
Və tən mü ha ri bə sin də 
şan lı Qə lə bə mi zin bi-
rin ci il dö nü mü mü na-
si bə ti lə Mə də niy yət 

Na zir li yi nin təş kil et di yi sil si lə 
təd bir lər da vam edir. 

No yab rın 4-də Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də bu sil si lə-
dən növ bə ti təd bir – gör kəm li 
xa nən də, Xalq ar tis ti Xan Şu-
şins ki nin (İs fən di yar As lan oğ lu 
Ca van şi rov; 1901-1979) 120 il li-
yi nə həsr olun muş “Ha va lan sın 
Xa nın sə si” ad lı mil li mu si qi ax-
şa mı ke çi ril di. 

Təd bir mu ğam us ta dı nın öz 
ifa sın da məş hur “Şu şa nın dağ-
la rı” mah nı sı nın lent ya zı sı nın 
səs lən di ril mə si ilə baş la dı.

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin-
ci müavi ni El nur Əli yev çı xış 
edə rək na zir lik tə rə fi n dən Zə fər 
Gü nü ərə fə sin də təş kil edi lən 
təd bir lər haq qın da söz aç dı, 
mu si qi ax şa mı nın da bu sil si-
lə nin da va mı ol du ğu nu diq qə-
tə çat dır dı. Bil dir di ki, av qus-

tun 20-də Azər bay can mu ğam 
sə nə ti nin bö yük us ta dı Xan 
Şu şins ki nin ana dan ol ma sı nın 
120 ili ta mam ol du: “Xan Şu-
şins ki mu ğam la rı mı zın bən zər-
siz ifa çı sı ol maq la ya na şı, “Şu-
şa nın dağ la rı”, “Mən dən gen 
gəz mə”, “Ay gö zəl” ki mi dil lər 
əz bə ri olan mah nı və təs nifl  ər 
bəs tə lə yib. Zə fə rin bi rin ci il dö-
nü mün də azad  Şu şa mız la bə-
ra bər Xan Şu şins ki nin də yu bi-
le yi ni qeyd edi rik. Xa nən də nin 
“Şu şa nın dağ la rı” mah nı sı Şu-
şa nı gör mə yən lər də əs ra rən-
giz qa la-şə hə ri miz haq qın da 
tə səv vür ya ra dır. Şu şa dan çox-
say lı mə də niy yət xa dim lə ri miz 
ye ti şib. Biz bu gün Qə lə bə mi zin 
il dö nü mü ilə bə ra bər həm də 
mə də niy yə ti mi zin Şu şa ya qa yı-
dı şı nı bay ram edi rik. Bu gün iki-
qat bay ram dır. Bö yük xa nən də-
nin 100 və 110 il lik yu bi ley lə ri ni 
Şu şa sız qar şı la mış dıq. Us ta dın 
120 il li yin də ar tıq doğ ma yur-
du iş ğal dan azad olu nub. Xan 
Şu şins ki öz ifa la rı ilə Şu şa nın 

Azər bay can mə də niy yə ti nin bir 
his sə si ol du ğu nu sü but edib”. 

El nur Əli yev da ha son ra de-
di: “Mə də niy yət Na zir li yi ola raq 
məq sə di miz mə də ni ir si mi zi ya-
şat maq və mu si qi ta ri xi miz də iz 
qo yan sə nət kar la rı ta nıt maq dır. 
La yi hə lə ri miz döv lət baş çı sı tə-
rə fi n dən öl kə mi zin mə də niy yət 
pay tax tı elan olu nan Şu şa da 

da da vam edə cək. Bü tün təd-
bir iş ti rak çı la rı nı qar şı dan gə lən 
Zə fər Gü nü mü na si bə ti lə təb rik 
edi rəm”. 

Sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru Ay bə niz Növ rəs li gör-
kəm li xa nən də nin ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da dü şün cə lə ri ni bö lüş-
dü.

davamı səh. 2-də

Zəfərin Şuşaya qaytardığı səs
Xan Şuşinskinin ruhu artıq doğma yurdunun azad səmasında dolaşır
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“Qarabağa 
mədəniyyətlə, 
kitabla 
qayıdırıq”

səh. 3

Regionlardakı mədəniyyət müəssisələrində
şanlı Qələbəmizə həsr olunan

tədbirlər keçirilib

səh. 3

“Zəfər Günün 
mübarək!”
adlı musiqi 
axşamı

səh. 3

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

Məktəblərə Milli Qəhrəman və Vətən 
Müharibəsi Qəhrəmanlarının adı verilib 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin tap şı rı-
ğı na uy ğun ola raq, Baş na zir Əli Əsə dov Azər bay can Res pub-
li ka sı nın əra zi bü töv lü yü uğ run da hə lak ol muş Və tən Mü ha-
ri bə si Qəh rə man la rı nın ad la rı nın əbə di ləş di ril mə si ba rə də 
qə rar im za la yıb.

Na zir lər Ka bi ne tin dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, qə ra ra əsa sən, 
res pub li ka nın müx tə lif şə hər və ra yon la rın da 37 təd ris-tər bi yə 
müəs si sə si nə (mək təb, li sey, gim na zi ya, bağ ça və s.) Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Mil li Qəh rə ma nı və Və tən Mü ha ri bə si Qəh-
rə man la rı nın ad la rı ve ri lib.

Bi lə su var şə hə ri Uşaq in cə sə nət mək tə bi nə Və tən Mü ha ri bə-
si Qəh rə ma nı Or xan Na dir oğ lu Ək bə ro vun, Bi lə su var ra yo nu 
Xır man da lı kənd Uşaq in cə sə nət mək tə bi nə Və tən Mü ha ri bə si 
Qəh rə ma nı Ni had Akif oğ lu Ba ba ye vin, Neft ça la şə hər Uşaq in-
cə sə nət mək tə bi nə Və tən Mü ha ri bə si Qəh rə man Ca mal Vi da di 
oğ lu İs ma yı lo vun adı ve ri lib.

Bu müharibə göstərdi ki,
ədalət tez və ya gec zəfər çalır

Bi rin ci Ba kı Qlo bal Fo ru mun dan baş la ya raq hər yed di Fo rum da 
haq qın da da nış dı ğım möv zu Er mə nis tan –A zər bay can mü na qi-
şə si idi. Bu gün isə de mək is tə yi rəm ki, mü na qi şə həll edi lib.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev bu fi k ri VIII Qlo bal Ba kı 
Fo ru mu nun açı lı şın da çı xış edər kən bil di rib.

Pre zi dent de yib: “Mü na qi şə ni Azər bay can özü həll et di. Azər bay-
can özü BMT-nin Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın qə bul et di yi qət na mə lə ri 
hə ya ta ke çir di. Bu qət na mə lər er mə ni qo şun la rı nın iş ğal olun muş 
Azər bay can əra zi lə rin dən qeyd-şərt siz və dər hal çı xa rıl ma sı nı 
tə ləb edir di. Əf sus lar ol sun ki, 27 il ər zin də bu qət na mə lər ka ğız 
üzə rin də qa lır dı. Azər bay can özü öz əra zi bü töv lü yü nü bər pa et-
mə səy di, hə min qət na mə lər da ha 27 il də ka ğız üzə rin də qa lar dı”.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, 2020-ci il no yab rın 9-da Er mə-
nis tan ka pi tul ya si ya ak tı na im za at dı və mü ha ri bə ba şa çat dı. 
Həm çi nin iş ğal al tın da qa lan di gər əra zi lər dən çıx maq cəd və li 
ve ril di. Azər bay can xal qı 4 gün dən son ra ta ri xi Qə lə bə mi zin bi-
rin ci il dö nü mü nü qeyd edə cək.

davamı səh. 2-də

Nizaminin tərənnüm etdiyi dəyərlər
BMT-nin də ideyalarıdır

Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın Baş di rek-
to ru Ted ros Ad ha nom Qeb re ye sus və 
BMT-nin Ce nev rə ofi si nin baş di rek to ru 
Tat ya na Va lo va ya bu il Ni za mi Gən cə vi 
Bey nəl xalq Mər kə zi nin me da lı ilə təl tif 
olu nub.

Bu nu Qlo bal Ba kı Fo ru mu nun açı lış 
mə ra si min də Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Mər kə zi nin həm səd ri İs mail Se ra gel din 
bil di rib.

Təd bi rə vi deokonf rans for ma tın da qo-
şu lan Ted ros Ad ha nom Qeb re ye sus Ni-
za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi nin 
me da lı ilə təl tif olun du ğu na gö rə tə şək-
kü rü nü bil di rib: “Bu me dal həm çi nin Azər-
bay ca nın da hi şa hi ri Ni za mi Gən cə vi nin 
hu ma nist ide ya la rı na bir bağ lı lıq dır. Biz 
pla ne ti mi zin sağ lam lı ğı nı tə min et mə li yik. 
Həm rəy lik nə ti cə sin də bu çə tin lik lər dən 
al nıaçıq çı xa ca ğıq”.

BMT-nin Ce nev rə ofi  si nin baş di rek to ru 
Tat ya na Va lo va ya da vi deokonf rans for ma-
tın da təd bi rə qo şu la raq de yib: “Bu me da lı 
qə bul et mək mə nim üçün bö yük şə rəf dir. 
Da hi şair Ni za mi Gən cə vi uzaq gö rən li yi ilə 
se çi lən bir şəxs olub. Onun də yər li fi  kir lə ri 
ar tıq çox dan öz ana və tə nin dən kə na ra çı-
xıb. O, dün ya mə də ni ir si nin bir his sə si dir. 
Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”də  yaz dı ğı fi -
kir lər BMT-nin də ide ya la rı na uy ğun dur”.

No yab rın 4-də Mu zey 
Mər kə zi nin sər gi qa le-
re ya sın da “Zə fər sər-
gi si”nin açı lış mə ra si mi 

ke çi ril di. Mə də niy yət Na zir-
li yi, Azər bay can Rəs sam lar 
İt ti fa qı və Mu zey Mər kə zi nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə real la-
şan sər gi 8 No yabr – Zə fər 
Gü nü nə həsr olu nub. 

Təd bir də çı xış edən mə də-
niy yət na zi ri nin müavi ni Sev da 
Məm mə də li ye va qo naq la rı sa-
lam la dı, qar şı dan gə lən Zə fər 
Gü nü mü na si bə ti lə təb rik lə ri-
ni çat dır dı. Bil dir di ki, xal qı mız 
möh tə şəm ta ri xi gün lər ya şa yır, 
Və tən mü ha ri bə sin də Qə lə bə-

nin il dö nü mü nü qeyd edir: “44 
gün lük Və tən mü ha ri bə sin də 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti, Ali Baş Ko man dan 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə mü-
zəff  ər Or du muz düş mən üzə rin-
də şan lı Qə lə bə qa zan dı. 30 ilə 
ya xın iş ğal al tın da olan tor paq-
la rı mız azad edil di. Öl kə mi zin 
əra zi bü töv lü yü uğ run da min lər-
lə Və tən öv la dı ca nı nı fə da et di. 
Al lah on la rın hər bi ri nə rəh mət 
elə sin. Biz şə hid lə ri mi zin əziz 
xa ti rə si ni hər za man eh ti ram la 
yad edə cə yik”.

davamı səh. 2-də

Ta ma şa çı qəl bin də kök sal maq, hə lə ya şa yar kən əbə di-
ya şar lıq qa za nıb yad daş lar da iz qoy maq hər sə nət ka ra 
nə sib ol mur. Ona bəs lə nən bu mə həb bə tin, bu miq yas da 
rəğ bə tin, bu sə mi miy yə tin nü və sin də nə du rur du? İs te dad-

mı, ta ma şa çı ya sev gi mi, səh nə yə son suz bağ lı lıq mı, yük sək 
pe şə kar lıq mı?

Bil di yim odur ki, ta ma şa çı bü-
tün bu xü sus la rı bö yük bir ürək-
də cəm edən sə nət ka rı na qəl-
bin də əbə di mə kan qu rub...

No yab rın 3-də Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Mil li Dram 
Teat rı na top la şan sa də ta ma şa-

çı lar, rəs mi lər, mə də niy yət və in-
cə sə nət xa dim lə ri də öz lə ri üçün 
bu hə qi qə ti ye ni dən təs diq lə di-
lər. Öl məz sə nət kar, Xalq ar tis-
ti, gör kəm li teatr və ki no xa di mi 
Ya şar Nu ri mə də niy yə ti miz, teatr 
sə nə ti miz ya şa dıq ca ya şa ya caq.

Ta ma şa çı on suz ke çən il lə rin 
həs rə ti ni də bu ge cə də ovu dur-
du. Onun 70 il li yi nə həsr olun-

muş yu bi ley ge cə sin də, xa ti rə si-
nin işı ğın da.

davamı səh. 4-də

Qalibiyyət ruhu ilə yaradılan rəsmlər

95 ildir “Danışır Bakı”  
1926-cı il no-
yab rın 6-da 
Ba kı da ra-
dios tan si ya 
fəaliy yə tə baş-
la yıb və efir də 
“Da nı şır Ba kı” 
söz lə ri səs lə-
nib. İlk dövr də 
ra dio ve ri liş lə-
ri nin gün də lik 
efir vax tı cə mi 
2 saat təş kil 
edir di.

30 il son ra – 1956-cı il də Azər bay can Ra-
diosu nun efi r yol daş lı ğı na Azər bay can Te le vi-
zi ya sı da qo şul du. 6 no yabr ra dio ilə bə ra bər 
te le vi zi ya iş çi lə ri nin də pe şə bay ra mı ol du.

Azər bay can Ra diosu və Te le vi zi ya sın da ça-
lı şan və on la rın si ma sın da efi r və ek ran jur-
na lis ti ka sı sa hə sin də fəaliy yət gös tə rən bü tün 
həm kar la rı mı zın pe şə bay ra mı nı təb rik edi rik.

Yaşarlı xatirələrin
aydın gecəsi

No yab rın 5-də Hey dər Əli yev Sa ra yın da Mə də niy yət Na zir li-
yi nin dəs tə yi ilə Ba kı Me dia Mər kə zi və “Sal na mə film” stu di-
ya sı nın bir gə is teh sa lı olan “Şu şa, sən azad san!” sə nəd li fil mi 
ge niş audi to ri ya ya təq dim olu na caq.

Şu şa əmə liy ya tı 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si nin həl le di ci mər-
hə lə si, müasir hərb ta ri xi nin ən par laq sə hi fə lə rin dən bi ri dir. 
Film də Şu şa əmə liy ya tı nı hə ya ta ke çi rən cə sur əs gər və za bit-
lə ri mi zin mü sa hi bə lə ri, Şu şa nı iş ğal dan azad edən qəh rə man 
xü su si tə yi nat lı la rı mı zın dö yüş yo lu, əmə liy yat za ma nı çə kil miş 
eksk lü ziv kadr lar yer alır. Fil min re jis so ru Ca vi dan Şə ri fov, pro-
dü ser lə ri Na zim Hü sey nov və Or man Əli yev dir.
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əvvəli səh. 1-də
Prezident İlham Əliyev qeyd edib

ki,Ermənistanotuz ilə yaxın işğalal
tında saxladığı ərazilərdə bütün tarixi
binaları,67məsciddən65nidağıdıb,
bütün tikililəri yerlə yeksanedib: “Bu,
əslində, barbarlığın, vandallığın təza
hürüdür”.
“Bu müharibə onu göstərdi ki, tez

və ya gec ədalət zəfər çalacaq” de
yənAzərbaycanPrezidentibildiribki,
hazırdaazadedilmişərazilərdəbər
paquruculuqişləriiləbağlıgenişmiq
yaslıdövlətproqramıhəyatakeçirilir.
“Ümid edirik ki, erməni işğalından
əziyyətçəkmişbirmilyondançoxsoy
daşımızı, keçmiş məcburi köçkünləri
özyerlərinəqaytarabiləcəyik”,–deyə
İlhamƏliyevəlavəedib.
Prezidentqeydedibki,bizindipost

münaqişə dövründəyik: “Ermənistana

birsıratəklifərirəlisürmüşükki,gəlin,
sülhmüqaviləsiüzərindəişləməyəbaş
layaq. Çünki biz müharibə haqqında
danışmaqyox,sülhhaqqında,gələcək
haqqındadanışmaqfikrindəyik.Əfsus
larolsunki,bu təklifhələcavabınıal
mayıb”.
Dövlətimizinbaşçısı deyib ki, indi hər

birşeyErmənistanınmövqeyindənasılı
olacaq: “Çünkibizimmövqeyimiz tama
miləaydındır.Mənbirdahaqeydedirəm
ki,bizsülhdanışıqlarınabaşlamağaha
zırıq,sülhmüqaviləsini imzalamağaha
zırıq. Biz səhifəni çevirmək istəyirik və
sərhədləri müəyyən etmək fikrindəyik.
Görürsünüz ki, Ermənistandan cavab
gəlmirvədeməkolar,birildironlarsusur
lar.Mənəeləgəlirki,onlarAzərbaycanın
konstruktivmövqeyinəmüqavimətgöstə
rəbilməyəcəklər”.

***

Qeyd edək ki,Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti İlham Əliyevin hi
mayəsi altında və Nizami Gəncəvi
BeynəlxalqMərkəzinin təşkilatçılığı ilə
keçirilən növbəti Qlobal Bakı Forumu
“COVİD19dan sonrakı dünya” möv
zusunahəsrolunub.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki,

pandemiya bu gün qlobal gündəlikdə
birnömrəliməsələdir:“Bizpandemiya,
postpandemiyadövrühaqqındadanış
dıq.Həttatamaydındeyil,bizpostpan
demiya dövrünə qədəm qoymuşuq,
yoxsayox.Çünkimüxtəlifölkələrfərqli
yanaşmalarsərgiləyir”.
Dövlətimizinbaşçısıqeydedibki,bu

xəstəliyinbaşladığıilkgünlərdənetiba
rənAzərbaycan həmdaxildə, həmdə
beynəlxalq səviyyədə çox fəal işlədi:
“Bizregionda ilkölkələrdənbiri idikki,
yaşı 18dən yuxarı olan əhalinin təx
minən yarıdan çoxunu – 60 faizini iki
dozapeyvənddənkeçirəbildik.Biz13
yenidövlətxəstəxanasıaçdıq.Demək
olarki,4minəyaxınçarpayıpotensialı
iləbutəsisatlarhazırdapandemiyadan
əziyyətçəkənçoxsaydainsanlaraxid
mətgöstərirvəindipandemiyanəzarət
altındadır”.

Prezident onu da diqqətə çatdırıb
ki,AzərbaycanQoşulmamaHərəka
tının sədri kimi 30dan artıq ölkəyə
maliyyə və humanitar yardım edib,
bir sıra ölkələrə isə ödənişsiz pey
vənd dozalarını çatdırıb. “Həmçinin
Dünya Səhiyyə Təşkilatına donor
kimi 10 milyonABŞ dolları həcmin
dəmaliyyə yardımı ayırdıq. Bu kimi
addımlar,eləcədədünyanınaparıcı
dövlətlərinin məsuliyyətli yanaşması
məsələninhəllinətöhfəverəbilərdi”,
 deyəPrezident İlhamƏliyevəlavə
edib.

***
Noyabrın 6dək davam edəcək Fo

rumda dünyanın 40dan çox ölkə
sindən ali və yüksək səviyyəli nüma
yəndələr, sabiq dövlət və hökumət
başçıları, beynəlxalq və qeyrihöku
mət təşkilatlarının təmsilçiləri, eləcə
dədigərnüfuzluqonaqlar iştirakedir
lər.Hibridformatdatəşkilediləntədbi
rə300əyaxınqonaqcanlıvəonlayn
qaydadaqoşulacaq.
VIII Qlobal Bakı Forumu noyabrın

4də açılış mərasimindən sonra işini
paneliclaslarladavametdirib.

Forumun birinci panel iclası “CO
VİD19dan sonra yeni dünya nizamı”
mövzusunahəsrolunub.PaneldəCO
VİD19dansonrasiyasilandşaft,post
konfikt idarəçilik, qlobal idarəetmə,
qlobal təhlükəsizlik, dəyişən dünyada
Çininrolu,Böyük7likvəBöyük20lik
formatları,qlobaliqtisadiyyatvəticarət,
təbiiresurslaruğrundamübarizə,qeyri
bərbərlik, insanhaqları,ətrafmühitvə
sabitiqtisadiinkişafməsələlərimüzaki
rəedilib.
Panel iclaslarda, həmçinin “Ye

ni dünya iqtisadiyyatı”, “Yeni dövrdə
sülh, təhlükəsizlik və insan hüquqla
rı”, “İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və
qlobal enerji tələbatının qarşılanma
sı”, “Səhiyyə və insanların peyvənd
edilməsi”, “Qida və qida təhlükəsiz
liyinin təşviqi”, “Gənclər danışır, biz
dinləyirik”,“Şərqtərəfdaşlığıvəonun
imkanları”mövzularında,eləcədəAv
ropaİttifaqı,BalkanregionuvəCənu
biQafqazdakıvəziyyətədairmüzaki
rələraparılacaq.
Forumun son günü iştirakçıların iş

ğaldanazadolunmuşərazilərə,ocüm
lədən Azərbaycanın mədəniyyət pay
taxtıŞuşayasəfərinəzərdətutulub.

