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Zəfər soraqlı “İgidlərin sözü” təqdim olundu
VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi si çər çi və sin də okt yab rın 
6-da Mə də niy yət Na zir li yi nin 
dəs tə yi, şairə Ni gar Hə sən-
za də nin tə şəb bü sü ilə hə ya ta 
ke çi ri lən “Söz” ədə bi la yi hə-
si nin ye ni nəş ri – “İgid lə rin 
sö zü” an to lo gi ya sı nın təq di-
ma tı ol du. Təd bir də mə də niy-
yət na zi ri Anar Kə ri mov, na zir 
müavi ni Sev da Məm mə də-
li ye va, Mə də niy yət Na zir li yi 
ya nın da İc ti mai Şu ra nın səd ri 
Gə ray Əli bəy li və baş qa la rı 
iş ti rak edir di. 

Tədbir muğam üçlüyünün ifa
sında“Qarabağşikəstəsi”iləbaş
ladı.Dahasonralayihəninrəhbəri
Nigar Həsənzadə çıxış edərək
antologiyahaqqındasözaçdı.Bil
dirdiki,onlarhəmdəsözümüzün
igidləridir:“Buigidlərinhərbiri30
ildənsonrahəsrətindəolduğumuz
Zəfəribizəbəxşetdilər.Onlarbi
zim əyilmiş qəddimizi dikəltdilər.
Onlar atababalarımızın, körpə
və qocalarımızın nahaq tökülən
qanlarınınqisasınıaldılar.Buigid
lər ruhumuzdakı, könlümüzdəki
uzun bir həsrətə son qoydular.

Vətəni xilas etmək üçün igid
oğullarımızAliBaşKomandanın
rəhbərliyindəyenilməzruhu,dö
yüşrəşadətiiləuzunillərdirdüş
məntapdağındaviranqalantor
paqlarımızıözümüzəqaytardı”.
NigarHəsənzadəqeydetdiki,

ötənilinpayızındaişğalaltındakı
torpaqarımızın azadlığı uğrun
da müqəddəs savaşa başladıq.
Dünyayasübutetdikki,Yerüzün
dəsilahdandagüclüolanqüdrət
lidöyüşçüruhuvardırki,qidasını
torpaqdanalır.Buənülvieşqdir,
məhəbbətdir.Torpaqonusevəni

darda qoymur. “Söz” ədəbi layi
həsi olaraqMədəniyyət Nazirliyi
iləbirlikdəVətənuğrundacanın
dan,qanındankeçənVətənoğul
larınınbütündünyayasəssalan
buZəfəriniyaşatmaqüçüngözəl
bir layihəyə başladıq. İstədik ki,
sarsılmazruhları,güclüqollarıvə
iradələriiləVətəniazadedənigid
lərimizihəmdəyaradıcılıqrakur
sundantanıdaq.Onlarınarasında
həmdəyaradıcı, sözəşeirə kö
nülvermişqəhrəmanlarımızvar.
Buantologiyavasitəsiləoqəhrə
manlarındöyüşdənəvvəl,mühari

bəvaxtı,döyüşdənsonraqələmə
aldıqlarışeir,essevəhekayələrilə
oxucuları tanış etmək istədik”, 
deyəlayihərəhbəribildirdi.
Qeydolunduki,“İgidlərinsözü”

antologiyasında yer alan bədii
nümunələrdədöyüşmeydanında
qəhrəmanlıqgöstərərəkşəhidliyə
ucalan,qaziolanVətənoğulları
nınürəkdöyüntüləri,qəlbçırpın
tıları var. Kitabı oxuyan hər kəs
bu sətirlərin arasında Qarabağ
müharibəsinin özünü görəcək,
igidlərin müharibədə, cəbhədə
keçirdiklərihisslərlətanışolacaq.
Sonra kitabın redaktoruAida

Eyvazlı Göytürk çıxış edərək
nəşrdə toplanan əsərlər haq
qındasözaçdı.Əməkdarartist
Münəvvər Əliyevanın ifasında
antologiyadakı şeirlərdən nü
munələrsəsləndirildi.
İkinciQarabağmüharibəsinin

iştirakçısıolanAlparslanOğuz,
Vüsal Hətəmov, Nicat Ağayev,
EminPiri,CavidQasımov,Hə
sən Kür və Elvin İntiqamoğ
lunun çıxışları və öz şeirlərini
səsləndirmələri böyük maraqla
qarşılandı.

Lalə AZƏRİ

əvvəli səh. 1-də
44 günlük Vətən müharibə

sində30iləyaxınişğaldaqalan
torpaqlarımızın azad edilmə
sindən söz açan Əli Əhmədov
qeyd etdi ki, hazırda bu ərazi
lərdəgenişyenidənqurmaişləri
aparılır: “İşğaldanazadedilmiş
torpaqlarda həyata keçirilən
böyük quruculuq işləri kitabla
ra köçürülməlidir. Azərbaycan
xalqı tarixinin ən şərəfi günlə
riniyaşayır.Butarixiyazanların
gələcək nəsillərə çatdırılması
üçün tarixçilərimizin, yazıçıları
mızın, şairlərimizin üzərinə bö
yükməsuliyyətdüşür.İnanıram
ki,Azərbaycanın bugünkü tari
xinincanlışahidiolanyazıçıları
mız,elmadamlarımızbuşərəfi
tariximizin salnaməsini yarada
raqgələcəknəsillərimizəçatdı
racaqlar.Bu zəfər dolu illərimi
zintarixiçoxlusaydakitablarda,
əsərlərdəəksinitapacaq”.

Mərasimdə çıxış edən mə
dəniyyət naziri Anar Kərimov
bildirdi ki, kitab bəşəriyyətin
ən vacib bilik almaq vasitə
lərindən biridir: “Azərbaycan
mədəniyyətinininkişafına,mil
limənəvidəyərlərimizinmüha
fizəolunaraqgələcəknəsillərə
çatdırılmasınaböyükdiqqətvə
qayğı ilə yanaşan dövlətimiz
kitabavəmütaliəyədəhərza
mandəyər verir.Təsadüfi de
yilki,14 illik tarixəmalikBakı
BeynəlxalqKitabSərgisiölkə
mizdəkeçirilənmüxtəlif sahə
lər üzrə beynəlxalq tədbirlər
sırasında cəmiyyət tərəfindən
böyük maraqla qarşılanan və
iştirakçı baxımındankütləviliyi
iləseçilənöncülfestivallardan
hesabolunur.Builkikitabsər
gisi dahi Azərbaycan şairi və
mütəfəkkiriNizamiGəncəvinin
880illikyubileyinəithafolunub.
Sərgi“NizamiGəncəviİli”çər

çivəsində bu günə qədər ke
çirilən tədbirlər arasında işti
rakçısayıvəəhatəmiqyasına
görəənböyüktədbirdir”.
Nazir bildirdi ki, sərgidə 12

ölkədən 43 qurum (nəşriyyat,
kitabxana, səfirlik) və 120dən
çox yerli nəşriyyatpoliqrafiya
vəkitabsənətiiləəlaqəlimüəs
sisə iştirak edir. Beş gün da
vamedəcəksərgiçərçivəsində
müxtəlif formatda200dənçox
tədbir təşkil olunacaq. “Sərgi
çərçivəsindəNizamininəsərləri
iləbağlıayrıcaguşəyaradılıb.
Uşaqlar üçün Nizaminin əsər
ləri əsasında kukla tamaşaları
göstəriləcək.Xalqyazıçılarıvə
şairləri,tanınmışgəncyazarlar
vəməşhurxaricimüəllifərsər
gidə iştirakedəcəklər.Bundan
başqa, Bakı Ekspo Mərkəzinə
ziyarətçilərin daşınması üçün
ödənişsizavtobuslartəşkiledi
lib”,  deyəAnar Kərimov vur
ğuladı.
Nazir qeyd etdi ki, builki ki

tab sərgisinin əsas özəlliklərin
dənbirionunqalibxalqın,Zəfər
çalmış Azərbaycan dövlətinin
təşkiletdiyi ilkbeynəlxalqkitab
bayramıolmasıdır.SərgidəVə
tən müharibəsində möhtəşəm

Qələbəmizə həsr olunan, Qa
rabağın tarix və mədəniyyətini
əksetdirənkitablar,dərgilərvə
digərçapməhsullarıdayeralıb:

“Bildiyiniz kimi, 2021ci ilin 15
yanvar tarixində Mədəniyyət
Nazirliyi və Azərbaycan Milli
Kitabxanasının birgə təşkilat
çılığı ilə “Qarabağakitablage
dək” aksiyası həyata keçirilir.
Hazırda bu aksiya çərçivəsin
də 55482 kitab toplanılıb. Bu
kampaniyadabizədəstəkolan
tərəfdaşlara, xüsusilə qardaş
Türkiyədövlətinətəşəkkürümü
bildirirəm”.

Anar Kərimov çıxışının sonun
dakitabbayramımünasibətiləbü
tünkitabsevərləritəbriketdi,sərgi
iştirakçılarınauğurlararzuladı.

Təhsil naziri Emin Əmrullayev
kitabın cəmiyyət həyatındakı ro
lundan danışdı. Söylədi ki, kitab
təhsilin mərkəzində duran əsas
anlayışlardan biridir, kitabmədə
niyyətdir:“Kiçikyaşlarındanuşaq
larda kitaba sevgi yaratmaq çox
önəmlidir. Tədqiqatlar göstərir ki,
balacayaşlarındandahaçoxkitab
oxuyanlar, həmçinin valideynlə
ridahaçoxkitaboxuyanuşaqlar
gələcəkdədahayüksəkakademik

nailiyyətlərəldəedirlər.Budabir
dahakitablarınmütaliəvasitəsiki
mihəyatımızdanəqədərönəmli
yertutduğunugöstərir”.
Türkiyənin mədəniyyət və tu

rizm nazirinin müavini Ahmet
Misbah Demircan çıxışına Pre
zident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
və nazir Mehmet Nuri Ersoyun
salamlarını tədbir iştirakçılarına
çatdırmaqlabaşladı.Kitabsərgi
lərininkeçmişləbugünü,yazarla
oxucuları eyni məkanda birləş
dirdiyinivurğulayannazirmüavi
nisərginintəşkilindəəməyiolan
hərkəsəminnətdarlığınıbildirdi.
AzərbaycanYazıçılarBirliyinin

sədri,XalqyazıçısıAnarsərginin
əhəmiyyətdən danışdı, kitabın
mütaliəvasitəsikimihələdəöz
dəyəriniqoruduğunuvurğuladı.
Sonda sərginin açılışını bil

dirən rəmzi lent kəsildi. Tədbir
iştirakçılarıkitabstendləriiləya
xındantanışoldular.
Oktyabrın10dəkdavamedə

cək VII Bakı Beynəlxalq Kitab
Sərgisininsponsoru “BP”şirkəti,
başTVtərəfdaşıAzərbaycanİcti
maiTeleviziyasıdır.Təşkilatidəs
təyi “CaspianEventOrganisers”
şirkətihəyatakeçirir.

N.MƏMMƏDLİ

Kitabla görüş hər zaman bayramdır
VII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində 13 ölkə – 40-dan çox xarici və 

120-dən artıq yerli təşkilat təmsil olunur

Mədəniyyət Nazirliyində 
Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüş 

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov okt yab rın 7-də öl kə miz də 
sə fər də olan Tür ki yə mə də niy yət və tu rizm na zi ri nin müavi ni 
Ah met Mis bah De mir ca nın rəh bər lik et di yi nü ma yən də he yə-
ti ni qə bul edib.

QonaqlarısalamlayanAnarKərimovoktyabrın6daBakıEks
poMərkəzindəaçılışıbaştutanVIIBakıBeynəlxalqKitabSərgi
sindəiştiraklarınagörəTürkiyənümayəndəheyətinətəşəkkürü
nübildirib.NazirZəfərçalmışAzərbaycandövlətinintəşkiletdiyi
ilk beynəlxalq kitab bayramında qardaş ölkənin nəfis tərtibatlı
nəşrlərlətəmsilolunmasındanməmnunluğunuifadəedib.
Səmimi qəbula görə nazirə minnətdarlığını bildirən Ahmet

MisbahDemircanAzərbaycana növbəti səfərinin əhəmiyyətini
qeydedib.
Görüşzamanıikiölkəarasındakıdostluqvəqardaşlıqmüna

sibətlərininmədəniyyətsahəsindəəməkdaşlıqdadaönplanda
olduğuvəbundansonraincəsənət,kinovənəşriyyatsahəsində
birgəfəaliyyətinuğurladavametdiriləcəyivurğulanıb.Qarşılıqlı
maraqdoğuranbirsıradigərməsələlərətrafındafikirmübadiləsi
aparılıb.

“Həyat, deyəsən, gözəldir”
əvvəli səh. 1-də

“Mən “Fəryad”
filminin ssenari
müəllifiolmuşam.
CeyhunMirzəyev
də onu rejissor
kimi çəkib, həm
də baş rolda oy
nayıb.Həminfilm
Birinci Qarabağ
müharibəsi haq
qındaidi.Hərkəs
bufilmigörübvə
bilir ki, ağır bir
filmdir”–busöz
ləriisəXalqartisti

VaqifMustafayevjurnalistlərəmüsahibəsindədeyib.
Rejissorbildirib: “44günlükVətənmüharibədənsonra “Fər

yad” filmi daha da baxımlı oldu və sosial şəbəkələrdə onun
ikincihissəsininçəkilməsibarədətəklifərirəlisürüldü.İnsanlar
“Fəryad”filminindavamınıgörməkistəyirlər.Soruşurdularki,nə
üçünVaqifMustafayev“Fəryad2”filminiçəkmir.Butəklifərart
dıqcaMədəniyyətNazirliyibunabircavabolaraqbizəfilminda
vamınıçəkməkbarədətapşırıqverdi.Nazirliyintəklifindənsonra
ssenariüzərindəişləməyəbaşladım”.
“İkincihissəbizimməğlubedilməzOrdumuzhaqqındadır”de

yən rejissor bildirib ki, “Fəryad 2”də erməni düşüncəsinin çox
cılızolduğudagöstərilir.
“Bufilməbaşqaölkələrdəermənilərlədostluqedən insanlar

baxsalar,“dost”dediyikəsinkimolduğunuanlayacaqlar.Çünki
filminçəkilməsindəməqsədlərdənbiridəerməniləridünyadaif
şaetməkdir.
BirinciQarabağmüharibəsibizimüçünuğursuzolduğuüçün

“Fəryad”filmikədərlinotlarlaköklənmişdi.Ancaqikincihissəta
mamiləbaşqaabhavaüzərindəqurulacaq.Çəkilişzamanıheç
birçətinlikləüzləşmədik,çünkiçəkilişqrupukomandaşəklində
işləyirdivəənəsasıdaodurki,dövlətimizbizədəstəkolur”,de
yərejissorvurğulayıb.

VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi-
sin də Bey nəl xalq Türk Mə də-
niy yə ti və İr si Fon du da təm sil 
olu nur. Fon dun hi ma yə si və 
dəs tə yi ilə müx tə lif dil lər də çap 
olu nan ki tab, ka ta loq, poçt 
mar ka la rı və di gər nü mu nə lər 
zi ya rət çi lə rə təq dim edi lir. 

Oktyabrın 7də sərgi çərçivə
sində Beynəlxalq Türk Mədə
niyyəti və İrsi Fondunun,Mədə
niyyətNazirliyininvəFiridunbəy
Köçərli adına Respublika Uşaq
Kitabxanasının birgə əməkdaş
lığı çərçivəsində ərsəyə gələn
layihənin – Nizami Gəncəvinin
“Yeddigözəl”poemasıəsasında
uşaqlarüçünişlənmişelektronki
tabıntəqdimatmərasimikeçirildi.
TəqdimatC.Hacıyev adına 3

nömrəli11 illikMusiqiməktəbi
nin şagirdiAtillaMəmmədovun
ifasında“Sevgilicanan”roman
sınınsəsləndirilməsiiləbaşladı.
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivə

İrsi Fondunun prezidenti Günay
Əfəndiyevaçıxışındaqeydetdiki,
kitabmillikimliyimizidərketməyi
mizdəmühümvasitədir:“Eyniza
mandakitabbirmənəviyyatqay
nağıdır. Türk dünyası əsrlərdən
gələn neçəneçə qiymətli əsərlə
rə,milli dəyərlərə sahibdir. Əsas
məqsədimizhəmindəyərləritəbliğ
etmək və qoruyub saxlamaqdır.
Ölkəbaşçısınınmüvafiqsərənca
mıilə2021ciilinölkəmizdə“Niza
miGəncəviİli”elanolunmasıtək
Azərbaycan ədəbiyyatına deyil,
bütün türk mədəniyyətinə ehtira
mınparlaqnümunəsidir”.

Fondun da sərgidə təmsil
olunduğunu söyləyən Günay
Əfəndiyeva təşkilatın himayəsi
və dəstəyi ilə müxtəlif dillərdə
çapolunankitab, kataloq,poçt
markaları və çox sayda digər
ədəbiyyat nümunələrinin ziya
rətçilərətəqdimedildiyinibildirdi.
Qeyd etdi ki, oxucuların ixtiya
rınaverilənkitabvəkataloqlar
da Türk dünyasının birlik, bə
rabərlik və qardaşlıq ideyaları,
tanınmış şəxsiyyətləri, tarixi

abidələri, şifahi xalqədəbiyyatı
nümunələri təbliğ olunur, milli
mənəvidəyərləri,adətənənələ
ri beynəlxalq oxucu auditoriya
sınındiqqətinəçatdırılır.
Respublika Uşaq Kitabxana

sınındirektoru,Əməkdarmədə
niyyət işçisi Şəhla Qəmbərova
layihəhaqqındaməlumatverdi.
Bildirdi ki, kitabın üzərində işlə
yərkən poemanın orjinallığı qo
runub.Yalnız rəsmlər3nömrəli
UşaqGənclər İnkişaf Mərkəzi

nin studiyasının şagirdləri tərə
findənçəkilib.Kitabınüzqabığı
nınmüəllifiisəhəminstudiyanın
müəllimiNərminAbdullayevadır.
AzərbaycanYazıçılarBirliyinin

sədr müavini Rəşad Məcid və
AYBnin katibi, şair, tərcüməçi
Səlim Babullaoğlu çıxış edərək
kitabınərsəyəgəlməsindəəmə
yiolanhərkəsitəbriketdilər.
Sonra tədbir bədii hissə ilə

davam etdi. 3 nömrəli Uşaq
Gənclər İnkişaf Mərkəzinin
“Çiçəyim” uşaq teatrının üzv
ləri Cəmilə İbrahimli və Yusif
Allahverdiyevinifasında“Yeddi
gözəl” poemasından “Xeyir və
Şər”, mərkəzin “Gənc aktyor
lar” dərnəyinin üzvü Türkan
Nəcəfovanın ifasında isə “Sir
lərxəzinəsi”əsərindən“Ölçülü
sözünölçüsüzsözdənüstünlü
yü”şeirlərisəsləndirildi.
Qeydedəkki,layihəninməq

sədi gənc nəsli Azərbaycanın
dahişairivəmütəfəkkiriNizami
Gəncəvininzənginirsiiləyaxın
dantanışetməkdir.

NU RƏD DİN

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu nəşrlərini sərgidə təqdim edir
“Yeddi gözəl” poeması uşaqlar üçün elektron kitab formatında

Almaniya səfiri Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət edib
Okt yab rın 7-də Gən cə yə sə fər edən Al ma ni-
ya nın öl kə miz də ki sə fi ri Volf qanq Ma niq  şə-
hər İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Ni ya zi Bay ra-
mov la gö rü şüb. İc ra baş çı sı Gən cə haq qın da 
sə fi rə mə lu mat ve rib.

