
Mə də niy yət Na zir li yi nin Azər bay-
can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı 
(AMEA), Ni za mi Gən cə vi Bey-
nəl xalq Mər kə zi, Gən cə Şə hər 

İc ra Ha ki miy yə ti və Azər bay can Ya zı çı lar 
Bir li yi ilə bir gə təş kil et di yi Bey nəl xalq 
Ni za mi Gən cə vi Fes ti va lı da vam edir. 
No yab rın 15-də baş la nan fes ti va lın 
təd bir lə ri Ba kı da və da hi şairin doğ ma 
şə hə rin də – Gən cə də ke çi ri lir.

No yab rın 22-də fes ti val çər çi və sin də 
Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də (BMM) 
TÜRKSOY-un nəşr et di yi “Ni za mi ni oxu yaq” 
(“Reading Ni za mi Gan ja vi”) və Azər bay can 
Mil li Ki tab xa na sı nın nəşr et di yi “Ni za mi Gən-
cə vi. Bib lioq ra fi  ya” ki tab la rı nın təq di ma tı ol du.

Qo naq lar əv vəl cə BMM-in fo ye sin də “Ni-
za mi əl yaz ma la rı dün ya ki tab xa na la rın da” 
ad lı sər gi ilə ta nış ol du lar.

Təq di mat mə ra si min də çı xış edən mə-
də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Azər bay can 
Pre zi den ti nin 2021-ci ili öl kə miz də “Ni za mi 
Gən cə vi İli” elan et mə si nin əhə miy yə tin-
dən da nış dı. Bu cür qə rar la rın Azər bay-
can el mi nin, mə də niy yə ti nin, in cə sə nə ti nin 
in ki şa fın da xid mət lə ri olan şəxs lə rə döv lət 
qay ğı sı nın ba riz nü mu nə si ol du ğu nu qeyd 
edən na zir de di: “Ni za mi Gən cə vi fe no men 
ola raq tək cə Azər bay can üçün yox, bü tün 
Türk dün ya sı üçün bir işıq mən bə yi, bir ör-
nək dir. Şairin ya şa dı ğı dövr dən əsr lər son ra 
Türk dün ya sı nın, elə cə də Ya xın Şərq coğ-

ra fi  ya sı nın mü tə fək kir lə ri onun əsər lə rin dən 
il ham la na raq gö zəl ya ra dı cı lıq nü mu nə lə ri 
or ta ya qo yub lar. Ni za mi nin fəl sə fə si, hu-
ma nizm ide ya la rı, əda lət li cə miy yət ba rə-
də fi  kir lə ri XVIII əs rin Av ro pa fi  lo sofl  a rı tə-
rə fi n dən də təb liğ olu nub. Bu da Ni za mi nin 
bö yük lü yü nün, ne cə hər tə rəfl  i bir şəx siy yət 
ol du ğu nun gös tə ri ci si dir. Onun əsər lə ri nin 
əl yaz ma la rı bu gün dün ya nın apa rı cı ki tab-
xa na la rın da və mu zey lə rin də sax la nı lır”.

“Ni za mi ili” çər çi və sin də Mə də niy yət Na zir-
li yi tə rə fi n dən ke çi ri lən təd bir lər dən söz açan 
na zir əla mət dar ilin ye ku nu ola raq Ni za mi 

Gən cə vi Bey nəl xalq Fes ti va lı nın təş kil edil-
di yi ni bil dir di: “No yab rın 15-dən öl kə miz də 
bö yük bir Ni za mi bay ra mı, coş qu su ya şa nır. 
Fes ti val çər çi və sin də Ba kı və Gən cə şə hər-
lə rin də bir sı ra təd bir lər – el mi konf rans lar, 
teatr ta ma şa la rı, kon sert lər, sər gi lər ke çi ri lir. 
Se vin di ri ci hal dır ki, Ni za mi ir si nin təb li ğin də 
TÜRK SOY təş ki la tı da bi zim lə bir gə fəal iş 
gö rür. Cə nab Dü sen Ka seino vun rəh bər li yi 
ilə təş ki lat Azər bay ca nın gör kəm li şəx siy yət-
lə ri nin yu bi le yi nin qeyd edil mə si və təb li ğin-
də ya xın dan iş ti rak edir”.

davamı səh. 3-də

Böyük dühanın işığında – “Nizami ili”nə töhfələr davam edir
“Nizamini oxuyaq” kitab-albomu və “Nizami Gəncəvi. Biblioqrafiya” kitabının təqdimatı
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səh. 5

Fikrət Əmirovun doğum günündə
Fəxri xiyabanda

məzarı ziyarət olundu

səh. 3

Səhnənin 
bəzəyi, yaxud 
müəllifin
son nəğməsi

səh. 5

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

Əsrlərdən günümüzə
mədəniyyətlər arasında körpü

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı və Ba kı Şə hər İc ra Ha ki-
miy yə ti nin dəs tə yi ilə 24-26 no yabr ta ri xin də “Ni za mi Gən cə vi: 
mə də niy yət lər ara sın da kör pü” möv zu sun da Ni za mi Gən cə vi 
Bey nəl xalq Fo ru mu ke çi ri lə cək. Fo rum no yab rın 15-dən da vam 
edən Bey nəl xalq Ni za mi Gən cə vi Fes ti va lı nın ye kun təd bi-
ri ol maq la ya na şı, ey ni za man da “Ni za mi Gən cə vi İli”nin ən 
miq yas lı la yi hə lə rin dən bi ri dir.

Fo rum la əla qə-
dar no yab rın 23-
də “Fair mont Ba-
ku-Fla me To wers” 
ho te lin də bri fi nq 
ke çi ril di.

Mə də niy yət na zi-
ri nin bi rin ci müavi ni 
El nur Əli yev me dia 
nü ma yən də lə ri nin 
diq qə ti nə çat dır-

dı ki, Pre zi den tin mü va fi q sə rən ca mı ilə bu il öl kə miz də “Ni za mi 
Gən cə vi İli” elan olu nub. Bu mü na si bət lə Mə də niy yət Na zir li yi ilin 
əv və lin dən müx tə lif la yi hə lər hə ya ta ke çi rib. Əla mət dar ilin növ bə-
ti təd bi ri Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Fo ru mu ola caq.

No yab rın 24-dən 26-dək da vam edə cək və “Ni za mi Gən cə vi: 
mə də niy yət lər ara sın da kör pü” möv zu su na həsr olu na caq fo rum 
bu ilin ən yad da qa lan təd bir lə rin dən bi ri dir: “Məq sə di miz Ni za mi 
Gən cə vi nin bey nəl xalq aləm də təb li ği və onun ya ra dı cı lı ğı nın, 
ide ya la rı nın əha tə dairə si nin ge niş li yi ni nü ma yiş et dir mək dir. 
Da hi şairin dün ya ədə bi-fəl sə fi  fi k ri nin in ki şa fın da müs təs na ro lu 
olub. Hət ta Ni za mi dən üç əsr son ra ya ran mış Mo ğol İm pe ri ya-
sın da Ni za mi “Xəm sə”sin dən im ta han ve ri lir miş. Bu fakt Ni za mi-
nin da hi li yi nin da ha bir gös tə ri ci si dir”.

davamı səh. 2-də

2022-ci ilin dövlət büdcəsi
ikinci oxunuşdan keçib

Mil li Məc li sin no yab rın 23-də ke çi ri lən ic la sın da 2022-ci ilin 
büd cə zər fi nə da xil olan qa nun la yi hə lə ri nin ikin ci oxu nuş da 
mü za ki rə si ke çi ri lib.

“Azər bay can Res pub li ka sı nın 2022-ci il döv lət büd cə si haq qın-
da” qa nun la yi hə si mü za ki rə lər dən son ra ikin ci oxu nuş da qə bul 
edi lib.

La yi hə yə əsa sən, Azər bay can Res pub li ka sı nın 2022-ci il döv-
lət büd cə si nin gə lir lə ri 26 mil yard 816 mil yon ma nat, xərc lə ri 29 
mil yard 879 mil yon ma nat (o cüm lə dən mər kəz ləş di ril miş gə lir lə ri 
25 mil yard 874 mil yon 497 min ma nat, yer li gə lir lə ri 941 mil yon 
503 min ma nat, mər kəz ləş di ril miş xərc lə ri 28 mil yard 900 mil yon 
41 min ma nat, yer li xərc lə ri 978 mil yon 959 min ma nat) məb lə-
ğin də dir.

Azad olunmuş ərazilərdə quruculuq 
işlərinə Koreya şirkətləri də cəlb ediləcək

Azər bay ca nın azad edil miş tor paq la rın da gö rü lə cək iş lər lə 
bağ lı Ko re ya Res pub li ka sın da təq di mat ke çi ri lə cək. Təq di ma-
tın məq sə di Ko re ya şir kət lə ri nin azad olun muş tor paq lar da 
iş lə rə cəlb edil mə si dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri no yab rın 22-də Ko re ya Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da Şi ma li İq ti sa di Əmək daş lıq Ko-
mi tə si nin na zir sta tu sun da səd ri Çong Soo Par kı qə bul edər kən 
de yib.

səh. 2

Azərbaycan rəngkarlığının patriarxı 
Ço xəsr lik ta ri xə və zən gin bə dii ənə nə lə rə ma lik olan Azər bay can 
rəng kar lı ğı nın XX yü zil li yi əha tə edən in ki şaf mən zə rə sin də Mi ka-
yıl Ab dul la ye vin xü su si ye ri var dır. Bu nu şərt lən di rən baş lı ca sə bəb 
onun ya rım əs rə bə ra bər çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı nın, ənə nə və müasir-
li yin qo vuş ma sı nı özün də eh ti va et mək lə, mil li sə nət ta ri xi mi zi şə-
rəf lən dir mə si dir. Fır ça us ta sı nın dəz gah və mo nu men tal rəng kar lıq, 
qra fi ka, səh nəq ra fi ya və hey kəl tə raş lıq sa hə sin də ər sə yə gə tir di yi 
çox say lı əsər lə ri Azər bay can in cə sə nə ti nə la yiq li töh fə dir. 

Sə nət yo lu na Əzim Əzim za-
də, Üze yir Ha cı bəy li, İqor Qra-

bar, Ser gey Ge ra si mov, Sə məd 
Vur ğun, Çin giz Ayt ma tov, Dmit ri 

Şos ta ko viç, Qa ra Qa ra yev ki mi 
bir çox məş hur  in san la rın bə ləd-
çi li yi qar şı lı ğın da rəs sa mın əsər-
lə rin də ki və şəx siy yə tin də ki möh-
tə şəm li yin sə bəb siz ol ma dı ğı nı 
söy lə mək müm kün dür. Elə bü tün 
ya ra dı cı lı ğı da bu möh tə şəm lik-
də ki sə mi miy yət dən bəh rə lə nib, 
onu rəng və for ma-bi çim ecaz-
kar lı ğı na çe vir mə yə həsr olu nub. 

səh. 7

19-23 no yabr ta ri xin də Ni za mi 
Ki no Mər kə zin də ke çi ri lən 
12-ci Ba kı Bey nəl xalq Qı sa 
Film lər Fes ti va lı na (BBQFF) ye-
kun vu rul du. 

“Cİ NE MA” Gənc Ki ne ma toq-
raf çı lar Mər kə zi nin tə sis et di-
yi fes ti val bu il də Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təş ki la ti dəs tə yi ilə 
real laş dı. Fes ti va la Ni za mi Ki-
no Mər kə zi, “Azər bay can fi lm” 
Ki nos tu di ya sı, Döv lət Film 
Fon du, Azər bay can Pro dü ser-
lər Gil di ya sı, “Öz Film” şir kə ti, 
“Bri tish Coun cil” dəs tək ve rib. 
Fes ti va lın me dia dəs tək çi lə ri 
ara sın da “Mə də niy yət” qə ze ti 
də var.

No yab rın 23-də Ni za mi Ki no 
Mər kə zin də fes ti va lın mü ka fat-
lan dır ma və bağ la nış mə ra si mi 
ke çi ril di. 

Fes ti va lın bey nəl xalq mü sa-
bi qə proq ra mı üz rə mün sifl  ər 
he yə ti nin üz vü Er dem Te pe-

göz (Tür ki yə) çı xış edə rək bir-
bi rin dən ma raq lı fi lm lə ri seyr 
et mək dən məm nun lu ğu nu bil-
dir di.

BBQFF-nin di rek to ru, “Cİ NE-

MA” Gənc Ki ne ma toq raf çı lar 
Mər kə zi nin səd ri Feh ruz Şa mı-
yev çı xış edə rək bil dir di ki, 5 
aya ya xın ha zır lı ğı da vam et miş 
fes ti va lın uğur la keç di yi ni bil dir-

di: “Ar tıq üçün cü il dir ki, fes ti val 
bö yük for mat da ke çi ri lir. Bü tün 
ta ma şa çı la ra, mün sifl  ə rə və iş ti-
rak çı la ra tə şək kür edi rəm”.

Mə ra sim də çı xış edən Mə də-
niy yət Na zir li yi Audiovi zual və 
in te rak tiv me dia şö bə si nin mü-
di ri Rü fət Hə sə nov bil dir di ki, 
na zir lik gə lə cək də də fes ti va la 
dəs tə yi ni əsir gə mə yə cək. Na-
zir li yin ki no nun in ki şa fı na xü su si 
diq qət ye tir di yi ni vur ğu la yan şö-
bə mü di ri de di ki, ki no mə də niy-
yə tin va cib sa hə lə rin dən bi ri dir: 
“Biz is tə yi rik ki, bu fes ti val lar öl-
kə miz də ki no sə na ye si nin in ki-
şa fı na öz töh fə si ni ver sin. Gə lən 
il fes ti va lı da ha ge niş ke çir mək 
niy yə tin də yik”.

davamı səh. 2-də

12-ci Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər 
Festivalına yekun vuruldu

Ü
ze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı (BMA) bu 
il 100 ya şı nı qeyd edir. Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə fin dən 
əla mət dar yu bi le yin döv lət sə viy yə sin də qeyd olun ma sı 
məq sə di lə 26 may 2021-ci il ta ri xin də sə rən cam im za-

la nıb. Bu mü na si bət lə ke çi ri lən konf rans və kon sert lər də bir 
əsr ya şı olan təh sil oca ğı nın keç di yi yo la nə zər sa lı nır, Azər-
bay can mu si qi mə də niy yə ti nin in ki şa fın da kı xid mət lə ri bir 
da ha xa tır la nır.

No yab rın 19-da Müs lüm Ma qo-
ma yev adı na Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da ger-
çək lə şən tən tə nə li ge cə də Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın 100 il li yi-
nə də yər li yu bi ley töh fə si olub.

Yu bi ley ge cə sin də rəs mi lər, 

mə də niy yət və in cə sə nət xa-
dim lə ri, o cüm lə dən Ru si ya dan 
gəl miş qo naq lar, BMA-nın pro-
fes sor-müəl lim he yə ti, ic ti maiy-
yət nü ma yən də lə ri iş ti rak edib. 

BMA-nın rek to ru, Xalq ar tis-
ti, pro fes sor Fər had Bə dəl bəy li 

səh nə yə çı xa raq qo naq la rı sa-
lam la yıb.

Kon sert proq ra mı Üze yir 
Ha cı bəy li adı na Azər bay can 
Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin 
par laq çı xı şı ilə baş la yıb. Kol-

lek tiv di ri jor, Xalq ar tis ti Rauf 
Ab dul la ye vin rəh bər li yi ilə da-
hi Üze yir bə yin “Ko roğ lu” ope-
ra sın dan uver tü ra nı səs lən di-
rib.

davamı səh. 3-də

BMA-nın 100 illiyi 
münasibətilə

Nizami əsərlərinə çəkilmiş
miniatürlərin sərgisi

Azər bay can Mil li Ki tab xa na sın da Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Fes ti va lı çər çi və sin də da hi şairin əsər lə ri nə çə kil miş mi niatür lər-
dən iba rət sər gi açıl dı. 

səh. 3
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Azərbaycanınazadedilmiştor
paqlarındagörüləcəkişlərləbağlı
KoreyaRespublikasındatəqdimat
keçiriləcək.Təqdimatınməqsədi

Koreyaşirkətlərininazadolunmuştor
paqlardaişlərəcəlbedilməsidir.

Prezident İlhamƏliyevbusözlərinoyab
rın22dəKoreyaRespublikasınınPreziden
ti yanında Şimali İqtisadi Əməkdaşlıq Ko
mitəsininnazirstatusundasədriÇongSoo
Parkıqəbuledərkəndeyib.
DövlətbaşçısıişğaldövründəErmənista

nınmüntəzəmolaraqşəhər vəkəndlərimi
zi dağıtdığını diqqətə çatdıraraq, Zəfərdən
sonra həmin ərazilərdə genişmiqyaslı qu
ruculuq işlərininbaşlandığını,Azərbaycana
dost ölkələrin şirkətlərinin bu işlərə dəvət
edildiyini bildirib. Vurğulayıb ki, Koreyada
butəqdimatınkeçirilməsidəölkələrimizara
sındadostluqmünasibətlərinibirdaha təs
diqedir.
Ölkələrimiz arasındamütəmadi təmasla

rın olmasındanməmnunluğunu ifadə edən
İlhamƏliyevbunuhərikitərəfdəəməkdaş
lığın dərinləşməsi üçün qarşılıqlı marağın
göstəricisikimiqiymətləndirib.
İqtisadiəməkdaşlığatoxunandövlətbaş

çısıKoreyaşirkətlərininAzərbaycandamüx
təlif sahələrdə uğurla fəaliyyət göstərdiklə
rini bildirərək, böyük sənaye infrastrukturu
layihələrinin icrasında bu şirkətlərin fəaliy

yətiniqeydedibvəBakınınmüasirmemar
lıq obrazında Koreya şirkətlərinin də payı
olduğunuvurğulayıb.
ÇongSooParkxoşsözlərəgörəminnət

darlığınıbildirərəkrəhbərliketdiyikomitənin
fəaliyyəti barədəməlumat verib.Bildirib ki,
Koreyanınyenişimalsiyasəti14ölkəniəha
təedirvəbuölkələrsırasındaAzərbaycan
ənqərbdəyerləşənölkədir.KoreyailəAzər
baycanarasındaoxşarcəhətlərin,ocümlə
dəngeosiyasimövqecəhətdənoxşarlıqların
olduğunuvurğulayanÇongSooParkKore
yanın qitə və okeanları birləşdirən strateji

yerdə,Azərbaycanınisəmüxtəlifbeynəlxalq
istiqamətləri birləşdirən nəqliyyat mərkə
zindəyerləşdiyinivəXəzərdəniziətrafında
nəqliyyatmərkəziolduğunubildirib.
GörüşdəAzərbaycanınŞərqQərb,Şimal

Cənubnəqliyyatdəhlizlərindəroluqeydolu
nub,ikitərəfivəçoxtərəfiformatlarda,həm
çinin iqtisadi zonalar arasında əməkdaşlıq
imkanlarınatoxunulub.Müxtəlifsahələrdə,o
cümlədənbərpaolunanenerji,nəqliyyat,lo
gistikavəturizmsahələrindəəlaqələrinpers
pektivləriiləbağlıfikirmübadiləsiaparılıb.
Sondaxatirəşəkliçəkdirilib.

Azad olunmuş ərazilərdə quruculuq işlərinə 
Koreya şirkətləri də cəlb ediləcək

UNESCO Baş Konfransının 
41-ci sessiyası başa çatır

UNESCOBaşKonfransının
noyabrın9danParisdə,təş
kilatınqərargahındadavam
edən41cisessiyasınoyabrın
24dəbaşaçatır.

SessiyaçərçivəsindəOdreAzu
leninyenidənqurumunUNESCO
nun Baş direktoru seçilməsi mü
nasibətilətədbirkeçirilib.
UNESCO II seçki qrupunun

adından Azərbaycanın qurum
yanındakı daimi nümayəndə
si,səfirElmanAbdullayevçıxış
edib. Daimi nümayəndə Od
reAzuleni təbrik edib və ikinci
mandatı dövründə ona uğurlar
arzulayıb. O, üzv ölkələr tərə
findən tam dəstəklənən strate
ji transformasiyanın qurumun
BMTninDayanıqlıİnkişafMəq
sədlərinə ən yaxşı yanaşmanı
təqdimetməkəzminingöstərici
siolduğunubildirib.
UNESCOnun müxtəlif ölkə

lərdəhəyatakeçirdiyilayihələrə
toxunan daimi nümayəndə təh
silin insanlara nifrət və dözüm
süzlükdən uzaq qlobal vətən

daşlar kimi yaşamağa kömək
etdiyinivurğulayıb.
Bildirilib ki, üzv dövlətlərmə

dəni irsin təşviqi, mədəniyyət
lərin bərabər qanunauyğun
luğunun təmin edilməsi və
əməkdaşlıq platforması kimi
elmi proqramların təşviq edil
məsiyoluiləmillətlərarasında
əlaqələrin gücləndirilməsi isti
qamətindəUNESCOnunsəy
lərini dəstəkləyir. “UNESCO
nuntəhsil,elmvəmədəniyyət
sahələrindəbeynəlxalq əmək
daşlıq vasitəsilə sülh axtarı
şında rolunu yüksək qiymət
ləndiririk. IIQrupun sədri kimi
onunüzvlərininUNESCOnun
fəaliyyətininbütünsahələrində
böyüknailiyyətlərəldəetmələ
ri,onunmüxtəliforqanlarında,
ocümlədənİcraiyyəŞurasıvə
yardımçı orqanlarda fəal işti
rakı, habelə hökumətlərara
sı komissiyaların işinə verdiyi
töhfəiləfəxredirəm.Buqlobal
UNESCO ailəsinin bir hissəsi
olaraq təşkilatımızın mandatı
nı tamşəkildəhəyatakeçirmək

üçün dəstəkləmişik və həmişə
dəstəkləyəcəyik”,  deyə E.Ab
dullayevvurğulayıb.
UNESCOnun digər seç

ki qruplarının sədrləri də çıxış
ediblər. Tədbir İraq Daimi Nü
mayəndəliyinin hazırladığı kon
sertproqramıilədavamedib.

***
Xatırladaq ki, noyabrın 17də

sessiya çərçivəsində UNESCO
İcraiyyəŞurasınaseçkilərkeçiri
lib.Azərbaycan II seçki qrupun
dan (ŞərqiAvropaölkələri)növ
bəti dörd ilmüddətinə qurumun
aliicraorqanınaüzvseçilib.
Sessiya çərçivəsində 1719

noyabrtarixindəMədəniyyətKo
missiyasının iclası da keçirilib.
Mədəniyyət Komissiyasının ilk
iclasıkeçirilir.UNESCOnunüzv
ölkələrininvəmüşahidəçistatu

sunda olan təşkilatların təmsil
olunduğu komissiyanın iclasına
Azərbaycansədrlikedib.

Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Aparat
rəhbəri Vasif Eyvazzadə sədr
lik etdiyi iclasda 20222025ci
illər üçün büdcə layihəsi, mə
dəniyyət sahəsindəproqramlar,
20222029cuillərüçünPrioritet
Afrika Əməliyyat strategiyası
nın layihəsi,mədəniyyətləbağlı
konvensiyaların icra vəziyyə
ti, 40cı Baş Konfransda qəbul
edilmiş43və67saylıqətnamə
lərin icra vəziyyəti, qanunsuz
olaraq ölkədən çıxarılmış mə
dəni mülkiyyətin geri qaytarıl
ması ilə bağlı Hökumətlərarası
Komitənin 20202021ci illərdə
fəaliyyətiiləbağlıhesabat,Qey
rimaddimədəni irsüzrəHöku
mətlərarası Komitənin fəaliyyət
hesabatı, Mədəniyyətin təbliği
üzrə Beynəlxalq Fondun 2020
2021ciillərüzrəhesabatı,Dün
yaİrsKomitəsinin20202021ci
illərüzrəhesabatıvədigərmə
sələlərləbağlımüzakirələrapa
rılıb,müvafiqqərarlarqəbuledi
lib.

İclasınAzərbaycanınsədrliyi
ilə keçirilməsi ölkəmizin bey
nəlxalq nüfuzunun və çoxtə
rəfi əməkdaşlıq proseslərində
fəalmövqeyiningöstəricisidir.
Vasif Eyvazzadə Azər

baycan Prezidentinin “Bakı
Prosesi” təşəbbüsü, Dünya
MədəniyyətlərarasıDialoqFo
rumu vəölkəmizin irəli sürdü
yü “Mədəniyyət naminə sülh”
qlobal kampaniyası ilə bağlı
UNESCOrəsmiləriiləgörüşlər
keçirib.Görüşlərdəbeynəlxalq
səviyyədə mədəniyyətlərarası
dialoqvəmübadilələr,sülhvə
mədəniyyətin qarşılıqlı təbliği,
irqçilik və ekstremizmə qarşı
mübarizə sahələrində Azər

baycan ilə UNESCO arasında
əməkdaşlığıngücləndirilməsinin
vacibliyivurğulanıb.

Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov 
1-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif olunub
AzərbaycanRəssamlarİttifaqınınsədri,XalqrəssamıFərhad
Xəlilov1cidərəcəli“Əmək”ordeniilətəltifedilib.

PrezidentİlhamƏliyevnoyabrın23dəbununlabağlısərəncam
imzalayıb.Sərəncamaəsasən,FərhadQurbanoğluXəlilovAzər
baycantəsvirisənətinininkişafındavətəbliğindəuzunmüddətlisə
mərəlifəaliyyətinəgörə1cidərəcəli“Əmək”ordeninəlayiqgörülüb.
Qeydedəkki,builFərhadXəlilovun75yaşıtamamolur.
Xalqrəssamınıəlamətdaryubileyivəyüksəkdövləttəltifimü

nasibətilətəbrikedirik.

XİN-də TÜRKSOY-un Baş katibi ilə görüş
Noyabrın22dəxariciişlərnaziriCeyhunBayramovBeynəl
xalqTürkMədəniyyətiTəşkilatının(TÜRKSOY)BaşkatibiDüsen
Kaseinoviləgörüşüb.

Xarici İşlər Nazirli
yinin Mətbuat xidmə
ti idarəsindən verilən
məlumata görə, gö
rüşdəAzərbaycanvə
TÜRKSOY arasında
faydalıəməkdaşlıqvə
təşkilatın türk xalqla
rının ortaq mədəniy
yətinin təşviqi istiqa
mətindəgördüyüişlər
üzrə ümumi fikir mü
badiləsiaparılıb.
Düsen Kaseinov

Azərbaycanda“Nizamiili”ninelanolunması iləəlaqədartəşkilat
tərəfindənhəyatakeçiriləntədbirlərbarədəməlumatverib,dahi
şairvəmütəfəkkirNizamiGəncəvininyaradıcılığınahəsredilmiş
tədbirləringələnilinmartayınadəkdavamedəcəyinisöyləyib.
Baş katibTÜRKSOY tərəfindənnəşredilmiş,NizamiGəncə

viyaradıcılığınahəsrolunmuşkitabıvətəşkilatın“Nizami”xatirə
medalınınazirCeyhunBayramovatəqdimedib.

Əsrlərdən günümüzə 
mədəniyyətlər arasında körpü

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumu 15 ölkədən 
alimləri, rəsmiləri bir araya gətirəcək

əvvəli səh. 1-də
Beynəlxalq forumdabir neçəölkəninmədəniyyətnazirlərinin

iştirakınınnəzərdətutulduğunudeyənElnurƏliyevqeydetdiki,
tədbirdahimütəfəkkirinzənginədəbiirsiniaraşdırannüfuzluelm
adamlarınıbirarayagətirəcək.Forumda15ölkədən40dançox
alimvəekspert,eləcədədövlətrəsmiləri,alitəhsilmüəssisələri
ninrəhbərləri,beynəlxalqtəşkilatlarvədiplomatikkorpusunnü
mayəndələrininiştirakınəzərdətutulur.Forumda“NizamininOrta
əsrŞərqindəsiyasivəictimaiənənələrətəsiri”,“NizamiGəncəvi:
müasirdünyayabaxış”,“Nizami“Xəmsə”sinindünyaədəbiyyatı
navəmədəniyyətinətəsiri”,“Xəmsə”dialoqlarınındidaktikrolu”,
“SovetdövründəNizami tədqiqatları”mövzularınahəsredilmiş
panelmüzakirələrikeçiriləcək.Həmçininikitərəfigörüşlər,kitab
təqdimatıvədigərtədbirlərplanlaşdırılır.

Nazirinbirincimüaviniqeydetdiki,forumçərçivəsindəmüxtəlif
ölkələrdənalimlərNizamininonlarınədəbimədənimühitinə tə
sirindənsözaçacaqlar.Səkkizəsröncəyaşayıbyaradanşairin
əsərlərindəbugündədünyaictimaiyyətiniheyrətləndirənhuma
nizmvar.Gəncədənkənaraçıxmayanbirinsanınəsərlərinintəsir
dairəsiinsanları,həqiqətən,təəccübləndirir.Nizamininfikiryükü
eynizamandamüasirliyitəbliğedir.MədəniyyətNazirliyininməq
sədibeynəlxalqforumvasitəsiləNizamiGəncəvininAzərbaycan
mədəniyyətininvacibbirhissəsiolduğunugöstərməkdir.“Bizey
nizamandaNizamininhumanistfikirlərinibölgədəsülhvəəmək
daşlığınbərqərarolmasıüçünsəfərbəretməliyik.ÇünkiNizami
irsibəşəriyyətibirliyə,sülhə,əminamanlığasəsləyir.İstəyirikki,
Nizami Gəncəvinin multikultural ideyaları geniş auditoriyalara
çatsın.Ümidedirikki,sülhsevərdünya,eləcədəqonşuölkələr
bizimçağırışlarımızasəsverəcəkvəbu,bölgədəsülhünyaran
masınatöhfəolacaq”,–deyəElnurƏliyevəlavəetdi.
Dahasonranazirinbirincimüavinimedianümayəndələrinima

raqlandıransuallarıcavablandırdı.
LALƏ

“Böyük Qayıdış: Mədəniyyətin dirçəlişi” adlı 
beynəlxalq konfrans keçiriləcək

AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti,SilahlıQüvvələrinAli
BaşKomandanıİlhamƏliyevinrəhbərliyialtındarəşadətliAzər
baycanOrdusunun44günlükVətənmüharibəsindəqazandığı
Zəfərnəticəsində,ölkəmizinərazibütövlüyütəminedilməklə
yanaşı,xalqımızınəsrlərboyuyaratdığıvəotuziləyaxınişğal
altındaqalanmədəniirsnümunələridəazadlığaqovuşdu.

Noyabrın24dəMədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıiləVətənmü
haribəsindəZəfərinbirinciildönümünəhəsrolunmuş“BöyükQayı
dış:Mədəniyyətindirçəlişi”adlıbeynəlxalqkonfranskeçiriləcək.
Paytaxtdakı “Daş salnamə”Muzeyində təşkil olunacaq konf

rans“Abidələr:Azərbaycanirsinindaşyaddaşı”,“İşğalıməğlub
edənmədəniyyət”,“AbidələrixilasedənQələbə”,“Mədəniyyətin
çiçəklənməsiüçünsülh”adlı4sessiyadanibarətolacaq.
Həmçinintədbirçərçivəsində“Azadlıqdaolanabidələr”adlıfo

tosərgitəşkilediləcək.
Beynəlxalqkonfransdayerlivəxariciqonaqlar,ekspertlər,elə

cədədövlətrəsmilərivədiplomatikkorpusunnümayəndələrinin
iştirakınəzərdətutulur.

əvvəli səh. 1-də

Sonra festivalın beynəlxalq
müsabiqəvəyerlimüsabiqəüz
rəmüxtəlifnominasiyalarda“Qı
zıl nar” mükafatlarının qalibləri
elanedildi.
Qeydedəkki,beynəlxalqmü

sabiqə proqramının qalibləri
pandemiya səbəbindən müka
fatlandırmayaqatılmamışdı.
Yerli müsabiqədə “Ən yax

şıbədiifilm”, “Ənyaxşısənədli
film”,“Ənyaxşıanimasiyafilmi”,
“Ən yaxşı sosial çarx” nomina
siyaları üzrə qaliblər mükafat
landırıldı.Diplomvəmükafatları
festivalın münsifər heyəti təq
dimetdi.
Xatırladaq ki, BBQFF bu il

Azərbaycan kinosunda xidmət
lərinəgörə“Qızılnar”mükafatını
da təsis edib. İlkmükafat festi
valınaçılışmərasimindəƏmək
dar incəsənət xadimi, rejissor,
ssenarist, prodüser Hüseyn
Mehdiyevətəqdimedilmişdi.
Festivalın beynəlxalq proqra

mına 18 ölkədən 30 film, yerli
proqramaisə26ekranişidaxil
edilmişdi.Filmlərbeşgünmüd

dətində Nizami Kino Mərkəzin
dənümayişolunub.Festivalda,
həmçinin “British Council” ilə
əməkdaşlıq nəticəsində Brita
niya Kino və Televiziya Sənəti
Akademiyasının (BAFTA) mü
kafatı uğrunda 20202021ci il
lərdə nominant və qalib olmuş
dörd film müsabiqədənkənar
yerli tamaşaçılara təqdim olu
nub.
Beynəlxalqmüsabiqəproqra

mında yarışan qısa filmləri ya
zıçıpublisist, ssenarist Orxan
Fikrətoğlu,AvropaKinoAkade
miyasının üzvü, Ukrayna Film
Akademiyasının həmtəsisçisi,
kinoprodüser Yuliya Sinkeviç,
Avropa Kino Akademiyasının
üzvü, Paliç Avropa Film Festi
valının (Serbiya) proqram di
rektoru, kinoprodüser Miroslav
Moqoroviç və türkiyəli rejissor,
ssenarist Erdem Tepegözdən
ibarət münsifər qiymətləndi
rib.Yerlimüsabiqəninmünsifər
heyətindəşair, tərcüməçiSəlim
Babullaoğlu, Xalq artisti Mehri
banZəki,kinorejissorElməddin
Alıyevyeralıb.

L.AZƏRİ

12-ci Bakı Beynəlxalq 
Qısa Filmlər Festivalına yekun vuruldu

Fes ti va lı n qa lib lə ri
Bey nəl xalq mü sa bi qə
“Münsifər heyətinin xüsu

siseçimi”– “Kuku”bədiifilmi.
Rejissor Svetlana Belorusova
(Rusiya)
“Münsifər heyətinin xüsu

si mükafatı” – “Ruhun ruhu”
sənədli filmi. Rejissor Hoze
Martinez, Culieta Gəzrok (İs
paniya)
“Ənyaxşıanimasiyafilmire

jissoru”–MahsaSamani.“Ha
bub”animasiyafilmi(İran)
“Ən yaxşı animasiya filmi”

 “Pərdəarxası” . Rejissor Vu
YenŞenq(Tayvan)
“Ən yaxşı sənədli film rejis

soru”ViyetVu.“Əbədibahar”
filmi(Vyetnam)
“Ən yaxşı sənədli film” 

“4000səs”.RejissorKuişSəc
cad(İraq)
“Ən yaxşı bədii film rejisso

ru”  Heydər Taştan. “Çingiz”
filmi(Türkiyə)
“Ən yaxşı bədii film”. “Dali

ya”.RejissorBrusiOlason(İs
landiya)

Yer li mü sa bi qə
“CİNEMA”GəncKinematoq

rafçılar Mərkəzinin diplomu –

“28may” bədii filmi – rejissor
ElvinƏhmədoğlu.
“Ənyaxşıprodüser”– “Arzu”

filmi–prodüserRüfətƏlizadə.

“Münsifər heyətinin diplo
mu”:
“MənGəncəyəm”sənədlifil

mi–rejissorRamilAğasıyev.
“Mənimailəm”sənədlifilmi–

rejissorAfaqYusifi.
“Birovucyumorvəcansıxıcı

kədər”sənədlifilmi–LaləƏli
yeva.
“Xocalınişanəsi”sosialçarxı

–rejissorElçinElxanlı.

“Münsifər heyətinin xüsusi
mükafatı”:
“Artıq” bədii filmi – rejissor

FəridHüseynov.
“+65”animasiyafilmi–rejis

sorSevincQuliyeva.

“Ənyaxşıssenari”:
“Qaldırınyelkənləri”bədiifil

mi–rejissorSəbinəHaqverdi
yeva.

“Ənyaxşısosialçarx”:
“Korona – incəsənətə yar

dım”–rejissorCavidSəmədov.

“Ənyaxşısənədlifilm”:
“Papanin” – rejissor Türkan

Hüseynova.
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Azərbaycan Milli Kitabxana
sının “Nizami ili” çərçivəsin
də reallaşdırdığı layihələrdən
dəsözaçannazirbugünlərdə
Prezident İlham Əliyev tərə
findən kitabxananın direktoru,
professor KərimTahirovun 2ci
dərəcəli “Əmək”ordeni ilə təltif
edilməsiiləbağlısərəncamim
zaladığınıbildirdi.AnarKərimov
həmdövləttəltifi,həmdə70illik
yubileyimünasibətiləKərimTa
hirovatəbrikləriniçatdırdı.
Nazir daha sonra “Nizami

ni oxuyaq” kitabalbomununvə
dahişairəhəsrolunmuşbiblioq
rafiya toplusunun ərsəyə gəl
məsi və nəşrində zəhməti ke
çənlərəöztəşəkkürünübildirdi.

***
Nizami Gəncəvinin yaradıcılı

ğınıbütündünyaüçüntükənməz
ədəbixəzinəkimidəyərləndirən
TÜRKSOYunBaşkatibiDüsen
Kaseinov əlamətdar il çərçivə
sindəTürkiyədəbirsıratədbirlə
rin,konfransların,musiqili proq
ramların təşkiledildiyinisöylədi.
O, “Nizami Gəncəvi İli” çərçi
vəsində ilk beynəlxalq tədbirin

Ankarada məhz TÜRKSOYda
təşkil edilməsindən qürur duy
duqlarını dilə gətirdi. Baş katib
TürkiyəninƏdirnə,Təkirdağ,Bur
sa vəAntalya şəhərlərindəTürk
dünyası sənətçilərinin birgə işti
rakı ilə Nizami Gəncəvinin söz
lərinə yazılmış əsərlərdən ibarət
konsert proqramlarının da uğur
la keçirildiyini diqqətə çatdırdı.
Bildirdi ki, “Nizamini oxuyaq” ki
tabalbomundaTürkdünyasırəs
samlarının Nizaminin əsərlərinə
çəkdikləriminiatürlərdəyeralır.
AMEAnın vitseprezidenti, Ni

zami adına Ədəbiyyat İnstitutu
nunbaşdirektoru,akademik İsa
Həbibbəyli təqdimatı keçirilən
nəşrlərin “Nizami ili”nə gözəl bir
töhfə olduğunu dedi. Qeyd etdi
ki, dünyada tanınan, şöhrət qa
zanan Nizami Gəncəvinin zən
ginbədii irsinidəmüasirdövrdə
azərbaycançılıqvəmüstəqildöv
lətçilikişığındayenidəntədqiqvə
təbliğetməkləbudahisözusta
dını daha dərindən kəşf etməyə
vəbütünparlaqlığı ilə tanıtmağa
ehtiyac var: “Nizami Gəncəvinin
nəsil şəcərəsi”, “NizamiGəncəvi
yaradıcılığında azərbaycançılıq”,
“Nizami Gəncəvinin dövlətçilik

ideyalarıvəmüasirdövr”,“Nizami
Gəncəvi və Azərbaycan renes
sansı”vəs.kimiproblemlərməhz
indi,müstəqilliyimizininkişafetdiyi
dönəmdədahaçoxaktuallıqkəsb
edir.PrezidentİlhamƏliyevin“Ni
zami ili” ilə əlaqədar imzaladığı
sərəncamvaxtiləümummilli lider
HeydərƏliyevin1979cuildəbö
yükAzərbaycanşairiN.Gəncəvi
ninzənginirsinintədqiqi,tərcümə
vənəşredilməsihaqqındaqəbul
etdiyiqərarəsasındahəyatake

çirilmiş tədbirlərə yenidən qayıt
maq, başlanmış mühüm işləri
daha genişmiqyasda və əhatəli
şəkildə,yaradıcılıqladavametdir
məküçündəgenişmeydanaçır”.
AMEAnınMəhəmmədFüzu

liadınaƏlyazmalarİnstitutunun
başdirektoru,akademikTeymur
KərimliyeniepoxadaNizamiki

mi klassiklərin yaradıcılığına
yeniprizmadanbaxışınəhəmiy
yətinivurğuladı.Bildirdiki,şairin
yaradıcılığıözdövründəolduğu
kimi, üzərindən səkkiz əsrdən
çox müddət keçsə də, şüurla
ra təsir göstərir, millimənəvi
dəyərlərimizə söykəndiyi üçün
Azərbaycan xalqının milli özü
nüdərki və özünəinamının inki
şafıbaxımındanəhəmiyyətlirol
oynayıbvəbuşərəfimissiyanı
hazırdadauğurladavametdirir.

Milli Kitabxananın direktoru,
professor Kərim Tahirov Prezi
dentİlhamƏliyevinonunəməyi
nəgöstərdiyidiqqətvəqayğıya
görəminnətdarlığınıbildirdi.Ni
zamiGəncəvinindünyaədəbiy
yatındakı nüfuzu, əsərlərindəki
ədalət,humanizm,əxlaqidəyər
lərbarədədanışaraq təqdimatı

keçirilən yeni nəşrlər haqqında
fikirlərini bölüşdü. Vurğuladı ki,
“Nizami Gəncəvi. Biblioqrafiya”
kitabıMilli Kitabxananın “Azər
baycanın görkəmli şəxsiyyətlə
ri”seriyasındannəşretdiyi78ci
buraxılışdır.
ÇıxışlardansonraMilliKitab

xananın direktor müavini Ədi
bəİsmayılova“NizamiGəncəvi
əlyazmaları dünya kitabxana
larında” adlı elektron məlumat
bazası ilə bağlı təqdimat etdi.

Vurğulandı ki, elektron variant
ları təqdim olunan əlyazmalar
sırasında ən unikal nümunələr
İngiltərəkitabxanalarındanəldə
edilib.316vərəqvə17miniatür
dən ibarət əlyazmanın nümu
nəsi Milli Kitabxana üçün çap
olunub.BuəlyazmaIŞahTəh
masibin sifarişi ilə hazırlanıb.

Əlyazmalar sırasında Türkiyə,
İran,Berlinkitabxanalarınınnü
munələridəyeralır.

***
TədbirdəhəmçininTÜRKSOY

un “Nizami Gəncəvi İli” münasi
bətilə təsis etdiyi “Nizami” xatirə
medalınındatəqdimatıoldu.Baş
katib Düsen Kaseinov “Nizami
Gəncəvi İli”nə səmərəli fəaliyyət
və töhfələrinə görə mədəniyyət
naziri Anar Kərimov, AMEAnın
vitseprezidenti,akademikİsaHə
bibbəyli və Əlyazmalar İnstitutu
nun direktoru, akademik Teymur
Kərimliyəmedallarıtəqdimetdi.
Mərasim Nizami Gəncəvinin

sözlərinəyazılmış romanslardan
ibarət konsert proqramı ilə da
vam etdi. Proqramda Əməkdar
artist İlham Nəzərov və Prezi
dent təqaüdçüsü,44günlükVə

tənmüharibəsininiştirakçısıAtəş
Qarayevın ifaları təqdimolundu.
Konsertə ilkdəfəolaraqrespub
lika və beynəlxalq müsabiqələr
laureatı, Vətənmüharibəsi qazi
siVüqarMəmmədzadəninNiza
minin “Ayüzlü nigarım” qəzəlinə
bəstələdiyiromansdasəsləndi.

LALƏ

Böyük dühanın işığında – 
“Nizami ili”nə töhfələr davam edir

“Nizamini oxuyaq” kitab-albomu və 
“Nizami Gəncəvi. Biblioqrafiya” kitabının təqdimatı

Onun əsərlərində azərbaycançılıq ruhu var
Fikrət Əmirovun doğum günündə məzarı ziyarət olundu

Noyabrın22-dəAzər-
baycanındünyaşöh-
rətlibəstəkarı,Dövlət
mükafatılaureatı,SSRİ

Xalqartisti,SosialistƏməyi
QəhrəmanıFikrətƏmiro-
vun(1922–1984)anadan
olmasının99-cuildönümü
tamamoldu.Bumünasibət-
ləIFəxrixiyabandaböyük
musiqiçininməzarıziyarət
olundu,üzərinətərçiçəklər
düzüldü.