Bu müharibə göstərdi ki, 
ədalət tez və ya gec zəfər çalır

“Biz bundan sonra sülh haqqında, gələcək haqqında danışmaq fikrindəyik”

Qalibiyyət ruhu ilə yaradılan rəsmlər
Muzey Mərkəzində şanlı Zəfərimizə həsr olunan sərgi açıldı

əvvəli səh. 1-də
Torpaqlarımızınişğaldanazad

edilməsi uğrunda apardığımız
haqq savaşında bütün xalqımı
zın ayağa qalxdığını söyləyən
nazir müavini onların sırasında
mədəniyyətadamlarının–musi
qiçilərin,rəssamlarındaolduğu
nubildirdi.Dedi ki,Azərbaycan
xalqının şanlı qəhrəmanlıq sal
naməsinin əbədiləşdirilməsinə
sənətkarlarımızözqələmləri,fır
çalarıilətöhfələriniverirlər.Tarixi
həqiqətləri, xalqımızınQarabağ
uğrunda apardığı mübarizəni,
Vətənhəsrətinivəqazandığımız
şanlıQələbəniəksetdirənəhə
miyyətliəsərləryaradılır.
MədəniyyətNazirliyinindəstə

yivətəşkilatçılığıiləQələbəmizə
həsrolunansilsilətədbirlərinhə
yata keçirildiyini bildirən Sevda
Məmmədəliyeva “Zəfər sərgisi”
haqqındasözaçdı.Qeydetdiki,
sərgidəXalqrəssamlarıFərhad
Xəlilov,SəlhabMəmmədov,Arif
Hüseynov, Sirus Mirzəzadə ilə
yanaşı, gənc nəsil rəssamların

daQarabağımıza vəZəfərGü
nünəhəsrolunmuş200dənçox
əsəriyeralıb.
Nazir müavini çıxışının so

nunda sərginin təşkilinə görə
Rəssamlarİttifaqınavəiştirakçı
rəssamlara minnətdarlığını bil
dirdi.
Rəssamlar İttifaqının səd

ri,Xalq rəssamıFərhadXəlilov
Qələbənin yaradıcı insanlara
çox böyük müsbət təsirindən

bəhs etdi. Rəssamların Zəfəri
mizə həsr etdikləri əsərləri bö
yükruhyüksəkliyivəiftixarhissi
iləyaratdıqlarınısöylədi.
Sonda sərginin açılışını bildi

rənrəmzi lentkəsildi.Qonaqlar
sərgiiləyaxındantanışoldular.
Qeydedəkki,MuzeyMərkə

zində “Zəfər sərgisi” noyabrın
10dək ziyarətçilər üçün açıq
olacaq.

NURƏDDİN

Zəfərin Şuşaya qaytardığı səs

əvvəli səh. 1-də
O, Xan Şuşinskinin öz səsi

və sənəti ilə nəinki doğulduğu
Qarabağda, Azərbaycanda,
bütün Yaxın Şərq ölkələrində
tanındığınıvəsevildiyini,Azər
baycan musiqisini hər yerdə
böyük məhəbbətlə təbliğ etdi
yinibildirdi.
Xan Şuşinskinin oğluAslan

Cavanşirov tədbirin təşkili
nə görə Mədəniyyət Nazirli
yinə və Beynəlxalq Muğam
Mərkəzinə minnətdarlıq etdi. 

Bildirdi ki, atası tələbələrinə
hər zaman muğamlarımızın
keşiyində dayanmalarını və
siyyət edirdi: “Ulu öndərHey
dər Əliyev Azərbaycana rəh
bərlik etdiyi dövrlərdəmuğam
sənətimizəxüsusidiqqətgös
tərib.Bu günPrezident İlham
Əliyev və Birinci vitseprezi
dentMehribanxanımƏliyeva
nınmuğam sənətimizə böyük
diqqəti Xan Şuşinski arzula
rının çin olmasına işarədir.
Bu gün atamın ruhu şaddır.

Şuşanı bizə qaytaranAli Baş
Komandan İlham Əliyevə və
müzəfərOrdumuzaminnətda
ram.Bütünşəhidlərimizinqar
şısındabaşəyirəm”.
Tədbirin bədii hissəsində

birbirindən maraqlı musiqi
nömrələri gecəyə xüsusi rəng
qatdı. Xan Şuşinski adına
Ağdam Uşaq muğam musiqi
məktəbininşagirdləri,eləcədə
XalqartistləriMələkxanımƏy
yubova, Nəzakət Teymurova,
Mənsum İbrahimov, Əməkdar
artistlərTəyyarBayramov,Se
vincSarıyeva,ElnurZeynalov,
Babək Niftəliyev, xanəndələr
İlkin Əhmədov, Aytən Məhər
rəmova, Rəvanə Qurbanova
nın çıxışları alqışlarla qarşı
landı.
MusiqiaxşamıAliBaşKoman

dan, Prezident İlham Əliyevin
bu ilin mayında Şuşanın Cıdır
düzündə keçirilən “Xarıbülbül”
festivalındakı tarixi nitqinin nü
mayişindənsonraxanəndələrin
ifasında “Qarabağşikəstəsi”nin
sədalarıiləyekunlaşdı.

LALƏ

Milli Kitabxanada Qarabağla bağlı iki nəşrin təqdimatı olub

Noyabrın4-dəAzərbay-
canMilliKitabxanasın-
da“Qarabağdastanı:
otuzilinhəsrəti–44

gününZəfəri”və“Şuşa–
Azərbaycanınmədəniyyət
paytaxtı.Biblioqrafiya”kitab-
larınıntəqdimatmərasimi
keçirilib.

Milli Kitabxananın direktoru
Tahir Kərimov çıxış edərək hər
iki nəşr haqqında məlumat ve
rib.Bildiribki,“Şuşa–Azərbay
canınmədəniyyətpaytaxtı”adlı
biblioqrafiya Şuşaya həsr olun
muş ilk fundamentalbiblioqrafi
yadır: “BukitabMilliKitabxana
nın Zəfər Gününə hədiyyəsidir.
Şuşanınişğaldanazadolunma
sı münasibətilə tərtib olunmuş
biblioqrafiyada Şuşanın tarixi,
mədəniyyəti,memarlıqabidələ
ri, ictimaisiyasi həyatı haqqın
da kitablarda, dövrimətbuatda,
dərsliklərdə, məcmuələrdə çap
olunmuş zəngin materiallar öz
əksinitapıb.KitabdaŞuşahaq
qında xarici dillərdə olan ma
teriallar, eləcə də dünya milli
və universitet kitabxanalarında
saxlanılan ədəbiyyatlar ayrıca
bölmələrdəverilib”.
Direktor qeyd edib ki, Azər

baycan Yazıçılar Birliyi (AYB)
tərəfindənhazırlanan “Qarabağ
dastanı:otuzilinhəsrəti–44gü
nünZəfəri”kitabındayazıçıların
Qarabağlabağlı düşüncələrinə,
xatirələrinəyerverilib.
MədəniyyətNazirliyiKitabsə

nayesişöbəsininmüdiriAkifMa
rifi hər iki nəşrin əhəmiyyətini
qeydedib.Bildiribki,Şuşahaq
qındabiblioqrafiyaalimlər,tədqi
qatçılarüçündəyərlibirnəşrdir.
Şöbəmüdiri qeyd edib ki, artıq
beynəlxalqkitabsərgilərindəta
rixi Zəfərimizin bizə bəxş etdiyi
ruh yüksəkliyi ilə iştirak edirik.

Mədəniyyət Nazirliyi oktyabr
ayındaMoskvavəFrankfurt ki
tabsərgilərindəiştirakedib.Hər
ikisərgidəQarabağaaidkitablar
nümayiş olunub. Frankfurt sər
gisində  “İRS” silsiləsindən ye
ni kitablar, xüsusilə “Qarabağın

qarakitabı”adlınəşralmaniyalı
alimlər tərəfindən çox maraqla
qarşılanıb və onlar Qarabağa
səfər etmək istədiklərini vurğu
layıblar.BundansonradaQara
bağlabağlıkitablarımızişıqüzü
görəcək

AYBninkatibi,Əməkdarincə
sənət xadimi Elçin Hüseynbəyli
“Qarabağdastanı:otuz ilinhəs
rəti–44gününZəfəri”kitabıhaq
qındaməlumatverib.Qeydedib
ki, ideya müəllifi AYBnin sədri,
Xalq yazıçısıAnar olan toplunu
dövrünmənzərəsini əks etdirən
poetik ensiklopediya adlandır
maq olar. Kitab hətta ortamək
təblərdədətədrisolunabilər.
Milli Məclisin deputatı, yazı

çıpublisist Aqil Abbas, Mətbuat
ŞurasınınsədriƏfatunAmaşov,
BDUnun Kitabxanaçılıqinfor
masiya fakültəsinin dekanı, do
sent Ələmdar Cabbarlı, yazıçı
publisist Vasif Quliyev, AYBnin
sədr müavini, “525ci qəzet”in
başredaktoruRəşadMəcid,ya
zıçıSeyranSəxavətvəbaşqaçı
xışedənlər təqdimolunannəşr
lərləbağlıfikirlərinibölüşüblər.

Mədəniyyət Nazirliyi yanında 
İctimai Şuranın növbəti iclası 

AzərbaycanMilliKitabxanasındaMədəniyyətNazirliyiyanında
İctimaiŞuranınnövbətiiclasıkeçirilib.

ƏvvəlcəİctimaiŞuranınsədriGərayƏlibəyovgörülənişlərba
rədəməlumat verib. İclasdamonitorinq qrupunun yaradılması,
rəssamlıq,heykəltəraşlıq,ədəbiyyat,teatr,kino,mədəniyyətvə
incəsənətindigərsahələriiləbağlıqrupunfəaliyyətinintəşkiliilə
fikirvətəklifərsəslənib.
Səsləndiriləntəklifərləbağlıqeydolunubki,monitorinqqrupu

yaradıldıqdansonrainsanlararasındasorğukeçirilməli,onların
fikirləriqeydəalınmalıdır.Monitorinqqrupufəaliyyətinikeçirilən
sorğunun nəticələrinə uyğun qurmalıdır. İclasda özəl teatrların
festivalınınkeçirilməsibirdahagündəməgətirilib.
İclasınyekunundaİctimaiŞuranınteatr,kino, fondlar,nəşriy

yatvəkitabişi,incəsənətsahəsi,beynəlxalqəməkdaşlıq,habelə
muzeyişivəmədənisərvətlərüzrəişçiqruplarıyaradılıb.
Sonra İctimaiŞurayaünvanlananməktublarmüzakirəedilib,

müraciətlərMədəniyyətNazirliyininaidiyyətistrukturbölmələrinə
çatdırılmaqüçünnazirliyinnümayəndəsinətəqdimolunub.

BXA və BMA-nın birgə konserti
BakıXoreoqrafiyaAkademiyasıvəÜzeyirHacıbəyliadınaBakı
MusiqiAkademiyasınıntəşkilatçılığıiləZəfərGününəhəsr
olunmuşkonsertproqramıkeçirilib.

BMAnınnəzdindəkiOperastudiyasında təqdimolunankon
sert proqramında Xalq artistləri Cəmilə Bayramovanın qurulu
şunda  “Xarıbülbül”, Yusif Qasımovun quruluş verdiyi “Cəngi”,
TəranəMuradovanınquruluşunda “Şuşanındağları”,Əməkdar
artistlər Sənan Hüseynlinin quruluşunda “İgidlər rəqsi”, Rim
ma İsgəndərovanın quruluşunda “Arazbarı”, Eteri Cəfərovanın
quruluşunda “Yallı”, Gülməmməd Şahverdiyevin quruluşunda
“Qarabağ yallısı” nümayiş olunub. Həmçinin Viktoriya Şahmu
radovanınquruluşunda“Sarıgəlin”,ƏməkdarmüəllimiAqalıyay
Pelumbunquruluşunda“Azərbaycankapriççiosu”,Əməkdarmə
dəniyyət işçisi Lyudmila Qutlyanskayanın quruluşunda “Vals”,
BXAnınmüəllimiYelenaÇernousovanınquruluşunda“Mirzəyi”
vəbaşqarəqskompozisiyalarıtəqdimedilib.
BakıMusiqiAkademiyasındanYulizanaKuxmazovanınifasın

da“Xor”,İlhamNəzərov,MirələmMirələmov,FəridəMəmmədo
vanınifasında“AveMariya”,Eminİsmayılovunifasında“Payız,
səndənbir ricamvar”,ÜrfanCəfərovun ifasında“Azərbaycan”,
eləcədəƏməkdarartistNurlanNövrəslininifasındamusiqipar
çalarısəsləndirilib.
Tədbirdəşəhidvəqaziailələri,müharibəiştirakçılarıdaiştirak

ediblər.

Muzeydə Zəfər Günü münasibətilə konsert proqramı
Noyabrın4-dəAzərbaycan
MusiqiMədəniyyətiDövlətMu-
zeyində8Noyabr–ZəfərGünü
münasibətiləkonsertkeçirilib.

Əvvəlcə şəhidlərimizin xatirə
sibirdəqiqəliksükutlayadedilib.
Muzeyindirektoru,Əməkdarmə
dəniyyətişçisiAllaBayramovaiş
tirakçılarısalamlayaraqZəfərGü
nümünasibətilətəbrikedib.
KonsertdəmuzeyinQədimMu

siqiAlətləriAnsamblı(bədiirəhbər
–XalqartistiMunisŞərifov),Azər
baycan Dövlət Nəfəs Alətləri Or
kestri(bədiirəhbər–Əməkdarincəsənətxadimi
ƏlibalaRzayev),Vətənmüharibəsiqaziləri–Bakı
HumanitarKollecinintarmüəllimiFəridAtazadə,
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının  tələbəsi
MəbudƏhmədov,eləcədəSvetlanaƏhmədova
(fortepiano),Cəlaləİsmayılzadə(fortepiano),Fə
qanƏləsgərov (zurna),SultanNadirov (kaman
ça)vəbaşqalarınınifalarıdinlənilib.

MüslümMaqomayevin“Azərbaycan”,Bəhram
Nəsibovun“Qarabağ”,VasifAdıgözəlovun“Qə
rənfil”,QaraQarayevin“Yeddigözəl”baletindən
“Vals”, Məmmədağa Umudovun Zəfər Gününə
həsrolunmuş“Marş”,ƏlimərdanƏliyevin“Və
tənmarşı”vəbaşqaəsərlərsəslənib.
VətənmüharibəsişəhidləriXudayarYusifzadə

vəTamerlanMahmudovunifalarınınvideogörün
tülərinümayişolunub.
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Noyabrın3-dəBeynəlxalqMu-
ğamMərkəzində“Qarabağın
qarakitabı”və“Qarabağ–
Qələbəyədoğru”kitablarının

təqdimatmərasimikeçirildi.

Tədbirdən əvvəl torpaqlarımızın
azadlığıuğrundaşəhidolanVətənöv
ladlarınınəzizxatirəsibirdəqiqəliksü
kutlayadedildi.
Təqdimatmərasimindəçıxışedənmə

dəniyyət naziri Anar Kərimov qarşıdan
gələnZəfərGünümünasibətilətədbiriş
tirakçılarınıtəbriketdi.Qarabağdaaparı
lanbərpaquruculuq işlərindənsözaçan
nazirdiqqətəçatdırdıki,hazırdaxalqımız
tariximizin ən şərəfi günlərini yaşayır:

“Artıq 30 il həsrətdən sonra torpaqla
rımız, Qarabağımız, mədəniyyətimizin
beşiyiŞuşamızazaddır.Bütündünyaya
bəyanedirikki,butorpaqlarınəslsahib
ləribizik.HazırdaQarabağamədəniyyə
timizi,ruhumuzu,millikimliyimiziqaytar
maq istiqamətində böyük işlər görülür.
İşğaldanazadolunmuşərazilərdəhəyat
canlanır.Bugün təqdimedilən nəşrlər
dənəlavəMədəniyyətNazirliyinindigər
önəmlilayihəsidə“Qarabağakitablage
dək”aksiyasıdır.Bununladünyayagös
təririkki,azadQarabağamədəniyyətlə,
kitabla qayıdırıq. Bu kitablar vasitəsilə
dünya Ermənistanın işğal dövründəki
qeyriqanuni əməllərindən, cinayətlə
rindənxəbərdarolacaq.Bugün təqdim

olunanAzərbaycan, ingilis və rus dillə
rindəkitablardaməhzbuməqsədəxid
mətedir.Ermənilərişğaldövründətarixi
torpaqlarımızdanAzərbaycanın mədəni
izlərinin silinməsinə çalışıblar. Bu, bü
tövlükdə bəşəriyyətə qarşı
törədilmişcinayətdir.Bula
yihələri həyata keçirməkdə
məqsədimiz erməni vəhşi
liklərinidünyayaçatdırmaq
dır. Mədəniyyət Nazirliyi
olaraq belə təşəbbüslərə
daimdəstəkoluruq”.
“İRS” jurnalının baş re

daktoru Musa Mərcanlı
çıxış edərək vurğuladı ki,
nəfis tərtibatı və yüksək
bədiiestetik görünüşü ilə
diqqəticəlbedənkitablar
da Ermənistan tərəfindən
Azərbaycan ərazilərinin
işğalı,işğalnəticəsindəmədəniirsnü
munələrimizin dağıdılması və vanda
lizməməruz qalmasından geniş bəhs
olunur. Yeni nəşrlərdə Vətən mühari
bəsi,Zəfərəaparanyolvədoğmator
paqlarımıza yenidən həyatın qaytarıl
masıistiqamətindəgörülənişlərdəöz
əksini tapıb. Bildirildi ki, yeni nəşrlər

MədəniyyətNazirliyi, “PaşaHəyat Sı
ğorta”ASC, “Azərbaycan Hava Yolla
rı”QSCvə “İRSPublishingHouse”un
2013cü ildən birgə həyata keçirdiyi
“İRS”silsiləsiçərçivəsindəərsəyəgəlib.

“Paşa Həyat Sığorta”ASCnin İda
rəheyətininsədriNiyaz İsmayılovvə
“Azərbaycan Hava Yolları” QSCnin
vitseprezidenti Eldar Hacıyev çıxış
edərək yeni nəşrlərin ərsəyə gəlmə
sində əməyi keçən yaradıcı heyətə
minnətdarlıqlarını ifadə etdilər. Vur
ğulandıki, işğalçıların törətdiklərida

ğıntıları,vəhşiliklərivəbütünhəqiqəti
dünya ictimaiyyəti bilməlidir. Bu gün
də informasiya müharibəmiz davam
edir.
Qeydolunduki, “İRS” layihəsi çərçi

vəsində indiyədək “Qədim
qalanın yuxuları”, “Qo
bustan–minilliklər kitabı”,
“Təbrizin sehrli nağılları”,
“Naxçıvan – Şərqin əfsa
nəsi”, “Məftun edən şə
hər”, “Bakı simfoniyası”,
“Daşkeşikçilər”, “Qarabağ
–əsrlərinsalnaməsi”,“Sa
lam,Azərbaycan!”və“Şəki
–gözəlliyinsehri”vəs.ki
tablarişıqüzügörüb.“İRS”
seriyasından nəşr olunan
kitablar Azərbaycanın ta
riximədəni zənginliyini
müxtəlif dillərdə oxuculara

tanıdır,təbliğedir.
Çıxışlardan sonra tədbir ədəbibədii

kompozisiyailədavametdi.Kompozisi
yadaBeynəlxalqMuğamMərkəzisolist
lərininifasındaxalqmahnılarıvətəsnifər
səsləndi. Tədbir “Qarabağ şikəstəsi”nin
sədalarıiləyekunlaşdı.

Lalə AZƏRİ

MədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıiləşanlıQələbəmizinbirinciildö-
nümümünasibətiləkeçirilənsilsilətədbirlərdavamedir.Noyabrın
3-dəM.MaqomayevadınaAzərbaycanDövlətAkademikFilarmoni-
yasınınKameravəorqanmusiqisizalında“Gənclərədəstək”layihə-
siçərçivəsində“ZəfərGününmübarək!”adlıkonsertkeçirildi.

Mədəniyyət Nazirliyi və Təhsil
Nazirliyinin dəstəyi ilə gerçəklə
şənmusiqiaxşamınaşəhidailələ
ri dədəvətolunmuşdu.Tədbirdə
MədəniyyətNazirliyiİncəsənətvə
qeyrimaddimədəni irsşöbəsinin
Musiqi sektorunun müdiri Vüqar
Hümbətov, musiqisevərlər və di
gərqonaqlariştirakedirdi.
Konsertdə respublika və bey

nəlxalq müsabiqələr laureatları,
Prezidenttəqaüdçüləriçıxışetdi
lər.İlkolaraqsəhnəyəçıxanSe
vincMirzəli(kamança)vəNərgiz
Kəngərli (piano) gənc bəstəkar

VəfaBağırzadənin kamança və
pianoüçün“Yurdharayı”əsərini
səsləndirdilər.
Musiqisevərləri yüksək əhvala

kökləyən proqram Oqtay Kazı
minin “Salamat qal, ana!” əsəri
ilə davam etdi. Fikrət Əmirovun
“Sevgi rəqsi” əsərini Surə Rüfət
violindəifasıalqışlarlaqarşılandı.
Tofiq Quliyevin “Səhər nəğ

məsi”, “Mehriban diyar – Azər
baycan”,MüslümMaqomayevin
“Odlar Yurdu”, “Azərbaycan”,
Üzeyir Hacıbəylinin “Cəngi”
əsərləri, Niyazinin “Rast” sim

fonik muğamından fraqmentlər,
Cahangir Cahangirovun “Ron
do”, Qara Qarayevin “Vals” və
digər bəstəkarların əsərlərimu
siqigecəsinəəlavərəngqatdı.
Azərbaycan Milli Konservatori

yasıtərkibindəİncəsənətGimna
ziyasınınşagirdləriSevilAbdulla
yeva,ƏdiləƏliyeva,HəzrətƏzizli
vəMuradİsayevin(tardaMəhəm
mədHacıyev,kamançadaOqtay
Şərifov,nağaradaRuhullaDada
şov) ifasında“Qarabağşikəstəsi”
zərbimuğamı da konsertin yad
daqalannümunələrindənoldu.
Proqramın digər musiqili qo

naqlarıSevdaCəbrayılova,Zəh
raMəmmədova,FidanHüseyn
li (hər üçü – qanun alətində),
Cəlalə İsmayılzadə (violonçel),
KamranTalıbov(feyta),Sübhan

Rüstəmov (vokal), Vüsalə Ba
bayeva (piano), Asim Rzazadə
(klarnet),ZərrinƏliyeva (violin),
CəlalKərimov (vokal), İsgəndər
Fateh (tar), Səriyyə Nəsibova
(violin), Səidə Şərifəliyeva (vo
kal) və ZüleyxaAbdullayevanın
(piano) ifaları Zəfər soraqlı ge
cənin iştirakçılarına xoş anlar
yaşatdı.
Konsertə İncəsənət Gimnazi

yasıxorunun(bədiirəhbər–Va
lidə Cəlilova, müşayiətçi – Ay
nurAbdullayeva) bəstəkar Pikə
Axundovanın “Azərbaycan, Zə
fərGününmübarək!”adlıəsəri
ninifasıiləyekunvuruldu.
MədəniyyətNazirliyivəTəhsil

Nazirliyi adından layihənin hər
bir iştirakçısı təşəkkürnamə ilə
təltif olundu. Təşəkkürnamələri

Vətən müharibəsinin şəhid baş
leytenantıHikmətSəfərovunoğ
lutəqdimetdi.
Sonda “Gənclərə dəstək” la

yihəsinin iştirakçıları tərəfindən
gecəyəqatılanşəhidövladlarına
hədiyyələrverildi.