VolfqanqManiqGəncəilətanışolub,ötənil
44günlükmüharibəzamanıdincinsanlarıhə
dəfalanErmənistanordusununraketzərbələri

endirdiyi, onlarla sakinin qətlə yetirildiyi mə
kanlaradabaşçəkib.
SəfirNizamiyurdundadahişairinməqbərəsi

nidəziyarətedib.Diplomataşairinzənginədəbi
irsibarədəməlumatverilib.
DahasonraNizamiGəncəviMəqbərəKomp

leksindəalmaniyalışərqşünasalimŞtefanVayd
nerin“Şərqdünyasıədəbiyyatı”mövzusunda(Ni
zamiGəncəvibarədə)məruzəsidinlənilib.
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EkspoMərkəzindəişə
başlayanVIIBakıBey-
nəlxalqKitabSərgisi

çərçivəsindəMilliKitabxa-
nanın“NizamiGəncəviəl-
yazmalarıdünyakitabxana-
larında”sərgisininaçılışıvə
eyniadlıelektronməlumat
bazasınıntəqdimatıkeçirilib.

Baş na zi rin müavi ni Əli Əh
mə dov, mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov, təh sil na zi ri Emin Əm
rul la yev, Tür ki yə mə də niy yət və 
tu rizm na zi ri nin müavi ni Əh məd 
Mis bah, Mil li Məc li sin de pu tat
la rı və di gər şəxs lər təq di mat da 
iş ti rak edib lər.

Ki tab xa na nın di rek to ru Kə
rim Ta hi rov iş ti rak çı la rı Mil li Ki

tab xa na sten din də ki böl mə lər
lə ta nış edib. Di rek tor Ni za mi 
Gən cə vi nin əsər lə ri nin dün ya ki
tab xa na la rın dan gə ti ri lən əl yaz
ma la rın dan söz aça raq İs tan bul 
(Top qa pı), Teh ran nüs xə lə ri ni 
on la ra gös tə rib. Vur ğu la nıb ki, 
Hey dər Əli yev Fon du nun dəs
tə yi ilə Mə də niy yət Na zir li yi və 
Mil li Ki tab xa na ar tıq iki il dir “Mil
limə nə vi də yər lə ri mi zin Və tə nə 
qa yı dı şı” la yi hə si çər çi və sin də 
dün ya nın mil li ki tab xa na la rın da 
və mu zey lə rin də mü ha fi zə edi
lən Azər bay can ədə biy ya tı nın 
klas sik lə ri nə aid əl yaz ma la rın 

müəy yən olu na raq elekt ron və 
ka ğız nüs xə lə ri nin öl kə mi zə gə
ti ril mə si la yi hə si ni hə ya ta ke çi rir. 
La yi hə çər çi və sin də Ni za mi, Nə
si mi, Fü zu li və di gər klas sik lər lə 
bağ lı əl yaz ma la rın nüs xə lə ri Mil
li Ki tab xa na ya gə ti ri lib.

***
Hə min gün sər gi çər çi və sin

də Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı 
ilə M.İ.Ru do mi no adı na Ümum
ru si ya Döv lət Xa ri ci Ədə biy yat 
Ki tab xa na sı ara sın da qar şı lıq lı 
əmək daş lı ğa dair me mo ran dum 
im za la nıb.

Ümum ru si ya Döv lət Xa ri ci 
Ədə biy yat Ki tab xa na sı nın baş 
di rek to ru Pa vel Kuz min Azər
bay can Mil li Ki tab xa na sı nın 
di rek to ru Kə rim Ta hi ro va öz 
nəşr lə rin dən hə diy yə və ki tab
xa na nın sim vo lik oxu cu bi le ti ni 
təq dim edib. Kə rim Ta hi rov da 
öz növ bə sin də Mə də niy yət Na
zir li yi və Mil li Ki tab xa na nın bir
gə la yi hə si əsa sın da ha zır la nan 
“Ni za mi Gən cə vi880” disk al bo
mu nu ona ba ğış la yıb.

Qeyd edək ki, sər gi də Azər
bay can Mil li Ki tab xa na sı nın 
də və ti ilə gə lən Ru si ya, Bol qa
rıs tan, Öz bə kis tan, Qır ğı zıs tan, 
Gür cüs tan Mil li ki tab xa na la rı nın 
əmək daş la rı mü va fiq stend lər
də öz nəşr nü mu nə lə ri ni təq dim 
edir lər.

Səfirin kitabı 
Cahit Bağcı “Yokuşun çocukları” ilə oxucuların görüşünə gəlib
VIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisindəTür-
kiyəninYunusƏmrəİnstitutudaözstendi
ilətəmsilolunur.YunusƏmrəİnstitutunun
BakınümayəndəsiSelçukKarakılıçsərgi-
yəmaraqlıtədbirlərproqramıiləqatıldıq-
larınıdeyib.Diqqətəçatdırıbki,sərginin
ilkgünüməşhurnasirSinanYağmuroxu-
cularlagörüşüb.StenddəSinanCananvə
BirsenEkimkimitanınmışmüəlliflərində
imzagünləriolacaq.

Okt yab rın 6da Yu nus Əm rə İns ti tu tu nun 
sten din də Tür ki yə nin Azər bay can da kı sə fi ri 
Ca hit Bağ cı nın “Yoku şun ço cuk la rı” ki ta bı
nın im za mə ra si mi olub.

Ba kı da be lə bir ki tab sər gi sin də iş ti ra
kın dan məm nun lu ğu nu ifa də edən sə fir 
ki ta bı haq qın da mə lu mat ve rib: “Yo ku şun 
ço cuk la rı” xa ti rə və av to bioq ra fik janr da 
ya zıl mış bir ki tab dır. Bu ki tab so sial hə yat 
yol çu lu ğu nu ifa də edir. Ki ta bı ey ni za man
da gənc lər üçün də ör nək he sab et mək olar. 

Ümid edi rəm ki, ki tab onu mü ta liə edən lə
rə fay da lı ola caq”.

Milli Kitabxana VII Bakı Beynəlxalq 
Kitab Sərgisində təqdimat və tədbirlərini keçirir

Bakı şəhərinin memarlıq görünüşünü 
necə qorumalı?

Oktyabrın6-daBakıŞəhərİcraHakimiyyətindəDövlətŞəhər-
salmavəArxitekturaKomitəsivəAzərbaycanMemarlarİttifaqı
iləbirgə,buqurumlarınrəhbərləri,məsulşəxslərivəhazırda
tikilənbinalarınmemarlarınıniştirakıilə“Bakışəhərininme-
marlıqgörünüşününqorunmasıvəpaytaxtdaşəhərsalmanın
gələcəkinkişafı”mövzusundaseminar-müşavirəkeçirilib.

BŞİHin baş çı sı El dar Əzi zov təd bi rin Azər bay ca nın Bi rin ci vit se
pre zi den ti Meh ri ban xa nım Əli ye va nın töv si yə lə ri nə uy ğun ola raq 
ke çi ril di yi ni bil di rib. Qeyd edib ki, son il lər də Pre zi dent İl ham Əli ye
vin rəh bər li yi ilə hə ya ta ke çi ri lən iş lər nə ti cə sin də pay tax tı mız sü
rət lə in ki şaf edə rək dün ya nın ən gö zəl şə hər lə ri sı ra sın da yer alır. 
Me mar lar da müasir tə ləb lə rə ca vab ve rən la yi hə lər ha zır la ma lı, 
bu za man mil li me mar lıq üs lu bu və xü su siy yət lə ri qo run ma lı dır.

Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si nin səd ri Anar Qu
li yev çı xış edə rək res pub li ka əra zi sin də, o cüm lə dən iş ğal dan 
azad edi lən Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zur da döv lə ti mi zin baş çı sı
nın gös tə riş lə ri nə əsa sən apa rı lan qu ru cu luq iş lə rin dən söz açıb, 
müx tə lif is ti qa mət li şə hər sal ma və inf rast ruk tur la yi hə lə rin də me
mar la rın bö yük rol oy na dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb.

Anar Qu li yev la yi hə lən dir mə və ti kin ti iş lə rin də son il lər ər zin də 
rast gə li nən nöq san və prob lem lər dən da nı şıb, on la rın həl li yol la
rı na diq qət çə kib. Qeyd olu nub ki, plan laş dı rı lan, la yi hə lən di ri lən 
və in şa edi lən bü tün komp leks lər də, bi na və qur ğu lar da dün ya 
miq ya sın da is ti fa də edi lən mü tə rəq qi ya naş ma la rın öy rə ni lə rək 
tət bi qi, və tən daş la rı mı zın ra hat lı ğı nı, təh lü kə siz li yi ni və ri fa hı nı 
tə min edə cək şə hər sal ma mü hi ti nin for ma laş dı rıl ma sı baş lı ca 
və zi fə lər dən dir.

Azər bay can Me mar lar İt ti fa qı İda rə He yə ti nin səd ri El bay Qa
sım za də me mar lı ğın gü nü müz də ki önə mi və bu sə nə tin özəl li yin
dən da nı şıb. Gənc me mar la rın ix ti sas laş ma sı mə sə lə si və la yi
hə lən dir mə iş lə rin də pe şə kar mü tə xəs sis lə rin ça lış dı ğı şir kət lə rə 
üs tün lük ve ril mə si nin va cib li yi ni qeyd edib.

Son ra Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si nin sədr 
müavi ni İl qar İs ba tov möv zu ət ra fın da ge niş mə ru zə ilə çı xış edib. 
Təd bir iş ti rak çı la rı na şə hər də ki ti ki li lər, o cüm lə dən şə hər sal ma və 
ti kin ti la yi hə lə ri nin ha zır lan ma sı za ma nı əv vəl ki il lər də rast gə li nən 
ça tış maz lıq lar, la yi hə lə rin key fiy yə ti nin ar tı rıl ma sı üçün ko mi tə tə
rə fin dən apa rıl mış təh lil lə rin nə ti cə lə ri və gö rül mə li iş lər haq qın da 
ət raf ı mə lu mat ve rib. Bə zi ti kin ti la yi hə lə rin də rast gə li nən nöq san
lar, la yi hə tək lif ə rin də is ti fa də olu nan üs lub la rın şə hə rin me mar lıq 
gö rü nü şü nə xə ləl gə tir mə mə si ilə bağ lı, ha be lə la yi hə lə rin key fiy
yə ti nin yük səl dil mə si nə dair ko mi tə tə rə fin dən la yi hə lən dir mə təş
ki lat la rı na mü va fiq töv si yə lər ve ri lib.

Təd bir də iş ti rak edən la yi hə şir kət lə ri nin nü ma yən də lə ri və 
me mar lar ara sın da ət raf ı fi kir mü ba di lə si apa rı lıb, on la rı ma raq
lan dı ran sual lar qu rum la rın rəh bər lə ri tə rə fin dən ca vab lan dı rı lıb, 
tək lif ər qey də alı nıb.

əvvəli səh. 1-də
Tür ki yə nin Top qa pı Sa ra yı Mu ze

yin də qo ru nan Azər bay can mi niatür 
mək tə bi nin nü ma yən də si Əb dül mö
min Mə həm məd əlXo yi nin “Vər qa və 
Gül şa” əsə ri nə çək di yi 71 mi niatü rün 
tam cəm ləş di yi və ilk də fə komp leks 
şək lin də nəşr edil di yi bu fun da men tal 
ki tab mə də niy yə ti miz üçün bö yük töh
fə dir. Ya xın və Or ta Şərq in cə sə nə ti nin 
ən qə dim mi niatür lə ri nə həsr edi lən bu 
nəşr sa yə sin də XIII əsr Azər bay can 
təs vi ri sə nə ti və onun son ra kı in ki şa fı 
haq qın da dol ğun tə səv vür əl də et mək 
im ka nı ya ra nır.

Ki ta bın ön söz müəl li fi, mil lət və ki li, 
Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin 
di rek to ru, aka de mik Ra fael Hü sey nov 

diq qə tə çat dır dı ki, Əb dül mö min Mə
həm məd əlXo yi nin ya di ga rı olan bu 
əsər lər yal nız gö zəl sə nət nü mu nə lə ri 
ki mi qiy mət li de yil, həm də bö yük yo
lu açan, mi niatür çü lü yün sa bah kı yük
sə liş lə ri nə tə kan ve rən, bu sə nə tin ba
ha rı nı gə ti rən ilk qa ran quş lar dan bi ri 
ola raq son də rə cə əhə miy yət li dir. XIII 
yü zi lin Azər bay can rəs sa mı Əb dül mö
min Mə həm məd əlXo yi nin məş hur eşq 
das ta nı – XI əsr şairi Əy yu qi nin 1030
cu il də fars ca qə lə mə al dı ğı “Vər qa 
və Gül şa”ya çək di yi 71 mi niatür yal nız 
Azər bay ca nın de yil, bü töv Ya xın və Or
ta Şərq mi niatür gü lüs ta nı nın ilk in ci lə ri 
sı ra sın da dır. 

Aka de mik bil dir di ki, müasir Azər bay
can bo ya kar lı ğın da məx su si ye ri olan 

Çin giz Fər zə li ye vin mə də niy yət təş ki
lat çı sı və təb li ğat çı lı ğın da xid mət lə ri nə 
qə dər diq qə tə la yiq dir sə, onun son il lər
də bir na şir və sə nət şü nas ki mi cə miy
yə tə təq dim et di yi əsər lər bir o qə dər 
təq di rə la yiq və gə rək li dir. Onun tər ti bin
də işıq üzü gör müş ki tab lar, ki tabka ta
loq lar elə ki tababi də lər dir ki, on la rı bu 
sə viy yə də ara yaər sə yə gə tir mək yal
nız elə özü rəs sam olan, bu sə nə tin in
cə lik lə ri nə içə ri dən bə ləd, həm yük sək 
zövq sa hi bi, həm də qa bil sə nət şü nas 
sə riş tə lə ri nə ma lik bir uni ver sa la nə sib 
ola bi lər. Əb dül mö min Mə həm məd əl
Xo yi nin “Vər qa və Gül şa” əl yaz ma sı
na çək di yi mi niatür lər dən iba rət ki ta bın 
mü va fiq təh lil lər lə nəş ri isə mə də ni və 
el mi hə ya tı mız da çox əla mət dar ha di sə 

ki mi də yər lən di ril mə li dir. Or ta əsr lə rin 
qa ran lı ğın da itən bö yük sə nət ka rı mı zı 
bi zə tə zə dən qay tar maq, onun mi sil siz 
mi niatür ir si ni müasir və gə lə cək nə sil
lə rə nə fis bir şə kil də təq dim et mək həm 
xal qı mı zın ya ra dı cı dü ha sı nın üs tün lü
yü nü nü ma yiş et dir mək, həm də sa bah 
apa rı la caq ne çəne çə təd qi qa ta zə min 
ha zır la maq de mək dir.

Ra fael Hü sey nov qeyd et di ki, əsr lə rin 
uza ğın da so za lan çı ra ğı tə zə dən alov lan
dır maq sev da sı na dü şən Çin giz Fər zə li
yev bu nəşr lə məhz it kin in ci lə ri mi zin qa
yı dı şı üçün da ha bir ümid qa pı sı nı açıb. 
Bu nun la da biz lə rə bö yük  zövq, Əb dül
mö min Mə həm məd əlXo yi nin rəsm lə ri
nə isə ye ni və əbə di hə yat bəxş edib.

L.AZƏRİ

“İtkin incilərimizin qayıdışı üçün 
açılan ümid qapısı...”

XIII əsr miniatürlərinə həsr edilmiş “Vərqa və Gülşa” kitabının təqdimatı keçirildi

“Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Biblioqrafiya”
Nəşrin I cildinin təqdimatı keçirildi

VIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisirəngarəngtədbirvətəqdimat-
larladavamedir.Oktyabrın7-dəF.KöçərliadınaRespublikaUşaq
Kitabxanasınınnəşriolan“Azərbaycanuşaqədəbiyyatı.Biblioq-
rafiya”kitabınınIcildinintəqdimatıkeçirildi.

Ki tab xa na nın di rek to ru, Əmək
dar mə də niy yət iş çi si Şəh la 
Qəm bə ro va bil dir di ki, Azər bay
can uşaq ədə biy ya tı na həsr edil
miş bib lioq ra fik gös tə ri ci müs tə
qil lik dö nə min də ər sə yə gə lən 
və uşaq ədə biy ya tı na həsr edi lən 
ilk fun da men tal bib lioq ra fi ya dır. 
Nəşr də XIX əs rin II ya rı sı və XX 
əs rin əv vəl lə rin də (1920ci ilə qə
dər) nəşr olu nan uşaq ədə biy ya
tı na dair ma te rial lar ək si ni ta pıb. 
Bu ra da uşaq ədə biy ya tı ilə ya

na şı, dərs lik lər və ilk uşaq mət
buatı haq qın da ma te rial lar da 
xro no lo ji qay da da oxu cu ya təq
dim edi lir. “Azər bay can da dərs
lik lə rin ya ran ma sı və in ki şa fı”, 
“Azər bay can uşaq ədə biy ya tı” və 
“Azər bay can uşaq mət buatı nın 
tə şək kü lü və ilk nü mu nə lə ri” ad
lı his sə lər dən iba rət gös tə ri ci nin 
hər bir his sə si üçün əla və lər də 
təq dim olu nur. Ki ta bın so nun da 
is ti nad olu nan ədə biy yat la rın tam 
si ya hı sı gös tə ri lib.

Ki ta bın ön söz müəl li fi, fi lo lo
gi ya üz rə elm lər dok to ru, pro fes
sor Ya qub Ba ba yev qeyd et di ki, 
hər bir xal qın elm və mə də niy
yət ta ri xin də bir fak to lo ji gös tə
ri ci ki mi bib lioq ra fi ya əhə miy yət li 
yer tu tur. Bib lioq ra fi ya təd qi qat çı 
üçün kom pas və bə ləd çi tim sa
lın da dır. Bib lioq ra fi ya təd qi qat çı
nın vax tı na qə naət, işi nə yar dım 
gös tər mək de mək dir: “Təq dim 
edi lən bib lioq ra fi ya ba rə də də 
ey ni söz lə ri söy lə mək olar. Təəs
süf ki, biz də in di yə qə dər uşaq 
ədə biy ya tı na həsr edi lən be lə 
fun da men tal bir əsər mey da
na çıx ma mış dı. Bu bib lioq ra fi ya 
uşaq ədə biy ya tı mı zın in ki şaf yo
lu na ta ri xixro no lo ji an lam da işıq 
sal maq mə na sın da son də rə cə 
uğur lu bir iş dir”.

Ki ta bın rəy çi si, BDUnun Bib
lioq ra fi ya şü nas lıq ka fed ra sı nın 
mü di ri, pe da qo gi ka üz rə fəl sə
fə dok to ru, do sent Na dir İs ma
yı lov ki ta bı uşaq ədə biy ya tı nın 
tə şək kü lü, onun ana to mi ya sı nın 
açıl ma sı ba xı mın dan çox əhə
miy yət li bib lioq ra fik mən bə ol du
ğu nu bil dir di. 

AMEA Ni za mi Gən cə vi adı na 
Ədə biy yat İns ti tu tu nun el mi iş lər 
üz rə di rek tor müavi ni, fi lo lo gi ya 
üz rə fəl sə fə dok to ru Ay gün Ba
ğır lı, Uşaq ədə biy ya tı şö bə si
nin mü di ri, fi lo lo gi ya üz rə elm lər 
dok to ru El na rə Aki mo va, BDU
nun Ki tab şü nas lıq və nəş riy yat 
işi ka fed ra sı nın mü di ri, pe da
qo gi ka üz rə fəl sə fə dok to ru, 
do sent Kn yaz As lan, Ki tab xa
na şü nas lıq ka fed ra sı nın mü di ri, 
pe da qo gi ka üz rə fəl sə fə dok to ru 
El çin Əh mə dov və Res pub li ka 
Uşaq Ki tab xa na sı nın el mi iş lər 
üz rə di rek tor müavi ni Za hi rə Da
da şo va çı xış edə rək bib lioq ra fi
ya nın əhə miy yə tin dən söz aç dı
lar. Nəş rin işıq üzü gör mə sin də 
gös tər di yi dəs tə yə gö rə Mə də
niy yət Na zir li yi nə tə şək kür ifa də 
olun du. 