Anım mərasimində mədəniy
yət nazirinin birincimüaviniEl
nurƏliyev,yaradıcıtəşkilatların
rəhbərləri,mədəniyyətvə incə
sənətxadimləri,bəstəkarınailə
üzvləriiştirakedirdi.
Mədəniyyət nazirinin birinci

müavini ElnurƏliyev bildirdi ki,
Fikrət Əmirovun yaradıcılığının
mayasıAzərbaycanmuğamıdır.
Bəstəkarınyaratdığıbütünsim
fonik əsərlərdə azərbaycançılıq
ruhu var: “Buna görə də Fikrət
Əmirov kimi dahi bəstəkarları
mızın irsiniyaşatmalıyıq.Çalış
malıyıq ki, Fikrət Əmirov bəs
təkarlıq məktəbi davam etsin.
Fikrət Əmirov Azərbaycan mə
dəniyyətininböyüklüyününgös
təricisidir. Biri var Azərbaycan
dilinin başqa dillərə tərcüməsi,
biridəvarAzərbaycanruhunun
tərcüməsi. Fikrət Əmirov məhz
Azərbaycan ruhunu musiqi di
li iləbeynəlxalqaləməçatdırıb.

Azərbaycandünyadadahaçox
nefti ilə, yəni iqtisadiyyatı ilə
tanınır. Bildiyiniz kimi, bunlar
tükənən resursdur. Bizim bit
məyənresursumuzmədəniyyə
timizdir.Eləbirmədəniyyətimiz
varki,bütündünyanıəhatəedə
bilər.Bumədəniyyətiyaşatmaq
üçünisəonasahibçıxmalıyıq”.
Azərbaycan Bəstəkarlar İtti

faqının sədri, Xalq artisti, pro
fessor Firəngiz Əlizadə bildirdi
ki,FikrətƏmirovmöhtəşəmüç
lüyün nümayəndəsidir: “Üzeyir
Hacıbəyli,FikrətƏmirovvəQa
raQarayevAzərbaycanmusiqi
sinihərzamandünyadatanıdıb.
“Fikrət Əmirovun simfonik mu
ğamları dahi dirijorların idarə
çiliyindəsəslənib.Bütündünya
onunəsərləriniayaqüstəalqış
layıb. Amerikalı dirijor L.Sta

kovski Fikrət Əmirova yazdığı
məktubda deyirdi: “Sizin əsər
lərinizibütünAmerikanınşəhər
lərində ifa etdim. Sizin əsərlə
rinizdən sonra konserti davam
etməkmümkündeyil.Onagörə
ki, insanlarayaqüstədurubsi
zinəsərinizialqışlayır.Bugün
dənsonramənsizinəsərlərinizi
həmişə konsertin sonunda ifa
edəcəyəm”.Busözlərbirdaha
göstərir ki, FikrətƏmirovAzər
baycanmusiqisinidünyamusiqi
incilərisırasınadaxiledib”.
Ü.HacıbəyliadınaBakıMusi

qiAkademiyasınınrektoru,Xalq
artisti,professorFərhadBədəl
bəyli söylədi ki, gələn il bəstə
karın100 illik yubileyidir vəar
tıq bununla bağlı hazırlıqlara
başlanılıb: “İstərdim ki, bütün
dünyada Fikrət Əmirov günləri

keçirilsin.FikrətƏmirovxoşbəxt
sənətkarlardındır, çünki dünya
dan köçsə də, əsərləri hər za
manyaşayır”.
Sonda sənətkarın qızı Sevil

Əmirova çıxış edərək bəstəka
rınxatirəsinəgöstəriləndiqqətə
görəmərasimiştirakçılarınatə
şəkkürünübildirdi.
Qeyd edək ki, Fikrət Məşədi

CəmiloğluƏmirov1922ci ildə
Gəncədə anadan olub. Onun
simfonikmuğamlarıvə“Nizami”
simfoniyası dünyanın məşhur
dirijorlarının bədii rəhbərliyi ilə
orkestrlərtərəfindənifaolunub.
GörkəmlidramaturqCəfərCab
barlınınpyesiəsasındayazdığı
“Sevil” operası ilə o, Azərbay
canda lirikpsixoloji operanın
əsasınıqoyub.FikrətƏmirovun
“Minbirgecə”baletidünyamu
siqixəzinəsinin incilərisırasına
daxildir.
Bəstəkar həmçinin musiqi

mədəniyyətimizə “Şur”, “Kürd
Ovşarı” və “Gülüstan–Bayatı
Şiraz” kimi simfonik muğamlar
bəxş edib. “Nizami” baleti, “Ni
zami” simfoniyası, doğma və
təni tərənnüm edən “Azərbay
can kapriççiosu”, “Azərbaycan
süitası”, “Azərbaycan qravürlə
ri”sənətkarınzənginirsinində
yərlisəhifələrinitəşkiledir.
Böyük bəstəkar 1984cü il

fevralın20dəvəfatedib.Hazır
daAzərbaycanDövlətMahnıvə
RəqsAnsamblı görkəmli musi
qiçininadınıdaşıyır.

NURƏDDİN

əvvəli səh. 1-də
SonraƏməkdar artist Əyyub

Quliyevin dirijorluğu ilə orkest
rinmüşayiətindətanınmışvokal
ifaçısı,Xalq artisti SamirCəfə
rov Ü.Hacıbəylinin “Sevgili ca
nan”, Xalq artisti ÜlviyyəHacı
bəyovaÜ.Hacıbəylinin “Cəngi”,
Xalq artisti Gülnaz İsmayılova,
ƏməkdarartistSəbinəƏsədova
F.Əlizadənin “İntizar” operasın
dangəlinlərindueti,Xalqartisti
Elçin Həşimov, Əməkdar artist
Elnur Əhmədov H.Rzayevin
“Çahargah” rapsodiyası”, Xalq
artisti Şükür Səmədov K.Kart
nerin “Konsertino”əsərlərini ifa
ediblər.
Tamaşaçıların gurultulu alqış

larından sonra Böyük Britani
yadan gəlmiş tanınmış skripka
ifaçısı, dirijor, əslən bakılı olan
Dmitri Sitkovetskinin idarəsi ilə
Q.Qarayevin“Yeddigözəl”bale
tindən“Valsvəyürüş”ifaolunub.
Dahasonradirijorpultuarxa

sınaƏməkdarartistFuadİbrahi
movkeçib.Orkestrinmüşayiətin
də Dmitri Sitkovetski skripkada

M.Ravelin“Qaraçıqız”,Xalqar
tistləriFərhadBədəlbəylivəMu
rad Adıgözəlzadə fortepianoda
S.Raxmaninovun “İki fortepiano
vəsimfonikorkestrüçün2saylı
süita”sını(işləməsiA.Varnberq–
III,IVhissələr)ifaediblər.
Xalq artisti Yalçın Adıgözə

lovun dirijorluğu ilə orkestr və
solistlər – Xalq artistləri Yega

nəAxundovavəMuradHüsey
novun ifasında F.Pulenkin “İki
fortepiano və simfonik orkestr
üçünkonsert”i(IIvəIIIhissələr)
səslənib.
Bədii rəhbəriXalqartistiGül

bacı İmanovaolanAzərbaycan
DövlətXorKapellasının, solist
lər–xanəndələrMirələmMirə
ləmov və Kamilə Nəbiyevanın

ifasındaV.Adıgözəlovun“Qara
bağşikəstəsi”oratoriyasıdinlə
yicilərə əslmusiqi bayramı ha
vasıyaşadıb.
Ü.HacıbəyliadınaBakıMusi

qiAkademiyasınınyubileykon
serti tamaşaçıların yaddaşına
xoş təəssüratlarla həkk oluna
raq gurultulu alqış sədaları al
tındabaşaçatıb.

Mədəniyyət naziri “Yüksəliş” müsabiqəsinin 
qalibi ilə görüşüb

“Yüksəliş”müsabiqəsininmentorluqproqramıçərçivəsində
müsabiqəninidarəçirəhbərləriiləqalibləriarasındagörüşlər
davamedir.MədəniyyətnaziriAnarKərimovnoyabrın19-da
müsabiqəninqalibiFərruxƏliyevləgörüşüb.

GörüşdənazirAnarKərimovikitərəfimentorluqproqramının
müsabiqəqalibəriüçünfaydalıolacağınainamınıifadəedib.Bil
dirib ki,müsabiqə qaliblərinin bilikləri və qazandıqları təcrübə
həmözləri,həmdəçalışacaqlarısahələrüçünböyükəhəmiy
yətəmalikolacaq.
FərruxƏliyevdaimyenibacarıqlarayiyələnməkistədiyinivə

mentorluqproqramınınsəmərəliolacağınıbildirib,səmimigörü
şəgörənazirətəşəkküredib.
Xatırladaqki, “Yüksəliş”müsabiqəsiPrezident İlhamƏliyevin

2019cuiliyulun26daimzaladığısərəncamlaintellektualsəviy
yəsivəidarəçilikbacarıqlarıyüksəkolanperspektivrəhbərşəxs
lərinmüəyyənləşdirilməsini,dəstəklənməsinivəölkədəkadrehti
yatıbankınınyaradılmasınıtəminetməkməqsədilətəsisolunub.
“Yüksəliş”müsabiqəsininidarəçirəhbərlərheyətinintərkibinə

nazirliklərin,digərdövlətqurumlarının,birsıraşirkətlərinrəhbər
şəxsləridaxildir.Müsabiqəninşərtlərinəəsasən,qalibbirilmüd
dətindəmüsabiqəninidarəçirəhbəriiləmentorluqproqramıçər
çivəsindəəməkdaşlıqedərəktəcrübəkeçəcək.
“Yüksəliş” müsabiqəsi 2151 yaş arası, ikiillik idarəçilik təcrübəsi

olan,alitəhsilliAzərbaycanRespublikasınınvətəndaşlarınıəhatəedir.

Nizami əsərlərinə çəkilmiş miniatürlərin sərgisi
NizamiGəncəviBeynəlxalqFestivalıçərçivəsindədahabirtəd-
birAzərbaycanMilliKitabxanasındakeçirildi.Noyabrın20-də
kitabxanadaNizamiGəncəvininəsərlərinəçəkilmişminiatürlər-
dənibarətsərgiaçıldı.SərgiMədəniyyətNazirliyi,TÜRKSOYvə
MilliKitabxananınbirgətəşkilatçılığıiləərsəyəgəlib.

Kitabxa
nanın direk
toru Kərim
Tahirov çı
xış edərək
ö l k ə m i z 
də Nizami
Gəncəviyə
həsredilmiş
tədbirlərdən
və rəhbə
ri olduğu
q u r u m u n
buistiqamətdəfəaliyyətindənsözaçdı.Diqqətəçatdırdıki,“Nizami
Gəncəviİli”çərçivəsindəMilliKitabxanadadasilsilətədbirlərtəşkil
olunub:“Bizdahişairinxariciölkələrdəsaxlanılanbirçoxəlyazma
larınıMilliKitabxanayagətirmişik.Ümidedirəmki,həminəlyazmalar
tədqiqedildikdənsonraNizamiirsidahadadərindənöyrəniləcək”.
Direktorsərgidətəqdimedilənminiatürlərin ilkdəfənümayiş

olunduğunudavurğuladı.
MədəniyyətNazirliyiKitabsənayesişöbəsininmüdiriAkifMa

rifiçıxışedərəkNizamiGəncəviyaradıcılığından,əsərlərinəçə
kilənminiatürlərdənsözaçdı.Qeydetdiki,OrtaəsrAzərbaycan
rəssamlarıdünyaincəsənətixəzinəsinədaxilolanbirsıradəyər
liəsərləryaradıb.HəmindövrlərdəAzərbaycantəsvirisənətinə
dünya şöhrəti qazandıranməhzminiatür sənəti olub.Əsasən
illüstrasiyakimiformalaşanAzərbaycanminiatürsənətiklassik
Şərqpoeziyasıiləsıxəlaqədəinkişafedib.NizamiirsidəAzər
baycanminiatürsənətiüçüntükənməzmənbəolub.
Sərginin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirən şöbə müdiri

əməyiolanhərkəsətəşəkkürünübildirdi.
Xalq rəssamlarıArif Hüseynov və Sirus Mirzəzadə “Nizami

Gəncəviİli”çərçivəsindəkeçiriləntədbirlərdəndanışdılarvəsər
giiləbağlıfikirlərinibölüşdülər.
Çıxışlardansonratədbiriştirakçılarısərgiilətanışoldular.

Savalan FƏRƏCOV

BMA-nın 100 illiyi münasibətilə 
Filarmoniyada təntənəli yubiley konserti
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DaşkənddəkiHeydərƏli
yevadınaAzərbaycan
MədəniyyətMərkəzinin
(AMM)layihəsiiləÖz

bəkistanınmediatəmsilçi
lərininölkəmizəsəfəritəşkil
edilib.

Me diatur da qa lam pir.uz, da
rakchi.uz xəbər portallarının,
Özbəkistan-Türkiyə birgə layi-
həsi olan “Özbekistanhaber” in-
formasiyaportalının jurnalistləri,
“Siyasət” jurnalının redaktorları
vəblogerləriştirakediblər.Onlar
və təmsiletdiklərimediavasitə-
ləri Azərbaycan həqiqətlərinin
təbliği işində, o cümlədən Və-
tənmüharibəsizamanıAMMilə
əməkdaşlıqedərəkölkəmizəya-
xındandəstəkgöstəriblər.
Özbəkistanın media təmsilçi-

ləri21-22noyabrtarixlərindəFü-
zuli və Şuşa rayonlarında olub,
materiallar hazırlayıb, müsahi-
bələrgötürərəkçəkilişləraparıb-
lar.

AMM-in direktoru SamirAbba-
sovunmüşayiətetdiyiheyətəEr-
mənistanınotuziləyaxınişğalal-
tındasaxladığıtorpaqlardahəyata
keçirdiyi vandalizm, tarixi-mədəni
və dini abidələrin məhv edilmə-

si,habelə2020-ci ildə44günlük
müharibənəticəsindəazadedilən
ərazilərdəaparılanquruculuqişlə-
rihaqqındaməlumatverilib.
Qeydedəkki,layihəyəAzərbay-

canRespublikasıXariciİşlərNazir-

liyi, Mədəniyyət Nazirliyi, Gənclər
və İdman Nazirliyi, Milli Məclisin
Mədəniyyət komitəsi,Azərbaycan
YazıçılarBirliyidəstəkgöstərir.
Jurnalistlər Azərbaycan mə-

dəniyyətininpaytaxtıŞuşadabir
sıra tarixiabidələri ziyarətedib-
lər. Qonaqlar Azərbaycan Te-
leviziyasının “Körpü” verilişinin
Şuşanın Qala qapıları yanında
hazırlanan xüsusi çəkilişində
də iştirakedib,Türkdünyasının
həmrəyliyi, Vətən müharibəsi,
AzərbaycantorpaqlarınınErmə-
nistanişğalındanazadolunması
iləbağlıfikirlərinibölüşüblər.
Özbəkistanlı qonaqlar səfər

çərçivəsindəBakıdakeçirilənNi-
zamiGəncəviBeynəlxalqForu-
munda(24-26noyabr)daiştirak
edəcəklər.

Gəncə kuklaçılarından Nizami festivalına töhfə
NizamiGəncəviBeynəlxalqFestivalıBakı
davəşairindoğmayurduGəncədəmüx
təlifyaradıcılıqlayihələriilədavamedir.

Noyabrın19-daGəncəRegionalMədəniy-
yətİdarəsinindəstəyiiləGəncəDövlətKuk-
la Teatrı Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl”
poemasındanməşhur “Xeyir vəŞər” əhva-
latıəsasındaeyniadlıtamaşatəqdimedib.
Tamaşanın nümayişindən əvvəl Azərbay-

canınərazibütövlüyüuğrundaşəhidlikzirvə-
sinəucalanVətənövladlarınınəzizxatirəsibir
dəqiqəliksükutlayadedilib.

Sonradahişairinhumanist ideallarınınəks
olunduğu “Xeyir və Şər” tamaşası nümayiş
olunub. Səhnə əsərinin quruluşçu rejisso-
ru Gəncə Dövlət Kukla Teatrının direktoru,
ƏməkdarartistFərmailPaşayev,quruluşçu
rəssamı Əntiqə Bədirovadır. Tamaşada Ni-
zamiGəncəvirolundaƏməkdarartistXuda-
yətƏsgərovçıxışedib.MəhəmmədHacıyev
(Xeyir),ŞamilMəmmədli(Şər)vəbaşqaları-
nınrolaldığıtamaşamaraqlaqarşılanıb.
Xatırladaq ki, dahimütəfəkkirin 880 illiyinə

həsrolunan,15-26noyabrtarixiniəhatəedən
NizamiGəncəviBeynəlxalqFestivalıMədəniy-

yətNazirliyi,AzərbaycanMilliElmlərAkademi-
yası, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi vəAzərbaycan
YazıçılarBirliyinintəşkilatçılığıiləkeçirilir.

Özbəkistanın media təmsilçiləri 
Füzuli və Şuşa rayonlarında olublar

ŞanlıQələbənəticəsindəişğaldanazadedilmişdigərəraziləri
mizdəolduğukimi,Ağdamadahəyatyenidənqayıdır.Noyabrın
20dəazadlığınaqovuşmasınınildönümütamamolanxaraba
lıqlariçindəkişəhərindiböyükbərpavəquruculuqmeydanıdır.

Prezident İlhamƏliyevmayın
28-dəAğdamasəfərizamanıav-
tomobil yolunun, yaşayış bina-
sının, sənaye parkının, 1 saylı

məktəbin yeni binasının təməli-
nin qoyulması ilə başlanan qu-
ruculuq işləri şəhərin yeni baş
planınaəsasənaparılır.

Baş plan üzrəAğdam şəhəri-
ninərazisi1750hektar,şəhərət-
rafı bağlar 2450 hektar olacaq.
Şəhərdəhəmfərdievlər,həmdə
yüksəkmərtəbəliyaşayışbinaları
inşa olunacaq. Əhalinin 30 faizi
fərdievlərdəyaşayacaq.Yüksək-
mərtəbəli binalarAğdam şəhəri-
nin ərazisinin 30 faizini, əhalinin
70faiziniəhatəedəcək.Hazırda
5kvartaldanibarətyaşayışmas-
sivinin tikintisinə başlanılması
üçün işlərgörülür.Hərkvartalda
altımərtəbəli6yaşayışbinasının
tikilməsinəzərdətutulur.
Ağdam şəhərində 15 məktəb

vəuşaqbağçasınıninşasıplan-
laşdırılıb. Şəhərin yaşıllaşdırıl-
masıxüsusidiqqətdəsaxlanıla-

caq,salınacaqmeşəsahələrivə
parklarhesabınaümumilikdəşə-
hərinərazisinin20faiziyaşıllıqla
təminolunacaq.
Ermənilər işğal etdikləri digər

rayonlardaolduğukimi,Ağdam-
da da Azərbaycanın tarixi-mə-
dəni irsinə qarşı görünməmiş
barbarlıq həyata keçiriblər. Ta-
rix, mədəniyyət və dini abidə-
lər, qəbiristanlıqlar dağıdılıb,
tarixi-mədəni təyinatına uyğun
olmayanşəkildəistifadəedilərək
vandalizməməruz qalıb. Hazır-
da İmarət kompleksi və Qiyas-
lı məscidinin restavrasiyası ilə
bağlı layihələndirmə işləri apa-
rılır.Planaəsasən,Pənahəlixa-
nınimarəti,karvansara,hamam,

türbələr, tribunabərpaediləcək,
atlarüçüncıdıryaradılacaq.
Ağdam şəhər Cüməməscidi-

nin restavrasiyası üçün hazırlıq
işlərinəbaşlanılıb.İmarətkomp-
leksi, Ağdam Cümə məscidi,
Qiyaslıməscidi,Şahbulaqqala-
sı və digər abidələrimiz bölgəni
həmdəturizmbaxımındantanı-
da caq.
İnfrastruktur layihələrinin icra-

sınadabaşlanılıb.Bərdə-Ağdam
avtomobilyolununuzunluğu44,5
km-dir.Avtomobilyolu4hərəkət
zolaqlı olmaqla I texniki dərəcə-
yə uyğun olaraq inşa edilir. Qa-
rabağda başlanılan quruculuq
işləri çərçivəsində dəmiryolu inf-
rastrukturu layihələri də həyata

keçirilir.Beləlayihələrdənbiridə
45km-likBərdə-Ağdamdəmiryo-
lu xəttinin yenidən qurulmasıdır.
DəmiryoluxəttininBərdə-Köçərli-
Təzəkəndistiqamətiüzrəlayihə-
ləndirməvəüstquruluşununsö-
küntüsüişləritamamlanıb,torpaq
yatağının,süniqurğularıntikintisi
və Təzəkənd-Ağdam istiqaməti
üzrə layihələndirmə işləridavam
et di ri lir.
Həyata keçirilən infrastruktur

layihələriarasındaelektrik təchi-
zatıxüsusiönəmkəsbedir.Ölkə
başçısınıntapşırığınauyğunola-
raq “Azərenerji” ASC tərəfindən
artıqhərbiri110/35/10kilovoltluq
“Ağdam-1” və “Ağdam-2” yarım-
stansiyalarının tikintisi yekunla-
şıb. “Ağdam-1” yarımstansiyası
rayonmərkəzinin girişində, keç-
miş avtovağzalın yanında, “Ağ-
dam-2”yarımstansiyasıisərayo-
nunƏsgəranayaxın,Şelli kəndi
istiqamətindəinşaedilib.

Vətən müharibəsi iştirakçısı 
işlə təmin edilib

VətənmüharibəsininfəaliştirakçısıRamazanNatiqoğluDa
daşovMədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,
İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətiSalyanregionalidarəsi
ninAstararayonuüzrəbaşmütəxəssisabidəmühafizəçisi
vəzifəsinəişəqəbuledilib.

Dövlət Xidmətinin rəisi
Azad Cəfərli qəhrəman dö-
yüşçüyə gələcək fəaliyyətin-
dəuğurlararzulayıb.
Ramazan Dadaşov 2020-

ci ilin Vətən müharibəsi
zamanı Füzuli, Cəbrayıl,
Xocavənd və Qubadlı ra-
yonları istiqamətində gedən
döyüşlərdəiştirakedib.Ölkə
Prezidentininmüvafiqsərən-
camları ilə “Cəbrayılın azad
olunmasınagörə”,“Füzulinin
azad olunmasına görə” və
“Xocavəndin azad olunma-
sınagörə”medalları ilə təltif
edilib.

Qeydedəkki, ilinəvvəlindən26nəfərmüharibə iştirakçısıvə
ya onların ailə üzvüMədəniyyət Nazirliyi yanındaMədəni İrsin
Qorunması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətindəmüxtəlif
vəzifələrəişəqəbuledilib.

