə rin xa ra ba sı olan 

Ata da ğın dan ke çə rək Qo naq kən din üs tün-
dən Ba ba da ğa doğ ru ge dir. Fran sız ra hi-
bi Vil helm Rub ruk (XII əsr) bu qə dim ti ki li 
haq qın da ya zır ki, biz ora dan (Şab ran dan) 
ke çər kən dağ lar dan də ni zə cən enən səd di 
gör dük.

Ərəb müəl lifl  ə rin dən İbn Xor dad beh xa tır-
la dır ki, Şir van öl kə sin də hə lə I Ka vad dan 
(448-531-ci il lər) əv vəl də Kas pi sa hi li mü-
da fi ə səd lə ri olub. Bər mək səd din dən 23 
ki lo metr şi ma la “Ab zud Ka vad” ad la nan di-
var lar Gil gil çay səd di bo yun ca uza nıb ge dir. 
Bun la rın ya nın da Şa po ran (Şab ran) şə hə ri 
yer lə şir di. 

Təd qi qat çı alim Əs gər Əli yev öz araş-
dır ma la rın da ta rix çi K.V.Tre ve rə əsas la na-
raq qeyd edir ki, Gil gil çay mü da fi ə səd di 
Sa sa ni şa hı II Yez də gir din vax tın da ti ki lib. 
Bəl kə də Şa hən şah Fi ru zun vax tın da in-
şa sı ba şa çat dı rı lıb. Səd din Ba ba da ğa 
qə dər his sə sin də di var la rı nın hün dür lü yü 
5-7 metr, bə zi yer lər də 7-11 met rə, eni isə 
30-35 met rə qə dər dir. Bu sədd şi mal dan 
cə nu ba ke çil mə si müm kün olan bü tün ke-
çid lə ri bağ la yır dı... 

Bu bö yük səd din mər kə zin də iki bö yük 
şə hər-qa la ye ri diq qə ti cəlb edir. Gil gil çay 
səd di dörd his sə dən iba rət olub. Hər 30-
35 metr mə sa fə də bürc və ya qül lə ucal-
dı lıb. Səd də ən bö yük bür cün hün dür lü-
yü 4.7 metr, eni isə 7.2 metr dir. Bürc və 
di var lar əsa sən yo nul ma mış daş lar dan 
ti ki lib. 
Gil gil çay səd di haq qın da mə lu mat lar və 

ar xeolo ji təd qi qat lar gös tə rir ki, kas pi və al-
ban tay fa la rı çox bö yük miq yas lı be lə ti ki li ni 
on il lər, bəl kə də yüz il lər bo yun ca ti kib ba şa 
çat dı rıb lar. 

Dün ya əhə miy yət li Gil gil çay səd di “Çı raq-
qa la-Şab ran” Döv lət Ta rix-Mə də niy yət Qo-
ru ğu nun iş çi lə ri tə rə fi n dən mü ha fi  zə olu nur, 
bü tün sədd bo yun ca mü tə ma di imə ci lik lər 
ke çi ri lir, mo ni to rinq lər apa rı lır.

Murad ZƏKİYEV
“Çıraqqala-Şabran” Dövlət Tarix-Mədəniyyət 

Qoruğunun ekskursiyaçısı

Dünya əhəmiyyətli Gilgilçay səddi
Çin səddindən sonra dünyada ən böyük müdafiə istehkamı
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6 oktyabr 2021son səhifə Vaşinqtonda ənənəvi Türk Festivalı keçirilib 

Vaşinqtonşəhərində18-ciTürkFestivalıkeçirilib.Minlərlə
şəhərsakinininqatıldığıfestivaldaqonaqlaratürkmətbəxinü-
munələrinidadmaq,musiqilərdinləmək,müxtəlifsuvenirlər,
əlişlərialmaqfürsətiyaradılıb.“ATA-DC”Türkiyə-AmerikaCə-
miyyətitərəfindənABŞpaytaxtındahəriltəşkilolunanfestival
böyükmarağasəbəbolur.

