
Azər bay can mü səl man Şər qin də ilk de mok ra tik res pub li ka 
qu ran öl kə dir. Biz də müasir döv lə ti mi zi bu bü növ rə üzə-
rin də qu ru ruq.  Mən öl kə mi zi müasir, de mok ra tik, güc lü 
so sial si ya sə tə ma lik, iq ti sa di cə hət dən in ki şaf et miş və re-

gion da güc lü möv qe tu tan öl kə ki mi gö rü rəm. Mə nim de dik lə ri-
min ək sə riy yə ti nə ar tıq nail olu nub... Bi zim bu gün həll et di yi miz 
prob lem lər gə lə cə yə yö nə lib... Əgər im kan ol say dı, mən irə li, 
de yək ki, heç ol ma sa 10 il irə li ge dər dim. Ba xar dım ki, dü şün-
dük lə rim baş tu tub, yox sa yox və nə də rə cə də alı nıb? 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu 
söz lə ri on il əv vəl “Ros si ya” te-
le ka na lın da M.Qus ma nın “Ha-
ki miy yət for mu lu” müəl lif proq-
ra mı na mü sa hi bə si za ma nı 
de miş di. Hə min proq ram Azər-
bay can Pre zi den ti nin 50 il lik yu-
bi le yi ərə fə sin də efi  rə get miş di.

On il ke çib. Bu gün Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin 60 ya şı ta mam 
olur. Hər bir yet kin in san ya şı-
nın üs tü nə yaş gəl dik də dö nüb 
ar xa ya ba xır, ya şa dı ğı hə ya ta, 
ar xa da qoy du ğu döv rə nə zər 
sa lıb ona öz lü yün də qiy mət ve-
rir. Ey ni za man da gə lə cə yi dü-
şü nür. Döv lət rəh bə ri nin tə vəl-
lüd gü nü isə həm də cə miy yə tin 
onun fəaliy yə ti nə, əməl lə ri nə 
qiy mət ver mə si üçün bir və si lə-
dir. İl ham Əli ye vin hə ya tı nın 27 
ili döv lət işin də, ic ti mai-si ya si 
fəaliy yət də, son 18 ili isə döv lə-
tə rəh bər lik də ke çib... 

...2003-cü il dən Azər bay can 
ye ni in ki şaf mər hə lə si nə qə dəm 
qoy du. Ulu ön dər Hey dər Əli ye-
vin döv lət çi lik kur su nu la yi qin cə 
da vam et di rən İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə bu il lər ər zin də öl-
kə miz di na mik in ki şaf döv rü nü 
ya şa yıb. Bu tə rəq qi mə də niy yət 
sa hə sin də də ye ni la yi hə lə rin, 
döv lət proq ram la rı nın hə ya ta 
ke çi ril mə si, müasir mad di-tex-
ni ki ba za nın, inf rast ruk tu run ya-
ra dıl ma sı, ya ra dı cı fəaliy yə tin 
təş viq olun ma sın da özü nü gös-
tə rib. Re gion la rın so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı yer lər də mə də ni hə ya ta 
da mü hüm zə min ya ra dıb. Pay-

taxt da və re gion lar da mə də niy-
yət ob yekt lə ri nin tə mir-bər pa sı, 
öl kə nin müasir in ki şa fı nı tə cəs-
süm et di rən ye ni mə də niy yət 
ocaq la rı nın ya ra dıl ma sı bu sa-
hə yə gös tə ri lən diq qə tin real tə-
cəs sü mü dür.

İl ham Əli ye vin pre zi dent lik 
fəaliy yə ti ilk il lər dən baş la ya raq 
ta ri xi-mə də ni ir sə bağ lı lıq la bə-
ra bər, mo dern ləş mə, qa baq cıl 
dün ya təc rü bə si nin tət bi qi ilə 
mü şa yiət olu nub. O, mə də niy-
yə tin xal qın ta le yin də əhə miy-
yə ti ni hər za man yük sək qiy mət-
lən di rib: “Azər bay can xal qı nın 
çox zən gin mə də niy yə ti, ta ri xi 
var dır. Biz haq lı ola raq öz mə-
də niy yə ti miz lə fəxr edi rik. Bu 
gün Azər bay can dün ya da öz 
mə də niy yə ti, mu si qi si, ta ri xi ilə 
ta nı nan bir öl kə dir... Azər bay can 
mə də niy yə ti nin nə qə dər zən gin 
ol du ğu nu ar tıq bü tün dün ya bi-
lir. Azər bay can cə miy yə ti hə mi-
şə mə də niy yə tə çox bağ lı olub 
və bu gün müs tə qil Azər bay can 
döv lə ti çox güc lü əsas lar – ta ri xi, 
mə də ni əsas lar, mə nə vi də yər-
lər üzə rin də qu ru lub...”.

Bu il lər də Azər bay can mu si-
qi sə nə ti dün ya səh nə lə ri ni fəth 
edib, ifa çı la rı mız yüz lər lə sə-
nət ya rış ma sın da uğur qa za nıb. 
Azər bay ca nın zən gin mə də ni ir si 
öl kə miz dən çox-çox uzaq lar da 
uğur la təq dim və təb liğ olu nub. 

...Am ma... Bu il lər ər zin də 
Azər bay ca nın əl də et di yi bü tün 
nailiy yət lə rin (si ya si, iq ti sa di, 
mə də ni, id man və s.) bir na ta-

mam lı ğı var dı. Öl kə mi zin əra zi-
si nin beş də bi ri nin iş ğal al tın da 
ol ma sı on la rın üzə ri nə də köl-
gə si ni sa lır dı. Əl də olu nan hər 
bir uğu run san ki beş də bir kə si ri 
var dı. Çün ki on la rın hər bi rin də 
əli miz yet mə yən Və tən tor paq-
la rı nın da pa yı ol ma lı idi, am ma 
yox idi. Bu nu fərd ki mi hər bi ri-
miz, xalq, cə miy yət ola raq ha-
mı mız dərk edir dik. Hər za man 
di li mi zə gə tir mə sək də... “Və tən 
ba ğı al-əl van dır” söy lə nən də xa-
rı bül bü lün ye ri gö rü nür, “Qa ra-
bağ şi kəs tə si” səs lə nən də  qəl-
bi miz də ki boş lu ğu, o beş də bi rin 
kəm ol du ğu nu hiss edir dik... 

2020-ci ilin 27 sent yab rı na-
dək... Hə min gün İl ham Əli yev 
Azər bay can üçün ən ta le yük lü 
bir qə ra rı ver di və 44 gün için-
də uzaq gö rən si ya sət çi, ma hir 
dip lo mat, qə tiy yət li döv lət baş çı-
sı və Ali Baş Ko man dan ola raq 
il lər dir qur du ğu, döv lə tin bü tün 
im kan la rı nı güc və qüd rə ti nə sə-
fər bər et di yi Si lah lı Qüv və lər lə 
bir lik də Azər bay ca na ta ri xi nin  
ən bö yük Zə fə ri ni bəxş et di.

Azər bay can xal qı zə də lən-
miş mil li qü ru ru dir çəl də cə yi, 
Və tə nin həs rə tin də ol du ğu muz 
o beş də bi rin göy lə rin də dal ğa-
la na caq bay ra ğı mı za bax maq 
üçün – ba şı mı zı uca, al nı mı zı 
açıq edə cək o Zə fə rin il lər di in-
ti za rın da idi. 

Bu Zə fər tək cə öl kə mi zin 
əra zi bü töv lü yü nü, Azər bay ca-
nın bey nəl xalq hü quq la ta nı-
nan sər həd lə ri nin bü tün lü yü-
nü tə min et mə di, bi zi mil lət və 
top lum ola raq il lər di içi miz də 
çək di yi miz na ta mam lıq dan da 
qur tar dı. Azər bay can ta ri xi nin 
ən bö yük sı na ğın dan çı xa raq 
otuz ilin kə si ri ni ta mam la dı, bö-
yü dü. Yal nız əra zi bü töv lü yü nü 
bər pa et mək lə de yil, həm də 
döv lət, xalq ola raq güc və qüd-
rə ti ni dün ya ya gös tə rə rək. Mə-
də niy yə ti mi zin il lər lə na ta mam 
olan mən zə rə si, rən gi, ha va sı, 
sə si də ta mam lan dı. Ar tıq “Qa-
ra bağ şi kəs tə si” Qa ra bağ da 
ha va la nır, “Şu şa nın dağ la rı” 
Şu şa da səs lə nir...

davamı səh. 4-də
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Şəhid və
qazi ailələri 
üçün bayram 
tədbiri

səh. 2

“Uşaqlar vokal sənətinə ciddi yanaşırlarsa,
17 yaşdan sonra oxumağa

başlamalıdırlar”

səh. 5

Seyfəddin 
Dağlının
100 illiyi
qeyd olundu

səh. 6

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

Prezident İlham Əliyevə
yubiley təbrikləri

Bu gün Azər bay ca nın döv lət çi lik ta ri xi nə adı nı mü zəf fər Ali 
Baş Ko man dan ki mi yaz dı ran Pre zi dent İl ham Əli ye vin 60 ya şı 
ta mam olur. 

Əla mət dar yu bi le yi mü na si bə ti lə müx tə lif öl kə lər dən – döv lət 
və hö ku mət baş çı la rı, di gər rəs mi şəxs lə ri bey nəl xalq təş ki lat-
la rın, elm, təh sil ocaq la rı və mər kəz lə ri nin rəh bər lə ri Pre zi den-
tə təb rik mək tub la rı gön də rir lər. Təb rik mək tub la rın da Pre zi dent 
İlham Əli ye vin rəh bər li yi al tın da Azər bay ca nın in ki şaf edə rək 
bey nəl xalq miq yas da öz mə na fe lə ri ni qə tiy yət lə mü da fi ə edən 
güc lü və nü fuz lu döv lə tə çev ril di yi vur ğu la nır. 

Çin Xalq Res pub li ka sı nın Səd ri Si Cin pin, Öz bə kis tan Pre zi-
den ti Şav kat Mir zi yo yev, Be la rus Pre zi den ti Alek sandr Lu ka şen-
ko, Türk mə nis tan Pre zi den ti Qur ban qu lu Ber di mə həm mə dov, 
Ta ci kis tan Pre zi den ti Emo mə li Rəh mon, Qa za xıs ta nın bi rin ci 
Pre zi den ti – El ba sı Nur sul tan Na zar ba yev, Qa za xıs tan Pre zi-
den ti Ka sım-Jo mart To ka yev, Ser bi ya Pre zi den ti Alek sandr Vu-
çiç, İor da ni ya Kra lı II Ab dul lah, Xor va ti ya Pre zi den ti Zo ran Mi la-
no viç, Mol do va Pre zi den ti Ma ya San du, Gür cüs ta nın Baş na zi ri 
İrak li Qa ri baş vi li, Ru si ya Fe de ral Məc li si Fe de ra si ya Şu ra sı nın 
səd ri Va len ti na Mat vi yen ko, ha be lə Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nın 
Baş ka ti bi Bağ dad Am re yev, TÜRK SOY-un Baş ka ti bi Dü sen Ka-
seinov və baş qa la rı döv lət baş çı sı na yu bi le yi mü na si bə ti lə xoş 
di lək lə ri ni çat dı rıb lar.

TÜRK SOY-un Baş ka ti bi nin təb ri kin də de yi lir: 
“Za ti-ali ni zin yü rüt dü yü uzaq gö rən və müd rik si ya sət nə ti cə sin-

də müs tə qil Azər bay can Res pub li ka sı si ya si, iq ti sa di və mə də ni 
sa hə lər də yük sək nailiy yət lər əl də edə rək bey nəl xalq aləm də nü-
fu zu nu ar tır mış və re gion da sül hün, tə rəq qi nin və əmin-aman lı-
ğın bər qə rar ol ma sı nı tə min et miş dir.

Əmi nəm ki, Za ti-ali ni zin apar dı ğı təm kin li və ar dı cıl fəaliy yət 
sa yə sin də azad edil miş əzə li Azər bay can tor paq la rın da vax ti lə 
da ğı dıl mış, məhv edil miş türk mə də ni və ta ri xi ir si, mə də niy yət 
və in cə sə nət ocaq la rı çox qı sa müd dət də bər pa edi lə rək Azər-
bay can xal qı nın is ti fa də si nə ve ri lə cək və Qa ra bağ tor pa ğı ye ni 
da hi lər ye tiş di rib dün ya mə də niy yə ti nə bəxş et də cək dir.

Für sət dən is ti fa də edə rək, TÜRK SOY-a daim gös tər di yi niz diq-
qət və qay ğı ya gö rə Za ti-ali ni zə min nət dar lı ğı mı bil di rir, bu əla-
mət dar gün də Si zə və ailə ni zə möh kəm can sağ lı ğı, uzun ömür, 
xoş bəxt lik və ali döv lə ti fəaliy yə ti niz də ye ni uğur lar ar zu la yı ram”.

Leyla Bədirbəylinin yubileyinə
həsr olunmuş xatirə gecəsi

Azər bay can Döv lət Aka de mik Mil li Dram Teat rın da gör kəm li 
teatr və ki no akt ri sa sı, Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Ley-
la Bə dir bəy li nin (1920-1999) 100 il lik yu bi le yi nə həsr olun muş 
xa ti rə ge cə si ke çi ril di.

Teat rın fo ye sin də Azər bay can Döv lət Teatr Mu ze yi nin ar xi vi 
əsa sın da akt ri sa nın  sə nət yo lu nu əks et di rən fo to lar dan iba rət 
sər gi təş kil olun muş du.

səh. 3

Tahir Salahovun Avropada
ilk böyük beynəlxalq sərgisi 

Mosk va da kı Döv lət Tret ya kov Qa le re ya sı CSAR Mər kə zi, Ca’-
Fos ca ri Ve ne si ya Uni ver si te ti, Döv lət Şərq Mu ze yi (Mosk va) və 
Hey dər Əli yev Fon du ilə bir lik də Azər bay ca nın dün ya şöh rət li 
rəs sa mı Ta hir Sa la ho vun sər gi si ni təq dim edə cək.

səh. 2

AMEA Ni  za  mi Gən  cə  vi adı  na 
Mil  li Azər  bay  can Ədə  biy  ya -
tı Mu  ze  yi  nin baş di  rek  to  ru, 
aka  de  mik Ra  fael Hü  sey  nov 
Lon  don  da  kı Vik  to  ri  ya və Al  bert 
Mu  ze  yi  nin say  tın  da Ni  za  mi 
Gən  cə  vi  nin İran şairi ki  mi, onun 
“Xos  rov və Şi  rin” poema  sın -
da  kı Şi  rin ob  ra  zı  nın isə er  mə  ni 
ola  raq təq  dim edil  mə  si ilə 
bağ  lı mu  ze  yin di  rek  to  ru Trist -
ram Han  ta, kol  lek  si  ya  lar üz  rə 
di  rek  tor An  to  nia Bost  rö  ma və 
mu  ze  yin gö  rüş  lər, kom  mer  si  ya 
mə  sə  lə  lə  ri, rə  qəm  sal  laş  dır  ma 
üz  rə di  rek  to  ru So  fi Bren  de  lə 
mək  tub ün  van  la  yıb.

Bu ba  rə  də Ədə  biy  yat Mu  ze -
yin  dən mə  lu  mat ve  ri  lib. Mək -
tub da Ra  fael Hü  sey  nov Lon -
don  da  kı bu məş  hur mu  zey  də 
də  fə  lər  lə ol  du  ğu  nu diq  qə  tə 
çat  dı  ra  raq ya  zır ki, mən pe  şə -
kar şərq  şü  nas və mu  zey iş  çi  si 
ol  du  ğum  dan eks  po  zi  si  ya  lar  da 
ta  ri  xi çə  ki  si və mə  na  sı olan sə -
nəd və eks  po  nat  la  rın düz  gün, 
təh  rif  siz təq  di  mi  nə hə  mi  şə son 
də  rə  cə diq  qət  li və eh  ti  yat  la ya -
na  şı  ram.

Qeyd olu  nur ki, mu  ze  yin say -
tın  da XII əsr Azər  bay  can şairi 
Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin İran şairi 
ki  mi, onun “Xos  rov və Şi  rin” 
poema  sın  da  kı Şi  rin ob  ra  zı  nın 
er  mə  ni ola  raq təq  dim edil  mə  si 
ta  ri  xi və el  mi ba  xım  dan doğ  ru 
de  yil və na  ra  zı  lı  ğa sə  bəb olan 
da məhz bu in  cə mə  qam  lar  dır.

Vur  ğu  la  nır ki, Ni  za  mi Gən  cə -
vi Azər  bay  can şairi  dir, 1141-ci 
il  də Azər  bay  ca nın şə  hə  ri Gən -
cə  də do  ğu  lub, öm  rü bo  yu bu 

şə  hər  də ya  şa  yıb, bü  tün əsər  lə -
ri  ni Gən  cə  də ya  ra  dıb, 1209-cu 
il  də Gən  cə  də və  fat edib, bu gün 
də onun Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın ikin  ci bö  yük şə  hə  ri Gən -
cə  də  ki mav  zo  le  yi bü  tün xal  qın 
ən uca tut  du  ğu zi  ya  rət yer  lə  rin -
dən  dir. Azər  bay  can şairi  nin hey -
kəl  lə  ri bu gün İta  li  ya  da, Mi  sir  də, 
Ru  si  ya  da, Lük  sem  burq  da və 
di  gər öl  kə  lər  də də yük  səl  mək -
də  dir.

davamı səh. 2-də

De kab rın 22-də Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də “Hə ya ta sev gi 
ilə: Mi ka yıl Ab dul la yev” sər gi si nin açı lı şı ke çi ril di. SS Rİ Xalq rəs sa mı 
Mi ka yıl Ab dul la ye vin 100 il lik yu bi le yi nə həsr olun muş sər gi də Mil li İn-
cə sə nət Mu ze yi, Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı və Mu si qi Mə-
də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin kol lek si ya sın dan əsər lər nü ma yiş olu nur.

Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin di rek-
to ru, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Çin giz Fər zə li yev təd bir iş ti rak-
çı la rı nı sa lam la ya raq bil dir di ki, 
mu ze yin kol lek ti vi Mi ka yıl Ab dul-
la ye vin 100 il lik yu bi le yi nə bö yük 
mə su liy yət və sev gi ilə ha zır la-
şıb. Diq qə tə çat dı rıl dı ki, sər gi də 
gör kəm li rəs sa mın 190-a ya xın 
rəng kar lıq və qra fi k əsə ri nü ma-
yiş olu nur. Ver ni saj da “Ax şam”, 
“Se vinc”, “Azər bay can tar la la rın-
da”, “Saədət qu ru cu la rı”, “Min gə-
çe vir işıq la rı”, “Hin dis tan ana sı”, 

“Çəl tik çi qız lar” te ma tik tab lo la rı, 
“C.Cab bar lı”, “Y.Məm mə də li yev”, 
“M.P.Va qif”, “M.F.Axund za də”, 
“Ya zı çı H.Se yid bəy li” və “Şair 
S.Rüs təm” port ret lə ri yer alıb. 
Eks po zi si ya da həm çi nin Əmək-
dar rəs sam, hey kəl tə raş Zey na-
lab din İs gən də ro vun müəl li fi  ol-
du ğu, Mi ka yıl Ab dul la ye vin ob ra zı 
can lan dı rı lan hey kəl tə raş lıq kom-
po zi si ya sı da sər gi lə nir.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə-
ri mov mə ra sim də çı xış edə rək 
Mi ka yıl Ab dul la ye vin Azər bay can 

rəs sam lıq sə nə ti nin in ki şa fın da 
xid mət lə rin dən söz aç dı. Qeyd 
et di ki, Azər bay can mə də niy yə ti 
ta ri xi nə əbə di ola raq öz ad la rı nı 
qı zıl hərfl  ər lə yaz mış sə nət kar lar-
dan bi ri də Mi ka yıl Ab dul la yev dir. 
O, bir çox bey nəl xalq mü ka fat-

la rın laureatı, SS Rİ Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı nın aka de mi ki, SSRİ 
Xalq rəs sa mı olub, ümum mil-
li li der Hey dər Əli yev tə rə fi n dən 
Azər bay ca nın “İs tiq lal” or de ni nə 
la yiq gö rü lüb.

davamı səh. 3-də

Bakıda braziliyalı rəssamın sərgisi
De kab rın 22-də Hey dər Əli yev Mər kə zin də təs vi ri in cə sə nə tin 
“kü çə sə nə ti” (st reet art) üs lu bun da iş lə yən bra zi li ya lı rəs sam 
Ni na Pan dol fo nun “Min nət dar lıq” (Gra ti tu de) ad lı fər di sər gi si 
açı lıb.

Qeyd edilib ki, “Min nət dar lıq” sər gi si hər kə sin min nət dar ol-
ma sı nı eh ti va edən bir sər gi dir, da ha doğ ru su, hə yat tər zi an la-
mın da dır. Min nət dar lıq bi zi da ha yük sək sə viy yə yə ucal dan ül vi 
bir hiss dir. 

səh. 5

“Həyata sevgi ilə...”

Nizaminin Şirini: “Mən qara gözlü türkəm”
Akademik Rafael Hüseynov Viktoriya və Albert Muzeyinə məktub ünvanlayıb

Bu gün o gündür...
Azərbaycana tarixinin ən böyük
Zəfərini bəxş edən Liderin günü
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BosniyavəHerseqovina
nınAzərbaycanınərazi
bütövlüyünəvəVətən
müharibəsidövründə

ölkəmizəverdiyidəstəyi
yüksəkqiymətləndirir,bunu
dostluqvətərəfdaşlıqəla
qələrininmühümgöstəricisi
kimidəyərləndiririk.

PrezidentİlhamƏliyevbufikri
dekabrın23-dəBosniyavəHer-
seqovinaNazirlər Şurası sədri-
ninmüavinivəxariciişlərnaziri
BiseraTurkoviçiləgörüşdəvur-
ğulayıb.
Qonaq Bosniya və Herseqo-

vinanınRəyasətHeyətininsəd-
ri Şefik Caferoviçin salamlarını
dövlətimizinbaşçısınaçatdırıb.
Prezident dost ölkənin rəh-

bərinin salamlarına görə min-
nətdarlığını bildirib, onun da
salamlarını Şefik Caferoviçə
çatdırmağıxahişedib.
İlham Əliyev bu yaxınlar-

da Şefik Caferoviçlə görüşü-

nü məmnunluqla xatırladaraq,
Azərbaycanın da Bosniya və
Herseqovinanı dəstəklədiyini
vurğulayıb. Dövlətimizin başçı-
sı azad olunmuş ərazilərimizdə
ermənilərtərəfindən30iləyaxın
davamedənişğaldövründəşə-
hərlərin,kəndlərin, tarixivədini
abidələrindarmadağınedildiyini
bildirərək indi ölkəmizin həmin

ərazilərdə həyata keçirdiyi ye-
nidənqurmavəbərpaişlərindən
danışıb.
Bisera Turkoviç ölkəmizin əl-

dəetdiyiböyüknailiyyətlərmü-
nasibətilə dövlətimizin başçısı-
natəbrikləriniçatdırıbvəinkişaf
proseslərininondadərintəəssü-
ratdoğurduğunuqeydedib.

***

Qarabağın döyüş meydanın-
dan inkişaf bölgəsinə çevrilmə-
si çox sevindiricidir. Bosniya
və Herseqovina Azərbaycanın
ərazibütövlüyünədairqətnamə
qəbuledib.AzərbaycandaBos-
niya və Herseqovinanın suve-
renliyinitanıyır.
Bosniya və Herseqovina Na-

zirlərŞurasısədrininmüavinivə
xariciişlərnaziriBiseraTurkoviç
bu sözləri Azərbaycanın xarici
işlərnaziriCeyhunBayramovla
keçirilən görüşdən sonra təşkil
olunanbrifinqdəsöyləyib.
Bosniya vəHerseqovina rəh-

bərliyinin Azərbaycanda səfirli-
yinaçılması iləbağlıqərarver-
diyini deyən nazir bunun ölkə
vətəndaşlarının Azərbaycana
turist kimi səfər etmələri üçün
yaxşıimkanyaradacağınıdeyib.
Bisera Turkoviç COVİD-19

pandemiyası ilə əlaqədarAzər-
baycanın ölkəsinə göstərdiyi
dəstəyəgörədəminnətdarlığını
bildirib.

Tahir Salahovun Avropada 
ilk böyük beynəlxalq sərgisi 

MoskvadakıDövlətTretyakovQalereyasıCSARMərkəzi,Ca’
FoscariVenesiyaUniversiteti,DövlətŞərqMuzeyi(Moskva)və
HeydərƏliyevFonduiləbirlikdəAzərbaycanındünyaşöhrətli
rəssamıTahirSalahovunsərgisinitəqdimedəcək.

SərgidəTretyakovQalereyasının,MoskvaDövlətŞərqMuze-
yi vəAzərbaycanmuzeylərinin kolleksiyalarından rəssamın 50
əsəritəqdimolunacaq.
Qalereyanınyaydığıməlumatdavurğulanırki,bu,TahirSala-

hovunAvropadailkböyükbeynəlxalqsərgisiolacaq.
TahirSalahovunəsərlərindən ibarətsərginin2022-ci ilaprel-

sentyabraylarındakeçirilməsinəzərdətutulub.“Bu,1962-ciildə
VenesiyaBiennalesindəiştirakedənüç“sərtüslublu”sovetrəs-
samınahəsrolunmuş layihənindavamıolacaq”, –deyəməlu-
matdavurğulanır.

“Nizami poeziyasının musiqi səltənəti” 
QaraQarayevadınaMərkəziİncəsənətMəktəbində“Nizami
poeziyasınınmusiqisəltənəti”adlıtədbirkonsertikeçirilib.

Tədbirdə mü-
təfəkkir şairin
həyat və yara-
dıcılığına nəzər
salınıb, əsərləri
haqqında məlu-
mat verilib,Şərq
intibahının yük-
sək zirvəsi olan
Nizaminin ideal-
ları, humanist
fəlsəfəsi barədə
söhbətaçılıb.

“NizamidəmusiqivəmusiqidəNizami”məzmundaməruzədin-
lənilib.Məruzədəşairinyaradıcılığındatəsvirolunanmusiqialət-
lərihaqqındavideoslaydvasitəsiləməlumatverilib.Nizamiirsinin
bəstəkaryaradıcılığındatəcəssümümövzusundaşairinəsərləri
əsasında yazılan,musiqimədəniyyətimizi zənginləşdirənəsər-
lərdəndanışılıb.
Tədbirdəməktəbinşagirdlərininifasındamüxtəlifəsərlərsəs-

ləndirilib,rəqsnömrələritəqdimolunub.
RəsmşöbəsininmüəllimləriNigarŞıxəliyevavəƏliAğadada-

şovunşagirdlərininəlişlərindənibarətsərgitəşkiledilib.

“Əbədiyyət ünvanı – şəhidlik”
AzərbaycanİstiqlalMuzeyində“Əbədiyyətünvanışəhidlik”
adlıtədbirsərgitəşkilolunub.Sərgi44günlükVətənmüha
ribəsişəhidlərininxatirəsiniyadetməkvəvətənpərvərliyin
təbliğiməqsədiləhəyatakeçirilən“Qəhrəmanlarcanveriryur
duyaşatmaqüçün”layihəsiüzrəbirincimərhələninsonuncu
tədbiridir.

Tədbirdəəşyalarınümayişolunanşəhidlərinailəüzvləriçıxış
edərək44gündavamedənhərbiəməliyyatlarzamanırəşadətli
AzərbaycanOrdusununqəhrəmanlıqlarındansözaçıblar.Vurğu-
lanıbki,ümummilliliderHeydərƏliyevinsiyasixəttininlayiqlida-
vamçısımüzəfərAliBaşKomandanİlhamƏliyevin“Dəmiryum-
ruğ”uətrafındabirləşərəkxalqındəstəyindəngücalanOrdumuz
44günərzində30 illik torpaqhəsrətinəsonqoyub.Bildirilibki,
VətənmüharibəsindəəldəolunanmöhtəşəmZəfərimiztarixbo-
yuqürurmənbəyimizolaraqqalacaq.
Sonda tədbir iştirakçıları şəhidlər – polkovnik-leytenant Sədi

Musayev,başleytenantlarElçinƏzizov,MuxtarQasımlı,gizirlər
VüsalRüstəmov,ElnurİbrahimovvəəsgərMuradMəmmədovun
fotoşəkilvəşəxsiəşyalarıilətanışolublar.
Tədbirdə şəhid ailələri, Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademi-

yasınıntələbələrivəHeydərƏliyevadınaAzərbaycanAliHərbi
Məktəbininkursantlarıiştirakediblər.
Sərgidekabrın28-dəkdavamedəcək.

Qarabağdakı ərazi adlarının 
saxta təqdimatı yolverilməzdir

“Googlemaps”tətbiqindəAzərbaycanınQarabağbölgəsindəkirəs
miəraziadlarınınAzərbaycandilindəgöstərilməsiiləyanaşı,saxta
adlarlaermənidilindədəgöstərilməsiməsələsidiplomatikkanallar
la“Google”şirkətiqarşısındaqaldırılıb.Azərbaycanəraziləriadları
nıntəhrifedilməsiiləbağlışirkətrəhbərliyinəməktubünvanlanıbvə
ölkəmizinmüvafiqərazilərininrəsmicoğrafiadlarınınsiyahısıqarşı
tərəfətəqdimedilib.

XariciİşlərNazirliyininMətbuatxidmətiidarəsininrəisiLeylaAbdulla-
yevamediavasitələrininbununlabağlısualınıcavablandırarkənbildirib
ki,mayayındaBMT-ninCoğrafiadlarüzrəEkspertlərQrupunun(UN-
GEGN)illiksessiyasındaAzərbaycanRespublikasınınEkologiyavəTə-
biiSərvətlərNazirliyiiləbirlikdəhazırlanmışmillihesabattəqdimedilib.
Hesabatda4589yaşayışməntəqəsininAzərbaycan,ingilisvərusdil-

lərindərəsmiqaydadastandartlaşdırılmışvətəsdiqedilmişadlarınıəks
etdirən siyahı, habeləErmənistan-Azərbaycanmünaqişəsinin təsirinə
məruzqalmışərazilərimizdəyerləşənvətəhrifedildiyimüəyyənləşdiril-
miş125coğrafiobyektinadıyeralıb.
BMT-ninmüvafiqqətnamələrinəgörə,hərhansıbirdövlətinsəlahiyyətli

dövlətqurumutərəfindənstandartlaşdırılmışcoğrafiadlaradəyişiklikedil-
məsiyolverilməzdirvəbukimidəyişikliklərBMTtərəfindəntanınabilməz.
“Googlemaps”platformasınagəldikdəonudaqeydetməkistərdikki,

butətbiqistifadəçilərinfərdimüraciətlərivəyanaşmalarıprinsipiəsasında
fəaliyyətgöstərir.Bubaxımdanvətəndaşlarımızın,habeləqeyri-hökumət
qurumlarınınmövzuiləbağlıfəalşəkildəfikirlərinişirkətəyazmalarıçox
önəmlidir.Məsələdiqqətmərkəzindəsaxlanılırvətəhrifərinaradanqaldı-
rılmasıistiqamətindətədbirlərdavametdirilir”,–deyəXİNrəsmisibildirib.

Bosniya və Herseqovinadan Azərbaycana dəstək
“Qarabağın döyüş meydanından inkişaf bölgəsinə çevrilməsi çox sevindiricidir”

Bəstəkarlarımızın musiqisini xaricdə tanıtmaq 
“Azərbaycan musiqi inciləri” kitabı nəşr olunub

DiasporaDəstəkFondu
nunmaliyyəyardımı
ilə“Azərbaycanmusiqi
inciləri”–“MusicPearls

ofAzerbaijan”adlımusiqi
(not)kitabınəşrolunub.

Nəşrin məqsədi bəstəkarları-
mızın musiqisini xaricdə tanıt-
maq,onlarınəsərlərinidigəröl-

kəifaçılarınınrepertuarınadaxil
edərək təbliğinə nail olmaqdır.
Notkitabındapiano,nəfəslialət-
lərvəvokalifaüçünnəzərdətu-
tulmuşəsərləryeralıb.
ÜzeyirHacıbəyli,MüslümMa-

qomayev, Asəf Zeynallı, Qara
Qarayev, FikrətƏmirov,Niyazi,
SüleymanƏləsgərov,TofiqQu-
liyev,VasifAdıgözəlovvəAqşın

Əlizadəkimibəstəkarlarınəsər-
lərinin toplandığı kitabda hər
müəllif,eynizamandaAzərbay-
canmusiqimədəniyyətivəbəs-
təkarlıqməktəbihaqqındaingilis
dilindəməlumatlarverilib.
Layihənin rəhbəri Türkiyədə

yaşayan həmvətənimiz, musi-
qiçi Vüqar Qurbanov, kitabın
redaktoru sənətşünaslıq üzrə

fəlsəfə doktoru, musiqişünas
Aybəniz Növrəsli, layihənin bə-
dii rəhbəri sənətşünaslıq üzrə
fəlsəfə doktoru Vüqar Hümbə-
tovdur.
“Azərbaycan musiqi inciləri”

AzərbaycanDiasporunaDəstək
Fondununvasitəçiliyi ilədünya-
nınbir çoxölkələrində fəaliyyət
göstərənmusiqitəmayüllütəhsil
müəssisələrinəvəkitabxanalara
hədiyyəediləcək.

Nizaminin Şirini: “Mən qara gözlü türkəm”
Akademik Rafael Hüseynov Viktoriya və Albert Muzeyinə məktub ünvanlayıb

əvvəli səh. 1-də
“NizamiGəncəviAzərbaycanxalqıüçün,

sadəcə, görkəmli şair deyil. Nizami Azər-
baycanxalqınınbaşlıcarəmzlərindənbiridir,
buxalqınmilli kimliyinin, istedadının, yara-
dıcıgücününvacibgöstəricilərindəndir.Ona
görədəAzərbaycanxalqıüçünsondərəcə
əzizvəqiymətliolanbeləbirəbədiyaşarvə
dünyadaməşhurövladınınbaşqabirxalqın
nümayəndəsi kimi qələmə verilməsi, gən-
cəli, azərbaycanlı olduğuhaldaonun iranlı
kimi təqdim edilməsiAzərbaycan Respub-
likasında əhalinin ən müxtəlif təbəqələri
arasında təəccüb və narazılıq oyatmışdır.
AzərbaycaninsanlarınınNizamiGəncəviilə
əlaqədarbaşvermişbutəhrifəbeləhəssas
münasibətgöstərməsitəsadüfideyil”,–de-
yəRafaelHüseynovyazır.
Akademik qeyd edir ki, tarix boyuAzər-

baycanınyalnıztorpaqlarınavəsərvətlərinə
deyil,həmdəböyükşəxsiyyətlərinə,mədə-
niirsinə,abidələrinəqarşıdatəcavüz,qəsb
siyasəti yürüdülüb. Azərbaycanın 20 faiz
ərazisi 30 ilə yaxın müddətdə işğal altın-
da idi. 2020-ci ilin noyabrındaAzərbaycan
44günlükmüharibədən sonra, nəhayət ki,
bütünzəbtolunmuştorpaqlarınıazadedib.
Uzunmüddətliişğalsəbəbindənindiözəra-
zilərininhərqarışına,hərbirmillisərvətinə
sondərəcəhəssasmünasibəthərbirazər-
baycanlı üçün ən ali duyğudur: “Gəncəli
Nizamiİran,farsşairikimitəqdimediləndə
Azərbaycan xalqı bunu yalnız öz doğma
şairinəqarşıdeyil,həmdəVətəninayrılmaz
parçasıolanGəncəyəqarşıyolverilməzya-
naşma,ölkəninərazi bütövlüyünəsayğısız
münasibət kimi qavrayır... Nizami Gəncəvi

Azərbaycan şairidir, gəncəlidir, milliyyətcə
Azərbaycan türküdür və bütün bunları hər
kəsdən əvvəl özü “Xəmsə”sində açıq-aş-
karbəyanedir.LakinNizamiOrtaəsrlərdə
MərkəziAsiyadamövcudolmuşədəbiənə-
nəyəuyğunolaraqəsərləriniozamanınor-
taqpoeziyadiliolanfarscadayazmışdır.Üç
dildə-anadiliolanAzərbaycantürkcəsində,
farscavəərəbcəyazmaqOrtaəsrAzərbay-
canziyalısıüçünsəciyyəviolmuşdur”.