Xatırladaq ki, bu il “Gənclərə
dəstək” layihəsi 5 yaşını qeyd
edir. Layihənin məqsədi ölkədə
gəncistedadlarınüzəçıxarılma
sı və yaradıcı fəaliyyətin təşviq
edilməsidir.

NURƏDDİN

“Qarabağa mədəniyyətlə, kitabla qayıdırıq”
“İRS” silsiləsindən Qarabağa həsr olunan nəşrlərin təqdimatı

“Zəfər Günün mübarək!” adlı musiqi axşamı

TBMM-də Vətən müharibəsi ilə bağlı fotosərgi
Noyabrın4-dəTürkiyə
BöyükMillətMəclisin-
də(TBMM)“Azərbay-
canınVətənmüharibə-
sindəZəfərbayramı”
adlıfotosərgiaçılıb.

Tədbirdə çıxış edən
TBMM sədri Mustafa
Şentopbildiribki,Türkiyə
parlamentində Azərbay
canlabağlımüxtəlifsərgi
lərkeçirilib.BusərgiisəAzərbaycanıntarixiZəfərinəhəsrolunub.
“Bugünküsərgifərqlidir.Busərgiinsanlarınqələbəəzminiəkset
dirir.BuucaməclisdənQələbəninsimvoluŞuşayasalamolsun!”,
deyəovurğulayıb.
TBMMsədriqeydedibki,nümayişetdirilənfotolarAzərbayca

nınotuzillikişğalasonqoymasınınsübutudur.
Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov tədbirin

təşkilinəgöstəriləndəstəyəgörəTBMMrəhbərliyinətəşəkkürünü
ifadəedib.

Ölkəmiz İstanbul İncəsənət və 
Əntiq Sərgisində təmsil olunur

Noyabrın3-də2-ciİstanbulİncəsənətvəƏntiqSərgisiişə
başlayıb.LütfiKırdarKonqresSarayıvəİstanbulKonqres
Mərkəzindəkeçirilənsərgidənüfuzluincəsənətvəəntiq
əşyaqalereyalarıiştirakedir.

Azərbaycan və Ukrayna sər
giyəqonaqölkəqismindədəvət

olunub. Mədəniyyət Nazirliyinin
təşkilatçılığı ilə ölkəmiz sərgi

də Əlyar Əlimirzəyev, Məmməd
Rəşidov, RəşadMehdiyev,Anar
Hüseynzadə,ZərnişanYusifkimi
heykəltəraşvərəssamlarınəsər
ləriilətəmsilolunur.
SərgininVİPaçılışıLütfiKırdar

Konqres Sarayında gerçəkləşib.
Azərbaycan sənətçilərinə ayrıl
mış və yüksək peşəkarlıqla di
zaynolunmuşguşəyəböyükma
raqgöstərilib.Ziyarətçilərsərgidə
iştirak edən Əlyar Əlimirzəyev,
VüqarMuradovvəMəmmədRə
şidov ilə tanış olmaq və onların
əsərlərihaqqındaətrafıməlumat
almaqimkanıəldəedib.
Mədəniyyət Nazirliyi Muzey,

qalereya və sərgilər şöbəsinin

əməkdaşlarıMirkamranMahmu
dov və Kənan Hüseynov, həm
çininAzərbaycanın İstanbuldakı
Baş Konsulluğunun nümayən
dələri stenddə ölkəmizinmədə
niyyəti və incəsənəti haqqında
məlumatları sənətsevərlərlə bö
lüşüb.
Sərgidə iştirak edən Bodrum

BələdiyyəsininsədriAhmetAras
Azərbaycanın stendini ziyarət
edib,sənətkarlarınəsərləriiləta
nışolub.MədəniyyətNazirliyinin
əməkdaşları tərəfindən Ahmet
Arasakitabhədiyyəedilib.
Qeydedəkki,2ciİstanbulİn

cəsənətvəƏntiqSərgisinoyab
rın7dəkdavamedəcək.

İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarəsi
(RMİ)QəbələrayonHeydərƏliyevMər-
kəzində“Zəfəryolu”adlıtədbirkeçirilib.
İdarəninrəisiElçinNəcəfovvəQəbə-
lərayonuüzrənümayəndəNargilə
Qafarovanındaiştiraketdiyitədbirdə
Vətənmüharibəsinəhəsrolunanşeir
vəmahnılarsəsləndirilib.QəbələDöv-
lətRəsmQalereyasıvəQəbələşəhər
Uşaqincəsənətməktəbişagirdlərinin
iştirakıilə8Noyabr–ZəfərGününə
həsrolunmuşrəsmmüsabiqəsikeçi-
rilib.QəbələMədəniyyətMərkəzində
“Zəfərəgedənyol”adlıinşayazımüsa-
biqəsininyekunuvəqaliblərinmüka-
fatlandırılmasımərasimikeçirilib.

AğcabədiRMİAğcabədi rayonHeydər
ƏliyevMərkəzindətələbələrarasındake
çirilən“Zəfər tariximiz”adlı inşayazımü
sabiqəsindəAzərbaycanDövlətPedaqoji
UniversitetininAğcabədifilialıvəAğcabədi
PedaqojiKollecinin tələbələri iştirakedib
lər. Mərkəzdə həmçinin Zəfər Günü ilə
əlaqədar“Şanınaşanqatanyurdum”adlı
sərgitəşkiledilib.SərgidəAğcabədirayon
MKSnin,DövlətRəsmQalereyasıvəşa
girdlərinVətənmüharibəsinə,şanlıZəfəri
mizəhəsredilən44rəsməsəri,eləcədə
kitabvəjurnallarnümayişolunub.
Gəncə RMİnin rəis müavini Asəf

Məmmədov Vətən müharibəsi şəhidi
EltacQuliyevinanımmərasimində işti
rakedib.GəncəşəhərMKSninMərkə
zi Kitabxanasının Uşaq şöbəsi “Şuşa,
sənazadsan!”başlığıaltındatədbirke
çirib.Tədbirdəşəhər42saylı tamorta
məktəbin şagirdlərinin ifasında vətən
sevərlikruhluşeirlərsəsləndirilib.
GoranboyrayonMərkəziKitabxanası

nınəməkdaşlarıHeydərƏliyevparkında

“QarabağAzərbaycandır!”adlıkitabsər
gisi təşkiledib.GoranboyDövlətRəsm
Qalereyası məktəblilərin əl işlərindən
ibarət“Zəfərtariximiz”adlısərgikeçirib.

Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısıvəzifəsiniicraedənAğaliKərim
li,KürdəmirRMİnin rəisiFaiqXudanlı
vəidarəninəməkdaşlarıVətənmühari
bəsişəhidiCəmilHəşimlininailəüzvləri
ilə görüşüblər. Horadiz şəhərində yer
ləşənFüzuli rayonHeydərƏliyevMər
kəzində “Keçən günlər müqəddəs bir
xatirədir” adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə
məktəblilərinəlişlərindənibarətsərgiyə
baxışolub.59nömrəlitamortaməktə
bin şagirdlərinin hazırladığı “Zəfər bi
zimdir”adlıkompozisiyatəqdimedilib.
Beyləqan rayon Heydər ƏliyevMər

kəzində “Vətənpərvərlik və yüksəkpe
şəkarlıq ulu öndər imzasıdır” adlı el
mipraktik konfrans keçirilib. Tədbirdə
mərkəzinəməkdaşları,gənckönüllülər
iştirakediblər.Mərkəzdəhəmçinin“Şə
hid anaları qəhrəman analardır” adlı

tədbirtəşkilolunub.
Şəmkir RMİGədəbəy rayon Heydər

Əliyev Mərkəzində “Möhtəşəm Qələ
bəmiz tariximizin şanlı salnaməsidir”
mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə
məktəblilərin “Vətən müharibəsi” möv
zusundasərgitəşkiledilib.SərgidəGə
dəbəyUşaq incəsənətməktəbi,Uşaq
GənclərİnkişafMərkəzivə1saylışəhər
tamortaməktəbinşagirdlərininəlişləri
nümayişolunub.Göygöl rayonuXaqa
nikəndUşaqmusiqiməktəbində“Zəfər
bayramı”başlıqlıkonsertkeçirilib.Kon
sertdəməktəbinmüəllim və şagirdləri
nin ifasındavətənpərvər ruhdamusiqi
lərsəsləndirilib.
Ağstafa RMİ Ağstafa rayon Mədə

niyyət Mərkəzi, 1 və 2 saylı klubların
əməkdaşları Vətən müharibəsi şəhidi
Elnur Həsənovun ailəsini ziyarət edib
lər. Tovuz rayon Heydər Əliyev Mər
kəzində rayon İcraHakimiyyətivəDini
QurumlarlaİşüzrəDövlətKomitəsiTo
vuzbölgəsiüzrəşöbəsininbirgə təşki
latçılığı ilə “Zəfərə aparan yol:milli və
dinihəmrəylik”mövzusundatədbirtəş
kil olunub. Tədbirdə “Zəfər meydanı”
adlıvideoçarxnümayişetdirilib.
Qazax rayon MKSnin E.Hüseynov

adına Mərkəzi Kitabxanasının Uşaq
şöbəsi “Zəfər Günün mübarək, Azər
baycan!” adlı ədəbibədii kompozisiya
təqdimedib.
Masallı RMİ Yardımlı rayon Heydər

Əliyev Mərkəzində Vətən müharibəsi
şəhidiƏliRzalıyahəsrolunmuş“Örnək

ömür”adlı tədbir təşkil olunub.Mərkə
zin əməkdaşları və şəhidin atasıNuru
Rzalınıniştiraketdiyitədbirdəqəhrəma
nınömürvədöyüşyolundansözaçılıb.
ŞəkiRMİQaxrayonuQumkəndSə

nətkarlıq evi və kitabxanasında Vətən
müharibəsiqazisiNicatNuriyevləgörüş
keçirilib.
AğdaşRMİHabilƏliyevadınaAğdaş

şəhər Uşaq musiqi məktəbində “Zəfər
bizimlədir”adlıədəbibədiikompozisiya
keçirilib. İdarənin rəisi Səxavət Məm
mədovçıxışedərəkVətənmüharibəsi
ninbirinciildönümüiləəlaqədarhəyata
keçirilən tədbirlər barədəməlumat ve
rib. Məktəbin müəllim və şagirdlərinin
ifasındavətənpərvərlikruhundakonsert
proqramıtəqdimedilib.

Biləsuvar RMİ Neftçala Rayon Tarix
Diyarşünaslıq Muzeyində Vətən müha
ribəsi şəhidləri Maarif Əliyev vəMurad
Gözəlovun fotolarından və şəxsi əşya
larındanibarət“Keçəngünlərmüqəddəs
birxatirədir”başlıqlısərgitəşkilolunub.

XaçmazRMİXaçmazrayonMərkəziKi
tabxanasında“Zəfərsənindir,Azərbaycan
əsgəri!” adlı tədbir keçirilib. İcra başçısı
nınmüaviniGünelNürəddinova,Xaçmaz
RMİninrəisiVüsalHüseynovvəbaşqaları
Vətənmüharibəsindəşanlıtarixyazanigid
oğullarımızındöyüşyolundansözaçıblar.
Tədbirin bədii hissəsində fəal oxucula
rınifasında“Ağlama,şəhidanası”,“Zəfər
bayrağı”, “Şəhidin səsi” və digər şeirlər
səsləndirilib, ədəbibədii kompozisiyanü
mayiş olunub. Gənc rəssamAytən Fər
zəliyevatərəfindənçəkilənşəhidrəsmləri
onlarınanalarınatəqdimedilib.
QusarrayonHeydərƏliyevMərkəzivə

rayonİcraHakimiyyətininbirgətəşkilatçı
lığıiləBirincivəİkinciQarabağmüharibə
lərininqaziləriiləgörüşkeçirilib.
Sabirabad RMİ Şirvan şəhər Mədə

niyyət Mərkəzinin “Energetik” klubu
“Zəfərbayramı”adlıtədbirkeçirib.Təd
birdə Şirvan şəhər Musiqi məktəbinin
müəllim və tələbə kollektivi, mərkəzin
əməkdaşları vətənpərvərlik ruhunda
musiqilərsəsləndiriblər.
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərMədə

niyyət evində Vətənmüharibəsi şəhidi
VüsalMuradovahəsrolunmuş“Zirvədə
bitənömür”adlıanımtədbirikeçirilib.

N.MƏMMƏDLİ

Zəfər – tariximizin şanlı salnaməsi
Regionlardakı mədəniyyət müəssisələrinin qalibiyyət ruhlu tədbirləri
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əvvəli səh. 1-də
MədəniyyətNazirliyivəAkade

mikMilliDramTeatrınıntəşkilet
diyixatirəgecəsindəçıxışedən
mədəniyyətnaziriAnarKərimov
milli teatr və kino sənətimizin
görkəmli nümayəndəsinin yubi
leytədbirindəsözdeməkdənqü
rur duyduğunu dedi. Bildirdi ki,
YaşarNuriyaratdığıyaddaqalan
obrazlara,sənətdəxidmətlərinə,
dolğunsənətyolunagörədaim
insanların qəlbində yaşayacaq.
Fitri istedada malik aktyor ailə
dəngəlməböyüksənətsevgisi
niistedadvəzəhmətinəqataraq
teatr və kinomuzun inkişafına
böyük töhfələr verib. Onun film
vətamaşalardaoynadığıqəhrə
manlarınməşhur sözləri,   rep
likaları dillər əzbəri olub. Bütün
bunlargörkəmlisənətxadiminin
müsbət enerji və obrazına sev
gisinitamaşaçıyaustalıqlaötürə
bilməsindən, yüksək improvizə
qabiliyyətindən, canlandırdığı
obrazlaraməxsusiyanaşmatər
zindənqaynaqlanırdı.
“O,bizitərketsədə,özündən

sonraqoyubgetdiyisənətmira
sıyaşadılmalıdır.Çoxistərdikki,
teatrsəhnəsindəYaşarNurikimi
fədakarvəistedadlıaktyorlarye
tişsin” sözləri ilə çıxışını davam
etdirənnazirdedi: “Çox təəssüf
ki,sənətkarbizləribelə tez tərk
etdi. Bu, Azərbaycan mədəniy
yətinin,teatrının,kinosununitkisi
idi.Ammaəslsənətxadimlərinin
mənəviömrüəbədidir.Çünkion
lar  insanların xatirəsində, ürə
yindəyaşayır.
Mədəniyyət Nazirliyi olaraq

teatrvəkinosənətimizdəbukimi
dəyərlimiraslarınbundansonra
da yaşadılacağına, yeni inkişaf
mərhələsinə keçəcəyinə inanır
vəbununüçünəlimizdəngələni
edirik”.

Sonra Anar Kərimov Azərbay
canxalqınıqarşıdangələnZəfər
Günümünasibətilətəbriketdi,bu
şanlıtarixinteatrvəkinosahəsin
dətəbliğininvacibolduğunudedi.
Buvacibmövzudasəhnənümu
nələrininyaranmasını,Zəfərinsə
nətdəcarçısıolmasınıarzuetdi.
Əməkdar incəsənət xadimi,

teatrşünas,professor,YaşarNuri
ninyaxındostuİlhamRəhimlidə
xatirə gecəsində çıxış etdi, təd
birin təşkilatçılarına təşəkkürünü
bildirdi. O, Yaşar Nurinin özünə
məxsus,nadiryaradıcılıqxüsusiy
yətlərinə malik olduğunu və milli
karnavalestetikasınıAvropacərə
yanıiləustalıqlasintezedibunikal
obrazlaryaratdığınıvurğulayaraq
dedi: “O,Azərbaycanınnadir sə
nətçilərindəndirki,satira,faciəvə
komediya janrındabənzərsiz ob
razlaryaradıb,kuklateatrındarol
oynayıb.Onundaxilindəoqədər
enerjivaridiki,obrazlışəkildəde
sək,onunlasudəyirmanınıhərə
kətəgətirməkolardı”.
GələcəknəsillərindəYaşarNu

rini yaratdığı yaddaqalan rolları
ilə xatırlayacağını deyən İlham

Rəhimli sənətkarın televiziya ta
maşalarına gətirmiş olduğu teatr
estetikasından, səhnə ilə ekranın
harmoniyasını ustalıqla tamaşa
çıya ötürə bilməsindən söz açdı.
Bildirdiki,onunistedadvəzəhməti
tükənməz,sənətəsevgisiçılğın,ta
maşaçıyamünasibəti çox səmimi
idi.Onagörədəsəhnədə,ekranda
göründüyü andan tamaşaçı onun
enerjisini,ilğımkimivuransevgisini
hissietdivəonaeynisevgiiləbağ
landı.Yəqinbusevgiuzunillərda
vamedəcək.Çünkio,buməhəb
bətiəməyiiləqazanmışdı.

YaşarNuri ilə bağlı xatirələri
nibölüşənkinorejissor,Xalqar
tisti Vaqif Mustafayev də onun
sənətkarlıq keyfiyyətlərindən
bəhs etdi, filmlərinin uğurunda
Yaşar Nuri imzasınınmüstəsna
rol oynadığını dedi. Bildirdi ki,
Yaşar kimi sənətkarlar istənilən
ssenaridə,istənilənekranişində
hər planda ideyanı bütünlükdə
tamaşaçıya ötürə bilirlər. Yaşar
Nuri ilə kurs işi olan “Musiqili
xaş”filmindəntanışolduğunuvə
bumöhkəm dostluğun uzun və
dolğunyaradıcılıqnümunələriilə

bəzəndiyini yada salan rejissor
“Bəyin oğurlanması”nın İsrafili
kimiYaşarıntamaşaçıyaddaşın
dasilinməzizqoyduğunuvurğu
ladı.Onuntamaşaçıyaasanlıqla
təsir edə bildiyini, yaratdığı ob
razlarıniçinəfərqlitipləriustalıq
lacalayabildiyinidedi.
Çıxışını “Yəqin Yaşarın “Hər

şeyyaxşılığadoğru”filmindəde
diyi “Pobeda za nami” (“Qələbə
bizimlədir”)sözünüxatırlayırsınız.
Onun1997ci ildəçəkilənfilmdə
dediyibuşüarillərsonraöztəsdi
qinitapdıvəapardığımız44gün
lükmüharibədəAzərbaycanxalqı
uzun illərgözlədiyiZəfəriqazan
dı” sözləri ilə bitirən kinorejissor
Yaşar kimi aktyorların nadir hal
lardayetişdiyinidəxatırlatdı.
YaşarNurininçəkildiyivəşöh

rət qazandığı bir neçə televizi
ya tamaşasının rejissoru, Xalq
artistiRamizHəsənoğludaonu
kövrəkxatirələrləyadetdi,aktyo
rundillərəzbəriolanrollarından
danışdı. “Qatarda”, “Evləri kön
dələnyar”,“Qonşuqonşuolsa”,
“Yarımştat”, “Ac hərifər”, “Göz
həkimi”, “Yaşıl eynəkli adam”,

“Səni axtarıram” kimi televiziya
tamaşalarının bütün zamanlar
dabaxımlıvəmaraqlıolacağını
deyənRamizHəsənoğluonunla
birgə işlədiyi nümunələrdən də
danışdı. Yaşarın özü ilə yanaşı
tərəfmüqabillərinə,aktyorhəm
karlarınadadaimdəstəkgöstər
diyini, doğru yön verdiyini yada
saldı, onunla işləməyin böyük
zövqolduğunubildirdi.
Gecənin musiqi tərtibatı da

sənətkarın zövq və sənət yolu
nauyğunseçilmişdi.Xalqartisti
Brilliant Dadaşova “Mən sənət
karam”, Əməkdar artistlər Tey
mur Əmrah “Bağışla”, Aybəniz
Haşımova “Mənim ömür nəğ
mələrim” və sənətkarın qızı Ül
kərNuriyeva isəatasına izharla
məşhur “Darıxmışam” mahnıla
rınıifaetdilər.
Tədbirboyuncazamanzaman

onunla bir səhnəni bölüşməyin
həyəcan və sevincini yaşayan
aktyorlar da Yaşarlı xatirələrini
diləgətirdilər.
Çıxışlarınardıncaaktyorunöl

məzrollarından– teatr, televizi
yatamaşalarından,bədiifilmlər
dənparçalarnümayişolundu.
Sonda aktyorun qızı Ülviyyə

Nuriyeva səhnəyə çıxdı və sə
mimivədolğuntədbirəgörətəş
kilatçılara təşəkkürünü bildirdi,
YaşarNuriyəxalqməhəbbətinin
onları daim qürurlandırdığını
dedi.
Beləcə, yubiley gecəsi teatrın

foyesində nümayiş olunan onlar
lafotodan(sərgiC.Cabbarlıadına
Azərbaycan Dövlət TeatrMuzeyi
tərəfindən hazırlanmışdı) səhnə
dəkiböyükekrandacanlananöl
məz rollaradək hər biri tamaşaçı
iləYaşarNuriarasındakısirlisevgi
rabitəsiniyenidən,dahamöhkəm
bağlamışoldu.