Qeyd edək ki, üç cil də nə zər
də tu tu lan bib lioq ra fi ya ədə biy
yat şü nas alim lər, təd qi qat çı lar, 
ki tab xa na çıbib lioq raf ar, müəl
lim lər, me to dist lər və ge niş oxu
cu küt lə si üçün fay da lı mən bə 
ola caq. 

N.MƏMMƏDLİ

“Sehrli abidələr” müzakirə olunub
Oktyabrın6-daVIIBakıBeynəl-
xalqKitabSərgisindəmemarlıq
üzrəelmlərdoktoru,Azərbaycan
MemarlarİttifaqıİdarəHeyətinin
üzvüElçinƏliyevvəNaibƏlizadə-
ninuşaqlarüçün“Sehrliabidələr”
kitabınınmüzakirəsikeçirildi.

Me mar El çin Əli yev Azər bay ca nın 
qə dim abi də lə ri və bu sə nə tin in cə
lik lə ri ilə bağ lı fi kir lə ri ni bö lüş dü. Bil
dir di ki, Azər bay can si vi li za si ya nın 
ən qə dim məs kən lə rin dən bi ri dir. 
Öl kə də mi nil lik lər ər zin də mə də ni ir
sin əsa sı nı təş kil edən abi də lər ya ra
dı lıb və on la rın bir ço xu dün ya in ci lə ri 
sı ra sı na da xil edi lib: “Yer kü rə si nin 
bu gö zəl gu şə sin də na dir mad di mə
də niy yət abi də lə ri nə, keç miş əsr lə rin 
me mar lıq ənə nə lə ri nə rast gəl mək 

olur. XX əs rin son la rın da müs tə qil li
yi ni bər pa edən Azər bay ca nın gənc 
nəs li öz öl kə si nin ta ri xi ni və mə də niy
yə ti ni də rin dən bil mə li dir. Gənc lə rə ali 
hə yat də yər lə ri nin əsa sı nı təş kil edən 
və tən pər vər lik və və tən daş lıq hiss

lə ri ni aşı la maq üçün bu zə ru ri dir. 
Uşaq la ra ün van la nan və qə dim tor
pa ğın me mar lıq abi də lə rin dən bəhs 
edən bu ki tab da abi də lə ri miz lə bağ lı 
ma raq lı fakt lar top la nıb”. 

“TEAS Press” nəş riy ya tın da çap 
olu nan ki tab sa də və an la şıq lı di li ilə 
diq qət çə kir. Ki tab da müəl lif bir çox 
məş hur Azər bay can abi də lə ri nin 
təs vi ri ni ve rir. On la rın sı ra sın da Qız 
qa la sı, Şir van şah lar sa ra yı, Mol la 
Pə nah Va qif tür bə si, Mö mi nə xa tın 
tür bə si, Gən cə də yer lə şən Cü mə 
məs ci di və baş qa la rı nın adı nı çək

mək olar. 
Ki tab da ve ril miş mə lu mat lar rəs

sam Nüs rət Ha cı yev tə rə fin dən hər 
abi də üçün çə kil miş xü su si rəsm 
əsər lə ri ilə mü şa yiət olu nur.

LALƏ

“Nizami Gəncəvi və Puşkin bir arada”

Oktyabrın7-dəVIIBakı
BeynəlxalqKitabSərgi-
siçərçivəsindənövbəti
tədbirgerçəkləşdi.Bakı

EkspoMərkəzində“Nizami
GəncəvivəA.S.Puşkinbirara-
da”adlıədəbi-musiqilikompo-
zisiyatəqdimolundu.

Təd bir də Emil İs ma yı lov “Azər
bay can” (N.Gən cə vi nin di lin dən), 
Tey mur Ka zı mov “Mой город Баку” 
(“Mə nim Ba kı şə hə rim”; A.Puş ki nin 
di lin dən)  mah nı la rı nı ifa et di lər.

Da ha son ra çı xış edən Ba kı da kı Ru si
ya İn for ma si yaMə də niy yət Mər kə zi nin 
(RİMM) nü ma yən də si Dmit ri İqo rov Azər
bay can və Ru si ya ara sın da kı mə də ni 
əla qə lər dən bəhs et di. Bil dir di ki, RİMM 

tə rə fin dən 2011ci il dən baş la ya raq hər il 
2030 nə fə rə ya xın azər bay can lı gən cin 
Ru si ya ya sə fə ri təş kil edi lir. Sə fə rin təş ki
lin də əsas məq səd gənc lə ri Ru si ya mə
də niy yə ti ilə ta nış et mək dir.

NURƏDDİN
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Xəbərverdiyimizkimi,
“Azərxalça”ASCVətən
müharibəsininildönü
mümünasibətilə“Zəfər

kolleksiyası”layihəsinihəyata
keçirir.İyulayındaelanolu
nanmüsabiqəninartıqseçim
mərhələsisonaçatıb.

Seçimmərhələsiniuğurlake
çən 14 gənc rəssam və dizay
nerləBakıKitabMərkəzindəgö
rüş olub. Görüşdə “Azərxalça”
ASCİdarəHeyətininsədriEmin
Məmmədov, “Azərxalça”nın
kreativ direktoru, layihənin ku
ratoru Əsmər Abdullayeva, tə
limçilər iştirak ediblər. Gənc
dizaynerlər layihənin kuratoru,
dəvət olunmuş çıxışçılar, eləcə
də təlimlərin proqramı ilə tanış
olublar.
EminMəmmədovseçimmər

hələsini keçmiş gənclərə təlim
lərdəuğurlararzulayıbvəyara
dılmış şəraitdən faydalı şəkildə
istifadəetməyiməsləhətgörüb.

Gənclər üçün ilk təlim oktyab
rın 5də Milli Xalça Muzeyində
baştutub.“AzərbaycanMilliXalça
Muzeyi”nınkolleksiyasınıntoplan
masıvəfəaliyyətimövzusundatə

limlər ikimərhələdətəşkilolunub.
Əvvəlcəmuzeyvəonunkolleksi
yası ilə əyani tanış olan gənclər
daha sonra təlimə dəyirmi masa
arxasındadavamediblər.

Muzeyin direktoru, Əməkdar
mədəniyyətişçisiŞirinMəlikova
genişmühazirədənsonragənc
ləri maraqlandıran suallara ca
vabverib.
Xatırladaq ki, layihə çərçivə

sində yerli təlimçilərlə yanaşı,
professorlar Karim Mirzae, Ali
Nasirkimidünyacaməşhurxal
çaçılardagənclərləbilikvətəc
rübələrinibölüşəcəklər.
Sonda bütün iştirakçılar öz

ideyaları iləçıxışedəcəkvəər
səyə gələn kolleksiya nümunə
lərininsərgisitəşkilolunacaq.
İkinciQarabağmüharibəsita

rixdəəbədiqalacaq.Bu44gü
nünhərgünübizimşanlı tarixi
mizdir. BumöhtəşəmQələbəni
“Azərxalça” gənclərlə birlikdə
hazırlayacağı“Zəfər”kolleksiya
sıilətarixəilmələrləyazacaq.

“Zəfər” xalça kolleksiyasını 
hazırlayacaq gənclər təlimlərə başlayıb

Zəfər yazan qəhrəmanlar

KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarə
siKürdəmirrayonMərkəziKitabxa
nasındaVətənmüharibəsininşəhid
giziriCəmilHəşimlininxatirəsinə

həsredilmiş“Qısaömrünşərəflitarixi”
adlıtədbirkeçirilib.Regionalidarənin
rəisiFaiqXudanlıçıxışedərəkVətənuğ
rundaşəhidolanlarınxatirəsinindaima
əziztutulacağınıvurğulayıb.

Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarə
si Salyan rayonMədəniyyətMərkəzində 1
saylı şəhər klubunun metodisti, xanəndə
RəşadAydınoğlununifasında“Xudayartəs
nifi”nəçəkilənklipintəqdimatıolub.
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi

AğstafarayonHüseynArifinEvMuzeyivə
Ağstafa Rayon TarixDiyarşünaslıq Muze
yininəməkdaşlarıVətənmüharibəsişəhidi
NihadAbdullayevinailəsiniziyarətediblər.
TovuzDövlətRəsmQalereyası tərəfindən
44 günlükVətənmüharibəsinə həsr olun
muş dərnək üzvlərinin əl işlərindən ibarət
“Qələbəyədoğru”adlı rəsmsərgisi keçiri
lib.

Gəncə şəhər Nizami Gəncəvi məqbərə
sininkeçmişəməkdaşışəhidHikmətMəm
mədovun xatirəsinə həsr olunmuş anım
tədbiri təşkiledilib.GəncəRegionalMədə
niyyətİdarəsininrəisiVasifCənnətovunrəh
bərliyi iləregional idarəninvəNizamiməq
bərəsininkollektivişəhidinməzarınıziyarət
edib. Sonra ehsan süfrəsi açılıb. Naftalan
şəhər Mədəniyyət Mərkəzi, TarixDiyarşü
naslıq Muzeyi və Mərkəzi Kitabxanasının
əməkdaşları Vətənmüharibəsi şəhidi Bəx
tiyarAslanovunailəsiiləgörüşüb.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi
M.F.AxundzadəadınaŞəkişəhərMədəniy
yət Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstə
rənŞəkişəhərS.VurğunadınaFolklorevi
ninkollektiviVətənmüharibəsişəhidiElşən
İbrahimovun ailəsini ziyarət edib. Zaqatala
rayonMədəniyyətMərkəzində“Zəfəryazan
qəhrəmanlar” mövzusunda tədbir keçirilib.
Oğuz rayon Y.Şəfiyev adına Xalxal kənd
tam orta məktəbində kənd kitabxanasının
təşkilatçılığı ilə II Qarabağ müharibəsi şə
hidlərinəhəsrolunmuş“Tarixionlaraborclu
yuq”adlıinformasiyasaatıkeçirilib.

XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiQu
barayonAlpankəndkitabxanasında“Tarixi
Qələbə”başlığıaltındaVətənmüharibəsinin
qaziləri ilə görüş keçirilib.Quba rayonPa
şaoba kənd kitabxanası tərəfindən Vətən
müharibəsi şəhidi Əsgər Əsgərovun anım
günüiləəlaqədarkəndklubundatədbirtəş
kiledilib.
AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsiGöy

çayrayonRəsulRzanınEvMuzeyindəVə
tən müharibəsinin 1ci ildönümü münasi
bətilə “Şəhidlər unudulmur” başlıqlı tədbir
təşkilolunub.GöyçayrayonMKSninBığır
kənd kitabxanasının əməkdaşları Vətən
müharibəsi şəhidi Qüdrət Əzizovun ailəsi
və onun adına açılmış xatirə bulağını zi
yarət ediblər. Zərdab rayonHeydər Əliyev
MərkəzindəCəbrayıl şəhərinin Ermənistan
işğalındanazadedilməsininbirinciildönümü
iləbağlıdəyirmimasatəşkilolunub.Zərdab
rayonMərkəziKitabxanasında“ZəfərGünü”
kitabınınmüzakirəsikeçirilib.Zərdabrayon
MKSnin1saylışəhərkitabxanafilialıvə1
saylı şəhərDiyarşünaslıq evinin əməkdaş
ları Vətən müharibəsi iştirakçısı Ramazan
Qasımzadə,qazilərHacıOrucovvəİlkinİb
rahimliiləgörüşüblər.

Sərgi yeni əlaqələrə və 
uğurlara imkan yaradır

MədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıiləBakıEkspoMərkəzində
keçirilənVIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisinəşriyyatlarınyeni
əməkdaşlıqəlaqələriqurmasıüçündəyaxşıfürsətdir.Bizdə
sərgiməkanınabaşçəkdik,nümayişolunannəşrnümunələri
ilətanışolduq,birneçəiştirakçınınfikirləriniöyrəndik.

3saylı“Bakımətbəəsi”ASCnindirektoruŞəd dad Cə fə rov:
–Kitabmədəniyyətdaşıyıcısıdır.Biznəşriyyatişçiləriyaxşıbili
rikki,istehsaletdiyimizməhsulmillətininkişafına,ictimaişüurun
düzgünformalaşmasınaxidmətedir.Onagörədəbucürsərgilə
rinkeçirilməsibizikitabçapıiləbağlıdünyadagedənyeniliklərlə
tanışedir.Eynizamandayeniyenimətbəəavadanlıqları,boya
lar,kağızlar,birsözlə,kitabçapıüçünsənayesahəsindəyenilik
lərləbağlımübadiləaparırıq.
Beynəlxalqsərgidəçapməhsullarınınnümayişivəsatışıüçün

nəşriyyatlarahərcürşəraityaradılıb.Tədbirə350addakitabla
qatılmışıq.OnlardanMusaBağırovun“Sərkərdənintaleyi”,Əlirza
Xələfinin“Böyükportretinişığı”,XalqyazıçısıSabirRüstəmxan
lının“Millitaleyimizvəbiz”vəbaşqakitablarıqeydedəbilərəm.
Butədbirhəmdəölkəmizdəkitabnəşri,kitabmədəniyyətinin

inkişafetdiyinigöstərir.Bütünbunlarabaxmayaraq,kitabıhəya
tımızınayrılmazhissəsinəçevirməküçünhələçoxçalışmalıyıq.
Birdəki,qonaqlarınölkəmizdənyüksəktəəssüratlarlaayrılma
sınadiqqətyönəltməliyik.Mədəniyyətimiz,qonaqpərvərliyimizvə
kitabişisahəsindəinkişafımızonlarındiqqətiniçəkməlidir.
“Ozan Yayıncılık” nəşriyyatının (İstanbul) direktoru Mus ta fa 

De mir:
–TürkiyəMədəniyyətvəTurizmNazirliyininxəttiiləsərgidəişti
rakedirik.İlkdəfədirBakıdaoluram.100addakitablaqatılmışıq.
Busahədəçoxdançalışıram.Nəşriyyatişçisikimiyüksəksəriş
təvətəcrübəmizvar.Sərgiyəçoxyaxşıhazırlaşmışıq.Bilirikki,
beynəlxalqsərgiəlaqələrindahadagenişlənməsinəşəraityara
dır.Azərbaycannəşriyyatlarıiləəlaqələrqurmaqüçüntəşəbbüs
göstərəcəyik.
Əminikki,busərgikitabpoliqrafiyasahəsindəyeniəlaqələrə

vəuğurlaratəkanverəcək.
Savalan FƏRƏCOV

Müəllimlərin peşə bayramı münasibətilə 
5oktyabr–BeynəlxalqMüəllimlərGünübölgələrdəfəaliyyət
göstərənmədəniyyətmüəssisələrindəmüxtəliftədbirlərlə
qeydolunub.

Sabirabad Re
gional Mədəniyyət
İdarəsinintabeliyin
dəki uşaq musiqi
məktəblərində ça
lışan müəllimlərin
bir qismi ilə görüş
keçirilib. Regional
idarənin rəisi Fərid
Qurbanzadə müəl
limləri təbrik edib.
Daha sonra bir

qrupmüəllimregionalidarəninfəxrifərmanlarıilətəltifolunub.
İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsində İsmayıllı rayon

F.ƏzimovadınaUşaqincəsənətməktəbininmüəllimləriiləgörüş
keçirilib.Tədbirdə regional idarənin rəisiElçinNəcəfov,Mədə
niyyətİşçiləriHəmkarlarİttifaqıİsmayıllırayonkomitəsininsədri
GülərAbdullayeva,F.ƏzimovadınaUşaqincəsənətməktəbinin
direktoruBəhruzHəşimovvətəhsilocağınınpedaqojikollektivi
iştirakedib.

MasallıRegional
Mədəniyyətİdarəsi
Masallı Xalq teatrı
və Masallı Dövlət
Regional Kolleci
ninbirgəiştirakıilə
hazırlanmış “Müəl
lim ömrü” adlı on
layn ədəbibədii
kompozisiyaoyna
nılıb. Kompozisi
yadateatrınüzvləri

iləbərabər,kollecinmüəllimvətələbələridəiştirakedib.Nüma
yişdənsonraregionalidarəninrəisiBəxtiyarQılıncovmüəllimlərə
əlamətdargünmünasibətilə təbriklərini çatdırıb.Sonrakollecin
rəhbərliyinəidarəninfəxrifərmanıtəqdimedilib.
SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarəsiSumqayıtşəhərS.Rüs

təmovadına3nömrəliUşaqincəsənətməktəbi,F.Əmirovadına
5nömrəli,Q.Qarayevadına1nömrəlimusiqiməktəblərindəəla
mətdargünləbağlıtədbirlərtəşkilolunub.İdarəninrəisiRəşadƏli
yevümummilli liderHeydərƏliyevin “Məndünyadamüəllimdən
yüksəkadtanımıram”fikirlərinidiqqətəçatdırıb,müəllimləritəbrik
edib.Birqrupmüəllimidarəninfəxrifərmanıilətəltifolunub.

Ağdaş Regional
Mədəniyyət İda
rəsi Zərdab rayon
Heydər Əliyev
Mərkəzinin əmək
daşları Beynəlxalq
Müəllimlər Günü
iləbağlıVətənmü
haribəsi iştirakçısı
olan təhsil işçisi,
rayonun Əlvənd
kənd tam orta

məktəbinindirektoruElvinXəliloviləgörüşüblər.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi Gəncə şəhər F.Əmirov

adına1nömrəliUşaqmusiqiməktəbindəBeynəlxalqMüəllimlər
Günümünasibətiləkonsert təşkilolunub.Məktəbinmüəllimləri
ninifasındaxalqvəbəstəkarmahnılarısəsləndirilib.

“Azərbaycan xalq oyunları” 
mövzusunda tədbir

MədəniyyətNazirliyininMədəniyyətüzrəElmiMetodikivəİxtisa
sartırmaMərkəzi(MEMİM)vəAMEAFolklorİnstitutununiştirakıilə
“Azərbaycanxalqoyunları”mövzusundaonlayntədbirkeçirilib.

MərkəzindirektoruSəadətXələfbəylitədbiriaçaraqmövzununak
tuallığınadiqqətçəkib.Bildiribki,xalqoyunlarınıqorumaq,tanıtmaq,
təbliğetməksosialhəyatınsürətlədəyişməsi,qloballaşmaprosesin
dəzərurətəçevrilib.
S.Xələfbəyli Rusiyanın SanktPeterburq şəhərində keçiriləcək

xalqoyunlarıiləbağlıfestivaldaiştiraklaəlaqədarFolklorİnstitutu
nundəstəyinəehtiyacduyduqlarınıdeyib.
Folklor İnstitutunundirektoru,akademikMuxtarKazımoğluİma

novbildirib ki, institutdaFolklor studiyası fəaliyyət göstərir.Studi
yanın əməkdaşları ayrıayrı bölgələr üzrə adətənənələrimizi əks
etdirənçoxsaylımateriallarhazırlayıblar.Alimsözügedənfestivalda
lazımolacaqmateriallarlabağlıstudiyanınxidmətindənistifadəedil
məsiningərəkliliyinivurğulayıb,ümumimaraqkəsbedənməsələ
lərdəinstitutunhərzamandəstəkgöstərməyəvəbirgəçalışmağa
hazırolduğunubildirib.AkademikçıxışızamanıQarabağbölgəsinə
xasoyunlarıntoplanılmasıvəöyrənilməsininvacibliyinidiqqətəçat
dırıb,bu istiqamətdəmüştərək fəaliyyətinperspektivlərindənbəhs
edib.