Məktubda bildirilir ki, bu gün dəABŞ-da
ingiliscəyazançoxluərəbvəpakistanlıya-
zıçıvəşairlərvar,yaxudAlmaniyadayaşa-
yan, alman dilində gözəl poeziya və nəsr
nümunələridoğuranonlarlatürkədibifəaliy-
yətdədir.Hindistan vətəndaşı olan, anadi-
li kimi mənimsədiyi ingiliscədə gözəl bədii
əsərləryaradanhindliqələmsahiblərini,ya-
xudəlcəzairlifransızdilliərəbyazıçıvəşair-
ləriyadasalaq.Təbiiki,eynihalBöyükBri-
taniyada damövcuddur. Yaxud rus dilində
yazıb-yaratmış, dünyada tanınmış qazax,

qırğızyazıçıvəşairlərinigötürək.Yazdıqları
diliəsassayaraqhindliyəvəurduyaingilis,
ərəbəfransız,türkəalman,qırğıza,qazaxa
rusdeyilsə,doğrumuolar?Vəyaeləəhalisi
ingiliscədanışanAmerikaBirləşmişŞtatları-
nabaxaq.Bütünamerikalıyazıçıvəşairlərə
“ingilis ədibləri” demək ədalətli və düzgün
olardımı?
ÜmumbəşəriideyalarıtərənnümetmişNi-

zamiGəncəvilapçoxdanbütündünyanınkı
olan şairlər cərgəsindədir. O, dünyanın bir
çoxdillərinə tərcüməedilib,oxunur, sevilir.
LakinNizamiGəncəviAzərbaycanxalqının
övladıdır,ilknövbədəAzərbaycanşairidirvə
onu öz ölkəsindən, öz xalqından ayırmaq
təşəbbüsləri yolverilməzdir. Çünki əvvəllər
dəbəzifarsvəermənimillətçiləritərəfindən
beləcəhdlərinolmasımüşahidəedilmişdir.
NizamiGəncəvinin“XosrovvəŞirin”əsə-

rindəkiŞirininermənivəErmənistanhökm-
darıkimitəqdimedilməsidətarixihəqiqətin
təhrifidir:“Şirininmilliyətcəkimolmasısualı-
nın cavabını isə, təbii ki, Şirinin özündən
yaxşıheçkimverəbilməz.“XosrovvəŞirin”
məsnəvisinin “Şirinin cavabı” adlı fəslində
Şirin belə deyir: “Mən qara gözlü türkəm”.
Buqədərsadə”.
AkademikməktubunsonundaViktoriyavə

AlbertMuzeyininrəhbərliyindənNizamiGən-
cəviiləbağlımübahisəvənarahatlıqyaradan
materiallarınsaytdangötürülməsi,ekspozisi-
yadamüvafiqdüzəlişləraparılmasıməsələ-
sinədiqqətyetirməyixahişedirvəbumövzu
iləəlaqədarmuzeyəistənilənqədərəlavəvə
genişelmimaterialvəmötəbərtarixisübutvə
məxəzləritəqdimetməyə,davamlıəməkdaş-
lığahazırolduğunubildirir.

Şəhid və qazi ailələri üçün bayram tədbiri
31Dekabr–DünyaAzərbay
canlılarınınHəmrəylikGünü
vəYeniilmünasibətiləşəhid
vəqaziailələriüçüntədbir
təşkilolunub.

Tədbir Bakı Şəhər Mədə-
niyyət Bas İdarəsi vəMüdafiə
Nazirliyinin Şəxsi Heyət Baş
İdarəsinin Qadınlar və Hərbi
QulluqçularınAilələriiləişüzrə
şöbəsininbirgə təşkilatçılığı ilə
keçirilib.
ŞöbəninrəisiZümrüdSəmə-

dovatədbiriştirakçılarınıqarşı-
dangələnbayramlarmünasi-
bətilətəbrikedib.Bildiribki,44
günlük Vətən müharibəsində
qazandığımız tarixi  Zəfər sa-
yəsindəartıqikinciildirki,əla-
mətdar bayramlarımızı qalib
xalqınnümayəndələrikimiqar-
şılayırıq.
Qeyd edilib ki, Vətən mü-

haribəsində qanı və canı
bahasına xalqımıza Qələ-
bə qazandıran şəhid və qazi
ailələrinədiqqətvəqayğı,bu
qəbildənolantədbirlərdavam
etdiriləcək. Müdafiə nazirinin

bayramtəbrikinişəhidvəqa-
zi ailələrinə çatdıran Z.Sə-
mədova tədbirin təşkilində
əməyikeçənlərətəşəkkürünü
bildirib.
Tədbirdə müğənnilər Elnur

Məmmədov, Manana Capa-
ridzevəbaşqalarıvətənpərvər
mövzusundamahnılarifaedib-
lər.
ŞaxtababavəQarqızuşaq-

larıəyləndirib,onlaraxoşdəqi-
qələrbəxşedib.

“Uşaqların həmrəylik duyğusu” 
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsiYasamal
rayonHeydərƏliyevMərkəzində“Uşaq
larınhəmrəylikduyğusu”adlısərgiaçılıb.
Başidarədənbildirilibki,sərgidəbirqrup
gəncinəlişlərinümayişolunub.

TədbirdəmərkəzinbələdçisiMayruxCava-
dovanın“HeydərƏliyevvədövlətuşaqsiyasə-
ti”mövzusundamühazirəsidinlənilib.
Sənətşünas və layihənin kuratoru Anar İb-

rahimov rəssamlıqsənətinin incəlikləribarədə
danışıb.SənətşünasDilarəƏsədlisərgidəəliş-
lərinümayişolunangənclərəuğurlararzulayıb.

“Azad”TədrisMərkəzişagirdlərininifasında
kiçikədəbi-bədiikompozisiyanümayişolunub.
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Dekabrın22-dəAzərbaycanRəssamlarİttifaqınınVəcihə
Səmədovaadınasərgisalonunda“Azərbaycançöhrəsi”adlı
fotosərgiaçılıb.SərgiPrezidentİlhamƏliyevin60illikyubileyi-
nəhəsrolunub.

Fotolarınmüəllifəritanınmışkinooperator,Əməkdarincəsənət
xadimi,DövlətmükafatılaureatıRafailQəmbərovvə10iləyaxın
ümummilli liderHeydərƏliyevinşəxsi fotoqrafıolmuşRafiqBa
ğırovdur.
Dekabrın 27dək davam edəcək sərgidə Rafail Qəmbərovun

çəkdiyi100əyaxın,RafiqBağırovunisə26fotosunümayişolunur.
Təşkilati dəstəyəgörəAzərbaycanRəssamlar İttifaqının səd

ri, Xalq rəssamıFərhadXəlilova təşəkkür edənRafailQəmbə
rovjurnalistlərəaçıqlamasındadeyibki,busərgiPrezidentİlham
Əliyevinadgününəbirhədiyyədir:“SərgidəAzərbaycanınsiması
olaninsanlarınfotolarınümayişolunur.Azərbaycaninsanlarıza
hirəndə,daxiləndəgözəl,zəngin,kübardırlar.Sərginin ideyası
daməhzAzərbaycanınsimasınınümayişetdirməkdir”.

Mədəni əlaqələrin genişlənməsi 
hər iki tərəf üçün faydalıdır

MilliMəclisinMədəniyyətkomitəsininsədri,Azərbaycan-Misir
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununüzvüQənirəPa-
şayevaMisirinAzərbaycandakısəfiriAdelİbrahimləgörüşüb.

Adelİbrahimikiölkəarasındamədəniəlaqələringenişlənməsi
ninhərikitərəfüçünfaydalıolduğunuvurğulayıb.DiplomatAzər
baycanxalqını44günlükVətənmüharibəsindəZəfərmünasibə
tiləbirdahatəbrikedib.
SəfirQənirəPaşayevanınbugünlərdənəşrolunan“Sirlərdün

yasınasəyahət:Misir”kitabınagörəmüəllifətəşəkküredib.
Görüşüçündəvətəvəxoşsözlərəgörəsəfirə təşəkküredən

Q.Paşayeva Misirə səfərlərindən, orada beynəlxalq tədbirlərdə
iştirakından, görüşlərdən, təəssüratından və ölkələrimiz arasın
daəlaqələrdənsözaçıb.Bildiribki, rəsmivə ictimaiqurumların
xətti iləbaş tutangörüşlər,alimlərimizin,mədəniyyət, incəsənət
xadimlərimizinəlaqələrisevindiricidir:“QarşıdanMisirinAzərbay
canındövlətmüstəqilliyini tanımasının30cu ildönümügəlir.Bu
ərəfədəAzərbaycanMisirparlamentlərarası işçiqrupununüzvü
olaraqbeləbirkitabıoxucularatəqdimetməkdənməmnunam”.
Görüşdəqarşılıqlımədəniəlaqələrinperspektivləriiləbağlımə

sələlərmüzakirəolunub.

Konsert, konfrans, tamaşa, sərgi...

ŞəkiRMİBalakənrayonHeydərƏliyevMər-
kəzindəümumtəhsilməktəblərinin11-cisinif
şagirdlərinəuluöndərinzənginsiyasiirsinin
öyrədilməsiməqsədiləkeçiriləndərslərin
birincimərhələsibaşaçatıb.Mərkəzləra-
yonTəhsilŞöbəsiarasındaimzalananmü-
qaviləyəəsasən,builinsentyabr-dekabr
aylarındatəşkilolunandərslərdə35tam
ortaməktəbdən737şagirdiştirakedib.

AğstafaRMİQazaxDövlətRəsmQalere
yasındaXalqrəssamıKamilƏliyevin100illiyi
iləbağlı“Azərbaycanxalçaçılıqsənətininka
millikzirvəsində”adlırəsmsərgisitəşkiledilib.
Lənkəran RMİAstara rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində“DünyadaAzərbaycanıntolerantlıq
modeli” mövzusunda konfrans keçirilib. Konf
ransdaAstaraRİHbaşçısınınmüaviniFirəngiz
Sadıxova,GənclərvəİdmanNazirliyininsektor
müdiriElşənHüseynovvəbaşqalarımövzuilə
bağlıçıxışediblər.SonraBakıBeynəlxalqMul
tikulturalizmMərkəzininistehsalıolan“Bizbirlik
dəgüclüyük”sənədlifilminümayişolunub.
Sumqayıt RMİ Xızı rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində“Günəşim”kuklateatrının“Tıqtıq
xanım”tamaşasınümayişolunub.Xızırayon
CəfərCabbarlıadınaMədəniyyətMərkəzinin
təşkilatçılığı ilə hazırlana tamaşanın Vətən
müharibəsi şəhidlərinin övladları izləyiblər.
Səhnəişibalacalarınmarağınasəbəbolub.

İsmayıllıRMİQəbələDövlətRəsmQale
reyasında Xalq rəssamıMikayılAbdullaye
vin100illiyiləəlaqədar“Rənglərindünyası”
adlısərgikeçirilib.Sərgidətanınmışrəssam
larınqalereyanınfondundasaxlanılanmüx
təlifjanrvətexnikalardaişlənmişrəsməsər
lərinümayişolunub.
Sabirabad RMİ Hacıqabul şəhər Uşaq

musiqiməktəbinin təşkilatçılığı iləgörkəm
li bəstəkar, Xalq artisti EminSabitoğlunun
(1937 2000) yaradıcılığına həsr olunmuş
sənətkarın əsərlərindən ibarət konsert
proqramıtəqdimedilib.KonsertiSabirabad
RMİnin rəisi Fərid Qurbanzadə, rayonun

birsıraidarəvəmüəssisələrininrəhbərləri,
mədəniyyət işçiləri və digər qonaqlar izlə
yiblər.

“Bəşəri ideyalar carçısı”
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)QubarayonMKS
MərkəziKitabxanasınıntəşkilatçılığıilə“Bəşəriideyalarcarçısı”
adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdə“NizamiGəncəvi-880”adlısərgi
nümayişolunub.Qırmızıqəsəbə1saylıtamortaməktəbinşa-
girdlərişairinməşhurqəzəllərindənparçalarsəsləndiriblər.

Ağcabədi RMİ Ağ
dam rayon Mədə
niyyət Mərkəzinin
tabeliyində fəaliyyət
göstərən Qaradağ
lı kənd Mədəniyyət
evində keçirilən “Ni
zami Gəncəvi lirika
sı”adlı tədbirdəkənd
tam orta məktəbinin
şagirdləri dahi şairin
şeirlərinisöyləyiblər.

Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, Gəncə RMİ, F.Əmirov adına
GəncəDövlətFilarmoniyasının“Göygöl”DövlətMahnıvəRəqs
Ansamblının təşkilatçılığı ilə “Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində
gerçəkləşənmuğammüsabiqəsinin2ciseçimturukeçirilib.Mü
sabiqəyəGəncəşəhəri,Bərdə,Samux,Goranboy,Gədəbəy,Kəl
bəcərvəs.rayonlardan50nəfərmuğamifaçısıqatılıb. İfaçıları
“Göygöl”ansamblı(bədiirəhbərSahilQuliyev)müşayiətedib.
MüsabiqədəNizamiGəncəvinin qəzəlləri üstündəmuğamvə

təsnifər,eləcədəxalqmahnılarıifaedilib.
GəncədəkiNizamiGəncəvimuzeyivəməqbərəsininbirgətəşki

latçılığıilə“Nizamiili”iləbağlıkeçiriləntədbirdəisədahimütəfəkki
rinqəzəllərindənvəkəlamlarındanparçalarsöylənilib.
ƏlamətdarilmünasibətiləKürdəmir,Sabirabad,İsmayıllı,Şəki

vəGəncəregionalmədəniyyət idarələrininbirgətəşkilatçılığı ilə
keçirilən“Xəmsə”yolu”layihəsidavamedir.LayihəüzrəKürdəmir
RMİninXalqteatrıQəbələrayonMədəniyyətMərkəzində“Xəm
sə”adlıtamaşanümayişetdirib.

əvvəli səh. 1-də

Nazir bildirdi ki, Mikayıl Ab
dullayevin ilham mənbəyi, ya
radıcılığının təməli doğma və
təni Azərbaycandır. Rəssamın
“Azərbaycan doğma Vətənim.
Mən sənin doğma balan, aşiqin
kimisəni,səningözəlliyinikətan
üzərində vəsf etməkdən yorul
muram, doymuram” sözləri də
bununəyanisübutudur.O,yara
dıcılığındamillimənəviənənələri
əks etdirməklə yanaşı, hər za
man bəşəri dəyərlərə, ideallara
dagenişyerverib.SənətkarHin
distan, Əfqanıstan, Macarıstan,
Polşa, İtaliya və bir çox başqa
ölkələrdəolduğuzamangördüyü
maraqlı anları, insanların həyat
tərzini,mədəniyyətiniəksetdirən
silsiləəsərləryaradıb.MikayılAb
dullayevinəsərləriParis,London,
Berlin, Praqa, Budapeşt, Belq
rad,Sofiya,Varşava,Dehli,Qahi
rə,Brüsselvədigərölkələrinmu
zeylərindəəndəyərlieksponatlar
kimiqorunubsaxlanılır.
PrezidentİlhamƏliyevtərəfin

dənbuilmədəniyyət,ədəbiyyat
vəincəsənətsahəsindəmüstəs

na xidmətləri olan bir çox şəx
siyyətlərin yubileyləri ilə əlaqə
dar sərəncamlar imzalandığını
qeydedənAnarKərimovbildirdi
ki,MikayılAbdullayevin100 illik

yubileyi də dövlət səviyyəsində
qeyd olunur. Azərbaycan Res
publikasıPrezidentinin 10 sent
yabr2021ciiltarixlisərəncamı
nınicrasıməqsədiləMədəniyyət
Nazirliyi tərəfindəntədbirlərpla
nı hazırlanıb, bir sıra tədbirlər
həyatakeçirilib.MikayılAbdulla
yevin yaradıcılığını özündə əks
etdirən nəfis tərtibatlı kataloq

yaxıngünlərdəişıqüzügörəcək.
Həmçinin rəssamın mərmərdən
büstü hazırlanaraqMilli İncəsə
nətMuzeyininkolleksiyasınada
xiledilib.

Nazir çıxışının sonunda dedi:
“Mikayıl Abdullayevin əsərlə
ri zamanın bütün sınaqlarından
keçərəkhələuzunillərboyusə
nətsevərləri ruhlandıracaq. Sə
nətkarın həyat yolu isə gələcək
nəsillər üçün seçdikləri peşəyə
məsuliyyətli və fədakar yanaş
masıbaxımındanhərzamannü
munəolacaq”.

Azərbaycan Rəssamlar İttifa
qınınsədri,XalqrəssamıFərhad
Xəlilov çıxışı zamanıMikayılAb
dullayevin yaradıcılıq özünəməx
susluğu barədə danışdı. Bildirdi
ki,o,ictimaixadimkimihərzaman
insanların köməyinə çatıb, xeyir
xahəməlləriiləqəlblərdəizsalıb.
Rəssamın oğlu CəmilAbdulla

yevPrezidentİlhamƏliyevəatası
nın irsinəgöstərdiyidiqqətəgörə
təşəkkürünübildirdi.O,həmçinin
silsilətədbirvəlayihələringerçək
ləşməsinə görə Mədəniyyət Na
zirliyinəminnətdarlığınıifadəetdi.
Çıxışlardan sonra sərginin

rəmziaçılışınıbildirənlentkəsil
divəqonalargeniş,xüsusizövq
və dizaynla hazırlanmış ekspo
zisiya ilə tanış oldular. Ekspo
zisiyada nümayiş olunan həm
rəngkarlıq, həm də qrafika nü
munələri, tematik tablo, portret
və mənzərə janrlarında əsərlər
Mikayıl Abdullayevin rəngarəng
sənətduyumunuəksetdirir.
Milli İncəsənət Muzeyində

“Həyatasevgiilə:MikayılAbdul
layev” sərgisimart ayına qədər
davamedəcək.