HəmidəRÜSTƏMOVA

Noyabrın3-dəMuzeyMərkəzindəAzərbaycantəsvirisə-
nətiningörkəmlinümayəndəsi,XalqrəssamıBöyükağa
Mirzəzadənin(1921-2007)xatirəsiyadedildi.Buil100illi-
yiqeydolunansənətkarınxatirətədbiriMədəniyyətNa-

zirliyinindəstəyi,AzərbaycanDövlətRəsmQalereyası(ADRQ)
vəMuzeyMərkəzinintəşkilatçılığıiləkeçirildi.

Muzey Mərkəzinin foyesində
fırça ustasının “Güllər”, “Rəq
qas”,“Diananınportreti”, “Baleri

nalar”, “PoladəridənA.Süleyma
novunportreti”vəs.əsərlərindən
ibarətsərgitəşkiledilmişdi.

TədbiriADRQnin böyük elmi
işçisi Ziyarət Cabarova açaraq
görkəmli sənətkarın həyat və
yaradıcılığından danışdı. Qeyd
etdiki, rəssamerkənçağlardan
təsviri sənətə maraq göstərib.
ƏzimƏzimzadəadınaAzərbay
canDövlət RəssamlıqMəktəbi
ni bitirən B.Mirzəzadə İ.Surikov
adınaMoskvaDövlətRəssamlıq
İnstitutunda təhsil alıb. Fransa,
İtaliya və digər ölkələrdə yara
dıcılıq ezamiyyətlərində olan
rəssamın əsərləri yerli və xarici
muzey, qalereya və şəxsi kol
leksiyalarda saxlanılır. Əməyi
dövləttərəfindənyüksəkqiymət
ləndirilən sənətkar 1967ci ildə
“Xalq rəssamı” fəxri adına layiq
görülüb.1966cıildəÜzeyirHa

cıbəyli adına Dövlət mükafatı
alıb.1998ciildə“Şöhrət”ordeni
ilə təltifedilib.3noyabr2007ci
ildəvəfatedib.2006cıildə“Yad
daş”studiyasındayaradıcılıqyo
lu haqqında “Rəssam ömrünün
palitrası”adlısənədlifilmçəkilib.
ADRQnindirektoruQalibQa

sımov qeyd etdi ki, B.Mirzəza
də çoxsaylı dəzgah rəngkarlığı,
qrafika,səhnəqrafiyaəsərlərinin
müəllifiolub.Onunyaradıcılığın
da Avropa rəngkarlığı və Azər
baycanmillitəsvirisənətənənə
lərinintəsirləriduyulur.
Sənətşünas,Əməkdar incəsə

nətxadimiZiyadxanƏliyevbildir
diki,portretjanrıB.Mirzəzadənin
yaradıcılığındaəsasyerlərdənbi
rinitutur.O,böyükustalıqlaAzər

baycan mədəniyyətinin, incəsə
nətinin inkişafında xüsusi əməyi
olan sənətkarların portretlərini
işləyib. Fırça ustasınınmənzərə
rəsmləridəsənətkarlıqkeyfiyyət
ləri iləmaraq doğurur.Abşeron,
Xəzər dənizi, Qız qalası, Bakı
kəndləri iləbağlıəsərləriözünə
məxsusluğuiləgözoxşayır.Rəs
sam avtoportret janrında da fır
çasınısınayıb.Onunbuqəbildən
əsərlərindətəkcəömüryoludeyil,
həmdəətrafaləməbaxışlarıək
sinitapıb.Teatrrəssamlığıilədə
məşğul olan görkəmli sənətkar
İ.Əfəndiyevin “Mənim günahım”,
Z.Bağırovun “Qayınana”, İ.Kal
manın“Bayadera”vəs.əsərlərin
tamaşalarınamaraqlı bədii tərti
batverib.

Tədbirdə daha sonra Azər
baycan Dövlət Pedaqoji Uni
versitetinin müəllimi, fəlsəfə
elmləri doktoru Səyyar Əliyev,
Bakı Qalereyasının rəhbəri El
dəniz Babayev çıxış edərək
sənətkarla bağlı ürək sözlərini
diləgətirdilər.Bildirildiki,B.Mir
zəzadə Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənətUniversitetində,Döv
lət RəssamlıqAkademiyasında
istedadlıgəncrəssamkadrların
yetişməsinə və təsviri sənəti
mizin zənginləşməsinə töhfələr
verib.
ÇıxışlardansonraBakıMusiqi

Akademiyasının məzunu Nər
min Abdulun ifasında (piano)
xalq və bəstəkarmahnıları təq
dimolundu.
SondasənətkarınqızıOfeliya

xanımçıxışedərək tədbirin təş
kilatçılarınavə iştirakçılarına tə
şəkkürünübildirdi.

SavalanFƏRƏCOV

Yaşarlı xatirələrin aydın gecəsi

Xalq rəssamı Böyükağa Mirzəzadənin 
xatirəsi yad olundu

SabirabadRMİSabirabadrayonHeydər
ƏliyevMərkəzində“9NoyabrAzərbay-
canBayrağıGünüdür!”başlığıaltında
sərgiaçılıb.Sərgidədövlətatributları

haqqındaAzərbaycan,rusvədigərdil-
lərdənəşredilmişkitab,jurnalvədövri
mətbuatmateriallarınümayişolunub.

Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər Qara Qa
rayevadına1nömrəliuşaqmusiqivəAbşe
ronrayonCeyranbatanqəsəbəuşaq incəsə
nətməktəblərinin şagirdləri “Payız əfsanələri
– 2021” incəsənətmüsabiqəsində uğur əldə
ediblər.Q.Qarayevadına1nömrəliUşaqmu

siqiməktəbininşagirdləriSəidVəlizadə,Aysu
Məmmədzadə2ciyeri,İnciVəlizadə3cüye
ri,NəzrinRüstəmova,AylaPənahova,ƏliCə
lilzadəisəlaureatadınıqazanıb.Ceyranbatan
qəsəbəUşaqincəsənətməktəbininşagirdləri
sazixtisasıüzrəMuradƏmirliII,fortepianoüz
rəElnurQuliyevIIIyerlərə,DuyğuBəşirli,Aysu
Xudiyevaisəlaureatadınalayiqgörülüblər.
ŞəkiRMİŞəkişəhər3nömrəliUşaqmusiqi

məktəbinin şagirdləriAzərbaycanGənclər İtti
faqı,AzərbaycanRəqsAssosiasiyası,Azərbay
canİncəsənətvəMədəniyyətBirliyinindəstəyi
ilə Bakıda keçirilən “Payız əfsanələri – 2021”
incəsənətmüsabiqəsində iştirakediblər.Mək
təbin fortepiano ixtisası üzrə 2ci sinif şagirdi
ŞəmsiyyəƏskərli,4cüsinifşagirdiSonaHə
sənlivə5cisinifşagirdiNübarƏbdürəhmanova
özyaşqruplarıüzrəmüsabiqəninlaureatıadını
qazanıblar.Tarixtisasıüzrə4cüsinifşagirdiİl
kinLətifovüçüncüyerə,6cısinifşagirdiCəmilə
Yunusovavə7cisinifşagirdiGünelNəsibliisə
müsabiqənindiplomlarınalayiqgörülüblər.
Masallı RMİ Masallı TarixDiyarşünaslıq

MuzeyindəNizamiGəncəvinin880illikyubi

leyinəhəsrolunmuş“Azərbaycanədəbiyya
tındaNizamiGəncəvininrolu”başlığıaltında
tədbirkeçirilib.TədbirdərayonunXırmandalı
kənd tamortaməktəbininşagirdləri tərəfin
dənNizamininmüdrikkəlamlarıvəqəzəllə
rindənnümunələrsəsləndirilib.
BiləsuvarRMİSalyanrayonHeydərƏliyev

Mərkəzində“ŞanlıQələbəmiz”adlı inşaya
zımüsabiqəsininqaliblərimükafatlandırılıb.
Ayla Fərəcova I, Leyla İbrahimli II, Ramin
XudaverdiyevisəIIIyerəlayiqgörülüblər.

“Səhnədən səngərə” 
AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsinintəşkilatçılığıiləArifMəm-
mədovadınaGöyçayşəhərUşaqmusiqiməktəbindəqarmon
müəllimiişləmişVətənmüharibəsişəhidiAlimİbrahimovahəsr
olunmuş“Səhnədənsəngərə”adlıanımmərasimikeçirilib.

Tədbirdə rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı
Mehdi Səlimzadə, Ağ
daşRegionalMədəniyyət
İdarəsinin rəisi Səxavət
Məmmədov və şəhidin
ailə üzvləri iştirak ediblər.
Mərasimdə Ağdaş rayon
Mədəniyyət Mərkəzinin
rəssamı Məlahət İsmayıl
tərəfindənhazırlananAlim
İbrahimovunportretişəhi
dinailəsinətəqdimedilib.

DahasonraMədəniyyətNazirliyinintəşəbbüsüiləhəyatakeçiri
lən“Səhnədənsəngərə”adlılayihəçərçivəsindəhazırlananAlim
İbrahimovahəsrolunmuşvideoçarxnümayişetdirilib.
SondaregionalidarənindəvətiiləAğdaşdasəfərdəolanGən

cəDövlətDramTeatrınıntəqdimatında“Şuşa,sənazadsan!”adlı
ədəbibədiikompozisiyanümayişetdirilib.

Bölgələrdən qısa xəbərlər

AğstafaRMİAşıqƏ.CəfərovadınaTovuz
rayonMədəniyyətMərkəzi,AşıqSənəti
DövlətMuzeyivəTovuzRayonTarix-Di-
yarşünaslıqMuzeyininbirgətəşkilatçı-

lığıilə“Ustadsənətkar”adlıtədbirkeçirilib.
TədbirdəTovuzrayonMədəniyyətMərkəzi
dərnəküzvlərininifasındaAşıqƏləsgərinsöz-
lərinəyazılmışmahnılarsəsləndirilib.

SumqayıtRMİninəhatəetdiyiAbşeronrayon
Xırdalan şəhər 11 illikmusiqiməktəbi vəSum
qayıtşəhərN.NərimanovadınaMədəniyyətMər
kəzinin təşkilatçılığı iləAşıqƏləsgərin200 illiyi
nəhəsrolunan“Sazımmənim–sözümmənim”
adlıuşaqvəgənclərarasındasaz ifaçılığıüzrə
regional müsabiqənin açılış mərasimi keçirilib.
İdarəninrəisiRəşadƏliyevçıxışedərəkmüsabi
qəninəhəmiyyətinivurğulayıb,iştirakçılarauğur
lararzulayıb.
Lənkəran RMİ Astara Dövlət Rəsm Qalere

yasındaAşıqƏləsgərin200 illikyubileyinəhəsr
olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edənlər
ustad sənətkarın Azərbaycan ədəbiyyatına və
aşıq sənətinə töhfələri, habeləTürkdünyasının
sazsözsənətinətəsirihaqqındadanışıblar.Aşıq
Elxan Şindanlının ifa etdiyi mahnılar alqışlarla
qarşılanıb.Sonda tədbir iştirakçıları qalereyada
nümayişetdirilənrəsməsərləriilətanışolublar.

“Sazım mənim – sözüm mənim”Alban-udi icmasının üzvləri Xocavənddəki kilsələrdə olublar
QafqazdaAlbanHəvarilərMüstəqilKilsəsininva-
risiolanAlban-UdiXristianDiniİcmasınınüzvləri
XocavəndrayonununişğaldanazadedilənHad-
rutqəsəbəsindəMüqəddəsMəryəmAnaalban
kilsəsindəolublar.İcmaüzvlərikilsədəVətən
müharibəsişəhidlərininruhunadualaroxuyublar.

Albanudi xristian dini icmasının üzvləri Xoca
vəndrayonununişğaldanazadedilənÇinarlıkən
dindəki qədim alban məbədini – Ağxaç kilsəsini
dəziyarətediblər.“AlbanUdiXristianDiniİcması
üzvlərininHadrutasəfərininməqsədiqədimalban
kilsələrimiziziyarətetməkidi.Buyerlərtarixənal
banmədəniirsiiləzənginolub”,–deyəAlbanUdi
XristianDiniİcmanınsədriRobertMobilideyib.
O qeyd edib ki, Müqəddəs Məryəm Ana alban

kilsəsiXIIəsrdənqalanalbanmədəniyyətininyadi
garıdır: “Ermənilərkilsədəsaxtakarlıqetməkləbəzi
dəyişikliklərləburanıözününküləşdirməyəçalışıblar.
Ermənidilindəyazılaryazıblar,altarhissənidəyişiblər.

Lakinnəetsələrdə,daşlarüzərindəki tarixidəyişə
bilməzlər.Artıqtarixiədalətbərpaolunub.Torpaqla
rımızerməni işğalındaolduğukimi,diniməbdələri
mizdəəsirlikdəidi.LakinmüzəfərOrdumuzungü
cüsayəsindəartıqkilsələrimizdəazadlıqdadır.Biz
Kəlbəcərdə, Laçında da olmuşuq.Müsəlman tarixi
abidələrikimi,qədimalbanmədəniirsidədağıdılıb,
özününküləşdirilib.Bizbuabidələribərpaetməliyik”.
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Noyabrın3-dəAzərbay-
canRəssamlarİttifa-
qındaGəncRəssamlar
BirliyininüzvüEmin

Aslanovun“44Zəfərplakatı”
adlıfərdisərgisiaçılıb.Təd-
birdəMədəniyyətNazirliyinin
Muzey,qalereyavəsərgi-
lərşöbəsininmüdiriNərgiz
Abdullayeva,mədəniyyətvə
ictimaiyyətnümayəndələri,
sənətsevərləriştirakediblər.

Azərbaycan Rəssamlar İt
tifaqının sədri, Xalq rəssamı
Fərhad Xəlilov müəllifi təbrik
edərək, Vətən müharibəsində
Zəfərin birinci ildönümü ərəfə
sindəaçılansərgininqürurverici
olduğunusöyləyib.Bildiribki,44
günlükmüharibədəAzərbaycan
OrdusuotuzillikQarabağnisgili
nəsonqoyduvəmillətimizəqa
libiyyətyaşatdı.

İştirakçılarıZəfərGünümüna
sibətilətəbrikedənMilliMəclisin
Mədəniyyət komitəsinin sədri
QənirəPaşayevabildiribki,mü
zəfərOrdumuzAliBaşKoman
danınrəhbərliyiilətorpaqlarımı
zınazadedilməsitarixiədalətin

bərpası, xalqın, özəlliklə gənc
nəslinpsixoloji ovqatı baxımın
dan fövqəladə önəm daşıyır:
“BuQələbə iləmilli qürurumuz
qorundu,buQələbəiləözümü
zəgəldik,özümüzütanıdıq.Bizi
dünyadayaxşıtanıdı”.
Sərgi barədə fikirlərini bölü

şənQ.Paşayevadeyibki,Emin
Aslanovyaradıcıyeninəslinnü
mayəndəsi olaraq, plakatlarda

həmmüharibə, həm dəmüha
ribə sonrasınımaraqlı detallar
la, incəliklə əks etdirib: “Sərgi
Vətənmüharibəsininənyadda
qalan şüarını, Ali Baş Koman
danımızınqətiyyətliəzmini,mü
zəfər Azərbaycan Ordusunun

qüdrətini əks etdirir.Buplakat
lar real, hamımızın qürurla ya
şadığımıztarixigünlərinsənədli
faktlarıdır.Müəllifibuuğurlu la
yihəmünasibətilətəbrikedirəm.
Qələbəmizin birinci ildönümü
münasibətilə təşkil edilən bu
sərgiyaddaşlardadərinizbura
xacaq”.
Qənirə Paşayeva bu sərgi

ninişğaldanazadedilmişbütün

bölgələrdətəşkilolunmasınıar
zulayıb.
Əməkdar incəsənət xadimi

ZiyadxanƏliyev,Rəssamlarİtti
faqısədrininmüaviniRafiqKəri
movçıxışedərəksərgininəhə
miyyətindəndanışıblar.Bildirilib

ki, Zəfər plakatlarında Ali Baş
Komandanın qələbəyə səslə
yəndəmir iradəsi,salnaməya
zan Şuşa fatehləri, “Bir millət,
iki dövlət” şüarı, torpaqlarımızı
işğaldanxilasedənqalibAzər
baycanzabit vəəsgərləri,elə
cədədigəryaddaqalanfəxarətli
məqamlarəksinitapıb.
Sonra iştirakçılar sərgi ilə ta

nışolublar.

sənət 5 Tarixi Zəfərin sənətdə əksi  
Noyabrın3-dəAzərbaycanDövlətRəssamlıqAkademiyasının
(ADRA)sərgi-muzeykompleksində“TarixiZəfər”adlıelmikonf-
ranskeçirilibvəsərgiaçılıb.

SərgidəADRA
müəllimlərinin,
akademiyavə
onunnəzdində
fəaliyyətgöstərən
İncəsənətKolleci
tələbələrininVə
tənmüharibəsinə
həsrolunmuş
əsərlərinümayiş
olunub.
ADRAnın rek

toru,akademikÖmərEldarovçıxışedərəkAliBaşKomandan
İlhamƏliyevinrəhbərliyialtında44günərzindəqazanılmıştarixi
Zəfərdəndanışıb.Bildiribki,Qələbəbütünyaradıcı insanların
əsasmövzusunaçevrilibvəyaşadığımızbuböyüksevincsənət
dədəəksinitapmaqdadır.
Əməkdarincəsənətxadimi,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədokto

ruZiyadxanƏliyev“TəsvirisənətdəQarabağhadisələrininəksi”,
ƏməkdarrəssamMəmmədhüseynHüseynov“Mədəniirsimizdə
Qarabağsədası”,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoruRimaQa
farova“ZəfərGünüdövlətçilik tariximizinənşərəfigünükimi”,
tarixüzrəfəlsəfədoktoruSevincVahabova“MilliAzərbaycanTa
rixiMuzeyininkolleksiyasındasaxlanılanVətənmüharibəsima
terialları”mövzusundaçıxışediblər.
Daha sonra ADRAnın Vətən müharibəsində iştirak edən

əməkdaş,tələbəvəməzunlarınamükafatlarverilib.
Tədbirin sonundavətənpərvərlikmövzusundavideoçarxnü

mayişolunub.

Gənc vokalçılar üçün ustad dərsi
Kameravəorqanmusiqisizalında“Gənclərədəstək”layihəsi
çərçivəsindəgəncvokalçılarüçünustaddərsikeçirilib.

Xalqartisti,
ManhaymDövlət
OperaTeatrının
(Almaniya)aparıcı
solistiƏvəzAb
dullayev(bariton)
vəƏməkdarartist,
beynəlxalqmüsa
biqələrlaureatı,
LaSkalaAkade
miyasının(İtaliya)
məzunuAzər
Rzazadə(tenor)gəncvokalçılarlaöztəcrübələrinibölüşüb.
UstaddərsindəBülbüladınaOrtaİxtisasMusiqiMəktəbinXI

sinif şagirdləri Nərmin Həsənli və Aydan Səfərli, Azərbaycan
Milli Konservatoriyası nəzdində fəaliyyət göstərən İncəsənət
GimnaziyasınınXvəXIsinifşagirdləriCeylaMövsümzadəvə
MəhəmmədŞəmmədov,Ü.HacıbəyliadınaBakıMusiqiAkade
miyası(BMA)nəzdindəolanortaixtisasmusiqiməktəbstudiya
sınınXsinifşagirdiTeymurKazımoviştirakediblər.

Sizibilmirəm,ammamənimüçün
pandemiyanınuzunfasiləsindən
sonrasənət,teatrlabağlıistəni-
lənaksiya,ələlxüsusdafestival

ələdüşməzdir.Osəbəbdəndətəd-
birintəşkilatçısı,ideyasıvərealizəsi
ətrafındagenişgəzişmənilazımsız
sayıram.Ümuməncəmiyyətimizdə
teatrprosesinətəkancəhdikimi
festivallarvacibdir.