Görüşlər, müsabiqələr, təqdimatlar

A ğstafaRegionalMədəniyyət
İdarəsiQazaxrayonHeydər
ƏliyevMərkəzininəməkdaşla
rıtərəfindənBDUnunQazax

filialınıntələbələrinə“HeydərƏliyev
tərəfindənəsasıqoyulansiyasətin
uğurludavamı”mövzusundamühazi
rəoxunub.

İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarəsiAğ
su rayonMədəniyyətMərkəzinin təşkilatçı
lığı ilənarkomaniyavənarkobiznesəqarşı
mübarizəməqsədiləçəkilən“İbrət”qısamet
rajlıfilminintəqdimatıolub.Filmgəncövlad
larıkənartəsirlərəuyaraqnarkomanolanvə
sonuölümlənəticələnənbirailəninfaciəsin
dənbəhsedir.
Tədbirdə rayon İcra Hakimiyyətinin baş

çısı Rövşən Bağırov, Polis Şöbəsinin rəisi

FəxrəddinAbbasov, İsmayıllıRegionalMə
dəniyyət İdarəsinin rəisi ElçinNəcəfov bə
şəri bəlaya qarşımübarizədəmaarifəndir
məişininzəruriliyinivurğulayıblar.
Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsinin

rəisiZöhrabAdıgözəlovtərəfindənregional
idarənintabeliyindəfəaliyyətgöstərənuşaq
musiqi, incəsənətvəaşıqməktəblərinindi
rektorları iləgörüş keçirilib.Təhsil prosesi
nin təşkili, məktəblərdə əmək intizamı ilə
bağlıtapşırıqlarverilib.

Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarə
si Ağdam rayon Dövlət Rəsm Qalereya
sına Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkə
zi Ağdam nümayəndəliyinin əməkdaşları
və könüllülərinin ekskursiyası təşkil edilib.

Ekskursiyazamanıgənclərqalereyanınrəs
samları tərəfindən Vətən müharibəsinə və
şəhidlərimizəhəsrolunmuşrəsməsərləriilə
tanışolublar.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi
SumqayıtşəhərS.Rüstəmovadına3nöm
rəliUşaqincəsənətməktəbinin3cüsinifşa
girdləriNigarMustafayevavəƏliMəmmədli
RusiyanınKazanşəhərindəonlayn format
dakeçirilənbeynəlxalqfestivalda1012yaş
arasında 2ci yerə layiq görülüblər. Qara
Qarayevadına1nömrəliUşaqmusiqimək
təbinin şagirdləri 13 yaşlı Aytac Vəliyeva
2ci,11yaşlıValeriyaOlxovayaisəKanada
nınOttavaşəhərindəonlaynformatdakeçi
rilənmüsabiqədə3cüyerəlayiqgörülüblər.Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi 
konsert təşkil edib

HeydərƏliyevadına
AzərbaycanAliHərbi
MəktəbindəBakıŞəhər
MədəniyyətBaşİdarə
sinintəşkilatçılığıilə5
oktyabr–Beynəlxalq
MüəllimlərGünümüna
sibətiləkonsertproqramı
keçirilib.

Dövlət himninin səslən
məsi iləbaşlanan tədbirdəşəhidlərin ruhubirdəqiqəliksükutla
yadedilib.
AzərbaycanMilliOrdusununkadrhazırlığındaböyükroluolan

müəllimlərinzəhmətixüsusiləvurğulanıb.TədbirinaparıcısıKö
nülMuxtarovamüəllimpeşəsindən,birvətəndaşkimiyetişməyi
mizdəmüəllimlərin rolundansözaçıb,onlarıBeynəlxalqMüəl
limlərGünümünasibətilətəbrikedib.
SonraƏməkdar artistMətanət İsgəndərli vətənpərvərlik ruhlu

konsertproqramıiləçıxışedib.RəqqasəFatiməFətəliyeva,Kə
maləSəfərəliyevavəXətairayonMədəniyyətMərkəzinin“Təbəs
süm”xalqrəqsansamblınınifasındarəqsnömrələritəqdimedilib.
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Şərqşünaslıqfakültəsinintəşki
latçılığıvəAlmaniyanınAzərbay
candakıSəfirliyininxəttiilə“Nizami

həftələri”layihəsiçərçivəsindəelmi
seminarkeçirilib.SeminardaKölnUni
versitetininşərqşünaslıqüzrəprofes
soru,islamşünasvətərcüməçiŞtefan
Vaydner(StefanWeidner)mühazirə
oxuyub.

Tədbirdə universitetin Şərqşünaslıq fa
kültəsinin professormüəllim heyəti, tələ
bələri,AzərbaycanDövlətNeftvəSənaye
Universiteti vəBakıSlavyanUniversiteti
nintələbələriiştirakediblər.
BDUnun rektoru Elçin Babayev çıxış

edərək Köln Universiteti professorunun
mühazirəsininNizamiGəncəviirsinədün
yamiqyasındamarağıntəzahürüolduğu
nu, dahi şairin yaradıcılığının Avropada
geniştədqiqedildiyinibildirib.
Almaniyanınölkəmizdəkisəfirliyininbirin

cikatibiAndreasHohltbirgəmədənivəelmi
tədbirlərinölkələrimizarasındamünasibət
lərətöhfəverəcəyini,“Nizamihəftələri”təd
birlərsilsiləsininalmanədəbiyyatıiləmüqa
yisəlişəkildəaparıldığınıqeydedib.
Professor Ştefan Vaydner “Şərqşünaslı

ğa yenidən baxış. Niyə Şərq ideyası hələ
də faydalıdır” adlı məruzəsində Nizaminin
Avropada tədqiqi, onun Qərb ölkələrində
yaşamış yazıçı və şairlərə təsiri, tərcümə
məsələləri,ŞərqvəQərbədəbiənənələri
nin mübadiləsi, təsirlər və əlaqələrin inki
şafxətti,sonəsrlərdəədəbiəlaqələrintəsir
dairəsivəs.barədədanışıb.
Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı Elxan

ƏzizovAzərbaycan şərqşünaslıqməktəbi
ninənənələrindənsözaçıb,Almaniyauni
versitetləri ilə əlaqələrin qurulması istiqa
mətindəgörülənişlərdəndanışıb.

***

Qeyd edək ki, Ştefan Vaydnerin daha
bir mühazirəsi oktyabrın 4dəAlmaniyanın
Azərbaycandakı Səfirliyinin təşkilatçılığı ilə
Bakı Kitab Mərkəzində gerçəkləşib. Məru
zəninmövzusuQurbanSəidin“ƏlivəNino”
romanıolub.
Bakı Kitab Mərkəzinin rəhbəri Günel

Anarqızıdiqqətəçatdırıbki, tanınmışalimi
xeylivaxt idiölkəmizədəvətetməkistəyir
dik. O, alimə təşəkkür edib və bildirib ki,
mühazirə“NizamiGəncəviİli”çərçivəsində
keçirilir.
AlmaniyasəfirininmüaviniHaykoŞvartz

deyib ki, onun üçün tədbirdə gənclərin iş
tirak etməsi xoşdur. Qeyd edib ki, səfirlik
birhəftəboyuNizamiGəncəvinin880 illiyi
iləbağlıBakıvəGəncəşəhərlərindəsilsilə
tədbirlərkeçirəcək.
ŞtefanVaydnermühazirəzamanı“Əlivə

Nino”romanıiləbağlıapardığıtədqiqatlar
dansözaçıb.“Mənbukitabıalmancaoxu
muşam.İlkolaraqkitabıaçıboradamüəllif

vəkitabıtərcüməedənşəxsinadıhaqqın
daməlumataxtardım.Təəssüfərolsunki,
heçbirməlumattapmadım”,deyəalma
niyalıalimqeydedib.
Vurğulayıb ki, çoxları bu kitabın hansı

dildəyazıldığınıbilmir:“Azərbaycanagə
ləcəyimibiləndəkitabınorijinalınınaxtarı
şınaçıxdım.Məlumolduki,kitab1937ci
ildə“E.P.TalVerlaq”nəşriyyatıtərəfindən
Vyanadaçapdançıxıbvədünyanın33di
linətərcüməolunub”.
Kitabınorijinalınıözü iləgətirənŞtefan

Vaydner bildirib ki, nəşriyyatın sahibi yə
hudiəsillibirşəxsdir.O,Avstriyayaqaçmış
müəllifərin kitablarının nəşri ilə məşğul
olurdu.
“Əli və Nino”da hadisələrAzərbaycan

da baş verir. Müəllifin Azərbaycanı təsvir
etməsi bizdə belə bir təəssürat yaradır ki,
onunAzərbaycanlaəlaqəsivar.Digərtərəf
dənQurbanSəiddigərbirkitabındaABŞvə
dünyanınbaşqaölkələrinitəfərrüatıilətəs
viredir.Beləbirnəticəyəgəlirikki,Qurban
Səid səyahətçidir. Ola bilsin onun əsl adı
Qurbandeyil,başqasözlə,QurbanSəidbir
təxəllüsdür”,deyəobildirib.
Alimqeydedibki, “ƏlivəNino”müəyyən

kontekstibildirməküçünqoyulanşərtiadlar
dır.Əlimüsəlmanaləmində,Ninoisəxristian
lıqdamüqəddəsadlarsayılır.Ninoxristianlığı
Gürcüstanagətirmişinsanlardanbiridir.
“ƏlivəNino”“LeylivəMəcnun”danfərqli

olaraquğurlubirsevgitarixçəsidir.Bukitab
dadiniziddiyyətlərdənbaşqadigərmüstə
vilərdəvar.Romandabuziddiyyətliqütblər
açılır, nəticədə yeni bir vəhdət yaranır ki,
qəhrəmanlar bu vəhdətin simvoluna çevri
lir”,ŞtefanVaydnerəlavəedib.

Kolumbiya səfiri: “Kitab sərgisində 
iştirak etməkdən çox məmnunuq”

Ölkəmizartıqüçüncüdəfədirbusərgidəiştirakedir.Kolumbi
yanınAzərbaycandakıSəfirliyiolaraqbusərgidəiştiraketmək
dənməmnunluqduyuruq.Fürsətdənistifadəedərəkbeləbir
tədbirintəşkilinəgörəAzərbaycanınMədəniyyətNazirliyinə
minnətdarlığımıbildirirəm.

Kolumbiyanın ölkə
mizdəkisəfiriLuisAn
tonio Dimate Karde
nasbusözləriVIIBakı
BeynəlxalqKitabSər
gisində jurnalistlərə
açıqlamasındadeyib.
Səfir qeyd edib ki,

sərgidə Kolumbiya
nınNobelmükafatçı
sı, dünyaca məşhur
Qabriel Qarsia Mar
kesin kitabları, həm
çininKolumbiyahaqqında,ölkəninturizmi,mətbəxivəs.barədə
nəşrlərtəqdimolunur.DiplomatsərgininilkgünüBakıXoreoq
rafiyaAkademiyasınınxariciəlaqələrüzrəprorektoru,Xalqartis
tiTəranəMuradovanındəstəyiiləKolumbiyarəqslərininnüma
yişolunmasınıdaəlamətdarfaktkimidiqqətəçatdırıb:“Hərkəsi
bizimmillipavilyonadəvətedirəm.Bu,bizimüçünçoxxoşolar”.
Qeydedəkki,oktyabrın7dəsərgiçərçivəsindəKolumbiyanın

“LaMojarraElectrica”qrupununvirtualkonsertitəqdimolunub.
Təqdimatdanöncəsəfirçıxışedib.Onlaynkonsertsərgiyəgə
lənlərtərəfindənmaraqlaqarşılanıb.
Oktyabrın8dəisəsərgiçərçivəsindəMədəniyyətvəİncəsə

nətUniversitetinin dosenti,Əməkdar artist, bədii qiraət ustası
AğalarBayramovtərəfindənQabrielQarsiaMarkesinəsərlərin
dənbəhsedəntəqdimatolacaq.

Kamran İmanov Müəlliflik hüququna dair 
Müqavilə Assambleyasının sədri seçilib

AzərbaycanRespublikasıƏqliMülkiyyətAgentliyiİdarəHeyətinin
sədriKamranİmanovDünyaƏqliMülkiyyətTəşkilatının(DƏMT)
MüəlliflikhüququnadairMüqaviləsiAssambleyasınınsədriseçilib.

ƏqliMülkiyyətAgentliyindənbildirilibki,səsverməoktyabrın4də
assambleyanınİsveçrəninCenevrəşəhərindəişinəbaşlamış62
cisessiyasındakeçirilib.K.İmanovunnamizədliyininbuvəzifəyə
irəlisürülməsivəDƏMTBaşAssambleyasıtərəfindəndəstəklən
məsindəəsasamilonunəqlimülkiyyət,ələlxüsusdamüəllifikhü
ququsahəsinintanınmışbeynəlxalqekspertiolmasıdır.Assamble
yanınsədrmüaviniABŞnümayəndəsiJasminFulenaseçilib.
İdarəçiliyiDƏMTtərəfindənhəyatakeçirilən“Müəllifikhüqu

qunadairMüqavilə”1996cıildekabrın20dəqəbuledilib.Ədə
bi və bədii əsərlərin qorunması haqqındaBernKonvensiyası
nıdəstəkləyənbumüqaviləyenirəqəmsalmühitdəənmühüm
beynəlxalq sazişdir. Hazırda 110 ölkənin qoşulduğumüqavilə
ədəbivəbədiiəsərlərinbeynəlxalqmüstəvidəefektivvəvahid
qaydalara uyğun qorunmasını,müəllifərin hüquqları və geniş
ictimaiyyətinmaraqlarıarasındabalansınsaxlanılmasınımüəy
yənedir.Azərbaycan2006cıildənbumüqaviləninüzvüdür.
Qeydedəkki,K.İmanov20192021ci illərdəƏdəbivəbədii

əsərlərinqorunmasıhaqqındaBernKonvensiyasıAssambleya
sınınsədriolub.

Rusiyada yaşayan azərbaycanlı yazar 
mükafata layiq görülüb

Rusiyadayaşayanhəmvə
tənimizSabitƏliyev“Sergey
Yesenin”medalıilətəltif
edilib.RusiyaYazıçılarİttifaqı
tərəfindəntəsisedilmişbu
medalmüasirrusədəbiyyatı
nıninkişafınaverilmiştöhfələ
rəgörətəqdimedilir.

Sabit Əliyev Rusiyada yaşa
yır. O, atalar və oğullar, kişilər
və qadınlar arasında münasi
bət problemlərinə həsr edilmiş
psixolojiromanlarınmüəllifidir.Birilbundanəvvəlonun“Mənim
evimŞuşa”adlıromanıçapdançıxıb.Buromandamüharibəni
görmüşvədoğmaevindənayrıdüşmüşinsanınkeçirdiyihisslər
təsviredilir.Rusiyaoxucuauditoriyasıtərəfindənböyükmaraqla
qarşılanmışbukitaboxucularaazərbaycanlıqaçqınlarproble
minəobyektivmövqedənyanaşmaqimkanıveribvəədəbitən
qidçilərtərəfindənyüksəkqiymətləndirilib.

“Mətbuatın dili: normalar və qaydalar” 
AzərbaycanMətbuatŞurasınınDilüzrəmonitorinqqrupu
tərəfindənaparılantədqiqatlarınnəticələrininəksolunduğu
“Mətbuatındili:normalarvəqaydalar”kitabıçapdançıxıb.

TədqiqatçıalimlərİlhamAbbasov,BəhrəmMəmmədovvəİl
kinƏsgərinərsəyəgətirdiyikitabdaölkəmizdəfəaliyyətgöstərən
kütləviinformasiyavasitələrinindiliüzərindəaparılmıştədqiqat
larzamanıleksik,qrammatik,üslubvəifadəpozuntularınadiq
qətçəkilib.BusahədəmüasirAzərbaycandilininişlənməsindəki
tendensiyalarizlənilib,müsbətvəözünübüruzəverənmənficə
hətlərkonkretmisallarəsasındaşərhedilib.Monitorinqəümumi
likdə50yəyaxınmediavasitəsicəlbolunub.
KitabınredaktoruvəönsözünmüəllifiMətbuatŞurasınınsəd

riƏfatunAmaşov,rəyçisifilologiyaüzrəfəlsəfədoktoruNəsibə
Abbasovadır.

“Xarıbülbül” inşa müsabiqəsi davam edir
DövlətDilKomissiyasıyanındaMonitorinqMərkəzininIXXI
sinifşagirdləriarasındaİkinciQarabağmüharibəsininildönü
münəhəsrolunmuş“Xarıbülbül”inşamüsabiqəsidavamedir.

Mərkəzdənbildirilibki,inşalaroktyabrın15dəkinfo@monito
rinqmerkezi.azelektronünvanındaqəbuledilir.Təqdimolunan
inşalarmaksimum1000sözdənibarət,mövzu44günlükVətən
müharibəsiiləbağlıolmalıdır.İnşalarAzərbaycandilindəyazıl
malı,dahaəvvəlheçyerdədərcedilməməlidir.
Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd Vətən müharibəsində

əldəolunanZəfərinşagirdlərdəyaratdığı təəssüratıbölüşmək,
onlarda vətənpərvərlik hissinin formalaşmasına nail olmaqdır.
Həmçininməktəblilərdədüzgünyazıvərdişlərininqazanılması
naköməketmək,yazıdaədəbidilnormalarınaciddiəməlolun
masınıtəşviqetmək,eləcədədoğmadilimizinsafığınınqoru
naraqgələcəknəsillərəötürülməsinənailolmaqdır.

BakıEkspoMərkəzindəkeçirilənVIIBakıBeynəlxalqKitabSər
gisininfəxriqonaqlarıarasındatanınmıştürkiyəliyazıçıSinan
Yağmurdavar.Oktyabrın6dasərgiçərçivəsindəyazıçıilə
görüşkeçirilib.

Yunus Əmrə İnstitutunun
stendində gerçəkləşən görüşdə
əvvəlcə türkiyəli yazıçı haqqın
da məlumat verilib. Bildirilib ki,
Sinan Yağmur “Aşkın meali 1:
YusufileZüleyha”,“Aşkayolcu
luk:VeyselKarani”, “Aşkıngöz
yaşları:ŞemsiTebrizi”,“Kerbela
aşk’abela:Hz.Hüseyin”, “Aşka
yol olma defteri” kimi kitabların
müəllifidir.O,Türkiyədə ən çox
kitabısatılanyazıçılardandır.
Diqqətə çatdırılıb ki, bir sı

ra məşhur kəlamların müəllifi

olan Sinan Yağmur ömrünün
böyük hissəsini Mövlananın
(Cəlaləddin Rumi) həyatını
araşdırmaq və təbliğ etməklə
keçirdib.
Tədbirdə həmçinin müəllifin

“AşkınsesiYunusEmre”kita
bınıntəqdimatıdakeçirilib.
Sinan Yağmur Yunus Əmrə

yaradıcılığı barədə oxuculara
məlumatverib vəmüəllifioldu
ğukitabhaqqındadanışıb.
Sonrayazıçıkitablarınıoxu

cularüçünimzalayıb.

Köln Universiteti professorunun 
Bakı mühazirələri

Kitab bayramında tanınmış türkiyəli yazıçı 
Sinan Yağmurla görüş

Azərbaycanədəbiyyatı
nınklassiki,böyükhu
manistşair,romantik
dramaturqvəmütəfək

kirHüseynCavidinəsərlə
rindənibarəttopluilkdəfə
qırğızdilindənəşredilib.