Şuşa qoruğunda “ASAN”ın elektron 
sənəd dövriyyəsinin tətbiqinə başlanılıb

ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsiAzərbaycanRespublikası
PrezidentiyanındaVətəndaşlaraXidmətvəSosialİnnovasiya
larüzrəDövlətAgentliyinin“Mərkəzləşdirilmişelektronsənəd
dövriyyəsi”(MESD)proqramınıntətbiqinəbaşlayıb.

İdarədən veri-
lən məlumata gö-
rə, proqram sə-
nədlərin icrasında
operativliyin və
efektivliyin artma-
sı, müvafiq dövlət
qurumları ilə rabi-
tənin möhkəmlən-
məsinə töhfə ve-
rəcək.
Şuşa Şəhə-

ri Dövlət Qoruğu
İdarəsiİdarəHeyətininsədriMəftunAbbasovbildiribki,mədəniy-
yətimizinpaytaxtıözününyeniintibahdövrünüyaşayır,şəhərdə
irihəcmli infrastruktur layihələrihəyatakeçirilir,erməni işğalıza-
manıdağıdılmıştarixiabidələrbərpaolunur:“Birçoxyerlivəxari-
cişirkətlərŞuşanınbərpasındaiştirakdanqürurduyur,ammabu
işlərinoperativtəşkili,həmdövlət,həmdəözəlşirkətlərləsənəd
dövriyyəsininmüasir formada təmin olunması vacib prioritetlər-
dənbirinəçevrilib”.
“ElektronHökumətinİnkişafıMərkəzi”nin(EHİM)direktoruFariz

CəfərovAzərbaycanRespublikasıPrezidentininŞuşarayonunda
XüsusinümayəndəliyivəŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsinin
rəhbərliyivəəməkdaşlarıiləgörüşdəMESD,“ASANLogin”,“my-
Gov”,insanresurslarınınidarəolunmasısistemivədigərlayihələr
haqqında ətrafıməlumat verib. FarizCəfərov dövlət qurumları
tərəfindəngöstərilənxidmətlərin“ASANXidmətindex”ivasitəsilə
qiymətləndirildiyinibildirib.
Treninqinsonundasüniintellekt,“BigData”texnologiyasınaar-

tantələbatvə4-cüsənayeinqilabıdövründəAzərbaycanınçağı-
rışlarımövzusundadafikirmübadiləsiaparılıb.

Görkəmli tarzən gənc musiqiçilərə 
ustad dərsi keçib

NaxçıvanDövlətUniversitetinəzdindəfəaliyyətgöstərənMusi
qiKollecigörkəmlitarzənXalqartisti,professorRamizQuliye
vinonlaynustaddərsinitəşkiledib.

Kollecin direk-
toru Məhəbbət
Babayeva çıxış
edərəkRamizQu-
liyevin həyat və
yaradıcılığı haq-
qında məlumat
verib.
Sonrasözustad

tarzənəverilib.Sə-
nətkar tələbələrə
tarın temperasiya
imkanlarından,səs

üzərindəiş,muğamifaçılığıbarədəətrafısözaçıb.Tarzəninifası
üzərindəqurulanustaddərsimüəllimvətələbələrtərəfindənmaraq-
laqarşılanıb.KollecintarixtisasıüzrəIIIkurstələbələrininifasında
“Rahab”,“Çahargah”muğamlarıvəbaşqaəsərləridinləyəntarzən
onlarınbacarığınıqiymətləndirib,məsləhətvətəklifəriniverib.
SondaRamizQuliyevmüəllimvətələbələrinsuallarınıcavab-

landırıb.

Mədəniyyət müəssisələrində müxtəlif səpkili tədbirlər

ŞəkiRMİZaqatalarayonMədəniyyətMər
kəzində20noyabr–DünyaUşaqHüquqları
Gününəhəsrolunmuş“Dünyabizimevimiz
dir”mövzusundasəhnəciktəqdimedilib.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi
(RMİ) Sumqayıt şəhər N.Nərimanov adına
MədəniyyətMərkəzindəAşıqƏləsgərin200
illiyinəhəsrolunanuşaqvəgənclərarasın-
da saz ifaçılarının “Sazımmənim – sözüm
mənim” adlı regional müsabiqəsinin yekun
konserti keçirilib. İdarə rəisi Rəşad Əliyev
ikiyaşqrupuüzrəgerçəkləşənmüsabiqədə
qalibolaniştirakçılaradiplomlartəqdimedib.
MədəniyyətMərkəzində,həmçinin“Narbala”
kuklateatrınınhazırladığı“Zəfəryolu”tama-
şasınümayişolunub.

İsmayıllıRMİQəbələDövlətRəsmQale-
reyasında“ÇiçəklənənAzərbaycan”mövzu-
sunda yeniyetməvəgənclərin əl işlərindən
ibarətsərgitəşkiledilib.RMİ-ninəhatəetdiyi
Qəbələ rayon MKS-nin Tüntül və Zarağan
kəndkitabxanafiliallarında“NizamiGəncəvi
İli”nəhəsrolunmuşsərgilərtəşkiledilib.
Gəncə RMİ Gəncə şəhər Uşaq incəsənət

məktəbindəgörkəmlibəstəkar,SSRİXalqar-
tisti FikrətƏmirovun (1922-1984) anadanol-
masının 99-cu ildönümü münasibətilə tədbir
keçirilib.Məktəbinfortepianoşöbəsininşagird-
ləriFikrətƏmirovvədigərAzərbaycanbəstə-
karlarınınəsərlərindənibarətkonsertproqramı
iləçıxışediblər.RMİ-ninəhatəetdiyiNaftalan
şəhərHeydərƏliyevMərkəzində “Şuşa, sən
azadsan!”sənədlifilminümayişolunub.

BərdəRMİTərtərrayonHeydərƏliyevMər-
kəzindəAğdamın işğaldanazadedilməsinin
(20noyabr)birinciildönümüiləbağlı“Həsrət-
dən gerçəyə” adlı tədbir keçirilib. Ağcabədi
RMİAğdamrayonMədəniyyətMərkəzivəfi-
liallarındadaAğdamınişğaldanqurtuluşunun
ildönümümünasibətilətədbirlərtəşkilolunub.
MasallıRMİMasallırayonMərkəziKitab-

xanasında“NizamiGəncəvi–Şərqinböyük
dühası” adlı tədbir keçirilib.Tədbirdə kitab-
xananın əməkdaşları tərəfindən dahi şairin
“Kərpickəsənkişinindastanı”əsəriəsasında
səhnəciktəqdimedilib.

Şəmkir RMİ Göygöl rayon Xaqani kənd
Uşaq musiqi məktəbində Aşıq Ələsgərin
200 illiyinə həsr olunmuş konsert proqramı
keçirilib.Konsertdəməktəbinmüəllimvəşa-
girdlərinin ifasında Aşıq Ələsgərin sözləri-
nə yazılmış mahnılar səsləndirilib. RMİ-nin
əhatəetdiyiGədəbəyrayonSlavyankakənd
UşaqmusiqiməktəbindəNizamiGəncəvinin
880 illiyimünasibətilə tədbir təşkil olunub. 

Nizaminin əsərlərinə yazılmış musiqilərin
müşayiətiiləkompozisiyalartəqdimedilib.

Sabirabad RMİ Sabirabad rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində Yeni Azərbaycan Parti-
yasının (YAP) təsis edilməsinin (21 noyabr
1992-ci il) 29-cu ildönümünə həsr olunmuş
tədbir keçirilib. Ağstafa və Gəncə RMİ-nin
tabeliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət
müəssisələrində, Şəki RMİ Balakən rayon
HeydərƏliyevMərkəzi,LənkəranRMİLənkə-
ran şəhərMədəniyyətMərkəzi,MasallıRMİ
MasallırayonHeydərƏliyevMərkəzivəXaç-
mazRMİSiyəzənrayonMədəniyyətMərkə-
zindədəYAP-ınyaradılmasının29-cuildönü-
münəhəsrolunmuştədbirlərtəşkiledilib.
Ağstafa RMİ Tovuz Dövlət Rəsm Qale-

reyası tərəfindən dərnək üzvlərinin əl işlə-
rindən ibarət “Uşaqları qorumaq hər kəsin
borcudur”adlırəsmsərgisitəşkilolunub.Re-
gionalidarənintabeliyindəfəaliyyətgöstərən
birsıramədəniyyətmüəssisələrindədəəla-
mətdargünləbağlıtədbirlərkeçirilib.

Vətən fədailəri unudulmur

AğstafaRMİAğstafarayonMədəniyyət
MərkəzininəməkdaşlarıXılxınakəndin
də44günlükVətənmüharibəsişəhid
lərininabidəkompleksininaçılışında
iştirakediblər.

GəncəRMİGəncəşəhərMKS-ninMər-
kəziKitabxananınəməkdaşlarıVətənmü-

haribəsi şəhidi Daşqın Şəfiyevin ailəsi ilə
görüştəşkilediblər.
Masallı RMİ-nin rəisi Bəxtiyar Qılıncov

vəidarəninəməkdaşlarıVətənmüharibəsi
şəhidləriƏliQənbərov,ƏmrahHüseynlivə
NamiqPaşayevinailələriniziyarətediblər.
SumqayıtRMİXızı rayonnümayəndəli-

yininəməkdaşlarıVətənMüharibəsiQəh-
rəmanı,şəhidElməddinCəfərovunailəsinə
başçəkiblər.
KürdəmirRMİ-ninişçilərirayonunİsmayıllı

kəndindəIIQarabağmüharibəsişəhidiİlqar
Əhmədovunanımtədbirindəiştirakediblər.
BiləsuvarRMİ-nintəşkilatçılığıiləSalyan

rayonMərkəziKitabxanasındaşəhidailələ-
rivəqazilərləgörüşkeçirilib.

Azadlığın  bir  ili
Ağdama həyat yenidən qayıdır

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ
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Sənətyubileyləri,təntənəli
ildönümlərihəmdə,bəlkə
dəilknövbədə,onagörə
qiymətlidirki,bəzənhaq

sızolaraqunudulmuşgözəl
əsərləryenidənüzəçıxsın,
zövqlərioxşasın,yenidən
mənsubolduğuxalqınmə
nəvisərvətinəçevrilsin.

Noyabrın 20-də Azərbaycan
DövlətAkademikOperavəBalet
Teatrı pandemiyanın doğurduğu
ilyarımlıq məcburi susqunluqdan
sonrailkpremyerasınıtəqdimet-
di. İllər sonra səhnəyə qayıdan
Fikrət Əmirovun “Nizami” baleti
ölkəbaşçısınınsərəncamıiləelan
edilmiş“NizamiGəncəviİli”nəən
yaxşıtöhfələrdənbirioldu.
Buyerdəkiçikbirhaşiyəçıxaq

ki,Azərbaycanmusiqili teatrsə-
nətində Əfrasiyab Bədəlbəylinin
“Nizami”operasıdavar.Üstəlik,
indiyaşınagörəbuoperanısəh-
nədənəvaxtseyretdiyinixatır-
layanlarbeləazdır.Busəbəbdən
dahişairinbaşqəhrəmanolduğu
əsəri səhnədə görmək istəyən-
lərazdeyil.Sənətplanlarıbarə-
də əsl “partizan” kimi susmağa
üstünlük verən Opera və Balet
Teatrındanbeləbirsürprizigöz-
ləməkdəisrarlıyıq...

Arzu dolu haşiyədən əsas
mövzumuza qayıdaraq qeyd
edəkki, “Nizami”görkəmlibəs-
təkarFikrətƏmirovunsaycabe-
şinci (“Şur”, “Nəsimi dastanı”,
“Xəzəri fəth edənlər” və “Min
birgecə”dənsonra)vəsonba-
letidir.Əsərinklaviri1984-cüilin
yanvarında tamamlanıb, həmin
ilin  fevral ayında isə bəstəkar
vəfatedib.
“Nizami”baletiilkdəfə1991-ci

ildətamaşayaqoyulub.Yaquru-
luşun, ya librettonun hər hansı
qüsurlarıüzündən,yaxudhəmin
dövrünictimai-sosialmühitində-
ki çaşqınlıq və mədəni-mənəvi
meyarlarındakı natarazlıq sə-
bəbindən həmin tamaşa uzu-
nömürlü olmayıb. Baletin yeni
librettosu(müəllif–ƏjdərUlduz)
bəstəkar musiqisinin geniş və
dərin məzmununa əsaslana-
raqbaşqəhrəmanışəxsihəyatı
kontekstindən çıxararaq, döv-
rünün hökmdarları ilə bərabər

səviyyədəünsiyyətqurannüfuz
sahibi, yaratdığı qəhrəmanlarla
ixtilatedənböyükşairkimi təq-
dim edir. Nizami Gəncəvi tarixi
şəxsiyyətvəşairolaraqmaraq-
lı və zəmanədaşlarından xeyli
fərqli ömür yaşamışdı və onun
şəxsi həyatı böyük bir əsərin
əsasmövzusuolabilər;bununla
belə, Nizaminin sözün hərmə-
nasında, bizə yadigar qoyduğu
nəhəngirsdahamaraqlıdır.

Beləliklə, ötən şənbə günü
klassik musiqisevərlərimiz çox
maraqlıbirsəhnəəsəriiləqarşı-
laşdılar.Tamaşanınmusiqi rəh-
bəri vədirijoru,Əməkdarartist,
beynəlxalqmüsabiqələrlaureatı
ƏyyubQuliyev,quruluşçubalet-
meyster,XalqartistiKamillaHü-
seynovailəlibrettomüəllifiƏjdər
Ulduzüçlüyününbudəfəkiişbir-
liyiəvvəlkilərdəndəuğurlualın-
dıdesək,heçyanılmarıq.
Üçlük demişkən, elə baletin

süjeti də xoreoqrafik triptix kimi
düşünülüb: böyük şairin həyatı-
nın üç məqamı ikipərdəlik balet
tamaşasında əks olunur. Birinci
məqam:şairvəhakimiyyət,ikinci
məqam:şairvəməhəbbət,üçün-
cüməqam:şairvəilhampərisi.
Pərdə açılanda tamaşaçı ağ-

saçlışairi–yaşadığıhəyatınağrı-
acısınınkədərigözlərinəçökmüş,
“budünyadəhəryenilikmənəta-
nışgəlir”ifadəsiüzündənoxunan
ahıl insanı (Xalq artisti Gülağası

Mirzəyev) görür. Şairin qarşısın-
dakı rəhilin üstündəki açıq kitabı
həmyaşanmışömrünsalnaməsi,
həmdəgüclüilham,dərindüşün-
cəvəböyükistedadınqovuşuğun-
dandoğulanəsərlərinqorunduğu
xəzinə kimi də qavramaq olar.
Şair düşünür, onun əbədi həyat
qazandırdığı qəhrəmanlar gözü-
nünqarşısındankeçibgedir.Səh-
nə dəyişincə gənc Nizami (Anar
Mikayılov)qocaŞairinxatirələrin-
dənsıyrılıbçıxır.ƏgərqocaŞair
özqəhrəmanlarınıntaleyinikənar-
danseyredirsə,gəncŞaironların
arasındadır:“Sirlərxəzinəsi”ndən,
“Xosrov və Şirin”dən, “Yeddi gö-
zəl”dən, “Leyli və Məcnun”dan,
“İskəndərnamə”dən olan qəhrə-
manlar, onların başlarına gələn
əhvalatlar müəllifin gözləri qarşı-
sında cərəyan edir, tamaşaçılar
darəqsinvəmusiqinindiliiləbəhs
edilənsözabidələrini sanki yeni-
dənziyarətetmişolurlar.
Butamaşadakiçikdəolsa,so-

lo partiyaları ifa edən Əməkdar
artistlərNigarİbrahimova(Afaq),
Samir Səmədov (Əjdaha), Elmi-
ra Süleymanova (Tovuzquşu),
beynəlxalq müsabiqə laureatları
AyanEyvazova(Şahinquşu),Ti-
murOduşev (Fərhad), eləcə də
EdvardArazov (Xosrov),Fatimə
Xələfova (Şirin),DinaraŞirinova
(Leyli) vədigərlərimusiqinin ya-
ratdığıimkanlardanbəhrələnərək
quruluşdan gələn ifa tələblərini
mükəmməlyerinəyetirirdilər.Bu-
nunlabelə, ikiqəhrəmanın– İs-
kəndər (Əməkdar artist Makar
Ferştandt)vəNüşabənin(Əmək-
darartistCəmiləKərimova)dueti-
ni xüsusi vurğulamaq lazımdır.
Onlarınçoxilhamlı,yüksəkdina-
mikalı çıxışı dəfələrlə alqışlarla
qarşılandı.Musiqidəkicəsarətvə
hünərnotları,musiqini tamamla-
yanxoreoqrafikhəll,üstəlik,duet
ortaqlarının hərəkətlərin ifadəliyi
və sürəti baxımından   bir-birini
tamamlamasıbeləuğurluçıxışın
yaranmasınasəbəbolur.
Tamaşanın baş qəhrəmanı

Nizamiobrazınıikiartist–Güla-

ğasıMirzəyevvəAnarMikayılov
ifa edirlər.Əgər təcrübəli səhnə
ustası Gülağası Mirzəyev qoca
Şairi gərəkən qədər müdrik və
təmkinli təqdim edirdisə, Anar
Mikayılov öz Nizamisini çılğın,
qəhrəmanlarının taleyini onlarla
birgəyaşayangəncvəböyükis-
tedadsahibikimigöstərdi.Lakin
hərikiifaçınınyaratdığıobrazda
yaşfərqinəbaxmayanbireynilik
varidi:müdriklik,hökmdarqarşı-
sındabeləözününsözhökmünə
tabeolduğunuunutmamaq.
“Nizami”baletininyaradıcıhe-

yətindənbəhsedərkənikinəfərin
əməyiniunutmaqolmaz.Əmək-
dar artist, gözəl sopranomuz
Afaq Abbasovanın tamaşada
səhnəarxasında ifaetdiyivoka-
liz tamaşanın ruhuna bir özəllik
bəxş edirdi. Quruluşçu rəssam,
Əməkdarmədəniyyət işçisiTeh-
ranBabayevintamaşayaverdiyi
lakonikquruluş,dahaçoxsəhnə
rampasını əhatə edənpərdələr-
dən uğurla istifadəsi də diqqə-
timizi çəkdi. Nizami əsərlərinə
illüstrasiyaların çəkildiyi pərdə-
lər səhnənin bütün dekorunu
tamamlayırdı: dekorun yan pər-
dələrdə vurğulanması həm də
şüuraltınabeləbirismarışötürür:
“Xəmsə” bizim matrisamızdır,
hərnəvarsa,ondankənardaol-
mayıb,onundərinliyindədir.
Azərbaycan simfonik musiqi-

sini araşdıranlar yəqin ki, doğru
dediyimizi təsdiqləyərlər: Fikrət
Əmirov öz əsərlərinin üstündə
bezikmədən işləməyi sevən və
əsərlərini incəlikləredaktəetmə-
yi bacaran bəstəkarlardan olub.
Yəqin ki, ömür vəfa etsəydi, o,
“Nizami” baletinin üzərində də
müəyyən qədər çalışardı, onun
musiqikanvasınıbirqədərdəci-
lalayardı.Əsərinmusiqiredaktəsi
üzərindəmərhumbəstəkar,Xalq
artisti Musa Mirzəyev müəllifin
dəst-xəttinətoxunmadançalışıb.
Buyerdəonudaxatırladaqki,

bəstəkarın “Nizami” adlı simfo-
niyası da var.Həmin simfoniya
şairin 840 illik yubileyinə həsr
olunmuşdu və balet ilə heç bir
oxşarlığıolmayangözəlvəsan-
ballı,irihəcmlimusiqiəsəridir.
Yazımızın əvvəlində qeyd et-

mişdikki,FikrətƏmirovbeşba-
letinmüəllifidir.Onunənməşhur
baleti “Min bir gecə” baleti çox-
dandırki,dünyasəhnələrindəöz
ömrünüyaşayır.Yenidənakade-
mikteatrımızınrepertuarınadaxil
olmuş“Nizami”baletinədə“Min
bir gecə”nin səhnə taleyini ar-
zulayırıq. Ənazından,“Nizami”
baleti“Minbirgecə”qədərsevil-
məyəvəbaxılmağalayiqəsərol-
duğunusübutayetirdi...

Gülcahan MİRMƏMMƏD

sənət 5 Əliabbas Qədirovun 75 illiyi 
münasibətilə xatirə axşamı

Tanınmışteatrvəkinoaktyoru,XalqartistiƏliabbasQədiro
vun(1946–2006)75illikyubileyimünasibətilənoyabrın19da
paytaxtınQaradağrayonununLökbatanqəsəbəsindəkiƏli
ƏmirovadınaMədəniyyətsarayındaxatirəaxşamıkeçirilib.

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinintəşkilatçılığıiləgerçək-
ləşəntədbirdəincəsənətxadimləri,mərhumsənətkarınailəüzv-
ləriiştirakedib.
Əvvəlcə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Uni-

versitetinindosenti,ƏməkdarartistAzadŞükürovçıxışedərək
ƏliabbasQədirovunhəyatvəyaradıcılıqyoluhaqqındasözaçıb.
Kinorejissor,XalqartistiOqtayMirqasımovmərhumsənətkarla

bağlıxatirələrinibölüşüb.
Prezident yanın-

da Dövlət İdarəçi-
lik Akademiyasının
professoru, “Si-
murq” Azərbaycan
Mədəniyyəti Asso-
siasiyasının prezi-
denti Fuad Məm-
mədov, Əməkdar
artist Elxan Qası-
mov, Əməkdar jur-
nalist Qafar Əsgər-
zadə çıxış edərək
ƏliabbasQədirovunAzərbaycanteatrıvəkinosundaqoyduğusi-
linməzizdəndanışıblar.
ÇıxışlardansonraXalqartistiZaurRzayev,Əməkdarartistlər

ElzaSeyidcahan,Rəşadİlyasov,eləcədəNazimƏsgərov,Və-
tənmüharibəsiqazisiMəbudƏhmədovözmusiqitöhfələriiləyu-
bileyaxşamınarəngqatıblar.
Aktyorun oğlu İlhamQədirov iştirakçılara və tədbirin ərsəyə

gəlməsindəəməyikeçənhərkəsətəşəkkürünübildirib.
XatirəaxşamıƏliabbasQədirovunAkademikMilliDramTeat-

rındasondəfəsəhnəyəçıxdığı“Mesenat”(ƏliƏmirli)tamaşası-
nınvideoyazısındanbirparçailəbaşaçatıb.

Rasim Ocaqova həsr olunan fotosərgi 
Noyabrın22dəAzərbaycankinosənətiningörkəmlinüma
yəndəsi,rejissor,operator,SSRİvəAzərbaycanDövlətmü
kafatlarılaureatı,XalqartistiRasimOcaqovun(19332006)
anadanolmasının88ciildönümütamamoldu.