Xəbərverdiyimizkimi,15noyabrta
rixindəMədəniyyətNazirliyivəTeatro.
azsənətportalınıntəşkilatçılığıilə“4.4”
QısaTamaşalarFestivalı,25tarixində
isə Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi,
Teatr Xadimləri İttifaqının təşkilatçılığı
ilə “Qalib olanAzərbaycan” adlı festi
val keçirilir. 44 günlük Vətən mühari
bəsinin ildönümünə həsr olunan hər
ikifestivaldamaraqlı,seçilməyəiddialı
səhnənümunələrivar.
Ötənsayımızdaverdiyimizvədəuy

ğunolaraq,buyazıdaproqramıxüsusi
ləzənginolan(ümumilikdə22qısata
maşa)“4.4”festivalındatəqdimolunan
nümunələrinbirqismihaqqındasöhbət
açacağıq.Qeydedəkki, xronometrajı
15dəqiqədənçoxolmayanqısatama
şalarıfestivalınmünsifəridə,bizdəvi
deoyazıformatındaizlədik.
AzərbaycanDövlətAkademikMusi

qiliTeatrındakeçirilənfestivalınaçılışı
nıevsahiblərietdilər.Müəllifivərejis
soruZaurƏliyevolan“44”tamaşasının
sözsüz qəhrəmanları İranə Kərimova
vəMəhəmmədAbdullayev,bizibirne
çədəqiqəlikdəolsa,itkininbəxşetdiyi
tənhalığın,yoxolmağıngirdabınasala
bildi.Tamaşaçımusiqininecazındahə
rəkətdiliiləqəhrəmanlarınbütünağrı
larını,itkivənisgiliniaydın,sadəhərə
kətelementləriiləanlayır.
Maraqlıişlərdənbiridəcənnətdəgö

rüşən “İki əsgər”in dialoqu idi.Günay
Ardanınmüəllif işiolan tamaşa Ivə II
Qarabağ müharibələrini əhatə edir.
Əsgərlərmüharibəni kənardan izləyir
lərvəsondaonların,əslində,şəhadət
də olduqlarını öyrənirik. Dialoqlarında
müharibədən əvvəlki həyatlarından
danışır,sevdikləriinsanlarlabağlıxati
rələrinibölüşürlər. İlkmüharibəninəs

gəri əbədi həsrətlə yenicə rastlaşdığı
əsgərətəsəllidəverir,onuqəhrəman,
qalibruhuiləqarşılayır,birnövsonsuz
ayrılığına hazırlayır. Rejissoru Sevda
Məmmədova, ifaçıları Vüsal Rzasoy
və Elnur Rzayev olan yaradıcı aktda
biztəsirli,realyozumgördük.
Sonrabirdəinsanasimasındanso

yulub çıxmağı öyrədən müharibənin
humanizm olmayan üzünü göstərən
tamaşaya baxdıq.Azərbaycan Dövlət
Akademik Milli Dram Teatrının təqdi
matında “Müharibəninqadınüzüyox
dur” adlı tamaşa (Nobel mükafatçısı
SvetlanaAleksiyeviçinəsəriəsasında)
bizəsavaşağrılarınısoyuqqanlı,pasi
fist,birazdaetinasızlığınboyalarında
təqdim etdi. Əməkdar artist Sənubər
İsgəndərlinin ifasında qadınların mü
haribədəyaşadığıiztirab,keçirdiyiağ
rıacıları yenidən tapa bildik. Rejissor
EmilƏsgərovquruluşverdiyi tamaşa
da əsas vurğunu müharibə haqqında
danışan adamlara vurur. Tamaşanın
qəhrəmanınınmüharibəhaqqındade
məkistədiyixüsusiheçnəyoxdur,sa
dəcə,danışır.Müharibədəolaninsan
larisədanışabilmir.Onlarvuruşur,sağ
qalmaq uğrunda, qələbə qazanmaq
uğrundamübarizəaparırlar.Müharibə
dəsözlər,cümlələrolmur.Müharibədə
hisslərdanışır.Müharibəhaqqındatam
təsəvvürü olmayanlar isə bu barədə
yalnızdanışırlar.Tamaşanınqəhrəma
nıolanqadınkimi.Odadayanmadan
bu barədə bəlağətli və gözəl danışır.
Rejissoragörəsənətmüharibəninağ
rısınıtəsviretməkdəacizdir.
SumqayıtDövlətDramTeatrının“Mis

siya”sı da emosional təsirə hesablan
mışdıvəo,bumənadaistəyinənailol
du.44günlükVətənmüharibəsinəhəsr
olunan qəhrəmanlıq dramı sayəsində
bunları görürük:Şuşa uğrunda döyüş
lərdəağıryaralananzabitMübarizAğa
yev komaya düşür və ruhlar aləmində
I Qarabağ savaşında Şuşa uğrunda
döyüşlərdə şəhid olmuş atası –Yaşar
Ağayevləgörüşür.Atailəoğulunsöhbə
tində ikimüharibəarasındamüqayisə
dən həsrətə hər şeydən danışılır.Ata
sına qovuşmasından xoşbəxt görünən
oğuldanfərqliolaraqatasınarahatdırvə

onungeriyə–həyataqayıtmasını istə
yir.XəyaligörüşmayorMübarizAğaye
vinhospitaldagözləriniaçması iləbitir
vəbizAliBaşKomandanın“ƏzizŞuşa,
sən azadsan!” sözlərini eşidirik. Hafiz
Ataxanlınınmüəllif işinə rejissor yozu
muverənFirudinMəhərrəmovbizəən
yenitarixdəyaşadığımızsevincvəhə
yəcanhissləriniyenidənyaşadır.
“Teatral”studiyanın“Qoruq”adlıqısa

vətəsirliişinəgəlincə,bizburadamü
haribə,onunsonrakıfəsadlarınadaha
çoxvarmalıoluruq.Nümunədədəde

yildiyikimi,müharibətəbiətiməhvedir.
İnsandaməhvedilən təbiətinbir his
səsidir.Bizbuişsayəsindəmüharibəni
uşaqların gözündən göstərməyə çalı
şanmüəllifvəoyunçularınçağırışlarını
da,hərəkətdiliiləfəryadlarınıdaduya
bilirik. SəbinəMəmmədova vəMirvü
qarNəsirovunbirgəmüəllifiolduğunü
munəninrejissoruTuralBaxış,ifaçıları
SofiyaNamazova,SəbinəMəmmədo
vavəYasinHəzirəidi.
Festivalın ikincigünündədəbeşta

maşatəqdimolundu.MüstəqilHUMAN
teatrının “Storyboard” tamaşası gənc
rejissorun44günlükmüharibədəiştira
kındanbəhsedirdi.Birgüno,səngərdə
yuxuyagedirvəyuxusundaarzusunda
olduğu tamaşanı qurduğunu görür.
Lakinyuxusundagördüyütamaşaheç
dəgerçəkdəqurmaqistədiyitamaşaya
bənzəmir.Aktyorlar, rekvizitlər,geyim
lərvəməkan tamamqarmaqarışıqdır.
Gənc rejissor güllə səsinə yuxudan
ayılır.O,tezsilahınasarılırvəirəliyü
rüyür. Qaçarkən cibindən gerçəkdə
qurmaq istədiyi tamaşanın eskizləri
(Storyboard)yerədüşür.Sivilhəyatda
sənət naminə savaşmağı planlaşdıran
gəncrejissordöyüşdəşəhidolur.Müəllif
AbdullaElşadlınınbukədəryüklüağır
yanaşmasına fərqli rakursdan baxan
rejissor Elvin Rüstəmzadə bizə savaş
səhnəsininbütünquruluşlarıdarmada
ğınetdiyiniizləməküçünipuclarıverdi.

İfaçılarNurlanSüleymanlı, Şamil İbra
himov,MəmmədƏlili, KamranMurad
lı,EltəkinMəmmədov, LaləQarayeva,
ÜlviHaşim,AbdullaElşadlı və İsmayıl
Amil qısa zaman ölçüsündə, əslində,
onları çoxdan narahat edənmətləbləri
dəyerbəyeretməkistəyiblər.
Azərbaycan Dövlət Gənc Tama

şaçılar Teatrının təqdim etdiyi “Zəfər
yolu”ndaəsasvurğu44günlükmüha
ribəvəonun insanlarınhəyatına ina
nılmaz təsirinə köklənib. Biz ön cəb
həni,savaşınqaynarnöqtəsiniyalnız

arxacəbhədəkiinsanlarınhəyəcanvə
narahatlığında,anisevincvəgözyaş
larındagörürük.Beləcə,müharibənin
önvəarxaxəttiyoxdur,ümumənmü
haribədə iştirak edən insan seli var
vəbuaxınözhəqiqətinədoğrugedir.
Həmrəyliyimizin ana xətt olduğu ta
maşanınmüəllifivərejissoruİsaƏsə
dov,ifaçılarıisəGülərNəbiyeva,Anar
Seyfullayev, Zaur Rəşidov və Rahib
Axundovdur.
Akademik Musiqili Teatrın rejissoru

Samir Qulamovun “Bir nəfəs qədər”
adlıtamaşasındabizoğlununşəhidol
duğuna inanmaq istəməyən və onun
yolunugözləyənananınəzablarını,tü
kənməzarzularınıvəbuqarmaqarışıq
xəyallara inamınıgörürük.Oinanırki,
oğlu sağsalamatdır və haçansamüt
ləq qayıdacaq. Elə də olur. Qaranlıq,
uzun gecələrin birində oğlu dostları
ilə qayıdır. Ana xoşbəxtlikdən göylə
rə uçur.Amma bu amansız xəyal, bu
şirinyuxusonaçatır.Anaxəyallardan
reallığa,oğlununyoxluğuiləbarışmaq
məcburiyyətinəqayıdır.Zamanzaman
əksərşəhidanalarınınyaşadığıbuağrı
doluhissihəssas ifadəyəçalışanakt
risaların oyunu təbii idi. Gülnarə Ab
dullayeva,NahidəOrucova,Mehriban
Zalıyeva, aktyorlar Əmrah Dadaşov,
SəmədXasıyevvəHidayətƏliyevvə
ziyyətin ruh təsvirini ötürməyənail ol
muşdular.

FestivaldaFüzuliDövlətDramTeatrı
datəmsilolunurdu.“Dönüş”adlıfilm
tamaşada  əsasən simvolik detallara
üstünlük verilib. Eyni zamanda təbiət
və fövqəl güclərin təzahürü də əksini
tapır.Maddicisimdənsakralqatayük
səliş,sakralqatdanmistikyozumlata
maşaözməzmununuformalaşdırır.Biz
torpaqdaninsana,insandantikanlısər
hədməftilinə,tikanlısərhədməftilindən
əsgərə, əsgərdən şəhidə, şəhiddən
məzara,məzardananaya,anadanda
vətənədönürük.BirlikdəVətənoluruq,
özümüzədönürük.Müəllifivərejissoru
NicatMirzəzadəolansəhnəişininifaçı
larıEminAbışov,SevincMəmmədova,
NicatSüleymanzadə,OrxanTəvəkkül
lü, Ruslan Şıxəliyev, Vüqar Babayev,
ElçinMəmmədov,RahibəBaxşəliyeva,
Elşən Gözəlov, Vüsal Quliyev, Zamin
QuliyevvəQəlbinurƏhmədliidi.
Şamaxı teatrının “Ocaq” tamaşası

isə daha çox uşaq və yeniyetmələrin
Vətən sevgisi, ona münasibətlərinin
rituallaşmışformasıidi.Səhnədəçatıl
mışrəmziocaqVətəninövladlarınıbir
araya toplayır və sonda onları zəfərə
yetirir.BirnövmüəllifvərejissorRus
lanAdıgözəlovunVətənhaqqındasev
giizharıidibuiş.
İlk iki günün yekunu  tamaşaların

münsifərvəiştirakçılarınqarşılıqlımü
zakirəsi ilə yadda qaldı. Xalq artisti
Pərviz Məmmədrzayevin “Bədən dili”
mövzusunda təlimtəqdimatı isə festi
valıı izləyən tələbətamaşaçılar üçün
xüsusiləmaraqdoğurdu.
“4.4”festivalınınnövbətiikigününün

proqramında12tamaşavardı.Noyab
rın3dəGəncəDövlətDramTeatrının
“Şuşa, sənazadsan!”,ŞamaxıMədə
niyyətMərkəzinin“Savaş”,ŞəkiDövlət
Dram Teatrının “Xain”, Qusar Dövlət
LəzgiDramTeatrının“Xarıbülbül”,elə
cədə“Səhnə”teatrının“Bizböyüdük”
vəmüstəqilişkimiTərlanAbdullayevin
müəllifiolduğu“Sonuncugörüş”nüma
yişolundu.
Noyabrın 4də isəmünsifərə  “Son

nəfəsəqədər”(BakıUşaqvəGənclər
Teatrı,müəllifvərejissorKönülŞahba
zova),  “Ana” (LənkəranDövlətDram
Teatrı,müəllifvərejissorOrucQurba
nov), “Döyüşən tar” (müstəqil layihə,
müəllif və rejissor Cavid İmamverdi
yev),“Bazargünü”(MingəçevirDövlət
DramTeatrı,müəllifÜlviyyəHeydəro
va,rejissorİlqarRəhimov),“Xarıbülbül
əfsanəsi” (GəncəDövlətKuklaTeatrı,
müəllifvərejissorZülfiyyəƏliyeva)və
“Qonşu”(ƏSAteatrı,müəllifvərejissor
NihadQulamzadə) tamaşaları təqdim
edildi.
Butamaşalarvəfestivalınyekunları

barədənövbətisayımızda...
Həmidə NİZAMİQIZI

Rəssamlar İttifaqında 
“44 Zəfər plakatı” adlı sərgi açılıb

“4.4”-dən çıxan 22
Qısa tamaşalar festivalında izlədiklərimizdən

“Onun qəribə taleyi...”
Xalq artisti Amaliya Pənahova haqqında film təqdim olunub

Noyabrın2-dəNizamiKinoMərkə-
zində“Onunqəribətaleyi.Amaliya
Pənahova”adlıbədii-sənədlifilmin
təqdimatıkeçirilib.

Ekranişigörkəmliteatrvəkinoaktrisası,
Dövlətmükafatı laureatı,Xalq artistiAma
liya Pənahovanın (1945–2018) xatirəsinə
həsrolunub.
Tanınmış elm və sənət xadimlərinin işti

raketdiyigecədəfilminnümayişindənəvvəl
mərhumaktrisatərəfindən1992ci ildəya

radılanBakı BələdiyyəTeatrının aktyorları
sənətkarlabağlıxatirələrinibölüşüblər.
Sonraekranəsərininyaradıcıheyətisəh

nəyə dəvət edilib. Filmin ssenari müəllifi,
XalqartistiVidadiHəsənovbildiribki,Ama
liya Pənahovanın əziz xatirəsi onu sevən
milyonlarla pərəstişkarının, sənət dostları
və doğmalarının qəlbində əbədi yaşayır.
Teatr və kino salnaməmizin inkişafına də
yərli töhfələrverənaktrisahərzamanyeni
nəsilaktyorlarüçünnümunəolub.
Daha sonra İctimaiTeleviziya tərəfindən

lentəalınanfilmnümayişolunub.“Onunqə
ribə taleyi.AmaliyaPənahova”filmininqu
ruluşçurejissoruRuslanHüseyn,prodüseri
ƏzizƏliyevdir.

Lalə AZƏRİ
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NizamiGəncəvinin“Xəm
sə”yədaxilolanikinci
əsəri“XosrovvəŞirin”
poemasıdır.Dahişair

əsəriSasanişahıIIXosrov
Pərviz(570628)vəonunhəyat
yoldaşlarındanbiriolanŞirin
haqqındaŞərqdəgenişyayılan
əfsanəəsasındaqələməalıb.

Bu əf sa nə yə ya zı lı ədə biy yat
da ilk də fə fars şairi Fir dov si nin 
“Şah na mə”sin də qı sa şə kil də to
xu nu lub. Ni za mi Gən cə vi isə bu 
möv zu ya ay rı ca əsər həsr edə rək 
şöh rə ti dün ya nı do la şan bö yük 
bir mə həb bət abi də si ucal dıb. 

Müəl li fin 1180ci il də bi tir di yi po
ema Ata bəy Mə həm məd Ca han 
Pəh lə va na (11361186) həsr edi
lib. Əsər də ey ni za man da Azər
bay can ata bəy lə rin dən Toğ rul ibn 
Ars lan Səl cu qi və Qı zıl Ars la nın 
da ad la rı çə ki lir. 12 min 112 mis ra
dan iba rət olan poema əruz vəz ni
nin hə zəc bəh rin də ya zı lıb. 

Bö yük şair əsər də saf mə həb
bə ti tə rən nüm et mək lə ya na şı, 
onu daim dü şün dü rən əda lət li 
şah prob le mi nə də ge niş yer ayı
rıb. Müəl lif mü tə rəq qi ide ya la rı nı 
poema da ya rat dı ğı Hür müz şah, 
Mə hin Ba nu və nə ha yət, Şi rin ki
mi əda lət li şah ob raz la rı va si tə si
lə ifa də edib.

Da hi şair ila hi eş qin fo nun da 
bir çox ic ti mai mət ləb lər dən bəhs 
edib. Fər ha dın Şi ri nə olan pak 
sev gi si əsa sın da əsl mə həb bə tin 
in sa nı ucalt maq qüd rə ti ni gös tə
rib. Xos rov la Şi ri nin ma cə ra la rı 
işı ğın da isə eş qin hökm da rı də yiş
dir mək və ka mil ləş dir mək im kan
la rı nı is bat edib. Ma hir daş yo nan 
Fər ha dın tim sa lın da isə əmək çi 
in sa nın fə da kar ob ra zı ya ra dı lıb.

“Xos rov və Şi rin” poema sı nın 
ma raq lı və ori ji nal qu ru lu şu var. 
Əsər bü tün Or ta əsr poema la rı 
ki mi mi na cat, nət, ki ta bın ya zıl
ma sə bə bi, Toğ rul Ars lan, Mə
həm məd Ca han Pəh lə van və 
Qı zıl Ars la nın tə ri fi, eşq haq qın da 

şairin mü la hi zə lə ri ki mi gi riş fə sil
lər lə baş la nır. Əsə rin əsas məz
mu nu Xos ro vun ata sı Hür mü zün 
ha ki miy yə ti nin təs vi ri ilə baş la yır. 
Xos ro vun do ğul ma sı, bö yü mə si, 
Hür mü zün əda lə ti və s. təq dim 
olu nur. Mü ka li mə lər, de yiş mə lər, 
Xos rov la Şi ri nin umukü sü sü, hər 
iki aşi qin mə həb bət yo lun da kı iz ti
rab la rı, qar şı laş dıq la rı ma neələr, 
və s. oxu cu nu əsə rə bağ la yır.

“Xos rov və Şi rin” poema sı ilk 
də fə cü zi ix ti sar la Əvəz Sa dı qov 
tə rə fin dən sət ri tər cü mə edi lib və 
1941ci il də “Azər nəşr”də çap olu
nub. Bu, sət ri yox, ro man şək li nə 
sa lın mış bir tər cü mə idi. Tər cü mə
çi hət ta bə zi mü rək kəb ob raz la rı 
ix ti sar edib. Poema ey ni za man da 
Səid Mir qa sı mov tə rə fin dən sət ri 
tər cü mə olu nub. Əsə rin Azər bay
can di li nə poetik tər cü mə si isə 
Xalq şairi Rə sul Rza ya tap şı rı lır. 
Şair poema nı sət ri tər cü mə əsa
sın da, he ca vəz nin də Azər bay can 
di lin də nəz mə çə kib. Araş dır ma
lar dan mə lum olur ki, tər cü mə el
mitən qi di mətn yox, əl də edi lən 
adi bir nüs xə əsa sın da ol du ğu na 
gö rə bir sı ra təh rif ə rə yol ve ri lib. 

Hət ta ka tib lər tə rə fin dən baş ve
rən xə ta lar da tər cü mə yə da xil 
edi lib. Ori ji na lın bir mis ra sı iki, ya
xud üç mis ra da tər cü mə edi lib. Bu 
da əsə rin həc mi nin art ma sı na gə
ti rib çı xa rıb.

Bu na gö rə də poema nın ye
ni dən də qiq sət ri tər cü mə si Qu
lam hü seyn Beq de li yə (Bəy di li) 
tap şı rı lır. O, Lev Alek sand ro viç 
Xe ta qu rov tə rə fin dən ha zır la nan 
el mitən qi di mətn əsa sın da tər
cü mə ni diq qət lə yox la yır. Əsə rin 
ye ni sət ri tər cü mə si ni ha zır la yır. 
Səid Mir qa sı mo vun tər cü mə si isə 
ol du ğu ki mi sax la nı lır.

Rə sul Rza nın ye ni dən nəz mə 
çək di yi bu əsər iki mü tər ci min – 
S.Mir qa sı mov və Q.Beq de li nin 
adı ilə ha zır la nır və 1982ci il də 
işıq üzü gö rür. Gör kəm li ni za mi
şü nas alim Hə mid Aras lı bu ba
rə də “bu tər cü mə ori ji na la ən ya
xın, bə dii cə hət dən də qüv vət li və 
mü kəm məl tər cü mə dir” fi kir lə ri ni 
söy lə yib.

“Xos rov və Şi rin” poema sı bir 
çox xalq la rın di li nə də tər cü mə 
edi lib. Əsər fran sız di lin də An ri 
Mas se nin (1970), al man di lin də 

isə İohann Kris tof Bür ge lin (1980) 
tər cü mə lə rin də nəşr olu nub. 

Poema dan bə zi par ça lar ilk də
fə Y.Du na yevs ki nin tər cü mə sin də 
rus di lin də 1920–1930cu il lər də 
nəşr edi lib. Da ha son ra əsər dən 
bə zi his sə lə rin Q.Pti çın, A.Kor
sun, İ.Ora tovs ki tə rə fin dən rus 
di li nə edi lən tər cü mə lə ri “Li te ra
tur niy Azer bayd jan”, “Okt yabr”, 
“Druj ba na ro dov” və “Zvez da” jur
nal la rın da dərc edi lib. Əsə rin tam 
mət ni rus di lin də ilk də fə 1947ci 
il də K.Lips ke ro vun tər cü mə sin
də işıq üzü gö rüb. Əsər rus di li
nə nəsr lə M.Os ma nov tə rə fin dən 
tər cü mə edi lib. Poema 1949cu 
il də gör kəm li türk ali mi Əli Ni hat 
Tər lan tə rə fin dən nəsr for ma sın
da türk di li nə çev ri lib. 