Kitaba görkəmli şairin “Xəy
yam”, “Topal Teymur”, “İblis”
dramları, həmçinin “Çiçək sev
gisi”,“Solğunbənövşələr”,“Se
vinmə,gülmə,quzum!”,“Mənim
tanrım”, “Görmədim”, “Şeyx
Sənan”,“Pənbəçarşaf”, “Get!”,
“Qaçqın”şeirləridaxiledilib.
Toplu Azərbaycanın Qırğız

Respublikasındakı sabiq səfiri,
şair,dramaturq,Əməkdar incə
sənətxadimiHidayətOrucovun
“Şərqin Şekspiri” adlı ön sözü
ilə açılır. Ön sözdə bildirilir ki,

görkəmli Azərbaycan ədibinin
əsərləri dünyanın bir sıra dillə
rinətərcüməedilib:“Çoxşadam
ki,buölməzəsərlərböyükMa
nasın, eləcə də qırğız xalqının

böyük oğlu Çingiz Aytmatovun
dilindənəşrolundu”.
Önsözdədeyilir:“HüseynCa

vidAzərbaycanvəŞərqpoezi
yasınındəyərlərinidahadaartı
ranvətürkçülükideyalarınıora
daxiledəngörkəmlisənətkardır.
Milliədəbiyyatapoetikdramvə
faciəjanrınıgətirənodur.Sözün
qüdrətli sənətkarının mənəvi
zənginliyiiləseçilənəsərləribir
çox nəsillərin estetik zövqünü
formalaşdırmışdır. Onun fəlsə
fi lirikası ulu Tanrıya sevgi və
gözəllik,yaxşılıqvəpislik, işıq
laqaranlıqqüvvələrarasındakı
mübarizə,rəğbət,humanizmvə
xeyriyyəçilik kimi problemlərə,
vacibvəəbədimövzularatoxu
nur.
Şairə “Şərqin Şekspiri” adı

verilməsitəsadüfideyildi.Onun

bütünəsərləri dərin fəlsəfimə
nadaşıyırvəhansıdilətərcümə
olunmasından asılı olmayaraq
oxucunu biganə qoymur. Cavi
din yaradıcılığı bu gün də ak
tuallığınıqoruyubsaxlayır”.
TanınmışqırğızşairiKozogel

di Kulteginin və filoloqtürkoloq
Kalmamat Kulamşayevin bö
yük zəhməti sayəsində qırğız
oxucuları Azərbaycanın böyük
şairdramaturqunun yaradıcılı
ğı,zəngindaxilidünyasıvədə
rin fəlsəfi düşüncələri ilə daha
yaxındantanışolacaqlar.
Kitab “Turar” nəşriyyatında

yüksək poliqrafik səviyyədə,
rəngli illüstrasiyalarla çap olu
nub. Qırğızıstan mediası Hü
seyn Cavidin seçilmiş əsərləri
nin qırğız dilində nəşrini geniş
işıqlandırıb.

Hüseyn Cavidin əsərlərindən ibarət toplu 
ilk dəfə qırğız dilində çapdan çıxıb

Sərgidə Əlyazmalar İnstitutunun nəşrləri 
də nümayiş olunur

VIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisindəAMEAnınMəhəm
mədFüzuliadınaƏlyazmalarİnstitutunundanəşrləri
təqdimedilir.

İ n s t i t u t
üçün ayrıl
mış guşədə
20202021
ciillərdənəşr
o l u n m u ş
50dən çox
addaədəbiy
yat yer alıb.
Əlyazmalar
ə s a s ı n d a
nəşrə hazır

lanankitablar,türk,farsvəərəbdilliəlyazmalarınçapkataloq
ları,institutdaqorunanəlyazmalarəsasındahazırlanannəşr
lər,elmimüəssisədəyerinəyetiriləntədqiqatişlərininmühüm
nəticələriniəksetdirənkitablar,əməkdaşlarınəsərlərinindərc
olunduğuvəmüəssisədəçapahazırlananelmijurnallar,konf
ransmateriallarıoxucularınixtiyarınaverilib.
DahiAzərbaycanşairivəmütəfəkkiriNizamiGəncəvinin

880illikyubileyinəhəsrolunmuşsərgidəƏlyazmalarİnsti
tutu tərəfindənsözustadınınəsərlərininnəfisvə illüstrativ
nəşri,şairin irsinin tədqiqi iləbağlıyenimonoqrafiyalarda
sərgiiştirakçılarınatəqdimolunub.

Son üç ildə çap olunan 100 adda nəşr
Kitab sərgisində ADU-nun stendi zəngindir

MədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıiləBakıEkspoMərkəzindədavam
edənVIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisindəAzərbaycanDillərUniversi
teti(ADU)dətəmsilolunur.

ADUnun mətbuat
xidmətindən bildirilib
ki, sərginin açılış gü
nü ali təhsil ocağının
nəşrlərinin təqdim edil
diyi stendə baş çəkən
Baş nazirin müavini Əli
Əhmədov, mədəniyyət
naziri Anar Kərimov və
təhsilnaziriEminƏmrul
layevburadakınəşrlərlə
tanışolublar.
ADUnun rektoru,akademikKamalAbdulla “Həqiqətinonomastikası”

kitabıhaqqındaməlumat verib.Qeydedilib ki, gərgin tədqiqat işlərinin
bəhrəsiolankitabtarixiAzərbaycantorpaqlarında,indikiErmənistanRes
publikasıərazisindəəsrlərboyuyaşamışazərbaycanlılarınizləriniyoxet
mək üçün 1600ə yaxın toponim, hidronim və oronimin kütləvi şəkildə
dəyişdirilməsi və saxtalaşdırılması, bir çox yaşayış məntəqələrinin isə
məqsədlişəkildəyerüzündəntamamiləsilinməsifaktlarınahəsrolunub.
Kitabınyaxınzamanda ingilis, rusvə fransızdillərindədənəşrinə

zərdətutulur.
Qeydedəkki,sərgidəADUnunsonüçildəçapolunan100addanəş

rinümayişolunur.
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Görkəmli ədəbiyyatşünas alimin 110 illiyi 
elmi sessiya ilə qeyd olunub

AMEA-nın Ni za mi Gən cə vi 
adı na Ədə biy yat İns ti tu tun-
da gör kəm li ədə biy yat şü nas 
alim, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to-
ru, pro fes sor Ab bas Za ma no-
vun (1911–1993) ana dan ol ma-
sı nın 110 il li yi nə həsr edil miş 
el mi ses si ya ke çi ri lib.

Akademiyanın vitse-prezidenti,
NizamiGəncəviadınaƏdəbiyyat
İnstitutununbaşdirektoru,akade-
mikİsaHəbibbəylitədbiriaçaraq
Abbas Zamanovun yubileyinin
keçirilməsi ilə bağlı həmAMEA-
nınHumanitarElmlərBölməsinin,
həmdə institutunElmişurasının
qərarı olduğunu bildirib. Abbas
Zamanovuböyüktədqiqatçı,mü-
kəmməl ədəbiyyat tarixçisi kimi
xarakterizə edən akademik vur-
ğulayıb ki, o,mənbəşünas alim-
dir, arxivlərdə işləyib, yazıçıların
məzarını axtarıb tapıb və onun
Mirzə Ələkbər Sabir, Mirzə Cəlil

haqqındayazdığıelmiəsərlərbu
gündəistinadmənbəyidir.Onun
yazılarındaideologiyanınolmadı-
ğı,sovetdövrünütəbliğetmədiyi
və vətəndaşlıq mövqeyinin çox
güclüolduğudiqqətəçatdırılıb.
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı

Muzeyinin baş direktoru, aka-
demik Rafael Hüseynov “Azər-
baycandiasporuquruculuğunda

Abbas Zamanovun rolu” möv-
zusundaməruzə ilə çıxış edib.
Qeyd edib ki, Abbas Zamanov
çətin həyat yolu keçsə də, heç
zaman şikayətlənməyib, gördü-
yübütünişlərivicdanınınhökmü
iləhəyatakeçirib.
R.Hüseynovvurğulayıbki,Ab-

bas Zamanov 1968-ci ildənMilli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi-

nədirektor təyinedilibvəo illər-
dən, demək olar ki, diaspor yö-
nündədəişlərgörməyəbaşlayıb.
Daha sonra filologiya elmlə-

ri doktoru, professor Qəzənfər
Paşayevin “AbbasZamanovvə
beynəlxalqəlaqələr”mövzusun-
daməruzəsidinlənilib.Vurğula-
nıb ki,Abbas Zamanov bir çox
ədəbi əlaqələrin qurulması ilə
sistemlişəkildəməşğulolub.
Filologiya elmləri doktorla-

rı, professorlar Şirindil Alışanlı
“Klassik ədəbi irs Abbas Za-
manovun araşdırmalarında” və
TahirəMəmməd“Millikimlikuğ-
rundaziyalımübarizəsi”mövzu-
larındaməruzəediblər.
AbbasZamanovunnəvəsi,filo-

logiyaüzrəfəlsəfədoktoru,dosent
Gülgün Əliyeva “Yaddaşlardan
silinməyən alim” adlı məruzəsini
təqdim edib, ailəsi adından elmi
sessiyanın təşkilatçılarına və işti-
rakçılarınatəşəkkürünüçatdırıb.

Vətən bayrağına bükülənlər: Məlik Zülfüqarov
Və tən o za man sar sıl maz olur ki, o tor paq uğ run da ca nın dan, 
qa nın dan ke çən qəh rə man öv lad la ra sa hib olur. Və tə ni biz lər 
üçün hər şey dən mü qəd dəs edən tor pa ğı na onun azad lı ğı 
uğ run da vu ruş muş qəh rə man la rın axan qan la rı dır.

Vətən müharibəsin-
də torpaqlarımızın azad
olunması uğrunda bö-
yük şücaət göstərmiş
şəhid qəhrəmanlarımız-
danbiridəKürdəmirra-
yon Karrar qəsəbəsin-
də dünyaya göz açmış
Məlik Zülfüqarovdur. O,
2001-ci il iyulun 27-də
anadan olub. 2007-ci
ildə qəsəbə tam orta
məktəbininbirincisinfinə
gedib. Onun orta mək-
təbdə təhsil aldığı illər
mənimdəoradaoxudu-
ğumdövrətəsadüfedir-

di.Çoxyaxşıxatirimdədir,Məlikxoşrəftar,üzügülər,təmkinli,ürə-
yiaçıqbirgəncidivəmüəllimlərininböyükhörmətiniqazanmışdı.
Ortaməktəbi2018-ciildəbitirdikdənsonra2019-cuiloktyabrda
hərbi xidmətə yola salındı. 2020-ci ilin 27 sentyabrında Vətən
müharibəsibaşlayanilkgünlərdənFüzuli-Xocavəndistiqamətin-
dəgedəngərgindöyüşlərdəböyükqəhrəmanlıqlavuruşmuşdu.
MənMəlikZülfüqarovunşəhadətininildönümüərəfəsindəana-

sıYeganəAdilovanıevlərindəziyarətetdim.Yeganəanasadə,
həmdəəzab-əziyyətləbaşagətirdiyieviniMəlikZülfüqarovbaş-
daolmaqlaVətənmüharibəsiqəhrəmanlarımızınşəkilləriiləbə-
zəmişdi.Hərbirşəkilqəhrəmanlarınhəyatyolundansözünbelə
gücüyetmədiyidərəcədəxatirələrlədolunələrsəsöyləyirdi.San-
kibukiçikevmüqəddəsbirocağaçevrilmişdi.Evbaşdan-başa
Məlikligünlərixatırladırdı.ÖvladınıVətənuğrundaqurbanver-
mişqəhrəmanananıngözlərindəböyükbirnigaranlıqduyulduğu
kimi,sarsılmazişıqdaparlayırdı.Vətənimizəqəhrəman,namus-
luövladyetişdirdiyiüçünonatəşəkkürümübildirdim.
Yeganəanagözlərinigaranlıqçəkə-çəkəMəlikdəndanışmağa

başlayır.Deyirki,o,xidmətdəolarkənartıqbacısının1-cisinfə
getməkzamanıidi.AncaqMəlikməktəbəilkdəfəözününapar-
mağıarzulayırdı.Anaövladınınarzusunuyerəsalmayaraqbiril
qızınınməktəbəgetməsinitəxirəsalır...
Məlikanası iləsondəfəoktyabrın14-dəəlaqəsaxlayıbvəbu

onunson telefondanışığıolub.Telefonzəngindənarahatolma-
malarını,özlərinəyaxşıbaxmalarınıistəmişdi.Dahasonrabacısı
ilədanışıb.Bacısıdeyib:“Qardaşım,16oktyabrmənimdoğumgü-
nümdür,ammaanamdeyirqardaşınmüharibədədir,doğumgünü
keçirməkolmaz.Məlik“Əzizbacım,inşallahki,sağqayıdım,sənə
özümdoğumgünükeçirəcəm”deyib.O,bacısınaverdiyisözütuta
bilməsədə,Vətənəverdiyisözülayiqincəyerinəyetirdi...
Məlik Zülfüqarov oktyabrın 21-də Füzulinin Əsgərli kəndi uğ-

runda ağır döyüşlərdə düşmən snayperinin gülləsinə tuş gələ-
rək şəhid olub. Doğulduğu Karrar qəsəbəsində torpağa tapşırı-
lıb.AzərbaycanRespublikasıPrezidentininsərəncamınaəsasən
ölümündənsonra“Füzulininazadolunmasınagörə”,“Xocavəndin
azadolunmasınagörə”,“Vətənuğrunda”medallarıilətəltifedilib.
Yeganəanaözünü toparlayıb sözünəböyükməğrurluqhissi

ilədavametdi:“Mənimbugünbircətəsəllimodurki,oğlumunda
cəsarətləvuruşaraqşəhidolduğuFüzulirayonudadaxilQaraba-
ğımızişğaldanazadlığaqovuşub”.
Yeganəxanımözmərdliyiiləartıqölkəmizdəad-sanqazanıb.

O,dövlətimizinşəhidailələriüçünverdiyibirdəfəlikyardımıSi-
lahlıQüvvələrəYardımFondunabağışlayıb.Yeganəxanımbir
dahasübutedibki,onunüçünVətən,yurdsevgisidünyanınən
şirinnemətidir.ÖvladınıVətənuğrundafədavermişanaənçətin
zamanlarındabeləmöhkəm,məğrurladayanmağıbacarıb.
MəlikZülfüqarovundöyüşyoldaşlarıonunmərdliyindənürək-

dolusudanışaraqbizixüsusiləqürurlandırdılar.Qeydetdilərki,
Məlik daimyoldaşlığa sadiq vəmübariz bir oğlan idi vəFüzu-
li-Xocavənd istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə, Füzulinin
birsırakəndlərininazadolunmasındaböyükəzmkarlıqnümayiş
etdirib.Çoxməharətlisnayperidivədüşmənmövqelərininyarıl-
masındaxüsusi rəşadəti iləseçilərəkzabitlərinböyükrəğbətini
qazanmışdı.O,döyüşlərinənşiddətlivaxtıyoldaşlarınıdaimirəli
atılmağavədüşmənəqarşıamansızolmağasəsləyirdi.
MəlikZülfüqarovunkeçdiyiqəhrəmanlıqyolubugününvəgə-

ləcəyinyetişəcəknəsillərinərəşadətörnəyidir.Ruhuşadolsun.
Elmir HƏSƏN

Rəşidin Vətən sevgisi...
Və tə nə sev gi si, düş mə nə son suz nif rə ti Lən kə ran ra yo nu-
nun Sü tə mur dov kən din də dün ya ya gəl miş Rə şid Rə şad oğ lu 
Məm mə do va əbə di bir ömür qa zan dır dı. Gə lib- get di yi yol 
cə mi 23 il çək di, am ma Rə şi din igid li yi, mərd li yi el-oba nın 
di lin də das ta na dön dü. İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də ca nı nı 
30 il düş mən əsa rə tin də olan doğ ma tor pa ğa fə da et mək lə 
ne çə-ne çə gə lən nə sil lə rə nü mu nə ola caq bir ta rix yaz dı. Bə li, 
Lən kə ran eli nin qəh rə man oğ lu hə ya tı nı Azər bay can üçün 
ya şa dı və ona şöh rət ol ma ğı ba car dı. Alov lu Və tən sev gi si nə 
gö rə “Və tən uğ run da” me da lı na la yiq gö rül dü.

Elinə, yurduna ürək-
dən bağlı, qurub-yarat-
maq eşqli, məhəbbət
soraqlı günlərə tapınan
RəşidMəmmədov2015-
ciildəhərbixidmətəge-
dir.Rabitəçiolur,Vətənə
xidmət borcunu layiqin-
cəyerinəyetirir.Hərdə-
fəişğalaltındakıtorpaq-
lar xatırlanandaRəşidin
ənçoxişlətdiyikəlmələr
belə olur: “Vətəni qoru-
maqdan, məqamında
onun yolunda canından
keçməkdən müqəddəs
işyoxdur”.

Buamallaqəlbindəkiqarşısıalınmazistəkonuyenidənordusı-
ralarınaaparır.O,müddətdənartıqhərbiqulluqçukimixüsusikurs-
lardakeçiriləntəlimlərimüvəfəqiyyətləbaşavururvədüşməndən
qisasalacağıgünügözləyir.2020-ciilin27sentyabrındaistəyinə
çatır.KöksündəqəhrəmanürəyidaşıyanigidVətənmüharibəsinin
ilkgünündəermənifaşistlərəqarşıhaqqsavaşınabaşlayır.
TorpaqnaminəRəşidindöyüşyoluağırmüharibəmeydanların-

dankeçir.Füzuliuğrundagedəndöyüşlərdəxüsusiqəhrəmanlıq
göstərir.Xeyliermənizabitvəəsgərinin,texnikasınınaxırınaçı-
xır.DüşmənəqanudduranRəşidMəmmədov29oktyabr2020-ci
ildəşəhidlikzirvəsinəucalır.
Zəfər tariximizdə şərəfi bir ad qoyan Rəşid şəhid olsa da,

əməllərininişığındanömürlərənurgəlir.Buölməzhünərinəgö-
rəLənkərancamaatıRəşidləqürurduyur,həryerdə,hərzaman
xatirəsiniucatutur.

Zəfər ORUCOĞLU 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Rinqdə və döyüş meydanında qalib...

Düz bir il bun dan əv vəl, 2020-ci il 
okt yab rın 7-də ana sı na ver di yi sö zü 
ye ri nə ye ti rə rək elə qa yıt dı ki, bü tün 
el-oba onu qar şı la dı. Ge di şin dən 

ço xu mu zun xə bə ri ol ma sa da, gə li şiy-
lə bü tün Azər bay can onu ta nı dı, qü rur 
duy du... 

Vaxtilərinqdəermənirəqibinindərsinive-
rərəkbayrağımızıgöyəqaldırmışdı.Budəfə
savaşmeydanında canı-qanı bahasına er-
mənilərəqanuddurdu,şanlıZəfərtariximizə
adını həkk etdirdi. İşğal olunmuş torpaqla-
rımızdabayrağımızıdalğalandıranlardanbi-
ri–şəhidFəridMəhərrəmovdansözaçırıq.
Fərid Asif oğlu Məhərrəmov 2002-ci il

fevralın 8-də Bakıda anadan olub. Əslən
Zəngilan rayonunun Cahangirbəyli kəndin-
dəndir. Zəngilan 1993-cü ilin oktyabrında
Ermənistansilahlıqüvvələritərəfindənişğal
olunandaailəsi doğmaocağındandidərgin
düşüb.
Fərid2008-ciildəXocavəndrayonundakı

tamortaməktəbinbirincisinfinəgedir.Daha
sonra Binəqədi rayonunun Rəsulzadə qə-
səbəsindəki99saylıməktəbdəoxuyub,bir
müddət sonra isə təhsilini Kəlbəcər rayon
17saylıtamortaməktəbdə(Bakıdayerləşir)
davam etdirir. Uşaqlıqdan idmanlaməşğul
olanFərid2018-ci ildəGürcüstandakeçiri-
lənMMA(qarışıqdöyüşidmannövü–qay-
dasızdöyüş)üzrədöyüşdəerməniyəqalib
gələrəkgümüşmedalalayiqgörülür.
Fərid 2019-cu ildə orta məktəbi bitirir.