Lalə Azəri

“Həyata sevgi ilə...”
Mikayıl Abdullayev mədəniyyət tariximizə adını əbədi həkk etmiş sənətkardır

Dekabrın21-dəAzərbay-
canDövlətAkademik
MilliDramTeatrında
görkəmliteatrvəkino

aktrisası,Xalqartisti,Dövlət
mükafatılaureatıLeylaBə-
dirbəylinin(1920-1999)100
illikyubileyinəhəsrolunmuş
xatirəgecəsikeçirildi.

Qeydedəkki,unudulmazakt
risanınanadanolmasının100il
liyiiləəlaqədarötənilPrezident
İlham Əliyev tərəfindən sərən
camimzalanmışdı.LakinCOVİD
19pandemiyasıiləəlaqədartət
biqolunansərtkarantinrejiminə
görə mədənikütləvi tədbirlərə
məhdudiyyət qoyulduğundan
sənətkarınyubiley tədbiridə tə
xirəsalınmışdı.
Gecədə dövlət rəsmiləri, ta

nınmışmədəniyyətvəincəsənət
xadimləri, ictimaiyyət nümayən
dələriiştirakedirdi.
Teatrın foyesindəAzərbaycan

Dövlət Teatr Muzeyinin arxivi
əsasındaaktrisanınsənətyolu
nuəksetdirən fotolardan ibarət
sərgitəşkilolunmuşdu.
Tədbirdə çıxış edən mədə

niyyət nazirinin birinci müavini

Elnur Əliyev Leyla Bədirbəylini
həm görkəmli sənətkar, həm də
gözəllik, zərifik nümunəsi kimi
xarakterizəetdi.Bildirdiki,aktrisa
nın teatr və kinomuzda yaratdığı
parlaqobrazlarbundansonrada
tamaşaçıların yaddaşında dərin
iz salacaq. Onun canlandırdığı
bənzərsizobrazlarsayəsindəye
nisənətçilərnəsliyetişibvəonun
açdığısənətyoludavametdirilib.

ElnurƏliyevqeydetdiki,tanın
mışsənətkarlarındaimbeləsev
givəehtiramlaxatırlanmasıhəm

əsl sənət dəyərlərinin ölməzliyi
nə,həmdəyaradıcılıqənənələ
rininyaşadılmasınaəlavəzəmin
deməkdir: “Beləörnəksənətkar
larınqoyubgetdiyimirasıngələ
cəyə layiqincə daşınması üçün
teatrvəkinotəmsilçilərimizdaim
yeniliklərə,inkişafacanatmalıdır
lar.TeatrAzərbaycanmədəniyyə
tininvacibgöstəricisidir vəonun
yeni dövrün tələblərinə uyğun

inkişaf strategiyası müəyyənləş
dirilməkdədir. Teatrlarımızın inki
şafına dövlət tərəfindən bundan

sonradadəstəkgöstəriləcək.An
caq teatrın ən böyük dəstəkçisi
onuntamaşaçılarıdır.Bumənada
tamaşaçıiləteatrarasındakıəla
qədaimcanlı,dinamikolmalıdır”.
Sonra Xalq artisti Vaqif Əsə

dovun ssenari müəllifi olduğu
vəquruluşverdiyi(ikincirejissor
GülnarHacıyeva)yubileygecə
sinin bədii hissəsinə, teatrallaş
dırılmışkompozisiyayakeçildi.

Sənətkarınteatrvəkinoyara
dıcılığından videoçarx nümayiş
olundu.Beləcə,ağqara fotovə

video kadrlarda həm nostalgi
ya yaşandı, həm də bir sənət
karömrününənyaddaqalan,ən
kövrəkməqamlarıvərəqləndi.
Sonra “Arşın mal alan” ope

rettasından Gülçöhrənin (Leyla
Bədirbəylinin ifasında) ariyası
həmkadrlardanümayişolundu,
həmdəsəhnədəgəncvokalçı
nın ifasında canlıcanlı təqdim
edildi.

Daha sonra aktrisanın səhnə
də yaratdığı təkrarsız obrazlar
sənət və şəxsiyyətinin heyranı

olanxanımhəmkarlarıtərəfindən
yenidəncanlandırıldı.“Solğunçi
çəklər”in vəfalı Sarası, “Vaqif”in
sevdalı Xuramanı, “Almaz”ın fə
dakarAlmazı səhnədə göründü.
“Qanlı toy” tamaşasından parça
gecəninfinalındaümumilikdəbir
qadının–ananın,bacının,sevgi
lininfaciəsitəsiriniyaratdı.
Leyla Bədirbəylinin sevəse

vəölümsüzlükbəxşetdiyiqadın
qəhrəmanlarının kinoekrandan
“boylanan” kadrları izləndikcə
onunaktrisakimifitriistedadvə
özünəməxsus ustalığı yenidən
alqışlandı. Akademik Musiqili,
Akademik Milli Dram və Gənc
Tamaşaçılar teatrlarının orkest
ri,xoru,baletvəaktyortruppası
gecəni maraqlı və yaddaqalan
etməyəçalışdılar.
Zərifik və sevgi üzərində qu

rulan xatirə gecəsinə İlkin Əh
mədovun ifasında “Qarabağın
maralı” mahnısı ayrıca bir rəng
qatdı. Muğam üçlüyü və skrip
kadasoloifalardatamaşaçıların
könlünüoxşadı.

Həmidə

Leyla Bədirbəylinin yubileyinə həsr olunmuş xatirə gecəsi

Söz sərrafı – Aşıq Ələsgər

AğstafaRMİQazaxDövlətRəsmQalere-
yasıvə1nömrəliUşaqmusiqiməktəbi-
ninbirgətəşkilatçılığıilə“Sazsənətidaim
yaşayır”başlığıaltındatədbirkeçirilib.
Tədbirdəqalereyanındərnəküzvlərinin
rəsmlərisərgilənib.Uşaqmusiqiməktəbi
sazsinfininşagirdləriAşıqƏləsgərinsöz-
lərinəyazılmışmusiqilərisəsləndiriblər.

Biləsuvar RMİnin əhatə etdiyi Neftçala
Dövlət Rəsm Qalereyası Aşıq Ələsgərin
200illiyimünasibətiləsərgitəşkiledib.

Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər Nəriman
NərimanovadınaMədəniyyətMərkəziAşıq
Ələsgərin200illiyinəhəsrolunmuş“Qüdrət
li söz sərrafı” adlı ədəbibədii gecə keçirib.
Tədbirdə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının
əməkdaşları, Əməkdar artistlər İzaməddin
BağırovvəİlahəSəfərovanınifasında“Ana
xanımınküsməyi”dastanrəvayətiəsasında
səhnəcik təqdimolunub.AşıqƏləsgərin və
həyatyoldaşıAnaxanımınobrazlarınıncan
landırıldığısəhnəcikvəteatrıngəncrejissoru
ÜmidAbbasınrəhbərliketdiyi“Dərviş”qrupu
nunçıxışlarıtədbiriştirakçılarınınböyükma
rağınasəbəbolub.
Ağcabədi RMİ Ağdam rayon MKSnin

29saylı IIQuzanlı kəndkitabxanası tərə
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“Öz şəhərimizi uzaqdan 
görmək nə qədər ağrılı idi”

“Bir ne çə il bun dan əv vəl bu böl gə-
də, bi zim sən gər lər də olar kən, o bi na nı 
bi nokl la gör mü şəm. Bu hiss lə ri söz lə 
ifa də et mək çə tin dir, müm kün de yil. Öz 
tor pa ğı mız da öz şə hə ri mi zi uzaq dan 
gör mək, bu ra ya gə lə bil mə mək nə qə-
dər ağ rı lı idi. Də fə lər lə tə mas xət tin də 
olar kən, sən gər lər də olar kən, fi  kir lə şir-
dim ki, gün gə lə cək biz qa yı da ca ğıq, 
biz öz əra zi bü töv lü yü mü zü bər pa edə-
cə yik” – İl ham Əli yev bu söz lə ri 23 no-
yabr 2020-ci il də, Ağ dam dan düş mə nin 
aya ğı nın kə sil di yi ta rix dən üç gün son ra 
yurd ye ri mi zə qə dəm ba sar kən de miş-
di.

“Bu gün mən Ağ dam məs ci di nə 
Mək kə dən gə tir di yim “Qu ra ni-Kə rim”i 
ba ğış la dım... Xoş bəx təm ki, mən ailə 
üzv lə rim lə bə ra bər mü qəd dəs Kə bə-
nin için də dualar et mi şəm. Hər bir in-
sa nın ürə yin də nə var sa, mə nim ürə-
yim də də ey ni duy ğu lar dır. Et di yim 
duala rın ara sın da bi rin ci duam tor-
paq la rı mı zın iş ğal dan azad edil mə si 
idi. Al lah dan xa hiş edir dim, mə nə güc 
ver sin ki, biz tor paq la rı iş ğal çı lar dan 
azad edək, o xoş bəxt li yi bi zə nə sib 
et sin, biz ye nə də də də-ba ba tor pa-
ğı mı za qa yı daq. Bu gün bu ra da, van-
dal lar tə rə fi n dən da ğıl mış məs ci din 
önün də de yi rəm ki, xoş bəxt ada mam. 
Bir da ha Al la ha şü kür edi rəm ki, mə-
nim duala rı mı eşi dib, bu gü cü mə nə 
ve rib. Biz gü cü mü zü sə fər bər edə rək 
bu ta ri xi gün lə ri ya şa yı rıq. Bəl kə də 
ço xəsr lik Azər bay can ta ri xin də bu na 
bən zər şə rəfl  i və qü rur lu gün lər ol-
ma yıb. Biz bu nu bir li yi miz sa yə sin də 
qa zan mı şıq, gü cü müz sa yə sin də qa-
zan mı şıq....”.

Zə fə rə apa ran yol za ma nın ne çə 
aşı rı mın dan keç miş, il lər lə sü rən si ya-
si-dip lo ma tik mü ba ri zə lər lə yo ğu ru lub, 
döv lə tin iq ti sa di gü cü, hər bi qüd rə ti ilə 
ta mam la nan tə məl – st ra te gi ya üzə rin-
də ər sə yə gəl miş di. Bu st ra te gi ya nın 
əsa sı nı ulu ön dər Hey dər Əli yev qoy-
muş və döv rün hə lə məh dud im kan la-
rı için də, təd ri cən özü nü təs diq edən 
Azər bay ca nın gə lə cək in ki şa fı nın əsas 
vek to ru bu na is ti qa mət lən miş di. Bu st-
ra te gi ya nın real laş ma sın da hə lə pre zi-
dent lik fəaliy yə ti nə baş la maz dan ön cə 
İl ham Əli ye vin də ak tiv ro lu, fəaliy yə ti 
var dı...

“Biz Azər bay can əra zi sin də ikin-
ci er mə ni döv lə ti nin ya ran ma sı na 
yol ve rə bil mə rik” – Hey dər Əli ye vin 
1996-cı ilin de kab rın da ATƏT-in Lis-
sa bon sam mi tin də bə yan et di yi söz-
lər iş ğal çı Er mə nis ta na və bey nəl xalq 
bir li yə ün van la nan si ya si me saj idi. 
Hə min me sa jın prak tik ola raq hə ya-
ta keç mə si isə onun mü hüm si ya si 
ma hiy yə ti nə tən gə lən hər bi və iq ti-
sa di bü növ rə ni zə ru ri edir di. Bu is ti-
qa mət də 2003-cü ilə dək ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin rəh bər li yi al tın-
da bö yük iş lər gö rül müş, o cüm lə dən 
Azər bay ca nın gə lə cək iq ti sa di, elə cə 
də hər bi-si ya si qüd rə ti nə tə məl ola-
caq neft-qaz la yi hə lə ri nin uğur lu ic-
ra sı baş lan mış dı. Hey dər Əli yev tə rə-
fi n dən tə mə li qo yu lan və Azər bay ca nı 
st ra te ji in ki şa fın ma gist ra lı na çı xa ran 
la yi hə lər 2003-cü il dən son ra, bu si-
ya sə tin İl ham Əli yev tə rə fi n dən la yi-
qin cə da vam et di ril mə si sa yə sin də, 
real bəh rə si ni ver mə yə baş la dı.

Azərbaycanın bir nömrəli 
problemi  

“Er mə nis tan-Azər bay can, Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si öl kə miz üçün 
ən ağır prob lem dir... Ha mı bil mə li dir 
ki, bu mə sə lə nin sülh yo lu ilə həl li ni 
is tə mə yi mi zə bax ma ya raq, bi zim səb-
ri miz tü kən məz de yil… Azər bay can-
da or du qu ru cu lu ğu sa hə sin də bö yük 
iş lər gö rül müş dür. Bu mə sə lə daim 
mə nim diq qət mər kə zim də ola caq dır. 
Əmi nəm ki, Azər bay ca nın iq ti sa di po-
ten sialı or du mu zun ən yük sək stan-
dart la ra ca vab ver mə si nə və qar şı da 
du ran bü tün və zi fə lə ri ye ri nə ye tir mə-
si nə im kan ve rə cək dir… Azər bay can 
öz doğ ma tor paq la rı nı, nə yin ba ha-
sı na olur sa-ol sun, azad edə cək. Biz 
ha mı mız bir lə şə rək və bir nöq tə yə vu-
ra raq Azər bay ca nı qüd rət li döv lə tə çe-
vi rə cə yik...” – İl ham Əli yev bu söz lə ri 
2003-cü il okt yab rın 31-də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ki mi and 
içər kən bə yan et miş di. 

İl ham Əli ye vin döv lət baş çı sı pos-
tun da et di yi ilk çı xış Azər bay ca nın 
gə lə cək in ki şaf pers pek tiv lə ri nə işıq 
tu tan proq ram ma hiy yət li nitq ol maq la 
bə ra bər, döv lə tin bir nöm rə li prob le-
mi nin həl li nə yö nə lik is ti qa mət lə ri də 
ifa də et miş di: güc lü si ya sət, güc lü iq-
ti sa diy yat, güc lü or du. Məhz bu üç tə-
məl is ti qa mə tin va hid st ra te gi ya ola raq 
uğur la hə ya ta ke çi ril mə si nə ti cə eti ba-
ri lə Azər bay can döv lə ti nin qüd rə ti ni, 
onun əra zi bü töv lü yü nü tə min edə cək 
həl le di ci fak tor ola caq dı. Çün ki məhz 
güc lü si ya sə ti güc lü iq ti sa diy yat la tə-
min olu nan və ar xa sın da güc lü or du su 
olan döv lət bü tün xa ri ci təh did lə rə si nə 
gə rə bi lər di. 

Qeyd et di yi miz ki mi, İl ham Əli yev 
bu st ra te gi ya nın iş lən mə si və reali zə 
olun ma sın da  2003-cü il dən əv vəl də 
bi la va si tə iş ti rak et miş, Azər bay ca nın 
bir nöm rə li prob le mi nə bey nəl xalq mü-
na si bə tin for ma laş ma sı, onun çö zü mü 
üçün müs təs na  önəm kəsb edən iq-
ti sa di tə mə lin atıl ma sı, Azər bay ca nın 
neft st ra te gi ya sı nın uğur la hə ya ta ke-
çi ril mə si işi nə mü hüm töh fə ver miş di. 
1994-cü il dən ARDNŞ-nin xa ri ci iq ti sa di 
əla qə lər üz rə vit se-pre zi den ti, 1996-cı 
il dən isə bi rin ci-vit se pre zi den ti və zi fə-
sin də dün ya nın iri neft şir kət lə ri ilə da-
nı şıq la ra rəh bər lik edən, müx tə lif döv-
lət lə rin rəs mi lə ri ilə mü tə ma di tə mas da 
olan İl ham Əli yev bu müd dət də özü nü 
ba ca rıq lı dip lo mat ki mi təs diq lə miş di 
və ümum mil li li der Hey dər Əli yev tə rə-
fi n dən müəy yən ləş miş ta raz lı xa ri ci si-
ya sət st ra te gi ya sı nın baş lı ca prin si pi ni 
hər za man diq qət də sax la yır dı: Azər-
bay can özü nün zən gin neft eh ti yat la rı 
ilə dün ya güc lə ri nin ba rış maz rə qa bə ti-
nə de yil, sə mə rə li əmək daş lı ğı na mey-
dan ol ma lı dır.

“Azər bay can müs tə qil döv lət ola raq 
ilk ad dım la rı nı atır dı. Tə bii ki, biz neft 
ki mi bir sər və tə ma lik ol du ğu muz dan 
həm bey nəl xalq neft şir kət lə ri nin, həm 
də mə na fe lə ri Azər bay can da kə si şən 
bir çox döv lət lə rin güc lü ma raq ob yek-
ti nə çev ril dik. Bi zə be lə güc lü diq qət 
han sı sa rə qa bət, müəy yən prob lem lər 
ya ra da bi lər di. Ona gö rə də mən hə mi-
şə de mi şəm: biz is tə yi rik ki, Azər bay-
can rə qa bət mey da nı de yil, müx tə lif 
mə na fe lər ara sın da əmək daş lıq zo na sı 
ol sun…”, – de yə İl ham Əli yev son ra lar 
mü sa hi bə lə ri nin bi rin də vur ğu la mış dı. 

Be lə lik lə, prin si pial, ən əsa sı isə, re-
alist si ya sət lə güc lü iq ti sa diy ya tın tə məl 
bağ lı lı ğı və bu nun nə ti cə eti ba ri lə döv-
lə tin qüd rə ti nin tə min olun ma sın da han-
sı rol oy na dı ğı İl ham Əli yev üçün hə lə 
pre zi dent lik dən xey li əv vəl nə zə ri mə-
sə lə de yil di. Bu ba xım dan onun 1996-cı 
il dən eti ba rən mil lət və ki li, o cüm lə dən 
Mil li Məc lis də ABŞ Konq re si ilə əmək-
daş lıq qru pu nun rəh bə ri, 2001-2002-ci 
il lər də isə Azər bay ca nın Av ro pa Şu ra sı 
Par la ment As samb le ya sın da kı (AŞ PA) 
de pu tat qru pu nun rəh bə ri ki mi, 2003-
cü ilin yan va rın dan həm çi nin AŞ PA-nın 
vit se-pre zi den ti pos tun da fəaliy yə ti xü-
su si qeyd olun ma lı dır. Bu dövr də Azər-
bay ca nın bir nöm rə li prob le mi nin Qərb 
dairə lə ri nə çat dı rıl ma sı ki mi va cib mis-
si ya nın mü hüm his sə si ni o hə ya ta ke-
çir miş di. 