RasimOcaqovunyaradıcılıqyolumillikinomədəniyyətitarixin-
dəayrıcabirmərhələdir.Operatorişivəsənətkarlıqcəhətdənma-
raqlıkinofilmlərinçəkilişindənovatorüsulvəmetodlardanbaca-
rıqla istifadəedənRasimOcaqovmədəniyyətimizin incilərindən
sayılanbirçoxkinovəteleviziyafilmlərininmüəllifidir.Rejissorun
lentəaldığı “Tütəksəsi”, “İstintaq”, “Adgünü”, “Ölsəm,bağışla”,
“Otelotağı”, “Həmziyarət,həmticarət”vəs.filmlərAzərbaycan
kinematoqrafiyasının“qızılfond”unadaxildir.
AzərbaycanDövlətFilmFondutərəfindənRasimOcaqovundo-

ğumgünündəgenişfotosərgihazırlanıb.Milyonlartərəfindənse-
vilənfilmlərinrejissorununxatirəsinəhəsrolunmuşekspozisiyada
görkəmlikinoustasınınhəyatvəyaradıcılıqyolunuəksetdirənfo-
toşəkilləryeralıb.EkspozisiyadarejissorunDövlətFilmFondunda
qorunanşəxsiarxivindən50-dənçoxfotoşəkilnümayişetdirilir.
DövlətFilmFondununsərgisinoyabrın29-dəkdavamedəcək.

LALƏ

Ayrıayrıvaxtvəquruluşlardabundanəvvəldəikidövlət
teatrındabumüəllifinbuəsərinintamaşalarınabaxıb,
münasibətimibildirmişəm.MateyVişneksözçülüyüsev
məyən,dramaturgiyanıntexnikasınıbilənvəsəhnədə

rejissorahəllbaxımındançoxasanmanevrlərimkanıverən
müəlliflərdəndir.Qısa,realvəbiroqədərdəcəmiyyətinağrı
larınısadəgöstərməkbacarığıdavar.İstəniləncəmiyyətdəvə
tabulardaonungizlətdiyiideyalarıntaməksinintəəssüratını
yaradaneffektivquruluşlarverməkolarvəbumənadakifayət
qədərfərqlimövzuvərakurslaradartanəsərlərivar.Ammavə
lakinnədənsəbizimyeninəsilrejissorlardahaçox“Qocakloun
tələbolunur”unüzərindədayanırlar.

Nəticə olaraq deyim ki, bu
günlərdərumınyazarınəsərinə
dördüncü rejissor yozumunda
tamaşaelədim.İkisinibirləşdirib
yazmağım da ümumi  parafraz
sayıla bilər. İndi keçək 6-lığın
bölünməsinə.Bunuüçqadınvə
üç kişinin qalibiyyətsiz döyüşü
dəsaymaqolar.
Nəzakət xatirinə yolu qadın-

lara verib, keçək Yuğ Dövlət
Teatrının“KlounZ”sinə.Sonillə-
rinənseçkinquruluşçularından
MikayılMikayılovunötənil,hələ
pandemiyadan əvvəl məşqləri-
nəbaşladığıişiidi.Nəhayət,bu
il oktyabrın sonunda baş tutan
premyera rəng, ağ-qara qəlibi-
niniçindərəngvədedirdi.Çün-
ki feeriya-makabr (ölümoyunu)
janrındahazırlanmıştamaşanın
rejissoru Mikayıl Mikayılov, əv-
vəldəndədediyikimi,klounada
üzərində dayanmışdı. Səhnə
işinin quruluşçu rəssamı Umay
Həsənovadır.Tamaşada teatrın
üç tam fərqli aktrisaları – Na-
təvan Qeybani (Sarı), Zümrüd
Qasımova (Qırmızı) və Təra-
nə Ocaqverdiyeva (Yaşıl) çıxış
edirdilər.
Bu əhvalat kiminsə verdiyi

elana görə iş tapmaq ümidi ilə
gəlmişüçklounhaqqındadır. İş
axtaranüçqoca klounmüsahi-

bəyəgəldiklərigözləməotağın-
darastlaşırlar.Onlarkeçmişiya-
dasalır,zarafatlaşır,kədərlənir,
arzularla ovunurlar... Bu görü-
şünsevinciuzunsürmür.Çünki
qocakloun roluüçünyalnızbir
vakansiyatəklifolunur.Tədricən
üçköhnədostmüasirdövrünfa-
ciəvidöyüşçülərinəçevrilirlər.
Əsərdəkindən və bu günə-

dəkgördüklərimizdənfərqliola-
raq, rejissorun səhnə klounları
qadınlardır. Əslində, heç biz
onların cinsiyyəti, yaxud təsir
üsullarıüzərindəoqədərdəda-
yanmırıq. Rejissorun da istəyi
budeyil.O,bizəməlumhəqiqə-
ti bu dəfə zərif çiyinlərdən, ruh
vəbədənolaraqtəpədən-dırna-
ğadək bir amal uğrunda silah-
lanmış, özü də bir-birinə qarşı
silahlanmış caynaqlardan gös-
tərir.Hə,birazdasəhnədəes-
tetika,dinamika,rəngvəqadın
harmoniyasını, qoca və kloun
olmasınarəğmənbirqadınınis-
tənilənqiyafədəşıltaqvəgözəl,
cazibədarvəhiyləgər(vəziyyətə
görə)manevrlərinigöstərir.
Hər üç qadın öz rənglərində

(biçimlərində) tamaşaçıya nə
isədeyir.Təbii,aliməqsədvar:
lazımsızlıqla mübarizə aparıb
böyükmənadahəmözünə,həm
də başqalarına çürük, amma

gerçəkhəqiqətiisbatetmək.Yə-
nihələhərşeybitməyib,hələdə
budünyadakiməsəgərəkdirlər.
Yaxudqapqarazülmətinoüzün-
dəki iynəucuboyda işıqvarsa,
bəsdir,qalanbütünrəngləriosı-
zan zərrədən sezmək olar. Ba-
xırsəninfantaziyanavədünyanı
hansıyekəlikdəgörməyinə.
İnsafən,hərüçqadınrejisso-

run təsir dairəsinə həm özləri-
ni, həm də tamaşaçılarını sala
bildilər. Müqayisə uğursuz olsa
daözlərinidə,bizidəasanlıqla
aldadıb, axına qarşı getməyin
qəhrəmanlıq olduğuna inandır-
dılar.
Rejissor müəllifin əsərində-

ki əsas prinsiplərini – səmimili-
yi, ifadə vasitələrinin əlvanlığını
saxlamışdı.Xarakterolaraqheç
birideologiyaya,heçbir“izm”lərə
yuvarlanmayanmüəllifinklounla-
rınıonunistədiyikimitəqdimet-
mişdi:özünümühakimədə.
Yuxarıda da dediyim kimi,

Vişnekin əsərlərində realizm-
dən absurd teatr elementləri-
nənəisətapmaqmümkündür.

Müstəqil“ŞahMat”teatrınınyara-
dıcıheyətidəonunbuazadəlikvə-
dindənistifadəedibbizləri“Üstdə-
kidərinliklər”inburulğanınaatdılar.
İkibaşlı olsa da, o burulğan-

danənbirinci vəənazziyanla
datamaşaçıçıxdı.
Yarandığı vaxtdan mütəmadi

fərqlimövzulardasəhnəekspe-
rimentləriedən“ŞahMat”teatrı
budəfədəcəldtərpənərəkpan-
demiyadan sonra ilk premyera
edən(14oktyabr)müstəqilteatr
kimitamaşaçılarını“SaalamCi-
nema”səhnəsindəbirarayagə-
tirdi.Onlarda“Qocaklountələb
olunur”deyibənəl-ayağadüşüb,
özlərini “Üstdəki dərinliklər”dən
“atdılar”.
Bir işverənin (Qara) əzmək-

dən zövq aldığı üçlük – qoca
klounun yerini tutmaq istəyən
üç gəncin və onların simasın-
dadünyanıxilasaçalışanişığın
(Ağ)üzücüvəhəyəcanlımübari-
zəsindəbeşqəhrəmanvar.On-
larıAnarBulud,FəridVəliyev,
Fərid Bağırov, Səid Abbasov
və Orxan Abışov canlandırır.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru
Mir Qabil Əkbərov, quruluşçu
rəssamıGünelİsgəndərova,ge-
yimüzrərəssamıSəbinəAbuta-
lıbzadə, musiqi tərtibatçısı Şü-
kürBabayevdir.
Hekayəti bildiyinizdən keçək

birbaşa yozuma. İlk olaraqonu
deyimki,oxucusuiləoynamaq-
danzövqalan,əsl həqiqəti sa-
də,məsumoyunüzərindəquran
müəllifdən fərqli olaraq rejissor
biziəslsağqalmaqüçünçıxarı-
laniyrəncoyunlarlaüz-üzəqoy-
du.Onuniçindəhərşeyvaridi:
müharibə, aclıq, səfalət, epide-
miya, əxlaqsızlıq, ikili standart,
ekolojifəlakət...
Nəfəs almaq çətinləşir, tə-

səvvür edirsiz?Hərçənd sırf bu
əsəri qurdalayanda N qədər ali
məqsədortayasəpələnir:sevgi,
mübarizə,xoşbəxtlik,əzmkarlıq,
inam. Doğrudur,müəllifinəsər-
dəki tapşırıqlarını rejissor da
rahatlıqla icra etməyə çalışırdı.
Tamaşaçısının yaxasından “ya-
pışıb”onuməlumhəqiqətlərdən
dolayısilkələyir,okivar “danla-

yır”, ürəyi istəyən qədər dalana
“dirəyir”di.Buhəngamədəyara-
dıcıgənckimiyaşadığıcəmiyyət-
də, iştirakçısı olduğu prosesdə,
teatr adına ağ-qaralar ziqzaqın-
dakı dolanbacları da səhnənin
verdiyiimkanlarlagöstərirdi.
Hiss olunur, özü də, özünü

unudub onunla yol yoldaşı ol-
mağıseçənlərdəVişnekinqoy-
duğuodar nəfəsliyi unudublar.
Amma bunun günahı nə onlar-
da, nə də cəmiyyətdədir. Odur
e, səhnənin lap mərkəzində
asılan qara həqiqətdə, dünya-
yahökmoxuyanməxluqatdadır.
Bax,məhzbuhəqiqətəyaxşıfo-
kuslanıblar.
Tamaşada hər şey var idi və

əslində, bizi bu qədər qəddar,
buqədərmiskinvəbuqədərzəif
edəngüclərəqarşıheçvaxtbir-
ləşməyəcəyimizi bir daha anla-
dıq.Rejissorişialmaqüçünağzı
əmzikliuşaq,nuraniqoca,güc-
lügənc bölgülərinidəelə-belə
etməmişdi. Rejissor keçidlərini,
müəllifinsətiraltı ideyalarına ta-
pıntılarını da alqışlayıram. Sa-
dəcəvətəəssüfki,klassikteat-
rın,həmdəVişnekinxilas,ümid
qığılcımlarını üfürüb söndürmə-
sini başadüşəbilmirəm.Axı, o
da, sən də, biz də anlayırıq ki,
hər şey böyük bir oyundur və
mütləqAğ gəlibQaranın oyun-
bazlığını pozacaq. Klassik də
olsa Xeyir Şərin üzərində müt-
ləqdəolmasaehtimalki,qələbə
çalacaq.
Absurd üslubunda qurulan bu

tamaşadaaktyoroyunusəmimiy-
yətivədinamikasıiləyaddaqaldı.
Gənc üçlük ağır mətləbləri güc-
lərindəndəartıqenerji iləbir-bir-
lərinə,oradanda tamaşaçılarına
ötürdülər.

Həmidə NİZAMİQIZI

“Nizami” baleti: səhnənin bəzəyi, 
yaxud müəllifin son nəğməsi

Cavanların qocalıq klounadası
Yaxud “ölüm oyunu”na uduzanlar
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Qapıaçılırvəgözlərinindərinliyin
dəkikədərigizləməyəçalışanüç
uşaq(əslində,adlarınıbilirdim
–Fidan,Ləman,Kənan–ana

larıŞəbnəmxanımhərbirindənxeyli
danışmışdı)bizətərəfqaçır.Qeyriixti
yarigözlərimizisilirvəgülümsəməyə
çalışırıq.

Kənan tələsə-tələsə “Ana, gecikmədik
ki?Gedək,tamaşabaşlayıb,axı.Sonrayer
tapa bilməyəcəm” deyib anasının əlindən
tutubsalonasarıdartır.
Onun narahatlığına son qoymaq üçün

müdaxiləedirəm:
–Yox,hələ10dəqiqəvar,həmdəsənin

yerinənönsıradadır,heçkimoradaotura
bilməz.Gəl,tanışolaq.
Həvəssiz də olsa qısaca “Olaq da,mən

Kənan,bəssiz”deyəsoruşdu.Mənfikrinin
davamıüçünonatərəfəyilib“və...”deyəndə
ani duruxub düz gözlərimə zilləndi. Şəstlə
“VətənmüharibəsişəhidimayorSənanZa-
manovunoğluKənanZamanov!”dedi.
Bayaqkı tələskənliyini, tamaşaya qaç-

maqqıvraqlığınısaxlayıbdanışmağabaşla-
dı:“Ogüntəzəsinifyoldaşlarımadaözümü
belə təqdimelədim.Sinfimizdən təkcəmə-
nimatamşəhidolub.Uşaqlarmənə“Sənin
atanqəhrəmandır”dedilər.Onlaraatamdan
çoxdanışdım.Atam ilə fəxr edirəm, amma
həmdəonunüçünçoxdarıxıram.Onunhaq-
qındaənçoxLəmanladanışıram,ammaağ-
lamıram.Atamhirslənəraxı.Ləman“Atabizi
görür”deyir.Məndəçalışıramatamın istə-
diyi kimi olum.Yaxşı oxuyacam, atam kimi
məndəhərbçiolacam,qəhrəmanolacam”.
Kənanın dedikləri gənc ananı titrətdi, elə

bilonun“qəhəmanolacam”ındansonrade-
yəcəklərindənqorxduvətez“Uşaqlar,qaçın,
tamaşa başlayır” deyib onları salona yola
saldı.Vəbizyenidənbaş-başaqaldıq.O,sel
olangöz yaşlarını silə-siləSənanındanda-
nışdı,məndəiçimdədüşmənəmilyondəfə
lənətoxuya-oxuyaonudinlədim.
Bu bəstəboy, qəhər boğazında düyünlə-

nə-düyünlənədanışan,danışdıqcagüclügö-
rünməyəçalışanqadınıdinləməkqədərağır
heçnəolabilməzdi.
–Sənanınböyük iddiaları, ucsuz-bucaqsız

arzularıyox idi.Sadəcə,xidmətibaşavurub,
təqaüdəçıxdıqdansonraBakıdaxudmanibir
evimizolsunistəyirdi.“Kaşfürsətolsun,sizlə-
ribaşımayığıb,özocağımızdasakityaşayaq,
uşaqlarımızıoxudaq,onlarınxoşbəxtliyinigö-
rək”deyirdi.Biz,çoxtezevləndik,eləbilinki,
birlikdəböyüdük,13illikhərbçiailəsiömrünü
bütünçətinlikləri iləbirgəyaşadıq.O,birne-
çərayondaxidmətetdi,çətinşəraitdəçalışdı,
ağırtəlimlərdən,sınaqlardankeçdi.Ammaheç
vaxtbununəmənə,nədəbalalarımızahiss
etdirmədi.Sakit,nikbin,həyatsevər insan idi.

Birazdatələskən(buradaanidayanır,göz-
ləriuzaqlarazillənirvəhansısaxoşxatirənin
işığında yanaqları allanır) idi. İstəyirdi hər
arzusunugerçəkləşdirsin,uşaqlarınaverdiyi
sözləritutsun.Onuhərfikirligörəndətəsəlli
verirdim,gələcəkplanlarımızdandanışırdım.
Odauşaqkimisevinirdi.Bilmirəm,bəlkədə
ürəyinə dammışdı. Elə hey uzun yaşama-
yacağını, ömrün aman verməyəcəyini dü-
şünürdü. Tez-tez “şəhid olsam...” sözlərini
də işlədirdi.Amma ikimiz də bu fikri qovur
vəonuuzaqgələcəkləbağlıxəyallarlaəvəz
edirdik. Amma müharibə yolumuzu yaman
kəsdi... İndiyalnızbiramalımvar:Sənanın
arzularınıcücərtmək,əmanətlərinionalayiq
yetişdirməkvəömrümünqalanbütünillərini
Sənanlayaşayırmışkimixəyaledibözümü
də,onunruhunudaovutmaq...
Onunlasöhbətimizuzunoldu.Uşaqlarta-

maşasalonundanağılabaxdılar,bizdəSə-
nanın qısa, dolğun və şərəfi nağıla dönən
gerçəkömrünəbirgənəzərsaldıq...
ŞəhidmayorZamanovSənanQahiroğlu

17avqust1987-ciildəQusarrayonununÇi-
ləgir kəndində dünyaya göz açmışdı.Atası
hərbçi olduğundan bir neçə məktəb dəyiş-
miş,əvvəlcədoğmakənddə,1994-cü ildən
Bakıda211saylıtamortaməktəbdə,1998-ci
ildənisəBeyləqanrayonununMilabadkənd
məktəbindəoxumuşdu.2001-ciildəqardaşı
iləbirlikdəCəmşidNaxçıvanskiadınaHərbi
Liseyəqəbulolmuşdu.Burada3iltəhsilal-
dıqdan sonra təhsiliniHeydərƏliyev adına
AliHərbiMəktəbdədavametmişdi.2008-ci
ildəoranıbitirərəkAzərbaycanRespublika-
sıMüdafiəNazirliyiTəlimTədrisMərkəzin-
dəzabitixtisaskursukeçmiş,2009-cuildən
NaxçıvanMuxtarRespublikasında “N”say-

lı hərbi hissədə taqımkomandiri vəbölük
komandiriolmuşdu.2011-ciildəbaşleyte-
nant,2015-ciildəkapitanrütbələrinialmış-
dı.2016-cıildəMüdafiəNazirliyininQusar
rayonundayerləşənNsaylıhərbihissəsin-
də bölük komandiri təyin edilmiş və eyni
ildə mayor rütbəsini almış, 2019-cu ildən
xidmətinəGoranboyrayonundayerləşənN
saylıhərbihissədədavametmişdi.
2020-ciilsentyabrın27-dəVətənmühari-

bəsibaşlanandövrdəmaddi-texnikitəminat
taborununkomandirivəzifəsindədöyüşlərə
atılır.Odahərbçiyoldaşlarıkimitorpaqları-
mızıdüşməndənazadetməküçünçoxdan
buanıgözləyirdi.Yalnızbiramalıvardı:qar-
şıyaqoyulandöyüştapşırığınıənazitkilər-
ləicraetmək.Buyoldabiranbeləölümdən
qorxmadı,yalnızirəlicanatdı.30sentyabr
2020-ciildəSuqovuşanistiqamətindəgecə
saatlarındagedəndöyüşlərdədüşmənpos-

tunailkdaxilolanlardanbirimayorZamanov
idi.Hərzamanəsgərlərinəsipərolankoman-
dir burada da yolundan dönmədi, oktyabrın
1-nəkeçəngecədüşməngülləsininürəyinə
tuşgəlməsinəticəsindəqəhrəmancasınaşə-
hidoldu.
İndi Qusar rayon Şəhidlər xiyabanında

əbədiməkanquranşəhidimizinruhuşaddır.
Çiyin-çiyinə döyüşdüyü hərb yoldaşları, o
cümlədənqardaşımayorButayonunVətə-
nibütövgörməkarzularınıhəyatakeçirdilər.
Hərzamannümunəvihərbçiolmağıbaca-

ranSənanınqısaömrünəsığışdırdığıuğur-
ları çox idi. Hələ Heydər Əliyev adına Ali
HərbiMəktəbdə təhsilalarkən,2006-cı ildə
atletikaüzrəordubirinciliyindəqalibolmuş,
2017-ciildəbölükkomandirləriarasındaya-
rışda 2-ci yerə layiq görülmüşdü. Xidməti
ərzində1-civə2-cidərəcəli “Qüsursuzxid-
mətə görə” medalları ilə təltif olunmuşdu.
AzərbaycanRespublikasıSilahlıQüvvələri-
nin yaranmasının 90 və 95-ci ildönümlərilə
bağlıparadlardadaiştiraketmişdi...
Ölkə Prezidentinin müvafiq sərəncamla-

rı iləölümündənsonra “Vətənuğrunda” və
“Suqovuşanın azad olunmasına görə” me-
dallarıilətəltifolunub.
Cəmi33 illikömürvəözündənsonraqo-

yulanböyükiz.Tez-tezhansısazamanmü-
qayisəsiniedərkən“Birigidinömrüdürki”de-
yirik.Beləcə,özümüzdəfərqinəvarmadan,
əslində,bu igidlərinqısaömrününənsadə
vəbəlkədəənamansıztəyininiedirik.Geri-
dəkinəhayətsizacıları,nisgilidəağıryükki-
mionlarınhəsrətiiləyaşayanlarınçiyinlərinə
həvaləedərək...

Həmidə NİZAMİQIZI

Onunadıçəkiləndətəsəvvür
dəAzərbaycanədəbiyyatvə
mətbuatıiləbağlısalnamələr
yaradanfədakartədqiqat

çıobrazıcanlanır.Elmidərəcəvə
elmiadıolmayanbuaraşdırmaçı
birelmitədqiqatinstitutununişini
təkbaşınagörüb.

Əməkdar jurnalist, “Qızılqələm”mü-
kafatçısıQulamMəmmədli.Buelmfə-
daisi ömrünün 60 ilinimilli ədəbi irsin,
mətbuat tariximizin öyrənilməsinə və
nəşrinəhəsredib.
Qulam(Qulaməli)MəmmədoğluMəm-

mədli25mart1897-ciildəTəbrizşəhərin-
dədünyayagözaçıb.Anasıbirqohumu-
nundəvətiiləBakışəhərinəgəlir.Burada
qısa müddət qaldıqdan sonra Türkmə-
nistanınAşqabad şəhərinəgedirlər.Qu-
lamAşqabaddabeşilmollaməktəbində
oxuyur,ərəb, farsdilləriniöyrənir.Əmək
fəaliyyətinə neft zavodunda fəhlə kimi
başlayır.Sonraqəzetdəmürəttib(hərfdü-
zən,yığıcı)işləyir.Qəzetdəişləməsionda
ədəbiyyatadərinmaraqyaradır.Beləlik-
lə,M.Ə.Sabir,A.Səhhət,A.Şaiq,M.Cəlil,
H.Cavid, C.Cabbarlının yaradıcılıqları
ilə tanış olur. Bakıda nəşr olunan “Mol-
la Nəsrəddin”, “Məktəb”, “Babayi-Əmir”,
“Tuti” jurnallarını oxuyur. Hətta bu mət-
buatorqanlarındayazılarlaçıxışedir.