DövlətBədənTərbiyəsivəİdmanAkademi-
yasınaqəbulolunsada,təhsilinidayandırıb
hərbixidmətəyollanır.Xidmətvaxtıonave-
riləntapşırığıvaxtlı-vaxtındayerinəyetirirvə
nizam-intizamıiləseçilir.
2020-ciilin27sentyabrındabaşlananVə-

tən müharibəsində döyüşlərə qatılır. Laçın
rayonuvəTərtərinTalışkəndiuğrundage-
dəndöyüşlərdə iştirakedir.Sentyabrın29-
damənfurdüşməninraketatəşinəticəsində
yaralansa da, döyüş yoldaşlarının həyatını
xilasedir,çoxluqanitirərəkqəhrəmancası-
naşəhidlikzirvəsinəyüksəlir.
AnasıNəzakətMəhərrəmovadeyirki,Fə-

ridinyoxluğuonunəqədərincitsədə,oğlu
ilə qürur duyur.ÇünkiQarabağda dalğala-
nanbayraqdamənimdəoğlumunqanıvar:

“Xoşbəxtəmki,bugünmənbuadıdaşıyı-
ram – mən şəhid anasıyam. Bütün şəhid
analarına üzümü tutub deyirəm ki, bizim
balalarımız ölməyib, onlar şəhid olublar...
Övladlarımız necə ki, bizimbaşımızı aşa-
ğıetmədilər, əyilmədilər.Bizdəqəddimizi
əyməyək, əyilməyək!Düzdür, övlad acısı-
nıheçnəəvəzetmir.Onlarınacısımənim
acımdır... Biz övladlarımıza uşaqlıqdan
Vətənisevməyivəonuqorumağıöyrətdik.
Bunudaonlarözəməlləriiləsübutetdilər.
Ölümün gözünə dik baxa-baxa düşmənin
üstünə getdilər. Canları-qanları bahasına
torpaqlarımızımənfurdüşməndənazadet-
dilər.
Fəridmənimtəkcəoğlumdeyildi,həmdə

dostum,qardaşım,sirdaşımidi,yerigələn-
dəbacım,anamidi.Anamgilməndənuzaq
yaşayırdılar. Onların hansınasa ehtiyacım
olan anda Fərid yanımdamənə dayaq idi.
Mən Fəridlə həmişə fəxr etmişəm. Çünki
istərmüəllimləri, istərsədədostları–hamı
onun tərbiyəsindən, insanlığından, mərdli-
yindəndanışardı”.
Qəhrəman şəhid 2018-ci ildə Gürcüsta-

nayarışagedəndəanasınınşərəfinəmedal
gətirəcəyinəsözverib: “Medalı qazananda
mənəzəngedibdediki,“Ana,düzdür,birinci
yeriqazanmadım,ənönəmlisierməniyəqa-
libgəldim.Azərbaycanbayrağınıbaşımızın
üstündədalğalandırdım”.Həminanyaşadı-
ğımqürurhissinimənikincidəfəonunşəhid
xəbərigələndəyaşadım.Çünkiorinqdədə,
“burinq”dədəbalamerməniyəqalibgəldi,
şəhidlik zirvəsinə yüksəldi, amma məğlub
olmadı”.

Nəzakət xanım deyir ki, sentyabrın 26-da
Fəridləsondəfətelefonladanışıblar:“Müha-
ribənin başlanacağını bilsə də, mənə bildir-
mədi. Həmin gün işdə idim, tanış olmayan
nömrədənmənəzənggəldi.Fərididi.Dediki,
ana,necəsən,atam,qardaşımnecədi?Qar-
daşımsözünəbaxırmı,baxmırsa,mənonunla
danışım.Dedimki,yox,ananqurban,sənne-
cəmənəbaxırdın,odaelə.Sonrayenədö-
nə-dönə soruşdu “yaxşısanmı, mən arxayın
olummuki,sənyaxşısan”...Məndədedimki,
sənnarahatolma,bala,səngəlki,mənyaxşı
olum.Sonsözüdəbuoldu“gələcəmana,gə-
ləcəm,görsəninoğlunnecəgələcək...”.
Sentyabrın29-ukomandirlərinəzəngedən-

dədedilərki,Fəridyaxşıdır.Yanımızdadeyil,
gedənkimisizinlədanışdırarıq.Çoxnarahat
idim.Hissedirdimki,oğlumanəsəolub.Yoxsa
Fəridməniheçvaxtnigaranqoymazdı.Okt-
yabrın5-i qarmaqarışıq yuxugördüm.Gecə
oyanıbevdəvar-gəletməyəbaşladım.Mənə
eləgəldiki,Fəridgəlib,qapınınastanasında-
dır,qapınıaçsam,içərigirəcək.Səhəroğlum
Cəlaladedimki,nəsəFəriddənnarahatam.O
dadediki,ana,qorxma,səninoğlunaslanki-
midir,səninoğlunaheçnəolmaz...Fəriddedi-
yikimidəgəldi.Oktyabrın6-sıeləmöhtəşəm
gəlişiolduki...Hamıonuqarşıladı...”.
AtasıAsifMəhərrəmov:“Allahbütünşəhid-

lərimizərəhməteləsin,qazilərimizəcansağlığı
versin.Oğlumhaqqındamənədanışmaqçox
çətindir.Çoxyaxşıuşaqidi,həmişəqayğımıza
qalırdı.Əsgərliyəgedənəcənevdəçalışırdıki,
özümənəqulluqetsin.Həmişətelefonlada-
nışandadeyirdiki,anamdan,özünüzdənmu-
ğayatolun.Eləbilürəyinədammışdı.Allah18
yaşınacanonubizəverdi,sonraşəhidlikzirvə-
sinəyüksəltdi...Vətənsağolsun!”.
Fəridinənböyükarzusuişğaldaolantor-

paqların azad olunmasında iştirak etmək,
torpaqlarımızıazad,Azərbaycanıbütövgör-
məkidi.Şükürki,Fəridkimiqəhrəmanoğul-
larımızsayəsindəbütünşəhidlərimizinqanı
yerdəqalmadı...
Fərid Məhərrəmov oktyabrın 7-də Sum-

qayıt şəhərməzarlığında torpağa tapşırılıb.
Ölkə başçısının müvafiq sərəncamları ilə
ölümündənsonra“Vətənuğrunda”,“Laçının
azadolunmasınagörə”medallarıilətəltifedi-
lib.Ruhuşadolsun.

Səbinə ƏLİBALAQIZI

“Zəfər palitrası” adlı 
sərgi keçiriləcək

Sum qa yıt Re gional Mə də-
niy yət İda rə si nin dəs tə yi, 
Sum qa yıt Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı nın təş ki lat çı lı ğı 
ilə 8 No yabr – Zə fər Gü nü 
ərə fə sin də “Zə fər pa lit ra sı” 
ad lı sər gi ke çi ri lə cək.

Sərginin keçirilməsində
məqsədazadolunmuşərazi-
lərin füsunkar təbiətinin,mə-
dəni irs nümunələrinin təs-
vir və tərənnümü, müzəfər
Azərbaycan Ordusunun 44
günlükVətənmüharibəsində
göstərdiyimisilsizqəhrəman-
lığın və böyük tarixi Zəfərin
rəssamların peşəkarlığı və
yaradıcılıq məharəti ilə təs-
virivədekorativ-tətbiqisənət
əsərlərindənümayişolunma-
sıdır.
Sərgidəyerli vəxarici rəs-

sam, heykəltəraş, təsviri və
dekorativ-tətbiqi sənət us-
taları iştirak edə bilər. İşti-
rakçıların siyahısı Sumqayıt
Dövlət Rəsm Qalereyasının
rəsmi saytı və sosial media
hesablarındapaylaşılacaq.
Noyabrın 5-də Sumqayıt

şəhər Heydər Əliyev Mər-
kəzində nümayiş olunacaq
əsərlərin müəllifəri diplom-
larlatəltifediləcək.

Ali Hərbi Məktəbdə şəhid kapitanın xatirəsi yad edilib

Ba kı Şə hər Mə də niy yət 
Baş İda rə si və Hey dər 
Əli yev adı na Azər bay can 
Ali Hər bi Mək tə bi nin təş-

ki lat çı lı ğı ilə “Şə hid lər öl məz, 
Və tən bö lün məz!” sil si lə-
sin dən mək tə bin mə zu nu 
– Və tən mü ha ri bə si şə hi di, 
ka pi tan Hə mid Cə fər li nin 
anım gü nü və onun xa ti rə-
si nə həsr edil miş ki ta bın təq-
di mat mə ra si mi ke çi ri lib.

Tədbirdə əvvəlcə 44 günlük
Vətən müharibəsinə və şəhid
HəmidCəfərliyəhəsredilmişvi-
deoçarxlarnümayişolunub.
Heydər Əliyev adına Azər-

baycanAliHərbiMəktəbinin rəis
müavini, polkovnik N.Mövlanov,
1-ci və 2-ci Qarabağ müharibə-
sinin iştirakçıları, şəhidin döyüş
yoldaşları çıxış ediblər. Həmid
Cəfərlinin anası Zenfira xanım
ailəüzvləriadındantədbirintəşki-
latçılarınaürəksözləriniçatdırıb.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji

Universitetininprofessoru,filolo-
giya elmləri doktoru Həcər Hü-
seynova müəllifi olduğu “Şəhid
kapitan Həmid Cəfərli” kitabın-
dansözaçıb.
Tədbir bədii hissə ilə davam

edib. Aparıcılar Lalə Əlimuxta-
rova və Ayaz Məmmədov işti-
rakçıları salamlayaraq Vətən
müharibəsinin hamımız üçün
qəhrəmanlıq rəmzi və qürur

mənbəyi olduğunu vurğulayıb-
lar.XalqartistiMələkxanımƏy-
yubova,müğənnilərRüfətAxun-
dov, Elnur Məmmədov, Amil
Həsənoğlu, rəqqasə Fatimə
Fətəliyevaşəhidlərimizinxatirə-
sinəehtiram,qazilərimizəböyük
hörmət hissi ilə hazırladıqları
nömrələritəqdimediblər.
Xatırladaq ki, cəsur kəşfiyyat-

çı Həmid Cəfərli C.Naxçıvanski
adına Hərbi Liseyin və Heydər
ƏliyevadınaAzərbaycanAliHər-
biMəktəbininməzunuolub.“Qü-
sursuz xidmətlərinə görə” 3-cü
dərəcəli medal, Azərbaycan Si-
lahlıQüvvələrinin95və100illik
yubileymedallarıilətəltifedilib.
Kapitan Həmid Cəfərli 2020-ci

il27sentyabrdanbaşlayanVətən
müharibəsində ön xətdə döyüşə
başlayıb,həmingünazadolunan

CəbrayılrayonununNüzgarkəndi-
nəAzərbaycanbayrağını sancıb.
Füzuli rayonunun bir neçə kənd
və yüksəkliklərinin işğaldan azad
edilməsindəiştirakedib.Oktyabrın
5-dəFüzulirayonununPirəhmədli
kəndiuğrundagedəndöyüşlərdə
qəhrəmancasınaşəhidolub.
Ölkəbaşçısınınmüvafiqsərən-

camları ilə kapitanHəmidKərim
oğlu Cəfərli ölümündən sonra
“Vətənuğrunda”,“İgidliyəgörə”,
“Cəbrayılınazadolunmasınagö-
rə”, “Füzulinin azad olunmasına
görə”,“Xocavəndinazadolunma-
sınagörə”medallarıilətəltifedilib.
Bakı şəhərində II Şəhidlər xi-

yabanında uyuyan kapitan Hə-
midCəfərlidənVətənə3övladı–
CabbarvəHüseynadlıoğlanları,
Zeynəbadlıqızıyadigarqalıb.
Allahrəhməteləsin.



Azərbaycan
9 okt yabr 1971 – Ba kı da Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın 

Ab bas Mir zə Şə rif za də adı na Akt yor evi açı lıb.
9 okt yabr 1980 – İlk azər bay can lı qa dın fəl sə fə elm lə ri dok to ru, 

pro fes sor Şü ku fə Şa mil qı zı Mir zə ye va (20.12.1925 –1980) və fat 
edib. Es te ti ka ta ri xi və nə zə riy yə si nə dair təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

9 okt yabr 1989 – Ta nın mış ya zı çı, şair İs ma yıl Abu zər oğ lu Qa-
ra yev (5.12.1927 – 1989) və fat edib. 

9 okt yabr 2016 – Ədə biy yat şü nas, mətn şü nas Maarif Abı oğ lu 
Tey mur (10.5.1946 – 2016) və fat edib. Azər bay can Döv lət Ədə-
biy yat və İn cə sə nət Ar xi vi nin di rek to ru olub.

10 okt yabr 1907 – Şair, ədə biy yat şü nas Hüm mət Əli oğ lu Əli-
za də (1907–1941) ana dan olub.

10 okt yabr 1911 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, tər cü mə çi, 
mətn şü nas, Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü Ab-
bas Fət tah oğ lu Za ma nov (1911 – 1.4.1993) Nax çı va nın Şə rur ra-
yo nun da ana dan olub.

10 okt yabr 1912 – Əmək dar ar tist Rza Ab bas oğ lu Na di rov 
(1912–1995) Ba kı da do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın akt-
yo ru olub.

10 okt yabr 1935 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Hə mid Ab-
bas (Hə mid Məm mə də li oğ lu Ab ba sov; 1935 – 19.11.1999) ana-
dan olub. Bir çox şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib.

10 okt yabr 1935 – Şair, dra ma turq Şə kər As lan (Şə kər Mir zə 
oğ lu As la nov; 1935 – 13.7.1995) Lən kə ran ra yo nun da ana dan 
olub. 

10 okt yabr 1939 – Gör kəm li şərq şü nas alim, fi  lo lo gi ya elm-
lə ri dok to ru, pro fes sor Aida Nə sir qı zı İman qu li ye va (1939 – 
19.9.1992) Ba kı da do ğu lub. Ye ni dövr ərəb ədə biy ya tı na dair 
təd qi qat la rın müəl li fi  dir. Azər bay can EA Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun 
di rek to ru (1991-1992) olub.

10 okt yabr 1976 – Us tad xa nən də, Qa ra bağ mu ğam ifa çı lı ğı 
ənə nə lə ri nin da vam çı sı Ağa ba la Məm məd ba ğır oğ lu Ab dul la yev 
(1910–1976) və fat edib. Fü zu li ra yo nun da ya şa yıb, bir çox xa nən-
də lə rin müəl li mi olub.

10 okt yabr 2015 – Xalq ar tis ti Nu riy yə Əliağa qı zı Əh mə do va 
(26.12.1950 – 2015) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı-
şıb, fi lm lər də çə ki lib.  

11 okt yabr 1919 – Əmək dar ar tist Əy yub Cə fər oğ lu Məm mə-
dov (1919–1978) Nax çı van da do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

11 okt yabr 1938 – Ya zı çı-jur na list, tər cü mə çi Emil Gü lə li oğ lu 
Ağa yev (1938–2016) Qa za xıs ta nın Çim kənd şə hə rin də do ğu lub. 
“Qa ra gö lün cən ga vər lə ri” bə dii fi l mi nin, sə nəd li fi lm lə rin sse na ri 
müəl li fi  dir.

11 okt yabr 1983 – Xalq ya zı çı sı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı 
Sü ley man Hü seyn oğ lu Rə hi mov (22.3.1900 – 1983) və fat edib. 
Əsər lə ri: “Şa mo”, “Ağ bu laq dağ la rın da”, “Meh man”, “Qaf qaz qar-
ta lı” və s. Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin səd ri olub. 

 
12 okt yabr 1974 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ka man ça ifa çı sı, 

bəs tə kar Qıl man Ba la məm məd oğ lu Sa la hov (16.3.1906 – 1974) 
və fat edib. Azər bay can Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı nın rəh-
bə ri  olub.

12 okt yabr 1990 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Mi ka yıl 
Cab bar oğ lu Azafl  ı (Zey na lov; 21.3.1924 – 1990) və fat edib. Aşıq 
ha va la rı nın müəl li fi  dir.

Dünya 
9 okt yabr 1835 – Fran sız bəs tə ka rı Şarl Ka mil Sen-Sans (Char-

les Ca mil le Saint-Saens; 1835-1921) ana dan olub. Ope ra la rı: 
“Sa rı şah za də”, “Sam son və Da li la”, “Gü müş zın qı rov” və s.

9 okt yabr 1862 – Tür ki yə ya zı çı sı Fat ma Ali yə To puz (1862-
1936) İs tan bul da do ğu lub. Türk ədə biy ya tı nın ilk qa dın ro man çı sı 
ki mi ta nı nıb. Əsər lə ri: “Re fet”, “Cöv dət pa şa və za ma nı” və s.

9 okt yabr 1926 – Rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Yev ge ni Evs tiq-
ne yev (1926-1992) ana dan olub. Film lə ri: “Av to mo bil dən qo run”, 
“Ba ha rın on yed di anı”, “İtal yan la rın Ru si ya da ağ la sığ maz ma cə-
ra la rı”. 

9 okt yabr 1940 – İn gi lis mu si qi çi si, “The Beat les” qru pu nun ya-
ra dı cı la rın dan bi ri Con Len non (John Len non; 1940 – 8.12.1980) 
ana dan olub.

10 okt yabr 1813 – İtal yan bəs tə ka rı Cü zep pe Ver di (Giusep-
pe For tu ni no Fran ces co Ver di; 1813 – 27.01.1901) ana dan olub. 
“Ri qo let to”, “Tra viata”, “Aida” ope ra la rı dün ya mu si qi xə zi nə si nə 
da xil dir.

10 okt yabr 1892 – Serb-xor vat ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı (1961) laureatı İvo And riç (1892-1975) ana dan olub. Ro-
man la rı: “Drin üzə rin də kör pü”, “Trav nisk xro ni ka sı” və s.

10 okt yabr 1913 – Fran sız ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı (1985) laureatı Klod Si mon (Claude Si mon; 1913-2005) ana dan 
olub. Əsər lə ri: “Far sal dö yü şü”, “Fland ri ya yol la rı”, “Qa dın lar”.

10 okt yabr 1930 – İn gi lis dra ma tur qu, sse na rist, şair, ədə biy-
yat üz rə No bel mü ka fa tı (2005) laureatı Ha rold Pin ter (1930-2008) 
ana dan olub. Pyes lə ri: “Mə şuq”, “Evə qa yı dış”, “İti ril miş za ma nın 
ax ta rı şın da”.

11 okt yabr 1885 – Fran sız ya zı çı sı, şair və dra ma turq, ədə biy-
yat üz rə No bel mü ka fa tı (1952) laureatı Fran sua Mo riak (Fran çois 
Mauriac; 1885-1970) ana dan olub. “Mə həb bət səh ra sı”, “İlan yığ-
na ğı”, “İsa nın hə ya tı”, “Qu zu” ro man la rı, “As mo dey” pye si və s. 
əsər lə rin müəl li fi  dir.

12 okt yabr 1896 – İtal yan şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
(1975) laureatı Euge nio Mon ta le (Euge nio Mon ta le; 1896-1981) 
ana dan olub.

12 okt yabr 1924 – Fran sız ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı (1921) laureatı Ana tol Frans (Ana to le Fran ce, əsl adı Fran çois-
Ana to le Thi bault; 16.4.1844 – 1924) və fat edib. Əsər lə ri: “Müasir 
ta rix” sil si lə ro man la rı, “Mə lək lə rin üs ya nı”, “Pinq vin lər ada sı” və s.

12 oktyabr 1935 – İtalyan opera müğənnisi Luçano Pavarotti 
(Luciano Pavarotti; 1935 – 6.9.2007) anadan olub.
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Mil yon la rın diq qə tin-
də olan in cə sə nət 
ba ca rıq, is te dad, 
bö yük zəh mət və 

cə sa rət tə ləb edir. Sə nə tin 
qə bul edil mə di yi vaxt lar da 
be lə pe şə si nə ca nı-qa nı 
ba ha sı na sa rı lan cə fa keş lər 
üçün isə sə nət daim mü-
qəd dəs dir, uca dır.  