Ədə biy yat şü nas la rın fik rin cə, 
Ni za mi nin “Xos rov və Şi rin” əsə ri 
Şərq də mə həb bət poema la rı nın 
ya ran ma sı na bö yük tə sir gös tə
rib. Hə min poema la rın ək sə riy
yə tin də şairin eşq haq qın da kı 
mü la hi zə lə rin dən ge niş is ti fa də 
olu nub. Ni za mi ədə bi mək tə bin
dən la yi qin cə bəh rə lə nən XIII əs
rin tür kə sil li hind şairi Əmir Xos
rov Dəh lə vi 1298ci il də “Şi rin və 
Xos rov”, XIV əsr də Azər bay can 
şairi Arif Ər də bi li “Fər had na mə”, 
gör kəm li öz bək şairi Əli şir Nə vai 
“Fər had və Şi rin” poema la rı nı, 
Xalq şairi Sə məd Vur ğun “Fər had 
və Şi rin” (1941) mən zum dra mı nı 
ya zıb lar. 

“Xos rov və Şi rin” əsə ri Or ta 
əsr lər dən üzü bə ri Şərq alə min
də təs vi ri sə nə tin in ki şa fı na mü
hüm töh fə ve rib. Əsə rin müx tə lif 
ob raz la rı və ha di sə lə ri ilə bağ lı 
ya ra dı lan mi niatür lər dün ya nın 
məş hur mu zey və qa le re ya la rı nı 
bə zə yir.

Savalan FƏRƏCOV

Paytaxtımızdakımüxtəlif
profillimuzeylərhaqqın
daoxucularaməlumat
verməyədavamedirik.Bu

yazıda“AzərbaycanDəmir
Yolları”QapalıSəhmdarCə
miyyətinintabeliyindəfəaliyyət
göstərənDəmiryoluMuzeyi
haqqındasözaçacağıq.

Ön cə qeyd edək ki, Azər bay can
da də mir yo lu nun tə mə li 1878ci il
də qo yu lub və in şa sı 1880ci il də 
ba şa ça tıb. Uzun lu ğu 20 km olan 
Ba kıSu ra xa nıSa bun çu də mir yo lu 
öl kə nin iq ti sa di in ki şa fı ilə əla qə dar 
son ra dan da vam lı ola raq şa xə
lə nib. Ha zır da öl kə miz də də mir
yol la rı nın ümu mi uzun lu ğu 3000 
ki lo met rə ya xın dır və bey nəl xalq 
şə bə kə nin bir his sə si ni təş kil edir. 

Də mir yo lu Mu ze yi nin açı lı şı 19 
no yabr 2019cu il də Pre zi dent 
İlham Əli ye vin iş ti ra kı ilə ger çək lə
şib. Öl kə miz də ən ye ni mu zey lər
dən ol sa da, yer ləş di yi bi na nın bir 
əs rə ya xın ya şı var. Mu zey köh nə 
Sa bun çu vağ za lı nın bi na sın da 
yer lə şir. Bu bi na 6 iyul 1926cı il də 
Azər bay can da ilk elekt rik ləş di ril
miş də mir yo lu nun (Ba kıSa bun
çu) açı lı şı gü nün də is ti fa də yə ve ri
lib və uzun il lər “Sa bun çu vağ za lı” 
ki mi də ta nı nıb. Ba kı Də mir yo lu 
Vağ za lı nın köh nə (1880ci il) bi na
sın dan fərq li ola raq, bu ra da yal nız 
şə hə rət ra fı elekt rik qa tar la rı na xid
mət gös tə ri lib. 1977ci il də də mir
yo lu vağ za lı nın ye ni, say ca üçün
cü bi na sı is ti fa də yə ve ri lib.

Bu il 95 ya şı ta mam olan “Sa
bun çu vağ za lı”nın bi na sı düz bu caq 
al tın da bir ləş di ril miş iki kor pus dan 
iba rət dir. Bi na nın üz tə rə fi şə hə rə, 
ar xa tə rə fi də mir yo lu na ba xır dı. 
60cı il lər də bi na nın ar xa tə rə fin
də, fak ti ki ola raq ona bi ti şik met ro
nun in di ki “28 May” stan si ya sı in şa 
edi lib. Azər bay can mil li me mar lıq 
ənə nə lə ri nə uy ğun in şa olu nan bi
na za hi rən Şir van şah lar sa ra yı nı 
xa tır la dır. Bir müd dət kom mer si ya 
məq sə di lə məş hur res to ran şə bə
kə si nə ica rə yə də ve ri lən ta ri xi bi na 
in di mu zey ki mi fəaliy yət gös tə rir.

Suvenir mağazası, kinozal
Mu ze yə da xil olar kən ma raq lı 

kom po zi si ya ilə qar şı la şı rıq. Mu
ze yin rəisi Nə za kət Əli ye va qeyd 
edir ki, gi riş his sə də su ve nir lə rin 
sa tıl dı ğı ma ğa za fəaliy yət gös tə rir. 
Mu zey də həm çi nin iki film za lı var. 
Zal lar dan bi ri bə dii, di gə ri sə nəd
li film lə rin nü ma yi şi üçün nə zər də 
tu tu lub. Bi rin ci mər tə bə də yer lə
şən ki no zal da ta ri xi xro ni ka lar, də
mir yol la rın in ki şa fı na töh fə ve rən 
ta nın mış mü hən dis lər haq qın da 
sə nəd li film lər nü ma yiş olu nur. 

İkin ci mər tə bə də ki ki no zal da isə zi
ya rət çi lər də mir yol la rın, qa tar la rın 
və vağ zal la rın es te ti ka sı ilə bağ lı 
bə dii film lər dən zövq ala bi lər lər.

Mu ze yin ikin ci mər tə bə si nə qal
xı rıq. Bu ra da bir sər ni şin va qo nu 
diq qə ti mi zi çə kir. Ma raq la va qon
da əy lə şir və özü mü zü bir an lıq 
han sı sa uzaq di ya ra sə ya hət də 
hiss edi rik.

Üç sərgi zalı
Mu ze yin 3 sər gi za lı var. Bi rin ci 

zal da XIX əsr də də mir yo lu nun ya
ran ma sı ta ri xi ni əks et di rən ma raq lı 
eks po nat lar – fo to və vi deoma te
rial lar, də mir yo lu və müx tə lif qa tar 
mo del lə ri nü ma yiş olu nur. 

İkin ci zal da təq dim edi lən nü
mu nə lər lə XX əsr də də mir yo lun
da ge dən in ki şaf pro ses lə ri ni gör
mək müm kün dür. 

Mu ze yin rəisi qeyd edir ki, 
Azər bay can də mir yol la rı nın tex
ni ki tə rəq qi si və hər tə rəf i in ki şa
fı ümum mil li li der Hey dər Əli ye
vin adı ilə bağ lı dır. Ulu ön də rin 
so vet Azər bay ca nı na rəh bər li yi 
döv rün də də mir yo lu inf rast ruk
tu run da mü hüm nailiy yət lər əl də 
edi lib. Azər bay can də mir yo lu sis
te mi müasir tex ni ki ma şınme xa
nizm lər lə və ava dan lıq lar la təc hiz 
olu nub. Azər bay ca nın yüz lər lə 

ən yax şı də mir yol çu su or den və 
me dal lar la təl tif edi lib ki, bu da 
ümum mil li li der tə rə fin dən bu sa
hə yə gös tə ri lən bö yük qay ğı və 
diq qə tin tə za hür lə rin dən bi ri dir. 
Mu ze yin ikin ci za lın da ulu ön də
rin öl kə miz də də mir yol la rı nın in ki
şa fı na gös tər di yi diq qət və qay ğı
nı əks et di rən fo to la rın yer al dı ğı 
ay rı ca gu şə ya ra dı lıb.

136 ilin geyimləri, qızıl 
suyuna çəkilmiş lokomotiv 

Mu ze yin ən ma raq lı sa hə si 
üçün cü zal dır de sək, ya nıl ma rıq. 
Bu ra da çe şid li qa tar mo del lə ri 
nü ma yiş olu nur. Bu nü mu nə lər 
də mir yo lu sis te mi nin keç di yi in
ki şaf yo lu haq qın da müəy yən tə
səv vür lər ya ra dır. Zal da müx tə lif 
dövr lə rə aid ge yim lər də sər ni şin 
fi qur la rı da diq qə ti cəlb edir. Şü şə 
ar xa sın da ta ri xi də mir yo lu xət ti nin 
bər pa olun muş mo de li ni gör mək 
müm kün dür.

Mu ze yin rəisi bil di rir ki, bu ra da kı 
eks po zi si ya lar la ta nış lıq zi ya rət çi
lə rə təh lü kə siz nəq liy yat va si tə si 
he sab olu nan də mir yo lu nun tək
cə ta ri xi ba rə də de yil, həm çi nin 
onun bə şə riy yə tin in ki şa fı na və 
el mitex ni ki tə rəq qi yə tə si ri, ha be
lə sə na ye sa hə sin də oy na dı ğı rol 
haq qın da dol ğun fi kir for ma laş dı

rır: “Bu eks po nat lar la zi ya rət çi lə rin 
diq qə ti ni həm Azər bay can da, həm 
də dün ya da mil yon lar la də mir yol
çu nun – mü hən di sin, ma şi nis tin, 
bə ləd çi və in şaat çı nın bö yük əmə
yi nə yö nəlt mək is tə yi rik. Bu in san
la rın əmə yi və tə rəq qi yə yö nəl miş 
səy lə ri sa yə sin də əv vəl lər qət edil
mə si müm kün ol ma yan mə sa fə yə 
bu gün asan lıq la sə ya hət et mək 
müm kün dür. Bu in san lar qi tə lə ri 
va hid nəq liy yat şə bə kə si ilə bir ləş
di rib və dün ya ya ye ni in ki şaf is ti
qa mə ti bəxş edib lər”.

Mu zey də də mir yo lu ta ri xi nin 
mü hüm mə qam la rı nı əks et di rən 
fo to və sə nəd lər təq dim olu nur. 
Bu ra da Bi rin ci və İkin ci Dün ya 
mü ha ri bə lə rin də də mir yol la rı nın 
ro lu ilə bağ lı ma raq lı mə lu mat
lar la ta nış ol maq müm kün dür. 
Cə nu bi Qaf qaz (Za qaf qa zi ya) də
mir yo lu nun ta ri xi xə ri tə si də mu
ze yin na dir eks po nat la rın dan dır.

Mu ze yin əsas za lın da diq qə
ti miz nü ma yiş olu nan müx tə lif 

ge yim lə rə yö nə lir. Öy rə ni rik ki, 
bu ra da yer alan müx tə lif ge yim
lər 1885ci il dən 1964cü ilə dək 
də mir yol çu la rın uni for ma la rı olub.

Əsas zal da gö zü mü zü çə kə 
bil mə di yi miz çox ma raq lı bir eks
po nat da nü ma yiş olu nur. Bə ləd
çi miz de yir ki, Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fin dən mu ze yə hə diy
yə olu nan qı zıl su yu na sa lın mış 
lo ko mo tiv ma ke ti bü tün zi ya rət çi
lə rin diq qə ti ni cəlb edir. 

***
Mu zey həf tə nin al tı gü nü saat 

10:00dan ax şam ça ğı saat 18:00
dək fəaliy yət gös tə rir. İl lər dir də mir 
rels lər üzə rin də sə fər lə rə çıx dı ğı
nız bu nəq liy yat nö vü nün ta ri xi
nə eks kurs et mək is tə yir si niz sə, 
yo lu nu zu Də mir yo lu Mu ze yin dən 
sa lın. Xa tır la daq ki, mu ze yi zi ya rət 
et mək üçün ödə niş tə ləb olun mur.

N.MƏMMƏDLİ

“Ölümü fəth edənlər”
Şanlı Zəfərimizə həsr olunan 

hekayələrdən ibarət toplunun təqdimatı

Noyabrın3də“LİBRAFF”kitabmağazalarışəbəkəsinin
“Parkakademiya”filialındaF.KöçərliadınaRespubli
kaUşaqKitabxanasınınlayihəsiəsasında“Ölümüfəth
edənlər”adlıhekayələrtoplusununtəqdimatıkeçirildi.

25 he ka yə nin yer al dı ğı top lu “Təh sil” nəş riy ya tın da işıq 
üzü gö rüb. Təq di mat da Mə də niy yət Na zir li yi Ki tab sə na
ye si şö bə si nin baş məs lə hət çi si İs lam Hü sey nov, Ailə, 
Qa dın və Uşaq Prob lem lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə si Uşaq 
prob lem lə ri şö bə si nin mü dir müavi ni Gü nel Nağ də li ye va, 
“Təh sil” nəş riy ya tı nın di rek to ru Tu ral Axun dov, şə hid ailə
lə ri, qa zi lər, uşaq ya zar la rı və di gər qo naq lar iş ti rak edir di.

Ön cə öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü uğ run da ca nı nı fə
da edən şə hid lə rin əziz xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad 
olun du.

Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı nın di rek to ru, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Şəh la Qəm bə ro va nəşr haq qın da mə
lu mat ver di. Bil dir di ki,  ki tab xa na tə rə fin dən bu ilin 15 iyu
lun da 8 No yabr – Zə fər Gü nü nə həsr olun muş “Rə şa dət lə 
ya şa yan lar – ölü mü fəth edən lər” ad lı res pub li ka he ka yə 
mü sa bi qə si elan edil miş di. Mü sa bi qə nin məq sə di uşaq və 
ye ni yet mə lər ara sın da hər bivə tən pər vər lik ru hu nun yük
səl dil mə si, Azər bay can əs gə ri nin rə şa də ti və şə hid lə ri mi
zin xa ti rə si ni əbə di ləş dir mək üçün ye ni mətn lə rin qə lə mə 
alın ma sı, ya ra dı cı po ten sialı olan ye ni yet mə lə rə sti mul 
ver mək dir. 

Nəş rin ide ya müəl li fi, ki tab xa na nın el mi iş lər üz rə di rek
tor müavi ni, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Za hi rə Da da şo va 
qeyd et di ki, Və tən sev gi si ilə qay na yıb co şan ye ni yet mə 
və gənc lə ri miz igid oğul la rı mı zın hər qa rış yurd ye ri üçün 
can la rın dan ke çə rək ölü mün gö zü nə dik bax ma la rı nı ifa
də edib lər. 

Ki ta bın re dak to ru, uşaq ya za rı Se vinc Nu ru qı zı vur ğu
la dı ki, Və tən mü ha ri bə sin də qa za nı lan Zə fər haq qın da 
bun dan son ra hə lə çox əsər lər ya zı la caq: “Ki ta bı re dak tə 
edən za man bir da ha an la dım ki, bi zim ən bö yük sev gi miz 
Qa ra bağ dır”.

Ta nın mış uşaq ya zı çı sı, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro
fes sor Za hid Xə lil he ka yə müəl lif ə ri ni təb rik edə rək on la ra 
ye ni uğur lar ar zu la dı. 

Son da Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı tə rə fin dən he ka yə 
müəl lif ə ri nə dip lom və ki tab lar təq dim edil di.

Təq di ma ta Yu ri Ko val yov adı na 229 nöm rə li tam or
ta mək tə bin 4cü si nif şa gir di Emil Ab dul la ye vin ifa sın da 
“Qa ra bağ Azər bay can dır!” ad lı mu si qi nöm rə si ilə ye kun 
vu rul du.

NURƏDDİN

Adını tarixə qanı ilə yazan 
Vətən sevdalısı

Vətəninicanındanəziztutan,42yaşındaonunyolun
damüqəddəsşəhidlikzirvəsinəucalanmayorKamran
QılmanoğluFərəcovhaqqındadanışmaqistəyirəm.O,
14yanvar1978ciildəAstararayonununSəncərədikən
dindədünyayagəlmişdi.Astaraelininqəhrəmanoğlu
eləbirömüryolukeçdiki,odualovuVətəninözüboyda
ilahibirməhəbbətədönübmilyonlarınürəyindəözünə
yeretdi.

İn di cis mən ara
mız da ol ma sa da, 
ya şa dı ğı hə yat mil lə
ti nə şə rəf dir, qey rət
dir, uca lıq zir və si dir. 
Qə ri nə lər ke çə cək, 
gə lə cək nə sil lər də 
onu be lə xa tır la ya caq. 
Ölü mün dən son ra la
yiq gö rül dü yü “Və tən 
uğ run da”, “Cəb ra yı lın 
azad olun ma sı na gö
rə”, “Qu bad lı nın azad 
olun ma sı na gö rə” me
dal la rı da Kam ra nın 
gös tər di yi hü nə rə şa
hid lik edə cək.

Kam ran Fə rə cov ağ lı kə sən dən Və tə ni, xal qı üçün ya şa
ma ğı özü nə hə yat kre do su se çir. Və tə ni nə qəl bən bağ lı lı
ğı onu 1995ci il də Ba kı Ali Bir ləş miş Ko man dan lıq Mək tə
bi nə apa rır. Ba şa dü şür ki, tor paq la rı düş mən əsa rə tin də 
olan bir Və tən öv la dı üçün hərb sə nə ti nin sir lə ri ni bil mək 
da ha va cib dir. 1999cu il də mək tə bi bi ti rib ley te nant rüt bə
sin də Ba kı da ta ğım ko man di ri olur. Hə yat da seç di yi yo lun 
düz gün lü yü nə ina nır, sa vad lı, pe şə kar, cə sur, əs gər lə ri nə 
dost, qar daş ko man dir, qey rət li, və tə ni nə bağ lı şəxs ki
mi se vi lir. Da ha son ra Ağ dam da, Gən cə də, Go ran boy da, 
düş mən lə tə mas xət tin də hər bi xid mə ti ni da vam et di rir, 
hər bi bi lik və ba ca rı ğı nı ar tı rır.

2020ci ilin 27 sent yab rın da Ali Baş Ko man dan İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi al tın da Azər bay can Or du su nun Qa
ra ba ğın azad lı ğı üçün baş lat dı ğı mü ba ri zə də ma yor 
Kam ran Fə rə cov da özü nü od lualov lu sən gər lə rə bi rin
ci lər sı ra sın da atır. Düş mə nin ba şı nı əz mək dən öt rü dö
yüş dəndö yü şə san ki ona ye ni bir güc gə lir. Cəb ra yı lın, 
Qu bad lı nın azad lı ğı uğ run da dö yüş lər də düş mə nin çox
lu say da tex ni ka sı nı, can lı qüv və si ni məhv edir. Hə mi şə 
ön də ge dən, Və tən tor pa ğı nın hər qa rı şı na mi nə igid lik
lə dö yü şən ko man dir okt yab rın 21də sa vaş mey da nın da 
şə hid olur. Və tə nə olan son suz mə həb bə ti ilə elə Və tən 
sə ma sı nın əbə di par laq gü nə şi nə çev ri lir...

Al lah rəh mət elə sin.
Zəfər ORUCOĞLU

Məhəbbətə ucaldılan böyük abidə – 
“Xosrov və Şirin” poeması

Relslər  üzərindəki  tarix
Bakıda Dəmiryolu Muzeyi də var...



Azərbaycan
6 no yabr 1931 – Şair, na sir To fi q Mah mud (To fi q Mah mud oğ lu 

Meh di yev; 1931-1997) Nax çı van MR Şah buz ra yo nun da do ğu-
lub. Uşaq və gənc lər üçün əsər lə rin müəl li fi  dir.

6 no yabr 1974 – Şair-dra ma turq, tər cü mə çi İs lam Əh məd oğ lu 
Sə fər li (12.2.1923 – 1974) və fat edib. Söz lə ri nə po pul yar mah nı-
lar bəs tə lə nib. “Göz hə ki mi”, “Ana ürə yi”, “Yo lay rı cı” və s. pyes-
lə rin müəl li fi  dir. 

6 no yabr 2009 – Xalq ya zı çı sı Qıl man İl kin (Qıl man İsa ba la 
oğ lu Mu sa yev; 28.4.1914 – 2009) və fat edib. “Köl gə lər sü rü nür”, 
“Ye nil məz ba tal yon” fi lm lə ri nin sse na ri si ni ya zıb.

7 no yabr 1877 – Akt yor, vo kal çı Hə ni fə Hə sən oğ lu Te re qu lov 
(Mə həm məd hə ni fə Tan rı qu lov; 1877-1942) Tifl  is də do ğu lub. Ha-
cı bəy li qar daş la rı nın teatr trup pa sı nın, di gər teatr cə miy yət lə ri nin 
üz vü olub.

7 no yabr 1905 – Teatr və ki no re jis so ru Şüa Nəs rul la oğ lu 
Şey xov (1905 – 27.1.1970) ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar, Fü-
zu li Dram teatr la rın da ça lı şıb. “Qə ri bə əh va lat”,  “Köl gə lər sü rü-
nür” (İs ma yıl Əfən di yev lə bir gə) və s. fi lm lə ri çə kib.

7 no yabr 1908 – Şair, alim, pe da qoq Maq sud Mə sim oğ lu 
Şeyx za də (1908 – 19.2.1967) ana dan olub. Ba kı da təh sil alıb, 
son ra Daş kən də kö çüb. Öz bə kis ta nın ta nın mış ədi bi olub, öz bək 
di lin də əsər lər, sse na ri lər ya zıb, tər cü mə lər edib. 