1916-cı ildə“Ölülər”pyesininAşqa-
badda tamaşaya qoyulması məqsə-
dilə müəllif Cəlil Məmmədquluzadə
və Əliqulu Qəmküsar Türkmənistana
gedirlər. Qulam Məmmədli görkəm-
li ədiblərlə görüşür vəməşhur əsərin
tamaşayahazırlanmasındayaxından
iştirakedir.
Q.Məmmədli1923-cüildəBakıyagəlir

vəhəminil“Kommunist”qəzetindəmü-
rəttibkimiişədüzəlir.Dahasonra“Mol-
la Nəsrəddin” jurnalında işə başlayır.

O, eyni zamanda 1924-cü ildə Bakı
Teatr Məktəbinə qəbul olunur. Burada
FatmaQədri, Sultan Fikrət,MusaHa-
cızadə, Hacıməmməd Qafqazlı, Cəfər
Cabbarlıilətanışolur,yaradıcılıqəlaqə-
ləri qurur. 1926-cı ildə nəşrə başlayan
“Çapçıgözü”çoxtirajlıqəzetindədəiş-
ləyir. Sonralar Q.Məmmədli “Kommu-
nist”dəədəbi işçi, şöbəmüdiri, “Kəndli
qəzeti”ndəredaktormüavini,dahason-
ra“Azərbaycankolxozçusu”, “Yeniyol”
qəzetlərininredaktoruolur.İkinciDünya
müharibəsizamanıjurnalistikfəaliyyəti-
ni Təbrizdə nəşr olunan “Vətən yolun-
da”adlıorduqəzetindəədəbi işçikimi
davametdirir.
Araşdırmalarda qeyd edilir ki, gör-

kəmlirusyazıçısıMaksimQorki1934-
cü ildə Bakıya gəlir. Q.Məmmədli də
bu ədiblə görüşür. Bu görüş onun
yaddaşında dərin iz buraxır. M.Qorki
Q.Məmmədlini “xalq sərvətinin bilicisi,
Azərbaycan mətbuatının yanar ürəyi”
adlandırır.
BuillərdəQ.Məmmədlimətbufəaliyyət-

ləyanaşı,ədəbimühitdəaztanınanklas-
sik yazıçı və şairlərimizin yaradıcılığı ilə
bağlı araşdırmalar aparır.MirzəMəhəm-
mədNaxçıvaniilədostluqəlaqələriqurur.

Onun kitabxanasından istifadə edərək
Mirzə Əli Möcüz və Heyran Xanımın
“Seçilmiş əsərləri”, “Bəxtiyarnamə” ad-
lıkitablarınıhazırlayırvəTəbrizdəçap
etdirir. Daha sonra “İranAzərbaycanı-
nınmüasir şairləri”, “Səttarxan” şeirlər
toplusu , “Xiyabani”, “CənubiAzərbay-
can şairləri” antologiyası, “Atmacalar”,
“Əliağa Vahid. Seçilmiş əsərləri” onun
tərtibçiliyi ilənəşrolunur.Bununla təd-
qiqatçı neçə-neçə söz, fikir adamının
ömürvəsənətyolunaişıqtutur.
Q.Məmmədli Bakı kinostudiyasında

Ssenarişöbəsininmüdiri,1947-ciildən
“Kommunist” qəzetində şöbə müdiri,
1952-ci ildən “Kirpi” jurnalında məsul
katib,başredaktorvəzifələrindəçalışır.
1959-cuildətəqaüdəçıxır.İkiillikfasilə-
dənsonraindikiAMEA-nınTarixİnstitu-
tundakiçikelmiişçi,AzərbaycanDövlət
Ədəbiyyat və İncəsənətArxivindəelmi
məsələlərüzrədirektormüaviniişləyir.
Q.Məmmədli böyük mütəfəkkir Cəlil

Məmmədquluzadənin 100 illik yubileyi
münasibətilə 1966-cı ildə “Molla Nəs-
rəddin” (salnamə) kitabını çap etdirir.
Bununla da Azərbaycan salnaməçilik
məktəbinin bünövrəsini qoyur.O daha
sonra “Hüseyn Ərəblinski”, “Cahangir

Zeynalov”, “Abbas Mirzə Şərifzadə”,
“ÜzeyirHacıbəyov”,“Cavid–ömrübo-
yu”,“NərimanNərimanov”vəbaşqaki-
tab– salnamələri çapetdirir.Onunən
diqqətəlayiqişləriarasındamilliteatrta-
riximizləbağlıaraşdırmalarınınməcmu-
suolanikihissədənibarət“Azərbaycan
teatrınınsalnaməsi”nin(Ihissə1974,II
hissə 1983) məxsusi yeri var. Bu gün
milliteatrımızıninkişafmərhələləriniiz-
ləməküçünbudəyərlitədqiqatəsərləri
əvəzsizmənbədir.
Azərbaycan ədəbiyyat və mədəniy-

yətinin öyrənilməsində xidmətləri yük-
sək qiymətləndirilən ziyalı “Əməkdar
mədəniyyət işçisi”(1977)və“Əməkdar
jurnalist”(1984)fəxriadlarınalayiqgö-
rülüb.Müxtəlifictimaivəzifələrindəöh-
dəsindən layiqincə gələn Q.Məmmədli
AzərbaycanSovetEnsiklopediyasıBaş
redaksiyasındamətbuatməsələlərihe-
yətininüzvüolub.
Teatr və mətbuat tariximizin yorul-

maztədqiqatçısı,tanınmışmətnşünas,
ensiklopedik bilik sahibi QulamMəm-
mədli 18 noyabr 1994-cü ildə, 97 ya-
şındavəfatedib,Fəxrixiyabandadəfn
olunub.

Savalan FƏRƏCOV

Xalqının qeyrətini hər şeydən üstün tuturdu...
Vətənnaminə,ölkəmizinərazibütövlüyüuğrundacanınıfəda
edənqəhrəmanlarımızıtanıtmaqdadavamedirik.Budəfə
XüsusiTəyinatlıQüvvələrinşəhidgiziriMikayılMiğfəroğluMi
kayıllıhaqqındasözaçacağıq.

Mikayıl Mikayıllı 1993-cü il
sentyabrın 24-də Qəbələ ra-
yonununMıxlıqovaqkəndində
anadanolub.KənddəkiF.Hə-
midov adına orta məktəbdə
təhsil alıb. Yeniyetmə yaşla-
rından idmanın yüngül atleti-
kanövünəmaraqgöstərib.Bu
sahədə göstərdiyi fəallıqlara
görəfəxrifərmanlardaalıb.
2009-cu ildəMikayılın ata-

sıdünyasınıdəyişirvəailənin
yükü onun çiyinlərinə düşür.
Anasınınistəyiiləaliməktəbə
hazırlaşsada,öz istəyihərb-
çi olmaq idi.Aliməktəbəda-
xilolur,ammatəhsilinidavam
etdirmir.2011-ciildəhərbixid-
mətəyollanır.Hərbixidmətini
başavurduqdanüçaysonra
müddətdənartıqhəqiqihərbi

xidmətqulluqçusukimiyenidənordusıralarınaqayıdır.Birneçəil
SilahlıQüvvələrinsülhməramlıkontingentindəçavuş,başçavuş
rütbələrindəxidmətedir.XidmətiiləəlaqədarBolqarıstan,Ukray-
na,Türkiyəvəbaşqaölkələrdəkurslaraqatılır.2014-cüilinmayın-
daNATO-dakeçirilənkurslarda100nəfəriçərisindən4nəfərxü-
susipeşəkarseçilirki,bunlardanbiridəMikayılolub.Həminildən
XüsusiTəyinatlıQüvvələrinsırasındaxidmətinidavametdirib.
2016-cıilApreldöyüşlərindəiştirakedənMikayılayağındanya-

ralanır.LakinVətənəsevgisi,düşməndənqisasalmaqistəyionu
yenidənordusıralarınaqayıtmağasövqedir.2020-ciilin27sent-
yabrındabaşlananVətənmüharibəsindəMikayıldaöncəbhədə
idi.Sentyabrın30-nakeçəngecəMikayılkəşfiyyat-diversiyaqru-
pununrəhbərikimiəməliyyatplanıhazırlayıbhəyatakeçirir.Bir
neçəsiyüksək rütbəlizabitolmaqlaxeylisaydaermənihərbçisi
məhv edilir. Həmin günMurovdağ-Kəlbəcər istiqamətində düş-
məninartilleriyazərbəsinətuşgəlirvəşəhidlikzirvəsinəyüksəlir.
AnasıİradəMikayılovaqeydedirki,MikayılınnəApreldöyüş-

lərində,nədəVətənmüharibəsindəiştiraketməsindənxəbərləri
olub:“Apreldöyüşlərindəyaralandığınıbeləməndəngizlətmişdi.
O,çoxdüşüncəliövladidi.Heçbirzamanonunüçünüzülməyi-
mizi,nigaranqalmağımızıistəməzdi.Vətənini,xalqınınqeyrətini
daimhərşeydənüstüngördü.Övladitkisinəqədərağırolsada,
mənonunucaldığımüqəddəszirvəylə fəxredirəm.Allahbütün
şəhidlərimizərəhməteləsin”.
QardaşıSamirMikayıllısöyləyirki,Mikayılonahəmdədost,

sirdaşolub:“Hərbsahəsiniseçəndənbərievəçoxazgələbilirdi.
O,hərhərəkəti,verdiyiqərarları,seçdiyiyoliləhəmişəmənənü-
munəolub.Mənqardaşımla,qazandığışərəfiadlafəxredirəm.
Hərzamanonunadını,göstərdiyi igidlikləri tanıtmağaçalışaca-
ğam”.
M.Mikayıllıoktyabrın1-dədoğulduğuMıxlıqovaqkəndindəata-

sınınməzarıyanındatorpağatapşırılıb.Ölkəbaşçısınınmüvafiq
sərəncamlarıiləölümündənsonra“AzərbaycanBayrağı”ordeni,
“Vətənuğrunda”,“Cəsurdöyüşçü”,“Kəlbəcərinazadolunmasına
görə”medallarıilətəltifolunub.MüdafiəNazirliyinin“Şücaətəgö-
rə”medalınadalayiqgörülüb.
Ruhuşadolsun.

NURƏDDİN

Ayrılıq daim zamansız gəlir, 
mayor Zamanov...

İstiqlal Muzeyində “Laçın qartalları” sərgisi

Azərbaycanİstiqlal
Muzeyində44gün
lükVətənmüha
ribəsişəhidlərinin

xatirəsiniyadetməkvə
vətənpərvərliyintəbliği
məqsədilə“Qəhrəman
larcanveriryurduya
şatmaqüçün”adlılayihə
çərçivəsindənövbəti
sərgikeçirilib.“Laçınqar
talları”adlıtədbirsərgi
LaçınRayonTarixDiyar
şünaslıqMuzeyiiləbirgə
təşkiledilib.

TədbirdəVətənmüharibəsindəAliBaşKo-
mandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azər-
baycan Ordusunun göstərdiyi şücaətdən
bəhs olunub. Bildirilib ki, Laçından olan,
amma heç Laçına ayaq basmayan Vətən
oğulları da öz qanları bahasına Vətən tor-
paqlarının işğaldanazadolunmasındaqəh-
rəmancasınaiştirakediblər.
Sonra tədbir iştirakçıları Vətən müharibə-

sinin şəhidləri – kiçik gizir İlkinXosrovzadə,
XTQkəşfiyyatçısıFəridİlyasov,əsgərYaqub
Yaqubzadə, Mansur Əhmədov, Şahgündüz

Cabbarov,ElnurCabbarovvəTuralHəsəno-
vahəsrolunansərgiilətanışolublar.Sərgidə
şəhidlərimizinhəyatınınmüxtəlif illərinə,xid-
məti fəaliyyətinə həsr olunan fotoşəkillər və
şəxsiəşyalarınümayişolunub.
Tədbirdəşəhidailələri,qazilər,LaçınRa-

yon İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi, Ağ-
cabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi Laçın
rayon Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşları
iştirakedib.
İstiqlalMuzeyində“Laçınqartalları”sərgisi

noyabrın25-dəkdavamedəcək.

Mətbuat və ədəbiyyat tariximizin fədakar tədqiqatçısı

Rusiyada yaşayan azərbaycanlı bəstəkar Asya Sultanova vəfat edib
Azərbaycanmusiqimədəniyyətinə
itkiüzvermişdir.Rusiyadayaşayan
azərbaycanlıbəstəkar,respublika
mızınƏməkdarincəsənətxadimi
AsyaSultanova22noyabr2021ci
ildəömrünün99cuilindədünyasını
dəyişmişdir.

Asya Baxış qızı Sultanova 16 okt-
yabr 1923-cü ildə Bakıda anadan ol-
muşdur. 1942-1944-cü illərdə Azər-
baycan Dövlət Konservatoriyasının
Bəstəkarlıq-nəzəriyyə fakültəsin-
də təhsil almış, daha sonra təhsilini
Moskva Dövlət Konservatoriyasında
V.Şebalininsinfindədavametdirmişdir.
A.SultanovaMoskva Konservatoriyasını 1950-ci ildə
E.Qolubevinsinfindəbitirmişdir.BundansonraMosk-
vadayaşayıbfəaliyyətgöstərənhəmvətənimizRusiya
Bəstəkarlarİttifaqınınüzvüolmuşdur.
Asya Sultanovanın yaradıcılığı janr rəngarəngliyi

iləseçilir.O,kamera-instrumentalvəvokaləsərlərin,
orkestrəsərlərinin,uşaqlarüçünmahnılarınvəforte-
pianopyeslərinin,teatrvəkinomusiqisininmüəllifidir.
Xüsusiləmahnılarıonaşöhrətgətirmişdir.Yaddaqalan
melodiyalaramalikbumahnılar rusestradamahnısı
iləAzərbaycanmillimusiqisinincizgiləriniözündəbir-
ləşdirərək,mahnı janrının inkişafına töhfələr vermiş-

dir.A.Sultanovanınmahnılarınıbirsıra
məşhurmüğənnilər–TamaraMiansa-
rova, Yuri Qulyayev, Yuri Boqatikov,
İrina Brjevskaya, Vadim Mulerman,
həmçinin böyük müğənnilərimiz Rə-
şidBehbudovvəMüslümMaqomayev
ifaetmişlər.Onun“Azərbaycan”–səs
vəorkestrüçünpoemasıÜmumittifaq
Radiosunun fondundayazıyaalınmış
vəRusiyanınmüxtəlifkonsertsəhnə-
lərindəsəsləndirilmişdir.
A.Sultanovanın yaradıcılığının mü-

hümhissəsinifilmlərəyazdığımusiqi-
lərtəşkiledir.O,“BAM-danməktublar”,
“Kazakovunbriqadası”,“Ölkəningənc
sahibləri”, “Maksimalistlər”, “Şərq kü-

ləkləri”, “Yaşamaq hüququ”, “Böyük gələcəyə yol”,
“Duz və çörək”, “RəssamToğrul”, “KonstantinSimo-
nov”, “Məhəbbətimin tarixi”, “Ulduz şəhərciyində iki
gün”vəs.filmlərəmusiqiyazmışdır.
Azərbaycandankənardayaşasada,AsyaSultano-

vaözVətəniiləəlaqənikəsmir,Bakıyatez-tezgəlirdi.
O,AzərbaycanBəstəkarlarİttifaqınındaqonağıolur,
buradadostlarıvəyaradıcıhəmkarlarıiləgörüşürdü.
Gözəl insanvəbəstəkarAsyaSultanovanınxatirəsi

onutanıyanlarınqəlbindəhərzamanyaşayacaq.
Allahrəhməteləsin.

Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı
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Azərbaycan rəngkarlığının patriarxı

Ço xəsr lik ta ri xə və zən gin bə dii ənə nə lə rə 
ma lik olan Azər bay can rəng kar lı ğı nın XX 
yü zil li yi əha tə edən in ki şaf mən zə rə sin də 
Mi ka yıl Ab dul la ye vin (1921–2002) xü su si 
ye ri var dır. Bu nu şərt lən di rən baş lı ca sə bəb 
onun ya rım əs rə bə ra bər çox şa xə li ya ra dı-
cı lı ğı nın, ənə nə və müasir li yin qo vuş ma sı nı 
özün də eh ti va et mək lə, mil li sə nət ta ri xi mi zi 
şə rəf lən dir mə si dir. Mi ka yıl Ab dul la ye vin 
dəz gah və mo nu men tal rəng kar lıq, qra fi ka, 
səh nəq ra fi ya və hey kəl tə raş lıq sa hə sin də 
ər sə yə gə tir di yi çox say lı əsər lə ri Azər bay-
can in cə sə nə ti nə  la yiq li töh fə dir. 

Əv vəl cə Ba kı da kı Azər bay-
can Rəs sam lıq Tex ni ku mun da 
(1935-1939), son ra isə Mosk-
va da kı V.İ.Su ri kov adı na Rəs-
sam lıq İns ti tu tun da (1944-1949) 
təh sil alan  Mi ka yıl Ab dul la ye vin 
ömür yo lu mə na lı və unu dul maz 
ha di sə lər lə zən gin ol du ğun dan, 
bu gü nə ki mi də qay ğı keş in san 
və bən zər siz rəs sam ki mi xa tır-
lan maq da dır. 

Sə nət yo lu na Əzim Əzim za-
də, Üze yir Ha cı bəy li, İqor Qra-
bar, Ser gey Ge ra si mov, Sə məd 
Vur ğun, Çin giz Ayt ma tov, Dmit ri 
Şos ta ko viç, Qa ra Qa ra yev ki mi 
bir çox məş hur  in san la rın bə-
ləd çi li yi qar şı lı ğın da rəs sa mın 
əsər lə rin də ki və şəx siy yə tin də ki 
möh tə şəm li yin sə bəb siz ol ma-
dı ğı nı söy lə mək müm kün dür. 
Elə bü tün ya ra dı cı lı ğı da bu 
möh tə şəm lik də ki sə mi miy yət-
dən bəh rə lə nib, onu rəng və 
for ma-bi çim ecaz kar lı ğı na çe-
vir mə yə həsr olu nub. Odur ki, 
heç vaxt əsər lə ri ilə kim lə ri sə 
usan dır ma yıb, za man-za man 
sə nət se vər lə ri ye ni tab lo la rı nı 
so raq la ma ğa məc bur edə bi lib. 
Mi ka yıl Ab dul la yev Azər bay can 
təs vi ri sə nət ta ri xi ni röv nəq-
lən di rən az say da sə nət kar-
lar dan dır ki, ya ra dı cı lı ğı bü tün 
dövr lə rin də, o cüm lə dən müd rik 
çağ la rın da müasir və tə ra vət li 
qa la bil miş dir...

Hə lə tə lə bə lik il lə rin də ya rat-
dı ğı “Ax şam” (1947), da ha son-
ra isə ər sə yə gə tir di yi “Min gə-
çe vir işıq la rı” (1948) tab lo la rı ilə 
nü fuz lu sər gi sa lon la rı na yol ta-
pan gənc rəs sam çox qı sa müd-
dət də is te dad lı rəng kar ki mi ta-
nın mış dır. “Se vinc” tab lo su nun 
1958-ci il də Brüs sel də ke çi ri lən 
bey nəl xalq sər gi nin gü müş me-
da lı na la yiq gö rül mə si isə ar-
tıq onun us ta lı ğı nın bey nəl xalq 
miq yas da təs di qi ol muş dur. 
Bun dan son ra kı ya ra dı cı lı ğı da 
ye ni və ma raq lı ax ta rış və bə dii 
ta pın tı lar la yad da qal dı...

Elə bi li rik ki, Mi ka yıl Ab dul-
la ye vin Şərq və Qərb rəs sam-
lı ğı nın qov şa ğın da ucalt dı ğı 
“ya ra dı cı lıq mə bə di” də məhz 
hə min bə dii mə ziy yət lə rin uğur-
lu sin te zi, mil li li yin bə şə ri li yə 
çev ril mə si nin ifa də si dir. Kom-
mu nist ideolo gi ya sı nın tüğ yan 
et di yi mə kan da bir ya ra dı cı nın 
sə nə tin müx tə lif növ lə ri nə mü-
ra ciəti ni yax şı qar şı la ma sa lar 
da, Mi ka yıl Ab dul la yev bu xo şa-
gəl məz ənə nə ni hə mi şə poz ma-
ğa cəhd gös tə rən lər dən olub. 
Da ha də qiq de sək, ona ma ne 
ol ma yıb lar. Çün ki onu dan maq 
müm kün süz dü. Eti raf edək ki, 
onun rəng kar lıq dan fərq li di gər 
sa hə lə rə də mü ra ciəti du yu la-
sı də rə cə də uğur lu ol muş dur. 
Bu mə na da gör kəm li sə nət ka-
rın Ba kı met ro su nun “Ni za mi” 
stan si ya sı nın da xi li sa lo nu nu 
bə zə yən mo zaik pan no la rı nın 
xü su si əhə miy yət kəsb et di yi ni 
de mə li yik.