1997-ci ilin no yab rın da İl ham Əli yev 
Va şinq ton da “Xə zər neft kə mə ri” möv-
zu sun da ke çi ri lən konf rans da bil dir-
miş di: “Er mə nis tan hər il ABŞ-dan 100 
mil yon dol lar yar dım alır. Azər bay can lı-
lar bil mək is tə yir lər ki, nə üçün er mə ni 
lob bi si be lə güc lü dür! Bu lob bi əda lət-
dən, hə qi qət dən, ən adi bir mən tiq dən 
də güc lü dür? Mə gər bu lob bi Azər bay-
can la ABŞ ara sın da gə lə cək də hə ya ta 
ke çi ri lə cək bö yük müş tə rək la yi hə lər-
dən də əhə miy yət li dir?... Bu mü ha ri bə-
nin qur ba nı Er mə nis tan yox, Azər bay-
can dır. Bi zim tor paq la rın 20 faizi iş ğal 
edi lib, bir mil yon əha li miz qaç qın və-
ziy yə tin də ya şa yır. Bi zim ta ri xi ir si miz, 
ev lə ri miz, mək təb lə ri miz, məs cid lə ri-
miz, əc dad la rı mı zın qə bir lə ri van dal lar 
tə rə fi n dən da ğı dı lıb”. 

Er mə nis ta nın Azər bay ca na qar şı iş-
ğal çı lıq si ya sə ti ba rə də hə qi qət lə rin 
Av ro pa Şu ra sın da qə bul və eti raf olun-
ma ğa baş lan ma sı Qa ra bağ prob le mi-

nə bey nəl xalq aləm də əda lət li ba xı şın 
tə min olun ma sı üçün müs təs na önəm 
kəsb edir di. İl ham Əli yev 2001-ci ilin 
yan va rın da, öl kə miz Av ro pa  Şu ra sı na 
qə bul edi lən za man bil dir miş di: “Av ro-
pa Şu ra sı ki mi mö tə bər təş ki lat da təm-
sil çi lik Azər bay can üçün ilk növ bə də 
Er mə nis tan la si ya si-dip lo ma tik sa va şı 
da ha eff  ekt li apar maq nöq te yi-nə zə-
rin dən va cib dir. Öl kə mi zin AŞ PA-da kı 
nü ma yən də he yə ti nin baş lı ca və zi fə si 
də məhz Er mə nis ta nın tə ca vüz kar si-
ya sə ti nin bey nəl xalq müs tə vi də if şa sı 
ola caq...”.

“Siz mənim sözlərimi
yadda saxlayın”

İl ham Əli yev is tər Ame ri ka da kı gö rüş-
lə rin də, is tər sə də AŞ PA-da çı xış la rın da 
Er mə nis ta na ha va dar lıq edən dairə lə-
rin nə zə ri nə çat dı rır dı ki, Azər bay ca nın 
iq ti sa di im kan la rı, apar dı ğı si ya sət onu 
re gionun li der öl kə si nə çe vi rə cək, Er-
mə nis ta nın isə bu iş ğal çı lıq dan nə ti cə 
eti ba ri lə qa zan cı ol ma ya caq. Ye rit di yi 
iş ğal çı lıq si ya sə ti nin Er mə nis tan üçün 
çox ba ha ba şa gə lə cə yi bu öl kə nin si-
ya si çev rə lə ri nə də ün van la nır dı.  

Bu xü sus da İl ham Əli ye vin 2001-ci 
ilin sent yab rın da AŞ PA-nın ses si ya sı 
za ma nı St ras burq da “Ara vot” qə ze ti-
nə (ye ri gəl miş kən, bu, Er mə nis ta nın 
in di ki baş na zi ri, o za man lar jur na list 
olan Ni kol Pa şin ya nın yer al dı ğı si ya-
si cəb hə nin qə ze ti idi) de dik lə ri er mə ni 
tə rə fi  nə əla mət dar me saj idi: “Er mə nis-
tan hər vəch lə Qa ra bağ mə sə lə si nin 
əsl ma hiy yə ti nin üs tü nü vur ma ma ğa, 
yə ni Azər bay ca nın tor paq la rı nın iş-
ğa lı nı, Azər bay ca na qar şı tə ca vü zü 
açıb-ağart ma ma ğa ça lı şır... Siz mə nim 
söz lə ri mi yad da sax la yın: Er mə nis-
ta nın və ziy yə ti get dik cə ağır la şa caq, 
bu cür qəsb kar lıq si ya sə ti ni apar maq 
onun üçün da ha çə tin ola caq dır. Əl bət-
tə, mü na qi şə nə ti cə sin də Azər bay can 
zə rər çək miş dir. Am ma Er mə nis tan la 
Azər bay ca nın pers pek tiv lə ri ni mü qa yi-
sə et sək, gö rə rik ki, on la rın ara sın da 
uçu rum də rin lə şir. Bir şe yi ba şa dü şün: 
Azər bay can bu cür və ziy yət lə heç vaxt 
ra zı laş ma ya caq. Bu gün Er mə nis tan 
re gional la yi hə lər dən ta ma mi lə təc rid 
olun muş dur. Vaxt ötə cək, on da gec 
ola caq dır... Açı ğı nı de yə cə yəm, siz də 
pers pek tiv ba rə də dü şü nən si ya sət çi lər 
gör mü rəm”.

İl ham Əli ye vin er mə ni cə miy yə ti nə 
ün van la dı ğı me saj AŞ PA-da alı nan qə-
rar lar la da təs diq lə nir di. 2002-ci ilin ya-
yın da er mə ni tə rə fi n eti ra zı na rəğ mən 
bri ta ni ya lı par la men tar Ter ri De vis Dağ-
lıq Qa ra bağ mü na qi şə si üz rə mə ru zə çi 
tə yin edil di. Bir müd dət son ra isə Er mə-
nis ta nın Av ro pa Şu ra sı qar şı sın da öh-
də lik lə ri nə dair qət na mə də Azər bay ca-
nın əra zi lə ri ni iş ğal et mə si fak tı ilk də fə 
təs bit edil di...

Ümu mi lik də 2001-2003-cü il lər də 
İlham Əli ye vin rəh bər li yi al tın da öl kə mi-
zin AŞ PA-da kı de pu tat qru pu Er mə nis-
ta nın Azər bay ca na qar şı tə ca vü zü nün 
fə sad la rı, qaç qın və köç kün lə rin hə yat 
şə raiti, iş ğal olun muş əra zi lər də ki mil-
li mə də niy yət abi də lə ri mi zin da ğı dı lıb 
ta lan edil mə si və s. mə sə lə lə ri əks et-
di rən 30-dan çox qət na mə, bə ya nat, 
mü ra ciətin ya yıl ma sı na, mü za ki rə si-
nə və Av ro pa Şu ra sı nın sə nəd lə ri ki mi 
qə bul edil mə si nə nail ol muş du. Məhz 
İlham Əli ye vin rəh bər li yi ilə baş lan mış 
məq səd yön lü fəaliy yə tin nə ti cə si idi 
ki, 2005-ci il yan va rın 25-də AŞ PA-da 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si ilə bağ lı 
Azər bay ca nın haq lı möv qe yi ni əks et di-
rən və Er mə nis ta nın tə ca vüz kar döv lət 
ol du ğu nu təs bit edən 1416 say lı qət na-
mə qə bul edil di...

Bü tün bun lar – hər nə qə dər hə min 
dövr də iş ğal çı ya təz yiq et mək, tə ca vü-
zə son qoy maq üçün prak tik tə sir va-
si tə li sə nəd lər ol ma sa da – ma hiy yət 
eti ba ri lə Azər bay ca nın bey nəl xalq müs-
tə vi də haq lı möv qe yi ni təd ri cən güc lən-
di rən, irə li də ki haqq sa va şı nın si ya si 
əsas la rı nı ha zır la yan mü hüm ad dım lar 
idi...

“Atamın başladığı işi davam 
etdirmək mövqeyindəyəm”
2003-cü ilin 4 av qus tun da İl ham Əli-

ye vin Azər bay can Res pub li ka sı nın Baş 
na zi ri tə yin olun ma sı 10 il ər zin də Azər-
bay ca nın sa bit in ki şaf kur su nun, mil-
li müs tə qil li yin və döv lət çi li yin qa ran tı 
ol muş Hey dər Əli yev si ya sə ti nin dön-
məz li yi nin tə min olun ma sı is ti qa mə-
tin də müs təs na əhə miy yət li ha di sə idi. 
Hey dər Əli ye vin si ya sət, dip lo ma ti ya və 
döv lət çi lik mək tə bi nin ən la yiq li da vam-
çı sı, Azər bay can cə miy yə ti nin gə lə cək 
li der ki mi gör dü yü şəx siy yət döv lət ida-
rə çi li yi iye rar xi ya sın da haqq et di yi növ-
bə ti pil lə yə yük səl miş di. 

İl ham Əli yev bu ba rə də ABŞ-ın “Va-
şinq ton Post” qə ze ti nə mü sa hi bə sin də 
be lə de miş di: “Mən bu se çi mi şüur lu et-
mi şəm və xoş bəx təm ki, ata mın baş la dı-
ğı işi da vam et dir mək möv qe yin də yəm”.

Hey dər Əli ye vin yo lu nu da vam et-
dir mək Azər bay can döv lə ti nin mə na-
fe lə ri ni ən yük sək sə viy yə də mü da fi ə 
və reali zə et mə yi ba car maq de mək dir. 
2003-cü il sent yab rın 24-də BMT Baş 
As samb le ya sı nın 58-ci ses si ya sın da 
çı xış edən Baş na zir İl ham Əli ye vin 
Qa ra bağ mə sə lə si ilə bağ lı bə ya na tı – 
“Azər bay ca nın səb ri son suz de yil və 
heç kim bun dan sui-is ti fa də yə cəhd et-
mə sin” – bu nu ba ca ra caq li der ola ca ğı-
nın me sa jı idi. O, li der lik key fi y yət lə ri ni 
öz fəaliy yə ti ilə də fə lər lə nü ma yiş et dir-
miş di və ar tıq bu nu Azər bay can döv lə ti-
nin bi rin ci şəx si si ma sın da sü bu ta ye tir-
mə yin za ma nı idi. 2003-cü il okt yab rın 
1-də Hey dər Əli ye vin Azər bay can xal-
qı na mü ra ciəti İl ham Əli ye və bu mə su-
liy yət li yol da ən yük sək xe yir-dua ol du.

“1990-1993-cü il lər də res pub li ka mız-
da ya ran mış si ya si və ha ki miy yət böh-
ra nın dan, ida rə siz lik və qar ma qa rı şıq-
lıq dan is ti fa də edən Er mə nis tan or du su 
Azər bay ca nın tor paq la rı nı iş ğal et di, bir 
mil yon dan çox soy da şı mı zı qaç qın və 
köç kün və ziy yə ti nə sal dı... Xaos və anar-
xi ya döv rün də Azər bay ca nın po zul muş 
əra zi bü töv lü yü nü, qaç qın və köç kün lə-
rin öz yurd-yu va sı na qay ta rıl ma sı prob-
le mi ni hə lə də həll edə bil mə mi şik. Mən 
əmi nəm ki, biz bu mə sə lə ni də müt ləq 
həll edə cə yik... İna nı ram ki, mə nim axı ra 
çat dı ra bil mə di yim ta le yük lü mə sə lə lə ri, 
plan la rı, iş lə ri Si zin kö mə yi niz və dəs tə-
yi niz lə İl ham Əli yev ba şa çat dı ra bi lə cək. 
Mən ona özüm qə dər ina nı ram və gə lə-
cə yi nə bö yük ümid lər bəs lə yi rəm...”.

2003-cü il okt yab rın 15-də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti se çi lən İl ham 
Əli yev Azər bay ca nın bir nöm rə li prob-
le mi ni həll et mək üçün döv lə tin bü tün 
po ten sialı nı sə fər bər edə cə yi nə söz ver-
di: “Azər bay can öz doğ ma tor paq la rı nı, 
nə yin ba ha sı na olur sa-ol sun, azad edə-
cək... Əl bət tə, yə qin çə tin lik lər də ola caq. 
Am ma mən bu çə tin lik lə rə ha zı ram. Əgər 
mən özüm də be lə bir ha zır lıq gör mə səy-
dim, heç vaxt bu yo la get məz dim...”. 

İllər sonra Zəfərə aparacaq 
yollar

İrə li də, hə qi qə tən də, çox mü rək kəb, 
çə tin, geosi ya si dü yün lər lə do lu il lər 
var dı. Am ma xal qa ar xa la na raq, onun 
inam və eti ba rı na, bir lik və bə ra bər li yi-
nə gü və nə rək aşıl ma ya caq sədd yox-
dur. İl ham Əli yev bu il lər də hər za man 
xalq la bir yer də ol du, şəx sən özü üçün 
əla mət dar olan gün lər də də...

2011-ci ilin 24 de kab rı. İl ham Əli ye-
vin 50 ya şı ta mam olur. Pre zi dent xa-
nı mı ilə Ağ ca bə di ra yo nu nun Tax ta kör-
pü əra zi sin də la çın lı məc bu ri köç kün lər 
üçün sa lı nan ye ni qə sə bə də, məc bu ri 
köç kün lər dən bi ri nin evin də dir.

Döv lət baş çı sı Azər bay ca nın əsas hə-
də fi  nə doğ ru ke çi lən yol dan və qar şı da kı 
və zi fə lər dən söz açır: “Biz bu iş ğa la son 
qo ya ca ğıq. Yə ni bu, qa çıl maz bir hə qi-
qət dir. ...Sa də cə, ça lı şı rıq ki, bu nu hə lə 
ki, da nı şıq lar yo lu ilə həll edək və ey ni 
za man da da ha da güc lə nək... Biz iş lə-
yi rik, öz işi mi zi gö rü rük, güc lə ni rik, da ha 
da çox tə rəf daş əl də edi rik... Biz si ya si-
iq ti sa di, hər bi gü cü mü zü, böl gə də ki tə sir 
im kan la rı mı zı, dün ya da kı möv qe lə ri mi zi 
bi li rik. Bu dur Qa ra bağ mə sə lə si nin həl li-
nə apa ran yol lar. Biz bu yol lar dan is ti fa-
də edə cə yik, edi rik. Bi zə əla və güc ve rən 
xal qın bu si ya sə ti mi zə gös tər di yi dəs-
tək dir. Azər bay can döv lə ti qar şı sın da bu 
mə sə lə dən da ha va cib mə sə lə yox dur… 

Mən şəx sən tam əmi nəm ki, biz əra zi 
bü töv lü yü mü zü bər pa edə cə yik... İl lər 
keç dik cə biz da ha da güc lə nə cə yik, 
Er mə nis tan da ha da zəifl  ə yə cək dir. 
Nə qə dər ki, tor paq la rı mız iş ğal al tın-
da dır, Er mə nis ta na qar şı bü tün cəb hə-
lər də mü ba ri zə apa rı lır və apa rı la caq-
dır. Bu mə sə lə həll olun ma ya na qə dər 
Azər bay can xal qı ra hat ya şa ya bil məz 
və biz sa kit ləş mə yə cə yik.

Bu, mü vəq qə ti ya şa yış mən tə qə si-
dir. Tor paq la rı mız iş ğal çı lar dan azad 
olu nan dan son ra bü tün köç kün lər üçün 
La çın da, Kəl bə cər də, Ağ dam da hə lə ki, 
iş ğal al tın da olan di gər tor paq lar da bun-
dan da gö zəl ev lər ti kə cə yik. Mən bu na 
şüb hə et mi rəm. Biz öz əra zi bü töv lü yü-
mü zü müt ləq bər pa edə cə yik. Mən bu 
ba rə də fi  kir lə ri mi də fə lər lə bil dir mi şəm, 
bir da ha de mək is tə yi rəm ki, bu, sa də cə 
ola raq söz lər de yil, sa də cə ola raq bi zim 
ar zu la rı mız de yil, bu, hə qi qət dir...”.

Doq quz il son ra bu hə qi qə ti bü tün 
dün ya gör dü.

“...Mən de yir dim ki, bi zim əra zi bü töv-
lü yü müz bər pa edil mə li dir. De yir dim ki, 
mü ha ri bə va rian tı heç vaxt is tis na olun-
mur. Nəin ki de yir dim, bü tün bu il lər ər-
zin də bü tün gü cü mü zü sə fər bər edib 
öl kə mi zi güc lən di rir dik, güc top la yır dıq 
– həm bey nəl xalq müs tə vi də, həm öl kə 
da xi lin də, həm iq ti sa di mə sə lə lə rin həl-
lin də, öl kə miz də həm rəy li yin və bir li yin 
möh kəm lən mə sin də, or du qu ru cu lu ğun-
da güc top la yır dıq. Bu gü cü də mir yum-
ruq for ma sı na gə tir dik, düş mə nin be li ni 
qır dıq...” – Mü zəff  ər Ali Baş Ko man da-
nın 2020-ci il de kab rın 1-də La çın ra yo-
nu nun iş ğal dan azad olun ma sı mü na si-
bə ti lə te le vi zi ya ilə xal qa mü ra ciətin də 
de di yi bu söz lər hə qi qət anı idi.

Təkrarlanan tarix və rəqəmlər
24 no yabr 2003-cü il – Pre zi dent 

İlham Əli yev hə min gün “Azər bay can 
Res pub li ka sın da so sial-iq ti sa di in ki-
şa fın sü rət lən di ril mə si təd bir lə ri haq-
qın da” fər man im za la mış dı. Bu, onun 
döv lət baş çı sı pos tun da im za la dı ğı ilk 
proq ram xa rak ter li fər man idi. Bəl kə 
də hə min gün İl ham Əli yev nə vaxt sa 
Azər bay ca nın iş ğal dan azad edi lə cək 
əra zi lə ri ilə bağ lı be lə bir sə nə di im za-
la ya ca ğı nı da fi k rin dən ke çir miş di...  