7 no yabr 1917 – Gör kəm li bəs tə kar, piano çu, Xalq ar tis ti To fi q 
Ələk bər oğ lu Qu li yev (1917 – 4.10.2000) Ba kı da do ğu lub. Azər-
bay can est ra da mu si qi si nin ya ra dı cı la rın dan bi ri dir. “Bəx ti yar”, 
“Gö rüş”, “Ögey ana”, “Onu ba ğış la maq olar mı?”, “Nə si mi”, “Qa-
yı na na” və s. fi lm lə rə, ta ma şa la ra mu si qi bəs tə lə yib. Bəs tə kar lar 
İt ti fa qı nın səd ri olub. 

7 no yabr 1917 – Xalq rəs sa mı Ta ğı Əzi za ğa oğ lu Ta ğı yev 
(1917-1993) Ba kı da ana dan olub. “Qa ra Qa ra yev”, “Sət tar Bəh-
lul za də”, “Sə məd Vur ğun”, “Ko roğ lu”, “Ba bək” port ret lə ri nin 
müəl li fi  dir. 

7 no yabr 1917 – Tür ko loq alim, pro fes sor İren İs gən dər bəy 
qı zı Mə li ko va (Me li koff ; 1917 – 9.1.2009) Pe ter burq da do ğu lub. 
1919-cu il də ailə si Fran sa ya kö çüb. Fran sa da azər bay can lı dias-
po ru nun ta nın mış si ma la rın dan olub. 

7 no yabr 1920 – Azər bay ca nın ilk ra dio dik tor la rın dan bi ri, Xalq 
ar tis ti Fat ma Ağa cab bar qı zı Cab ba ro va (1920 – 29.11.2010) 
Ba kı da ana dan olub. 1991-ci ilə dək Döv lət Te le ra dio Ve ri liş lə ri 
Şir kə tin də iş lə yib.

7 no yabr 1925 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr rəs sa mı Əy-
yub Sə fər oğ lu Fə tə li yev (1925 - 21.4.2000) İrə van da ana dan olub. 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da qu ru luş çu rəs sam iş lə yib. 

7 no yabr 1934 – Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Oq tay Ağa yev 
(1934 – 14.11.2006) Ba kı da ana dan olub. Azər bay can Döv lət 
Est ra da Or kest ri nin, Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu Est ra-
da or kest ri nin so lis ti olub. 

7 no yabr 1940 – Xalq ar tis ti, xa nən də Ba ba Mah mu doğ lu 
(Mir zə yev; 1940 – 6.12.2006) Qa zax ra yo nun da do ğu lub. Ope ra 
ta ma şa la rın da (“Ley li və Məc nun”, “Aşıq Qə rib”, “Əs li və Kə rəm” 
və s.) əsas par ti ya la rı ifa edib.

7 no yabr 1945 – Xalq ar tis ti Zər ni gar Fə ti qı zı Ağa ki şi ye va 
(1945 – 8.2.2018) Qu ba ra yo nu nun Rus tov kən din də ana dan 
olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da (1973-2011) ça lı şıb, te le vi-
zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də (“Dan te nin yu bi le yi”, “Təh mi nə” və 
s.) ma raq lı ob raz lar ya ra dıb.

7 no yabr 1979 – Ta nın mış re jis sor, akt yor Yu sif Yul duz (Yu-
sif Sey ful la oğ lu Əli yev; 1905–1979) və fat edib. Aka de mik Mil-
li Dram, Ope ra və Ba let, Gən cə, Qu ba və b. teatr lar da ça lı şıb. 
Film lər də çə ki lib. 

7 no yabr 1990 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, gör kəm li ki no-
re jis sor, ope ra tor Əli sət tar Ələs gər oğ lu Ata ki şi yev (25.12.1906 
– 1990) və fat edib.

8 no yabr 1923 – Xalq ar tis ti, inst ru men tal ifa çı, di ri jor To fi q 
Qə zən fər oğ lu Əh mə dov (1923 – 23.3.1981) ana dan olub. Azər-
bay can Ra diosu və Te le vi zi ya sı nın est ra da or kest ri ni ya ra dıb, 
mil li caz mu si qi si nin in ki şa fı na töh fə lər ve rib.

8 no yabr 1930 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əf sər 
Bay ram oğ lu Ca van şi rov (1930 – 20.5.2006) Fü zu li ra yo nu nun 
Ho ra diz kən din də do ğu lub. Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu 
“Bə növ şə” uşaq xo ru nun ya ra dı cı sı və bə dii rəh bə ri olub. Uşaq 
xo ru üçün əsər lər ya zıb.

8 no yabr 1939 – Ki no xa di mi, səs re jis so ru və ope ra to ru Ələk-
bər Əli hey dər oğ lu Hə sən za də (1939 – 1.7.2019) Ba kı da do ğu-
lub. “Azər bay can fi lm”, “Len fi lm” ki nos tu di ya la rın da ça lı şıb, Ru si-
ya nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi olub.

8 no yabr 1944 – Teatr şü nas, ya zı çı-pub li sist Cə lil Hə bib oğ lu 
Və zi rov (1944-2008) ana dan olub. Nax çı van Mux tar Res pub li ka-
sı Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın səd ri iş lə yib.

8 no yabr 2018 – Xalq ar tis ti, gör kəm li akt ri sa Ama li ya Əliş qı-
zı Pə na ho va (15.6.1945 – 2018) və fat edib. 1964-cü il dən Aka-
de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. 1992-ci il də Ba kı Bə lə diy yə 
Teat rı nı ya ra dıb. Film lər də yad da qa lan rol lar oy na yıb.

9 no yabr 1926 – Xalq rəs sa mı Da vud Meh di oğ lu Ka zı mov 
(1926 – 14.2.2015) Ba kı da do ğu lub. Rəng kar lıq la ya na şı, qra-
fi  ka us ta sı ki mi də ta nı nıb, bə dii əsər lə rə il lüst ra si ya lar çə kib. 
Əsər lə ri Mil li İn cə sə nət, Ədə biy yat mu zey lə rin də nü ma yiş et di ri-
lir. Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

9 no yabr 1973 – Xalq ar tis ti, ta nın mış akt yor Rza Əf qan lı (Rza 
Rüs təm oğ lu Cə fər za də; 15.5.1899 –1973) və fat edib. Aka de mik 
Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib. 

9 no yabr 1994 – Xalq ya zı çı sı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Bay-
ram Sal man oğ lu Bay ra mov (11.12.1918 – 1994) və fat edib. 
“Mən ki gö zəl de yil dim”, “Fi rən giz”, “Onun bə la lı sev gi si” fi lm lə ri-
nin sse na ri müəl li fi  dir.

Dün ya
6 no yabr 1814 – Bel çi ka lı mu si qi alə ti us ta sı, sak so fo nun ya-

ra dı cı sı Adolf Saks (An toine-Jo seph (Adolp he) Sax; 1814-1894) 
ana dan olub.

7 no yabr 1810 – Ma car bəs tə ka rı, piano çu və di ri jor Er kel Fe-
rens (Er kel Fe renc; 1810-1893) ana dan olub.

7 no yabr 1913 – Fran sız ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı (1957) laureatı Al ber Kam yu (Al bert Ca mus; 1913 – 
4.1.1960) ana dan olub. Ek zis ten sializm fəl sə fə si nin ta nın mış 
nü ma yən də si dir. Əsər lə ri: “Və ba”, “Öz gə”, “Si zif haq qın da mif”, 
“Qi yam çı adam”, “Şey tan lar” və s.

8 no yabr 1837 – Gür cü ya zı çı sı, pub li sist, şair İl ya Qri qor ye viç 
Çav ça vad ze (1837 – 12.9.1907) аnаdаn оlub. “Er mə ni alim lə ri 
və fər yad edən daş lar” ad lı əsə rin də er mə ni lə rin qon şu xalq la rın 
ta rix və mə də niy yə ti nə qar şı sax ta kar lıq cəhd lə ri ni if şa edib.

8 no yabr 1900 – Ame ri ka ya zı çı sı Mar qa ret Mit çell (Mar ga ret 
Mun nerlyn Mitc hell; 1900-1949) ana dan olub. “Kü lək lə sov ru lan-
lar” ro ma nı ilə məş hur la şıb.

9 no yabr 1818 – Rus ya zı çı sı İvan Ser ge ye viç Tur ge nev (1818 
– 3.9.1883) ana dan olub. Əsər lə ri: “Ata lar və oğul lar”, “Ərə fə”, 
“Za də gan yu va sı”, “Ru din” ro man la rı, “Ov çu nun qeyd lə ri” he ka-
yə lər top lu su, “As ya”, “Ba har su la rı” po vest lə ri və s.

9 no yabr 1929 – Yə hu di əsil li ma car ya zı çı sı, No bel mü ka fa tı 
laureatı (2002) İm re Ker tes (1929 – 31.3.2016) ana dan olub. II 
Dün ya mü ha ri bə sin də Os ven sim və Bu hen vald həbs dü şər gə lə-
rin də məh bus olub.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN
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Qəlbi Şuşa ilə döyünən sənətkar

Qa ra bağ həs rə ti ilə ya şa yan min-
lər lə Azər bay can və tən da şı nın 
ürə yin də ye ga nə sön mə yən 
ar zu, di lək var dı – iş ğal al tın da 

olan doğ ma ata-ba ba yurd la rı ya ğı 
düş mən dən azad olu na caq və il lə rin 
həs rə ti nə son qo yu la caq. Bu sön məz 
ümid, gə lə cə yə inam yurd-yu va la rın-
dan di dər gin düş müş ya ra dı cı həm və-
tən lə ri mi zin ər sə yə gə tir di yi əsər lər də 
də öz ək si ni tap mış dır. Qa ra ba ğı, mə-
də niy yə ti mi zin be şi yi Şu şa nı vəsf edən 
mu si qi lər, şeir lər ya zıl mış, rəsm əsər lə ri 
çə kil miş, Qa ra ba ğın mə də ni ir si dün ya-
da ta nı dıl mış dır.

Qa ra bağ sız, Şu şa sız ol du ğu muz ötən il-
lər də bu tor pa ğın mə də ni ir si ni ya ra dı cı lı-
ğın da ya şat ma ğa ça lış mış sə nət kar lar dan 
bi ri də rəs sam Səy yar Əli yev dir. O, 1949-
cu il də Ağ ca bə di ra yo nu nun Xo ca vənd 
kən din də ana dan ol muş dur. Əv vəl Xo ca-
vənd kənd mək tə bin də oxu muş,  son ra 
or ta təh si li ni  Ağ ca bə di və Şu şa da da vam 
et dir miş, Azər bay can Po li tex nik İns ti tu tu na 
(in di ki Azər bay can Tex ni ki Uni ver si te ti) da-
xil ol muş və bu təh sil oca ğı nı mü vəff  ə qiy-
yət lə  ba şa vur duq dan son ra Şu şa ra yon 
mək təb lə rin də, kol lec də müəl lim iş lə miş, 
is teh sa lat kom bi na tın da  mü hən dis və zi fə-
sin də ça lış mış dır.

1992-ci ilə ki mi Şu şa da ya şa yıb-ya-
rat mış rəs sam, şə hər iş ğal olu nan da 
Azər bay can Döv lət Pe da qo ji Uni ver si-
te ti nin Şu şa fi  lialın da müəl lim iş lə yir di. 
Doğ ma yurd dan di dər gin düş dük dən 
son ra Şu şa həs rə ti lə ya ra dı cı lı ğı nı da-
vam et dir miş, bu möv zu da əsər lə ri ilə 
ta nın ma ğa baş la mış dır. Ye ni yet mə və 
ca van lı ğı Şu şa da ke çən rəs sam əsər-
lə rin də bu ra nın tə biəti nin vur ğu nu ol-
du ğu nu bir da ha sü but edir. Xü su si 
rəs sam lıq təh si li al ma sa da, da xi lin də ki 
zən gin lik və rəng du yu mu də yər li rəsm 
əsər lə ri ya rat ma sı na zə min ol muş dur.

Bir çox janr la ra mü ra ciət edən sə-
nət kar öz sö zü nü da ha çox mən zə rə 
jan rı ilə de mə yə nail ol muş dur. Qa ra ba ğın 
iş ğal al tın da ol du ğu müd dət də ya rat dı-
ğı əsər lər də, təq dim olu nan mən zə rə lə rin 
qey ri-adi tərz də özü nə məx sus lu ğu ilə se-
çil mə si, tor paq la rı mı zın bir gün azad lı ğa 
çı xa ca ğı na əmin lik hiss lə ri qa ba rıq ək si ni 
tap mış dır. “Qa ra bağ mən zə rə si”, “Pa yız”, 
“Du man lı nər giz”, “Cı dır dü zü nün həs rə ti”, 
“Sa rı qa ya nın kə də ri”, “Nər giz”, “Şu şa qa la-
sı” və ki mi mən zə rə əsər lə ri bu qə bil dən dir. 
Rəs sa mın bu möv zu da çək di yi hər tab lo 
ta ma şa çı nı san ki bir an lıq Şu şa ya apa rır. 

“Sa rı qa ya nın kə də ri” əsə ri sə nət ka rın il-
lər lə için də qay na mış, onu dü şün dür müş  
kə də rin tə cəs sü mü dür. Şu şa da bo ya-ba şa 
ça tan, ha va sı nı udan, su yu nu içən rəs sam 
bu əsə ri ya rat maq la öz öv lad lıq bor cu nu 
ye ri nə ye tir mə yi şə rəf bil miş dir. Sa rı qa ya-
ya Qa ra ba ğın bir çox yer lə rin də – Ağ dam-
da, Qar qar ça yı nın sa hi lin də, Kəl bə cər də 
və di gər iş ğa la mə ruz qal mış əra zi lər də 
də rast gə li nir. La kin rəs sam Şu şa da, Da-
şal tı da kı Sa rı qa ya nı bu tab lo da kə dər li bir 
sü jet lə gös tər miş dir. Əsər də bö yük mə na 
kəsb edən ha di sə lər təs vir edi lib və bu sə-
bəb dən əsə rə rek vi yem adı ve ril miş dir. 

“Cı dır dü zü nün həs rə ti” tab lo su isə nis gil li, 
həs rət do lu bir sü jet dən iba rət dir. Cı dır dü zü 
bom boş dur, ar xa fon da yam ya şıl Top xa na 
me şə si gö rü nür... Bir vaxt lar er mə ni fa şist-
lə ri nin cay na ğın da olan və ya şıl lıq la rı nı qı-
ra raq alü mi nium za vo du tik mək is tə dik lə ri  
Top xa na me şə si...Əsər də Cı dır dü zü həs-
rət dən san ki sap sa rı sa ral mış bir gör kəm də 
gös tə ri lib. Vax tı ikən bü tün Qa ra bağ eli nin 
igid lə ri bu ra da at oy nat mış, qı lınc dö yüş dür-
müş, da hi Üze yir bə yin “Ko roğ lu” ope ra sı nın 
uver tü ra sı nı maest ro Ni ya zi nin di ri jor lu ğu al-
tın da Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri 
əzə mət lə ifa edə rək, dağ la rı, daş la rı lər zə yə 
gə tir miş dir. Əsə rə nə zər sal dıq ca, san ki qay-
ğı sız uşaq la rın se vinc li, şən səs lə ri ni, Qa ra-
bağ ca van la rı nın gə lə cə yə ümid li ba xış la rı nı, 
Da şal tı ça yı nın hə zin mu si qi yə bən zər şı rıl tı-
sı nı duy maq müm kün olur. 

Düş mə nin iş ğal çı, bar bar xis lə ti ni, tor paq-
la rı mız da et di yi vəh şi lik lə ri dün ya ya gös tər-
mə yə ça lı şan rəs sa mın “Alov için də ya nan 
qız”, “Şu şa fa ciəsi”,  “Əzab lı yol lar”,  “Xo ca-
lı fa ciəsi”, “Na ra hat ruh lar” ki mi əsər lə ri də 
də fə lər lə sər gi lər də nü ma yiş olun muş dur. 

 “Xo ca lı fa ciəsi” ad lı əsə ri nə nə zər sal dıq-
da ta ma şa çı hə min fa ciəni san ki hiss lə rin də 
ya şa mış olur. Əsə rin ar xa fo nun da uzaq-
dan yan dı rı lıb-xa ra ba lı ğa çev ril miş Xo ca lı 
şə hə ri gö rü nür. Qı şın so yuq, qar lı-şax ta lı 
gü nün də mil lə ti mi zin ba şı na açı lan dəh şət li 
qət liam əsər də bir fa ciə das ta nı ki mi təq dim 
olun muş dur. Rəs sam ay rı-ay rı lıq da hər bir 
de ta lı mə ha rət lə iş lə yə rək ürə yin də ki nis gi li 
kə ta na kö çür müş dür.

“Na ra hat ruh lar” əsə ri nə nə zər sal dıq da 
bir tab lo da nə qə dər mə na, nə qə dər hiss 
və həs rət ol du ğu in sa na agah olur. Qa ra-
ba ğın bü tün da hi lə ri nin, sə nət adam la rı nın, 
qəh rə man la rı nın, il lər lə həs rə tin də ol du ğu-
muz İsa bu la ğı, Ma ma yı bu la ğı, Göv hər ağa 
məs ci di, Ba zar ba şı mey da nı...

Mən zə rə jan rın da ma raq lı əsər lə ri lə diq-
qə ti çə kən Səy yar Əli ye vin ya ra dı cı lı ğın da 
sü jet li tab lo lar da ge niş yer tu tur. O, çox fi -
qur lu kom po zi si ya la rı nı bə da hə tən, əla və 
es kiz lər et mə dən bir ba şa kə ta na kö çü rür. 

“Se vinc di, kə dər di dün ya”, “Nur dər ya sı”, 
“İn san lar, ta le lər”, “Dost lar”, “Hə yat to ru”, 
“Rəs sam dün ya sı”, “Sir li dün ya”, “Azad bir 
quş idim”, “Tə zad lı dün ya” trip ti xi, “Ana lar, 
ümid lər”, “Bə növ şə yi xə yal lar”, “Mə həb bət”, 
“Şey ta nın hiy lə si”, “Qo vu şan lar” ki mi əsər lər 
məhz mü cər rəd kom po zi si ya la rı sı ra sın da-
dır. Bu əsər lər də bə şə ri duy ğu lar mə ha rət-
lə və yad da qa lan ob raz lar la ifa də edi lə rək, 
bir yan dan da ta ma şa çı da qey ri- müəy yən lik 
oya da raq, əsər lə rin da ha da ma ra ğa sə bəb 
ol ma sı na gə ti rib çı xa rır.

Rəs sa mın na tür mort jan rı na fərq li ya naş-
ma lar la təs vir et di yi əsər lə rin dən “Gü nə ba-
xan lar”, “Nar lar”, “ Mey və lər”, “Mis qab lar la 
xal ça” və s. gös tər mək olar. Müəl lif “Şu şa 
həs rət li nar lar”, “Şu şa həs rə ti ilə ya nan gü-
nə ba xan lar” möv zu sun da da top lu əsər lər 
ya rat mış dır.

Bü tün əsər lə ri ilə ya na şı, rəs sa mın ya-
rat maq da bi tib-usan ma dı ğı bir möv zu 
daim onu sə nət yo lun da mü şa yiət et miş dir. 
Bu möv zu Qa ra ba ğın, Şu şa nın rəm zi olan 
xa rı bül bül dür ki, rəs sam hər za man öz ya-
ra dı cı lı ğı nın kə dər li və se vinc li dö nəm lə-
rin də məhz bu gü lün təs vi ri ni ver mək dən 
zövq al mış dır. Bu sil si lə dən “Xa rı bül bü lün 
fa ciəsi”, “Xa rı bül bü lün kə də ri”, “Xa rı bül-
bü lün həs rə ti” əsər lə rin də Şu şa nın rəm zi 
qəl bi qı rıq, fa ciə şək lin də təq dim olu nur du. 

“Xa rı bül bü lün fa ciəsi” əsə rin də Şu şa-
nın iş ğal edil di yi za man san ki quş lar 
xa rı bül bü lün Şu şa tor pa ğı nı tərk edə-
rək uçub get mə si ni də rin hüzn lə seyr 
edir lər.

La kin 28 il son ra il lə rin həs rə ti nə son 
qo yul du və Azər bay ca nın mü zəff  ər Ali 
Baş Ko man da nı və mü ba riz oğul la rı-
nın sa yə sin də Və tən tor paq la rı ya ğı 
düş mə nin əsa rə tin dən xi las olu na raq, 
doğ ma la rı na qo vuş du. Bu həs rə tin so-
na yet mə si nə ti cə sin də rəs sa mın ya-
ra dı cı lı ğı da öz xoş bəxt li yi nə qo vu şa-
raq, ye ni, nik bin ruh lu əsər lər lə da vam 
et mə yə baş la yır. Ar tıq “Xa rı bül bü lün 
qa yı dı şı”, “Xa rı bül bü lün se vin ci” ki mi 

əsər lər ya ra nır.
Rəs sam Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye-

vin Şu şa nın azad olun ma sı ilə əla qə dar ta-
ri xi çı xı şın da ifa də et di yi – “Əziz Şu şa, sən 
azad san!”, “Əziz Şu şa, biz qa yıt mı şıq!”, 
“Əziz Şu şa, biz sə ni dir çəl də cə yik!” söz lə-
ri ni din lə yər-din lə məz, il lər ön cə dən ya rat-
mış ol du ğu və san ki ya ra lı qal mış, bit mə miş 
“Şu şa qa la sı” əsə ri ni bir qə ləm də bi ti rə rək 
qa la nın üzə ri nə dal ğa la nan şan lı Azər bay-
can bay ra ğı nı həkk et di.