Festivalhər ilVaşinqtonunmüxtəlifyerlərindəkeçirilir.Builki
festivalpaytaxtın“TheWharf”(“Liman”)adlanantarixihissəsin
dətəşkiledilib.Əvvəllərburadaaçıqsəmaaltındaənuzunbalıq
bazarıyerləşirdi.Sonillərərzində“Wharf”inkişafedərəkKolum
biyadairəsininsahilboyundaənmaraqlıyerlərdənbirinəçevrilib.
Festivaldatürkmusiqisi,həmçinintürkdillixalqlarınmahnıvə

rəqsləri,ocümlədənAzərbaycanmillirəqsləritəqdimedilib.Va
şinqtondan olan “SilkRoadDanceCompany” rəqs qrupu qo
naqlaraAzərbaycanvəözbəkrəqslərinümayişetdirib.Festival
ziyarətçiləriOsmanlıdövlətininvəTürkiyəninmədəniyyətiniəks
etdirəneksponatlarla, türkxalçaları,ənənəvigeyimlərvəqab
qacaqlatanışolublar.

Azərbaycanlı dizaynerin “Sumax”ı 
Parisdə göstərilib

AFFFAİRmarkasınıntəsis-
çisi,məşhurazərbaycanlı
dizaynerRüfətİsmayılParis
modahəftəsiçərçivəsində
“HauteCoutureSumakh”
kolleksiyasınıtəqdimedib.

Dizayner kolleksiyanı
Azərbaycanxalçalarınıngö
zəlliyindən, əvəzolunmaz
zərifiyindən,Qarabağxalça
məktəbinin nümunələrindən
ruhlanaraqərsəyəgətirib.
Heydər Əliyev Fondunun

və Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinindəstəyi iləhazır
lanan“Sumax”kolleksiyasına
Çələbi, Xanlıq, Nəlbəkigül
naxışları vəAzərbaycan xal
çalarınınzənginmotivləriəsasındahazırlanan21geyimdaxildir.
Azərbaycanxalçaçılıqsənətiningözoxşayançalarlarınıözün

dəəksetdirənkolleksiyaböyükmaraqlaqarşılanıb.
“HauteCoutureSumakh”kolleksiyasınınbundansonraMosk

vada,BakıdavəNyuYorkdanümayişiplanlaşdırılır.
Rüfət İsmayıl kolleksiyaları Milan, NyuYork, Dubay moda

həftələri kimimöhtəşəm tədbirlərdənümayişetdirilən ilkazər
baycanlıdizaynerdir.ModelyerTürkiyəModaDizaynerləriAsso
siasiyasıtərəfindən“Türkiyəninənyaxşıdizayneri2018”müka
fatınalayiqgörülüb.

Turizm imkanlarımız “Expotravel-2021” 
sərgisində təbliğ olunub

RusiyanınYekaterinburq
şəhərindəkeçirilən,Azər-
baycanTurizmBürosunun
daişgüzarproqramın
tərəfdaşıqismindəiştirak
etdiyi“Expotravel-2021”
turizmsərgisindəölkəmi-
zinturizmimkanlarıtəbliğ
edilib.

Dövlət Turizm Agentliyin
dənbildirilib ki, sərgidə işti
rakınməqsədiAzərbaycanınturizmməhsullarınıRusiyanınən
böyükvilayətlərindənolanSverdlovsksakinlərinətəqdimetmək,
həmçininYekaterinburqşəhərindəfəaliyyətgöstərənturizmşir
kətləriilətərəfdaşlıqəlaqələriqurmaqolub.
Tədbirdəaktivistirahətəhəsredilənplenargörüşkeçirilib,ha

belə“TASSURAL”mediamərkəzinintəşkiletdiyimətbuatkonf
ransında, eləcə də Yekaterinburqun yerli televiziya kanalının
səhərproqramındaAzərbaycanınturizmimkanlarıhaqqındamə
lumatverilib.Bundanəlavə,Azərbaycanınmüalicəvikurortlarına
vədağxizəkmərkəzlərinəhəsredilmiş2təqdimattəşkilolunub.
1999cuildənetibarənkeçirilən“Expotravel”turizmsərgisində

buil15ölkəiştirakedib.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

TürkiyəMədəniyyət
vəTurizmNazirliyinin
dəstəyi,TürkDünyası
JurnalistlərFedera-

siyasınıntəşkilatçılığıilə
keçirilən6-cıTürkDünyası
SənədliFilmFestivalıüçün
seçimbaşaçatıb.