24 no yabr 2020-ci il – tam 17 il son ra 
ey ni gün də Pre zi dent İl ham Əli yev əsa-
rət dən qur tu lan yurd yer lə ri miz də döv lə-
ti mi zin su ve ren ida rə çi li yi ni təs bit edən 
sə nə də – “Azər bay can Res pub li ka sı nın 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin də mə sə-
lə lə rin mər kəz ləş di ril miş qay da da həl li ilə 
bağ lı Əla qə lən dir mə Qə rar ga hı nın ya ra-
dıl ma sı haq qın da”  sə rən ca ma im za at dı.

Tə sa düf idi mi? Tə bii ki, yox. Am ma 
sim vo lik idi... 

Pre zi dent İl ham Əli yev ta ri xin tək rar-
lan ma sı na tə sa düf ki mi ya naş ma dı ğı nı 
bir müd dət son ra (2021-ci il av qus tun 
30-u) Şu şa da bu söz lər lə ifa də edə cək di: 
“Əziz dost lar, təx mi nən 40 il bun dan əv-
vəl, bax, bu yer də atam dur muş du, mən 
isə o tə rəf də dur muş dum. Şax ta lı-qar lı 
ha va da Va qi fi n məq bə rə si nin açı lı şı idi. 
On dan son ra ikin ci də fə 1982-ci ilin iyul 
ayın da – iyu lun 29-da atam la bə ra bər 
ikin ci də fə Şu şa ya gəl miş dim. O vaxt Va-
qif Poezi ya Gün lə ri ke çi ri lir di. Bu gün isə 
ikin ci də fə Va qi fi n məq bə rə si nin açı lı şı nı 
biz qeyd edi rik. Va qif Poezi ya Gün lə ri ke-
çi ri lər kən ata mın 59 ya şı var idi. Bu gün 
mə nim 59 ya şım var. Bə zi lə ri he sab edə 
bi lər ki, bu, tə sa düf dür. An caq mən he-
sab edi rəm ki, bu ra da bö yük rəm zi mə na 
var, ta rix tək rar la nır. Azər bay can ta ri xi nin 
qa ra sə hi fə si ar tıq ar xa da qal dı və ye ni-
dən biz nə fəs al ma ğa baş la mı şıq...”.

“Bu mə sə lə həll olun ma ya na qə dər 
Azər bay can xal qı ra hat ya şa ya bil məz 
və biz sa kit ləş mə yə cə yik” – 2011-ci il də 
de yil miş söz lər ar tıq öz ye ri nə otur muş-
du...

... Za ma nın ma şı nı real ol ma sa da, ən 
müş kül gö rü nən is tə yi də za man için də 
ger çə yə çe vir mək müm kün dür. Güc, im-
kan və hə dəfl  ə ri doğ ru se çib, nə yi nə za-
man, ne cə edə cə yi ni də qiq bi lər sən sə.

***
On il ön cə bu gün dün ya ca məş hur 

te le jur na list Pre zi dent İl ham Əli ye və 
“za man ma şı nın da keç mi şə qa yıt maq 
is tər di niz mi” de yə so ru şan da o, əgər 
müm kün olar sa – keç mi şə de yil, gə lə-
cə yə, on il son ra ya bax maq is tə di yi ni 
de miş di. On il son ra nə yi gör mək is tə-
yir di? Bu nu təx min edə bi lə rik...

Bu gün hə min on ilin ta ma mı dır. İlham 
Əli yev on il ön cə ürə yin də tut du ğu hə də fi  
məq səd yön lü fəaliy yə ti, ba ca rı ğı, uzaq-
gö rən si ya sə ti və qə tiy yə ti ilə ger çə yə 
çe vi rə bil mə si nin qü ru ru nu ya şa yır. Qa lib 
Pre zi dent və Mü zəff  ər Ko man dan ki mi. 
Mil li qü ru ru nu ucalt dı ğı xal qı ilə bir lik də...

On il ön cə bu gün la çın lı məc bu ri köç-
kün Pre zi dent İl ham Əli ye və “50 ya şı nı-
zı gə lib bi zim lə ke çir mə yi ni zi heç nə ilə 
əvəz et mək ol maz. Bu nun qiy mə ti yox-
dur. Gün o gün ol sun ki, 100 ya şı nı zı da 
qeyd edə si niz” ar zu su nu ifa də edən də 
o, “Mən adə tən öz ad gün lə ri mi qeyd 
et mi rəm. Si zin lə bir lik də Qa ra bağ tor-
pa ğın da bu gü nü qeyd edək” de miş di.

Bu gün o gün dür…
Azər bay ca na ta ri xi nin ən bö yük Zə fə-

ri ni bəxş edən Li de rin gü nü...
Vüqar Əliyev

Bu  gün  o  gündür…
Qalib Prezident və Müzəffər Komandanın həyat yolundan cizgilər

çir miş di. 

1997-ci ilin no yab rın da İl ham Əli yev 

Prin si pial, ən əsa sı isə,
realist si ya sət lə güc lü iq ti sa diy-
ya tın tə məl bağ lı lı ğı və bu nun 
nə ti cə eti ba ri lə döv lə tin qüd rə-
ti nin tə min olun ma sın da han sı 
rol oy na dı ğı İl ham Əli yev 

üçün hə lə pre zi dent lik dən xey li 
əv vəl nə zə ri mə sə lə de yil di...

əla mət dar olan gün lər də də...

2011-ci ilin 24 de kab rı. İl ham Əli ye-

“Mən de yir dim ki,
bi zim əra zi bü töv lü yü müz 
bər pa edil mə li dir. De yir-
dim ki, mü ha ri bə va rian tı 
heç vaxt is tis na olun mur. 

Bu il lər ər zin də bü tün gü cü-
mü zü sə fər bər edib öl kə mi zi 

güc lən di rir dik...”
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Dekabrın22-dəHeydərƏliyevMərkəzindətəsviriincəsə-
nətin“küçəsənəti”(streetart)üslubundaişləyənbraziliyalı
rəssamNinaPandolfonun“Minnətdarlıq”(Gratitude)adlı
fərdisərgisiaçılıb.

Sərginin açılışında Heydər
Əliyev Fondunun vitse-pre-
zidenti Leyla Əliyeva iştirak
edib.
Mərasimdə çıxış edən Hey-

dərƏliyevMərkəzinindirektoru
Anar Ələkbərov pandemiyanın
yaratdığı fasilədən sonra təşkil
olunan sərginin əhəmiyyətini
vurğulayıb. Bildirib ki, bir neçə
gündürBakıdaolanmüəllifeks-
pozisiyanın qurulmasında şəx-
səniştirakedib.
Sərginin konsepsiyası haq-

qında danışan braziliyalı rəs-
sam öncə Heydər Əliyev Fon-
dunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevayavəsərginintəşkilində
əməyiolanhərkəsətəşəkkürü-
nüifadəedib.
Nina Pandolfo qeyd edib ki,

“Minnətdarlıq” sərgisi hər kəsin
minnətdar olmasını ehtiva edən
birsərgidir,dahadoğrusu,həyat
tərzianlamındadır.“Minnətdarlıq
bizidahayüksəksəviyyəyəucal-
danülvibirhissdir.O,bizəçətin
anların keçib-getdiyini, tezliklə
gözəl bir şəfəqin gələcəyini öy-
rədir.Bizəpaylaşmağı,birləşmə-
yi, başqalarını duymağı öyrədir.

Ürəyimizin sıxıldığını hiss etdi-
yimiz zaman gözlərimizə təbəs-
sümgətirənbirhissdir.Bizidigər
insanlarla və həyatla unikal və
sıxşəkildəəlaqələndirir.Ümidva-
ramki,bütünziyarətçilərmənim
üçünheçbiretnikmənsubiyyəti
yox, daha çox qadın olmaq və-
ziyyətini təmsiledənpersonajla-
rın təsirini hiss edə bilərlər, gü-
cün kövrəklikdə olduğunu hiss
edəbilərlər.Çünkiqadınzəifde-
yil,kövrəkdir.Zəifikgücünolma-
masıdır.Kövrəklikisəhəssaslıq-
dır. İşləmək,başqalarınadəstək
olmaq,onlaraqayğı göstərmək,
birsözlə,bizqadınlarınetdiyihər
şeyietməküçünbizəgücverən
eləqadınınhəssaslığıdır”,-deyə
NinaPandolfobildirib.
BraziliyasəfiriManuelAdalberto

KarlosMonteneqroLopesdaKru-
za Azərbaycan Respublikasının
Birincivitse-prezidenti vəHeydər
ƏliyevFondununprezidentiMeh-
riban Əliyevaya bu möhtəşəm
təşəbbüsə görə, Fondun vitse-
prezidenti Leyla Əliyevaya Nina
Pandolfonu Azərbaycana dəvət
etdiyiüçüntəşəkkürünübildirib.
Sonrasərgiilətanışlıqolub.

Sərgidə müəllifin multikultu-
ral dünyanı təqdim edən, etnik
baxımdan müxtəlifiyi ilə seçilən
qadınlara həsr olunan əsərləri
nümayişetdirilir.Ziyarətçilərhəm
dəNinaPandolfonunqraf ti ins-
talyasiyalarıilədətanışolabilər.
Müəllifhesabedirki,minnət-

darlıq hissi daim ətrafa aşılan-
malı və təşviq edilməlidir. Və-
ziyyətdən asılı olmayaraq, hər
zaman minnətdar olmaq üçün
səbəbtapmaqmümkündür.

Sərgiyə çıxarılan
əsərlərdəki qadın ob-
razları fərqli mədə-
niyyətlərə mənsub
olaraq geniş açılmış
gözlərlə təsvir edilib-
lər.Bununladamüəllif
biziəhatəedənmulti-
kulturaldünyanınseyr
edilməsinin və buna
minnətdarlıqla yana-
şılmasının vacibliyini
vurğulayır.

Braziliyalı rəssam əsərləri
ilə bağlı təəssüratlarını jurna-
listlərlə də bölüşüb. O deyib:
“Mənim sərgimin əsası təkcə
minnətdarlıqdeyil,eynizaman-
da minnətdar olmaqdır. Mən
cəmiyyətə bu mesajı ötürmək
istəyirəm. Sərgi çərçivəsində
yaratdığım qaranlıq otağın öz
mənası var. Demək istəyirəm
ki,bizminnətdarolsaq,qaran-
lıqdaolan,kölgədəolanşeyləri
işıqüzünəçıxaracağıq.Oota-
ğakeçənhərbirkəsözişığını
oradagörəcək”.

Səfir Manuel Adalberto Kar-
losMonteneqroLopesdaKru-
za isə müsahibəsində sərginin
daşıdığı mənanı vurğulayıb:
“Bu sərgi dünyəvi xarakter da-
şısa da, burada Braziliyanın
nüanslarıvar.Sərgidənümayiş
olunan əsərlər müxtəlif irqlərin
nümayəndələridir – Braziliyada
olduğu kimi. Azərbaycan odlar
diyarıolduğukimi,bizdəbura-
ya hisslərimizlə bir od gətirdik.
Çoxxoşbəxtəmki,buduyğuları
Braziliyarəssamıgətirdi”.
Sərgi2022-ciiliyunun19-dək

davamedəcək.
Nina Pandolfo 1977-ci ildə

Braziliyadaanadanolub.Karlos
de Kampos adına Dövlət Tex-
nikiMəktəbindəvizualkommu-
nikasiya üzrə təhsil alan Nina
Pandolfoincəsənətinyeniüsulu

ilə San-Paulu küçələ-
rini bəzəməyə başla-
yır, 90-cı illərin Brazi-
liya qraf ti səhnəsinin
ayrılmaz nümayəndə-
sinəçevrilir.
PandolfotəkcəBrazi-

liyadayox,dünyanınbir
çoxyerlərində,ocümlə-
dənAvropanın bir sıra
ölkələrinin və ABŞ-ın
müxtəlif sənət qalere-
yalarında keçirilən sər-
gilərdəiştirakedib.

sənət 5

AzərbaycanDövlətAkademikMilliDramTeatrında“İskəndərə
yeninamə”tamaşasınınpremyerasıhaqqındaxəbərvermişdik.
“NizamiGəncəviİli”nəənyaxşısənəttöhfələrindənolansəhnəişi
haqqındabirqədərətraflısözaçacağam.

Məlumatüçündeyimki,səh-
nə işinin ideya müəllifi və qu-
ruluşçu rejissoru Əməkdar
incəsənət xadimi Mehriban
Ələkbərzadə, quruluşçu rəssa-
mı Əməkdar mədəniyyət işçisi
İlhamElxanoğlu, işıq üzrə rəs-
samıRafaelHəsənovdur.
Yazıçı-ssenaristİlqarFəhminin

ssenarisiəsasındaərsəyəgələn
tamaşanınsəhnəplastikasıXalq
artisti Pərviz Məmmədrzayevə,
səhnə qrafikası Binyamin Sailo-
va məxsusdur. Tamaşada Xalq
artistiNurəddinMehdixanlı(Hör-
müz), Əməkdar artistlər Şövqi
Hüseynov (Xızır), Elşən Rüstə-
mov (Əfatun),KəmaləMüzəfər
(yaşlıRövşənək), İlqarCahangir
(İsgəndərus), aktyorlarZiyaAğa
(İskəndər), Fəridə Şahbazova
(gənc Rövşənək), Rüstəm Rüs-
təmov (Ərəstun), Vüsal Musta-
fayev (Dəğyənus), Elçin Əfəndi
(Antiqon)vəSənanKazımlı(Və-
liəhdSokrat)çıxışedirdilər.

Tamaşa bizim ənənəvi teatr
mühitində yeni görünən fərqli
üsluba malikdir. Böyük fatehin
obrazında bizə “bu dünyada
cismən ölümlü, ruhən ölümsüz
insanlarvarolduğuüçünyaşa-
maq gözəldir” fikrini dönə-dö-
nə təkrar edən sənət layihəsi
ümumilikdəNizami irsinin teatr
sənətivasitəsiləretranslyasiya-
sı məqsədi daşıyır. Layihənin
digərbirməqsədidəəsasənbu
məqam idi:Nizamininəbədiya-
şar irsindən yola çıxaraq yeni
fikiraxınıyaratmaq.Bumənada
bizNizamiəsərindənbəhrələn-
məkləyox,onunruhundanyola
çıxmaqla özünə yeni cığır aç-
mağaçalışanyaradıcıtəşəbbüs
gördük.
Bütün mürəkkəb mizanlar,

dolanbac yollarla gələn sadə
həqiqətlər, hər bir xırda deta-
lınadək düşünülmüş quruluş
elementləri bizə, az da olsa,
Nizami fəlsəfəsini müasir sə-

nətdüşüncəsi,yenisəhnəme-
yarvəaxtarışlarımüstəvisində
göstərmək üçün idi. Əslində,
bu, lazımlı yanaşmavənisbə-
tənertələnmiş forma tətbiqinin
aktivləşdirilməsi baxımından
da uğurlu cəhd kimi dəyərlən-
diriləbilər.
İlqar Fəhminin Nizami Gən-

cəvinin“İskəndərnamə”poema-
sının motivləri əsasında tərtib
etdiyi bu yeni “namə” məlum
poemanınxəyalidavamıdır.Yə-
ni həm İskəndər Zülqərneyn,
böyük fateh, gənc və dəliqanlı
hökmdar, həm də iddiasız biz-
lər “Ölməyib, o günü də gör-
səydim”ə gedib, “nə edərdim?”
sualıiləimtahanolunduq.
Alternativ istiqamət seçilər-

kən hadisələr dirilik suyunu
İskəndərə gətirmək üçün yola
çıxdığı halda onu içib qeybə
çəkilənXızır iləbaşlayır.Yəni
konfiktonunüzərindəqurulur.
Poemadanfərqliolaraq,tama-
şada Makedoniyalı İskəndər
dirilik suyunu Xızırın qanı va-
sitəsilə içir vəbeləcə,özünün
əbədi yaşamaq haqqını yenə
qanlaalır.
Hadisələrin gedişatında 33

yaşlı İskəndərdən 99 yaşlı İs-
kəndərindövrünəkeçirik.Gənc,
məmnun, güclü hökmdar artıq
66 ildir ki, Allahın verdiyi hər
gündəyakiminsəedaməmrini
verir,yadaonulənətləyən,üzü-
nü görmədiyi, heç tanımadığı
düşmənlərindən də əbədi ya-
şamaqhaqqının intiqamınıalır.