Res pub li ka nın Əmək dar ar tis-
ti Sü sən Mə ci do va (1916–1985) 
da sə nə tin ge niş küt lə tə rə fi n-
dən qə bul edil mə di yi, akt yor la-
rın təh did lər lə üz lə şib, ölüm lə 
hə də lən di yi bir dö nəm də səh-
nə yə çı xıb. Ba ca rı ğı, is te da dı, 
məs lə yi nə olan bö yük sev gi si 
sa yə sin də ad dım-ad dım irə li-
lə yib, pil lə-pil lə sə nət zir və si nə 
qal xıb. Teatr da, ki no da ya ra dı-
cı lıq ta le yi nə dü şən epi zod rol-
lar dan be lə im ti na et mə yib, hər 
bir per so na jı inan dı rı cı, ya şa rı 
təq dim edib, ya ra dı cı lı ğı nı yad-
daş la ra ya zıb. Fər di dəst-xət ti nə 
gö rə se çi lən, xa rak te rik rol la rın 
ifa çı sı nı ana dan ol ma sı nın 105-
ci il dö nü mün də ya da sa lı rıq.

XX əs rin əv vəl lə ri nə qə dər 
möv cud olan ic ti mai-mə də ni 
hə yat şərt lə ri nin çə tin li yi haq-
qın da döv rün ədə bi, sə nət mü-
hi tin dən, mət buat sə hi fə lə rin-
dən ki fa yət qə dər xə bər da rıq. 
Hə min il lər də sə nə tə üz tu tan 
in san la rı qa ran lıq da işıq ax ta-
ran mü ca hid lər ad lan dır maq 
olar. Dör dil lik ib ti dai təh sil alan 
Sü sən Mə ci do va səh nə yə ilk 
də fə 1929-cu il də dram dər nə-
yin də çıx mış, bir müd dət son ra 
Türk İş çi Teat rı nın ta ma şa la rın-
da küt lə vi səh nə lər də, epi zod 
rol lar da oy na ma ğa baş la mış dı. 
1933-cü il dən qə dəm qoy du-
ğu Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı na 
öm rü nün so nu na qə dər  sa diq 
qal dı, teat rın apa rı cı akt ri sa la-
rın dan bi ri ki mi ta nın dı, se vil di.  

Xa rak te rik rol lar ifa çı sı ki mi 
ta nı nan Sü sən Mə ci do va bir 
müd dət son ra fi lm lə rə də də-
vət alıb. 1955-ci il də iki fi lm də 
(“Bəx ti yar”, “Gö rüş”) çə ki lib. 
Bun dan son ra ar dı cıl ola raq 
müx tə lif janr lı ek ran əsər lə rin də 
ma raq lı rol lar ya ra dıb. Akt ri sa 
“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di-
ya sı nın is teh sa lı olan “Al ma 
al ma ya bən zər” ki no ko me-
di ya sın da Ha şı mın qa yı na-
na sı, “An la maq is tə yi rəm” 
ki nod ra mın da Bi kə, “Əmək 
və qı zıl gül”də Sü rəy ya, 
“Gün lə rin bir gü nü...” fi l-
min də Mir va ri, “Hə yat bi zi 
sı na yır”da Sa dı qın ar va-
dı, “O qı zı ta pın” de tek tiv 
dra mın da Səy ya rə, “Tü tək 
sə si”ndə Suğ ra xa la, “Sən 
ni yə su sur san?” fi l min də 
Bə bi rin ya nın da iş lə yən qa-
dın, “Şir ev dən get di” fi l min-
də nə nə, “Te le fon çu qız” mə-
həb bət dra mın da Səl mi naz, 
“Tən ha na rın na ğı lı”nda Bəy-
xa nım və di gər fi lm lər də yad da-
qa lan ob raz lar oy na yıb. Ek ran 
ob raz la rı nın ço xu ki çip lan lı ol sa 
da, ya ra dı cı lıq po ten sialı çər çi-
və sin də ro lun hə yat du ru mu na  
və psi xo lo gi ya sı na uy ğun şə kil-
də per so naj la rı inan dı rı cı təq-
dim et mə yə nail olub.  

Akt ri sa nın bir ne çə ki no ob-
raz la rı nı xa tır la yaq: “Bi zim Cə-
biş müəl lim” fi l mi nin il kin kadr-
la rın da fi l min baş qəh rə ma nı 
Cə biş müəl lim lə hə yat yol da şı 
ara sın da olan dialo qun təf si-
rin də Ma ke do nun ana sı nın 
ob raz la ra olan mü na si bə ti ni 
gö rür, akt ri sa nın dialo qun da 
Cə biş müəl li min (mü la yim) və 
hə yat yol da şı nın (tə ləb kar) xü-
su siy yət lə ri ni öy rə ni rik. Ke çid 
xa rak ter li di na mik ha di sə lə rin 
fo nun da kö mək çi per so naj dan 
al dı ğı mız mə lu mat ta ma şa çı-
nı, qis mən də ol sa, ha di sə lə rin 

məğ zi, per so naj la rın qar şı lıq lı 
mü na si bət lə ri lə ta nış edir. Akt-
ri sa nın ro la sə mi mi ya naş ma 
üs lu bu, ro lun xa rak te ri nə uy ğun 
da nış ma sı, döv rün ha di sə lə ri nə 
və xa rak ter lə rə mü na si bə ti onu 
inan dı rı cı çat dır ma sı na im kan 
ve rir.

“Yed di oğul is tə rəm” ta ri xi 
dra mın da əks olu nan hə yat hə-
qi qət lə ri nin məz mu nu ya ra dı cı 
he yə tin pe şə kar ifa sı zə mi nin də 
açı lır, ta ma şa çı da də rin təəs sü-
rat ya ra dır, realist ob raz lar ha-
di sə lə rin şər hi nə rə vac ve rir. Fil-
min il kin kadr la rın da kən də da xil 
olan kom so mol çu la rı qar şı la yan 
Qə qə ni nin ana sı on la rı kənd də-
ki möv cud və ziy yət lə ta nış edir. 
Kən də gə lən at lı la rı qor xa raq 
iz lə yən di gər kənd li lər dən fərq li 
ola raq qa dı nın tə laş için də on-
la ra ya xın la şıb hə yat yol da şı nın 
qi sa sı nı is tə mə si Gə ray bə yin 
zülm və qır ğı nın dan sa kin lə rin 
tən gə gəl di yi ni gös tə rir, kənd də-
ki gər gin ha di sə lə ri ni şərh edir. 
Akt ri sa nın sə mi mi jest lə ri, ro lun 
möv qe yin dən ya ra nan və ziy yə tə 
uy ğun laş dır dı ğı dav ra nı şı ek ran 
per so naj la rı nı fi lm lər də apa-
rı cı rol sə viy yə si-
nə qal dı rır. 

Xalq ar tis ti 
Ta ri yel Qa sı mo vun sə nət dos-
tu haq qın da kı fi  kir lə ri nə nə zər 
sa laq: “Sü sən xa nım Gənc Ta-
ma şa çı lar Teat rı nın tə mə li ni qo-
yan lar dan bi ri dir. Hə mi şə teat rın 
re per tuarın da olan ta ma şa lar da 
apa rı cı rol la rı ifa edib. Sa yı lıb-
se çi lən akt ri sa la rı mız dan idi. 
Ey ni za man da sa də, xe yir xah 
in san idi. Qast rol lar da olan da 
bi zə ye mək bi şi rir, qay ğı mı za 
qa lır dı. Sə mi miy yə ti nə, in san lı-
ğı na gö rə kol lek tiv onu çox se-
vir di. Çox gö zəl in san, pe şə kar 
akt ri sa idi”.

Sü sən Mə ci do va 30-a ya xın 
fi lm də fərq li xa rak ter lər ya ra dıb, 
ey ni za man da fi lm lə rin səs lən-
di ril mə sin də (“Gün keç di” – nə-
nə, “Uşaq lı ğın son ge cə si” – nə-
nə və s.) ya xın dan iş ti rak  edib. 

Xalq ar tis ti Ya sin Qa ra yev 
onun dubl yaj sə nə ti nə önəm 
ver di yi ni, tez-tez fi lm lə rin səs-
lən di ril mə si nə də vət al dı ğı nı 
de yir: “Mən Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı na gə lən də (1974-cü il) 
Sü sən xa nım ar tıq məş hur akt-
ri sa idi. Çox güc lü yu mor his si 
var dı. Səh nə plas ti ka sı, təq di-
ma tı sə mi mi, ko lo rit li idi. Bax-
ma ya raq ki, dör dil lik təh si li var dı, 
ədə bi əsər lə ri də rin dən qav ra yır, 
müx tə lif ta ma şa lar da mə ha rət lə 
çı xış edir di. Ko me di ya nın qro-
tesk tə rə fi  ni da ha çox xoş la yır dı. 
Ya dım da dır, ya zı çı İsi Mə lik za-
də nin “Sağ lıq ol sun” ko me di ya-
sı na Əmək dar ar tist Hə sən Əb-
luc qu ru luş ver miş di. Ko me di ya 
qro tesk üs lub da de yil di, an caq 
Hə sən müəl lim də yi şib bu üs-
lub da səh nə ləş dir miş di. O, ye ni-
lik se vən re jis sor idi. Biz hə min 
ta ma şa da tə rəf-mü qa bi li ol duq. 
Sü sən xa nım ta ma şa da jan rın 
şərt lə ri nə, re jis so run tə lə bi nə 
ca vab ve rə rək elə ifa də li oy na-
yır dı ki, biz ha mı mız onun ifa sı-
na təəc cüb edir dik. 

Hə yat yol da şı Əli ba ba Da-
da şov da teatr da iş lə yir di. İşə 
hə mi şə bir yer də gə lib-ge dir di-
lər. Cey hun adın da bir oğ lan la rı 
var dı. Mən teat ra ye ni gə lən də 
da nı şır dı lar ki, teatr da ye ga nə 
qa dın dır ki, 50 ya şın da uşaq 
dün ya ya gə ti rib. Öv lad la rı ol-
mur muş. Cey hun bir qə dər gec 
dün ya ya gə lib. Yax şı əl qa bi liy-
yə ti var dı. Tə lə bə ol du ğu muz 
üçün hə min il lər də ki ra yə də 
qa lır dıq. Sü sən xa nım da dad lı 
xö rək lər bi şi rir, bi zi tez-tez ev-
lə ri nə qo naq ça ğı rır dı ki, ev xö-
rək lə ri ye yək. 

Oğ lu Cey hun sə nə ti seç-
mə di, ti ca rət lə məş ğul olur du. 

S ü  s ə n 
x a  n ı  m ı n 

öm rü nün axır 
çağ la rın da hiss edir dik ki, 

ev dən tez-tez çıx ma ğa ça lı şır. 
Mə lum mə sə lə di ki, ailə bö yü-
müş dü, gə lin, nə və lər var dı. 
Yer lə ri da rıs qal idi. O özü də 
diabet xəs tə si idi. Tez-tez teat-
ra gə lir, re jis sor dan rol is tə yir di. 
Re jis sor de yən də ki, ay Sü sən 
xa nım, axı rol lar bö lü nüb,  de yir-
di, ey bi yox du, küt lə vi səh nə lə rə 
çı xa ram, tə ki rol ol sun.  Söz süz 
rol la rı oy na maq üçün də səh nə-
yə çı xır dı. Biz hiss edir dik ki, o, 
ra hat ol ma sı üçün vax tı nı iş də 
ke çir mək is tə yir di. Tə ki məş ğul 
ol sun, ba şı qa rış sın. Rol la rı o 
qə dər sə mi mi, meh ri ban oy-
na yır dı ki, tə rəf-mü qa bil ol saq 
be lə, oyu nu nu hey ran lıq la iz lə-
yir dik. Səh nə dən çı xan da be lə 
ye ri şi nə al qış səs lə nir di. Bü tün-
lük lə sə nə tə bağ lı in san idi...”.

Sü sən Mə ci do va fər di xa rak-
te rin dən rol la rı na pay bö lür, on-
la rı xü su si mə həb bət, sev gi ilə 
ya ra dır dı. Akt ri sa nın “Gö rüş” 
ki no ko me di ya sın da kı Səl mi naz 
ob ra zı ümu mi ləş dir di yi ti pik qa-
dın su rət lə rin dən bi ri dir. Zəh-
mət keş man qa baş çı sı, qay ğı-
keş və tə ləb kar ana Səl mi naz 
öh də çi li yə gö tür dü yü bö yük bir 
pam bıq sa hə si nə baş çı lıq edir. 
Oğ lu Ən vər onun la bir gə pam-
bıq yı ğan ma şı nı ilə sa hə də dir. 
Ma şı nı xa rab olan Ən vər onu 
dü zəlt mək üçün çi lin gər ça ğı-
rır. Çi lin gər isə kənd sa kin lə ri-
nin meş şan, tən bəl ki mi ta nı dı ğı 
Ka mil dir. İşin ya rım çıq qal ma-
sın dan ni ga ran olan ana həm 
də pam bıq yı ğan ma şı nı ida rə 
edən oğ lu nun sə riş tə siz li yin dən 
na ra hat dır. Ka mi lin çi lin gər ki-
mi kö mə yə gəl mə si isə man qa 
baş çı sı nın na ra hat lı ğı nı da ha 
da ar tı rır, dur ma dan de yin mə-
si nə sə bəb olur. Ka mi lin tez 
bir za man da ma şı nı dü zəlt mə-
sin dən son ra isə oğ lu nun pe şə 
təc rü bə si nin art ma sı üçün onun 
kö mə yi nə eh ti ya cı ol du ğu nu de-
yir, Ən və rə kö mək et mə si ni is tə-
yir. Ki çikp lan lı ro lun xa rak te ri ni, 
da xi li ni ga ran lı ğı nı ha di sə lə rə 
uy ğun şə kil də, xa rak te rik ciz gi-
lər lə təq dim edən akt ri sa fərq li 
rol la rın sə ciy yə vi cə hət lə ri nin 
açıl ma sı na daim im kan ya ra dıb. 
Onun rol la rı na də qiq ya naş ma 
üs lu bu müx tə lif dövr in san la rı-
nın xa rak ter lə ri ni çöz mə yə, təh-
lil et mə yə im kan ve rib. 

Akt ri sa nın “Bir 
cə nub şə hə rin də” 
fi l min də can lan dır-
dı ğı Mən su rə ob-
ra zı da fa də li dir. 

Mən su rə qon şu da 
olan toy mə ra si mi ni iz lə yə rək 
hə səd çə kir, öv lad la rı nın ailə 
qur ma sı nı ar zu la yır. La kin oğ lu 

Mu ra dın jur na list qız Rə na ya 
vu rul du ğu nu bi lən də qa yı-
na na ol ma is tə yi alt-üst olur. 
Hət ta bu ni kah baş tu tar sa 
ürə yi nin part la ma sı na sə bəb 
ola ca ğı nı söy lə yə rək tüğ yan 

et mək dən çə kin mir. Köh nəl miş, 
pas at mış dü şün cə lə rin heç bir 
əsas ol ma dan ailə da xi lin də sal-
dı ğı ni faq, na ra zı lıq sa də, la kin 
avam dü şün cə li ev qa dı nı nın 
mən tiq siz mü na si bə tin də gös tə-
ri lir, ic ti mai qı naq qor xu su ki mi 
təq dim olu nur.   

“Göz lə mə ni” fi l min də Sü sən 
xa nım la tə rəf-mü qa bil olan ki-
noakt ri sa, Fər qa nə Qu li ye va 
onun sə nət uğu ru nu fər di is te-
da dı ilə əla qə lən di rir: “Gül gəz 
ro lu na çə ki lən də çox ca van, hə-
yat se vər bir qız idim. Bu mə nim 
ki no da ilk ro lum idi. Se vi nir dim 
ki, elə bir akt ri sa ilə tə rəf-mü qa-
bil ol mu şam. Çox sa də xa nım 
idi. Mə nə sə xa vət lə, xe yir xah lıq-
la ya na şır dı, ana lıq mü na si bə ti 
gös tə rir di. An caq ro lu ta ma mi lə 
fərq li, hiy lə gər və tə kəb bür lü idi. 
Onun la bir yer də iş lə mək ol duq-
ca asan idi. Biz bir-bi ri mi zi gö-
zəl ba şa dü şür dük. Çə ki liş lər də 
mə nə çox sti mul ve rir di. Sə nət 
təh si li ol ma ma sı na bax ma ya raq 
çox tə bii oy na yır dı. İşi ni se vən, 
hör mət lə ya na şan xa rak te rik 
akt ri sa idi. Özü nə məx sus rol la rı 
var dı və ta ma şa çı ya tə sir et mə-
yi ba ca rır dı...”.

Şəhla ƏMİRLİ
kinoşünas

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

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

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

Gül kimi yumşaqlıq göstərmə, gerçək,
Olma ikiüzlü, bənövşələrtək.
Ömrü başa vurar şir ürəklilər,
Öküz ürəklidə olmaz bir hünər.

(“Leyli və Məcnun”)

Xalqa rahatlıq istə, əzmə, incitmə onu,
Utanmaqdan başqa şey deyil bu işin sonu.

(“Sirlər xəzinəsi”)

Bazarın rəvacdır yaxşı işlərlə,
Kasadlıqda qoyma dostunu belə.

(“Xosrov və Şirin”)
Hər kim qənaətlə əgər şad olar,
O hörmətli olar, sərazad olar.

(“Yeddi gözəl”)

Yoxsulluq üz versə sənə, heç zaman
Yalvarıb istəmə kimsədən aman.

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Bir şəxsin olmasa şəxsə imdadı,
Say vaxtı heç saya alınmaz adı.

(“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

Ömrü başa vurar şir ürəklilər...Nizami sözündən incilər

Kiçikplanlı rolların səmimi ifaçısı

Filarmoniyada oktyabr ayı üzrə konsertlər 
M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo-
ni ya sı nın okt yabr ayı üçün təd bir lər pla nı açıq la nıb.

Fi lar mo ni ya nın mət buat xid mə tin dən bil di ri lib ki, okt yab rın 
8-də təş kil edi lə cək ilk kon sert Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 100 
il li yi nə həsr olu na caq. Kon sert də Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay can 
Döv lət Sim fo nik Or kest ri çı xış edə cək. So list lə ri Xalq ar tist lə ri 
Fər had Bə dəl bəy li (piano), Ye ga nə Axun do va (piano), Mu rad 
Adı gö zəl za də (piano) və Əmək dar ar tist İl ham Nə zə rov olan 
kon ser ti Xalq ar tis ti Yal çın Adı gö zə lov və Əmək dar ar tist Fuad 
İb ra hi mov ida rə edə cək.

Okt yab rın 15-də ta ma şa çı la ra “Zə fə rə apa ran yol” ad lı kon sert 
proq ra mı təq dim olu na caq. Mus ta fa Meh man da ro vun di ri jor lu ğu 
ilə Üze yir Ha cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri 
çı xış edə cək.

Okt yab rın 18-də Bey nəl xalq Azər bay can Vo kal çı lar Fes ti va lı çər-
çi və sin də kon sert ola caq. Azər bay can Döv lət Xor Ka pel la sı (bə dii 
rəh bər və baş di ri jor – Xalq ar tis ti Gül ba cı İma no va) çı xış edə cək.

Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 100 il li yi nə həsr 
olun muş kon sert okt yab rın 22-də ye ni dən təq dim olu na caq.

da küt lə vi səh nə lər də, epi zod 
rol lar da oy na ma ğa baş la mış dı. 
1933-cü il dən qə dəm qoy du-
ğu Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı na 
öm rü nün so nu na qə dər  sa diq 
qal dı, teat rın apa rı cı akt ri sa la-
rın dan bi ri ki mi ta nın dı, se vil di.  