Bu il festivala rekord sayda
–226filmmüraciətedibvəon
lardan 25i finala vəsiqə qaza
nıb.Ekranəsərləriikimüsabiqə
proqramında–“Peşəkarfilmlər”
və“Tələbəfilmləri”nominasiya
larındayarışacaq.
Peşəkar sənədli filmlər mü

sabiqəsi üçün seçilən 15 film
arasında Azərbaycandan 4
ekran işi var. Bunlar Mədə
niyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə
Bakı Media Mərkəzi və Cəfər
Cabbarlı adına “Azərbaycan
film” Kinostudiyası tərəfindən
istehsal olunmuş “Biz” (rejis
sor Orman Əliyev), Bakı Me
dia Mərkəzi və “Salnaməfilm”

studiyası tərəfindən istehsal
olunmuş “Sonuncu” (rejissor

Fariz Əhmədov), habelə “Hə
diyyə” (rejissorRövşənNicat)

və “Son sütun” (rejissor Elvin
Mirzəyev)filmləridir.
Festivalın mükafatlandırma

mərasimi İstanbulda keçirilə
cək.
Festivalın builki mövzusu

“Türk mədəniyyəti və türkün
dünyaya baxışı” olaraq müəy
yən edilib. Mükafat qazanan
filmlər “Dildəbirlik:  9 ölkə–9
şəhər–1festival”şüarıilədoq
quz ölkədə –Azərbaycan,Qa
zaxıstan, Qırğızıstan, Özbə
kistan, Makedoniya, Kosovo,
Macarıstan, Bosniya və Her
seqovina və  Şimali Kipr Türk
Cümhuriyyətində nümayiş olu
nacaq.

Türk Dünyası Sənədli Film Festivalında 
25 ekran əsəri yarışacaq
Proqramda Azərbaycandan 4 film var

Kəndin adı Killer olarsa…
AlmaniyanınBaden-Vürtemberqfederativəyalətindəqey-
ri-adiadıolankiçikkəndvar.Kənd“Killer”(hərfitərcüməsi
–“Qatil”)adlanır.

Təxminən 600 sa
kinin yaşadığı kəndin
ilkadıKirxvaylerolub,
zamankeçdikcədəyiş
dirilərək Kilvilar, son
ra Killar və nəhayət,
Killer kimi sabitləşib.
Sakinlər belə adlanan
kənddə yaşamağa və
hətta özlərinin də kil
lerli adlanmasına eti
razetmirlər, ammabir
məsələbukəndinyerli

büdcəsinəbahabaşagəlir:bəziinadkarturistlərbuyaşayış
məntəqəsinəgirişvəçıxışyerlərindəkəndinadıyazılmışyol
nişanlarınısökübsuvenirkimiaparmağıxoşlayırlar.
Təkcəbu ilinəvvəlindənbəriüçdəfəkəndinadıyazılmış

lövhəoğurlanıb.Kəndəüçmüxtəlifgirişyerlərindəbelənişan
vurulubvəmüntəzəmolaraqbeləsuvenirəldəetməkarzu
sundaolanlar tapılır.Buvəziyyət illərboyudavamedir.Yol
nişanını daha yaxşı bərkitməyin dəmənası olmayıb.Hətta
bunişanıqaynaqediblər, lakinoğrularhəminnişanıdirəklə
birlikdəaparıblar.
Kəndbələdiyyəsinin rəhbəribuqeyriadiqənimətinhəvəs

karlarınıngəlişinəartıqadətedib.Ammahərdəfəyeninişan
sifarişetməküçünyerlibüdcədənmüəyyənməbləğlazımolur.
Çarəsiz qalmış bələdiyyə rəhbəri sakinlərə təklif edib ki,

üzərindəkəndinadıyazılmışlövhələristehsaledilsinvəoğur
luğagörəalınabiləcəkcəriməiləmüqayisədəxeyliaşağıqiy
mətəsatılsın.

Fin uşaqlar “Yallı” oynayıb, 
“Şamaxı mütəkkəsi” bişiriblər

Finlandiya-
nınTampe-
reşəhərin-
dəmagistr

təhsilialan
ŞəfiqəQa-
sımzadəeyni
zamanda
Turkuşəhə-
rindətədris
müəssisəsin-
dəişləyir.