İl lər son ra Şu şa ya qə dəm ba sa raq mü-
qəd dəs tor pa ğı nı, Cı dır dü zü nü, Yu xa rı 
Göv hər ağa məs ci di ni, Xan qı zı bu la ğı nı, öz 
ya şa dı ğı evin hə yə ti ni zi ya rət edən rəs sam 
dün ya nın ən xoş bəxt in sa nı na çev ril di. Bun-
dan son ra kı ya ra dı cı lı ğın da se vinc li, xoş-
bəxt və hə yat do lu Qa ra bağ, Şu şa və bü töv 
Azər bay can təs vir lə ri nin ar zu su ilə ya şa yan 
rəs sam ha zır da ye ni sər gi lər üçün əsər lər 
üzə rin də ça lı şır. Hər il Xo ca lı fa ciəsi ilə əla-
qə li sər gi lər də iş ti rak et miş rəs sa mın in di yə 
ki mi 5 fər di ya ra dı cı lıq sər gi si ke çi ril miş dir. 
Bun dan son ra kı sər gi lə ri isə Zə fər ru hun da 
ola caq dır.

Son ola raq onu da qeyd edək ki, Azər-
bay can Döv lət Pe da qo ji Uni ver si te ti nin 
müəl li mi olan Səy yar Əli yev həm də ta rix 
üz rə fəl sə fə dok to ru dur. Sə nət kar 2011-ci 
il dən Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz-
vü dür.

Elnarə MAZANDAROVA
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 

Akademiyasının doktorantı

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.

Xidmət etmək sayılır kişilikdən nişana,
Xalqına xidmət etmək bir şərəfdir insana. 

(“Sirlər xəzinəsi”)

İgidlikdən deyən qoçaq adamlar
Şir yıxıb sonradan şir adı alar. 

(“Xosrov və Şirin”)

Dostluq, mehribanlıq göstərsən, ey yar,
Gəlib qulun olar azad adamlar. 

(“Leyli və Məcnun”)

Zirək adam inan, mələkdir, mələk,
Zirəklik gözəldir, əcəbdir gerçək. 

(“Yeddi gözəl”)

Döyüşdə, şənlikdə, harada olsan,
Heç zaman ayrılma yaxşı dostlardan.

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Sən ki zövq alırsan yemək, yatmaqdan,
Nə deyim sənə, ey qulaqsız insan!

(“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

Xalqına xidmət etmək
bir şərəfdir insana...

Nizami sözündən incilər

“Qarabağı birlikdə quraq!”
Şagirdlər üçün müsabiqə

Təh sil Na zir li yi tə rə fin dən “Mi nec raft Glo-
bal Chal len ge 2021” çər çi və sin də III-XI si nif 
şa gird lə ri üçün “Qa ra ba ğı bir lik də qu raq!” 
ad lı mü sa bi qə ke çi ri lir. Mü sa bi qə də uğur 
qa za nan şa gird lər öl kə mi zi bey nəl xalq 
mü sa bi qə də təm sil edə cək lər.

Mü sa bi qə nin məq sə di şa gird lər də al-
qo rit mik, mən ti qi və tən qi di dü şün cə, 
proq ram laş dır ma və kod laş dır ma ba-
ca rıq la rı nı for ma laş dır maq, Qa ra ba-
ğın ta ri xi və bər pa sı mə sə lə si nə diq qət 
çək mək, Qa ra bağ da apa rı lan qu ru cu luq 
iş lə ri ni dün ya və öl kə ic ti maiy yə ti nə təq-
dim et mək dir.

Mü sa bi qə on layn for mat da “Mi nec raft” 
təh sil plat for ma sı üzə rin dən təş kil olu nur. 
“Vir tual mək təb” he sa bı olan hər bir şa-
gird mü sa bi qə yə qo şu la raq “Mi nec raft” 
təh sil plat for ma sı nın ge niş im kan la rın dan 
fay da la na bi lər. Mü sa bi qə nin şərt lə ri nə 
əsa sən, şa gird lər ilk növ bə də Qa ra ba ğın 
ta ri xi və mə də niy yə ti nə dair araş dır ma 
apa ra raq, iş ğal za ma nı da ğı dıl mış ta ri xin 
və mə də niy yə tin bər pa sı ilə bağ lı öz “Mi-
nec raft dün ya sı”nı ha zır la ma lı dır, da ha 
son ra “dün ya”nın vi deoçə ki li şi ni apa rıb, 
mü sa bi qə yə təq dim et mə li dir lər. Mü sa bi-
qə yə iş lə rin qə bu lu no yab rın 30-dək apa-
rı la caq.
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ispan ədəbiyyat portallarında
DövlətTərcüməMərkəzinin“Azərbaycanədəbiyyatıbeynəl
xalqvirtualaləmdə”layihəsidavamedir.Layihəçərçivəsində
İspaniyanın“alquiblaweb.com”və“trabalibros.com”ədəbiyyat
portallarıdahiAzərbaycanşairiNizamiGəncəvininispandilinə
tərcüməedilmiş“Yeddigözəl”poemasından“Nağılınbaşlanğıcı
vəBəhramındoğulması”,“MərhəmətliAllahınadıilə”,“Allahın
elçisiMəhəmmədəmədhlər”,“Peyğəmbərinmeracı”adlıhissə
lərə,şairinhəyatvəyaradıcılığıhaqqındaməlumatayerayırıb.

Dövlət Tərcü
mə Mərkəzindən
bildirilib ki, “Yed
di gözəl” poema
sından parçaların
ispan dilinə bədii
tərcümə müəllifi 
Karmen Linares
dir.
Qeydedəkki,

“alquiblaweb.
com”portalında
“Azərbaycanədə
biyyatıbeynəlxalqvirtualaləmdə”layihəsiçərçivəsindəayrıca
bölümyaradılıb.“Azərbaycanyazıçıvəşairləri”bölümündə
klassikvəmüasirədəbiyyatımızdannümunələrmüntəzəmşə
kildəoxucularatəqdimediləcək.

“Azərbaycanda qış tətili” 
Ölkəmizin turizmi potensialı 

Qazaxıstanda tanıdılıb
Noyabrın3dəAzərbaycanTurizmBürosuvəQazaxıstanın
“AirAstana”aviaşirkətinin“Azərbaycandaqıştətili”mövzusun
dakeçirdiyibirgəvebinardaölkəmizinqışturizmiüzrəpoten
sialınümayişolunub.

Dövlət Turizm
A g e n t l i y i n d ə n
(ATB) bildirilib ki,
tədbirikiölkəara
sında müntəzəm
uçuşların bərpa
edilməsiiləəlaqə
darkeçirilib.
Qazaxıstan tu

rizmsənayesinü
mayəndələr i nin
qatıldığı onlayn
tədbirdəQazaxıs
tanvətəndaşlarınınAzərbaycanasəfəretməsininönəmivurğu
lanıbvəAzərbaycanınqışturizmiüzrədestinasiyakimitanıdıl
masınadairprezentasiyatəqdimedilib.
Tədbirdə “Şahdağ”TurizmMərkəzi, “Tufandağ”QışYayTu

rizmKompleksivə“AbsheronHotelGroup”şirkətininnümayən
dələriçıxışediblər.
“AirAstana”şirkətininnümayəndələriAzərbaycanlatərəfdaş

lıqdanməmnunluqlarınıvurğulayıblar.
Qeydedəkki,“AirAstana”iləATBarasındaəməkdaşlıqçər

çivəsindəsilsiləmarketinqkampaniyalarınınhəyatakeçirilməsi
planlaşdırılır.

Gürcüstanda Azərbaycan dilində 
uşaq teatrının “Meşə komediyası”

GürcüstanınQardabanirayonundayeniyaradılan“Beez”
UşaqTeatrıtanınmışgürcüklassikiVajaPşavelanınuşaqlar
üçünyazdığı“Meşəkomediyası”pyesiəsasındatamaşaha
zırlayıb.Noyabrın2dətamaşanınpremyerasıolub.

Gürcüstanın
Mədəniyyət,
İdmanvəGənc
lərNazirliyinin,
Azərbaycanın
Gürcüstanda
kıSəfirliyinin,
QardabaniBə
lədiyyəsiəmək
daşlarının,QHT
nümayəndələrinin
dəbaxdıqları
tamaşadabalaca
aktyorlarınifasımaraqlaqarşılanıb.
TamaşayateatrınbədiirəhbəriBinəliİslamoğluquruluşverib.
Tədbirdə bildirilib ki, Gürcüstanın Mədəniyyət, İdman və

GənclərNazirliyininelanetdiyi“Uşaqlarvəyeniyetmələrinözəl
yaradıcılıqstudiyalarınadəstək”müsabiqəsindəmüstəqilazər
baycandilli“Beez”UşaqTeatrıdaqalibolub.Nazirliyin“Səhnə
dən inteqrasiya” layihəsiəsasındahazırlanantamaşaRustavi,
MarneulivəBolnisibələdiyyələrindədənümayişetdiriləcək.
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MƏDƏNİYYƏT

Arzulara çatdıran “Messi”
ÖzbəkistanDövlətİncəsənətvə
Mədəniyyətİnstitutununmagistri
ŞokirXalikovunqısametrajlı
“Messi”filmi“48HourFilmRa
ce”beynəlxalqkinolayihəsində
ikinominasiyanınqalibiolub.

FilmsonhadisələrləbağlıƏf
qanıstandan qaçan iki qardaş
barədədir. Silahlıların təqib et
dikləriqardaşlarınözarzusuna
çatmasımüşkülişəçevrilir.La
kin sondaonların sərhədi keç

məkvədincölkədəyaşamaqistəyireallaşır.
Qardaşlarınözarzularıuğrundahəyatsavaşıonlarınxey

rinəbitdiyikimi,gəncrejissoruntəhsilinidavametdirməkis
təyidəyerinəyetib.Beynəlxalq layihəninmükafatlarıŞokir
XalikovaAmerikadatəhsilalmaqimkanıverir.

La Skala yeni mövsümə hazırlaşır 
Dünyanın1nömrəlioperateatrındayenimövsümünilktama
şasınabiletlərbirneçəsaatərzindəsatılıb.MilandakıLaSka
laTeatrıbiletsatışınıelanedəndənsonracəmiüçsaatiçində
təkcəbalkondakı“ucuz”yerlərə(120420avro)deyil,həmdə
3000avroqiymətiolanənbahalıyerlərəbiletlərdəalınıb.

Ənənəyə görə, La Skalada
mövsüm dekabrın 7də, Milan
şəhərinin hamisinin şərəfinə
qeyd olunan “MüqəddəsAmv
rosigünü”ndəbaşlayacaq.
Həmin gün teatrın baş diri

joru Rikkardo Şayinin rəhbərli
yi altında C.Verdinin “Makbet”
operasıoynanılacaq.Əsaspar
tiyaları dünya opera sənətinin
ulduzlarıAnnaNetrebkovəLu
kaSalsiifaedəcəklər.

“Makbet”mövsümünənbahalıvəsanballıtamaşasıhesab
edilir.Qeydedəkki,ötənilpandemiyaüzündənLaSkalada
mövsümoperaartistlərinin“Rai1”telekanalındacanlıyayım
konsertləriiləəvəzolunmuşdu.

GÜLCAHAN

“Səsin harmoniyası”  
Zəfər bayramımıza həsr edilib

“Odlar diyarından” Almaniya-Azərbaycan musiqi günləri 

5–7noyabrtarixindəAlmaniyanınüç
şəhərində“HarmonyofSound”(“Səsin
harmoniyası”)BeynəlxalqMusiqiFestivalı
–“Odlardiyarından”adlıAlmaniyaAzər
baycanmusiqigünlərikeçiriləcək.

FestivalıntəşkilatçısıvəbədiirəhbəriAl
maniyada yaşayıbyaradan soydaşımız
–bəstəkar vəmusiqişünas, sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru Xədicə Zeynalovadır.
O,həmçinin“BridgeofSound”(“Səskörpü
sü”)orkestrininvəeyniadlıtəşkilatınyaradı
cısıvərəhbəridir.
Festival barədə “Mədəniyyət” qəzetinə

açıqlamaverənXədicəZeynalovadeyibki,
layihəninəsasməqsədimədəniyyətlərara
sı və beynəlxalq dialoqda ənənəvi musiqi
ilə yanaşı, yeni musiqinin təqdim edilərək
qavranılmasınavəgenişauditoriyatərəfin
dənqəbuledilməsinəçalışmaqdır.Bizhəm
də musiqinin sayəsində sülhün möhkəm
lənməsinəvəfərqlimədəniyyətlərintəmsil
çiləri arasında əlaqənin qurulmasına çalı
şırıq: “Təsadüfideyilki, ilk festivalıdoğma
Azərbaycana və Zəfər bayramımıza həsr
etmişəm.Azərbaycandanxeyliuzaqdaya

şasamda,ürəyimhəmişədoğmavətənimlə
birgədöyünür.Bəstəkar,musiqişünasola
raqmillivəklassikmusiqimizi,muğamları
mızıtanıtmağıözüməborcbilirəm.Buhəm
dəbizimfestivalınməqsədlərindənbiridir”.
Festival günlərində  Detmold, HornBad

Maynberq və Bad Maynberq şəhərlərində
dördkonsertinverilməsinəzərdətutulur.
5noyabrdaDetmolddailkmusiqiaxşamın

dainstrumentalmuğamlarımızvərəqslərimiz
təqdim olunacaq. Konsertdə Azərbaycanın
ƏməkdarartistləriSahibPaşazadə(tar),Tor
ğulƏsədullayev(kamança)vəKamranKəri
mov(dəf,qaval,nağara,zərbalətləri)muğam
parçaları səsləndirəcək və “Arazya Dance
Company”rəqsansamblıçıxışedəcək.
Ertəsi gün HornBad Maynberqdə inst

rumental ifaçılarımızın daha bir muğam
konserti olacaq.Həmçinin alman və azər
baycanlıbəstəkarlarınorqanvəskripkamu
siqisindən ibarət konsert təqdim ediləcək.
Proqrama Y.S.Bax, F.Mendelson, Q.Qara
yev,N.Əliverdibəyovvəbaşqalarınınəsər
ləri daxildir. Konsertdə “Bridge of Sound”
ansamblınınifasındaXədicəZeynalovanın
“HeinrixvəLeyla”əsəridəsəslənəcək.Bu
əsəralmanlarınAzərbaycandaməskunlaş
masına həsr olunub, hadisələr Annenfeld
(indikiŞəmkir)qəsəbəsindəbaşverir.Kon
sertdəbeynəlxalqmüsabiqələrlaureatı,sk
ripkaçıOqtayZeynalovŞubert,orqanifaçı
sıQreqorŞvarsdaçıxışedəcək.
“Odlar diyarından” AlmaniyaAzərbay

canmusiqigünlərinoyabrın7dəHornBad
Maynberq şəhərində instrumental ifaçıları
mızvə“BridgeofSound”ansamblınınbirgə
konsertiiləbaşaçatacaq.

G.MİRMƏMMƏD

Çin xalçası 5,4 milyon dollara satışa çıxarılacaq
ÇininMinsülaləsi
dövrünə(1368–1644)
aidxalçaParisdə
keçiriləcəkhərrac
da5,4milyonABŞ
dollarınasatışa
çıxarılacaq.

Altıəsrəyaxıntarixi
olan xalça “Christie’s”
hərracevininnoyabrın
23də Fransa paytax
tında keçiriləcək auk
sionundapotensialalıcılaratəqdimolunacaq.
Xalçanınüzərindəbeşpəncəliəjdahavəonunüstündəbuludlarıntəs

virivar.Bildirilirki,əjdahalarimperiyanıngücünüsimvollaşdırır.Sözüge
dənxalçailəbirlikdəMinsülaləsinəaid39xalçavəimperiyaəjdahası
motivli16xalçadasatışaçıxarılacaq.
Qeydedəkki,Minsülaləsinəaidbaşqabirimperatorxalçası2020ci

ildəNyuYorkdaChristie’shərracında1,7milyondollarasatılıb.
CAVİD

MüzəffərAliBaş
Komandanİlham
Əliyevinrəhbərli
yiiləAzərbaycan

Ordusununqazandığıtarixi
Zəfərinildönümüqardaş
Türkiyədədəmüxtəliftədbir
lərləqeydolunur.

Türkiyədə nüfuzlu musiqi la
yihələrindən olan “Beynəlxalq
ŞəfiqəKutluerFestivalı”nınaçı
lış konserti 44 günlük mühari
bədə Qələbəmizə həsr edilib.
Noyabrın 2də Ankarada, Pre
zidentSimfonikOrkestri (CSO)
zalındakeçirilən“Azərbaycanın
mədəniyyətpaytaxtıŞuşa”adlı
konsertdə korifey bəstəkarları
mızınəsərlərivəxalqmahnıları
səslənib.
Tanınmışfleytaçı,UNİCEFin

xoşməramlısəfiriŞəfiqəKutluer
tərəfindən əsası qoyulan bey
nəlxalq musiqi festivalı 12 ildir
təşkiledilir.Ötənilfestivalçərçi
vəsindəQarabağşəhiduşaqla
rınınxatirəsinəhəsredilənkon
sertkeçirilmişdi.
Budəfəki konsertdəAzərbay

canın Əməkdar artisti, Şuşada
doğulmuş və doqquz yaşın
da doğma şəhəri tərk etməyə
məcburolmuş,hazırdaMünxen
SimfonikOrkestrininbaşdirijoru
olanFuadİbrahimovunrəhbər
liyi ilə “Şuşa” simli alətlər an
samblıçıxışedib.Konsertinso
listiŞəfiqəKutluer(fleyta)olub.

ÜzeyirHacıbəyli,QaraQara
yev, Fikrət Əmirov vəArif Mə
likovun ölməz əsərləri, Azər
baycan və türk xalq mahnıları
tamaşaçılardazəngintəəssürat
yaradıb.HəmvətənimizAnarİb
rahimovun bəstələdiyi “Mənim
ürəyimŞuşa” adlı əsər isə xü
susirəğbətləqarşılanıb.

Qeyd edək ki, “Beynəlxalq
ŞəfiqəKutluerFestivalı”nınaçı
lış konserti Azərbaycanın Tür
kiyədəki Səfirliyi, TürkiyəAzər
baycanDostluq,Əməkdaşlıqvə
Həmrəylik Fondu, TİKA (Türk
İşbirliğivəKoordinasiyaAgent
liyi)vədigərqurumlarındəstəyi
iləkeçirilib.
Gecədə TürkiyəAzərbay

can Dostluq, Əməkdaşlıq və
Həmrəylik Fondunun rəhbəri,
professor Aygün Attar və gör
kəmli musiqiçi Şəfiqə Kutluer
AzərbaycanınZəfərbayramıvə
konsertlə bağlı fikirlərini tama
şaçılarlabölüşüblər.
12ci“BeynəlxalqŞəfiqəKut

luer Festivalı” dekabrın 1dək
müxtəlif ölkələrdən ifaçıların
konsert proqramları ilə davam
edəcək.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Ankarada beynəlxalq festivalın 
açılışında “Şuşa” konserti

Daşkənddə BMT Günü tədbirində ölkəmiz də təmsil olunub
Daşkənddəki“EruditeEducationSc
hool”daBMTGünümünasibətilətədbir
keçirilib.Tədbirdə28ölkəninmədəniy
yətnümunələritəqdimolunub.Ölkəmizi
ÖzbəkistandakıHeydərƏliyevadına
AzərbaycanMədəniyyətMərkəzi(AMM)
təmsiledib.

Mərkəzin stendində ölkəmizlə bağlı
nəşrlər, o cümlədənAMMin özbək dilin
dəAzərbaycanıntarixi,mədəniyyəti,ədə
biyyatı ilə bağlı Daşkənddə çap etdirdiyi
kitablar nümayiş olunub. Azərbaycanın
Qarabağbölgəsininmilliqadınvəkişige

yimləri də iştirakçılar tərəfindən maraqla
qarşılanıb.

2030-cu ilədək meşələrin qırılmasını dayandırmaq 

MəşhuraktyorLeonardoDiKaprioŞotlandiyanınQlazqo
şəhərindəkeçirilən“COP26”İqlimDəyişikliyiKonfransına
qoşulub.Hollivudulduzuuzunmüddətdirki,iqlimdəyişikliyi
iləmübarizəyəöztöhfəsiniverir.O,ətrafmühittəşkilatlarına

milyonlarlavəsaitbağışlayıb,2014cüildəBMTniniqlimdəyişikliyi
üzrənümayəndəsiseçilibvəistehsalatdatəbiimateriallardanistifa
dəedilməsitəşəbbüslərinədəstəkverir.

Qeyd edək ki, oktyabrın 31də Qlazqoda başlayan “COP26” İqlim
Sammitinoyabrın12dəkdavamedəcək.Sammitdəəldəolunanilkmü
hümnəticə100dənçoxölkəninliderinin2030cuilədəkmeşələrinqırıl
masıprosesinidayandırmaqbarədərazılığagəlməsiolub.
QərarıdəstəkləyənölkələrarasındaBraziliya,Rusiya,Kanada,Kolum

biya,ABŞ,BöyükBritaniyavəİndoneziyadavar.Ümumilikdədünyadakı
meşəsahələrinintəxminən85faizibuölkələrinərazisindəyerləşir.
Razılaşmaəsasındaayrılacaq20milyarddollar vəsaitinbir hissəsi

zərərçəkmişmeşələrinbərpasınavəmeşəyanğınları iləmübarizəyə
yönəldiləcək.Həmçininsammitdəiştirakedən28ölkəkəndtəsərrüfatı
məhsulları,əsasəndəpalmayağı,kakaovəsoyaistehsalıüçünmeşə
lərinqırılmasınasonqoymaqqərarınagəlib. İndoneziyadünyanınən
böyükpalmayağıixracatçısıdır.
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