Düşmənlərinikənardaaxtardıq-
ca əzəmətli sarayda, dəbdə-
bəli taxt-tacında yerinə qor tö-
külmüşkimi yaşadıqcayeganə
təsəllisiailəsi–arvadı,oğluvə
nəvələri olur. Onların xəyanət
etməyəcəyindənoqədərəmin-
dirki,həttanəvələriniqəsdçiləri
sırasındagörəndədəliyədönür.
Edam kötüyünə gedəcək növ-
bətibaşlarınhərgünsığalladığı
başlarolmasıonuheyrətəgəti-
rir.Nəticədəböyükfəlakətyaşa-
nır:İskəndərailəsinin,ailəsidə
onunqatiliolur.Hörmüz66ildən
sonrabudəfə insanolmaq, in-
san kimi ölmək üçün yalvaran,
fəryad edən İskəndərin dadı-
nayetirvəonuazadedir:həm
Tanrıolmaqkimiaxmaqxülya-
sından,həmdəbezdiyihəyatın-
dan...
Qısatəsvirdəndəgöründüyü

kimi,tamaşadahadisələrsürət-
lə dəyişir. Çoxfunksiyalı konst-
ruksiyalar,əvvəldəndəqiqtəyin
olunmuşmizanlar, sinxron küt-
ləvisəhnələr,işıqvəonaadek-
vat musiqi həlli ilə daim canlı
oyun görürük. Sanki İskəndər
ordusunun çaparları səhnədə-
kilər qarışıq hamımızı önünə
alıbnəfəsimizqaralanadəkqo-
vur. Hə, bu qovmaq məsələsi
ikivədahaartıqbaşlıolduğun-
danmüzakirəsivəmühakiməsi
azaddır...
Mizanlarıntraktovkadaxilində

işlənməsinə gəlincə, müəyyən
dağınıqlıq,sözsüzki,oldu.Bu-
nu müəyyən mənalarda tama-

şadanbirneçəgünöncəzədə-
lənən baş qəhrəmanın hər iki
mənadaayağınayazmalıolsaq,
gərək onun ümumən oyununa
toxunmayaq.Onudadeyimki,
zədəli İskəndərin özü ilə bəra-
bər arabir oyunu da axsatdığı
oldu.Ümumənemosionalqatda
tamaşaçıya nüfuz etmək üçün
onunlatəkoyunaçalışdı.Bilmi-
rəmniyə,ammamənəeləgəldi
ki,ZiyaAğamonotamaşaoyna-
yır və özündən başqa heç kim
vecinədeyil.Hərçəndquruluşa
görə,oradabiransambloyunu
var və rejissormütləqhakimiy-
yəti heç dünya fatehinə də rə-
va görməyib.Ümumi götürsək,
başqəhrəman fatehə xas təsir
hökmü verə bilmədi. Yenə də
deyirəm,bunubudəfəaktyorun
zədəsinəvəonunyaratmışfizi-
ki-psixoloji gərginliyinə, gənclik
emosiyasına vermək olar. İn-
safən, Ziya səhnədə görünən
vətamaşaçınıngörmək istədiyi
aktyorlardandır.
OndanfərqliolaraqNurəddin

Mehdixanlıbizlərətamfərqlibir
obraz göstərdi. Mizandan bir
addımbelə çıxmayan, rejissor-
aktyor-tərəf-müqabil üçbuca-
ğında tarazlığı saxlayan oyunu
var idi.Plastikası,hərəkətəuy-
ğun tembri, qarşı tərəfə rahat
mübadiləsihakimidi.
Elşən Rüstəmov, Şövqi Hü-

seynov, Rüstəm Rüstəmov
obrazlarının ifadə imkanlarını
vəicazəverilənhərəkətistiqa-
mətlərini tam təyin etmişdilər.

Elşən Rüstəmovun vəziyyətə
uyğun tembri və mexanikası,
RüstəmRüstəmovunoyunaqat-
dığıhəyəcanvəcəldlik işlərinin
öhdəsindəngəldiklərinigöstərdi.
Şövqi Hüseynovun qəhrəmanı-
nın bəraətindəki inandırıcılığı,
hiyləgərliyinə haqq qazandır-
ması və öz əbədiyyət haqqını
vermək üçün gizli-açıq oyunları
onundəyişkənoyuntexnikasın-
dayaxşıdüşünülmüşhəllidi.
İlqarCahangirvəKəmaləMü-

zəfərin potensiallarına uyğun
rejissor təlimatları verilməsinə
rəğmən, daha doğrusu, onlar
üçün geniş şərait sunulmasına
baxmayaraq, bizə nə şahzadə
kimi qocalıb məbədə çəkilən
oğulun, nə də cavan ərinə ba-
xa-baxagül kimi solanqadının
faciəsini görmək nəsib olma-
dı. Hərçənd İlqar Cahangirdən
daha inandırıcı, təsirli nüma-
yiş gözləmək olardı. Kəmalə
Müzəfərin son aktı – xəncərin
İskəndərin kürəyinə saplama
səhnəsi də ani ötüşdüyündən
nə qadın, nə də tamaşaçı inti-
qamınhəzziniyaşayabilmədi...
VüsalMustafayev,ElçinƏfən-

divəSənanKazımlıüçlüyünün
dəoyunugöründü,tamaşaçının
yaddaşınaköçdü.Baba-nəvə–
Ziya-Sənan toqquşmasında tə-
rəfər, əslində, göz tərəzisində
tambərabərdayandılar.
Tamaşanın kütləvi səhnələri

həmtempli,həmdəsinxronidi.
Xüsusənmühafizəçilərinqılıncla
rəftarı vəani çevrilmələrdə,hə-
dəfərin dəyişməsindəki dinami-
kaları,səhnəninbütünistiqamət-
lərininplandanplanaişlədilməsi
oyununümumiatmosferinəyax-
şıtəsiretdi.

Həmidə Nizamiqızı

İstedadı düzgün istiqamətləndirmək lazımdır
“Uşaqlar vokal sənətinə ciddi yanaşırlarsa, 17 yaşdan sonra oxumağa başlamalıdırlar”

Artıqyenibirnəsil
böyüyüb.Yaşlınəs-
linnümayəndələri
ürəklərindəVətən,

torpaqnisgildaşıyırdılar.
Mənözümdəotuzilə
yaxınbuağrıiləyaşamı-
şam.Şükürlərolsunki,
bizimbuağrılarımızason
qoyuldu,doğmaQaraba-
ğımızyağıtapdağından
azadolundu.

Bu sözləri dekabrın 22-də
Üzeyir Hacıbəyli adına Ba-
kı Musiqi Akademiyasında
keçirilən mətbuat konfran-
sında akademiyanın Solo
oxumavəoperahazırlığıka-
fedrasınınmüdiri, professor,
Xalq artisti, Dövlətmükafatı
laureatıXuramanQasımova
deyib.
“Bu otuz ildə mən bacım

–Xalqartisti FidanQasımo-
vailədünyanıdolaşdıq.Heç
yerdəQarabağın təbiəti kimi
gözəlliyə malik ikinci bir yer
görmədik. Biz öz vətənimi-
zi sevməsəydik Qarabağa
qayıtmazdıq. Otuz il ərzində
qaçqın,didərgintalelibirmil-
yondan çox həmvətənimiz
çoxçətingünləryaşadı.Am-
ma heç vaxt ümidlərini itir-

mədilər.Onlarölkəbaşçısına
da, Ordumuza da güvənirdi-
lər. Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında müzəfər
Ordumuzdoğmayurdumuzu
bizə qaytardı. Qarabağı Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi
altındaAzərbaycanın qəhrə-
manoğulları azadetdi.Bakı
Musiqi Akademiyasının tə-
ləbələri də cəbhəyə könüllü
getmək üçün yazılmışdılar.
Onların müharibədən sonra
bizədanışdığıhadisələrigöz
yaşlarsız dinləmək olmurdu.
Müharibə itkisiz olmur.Allah
şəhidlərimizə rəhmət eləsin,
qazilərimizə cansağlığı ver-

sin”, – deyə XuramanQası-
movabildirib.
Şuşada “Xarıbülbül” musi-

qi festivalının, Vaqif Poeziya
Günlərinin keçirildiyini söy-
ləyən Xuraman Qasımo-
va qeyd edib ki, bizəÜzeyir
bəyi, Vaqifi, Natəvanı, Xan
Şuşinskini, Bülbülü və digər
böyük dühaları bəxş etmiş
qədim şəhər Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı kimi bu
günyenidirçəliş,inkişafyolu-
naqədəmqoyub.
Ölkə başçısını 60 illik yu-

bileyi münasibətilə təbrik
edən sənətkar deyib: “Hər
bir azərbaycanlı fəxr edə bi-

lərki,onunPrezidentininadı
dünyanın qalib sərkərdələri
siyahısındadır.Bugün İlham
Əliyev yubileyini qəhrəman
dövlətbaşçısıkimiqeydedir.
Heydər Əliyevin mədəniyyət
siyasəti Prezidentimiz İlham
Əliyev tərəfindən çox ləya-
qətlədavametdirilir”.
Jurnalistlərin suallarını

cavablandıran X.Qasımo-
va bildirib ki, gərək müğən-
ni olmaq istəyən uşaqların
istedadını valideynləri düz-
gün dəyərləndirsin, onlara
düzgün istiqamət versinlər.
Uşaqlar vokal sənətinə cid-
diyanaşırlarsa,17yaşından
sonra oxumağa başlamalı-
dırlar.Çünki azyaşlı uşaqla-
rın istedadını qiymətləndir-
məkçətinolur.
Xarici dilləri bilməyin va-

cib olduğunu deyən X.Qası-
mova qeyd edib ki, əvvəllər
Azərbaycan Dövlət Akade-
mikOperavəBaletTeatrında
əsərləri xarici dildə oxumaq
ənənəsi vardı. Təəssüf ki,
indi tələbələr italyan, alman,
ingilis dillərini yaxşı bilmir.
Operasənətinindünyadada-
ha yaxşı təbliği üçün xarici
dilləri mənimsəmək olduqca
vacibdir.

Ölümlü  “diri”  İskəndər
Yaxud Tanrı olmaq asan deyil...

“Səhnədən səngərə: Qazilər” layihəsi davam edir
MədəniyyətNazirliyinin“Səhnədənsəngərə:Qazilər”layihəsininbeşinci
buraxılışı44günlükVətənmüharibəsininiştirakçısıÖmərMirzəxanova
həsrolunub.

VideomaterialdaÖmərRomanoğluMirzəxanovhaqqındagenişməlu-
matverilir.
Bildirilir ki,Vətənimizin şanlı tarixini yazan igidlər sırasındaÖmərMir-

zəxanovdavar.AilənintəkövladıolanÖmərVətənmüharibəsinəkönüllü
yollanıb.Ağıryaralansada,yenidəndöyüşyoldaşlarınınyanına,savaşın
qaynarnöqtəsinədönüb.Həyatınınəngözəlxəbərini–Zəfərmüjdəsinidə
buradaalıb.
Ömər Mirzəxanov hazırda Azərbaycan Film Komissiyasında (Filming

Azerbaijan)videomontajçıvəzifəsindəçalışır.O,AzərbaycanRespublika-
sıPrezidentininsərəncamıilə“Laçınınazadolunmasınagörə”medalı ilə
təltifedilib.

Xalq teatrının “Nizami dünyası”
MasallırayonMədəniyyətMərkəzininnəzdindəfəaliyyətgöstərənXalq
teatrınınsəhnəsində“Nizamidünyası”adlımusiqiliədəbi-bədiikompozi-
siyanümayişolunub.RejissorCəmaləddinƏliyevinquruluşverdiyiədə-
bi-bədiikompozisiyaXalqteatrınınvəMasallıDövlətRegionalKollecinin
birgəlayihəsidir.

Tamaşadan əvvəl çıxış edən
Masallı Regional Mədəniyyət
İdarəsininrəisiBəxtiyarQılıncov
vərayonİcraHakimiyyətibaşçı-
sınınmüaviniAybənizQafarova
“Nizami Gəncəvi İli” çərçivə-
sində keçirilən tədbirlərin gənc
nəslin vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyəolunmasındamühümrol
oynadığınıdiqqətəçatdırıblar.
Sonra kompozisiya nümayiş

olunub.
Sonda “Nizami ili”ndə keçirilmiş mədəniyyət tədbirlərində fəal iştirak

edəntələbələrəregionalidarənintəşəkkürnamələritəqdimolunub.

“Minnətdarlıq bizi daha yüksək 
səviyyəyə ucaldan ülvi hissdir”
Heydər Əliyev Mərkəzində braziliyalı rəssamın sərgisi
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№95 (1872)
24 dekabr 2021Həsən Seyidbəylinin xatirəsinə 

həsr edilmiş fotosərgi 
AzərbaycanDövlətFilmFondundaXalqartisti,görkəmlikino
rejissor,tanınmışyazıçıvədramaturq,ictimaixadimHəsən
Seyidbəylinin(19201980)anadanolmasının101ciildönümü
(22dekabr)münasibətiləfotosərgitəşkilolunub.

DövlətFilmFondundanbildirilibki,sərgininaçılışındansonra
HəsənSeyidbəylinin 100 illik yubileyinə ithaf olunmuş “Bizim
Həsənmüəllim”sənədlifilminümayişetdirilib.Ekranəsəriötən
il“Azərbaycanfilm”Kinostudiyasında(rejissorYavərRzayev)is
tehsalolunub.
Sərgidəyeralannadirfotosənədlərgörkəmlisənətkarınşəxsi

arxivfondunaməxsusdurvəilkdəfənümayişetdirilir.
HəsənSeyidbəyli“Telefonçuqız”,“Möcüzələradası”,“Sənni

yəsusursan”, “BizimCəbişmüəllim”, “Oqızı tapın”, “Nəsimi”,
“Xoşbəxtlik qayğıları” və s. bədii filmlərinquruluşçu rejissoru,
“Uzaqsahillərdə”(İ.Qasımovlabirgə),“Cəbhədəncəbhəyə”ro
manlarının,pyeslərinmüəllifidir.

Nəsir İmanquliyevin 110 illiyi 
münasibətilə 

Dekabrın22dəAzərbaycanmətbuattarixindəxüsusiye
riolanƏməkdarjurnalist,ustadredaktor,pedaqoqNəsir
İmanquliyevin(19111998)anadanolmasının110cuildönümü
münasibətiləMilliKitabxananınəməkdaşlarıtərəfindənvirtual
sərgihazırlanıb.

Virtual sərgidə
Nəsirİmanquliyev
haqqında rəsmi
sənəd, mükafat
ları,haqqındaya
zılankitabvəmə
qalələr nümayiş
olunur.
“Nəsirİmanquli

yev–110”virtual
sərgisiiləkitab
xananınsaytında
tanışolmaqolar.

Diqqətəçatdırılırki,professorNəsirİmanquliyevAzərbay
canda jurnalistikanın təməliniqoyanvəonu inkişafetdirən
HəsənbəyZərdabi,MəhəmmədağaŞahtaxtlı,ÖmərFaiq
Nemanzadə,ƏlibəyHüseynzadə,ƏhmədbəyAğayev,Mir
zə Cəlil, Üzeyir Hacıbəyli kimi klassiklərimizin ənənələrini
davam etdirərək, cəmiyyət həyatının ən müxtəlif sahələri
niəksetdirənyazıları iləmətbuat tariximizə layiqli töhfələr
verib. Nəsir İmanquliyev “Bakı” və “Baku” qəzetlərinin ya
radıcısıvə30iləyaxınbaşredaktoru,BakıDövlətUniversi
tetininJurnalistikafakültəsininprofessoruolub,Azərbaycan
jurnalistlərinin böyük bir nəslinin formalaşmasındamühüm
roloynayıb.

Bəstəkar Nailə Mirməmmədli yad edilib

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinin
təşkilatçılığıiləMərdəkanMədəniy
yətSarayındaƏməkdarincəsənət
xadimi,bəstəkarvəpedaqoqNailə

Mirməmmədlinin(19612021)60illikyu
bileyinəhəsrolunmuş“Qəlbinnəğməsi”
adlıxatirəgecəsikeçirilib.

TədbirdəXəzərrayonictimaiyyətininnü
mayəndələri, Nailə Mirməmmədlinin ailə
üzvləri,yaxındostlarıiştirakediblər.
ƏvvəlcəNailəMirməmmədlihaqqındavi

deoçarxnümayişolunub.
TədbirinaparıcısıKönülMuxtarovabəstə

karınhəyatvəyaradıcılığıhaqqındaməlumat
verib.Bildirib ki,NailəMirməmmədlimusiqi
sənətimizdəözünəməxsusizqoymuşsənət
karlardandır. Bəstəkar populyar mahnıların
müəllifiolmaqlayanaşı,xalqmahnılarınıxor
üçünişləyib,filmlərəmusiqiyazıb.

Xatirə gecəsində Xalq artistləri Mələk
xanım Əyyubova, Gülyaz Məmmədova,
Əməkdar artistlər Bəyimxanım Vəliyeva,
BabəkNiftəliyev, “SəsAzərbaycan” layihə
sinin qalibi Vlada Axundova, müğənnilər
LeylaRamazanlıvəNiyamSalamininifaları
tamaşaçılartərəfindənrəğbətləqarşılanıb.

Kimyaçıalim, dosent, bəstəkarın “Qayıt
ömrümə”mahnısınınsözlərininmüəllifiGül
təkinƏləmdarqızıNailəMirməmmədlihaq
qındaxatirələrinitamaşaçılarlabölüşüb.
Çıxışlarda vurğulanıb ki, qəlbinin musi

qisi iləkönülləri riqqətəgətirənbəstəkarın
xatirəsiürəklərdəyaşayacaq.

Dekabrın21dəDövlət
TəhlükəsizliyiXidmə
tinin(DTX)Mədəniyyət
Mərkəzindəgörkəmli

şair,nasir,dramaturq,ictimai
xadimSeyfəddinDağlının
(19211983)100illikyubileyinə
həsrolunmuş“Dağvüqarlı
sənətkar”adlıədəbibədii,
musiqiligecəkeçirildi.

Tədbir“Könüllülər”Kitabxana
İctimaiBirliyi,BakıŞəhərMədə
niyyət Baş İdarəsi, Cəfər Cab
barlınınEvMuzeyinintəşkilatçı
lığı, “Azərbaycan Televiziya və
Radio Verilişləri” QSC və DTX
MədəniyyətMərkəzinin dəstəyi
iləreallaşdı.
Gecə dramaturqun həyat və

yaradıcılığınahəsrolunmuşvi
deoçarxın nümayişi ilə başlan
dı.Videoçarxdayeralanfotolar
Seyfəddin Dağlının həyat və
yaradıcılıqyolunusankibirfilm
olaraqtəqdimedirdi.
Daha sonra səhnəyə babası

nınadınıdaşıyankiçikSeyfəddin
çıxaraqşairinşeirinisəsləndirdi.
Filologiyaüzrəfəlsəfədoktoru

FirudinQurbansoyçıxışedərək
SeyfəddinDağlıiləbağlıxatirə
lərinibölüşdü:“SeyfəddinDağlı
zahirənciddi, daxilənmülayim,
zarafatcıl,yumorhissi iləsilah
lanmış və qəlbi Xızı dağlarının
havasıtək təmiz, qaynarbulaq
larının suyu kimi şəfaf, gənc
ikən qocaman təsiri bağışlayır
dı.O,yazdığıəsərlərdəhərza
manbizimlədir”.
Əməkdar artist Azad Şükü

rov tələbəlik illərində Seyfəddin
Dağlının əsərlərində rol aldığı
tamaşalarvədramaturqlatanış
lığıiləbağlıxatirələridiləgətirdi.