Çalışdığı tədrisocağındaonun
əsas diqqət yetirdiyi məsələlər
dənbiridəfinuşaqlaraAzərbay
canhaqqındaməlumatlarınçatdı
rılmasıdır.O, təşkil etdiyi həftəlik
seminarlardahəmşagirdlər,həm
dəmüəllimlərüçünAzərbaycanın
coğrafiyası, ölkəmizin mədəniy
yəti,kulinariyasıhaqqındasöhbət
açır.
“İlk gün uşaqları Azərbaycanın

harada yerləşməsi, paytaxtı, bay
rağı və ölkədəki şəhərlər haqqın
da məlumatlandırdım. Uşaqların
Azərbaycanın müxtəlif regionla
rındanolanşəkillərə vəvideolara
baxaraqfindilindəbirbirlərinə“O
yerə getmək istəyirəm” demələri
məniçoxsevindirirdi.Sonrakıgü

nümillirəqslərimizəvəmusiqimizə
həsretdim.Uşaqlar “Yallı” rəqsini
izləyərək hərəkətləri təkrar etməli
idilər. İlk dəfə üçün çox da yaxşı
alınırdı.Millimusiqiolaraqisəon
larıyaşlarınauyğunolan“Cücələ
rim”mahnısıilətanışetdim”,–de
yəŞəfiqəQasımzadəbildirib.
Uşaqlar Azərbaycan bayrağı

nı düzəltməyi də öyrəniblər.Dərs
otağında onların düzəltdiyi bay
raqlarasılıb.Məşğələlərdəonlara
Azərbaycan şirniyyatlarını (“Şa
maxımütəkkəsi”)vəs.bişirməkdə
öyrədilir.HəmvətənimizFinlandiya
Azərbaycanlıları Assosiasiyası ilə
birgəAzərbaycanınbuölkədə ta
nıdılmasıistiqamətindəfəaliyyətini
davametdirəcəyinibildirir.

Daşkənd kinofestivalı çərçivəsində milli mətbəximiz də təqdim edilib
Xəbərverdiyimizkimi,Daşkənddəsentyabrın28-dənoktyabrın
3-dəkdavamedən“İpəkYolununincisi”BeynəlxalqFilmFestivalın-
daölkəmizdətəmsilolunub.Özbəkistanpaytaxtıiləyanaşı,Xivə
vəNukusşəhərlərindədəAzərbaycankinosugünlərikeçirilib.

Festival çərçivəsində Azər
baycan milli mətbəxinin təqdi
matı da olub. Tədbirdə Özbə
kistandakısəfirliyimizin,Heydər
Əliyev adına Azərbaycan Mə
dəniyyət Mərkəzinin (AMM),
“ÖzbəkistanAzərbaycan”Dost
luq Cəmiyyətinin rəhbərləri və
əməkdaşları, ikiölkəninaşpaz
larıiştirakediblər.
Milli mətbəx sahəsində eks

pert, “www.diyar.az” layihəsinin
rəhbəri Nigar Əmirbəyova dol

manın müxtəlif növlərinin ha
zırlanmaprosesiiləbağlıustad
dərsləri keçib. İştirakçılar Ni
garƏmirbəyovanın təqdimatını
yüksək qiymətləndirib, tədbirin
Azərbaycan mətbəx mədəniy
yətinin tanıdılması istiqamətin
dəmühüməhəmiyyətdaşıdığı
nıqeydediblər.
Bununla bərabər özbək mil

li plovunun hazırlanması üzrə
ustad dərsləri də təqdim olu
nub.

Azərbaycanvəözbəkyemək
lərinin oxşar və fərqli xüsusiy
yətlərinədairçıxışlardinlənilib.
AMMin hazırladığı mədəni

proqramda “Özbəyim yoşları”
musiqi qrupu, azərbaycanlı saz
ustası İlham Abdullayev və öl
kəmizi“Eurovision2017”musiqi
yarışmasındatəmsiletmişDiana
Hacıyevanınifalarıdinlənilib.
Azərbaycanın Özbəkistan

dakı səfiri Hüseyn Quliyev və
ÖzbəkistanAşpazlarAssosiasi
yasının rəhbəri Akbar Umarov
ustaddərsləriniyüksəkqiymət
ləndirib, Azərbaycan milli mət
bəxininzənginənənələrəmalik
olduğunuvurğulayıblar.

Türküstanda yeni teatr binası 
yeni əsərlə açılır

Buhəftəsonu(9-10oktyabr)Qa-
zaxıstanınTürküstanşəhərində
MusiqiliDramTeatrınınyeni
binasınınaçılışıolacaq.Yeni

səhnədəilkdəfətanınmışyazı-
çı-dramaturq,QazaxıstanDövlət
mükafatılaureatıDulatİsabekovun
“Börte”pyesioynanılacaq.