Son ra dan “ye ral tı mu zey” 
ki mi də yər lən di ri lə cək bu mo-
zaika lar məc mu su na “Xəm sə” 
möv zu sun da iş lən miş 18 sü jet li 
pan no və şairin iriöl çü lü port re ti 
da xil dir. Sa lo nun di var la rın da kı 
mo zaik əsər lər də “Sir lər xə zi-
nə si”ndən “Bay quş la rın söh-
bə ti”, “Kər pic kə sə nin na ğı lı” və 

“Sul tan Sən cər və qa rı”, “Xos rov 
və Şi rin”dən “Fər had Bi sü tun-
da”, “Xos rov və Şi rin”, “Fər had 
və Şi rin”, “Ley li və Məc nun”dan 
“Məc nun və ata sı”, “Ley li və 
Məc nun”, “Ley li nin qəb ri üs tün-
də”, “Yed di gö zəl”dən “Sim na rın 
fa ciəsi”, “Bəh ram və əj da ha”, 
“Bəh ra mın hü nə ri” və “Fit nə”, 
“İs kən dər na mə”nin isə hər iki 
his sə sin dən – “Şə rəf na mə” və 

“İq bal na mə”dən üst-üs tə beş 
mo tiv: “İs kən dər və ço ban”, 
“Yed di alim”, “Nü şa bə və İs kən-
dər”, “Da ra nın ölü mü”, “Nəq qaş 
Ma ni” səh nə lə ri yer al mış dır. 
On la rın cəl be di ci li yi ilk növ bə-
də mo zaik pan no la rın ye ral tı 
ti ki li nin di var la rın da “it mə mə si”, 
sə nət lə rin sin te zi prob le mi nin 
uğur la həl li və bə dii ümu mi ləş-
dir mə li kom po zi si ya la rın mo nu-
men tal lı ğa yük səl mə si sa yə sin-
də əl də edil miş dir. Bu nu əl də 
et mə yin ilk növ bə də miq yas 
se çi min dən ası lı ol du ğu nu pro-
fes sional lıq la du yan və fəh mən 
hiss edən Mi ka yıl Ab dul la yev, 
Ni za mi nin ümu mi kom po zi si-
ya da do mi nant ro lu nu oy na yan 
port re ti ni miq yas eti ba ri lə on 
sək kiz sü jet dən iki də fə bö yük 
iş lə mək lə, ar zu la nan sin te zin 
mo nu men tal lı ğı nın əl də olun-
ma sı na kök lə yə bil miş dir.

Rəng pa lit ra sı bir qay da ola-
raq əl van lı ğı na gö rə baş qa la-
rın dan fərq lə nən və mil li bə dii 
ənə nə lər lə səs lə şən gör kəm li 
fır ça us ta sı bu mo zaik pan no-
lar da smal ta nın şər ti-la ko nik 
rəng ça lar la rın dan is ti fa də et-
mək lə, bü tün lük də kom po zi si-
ya la rın mi niatür sa ya ğı – in cə və 
cəl be di ci ko lo rit al ma sı na nail 
ol muş dur. Qar şı-qar şı ya du ra-
caq mo zaika lar ara sın da ba xış 
mə sa fə si nin çox ya xın – cə mi si 
yed di metr ol ma sı da müəl lif dən 
əsər lə rin bir-bi ri nə ma ne ol ma-
ma sı nı şərt lən di rən da ha in cə 
ça lar lı rəng ke çid lə ri tap ma ğı tə-
ləb et miş dir. Am ma o vaxt lar sa-
tış da olan və da ha çox “cin gil ti li” 
rəng lə rə ma lik smal ta lar la bu na 
nail ol maq de mək olar ki, müm-
kün süz dü. Odur ki, rəs sa mın 
tək li fi  ilə bu mə su liy yət li iş SS Rİ 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın Le-
ninq rad da kı (Sankt-Pe ter burq) 
mo zaika ema lat xa na sın da gö-
rül müş dür. Da vam lı səy lə rin 
nə ti cə sin də şi mal lı mo zaika çı-
lar rəs sa mın çək di yi es kiz lə rin 
ko lo rit in cə li yi ni əl də et mək lə, 
əsl sə nət nü mu nə si sa yı la bi-
lə cək pan no lar ya ra da bi lib lər. 
Met ro nun “Ni za mi” stan si ya sı-
nın 1976-cı il də baş tu tan açı-
lı şın da hə min mo zaik pan no-
la rın ək sə riy yə ti ar tıq ha zır idi.

Üç il son ra – 1979-cu il də isə 
qa lan bir ne çə pan no da “ye-
ral tı mu zey”də öz ye ri ni tut muş 
və tər ti bat işi bu nun la ba şa çat-
mış dır.

Bu mo zaika la rın es te tik tu-
tu mu nu də yər lən dir mə li ol saq, 
on da ilk növ bə də on la rın du yu-
la sı bə dii sti li zə və ümu mi ləş-
dir mə lər lə ya na şı, həm də rəng 
yığ cam lı ğı na və in cə li yi nə, cəl-

be di ci si luet ifa də li li yi nə ma lik 
ol du ğu nu vur ğu la ma lı yıq. Ar tıq 
ya rım əs rə ya xın dır ki, met-
ro nun “Ni za mi” stan si ya sı nın 
da xi li nə xü su si gö zəl lik bəxş 
edən tər ti ba tın dün ya rey tinq-
lə rin də yük sək yer al ma sı bir 
da ha me mar Mi ka yıl Hü sey nov 
və rəs sam M.Ab dul la ye vin bir-
gə ya ra dı cı lı ğı nın nə ti cə si olan 
“Xəm sə” ün van lı mo nu men tal 
sə nət nü mu nə si nin uni kal lı ğı nı 
təs diq lə yir.

Rəs sa mın ki tab qra fi  ka sı sa-
hə sin də ki fəaliy yə ti də özü nə-
məx sus bə dii-es te tik mə ziy-
yət lə ri ilə se çi lir. Bu mə na da 
müəl li fi n “Ley li və Məc nun” 
(M.Fü zu li), “Ki ta bi-Də də Qor-
qud”, “Gü lüs tan” (S.Şi ra zi), 
“Şa mo” (S.Rə hi mov), “C.Məm-
məd qu lu za də nin he ka yə lə ri” ki-
tab la rı na çək di yi il lüst ra si ya la rı 
xü su si qeyd et mək olar.

“Şa mo”ya və “C.Məm məd qu-
lu za də nin he ka yə lə ri”nə çək di yi 
il lüst ra si ya lar da realist-ger çək-
çi sə nət prin sip lə rin dən is ti fa-
də edən M.Ab dul la yev bu nəsr 
əsər lə rin də baş ve rən ha di sə-
lə rə cəl be di ci və tə sir li gör kəm 
ver miş dir. Ağ-qa ra ciz gi lə rin 
axı cı rit min dən və in cə ke çid-
lə rin dən us ta lıq la is ti fa də edən 
sə nət kar il lüst ra si ya la rın mət-
nə ay dın lıq bəxş edən qay na ğa 
çev ril mə si ni şərt lən dir miş dir. 

Bü tün ya ra dı cı lı ğı bo yu mil-
li bə dii irs dən ya ra dı cı lıq la 
fay da la nan rəs sam, “Ley li və 
Məc nun”, “Gü lüs tan” və “Ki-
ta bi-Də də Qor qud”a çə kil miş 
nü mu nə lər də ənə nə ilə müasir-
li yin uğur lu vəh də ti ni əl də et-
mək lə, mi niatür üs lu bu nun 
es te ti ka sı nın hə lə də tə ra vət li 
qal dı ğı nı təs diq lə yə bil miş dir. 
“Ki ta bi-Də də Qor qud”da bir 
səth də ümu mi kom po zi si ya nın 
do mi nan tı na çev ri lən sü je ti onu 
əha tə lə yən bir ne çə ki çik öl çü lü 
mo tiv lər lə uğur la əla qə lən dir-
mə si sə hi fə nin cəl be di ci li yi ni 
tə min et miş dir. 

“Ley li və Məc nun” ün van lı il-
lüst ra si ya lar da isə rəs sam Or ta 
əsr lər əl yaz ma la rın da ge niş tət biq 
olu nan kom po zi si ya lar dan bəh-
rə lə nə rək təs vir lə ya zı nın vəh-
də tin dən uğur la is ti fa də et miş dir. 

Bu da oxu cu ya na kam mə həb bət 
das ta nın da aşiq lə rin ya şan tı la rı na 
şair şər hi nin rəs sam tə rə fi n dən 
tə sir li bi çim də əya ni ləş di ril mə si nə 
im kan ver miş dir. 

M.Ab dul la yev Fü zu li dün-
ya sı na olan son suz sev gi si ni 
“Ley li və Məc nun” (Ü.Ha cı bəy-
li) ope ra sı nın bə dii tər ti ba tın-
da (1965) da vam et dir miş dir. 
Ge niş bə dii ümu mi ləş dir mə və 
la ko nik li yi ilə se çi lən de ko ra si-
ya lar ta ma şa nın dra ma tik li yi ni 
üzə çı xa ran bə dii mə ziy yət lər lə 
zən gin ol du ğun dan, rəng tə zad-
la rı nın üs tün lük təş kil et di yi bu 
tər ti bat lar da Şərq ru hu qa ba-
rıq du yul maq da dır. İki il son ra 
M.Ab dul la yev mil li ope ra sə nə-
ti mi zin şah əsər lə rin dən sa yı lan 
“Ko roğ lu”ya (Ü.Ha cı bəy li) ye ni 
tər ti bat iş lə mək lə ta ma şa nın 
uğur lu alın ma sı na yad da qa lan 
töh fə ver miş dir. Onun ha zır la-
dı ğı de ko ra si ya lar da ta ma şa nın 
mü ba riz ov qa tı rəng lər va si tə si-
lə yad da qa lan es te tik tu tum da 
ifa də olun muş dur. Da ha son ra 
isə o, Aka de mik Ope ra və Ba-
let Teat rın da səh nə yə qo yu lan 
“Çit ra” (Ni ya zi) ba le ti nin (1971) 
tər ti ba tı nı hə ya ta ke çir miş dir. 

Özü nün plas tik du yu mu nu 
1973-ci il də ha zır la dı ğı “İma-
dəd din Nə si mi” hey kə lin də 
(A.Mus ta fa yev lə bir lik də) ger-
çək ləş di rən M.Ab dul la yev, hü-
ru fi  şairin üs yan kar ru hu nu 
cəlbe di ci for ma-bi çim də təq dim 
et mə yə nail ol muş dur. Bu yer də 
əla və edək ki, rəs sam 1973-cü 
il də İma dəd din Nə si mi nin ob-
ra zı üçün elan olun muş mü sa-
bi qə nin qa li bi ol muş dur. O, ey ni 
za man da Üze yir Ha cı bəy li nin 
və Sə məd Vur ğu nun ilk port ret-
lə ri nin müəl li fi  dir. 

1953-cü ilin mar tın da İosif 
Sta li nin və fa tın dan son ra 15 so-
vet rəs sa mı ilə bir lik də M.Ab dul-
la ye vin də SS Rİ rəh bə ri ni ölüm 
ya ta ğın da təs vir et mək ki mi mə-
sul işə də vət olun ma sı da ilk 
növ bə də onun is te da dı na olan 
ina mın ifa də si idi. Rəs sam sağ-
lı ğın da tez-tez hə min anı xa tır-
la yar və de yər di ki, bi zə ay rı lan 
üç saat vaxt da mən di gər lə rin-
dən fərq li ola raq bir yox, iki etüd 
iş lə dim. De yi lə nə gö rə, on lar-
dan bi ri məş hur auk sion da çox 
ba ha qiy mə tə sa tıl mış dır.

Onun rəng kar lıq, qra fi  ka, hey-
kəl tə raş lıq, teatr tər ti ba tı və mo nu-
men tal sə nət sa hə sin də ya rat dı ğı 
çox say lı əsər lə rin də ki bə dii mə ziy-
yət lər inan dı rır ki, ya ra dı cı in sa nın 
özü nü tam ifa də si üçün bu rən-
ga rəng lik çox va cib key fi y yət dir. 

Yal nız za man onun bu sa hə lə rə 
mü ra ciət lə ri nin nə qə dər mən tiq li 
olub-ol ma ma sı nı müəy yən ləş di rir. 
Eti raf edək ki, rəs sa mın 60 il lik ya-
ra dı cı lıq top lu sun dan bə dii də yə ri 
ar tıq za man sız la şan bir çox əsər-
lə ri “boy lan maq da dır”... 

Onun əsər lə ri ya ra dı cı lı ğı nın 
za man və mə kan çər çi və si nə 
sığ ma dı ğı nı da təs diq lə yir. Bü-
tün bun la rın bi la va si tə rəs sa mın 
ka mil bə dii vər diş lər da şı yı cı sı 
ol maq la ya na şı, qey ri-adi tə fək-
kür və tə xəy yül ge niş li yi nin nə-
ti cə sin də əl də olun du ğu bir mə-
na lı dır.  Mi ka yıl Ab dul la yev is tər 
çağ daş, is tər sə də əs ki möv zu-
la rın ey ni sə nət kar lıq la ob raz lı 
və ori ji nal for ma-bi çim ifa də si nə 
nail ola bil miş dir. Müd rik Də də 
Qor qu du, qoç Ko roğ lu nu, iki 
ca ha na sı ğış ma yan Nə si mi ni, 
mə həb bət lə ri mü hi tin gir da bın-
da bo ğu lan Ley li və Məc nu nu 
za ma nın əs ki ic ti mai-psi xo lo-
ji-es te tik mə ka nın dan qo par dıb 
“müasir ləş dir mək” elə də asan 
mə sə lə ol ma mış dır. Əs ki möv-
zu la ra mü ra ciət ya ra dı cı adam-
dan nə qə dər ob raz lı tə xəy yül 
tə ləb edir sə, müasir olay la rın 
bə dii təq di ma tı isə on dan bir o 
qə dər də  in cə psi xo lo ji-es te-
tik ya naş ma tə ləb edir. Rəs sa-
mın “Fər ha dın məş qi”, “İn di ra 
Qan di”, “Üze yir Ha cı bəy li” və s. 

əsər lə ri məhz bu qə bil dən olub, 
hə min mə ziy yət lə ri özün də ya-
şa dır...

Çox vaxt de yir lər ki, hər bir 
sə nət kar döv rü nün ye tiş dir mə-
si və həm də onun ifa də çi si dir. 
Mi ka yıl Ab dul la ye vin də ya ra dı-
cı lı ğı çox vaxt yer li-yer siz tən qid 
olu nan “so sializm realiz mi”nin 
cöv lan et di yi döv rə tə sa düf 
edib. Hə min mər hə lə də ya ra dı-
lan əsər lə rin ha kim ideolo gi ya ya 
bağ lı lı ğı tə lə bi nin məc bu ri li yi yə-
qin ki, çox la rı nın ya ra dı cı tə xəy-
yü lü nün əy lə ci ni is tər-is tə məz 
işə sa lan amil olub. An caq məhz 
hə min vaxt lar da tə xəy yü lü nü 
qa nad lan dı ra bi lən lər “so sializm 
realiz mi”nin çə tin im ta ha nın dan 
çı xa bi lib lər. Tab lo la rı nın at ri but-
la rı da hi rəh bər lə rin fo to sa ya ğı 
port ret lə ri, qır mı zı şüar lar, əzə-
mət li ti kin ti kran la rı, dəz gah lar 
və s. olan tab lo lar bu gün ar tıq 
heç ta ri xin də yad da şın da qal-
ma yıb. At ri but la rı qa ba rıq, bə dii 
də yə ri çox vaxt aşa ğı olan bu 
iş lə rin ço xu nu mu zey lər də də 
yə qin ki, in ven tar ol du ğu üçün 
sax la yır lar. O vaxt lar so vet mə-
ka nın da bir çox rəs sam lar da 
elə çox la rı nın mü ra ciət et dik-
lə ri möv zu la ra mü na si bət lə ri ni 
bil di rir di lər, am ma ne cə? Əs ki 
O.Dom ye, V.Van Qoq, R.Qut tu-
zo ənə nə lə ri A.Plas tov, A.Dey-
ne ka, Y.Moise yen ko ya ra dı cı-
lı ğın da, o cüm lə dən də Mi ka yıl 
Ab dul la ye vin bə dii tə fək kü rün də 
ənə nə vi möv zu lar yük sək es te-
tik mə ziy yət lə ri nə gö rə öl məz-
lik qa zan dı lar. İn di qə tiy yət lə 
de mək olar ki, onun “Se vinc”, 
“Səadət qu ran lar”, “Azər bay can 
çöl lə rin də”, “Ra cəs tan qa dın la-
rı”, “Çəl tik çi qız lar” və s. tab lo la rı 
heç bir sə nət “izm”inə sığ ma ya-
caq nü mu nə lər dir. Yə qin ki, ona 
ün van la nan Xalq ar tis ti Fik rət 
Əmi ro vun “Bəs tə kar ürək li rəs-
sam”, Xalq şairi Rə sul Rza nın 
“Həs sas qəlb li rəs sam”, Xalq 
ya zı çı sı Sü ley man Rə hi mo vun 
“Rəs sam lı ğı mı zın Fər ha dı” epi-
tet lə ri də tə sa dü fi  ya ran ma yıb. 

Elə onun hər bir əsə rin də də bu 
gör kəm li şəx siy yət lə rin tu ta bil-
dik lə ri müs bət mə qam la rı gör-
mək müm kün dür. İn di Mi ka yıl 
Ab dul la ye vin müx tə lif möv zu lu 
əsər lə ri öl kə mi zin və xa ri ci öl kə-
lə rin ən nü fuz lu mu zey lə ri ni və 
şəx si kol lek si ya la rı nı bə zə mək-
də, xal qı na ba şu ca lı ğı və qü rur-
ve ri ci lik bəxş et mək də dir...

Sə nət ka rın Hin dis tan sə fə-
rin dən son ra ya rat dı ğı tab lo lar 
vax ti lə SS Rİ mə də ni mə ka nın-
da ha di sə yə çev ril miş di. Onun 
Cə va hir ləl Neh ru adı na bey nəl-
xalq mü ka fa ta la yiq gö rül mə si 
də Hin dis tan sil si lə si nə ve ri lən 
yük sək qiy mə tin tə za hü rü idi. 
Rəs sam bioq ra fi  ya sı nı tək cə bu 
mü ka fat bə zə mir. O, res pub li ka-
mız da ilk də fə SS Rİ Xalq rəs-
sa mı adı na la yiq gö rü lən, SSRİ 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı na hə-
qi qi üzv se çi lən sə nət kar dır. O 
həm də res pub li ka nın Xalq rəs-
sa mı və Azər bay can Döv lət mü-
ka fa tı laureatı idi.

Vax ti lə bö yük sə nət ka rı mız 
Əzim Əzim za də ilə ya xın müəl-
lim-dost mü na si bət lə ri ni özü nə 
hə yat və sə nət mək tə bi he sab 
edən Mi ka yıl Ab dul la yev uzun 
il lər rəng kar lıq pro fes so ru ki mi 
gənc rəs sam la ra rəng lə rin sir ri-
ni öy rət mək lə məş ğul ol muş dur. 
Bu gün Azər bay can rəng kar lı ğı-
nın mə nə vi yü kü nü şə rəfl  ə da-
şı yan rəs sam la rın ək sə riy yə ti 
vax ti lə on dan dərs al mış lar.

Bü tün ya ra dı cı lı ğı bo yu Və tən 
tor pa ğı nı özü nə il ham mən bə yi 
he sab edən rəs sa mın ya rat dıq-
la rı əbə diy yə tə qo vuş du ğun dan, 
bu il 100 il lik yu bi le yi qeyd olu nan 
rəs sa mın Azər bay can in cə sə nə-
tin də ye ri hə mi şə ki ki mi qa ba rıq 
du yul maq da dır. Qə naəti miz cə, 
bu, elə gə lə cək də də be lə ola-
caq dır. Bu nu Mi ka yıl Ab dul la-
ye vin za man sız lı ğa qo vuş du ğu 
bir mə na lı olan əsər lə ri nin mil li və 
bə şə ri  ru hu şərt lən di rir...

Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Mikayıl Abdullayev – 100

Azərbaycan
24 no yabr 1906 – Ədə biy yat şü nas Əli Na zim (Ələk bər Mah-

mud oğ lu Mah mud za də; 1906 – 23.8.1941) Təb riz də do ğu lub. 
Rep res si ya qur ba nı olub.

24 no yabr 1922 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Rə hi lə Mux tar qı zı 
Cab ba ro va (1922 – 2.12.2002) Tifl  is də do ğu lub. Ope ra və Ba let 
Teat rı nın so lis ti olub, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də 
dərs de yib.

24 no yabr 1924 – Rəs sam, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Və ci-
hə Əli qı zı Sə mə do va (1924 – 24.10.1965) ana dan olub. Ta nın-
mış şəx siy yət lə rin port ret lə ri nin, mən zə rə və te ma tik tab lo la rın 
müəl li fi  dir. 

24 no yabr 2001 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, akt yor, sirk 
us ta sı Si ya vuş Məm məd oğ lu Şə fi  yev (1.9.1937 – 2001) və fat 
edib. “Əh məd ha ra da dır?”, “Uşaq lı ğın son ge cə si” və s. fi lm lər-
də çə ki lib.

25 no yabr 1909 – Əmək dar ar tist Fa teh Mir zə Möh sün oğ lu 
Fə tul la yev (1909 – 4.5.1983) Lən kə ran da ana dan olub. Mu si qi li 
Ko me di ya, Aka de mik Dram və  di gər  teatr lar da ça lı şıb, “Ögey 
ana” (Arif), “Bir mə həl lə li iki nə fər” və s. fi lm lər də çə ki lib.

25 no yabr 1913 – Me mar, Əmək dar in şaat çı Nəs rul la Ya qub 
oğ lu Kən gər li (1913-1991) ana dan olub.

25 no yabr 1918 – Xalq ya zı çı sı, Döv lət mü ka fa tı laureatı İm-
ran Ha şım oğ lu Qa sı mov (1918 – 20.4.1981) Ba kı da do ğu lub. 
“Uzaq sa hil lər də” (H.Se yid bəy li ilə bir gə) po ves ti, “Dairə ni ge-
niş lən di rin”, “Sən nə üçün ya şa yır san?”  pyes lə ri və s. əsər lə-
rin, ki nos se na ri lə rin (“İn san məs kən sa lır”, “Onun bö yük ürə yi”) 
müəl li fi  dir. Ya zı çı lar İt ti fa qı nın bi rin ci ka ti bi (1975-1981) olub.

25 no yabr 1935 – Əmək dar ar tist, xa nən də Qa ra xan İm ran 
oğ lu Beh bu dov (1935 – 17.11.2020) Ağ dam ra yo nu nun Əfət li 
kən din də ana dan olub. 

25 no yabr 1994 – Xalq ar tis ti Mə həm məd İs ma yıl oğ lu Bur-
cə li yev (25.4.1914 – 1994) və fat edib. Gən cə Döv lət Dram Teat-
rı nın akt yo ru olub, teatr da di rek tor iş lə yib, ta ma şa la ra qu ru luş 
ve rib. Film lər də çə ki lib.

26 no yabr 1927 – Dil çi-tür ko loq, pro fes sor, Əmək dar elm xa-
di mi Hə sən İb ra him oğ lu Mir zə yev (1927–2015) Qər bi Azər bay-
ca nın (in di ki Er mə nis tan) Də rə lə yəz ma ha lı nın Qo vu şuq kən-
din də ana dan olub.  