Xa rak te rik rol lar ifa çı sı ki mi 
ta nı nan Sü sən Mə ci do va bir 
müd dət son ra fi lm lə rə də də-
vət alıb. 1955-ci il də iki fi lm də 
(“Bəx ti yar”, “Gö rüş”) çə ki lib. 
Bun dan son ra ar dı cıl ola raq 
müx tə lif janr lı ek ran əsər lə rin də 
ma raq lı rol lar ya ra dıb. Akt ri sa 

həb bət dra mın da Səl mi naz, 
“Tən ha na rın na ğı lı”nda Bəy-
xa nım və di gər fi lm lər də yad da-
qa lan ob raz lar oy na yıb. Ek ran 
ob raz la rı nın ço xu ki çip lan lı ol sa 

qi sa sı nı is tə mə si Gə ray bə yin 
zülm və qır ğı nın dan sa kin lə rin 
tən gə gəl di yi ni gös tə rir, kənd də-
ki gər gin ha di sə lə ri ni şərh edir. 
Akt ri sa nın sə mi mi jest lə ri, ro lun 
möv qe yin dən ya ra nan və ziy yə tə 
uy ğun laş dır dı ğı dav ra nı şı ek ran 
per so naj la rı nı fi lm lər də apa-
rı cı rol sə viy yə si-
nə qal dı rır. 

qa lır dıq. Sü sən xa nım da dad lı 
xö rək lər bi şi rir, bi zi tez-tez ev-
lə ri nə qo naq ça ğı rır dı ki, ev xö-
rək lə ri ye yək. 

Oğ lu Cey hun sə nə ti seç-
mə di, ti ca rət lə məş ğul olur du. 

S ü  s ə n 
x a  n ı  m ı n 

öm rü nün axır 

Akt ri sa nın “Bir 
cə nub şə hə rin də” 
fi l min də can lan dır-
dı ğı Mən su rə ob-
ra zı da fa də li dir. 

Mən su rə qon şu da 
olan toy mə ra si mi ni iz lə yə rək 
hə səd çə kir, öv lad la rı nın ailə 
qur ma sı nı ar zu la yır. La kin oğ lu 

Mu ra dın jur na list qız Rə na ya 
vu rul du ğu nu bi lən də qa yı-
na na ol ma is tə yi alt-üst olur. 
Hət ta bu ni kah baş tu tar sa 
ürə yi nin part la ma sı na sə bəb 
ola ca ğı nı söy lə yə rək tüğ yan 

et mək dən çə kin mir. Köh nəl miş, 
pas at mış dü şün cə lə rin heç bir 
əsas ol ma dan ailə da xi lin də sal-
dı ğı ni faq, na ra zı lıq sa də, la kin 
avam dü şün cə li ev qa dı nı nın 
mən tiq siz mü na si bə tin də gös tə-
ri lir, ic ti mai qı naq qor xu su ki mi 
təq dim olu nur.   

“Göz lə mə ni” fi l min də Sü sən 
xa nım la tə rəf-mü qa bil olan ki-
noakt ri sa, Fər qa nə Qu li ye va 
onun sə nət uğu ru nu fər di is te-



8 www.medeniyyet.az

№76 (1853)
8 oktyabr 2021son səhifə İsgəndəriyyə Kitabxanasında 

Nizaminin 880 illiyinə həsr olunmuş tədbir 
AzərbaycanınMisirdəkiSəfirliyiNizamiGəncəvinin880illik
yubileyimünasibətiləsilsilətədbirlərtəşkiledir.Misirinməşhur
İsgəndəriyyəKitabxanasındakeçirilənnövbətitədbirdəsəfir
TuralRzayev,kitabxananındirektoruMustafaəlFəki,kitabxa
nanınəməkdaşları,diaspornümayəndələriiştirakediblər.

Tədbir iştirakçılarıNizamiGəncəvinin İsgəndəriyyəKitabxa
nasındakıbüstününönünəgüldəstələriqoyublar.
SəfirT.Rzayev

Azərbaycanınvə
Şərqindahişairvə
mütəfəkkirininzəngin
irsibarədəətrafımə
lumatverib.Diqqətə
çatdırıbki,2021ciil
Azərbaycanda“Niza
miGəncəviİli”elan
edilib.Diplomathəm
çininAzərbaycanın
mədəniirsi,coğrafi
mövqeyi,YaxınŞərq
ölkələri,ocümlədənMisiriləəlaqələrindənbəhsedib.
İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoruMustafa əl Fəki bildi

ribki,MisirvəAzərbaycanxalqlarınıortaqmədəniyyət,dinvə
dostluqəlaqələribirləşdirir.Odiqqətəçatdırıbki,NizamiGən
cəviŞərqindahişəxsiyyətlərindənbiridir.Onunbüstününİslam
aləmininklassiklərivəgörkəmlialimləri iləyanaşıkitabxanada
qoyulmasıbununbariznümunəsidir.
Misirdəfəaliyyətgöstərən“Vətənpərvər”AzərbaycanDiaspor

TəşkilatlarıBirliyininsədri,tədqiqatçıalimSeymurNəsirovikiöl
kənintarixivəmədəniirsiiləbağlıərəbmənbələrindəolanfakt
larbarədəməlumatverib.Oqeydedibki,NizamiGəncəvinin
“İsgəndərnamə”əsərindəMisirinadıçəkilir.
TədbirdəMisir vəAzərbaycankitabxanalarınınəməkdaşlığı

nındahadagüclənməsinin,hərikiölkənintədqiqatçılarıarasın
dabirgəlayihələrinhəyatakeçirilməsininvacibliyivurğulanıb.
SondasəfirNizaminin“LeylivəMəcnun”poemasındanfraq

mentintəsviriolansuvenirivəAzərbaycanhaqqındaərəbdilində
nəşredilmişkitablarıİsgəndəriyyəKitabxanasınahədiyyəedib.

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi 
COVİD-19-la mübarizəyə də qoşulur

NizamiGəncəviBeynəlxalqMərkəzininüzvlərininDünya
SəhiyyəTəşkilatının(DST)BaşdirektoruTedrosAdanomQeb
reisusiləgörüşükeçirilib.

GörüşzamanıNizamiGəncəviBeynəlxalqMərkəzinin“Peop
les Vaccine Allience” qrupunda rolu, o cümlədən COVİD19
peyvəndlənməsi ilə bağlı dünyada bərabərsizliyin səbəbləri,
pandemiyaya son qoyma və azgəlirli ölkələrin vaksinlə təmin
olunmasınıngücləndirilməsiyoluhaqqındamüzakirələraparılıb.
Mərkəzdənverilənməlumatagörə,görüşdəAzərbaycanınDST

yəCOVİD19 iləmübarizə üçün göstərdiyi dəstək xüsusi qeyd
olunub.BaşdirektorTedrosAdanomQebreisusuntəşəbbüsüilə
DünyaSəhiyyəTəşkilatıvəNizamiGəncəviBeynəlxalqMərkəzi
ninCOVİD19üzrəişçiqrupununyaradılmasırazılaşdırılıb.

400 avroluq mədəniyyət çeki 
İspaniyada gənclər üçün təşviqedici addım

İspaniyanınBaşnaziriPedroSançeshökumətin2022ciilin
dövlətbüdcəsiçərçivəsindəgənclərüçünmədəniyyətçeki
tətbiqetməkniyyətindəolduğunubildirib.Çekyetkinlikyaşına
çatdığızamanbütüngənclərətəqdimediləcək.

400avroluqçekki
tabların alınması və
ya bədii fəaliyyətin
hər hansı bir növü
üçünveriləcək.Pedro
Sançes mədəniyyət
bonuslarının Fransa
və İtaliya kimi Avro
pa ölkələrində artıq
qüvvədə olduğunu
vurğulayıb. Məqsəd
gəncləri incəsənətə
və mədəniyyətə cəlb
etmək, koronavirus pandemiyasından zərbəni ilk alanlardan
olanbusahənitəşviqetməkdir.
Xatırladaqki,buyaxınlardaRusiyadada1422yaşındayeni

yetməvəgənclərüçünnəzərdətutulan“Puşkinkartı”proqramı
nabaşlanılıb.Gənclərəteatr,muzey,konsertsalonlarıvədigər
mədəniyyətmüəssisələrini pulsuz ziyarət etmək imkanı verən
kartıntətbiqiölkəninmədənimühitindəməmnunluqlaqarşılanıb.
Proqramaəsasən, sentyabrdekabr ayları üçün kartdakı pul

vəsaiti3000rublolacaq,növbətiildəisə5000rubladək(60avro
vəya120AZN)artırılmasınəzərdətutulur.Yenisistemgənclərin
mədəniyyətvəincəsənəthadisələrindənkənardaqalmamasına
şəraityaradır.Hesablamalaragörə,ümumilikdə13milyonnəfər
“Puşkinkartı”nınsahibiolacaq.
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“Suğra və oğulları” Cənubi Koreyaya gedib
Busan Beynəlxalq Film Festivalının əsas proqramında təqdim olunacaq

Oktyabrın6daCənubiKoreyanınBusan
şəhərində26cıBeynəlxalqfilmfestiva
lı(BusanİnternationalFilmFestival)işə
başlayıb.Oktyabrın15dəkdavamedəcək
festivalgünlərindəCənubiKoreyanınikinci
böyükşəhərinin6kinoteatrında70ölkədən
223filmtəqdimolunacaq.Kinosevər
lərfestivalatəqdimolunmuşqısametrajlı
filmləriisə“Youtube”və“Naver”(CənubiKo
reyanınəniriinternetportalıvəaxtarışsis
temi)platformalarındaseyredəbiləcəklər.

BakıMediaMərkəzi, “Butafilm”, “Arizona
Productions”(Fransa)və“Salarfilm”in(Alma
niya)birgəistehsalıolan“Suğravəoğulları”
bədiifilmifestivalınmüsabiqəbölməsinəse
çilib.KinorejissorİlqarNəcəfinfilmifestivalın
“Kim Jiseok” adına əsasmükafatı uğrunda
yarışacaqekranəsərlərindənbiridir.
Filmdə İkinci Dünya müharibəsi dövrün

də Azərbaycanda, ucqar kənddə yaşayan
insanların taleyindənbəhsolunur.Filmokt
yabrın8də,10davə14dəBusanşəhərinin
müxtəlifkinoteatrlarındanümayişolunacaq.
CənubiKoreyadapandemiyanın4cüvə

daha ağır dalğasının müşahidə olunduğu
birvaxtdafilmfestivalıkimikütləvi tədbirin
keçirilməsinə dair şübhələr olsa da, təşki
latçılarsondafestivalıonlayndeyil,ənənəvi
qaydadakeçirməyəqərarveriblər.Festival
çərçivəsindəforum,seminarvəustaddərs
ləridəkeçiriləcək.
Qeyd edək ki, Busan Beynəlxalq Film

Festivalı CənubŞərqi Asiyanın ən böyük
kino tədbiri hesabolunur.Festival 1996cı
ildənkeçirilir.

Xanım Frensis Hogen açıb sandığı...
“Facebook”sosialşəbəkəsitarixində
görünməmişböhranlaüzləşib.Əvvəl
lərbuşirkətdəməlumatlarınemalıüzrə
mütəxəssisvəzifəsindəçalışanxanım
FrensisHogentərəfindənaçıqlanmış
ifşaediciməlumatlarböyükqalmaqalilə
nəticələnib.

HogenABŞSenatınınİstehsalçıhüquq
larınınmüdafiəsi,məhsulun təhlükəsizliyi
və məlumatların təhlükəsizliyi məsələləri
üzrə Yardımçı Komitəsində dinləmələrdə
ifadə verib. O qeyd edib ki, “Facebook”
uşaqlaraziyanvurur,cəmiyyətdəayrıseç
kilikyaradırvədemokratiyanınəsaslarını
sarsıdır.
Mayayında “Facebook”u tərketdiyinibil

dirənFrensisHogendeyibki,işlədiyidövrdə

şirkətinözmənfəətiniictimaitəhlükəsizlikdən
üstün tutmasına, insanların həyatını riskə
məruzqoymasınagörənarahatlıq keçirirdi.
O,müvafiqsənədləriKonqresətəqdimedib.

Mətbuatda dərc edilmiş sənədlərdən
məlumolurki,şirkətməşhurşəxslərə,si
yasətçilərə və yüksəkvəzifəli “Facebook”
istifadəçilərinə müxtəlif münasibət bəslə
yir.Beləşəxslərinuçotqeydlərinəmode
rasiya siyasəti, yəni çarpaz yoxlama adı
iləməşhurolan “XCheck”sistemiyazəif
tətbiqedilir,yadaümumiyyətlə,tətbiqedil
mirdi.Sadədildədesək,həministifadəçi
lərin postları sosial şəbəkə qaydalarını
pozduqdabelə,bupostlarsilinmirdi.
Dinləmələr zamanı senatorlar şirkəti

kəskin tənqidediblər.Qanunvericilərbil
diriblər ki, onlar “Facebook”un uşaqlar

üçünyaxşıplatforma(“Facebook”unuşaq
larüçünuyğunlaşdırdığıİnstagramplatfor
masınəzərdətutulub)olabiləcəyinəinan
mırlar.

Yerdən kino çıxardanlar gəlib...
Kosmosda ilk film çəkilir  

“Roskosmos”BirliyininvəRusiyanın“Birincikanal”və“Yellow,
BlackandWhite”studiyasınınbirgəlayihəsiolan“Çağırış”filminin
kosmosdanəzərdətutulançəkilişləribaşlayıb.

Oktyabrın5də
Baykonurdan(Qa
zaxıstan)kosmosa
uçan“SoyuzMS
19”gəmisiaktrisa
YuliyaPeresild,
rejissorAntonŞi
penkovəkosmo
navtAntonŞkap
lerovubeynəlxalq
kosmikstansiyaya
çatdırıb.
QeyriadiekipajıstansiyanınkomandiriTomasPeske,kosmonavt

larOleqNovitskivəPyotrDubrov,yaponastronavtıAkihikoHoside,
ABŞastronavtlarıMarkVandeHay,ŞeynKimbrouvəMeqanMakAr
turqarşılayıblar.Oktyabrın6dakinoekipajçəkilişəbaşlayıb.
PeresildvəŞipenkostansiyada12günqalacaqlar.Çəkilişlərdə

onlaraRusiyakosmonavtlarıköməkgöstərəcəklər;onlarfilmdəelə
kosmonavtrollarınıifaedəcəklər.VaxtbaşaçatandansonraYuliya
PeresildiləKlimŞipenkokosmonavtOleqNovitskiilə“SoyuzMS
18”dəYerəqayıdacaqlar.
“Çağırış”kinematoqrafiyatarixindəkosmosdalentəalınmışilkbə

diifilmolacaq.Ekranəsəribirkosmonavtınhəyatınıxilasetməküçün
heçvaxtkosmosdaolmayanbirhəkimqadınhaqqındadır.

GÜL CA HAN

“Agent 007”nin məşhur 
avtomobili “klonlanır”

Britaniyaavtomobilşirkətlərindən“TheLittleCarCompany”,
“Agent007”filmlərininqəhrəmanıCeymsBondqədərməşhur
olanavtomobilin–“AstonMartin”markasınaaid“DB5”mode
lininməhdudsaydaburaxılışınaqərarverib.“DB5”benzinlə
deyil,elektrikləçalışacaq.

20 at gü
cündə, mak
simum 75
km/saat sü
rəti olacaq
elektromobi
lə ilkin ola
raq 90 min
funtsterlinq,
t ə x m i n ə n
125 min dol

larqiymətqoyulub.Kabrioletdə(üstüaçılıbbağlananavtomobil)
birçoxunikalözəlliklərnəzərdətutulub.Ocümlədənsürücülük
təcrübəsiolmayan,onuhəttauşaqlardaidarəedəbiləcək.Bu
nunüçünmüvafiqsürətrejimləriniişəsalanqurğu(qadjet),oriji
nalındaolduğukimi,sürücününqapısında“gizlədiləcək”.
Avtomobildə,orijinaldaolduğukimi,önfənərlərdənçıxan”si

lahlülələri”ndəngülləyerinə,sayrışanişıqlarbərqvuracaq.Şir
kətdən verilənməlumata görə, əgər layihə gözlənilənmarağı
yaradabilsə,“BugattiType35”və“Ferrari250TestaRossa”av
tomobillərinindəelektrikləişləyənoxşarlarıhazırlanacaq.

CAVİD

“Nar bağı” filmi Sürixdə nümayiş etdirilib
İsveçrədəfəaliyyətgöstərən“Azərbaycanın
Dostları”BirliyinintəşkilatçılığıiləSürixşə
hərindəazərbaycanlırejissorİlqarNəcəfin
“Narbağı”bədiifilminümayişetdirilib.

Diasporla İş üzrəDövlət Komitəsindən
bildirilibki,filminnümayişindənöncəbirli
yinsədriArzuƏliyevaBodmerçıxışedib,
ekran əsərinin Anton Çexovun məşhur
“Albalı bağı” pyesinin motivləri əsasında
çəkildiyini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, fil
mindünyapremyerasıÇexiyanınKarlovı
VarıBeynəlxalqFilmFestivalındagerçək
ləşib. Filmin  Bazel şəhərində “Cinema
Querfeld” festivalında nümayişi üçün al
mandilindəaltyazısı“AzərbaycanınDost
ları”Birliyinintəşəbbüsüiləhazırlanıb.

Qeyd edək ki, “Azərbaycanın Dostları”
Birliyi son illərmüxtəlif filmlərimizi “Cine
maQuerfeld”festivalınatəqdimedib.

ParisdəkiAzərbaycan
MədəniyyətMərkəzində
AzərbaycanınFran
sadakısəfiriRəhman

Mustafayevinbuölkəninən
nüfuzlualitəhsilocağıolan
“SciencesPoParis“universi
tetinintələbələriiləgörüşü
olub.

Görüşdə tələbələrəAzərbay
canın tarixi, xarici siyasəti və
2020ciildəki44günlükmühari
bədənsonrakıvəziyyəthaqqın
daməlumatverilib.Səfirbildirib
ki,Fransanındatəmsilolundu
ğuBMTTəhlükəsizlikŞurasının
1993cü ildə qəbul olunmuş 4
qətnaməsiQarabağınAzərbay
canın tərkib hissəsi olduğunu
təsdiqləyir.Ölkəmizötənillərər
zindəmünaqişəninhəllindəsülh
yolunu tutub,ammaqarşı tərəf
işğalçısiyasətinidavametdirib.
Ötən il Ermənistanın növbəti
hərbi təcavüzünəcavabolaraq

Azərbaycan işğal altındakı tor
paqlarının azad edilməsi məq
sədiləVətənmüharibəsinəbaş
layıb.AliBaşKomandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli

Ordumuz 44 gün ərzində tor
paqlarımızıazadedib.
Səfir müharibədən sonrakı

vəziyyətdən söz açaraq, azad
edilmiştorpaqlarımızınminadan

təmizlənməsi,işğaldövründəer
mənisilahlıqüvvələri tərəfindən
tamamilə dağıdılmış şəhər və
kəndlərinyenidənqurulması,bu
ərazilərdənəqliyyatinfrastruktu
rununbərpasıistiqamətindəgö
rülənişlərdəndanışıb.Həmçinin
müharibədənsonraregiondaya
ranmışreallıqdandanışaraqye
ni geosiyasi mənzərəni təqdim
edib,AzərbaycanFransamüna
sibətlərinətoxunub.
Sonda səfir tələbələrin sual

larını cavablandırıb. Tələbələr
Azərbaycan Mədəniyyət Mər
kəzindəkimuzeylətanışolublar.
Onlara ölkəmizlə bağlı kitablar
və “İkinci Qarabağ müharibə
sindənbirilsonra”adlıməlumat
broşürütəqdimolunub.

Fransalı tələbələr Parisdəki 
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 
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