Çingizxanın baş hərəmi Börteyə
həsrolunmuşəsərdəhadisələrböyük
sərkərdənin nəhəng imperiyanı idarə
etdiyi dövrdə baş verir. Əsər müdrik
vəgözəl,cəsurvəqorxmaz,həyatıfa
ciələrlədolu,böyüksərkərdəninhəya
tındamühümroloynamışqıpçaqqızı
Börtenintaleyindənbəhsedir.
Pyesəsəhnəhəlliverməküçünİta

liyadan tanınmış teatr rejissoruDavi
de Livermor dəvət edilib. O, indiyə
dək “Astana Opera”da C.Puççininin
“Turandot”,P.İ.Çaykovskinin“Yevgeni
Onegin” operalarına maraqlı quruluş
verib. “Börte” tamaşasının bədii rəh
bəriAynurKopbasarova,elmiməslə
hətçisi tarix elmləri namizədi Nurlan
Atıqayev, rəssamları Janat Kokimba
yevvəAyjanAbduayt,bəstəkarıXamit
Şanqaliyevdir.
Sanballı səhnə əsəri ilə pərdələrini

açan teatrındirektoruvəbədii rəhbəri
AynurKopbasarovanındediyinəgörə,

“Börte”nin ardınca teatr müasir tex
nologiya və kreativ həllər əsasında
birneçəyeniorijinaltamaşanıtəqdim
edəcək.
QazaxıstanRespublikasınınilkPre

zidentiNursultanNazarbayevinxeyir
duasıiləyaradılmışTürküstanMusiqili
DramTeatrınınbinasışəhərinəngö
zəltikililərindəndir.
Dulat İsabekovun sözlərinə görə,

“Börte” artıq rus və monqol dillərinə
çevrilib,pyesin ingilisvəfransızdillə
rinətərcüməsiüzərindəişgedir.Odur
ki, yaxın zamanlarda tarixi mövzuda
pyesinbeynəlxalqpremyeralarıbarə
dəməlumatverməliolacağıq.

GÜLCAHAN

Türk teatrının rüzgarı 
Balkanlarda əsir

Türkiyədəteatrtamaşaçılarıtərəfindənböyük
maraqlaizlənilənikisəhnəəsəriBalkanlarda
sənətsevərlərləgörüşəcək.TürkiyəMədəniyyət
vəTurizmNazirliyindənverilənməlumatagörə,
İstanbulDövlətTeatrının“BirnəfəsDədəQorqud”
tamaşasıŞimaliMakedoniyada,AnkaraDövlət
Teatrının“BizimYunus”tamaşasıisəAlbaniyada
təqdimolunacaq.

“Bir nəfəs Dədə Qorqud” Şimali Makedoniyanın
Qostivarşəhərində5ciBeynəlxalqOtelloTeatrFes
tivalının proqramında (5 oktyabr) yer alıb.Tamaşa
“DədəQorqud” eposundanDirsə xan oğlu Buğac,
DəliDomrulvəTəpəgözhaqqındahekayətlərəsa
sında səhnələşdirilib. Festivalda Balkan ölkələrinin
aparıcıteatrrejissorları,tənqidçilərivəsənətçilərin
dən ibarətmünsifər heyəti “ən yaxşı tamaşa”, “ən
yaxşırejissor”,“ənyaxşıaktyor”və“ənyaxşıaktrisa”
nominasiyalarındaqaliblərimüəyyənedəcək.
Ssenarisi SönməzAtasoy tərəfindən yazılan və

TürkiyəDövlətTeatrlarınınbaşbədii rəhbəriMus
tafaKurtunquruluşverdiyi“BizimYunus”tamaşası
AlbaniyadaSkampaTeatrFestivalınınxüsusiqona
ğıdır. Bu il 23cü dəfə keçirilən festivaldaTürkiyə
iləyanaşıKosovo,Litva,Serbiya,AlbaniyavəMon
teneqronun teatrkollektivləridəsəhnəyəçıxacaq.
“Bizim Yunus” 6 oktyabrda Skampa səhnəsində
sənətsevərlərlə görüşəcək. Yunus Əmrə obrazını
AnkaraDövlətTeatrınınaktyoruAlpayUlusoycan
landırır.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara
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