26 no yabr 1928 – Əmək dar ar tist Müx lis Sa bir oğ lu Cə ni za də 
(1928 – 11.12.1972) Ba kı da ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya, 
Aka de mik Dram teatr la rın da ça lı şıb. “Də li Kür”, “Ye nil məz ba-
tal yon” və s. fi lm lər də çə ki lib, fi lm lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak 
edib.

26 no yabr 1937 – Şair, aşıq Mir zə Bi lal Mus ta fa oğ lu Mi ka yı lov 
(1872–1937) rep res si ya edi lə rək gül lə lə nib. Ağ su ra yo nun da Qə-
şəd kən din də ana dan olub.

Dün ya
24 no yabr 1632 – Ni der land fi  lo so fu, ra siona lizm cə rə ya nı nın 

ta nın mış nü ma yən də si Be ne dikt Spi no za (Be ne dic tus de Spi no-
za; 1632–1677) ana dan olub.

24 no yabr 1934 – Gör kəm li Ru si ya (al man əsil li) bəs tə ka rı, 
piano çu və mu si qi nə zə riy yə çi si Alf red Şnit ke (1934-1998) ana-
dan olub.

25 no yabr 1562 – İs pan ya zı çı-dra ma tur qu, şair Lo pe de Ve-
qa (Fe lix Lo pe de Ve ga y Car pio; 1562–1635) ana dan olub.

25 no yabr 1889 – Türk ya zı çı-dra ma tur qu Rə şad Nu ri Gün-
tə kin (1889–1956) ana dan olub. “Ça lı qu şu”, “Do daq dan qəl bə”, 
“Yar paq tö kü mü” və s. ro man la rı əsa sın da po pul yar fi lm lər çə ki lib.

26 no yabr 1857 – Məş hur is veç rə li dil çi alim, se miolo gi ya və 
st ruk tur linq vis ti ka sı nın ba ni si Fer di nand de Soss yur (Fer di nand 
de Saus su re; 1857–1913) ana dan olub.

26 no yabr 1909 – Ru mın dra ma tur qu, ab surd teat rı es te tik 
cə rə ya nı nın ba ni si Ejen İones ko (Euge ne İones co; 1909–1994) 
ana dan olub. Pyes lə ri: “Daz mü ğən ni”, “Dərs”, “Stul lar”, “Tə mən-
na sız qa til”, “Ça ma dan lı adam” və s.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN

24–26 noyabrXatirə təqvimi



8 www.medeniyyet.az

№87 (1864)
24 noyabr 2021son səhifə “Yerin, göyün bağları…”

Müasir İn cə sə nət Mu ze yin də  Əmək dar rəs sam İn na Kos ti na
nın “Ye rin, gö yün bağ la rı…” ad lı sər gi si açı lıb. 

Rəssam
bildiribki,bu
sərgiyəüçil
hazırlaşıb.
Buillərdə
150-dənçox
əsəryaradıb
vəsərgidə
90-nayaxın
əlişininü-
mayişetdirir.
Budəfəki
sərgidəinsan
vücuduvə
ruhumövzusunatoxunduğunudeyənİnnaKostinadeyibki,ya-
ratdığıəsərlərbirqədərmücərrədmənadaşıyır.
“Narröyaları”silsiləəsərlərindəndanışanmüəllifbildiribki,bu

ideyaondaQarabağmüharibəsindəgünahsızbirqızcığazınölü-
mündənsonrayaranıb.Əsərlərdənbirindəo,həminqızcığazı
narmeyvələriarasındayatılı,başqabirəsərindəisəişığadoğru
pərvazlananşəkildətəsviredibki,budaQələbəninsimvoluhe-
sabolunabilər.
TədbirdəXalqrəssamı,AzərbaycanDövlətRəssamlıqAkade-

miyasınınprorektoru,professorFuadSalayevsərgiiləbağlıfi-
kirlərinibölüşüb.Bildiribki,buəsərlərədiqqətləbaxsaq,müəllifin
qəlbindəgizlətdiyiməqamlarıgörməkolar.Sərgidəincəzövqlə
işlənmiş, bir az da insanda yuxu təəssüratı yaradanmənzərə
əsərlərinümayişolunur.Ümidedirikki, rəssamsənətsevərləri
gələcəkdədətəəccübləndirməkdədavamedəcək.
LatviyanınAzərbaycandakısəfirininmüavinixanımViyaBu-

şabildiribki,İnnasəfirlikləuzunillərdirəməkdaşlıqedir:“Ümid
edirəmbuəməkdaşlıqbeləbirsərgininLatviyadadaaçılmasına
səbəbolacaq”.
Sonra iştirakçılar əsərlərlə tanış olublar. Sərgi dekabrın 20-

dəkdavamedəcək.

“Mezzo”da yalnız xanımlardır
Azər bay can da ilk də fə xa nım lar dan iba rət ka me ra or kest ri 
ya ra dı lıb. “Mez zo” ad lı or kest rin ya ra dı cı sı Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti, Xalq ar tis ti Fi dan 
Ha cı ye va dır.

Kollektiv barədəməlumat verənÜzeyirHacıbəyli adınaBakı
MusiqiAkademiyasınındosenti,bəstəkarKönülHüseynovaqeyd
edib ki, orkestrin adı FidanHacıyevanın səs tembrinə (metso-
soprano)uyğunolaraqseçilib. İstedadlıxanım ifaçılardan təşkil
olunanorkestrgenişrepertuarı iləAzərbaycanvəQərbölkələ-
ribəstəkarlarınınəsərlərinintəbliğindəçoxböyükroloynayacaq.
Xaricdəbucürorkestrlərvar,Azərbaycandaisəilkdəfətanınmış
vokalçıFidanHacıyevatərəfindənyaradılıb:“Orkestrinxanımlar-
danibarətolmasıbaşqabirməqsəddədaşıyır.FidanHacıyeva
bizimgəncxanımlarımızındaimmaarifənməsivəgözəlideyalar
arxasıncagetməsinintərəfdarıdır.Bundanəlavə,FidanHacıye-
vanınçoxgözəlbir təşəbbüsüdəvar.Rayonvəkəndlərimizdə
olangəncqızlarınistedadlarınıüzəçıxarmaqüçünmaarifəndirici
konsertproqramlarıhazırlamağıplanlayırıq”.
Əməkdar artist, vokalçı Fərid Əliyev isə FidanHacıyevanın

bütünuğurlarınaşahidliketdiyinideyib:“Fidanxanımgözəlbir
işəimzaatıb.Onudaimdəstəkləyirəmvəyanındayam.Bizne-
çəillərdirtərəf-müqabilik.MənimilkaddımlarımFidanxanımın
dəstəyiiləreallaşıb.Ümumənbuorkestrə,özümüzəuğurlarar-
zuedirəm”.
Xalqartisti FidanHacıyevabildirib ki, özorkestriminolması

ənböyükarzumidi:“Çoxşükürki,buarzumanailoldum.Böyük
proqramhazırlayırıq. İlk çıxışlarımız 15-16dekabr tarixlərində
RəşidBehbudovadınaDövlətMahnıTeatrındabaştutacaq.Ar-
tıqməşqlərə başlamışıq.Orkestrdə yer alan qızlar çox peşə-
kardır.Gələn ilonlarlabirgəHeydərƏliyevSarayındakonsert
vermək istəyirəm. Azərbaycanın ucqar rayonlarında fəaliyyət
göstərənmusiqimüəllimlərinəustaddərslərikeçməyiarzulayı-
rıq.Vokalçıdostlarımındəstəyiiləbunureallaşdıracağıq”.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

Xə bər ver di yi miz ki mi, Bey nəl
xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı – 
TÜRKSOY tə rə fin dən da hi Azər bay
can şairi Ni za mi Gən cə vi nin ana dan 

ol ma sı nın 880 il li yi və bö yük türk şairi 
və mü tə fək ki ri Yu nus Əm rə nin və fa tı nın 
700cü il dö nü mü mü na si bə ti lə Tür ki yə də 
sil si lə kon sert proq ram la rı ke çi ri lib.

TÜRKSOY-un Azərbaycanda elan olu-
nan“NizamiGəncəviİli”vəTürkiyədəqeyd
olunan“YunusƏmrəİli”münasibətilətəşkil
etdiyi konsert turu noyabrın 15-də Ədirnə
şəhərindəbaşlamış,Təkirdağdadavamet-
mişdi.Noyabrın18-dədahabirmöhtəşəm
konsert proqramı Bursada təqdim olunub.
Silsiləkonsertlərnoyabrın20-dəAntalyada
yekunlaşıb.
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan,

ÖzbəkistanvəTürkiyədən tanınmışvokal-
çı və instrumental ifaçıların iştirakı ilə təş-
kil olunan konsertlərdəTrakyaUniversiteti
Balkan Simfonik Orkestri, Bursa Regional
DövlətSimfonikOrkestrivəAntalyaDövlət
SimfonikOrkestriçıxışedib.
2022-ci ilin “Türk Dünyasının Mədəniy-

yətPaytaxtı”elanedilmişBursaşəhərində
təşkiledilənkonsertxüsusimöhtəşəmliyiilə
seçilib.
Bursa Atatürk Konqres və Mədəniy-

yət Mərkəzində keçirilən tədbirdə TÜRK-
SOY-unBaşkatibiDüsenKaseinov,Bursa
Böüykşəhər Bələdiyyəsinin başqanıAlinur
Aktaş, ölkəmizin Türkiyədəki səfiri Rəşad
Məmmədov, Azərbaycan Mədəniyyət Na-
zirliyiKitab sənayesi şöbəsininmüdiriAkif
Marifi, Azərbaycanın TÜRKSOY-dakı nü-
mayəndəsiElçinQafarlı,Bursadayaşayan
vətəhsilalanhəmvətənlərimizvəşəhəricti-
maiyyətinintəmsilçiləriiştirakediblər.
Özbəkistandan Alibek Kabdurahmanov

vəTürkiyədənErayİnalındirijorluğuiləBur-
saBölgəDövlətSimfonikOrkestrinin,həm-
çininsolistlər–İlhamNəzərov(kontratenor,
Azərbaycan), Xosrov Hakan Amiri (tenor,
Azərbaycan), Nazım Sagıntay (soprano,
Qazaxıstan), Tair Tajigulov (bas,Qazaxıs-
tan), Aybek Saralaev (tenor, Qırğızıstan),
Ayzirek Momunova (soprano, Qırğızıs-
tan),NosirYusupov (bariton,Özbəkistan),
Nilgün Kızılcı (müğənni, Türkiyə), Çinarə

Heydərova (qanun, Azərbaycan), Akerke
Tajibayeva (kıl kopuz,Qazaxıstan), Saliya
Emilbekova (komuz, Qırğızıstan), Bekzod
Turaev(ney,Özbəkistan)veSüleymanYar-
dımın(ney,Türkiyə)çıxışetdiyikonsertal-
qışlarlaqarşılanıb.
KonsertdənsonrasəhnəyəçıxanDüsen

Kaseinov beş ölkənin sənətçilərinə təşək-
kürünü bildirib. Baş katib Bursa Böyükşə-
hər Bələdiyyəsinin başqanı Alinur Aktaşa
NizamiGəncəvi,AzərbaycanınTürkiyədəki
səfiriRəşadMəmmədovaYunusƏmrə ilə
bağlıTÜRKSOY-unxatirəhədiyyələrinitəq-
dimedib.
Tədbir çərçivəsində TÜRKSOY-un təş-

kilatçılığı ilə Azərbaycanın Xalq rəssamı
Mikayıl Abdullayevin Nizami Gəncəvinin
əsərlərinə çəkdiyi rəsmlərin fotoreproduk-
siyaları,eləcədəYunusƏmrəninhəyatvə
fəlsəfəsini əks etdirən instalyasiyalardan
ibarətsərgidəaçılıb.
Xatırladaqki,konsertdənəvvəlBursaşə-

hərinin 2022-ci il üçün “Türk Dünyasının
MədəniyyətPaytaxtı”elanedilməsiiləbağlı
mətbuat üçün məlumatlandırma toplantısı
keçirilib.

Toplantıda bələdiyyə başqanıAlinurAk-
taşBursaşəhərinintarixindən,Türkdünya-
sındakımədəniyerivərolundanbəhsedib.
DüsenKaseinovyaşıllıqlardiyarıvətarixi

şəhərolanBursanın“TürkDünyasıMədə-
niyyətPaytaxtıelanedilməsininəhəmiyyə-
tindənsözaçıb. “İnanırıqki,Osmanlıdöv-
lətininpaytaxtıolmuşqədimBursagələnil
buadıuğurladaşıyacaq”,–deyəobildirib.
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə

müdiriAkifMarifihərikişairinədəbiirsinibir-
ləşdirən dəyərlərə toxunub, Nizami Gəncəvi
və Yunus Əmrənin haqq-ədalət, humanizm
ideyalarının carçısı olduqlarını, Türk dünyası
ədəbiyyatınınzənginşdirilməsindəxidmətlərini
qeydedib.2022-ciildəBakıdakeçiriləcək8-ci
BeynəlxalqKitabSərgisindəTürkiyənin “fəxri
qonaq” statusunda iştirak edəcəyini diqqətə
çatdıranşöbəmüdiriBursaBöyükşəhərBələ-
diyyəsinidəsərgiyəstendləqatılmağadəvət
edib.AkifMarifibələdiyyəbaşqanıAlinurAkta-
şaQarabağZəfərininsimvoluolan“Xarıbülbül”
nişanını və “Gəncə – Nizami yurdu” kitabını
hədiyyəedib.

MehparəSULTANOVA 
Ankara

“Qəlbimin palitrası” 
Rəssam-şairin kitab və sərgisi təqdim edildi

Azər   bay   can Döv   lət Rəs   sam   lıq Aka   de   mi   ya   sı   nın do   sen   ti, rəs  
samşair Tel   man Ab   ba   sov no   yab   rın 19da Ba   kı   da   kı Xə   tai 
Sə   nət Mər   kə   zin   də “Qəl   bi   min pa   lit   ra   sı” ki   ta   bı   nı və ey   niad   lı 
sər   gi   si   ni sə   nət   se   vər   lə rə təq   dim et   di. Sər   gi   də rəs   sa   mın 

“Də   də Qor   qud”, “Kür qı   ra   ğı”, “20 Yan   var”, “Qon   şu   lar”, “Za   ma   nın 
bət   nin   də”, “Dağ kən   di”, “İgid   lər”, “Ba   ta   bat”, “Ha   ray”, “Xal   ça   çı”, 
“Mə   həl   lə uşaq   la   rı” və s. əsər   lə   ri nü   ma   yiş olu   nur   du. 

Tədbir Azərbaycan Rəssam-
lar İttifaqının dəstəyi,Azərbay-
canDövlətRəsmQalereyasıvə
XətaiSənətMərkəzinintəşkilat-
çılığıiləgerçəkləşdi.
Qalereyanın direktor müavi-

ni Gülşən Qəribli rəssamın
həyat və yaradıcılığı haqqın-
da danışdı. Bildirdi ki, Telman
Abbasov 1956-cı ildə Bakının
Bülbülə kəndindədünyayagöz
açıb.Sənətinsirlərini ilkolaraq
atası Mürsəl kişidən öyrənib.
1972-1976-cı illərdə Ə.Əzim-
zadə adına Dövlət Rəssamlıq
Məktəbində təhsil alıb. 1991-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Mədə-
niyyətvəİncəsənətUniversiteti-
ninRəssamlıqfakültəsinibitirib.

2000-ciildənDövlətRəssamlıq
Akademiyasının Rəsm kafed-
rasında çalışan sənətkar təhsil
ocağınındosentidir.
Azərbaycan Dövlət Rəssam-

lıq Akademiyasının prorektoru
FuadSalayevçıxışedərək rəs-
samvəsərgihaqqındaözürək
sözlərini bölüşdü. Qeyd etdi ki,
TelmanAbbasov bir neçə dəfə
Azərbaycan Milli Olimpiya Ko-
mitəsininkeçirdiyi“İncəsənətvə
idman” mövzusunda müsabi-
qədəmükafatlara layiqgörülüb.
2000-ciildəBeynəlxalqOlimpiya
Komitəsimilliolimpiyakomitələ-
rininkeçirdiyimüsabiqələrdəyer
tutmuş əsərlərdən ibarətmüsa-
biqətəşkiledib.T.Abbasovunda

əsəri burada mükafat qazanıb.
Sözügedənəsər indi İsveçrənin
Lozanna şəhərindədir. Rəssam
ölkəmizdə keçirilən sərgilərdə
də fəal iştirak edib. 20 Yanvar
hadisələrinə həsr etdiyi qrafik
lövhəsiAzərbaycanMilliİncəsə-
nətMuzeyindəsaxlanılır.
TarixüzrəfəlsəfədoktoruYu-

sif Dirili T.Abbasovun rəssam
olmaqla bərabər, həm də ta-
nınmışşairolduğunuqeydetdi,
onunəsasənsatirikşeirvəqə-
zəlləryazdığınıdedi.
Sənətşünaslıq üzrə fəlsə-

fə doktoru, professor Ziyadxan

Əliyev T.Abbasovun vətənpər-
vər sənətkar olduğunu bildir-
di.Qeydetdiki,hərbirrəssam
dövrününaynasıolmalıdır.Həm
dəyaradıcılığıonunmənəvialə-
minəişıqtutmalıdır.
Xalq rəssamı Azad Əliyev,

Xətai Sənət Mərkəzinin direk-
toru Zahid Əvəzov, rəssamın
dostları, tələbələridəürəksöz-
lərinibildirdilər.
Sonda Telman Abbasov öz

şeiriiləsərgiyəgələnlərisalam-
ladıvəqonaqlaraöz imzası ilə
şeirlərkitabınıtəqdimetdi.

SavalanFƏRƏCOV

“Türk dünyasının şah əsərləri”
TÜRKSOY-un “Nizami Gəncəvi İli” və “Yunus Əmrə İli” 

münasibətilə konsert turu

“Qazax. Qızıl adamın tarixi” 
Nursultan Nazarbayev haqqında film Bakıda təqdim olunub
Ba kı da kı Ni za mi Ki no Mər kə zin
də Qa za xıs ta nın bi rin ci Pre zi den ti 
– El ba sı Nur sul tan Na zar ba ye vin 
hə yat və fəaliy yə ti nə həsr olun
muş “Qa zax. Qı zıl ada mın ta ri xi” 
(“Qa zaq. His tory of Gol den Man”) 
fil mi təq dim olu nub.

Filminmüəllifərindənbiritanınmış
amerikalı rejissor, üç dəfə “Oskar”
mükafatı laureatı Oliver Stoundur.
Sənədliekranəsərininbaşrejissoru
İqorLopatonok,prodüseriVeraTomi-
lovatəqdimatlaəlaqədarBakıyagəliblər.
Çəkilişlərəötənilbaşlandığınıdeyənre-

jissorİ.Lopatonokqeydedibki,filmilkdəfə
bu il iyulun6-daNazarbayevindoğumgü-
nündəQazaxıstandanümayişolunub.Son-
rakıtəqdimatlarMoskvada,Los-Ancelesdə
vəRomadakeçirilib.Gələnilisəekranəsəri
BerlinFilmFestivalındanümayişolunacaq.

“Bakıdan sonra biz filmiMinskdə “Lis-
topad”kinofestivalınaçıxaracağıq.Sonra
isəbirneçəölkədə–Türkiyədə,Birləşmiş
ƏrəbƏmirliklərində,Çində vəAlmaniya-
daauditoriyaya təqdimedəcəyik.Filmdə
izləyiciNursultanNazarbayevinhəyatvə
fəaliyyəti ilə yanaşı, Qazaxıstanın tarixi,
mədəniyyəti haqqında dolğun məlumat
alabiləcək”,–deyəobildirib.

“TürkSAT 5B” dekabrda kosmosa göndəriləcək
Tür ki yə nin peykra bi tə şə bə kə si in ki şaf 
edir. Qar daş öl kə nin is teh sa lı ta mam
la nan “Türk SAT 5B” sü ni pey ki bu ilin 
de kabr ayın da kos mo sa gön də ri lə cək. 
Bu nun la da Tür ki yə nin peyk mə lu mat 
həc mi 15 də fə ar ta caq.

 “TürkSAT 5B” peyki ABŞ-ın Florida
ştatındakı “Canaveral” kosmodromundan
“Falcon-9”kosmikdaşıyıcısıiləorbitəbu-
raxılacaq. Genişzolaqlı məlumat ötürmə

qabiliyyəti ilə peyk Yaxın Şərq, Körfəz
ölkələri, Qırmızı dəniz,Aralıq dənizi, Şi-
malivəŞərqiAfrika, CənubiAfrikadaxil
olmaqla geniş əhatə dairəsində xidmət
göstərəcək.
“TürkSAT 5B”nin manevr ömrünün 35

ildənçoxolacağıehtimaledilir.Peykin is-
tismaraverilməsiilə“TÜRKSATA.Ş.”əaid
rabitəpeyklərininsayıbeşəçatdırılacaq.
Xatırladaq ki, “TürkSAT 5A” 2021-ci il

yanvarın8-dəorbitəgöndərilib.

CəfərCabbarlıadınaAzərbaycanDövlətTeatrMuzeyininkollektivi
muzeyinşöbəmüdiriYaqutxanımQurbanovayabacısı

Rəhilə xanımın
uzunsürənxəstəlikdənsonravəfatındankədərləndiyinibildirirvə

dərinhüznləbaşsağlığıverir.

Allah rəhmət eləsin.

“Çeşmə” folklor qrupu 
Konyada aşıqlar bayramında
Əmək dar mə də niy yət iş çi si Gü la rə Azaf lı 
və onun rəh bər lik et di yi “Çeş mə” folk lor 
qru pu no yab rın 1819da Tür ki yə nin Kon ya 
şə hə rin də ke çi ri lən “55ci Kon ya Aşıq lar 
Bay ra mı”nda iş ti rak edib. 

Karatay Bələdiyyəsinin ev sahibliyi və
bələdiyyəbaşqanıHasanKılcanın bilava-
sitətəşkilatçılığı,ozan-aşıqAhmedYıldırı-
mın rəhbərliyi ilə keçirilən və sayca 55-ci
olan tədbirdə Türkiyə, Azərbaycan, Gür-
cüstan, İran və İraqı təmsil edən 35 aşıq
iştirakedib.
Əməkdar mədəniyyət işçisi GülarəAzafı

və gənc aşıqlar RomanAzafı, Əfsanə Kə-
rimli, RəqsanəMəmiyeva,GülbəyazDada-
şovavəNəzrinMəlikovanınçıxışlarıtamaşa-
çılartərəfindənrəğbətləqarşılanıb.
Təşkilatçılartərəfindənkollektivəxatirəhə-

diyyəsitəqdimedilib.
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