Qeydetdiki,onunpyesləriəsa
sında səhnələşdirilən tamaşa
lar böyükbir aktyor ordusunun
yetişib kamilləşməsinə təkan
verib:“Ədibinqələmindənçıxan
əsərlər bu gün də aktuallığını
qoruyub saxlayır və seviləse
viləoxunur.SeyfəddinDağlının
pyesləri Azərbaycan teatrında
dəfələrlətamaşayaqoyulub”.
ƏməkdarincəsənətxadimiŞə

fəq Əlixanlı çıxışında bildirdi ki,
Seyfəddin Dağlının ən məhsul
dar və maraqlı fəaliyyəti Azər
baycanDövlətTeleviziyavəRa
dio Verilişləri Komitəsi ilə bağlı
olub. 19561959cu illərdə o,
əvvəlcə Azərbaycan Radiosun
dabaşredaktor,sonra isəBakı
Telestudiyasının direktoru kimi
çalışıb. 19571959cu illərdə
DövlətTeleviziyavəRadioVeri
lişləriKomitəsi sədrininmüavini
vəzifəsini şərəfə yerinə yetirib:

“Seyfəddin Dağlı bu vəzifədə
novatorluğuilətanındı,yeniba
carıqlı, savadlı kadrların yetiş
məsinəöztöhfəsiniverdi.Özü
nünyaradıcılıqməktəbiyaratdı.
Azərbaycanədəbidilinininkişaf
etdirilməsi isə onun əsas vəzi
fəsioldu.Ədibneçəneçə tele
viziya və radio verilişinə, gözəl
tamaşalaraefirömrüverdi.“Adı
sənin, dadımənim”, “Aydınlığa
doğru”, “Mənziliniz mübarək”,
“Təzə gəlin” tamaşalarının adı
çəkiləndə üzlərdə istəristəməz
birtəbəssümyaranır”.
Gecədə həmçinin Xalq artisti

AdilBağırovunrəhbərliyində“Xa
tirə” xalqçalğıalətləriansamblı
nınmüşayiəti iləşairinsözlərinə
yazılmışmahnılarsəsləndi.Xalq
artistiGülyanaqMəmmədovaTo
fiqQuliyevin“Darıxma”,dillərəz
bərinə çevrilən “Çay” mahnısını
müğənni Vüsal Hacıyev səslən

dirdi.ƏməkdarartistRəşadİlya
sov,xanəndəHüseynMəlikovun
ifalarıdagecəyərəngqatdı.
ToğrulRza,ZülfiyyəMəmmə

dovaSeyfəddinDağlı qələmin
dənçıxanşeirvəhekayələrdən
nümunələr səsləndirdilər. Təd
bir boyu “Adı sənin, dadı mə
nim”, “Sevdagül və Şarlotta”
televiziya tamaşalarından par
çalar, “Mozalan” kinojurnalın
dannömrələrnümayişolundu.
SeyfəddinƏliağa oğluAbba

sov (Dağlı) 1921ci il avqustun
27dəXızıdadünyayagözaçıb.
Uşaqikənbədiiyaradıcılığabö
yükhəvəsgöstərir.Ailəsiiləbir
likdə Bakıya köçən Seyfəddin
orta məktəbi bitirdikdən sonra
NərimanNərimanov adına Sə
naye Texnikumunun Kimya fa
kültəsindənməzunolur.
Tələbəlikillərindənbədiiyara

dıcılıqlaməşğul olanSeyfəddin
Dağlısonralarədəbi ictimaiyyə
tin diqqətini cəlb edən birbirin
dənmaraqlıəsərlərqələməalır.
Ədib  “Adı sənin, dadımənim”,
“Aydınlığa doğru”, “Mənziliniz
mübarək”, “Təzə gəlin”, “Kölgə
lərpıçıldaşır”vəs.pyesləri,“Ba
harоğlu”,“Məşəl”,“Kəcilqapısı”,
“Sabiqlər” və  digər kitabları ilə
oxucularınrəğbətiniqazanıb.O,
19591976cı illərdə “Kirpi” jur
nalınınbaşredaktoruişləyib.
Azərbaycan ədəbiyyat və

mətbuatındaizqoyanSeyfəddin
Dağlı1983cüilyanvarın18də
dünyasınıdəyişib.

Lalə Azəri

“Dağ vüqarlı sənətkar”
Seyfəddin Dağlının 100 illiyi qeyd olundu

AMEAArxeologiya,Etnoqra
fiyavəAntropologiyaİnstitutu
Tarixietnoqrafiyaşöbəsinin
əməkdaşlarıİsmayılUmudlu
vəBəhmənƏliyevinhəmmüəl
lifolduqları“Şahnigarxanım
Rəncur”kitabıişıqüzügörüb.

Müəllifər kitabda şairin əsər
lərinin bəzilərini yenidən topla
yıb dəqiqləşdirib, onun yaxın
larına məxsus qəbir daşlarının
üzərindən Şahnigar xanımın
qələmindənçıxmışepitafiyaları,
“maddeyitarix”lərini oxuyaraq
oxucularatəqdimediblər.
Bir neçə il əvvəl Arxeologi

ya,EtnoqrafiyavəAntropologi
ya İnstitutunun QazaxAğsta
fa etnoqrafik ekspedisiyasının
üzvləri Qazax rayonunun Ağ
köynək kəndində XIX əsr sufi
şairiŞahnigarxanımRəncurun
məzarının yerini tapıb, məzar

daşınınüzərindəkiepiqrafikya
zıları, epitafiyaları oxuyublar.
Şahnigar xanımın qəbri hün
dürtəpəninüstündəkiməqbərə
kompleksinindaxilindəyerləşir,
qəbrinüstündə“Buməzarmər
hum və bağışlanmış “Rəncur”
təxəllüslü Şahnigar xanım Ka
zım ağa qızı Qiyasbəyovanın
dır” sözləri yazılıb. Məzar da
şınınüstündəki türk,ərəb, fars
dillərində qarışıq epitafiyada
deyilir: “İlahi, sən məni övliya
lardan, ənbiyalardan ayırma.
Səninmərhəmətinümmandər
yasıdır. O dəryadan mənə bir
qətrəversənbəsimdir”.
Qeyd edək ki, sovet dövrün

də baş verən qanlı hadisələr,
repressiyalar,əlifbadəyişikliklə
ri nəticəsində nəsillər arasında
əlaqələr qırıldığından sonrakı
nəsillərə şairin qəbrinin harada
olmasıməlumdeyildi.

ŞahnigarxanımRəncurunya
radıcılığınaFiridunbəyKöçərli,
HüseynƏfəndiQayıbov,Miriza
də Mustafa Fəxrəddin Ağabalı
yüksək qiymət veriblər. Şahni
gar xanımRəncur çoxsaylı qə
zəl,minacat, rübai,müxəmməs
və müsəddəs, saqinamələr ya
zıb, lakin onun əsərlərinin az
hissəsi ədəbiyyat aləminə mə
lumdur.
Kitabda qeyd olunur ki, XIX

əsrinikinciyarısındaQazaxma
halında ənənəvi və yeni üsullu
məktəblərdənbaşqa,evdə təh
silin yayılması qızların savad
lanması baxımından mühüm
əhəmiyyətdaşıyıb.
Azərbaycan və Anadoluda

nəqşibəndi təriqətinin öndəri
olan Mirhəmzə Nigarinin tanın
mışmüridlərindənolantəsəvvüf
şairiŞahnigarxanımKazımağa
qızının yaşadığı dövrdə Qazax

qəzasında mədəni mühit, XIX
əsrin ikinci yarısında Qazaxda
qadınşairlərinhəyatvəyaradı
cılığıkitabdaəksinitapır.Kitab
dahəmçininXIXəsrinikinciya
rısındaAzərbaycanvəAnadolu
arasında etnomədəni əlaqələr
araşdırılır,buəlaqələrdəŞahni
garxanımınrolutəhliledilir.
Şahnigar xanım şeirlərini

“xəstə,narahat,dərdli, rəncidə”
mənasınıverən “Rəncur” (Rən
curi)təxəllüsüiləyazıb.O,doğ
ma Azərbaycan dili ilə yanaşı,
farsvəərəbdillərinidədərindən
bilib.
Arxeologiya, Etnoqrafiya və

AntropologiyaİnstitutuElmişu
rasının qərarı ilə çap olunmuş
kitabın elmi redaktoru profes
sor Şirin Bünyadova, rəyçiləri
dosentƏsədƏliyevvətarixüz
rəfəlsəfədoktoruTəranəQulu
zadədir.

Sufi şairi Şahnigar xanım Rəncur haqqında kitab

Azərbaycansənətşü
naslıqməktəbinin
tanınmışsimalarından
biridəodur.O,XXəsr

Azərbaycanheykəltəraşlıq
sənətinintədqiqatçısıkimi
adınıincəsənəttariximizə
yazıb.Pedaqojifəaliyyəti
zamanısənətşünasmütə
xəssisləryetişdirib.

Sənətşünaslıq doktoru, pro
fessorCəmiləHəsənqızıNov
ruzova (9.4.1930 – 4.05.2011)
Naxçıvan torpağında dünyaya
gözaçmışdı.A.S.Puşkinadına
Leninqrad Dövlət Universite
tinə daxil olmuş, sonra təhsi
lini Bakıda davam etdirmiş və
Azərbaycan Dövlət Universite
tinin (indiki BDU) Sənətşünas
lıq fakültəsini bitirmişdi (1952).
1962ci ildəAMEAnınMemar
lıq və İncəsənət İnstitutunda
böyük elmi işçi vəzifəsində iş

ləməyə başlamış, namizədlik
(1956), daha sonra doktorluq
(1977)dissertasiyalarınıuğurla
müdafiə etmişdi. C.Novruzova
uzun müddət səmərəli peda
qoji fəaliyyət göstərmiş, Azər
baycan Dövlət Mədəniyyət və

İncəsənətUniversiteti vəAzər
baycanDövlətRəssamlıqAka
demiyasında tələbələrə müha
zirələr oxumuşdu. 1990cı ildə
professor elmi adına layiq gö
rülmüşdü.
Professor C.Novruzovanın

elmi fəaliyyət dairəsini XX əsr
Azərbaycan heykəltəraşlıq sə
nətinin yaranması və inkişaf
xüsusiyyətləri, heykəltəraşlıq
problemlərivətanınmışheykəl
təraşlarınyaradıcılığınınaraşdı
rılmasıəhatəedirdi.Sənətşünas
alim Azərbaycan heykəltəraş
lıq məktəbinin məşhur simaları
P.Sabsay, F.Əbdürrəhmanov,
C.Qaryağdı, M.Mirqasımov,
E.Hüseynova, T.Məmmədov,
Ö.Eldarov,F.Bakıxanovvəbaş
qalarınınhəyatvəyaradıcılığına
həsrolunmuş10monoqrafiya

nın, 200ə qədər elmi məqalə
ninmüəllifidir.Busırada“Sovet
Azərbaycanının monumental
heykəltəraşlığı” (rus dilində,
1960), “Heykəltəraşlıq haqqın
da” (Mürsəl Nəcəfovla birlikdə,
1960),“Azərbaycansovet incə
sənəti” (həmmüəllif, rusdilində,
Moskva,1970),“TokayMəmmə
dov” (rus dilində, 1973), “Azər
baycan sovet heykəltəraşlığı”
(1973), “FuadƏbdürrəhmanov”
(1974),“AzərbaycanSSRtəsviri
incəsənəti” (N.Həbibovla birlik
də,1978), “Heykəltəraşlıq” (rus
dilində, 1983), “Fuad Əbdür
rəhmanov” (rus dilində, 1988),
“İbrahim Zeynalov” (1998) və
başqakitablarıqeydetməkolar.
Ohəmçinin“SSRİxalqlarıincə
sənətitarixi”çoxcildliyininhazır
lanmasındaiştirakedib.

2000ci illərdə Dövlət Rəs
samlıq Akademiyasında oxu
duğumzamanC.Novruzovanın
mühazirəvəseminarlarınıhör
mətlə xatırlayıram. Onun təh
silimi bitirdikdən sonra fəaliy
yətimi Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Naxçıvan Böl
məsində davam etdirməyimi
tövsiyəetməsidəxoşxatirələr
olaraq yaddaşımdadır. C.Nov
ruzova tələbələrinin qayğısına
həssaslıqlayanaşırdı.
Keçən il professor C.Novru

zovanın 90 illik yubileyi idi, bu
ilisəsənətşünasalimindünya
sını dəyişməsindən 10 il ötdü.
Vaxt,zamanbirgözqırpımında
gəlibkeçir.İllərsürətləbirbirini
əvəzləyir. Dəyişməyən və də
yərini itirməyən yaxşı əməllər,
özündən sonra miras qoyub

getdiyinmənəviirsdir.C.Novru
zovanınelmiirsidəhəmişəya
şayacaq,xatırlanacaq...

Əsəd Quli̇yev 
sənətşünas, AMEA-nin 

dissertanti

Sənətşünas alim, unudulmaz pedaqoq

Osmanlı dövründə Marağa və 
Soyuqbulaq bölgələri

AMEAnınakademikZiya
BünyadovadınaŞərqşünaslıq
İnstitutuBeynəlxalqəlaqə
lərşöbəsininmüdiri,tarix
üzrəfəlsəfədoktoruGülər
Qafqazlının“Osmanlıhaki
miyyətidövründəMarağavə
Soyuqbulaqbölgələri(XVIII
əsrin20ciilləri)”kitabıçap
dançıxıb.

İnstitutdanbildirilibki,mo
noqrafiyada Osmanlı arxiv
sənədləri cəlb edilməklə,
XVIIIəsrin20ciillərindəOs
manlı hakimiyyəti dövründə

Azərbaycanın tarixi əraziləri olan Marağa və Soyuqbulaq
bölgələrininsosialiqtisadivəziyyəti,ocümlədənşəhərhə
yatıvəkəndtəsərrüfatınıninkişafsəviyyəsi,əhalinindinivə
etniktərkibi,demoqrafikdurumu,qisməndəbölgənintopo
nimikasıvəonomastikası ilkdəfəolaraqkompleksşəkildə
tədqiqedilib.
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Res pub li ka nın Xalq ar tis ti, Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi, Pre zi den tin 
fər di tə qaüd çü sü, “Şöh rət” və “Şə rəf” 
or den li bəs tə kar To fiq Əh məd ağa 

oğ lu Ba kı xa no vun la yiq gö rül dü yü təl-
tif lər onun zən gin ya ra dı cı lı ğı na ve ri lən 
yük sək qiy mət dir. Gör kəm li bəs tə kar sə-
nə tə gəl di yi gün dən dur ma dan ça lı şıb, 
ya zıb-ya ra dıb, hər za man ya ra dı cı lıq 
ax ta rı şın da olub və Azər bay can mu si qi 
ta ri xi nə, mə də niy yə ti nə mü hüm töh fə lər 
ver miş dir. 

Pro fes sional bəs tə kar lıq mək tə bi mi zin la-
yiq li da vam çı la rın dan olan To fi q Ba kı xa nov 
Azər bay ca nın ən nü fuz lu, ta nın mış nə sil lə-
rin dən bi ri – Ba kı xa nov la rın nü ma yən də si 
ola raq hə min nəs lin ənə nə lə ri nə sa diq qal-
mış, lə ya qət lə bu es ta fe ti da vam et dir miş, 
tut du ğu yol da vic dan la, mə su liy yət lə ça-
lış mış dır. Ge niş ya ra dı cı lıq diapa zo nu na 
ma lik bəs tə kar mil li ənə nə lə rə bö yük mə-
su liy yət və cid di lik lə ya na şa raq mu si qi sə-
nə ti mi zə də yər li əsər lər bəxş et miş dir. Hər 
bir əsə rin də yük sək pe şə kar lıq və ori ji nal 
ya naş ma tər zi nü ma yiş et di rən sə nət kar 
ope ra dan baş qa mu si qi nin bü tün janr la rın-
da əsər lər yaz mış, mu si qi li səh nə əsər lə-
ri – ba let lər, mu si qi li ko me di ya lar, sim fo nik 
əsər lər, xor əsər lə ri, inst ru men tal əsər lər, 
ka me ra-vo kal əsər lə ri və s. bəs tə lə miş dir. 
T.Ba kı xa nov ya ra dı cı lı ğın da klas sik mu si-
qi mil li ənə nə lər əsa sın da in ki şaf olun muş, 
bəs tə kar mil li mu si qi xə zi nə sin dən ba ca rıq-
la bəh rə lə nə rək, əsər lə rin də xalq mu si qi-
si ilə müasir bəs tə kar lıq ya zı tex ni ka sı nın 
vəh də ti ni ya rat mış dır. 

Bi li rik ki, hər bir sə nət ka rın ye tiş mə si 
üçün əl ve riş li şə rait la zım dır. To fi q müəl li-
min Azər bay can mu si qi ta ri xin də özü nə-
məx sus yer qa zan ma sı da bir tə sa düf ol-
ma mış dır. O özü bu ba rə də de yir: “Mən 
bəs tə kar ki mi for ma laş ma ğı mı, sə nət də bu 
ye rə yük səl mə yi mi üç in sa na borc lu yam: 
atam Əh məd Ağa Ba kı xa nov, da hi Üze yir 
Ha cı bəy li və Qa ra Qa ra ye və... Evi mi zə çox 
mu si qi çi lər, bəs tə kar lar, xü su si lə də da-
hi Üze yir bəy tez-tez gə lib-ge dir di və mən 
on lar la hər za man tə mas da olur dum. Bi zim 
evi mi zi kon ser va to ri ya nın bir şö bə si ad lan-
dı rır dı lar...”.

Uşaq lıq dan ev də hər za man mu si qi sə-
da la rı eşi dən To fi q müəl lim ata sı – ta nın mış 
tar zən, mu ğam bi li ci si Əh məd ağa Ba kı xa-
nov dan mu ğam la rı bü tün in cə lik lə ri nə dək 
öy rən miş, bu da onun ya ra dı cı lı ğı üçün 
əsas lı bü növ rə ol muş dur. Döv rün ən gör-
kəm li si ma la rı ilə hər za man əla qə də olan 
To fi q Ba kı xa no vun kon ser va to ri ya da Qa ra 
Qa ra ye vin sin fi n də təh sil al ma sı isə onun 
dün ya gö rü şü nün, ya ra dı cı lıq üs lu bu nun 
for ma laş ma sı na sə bəb ol muş dur.

Bir sı ra ilk lə rə im za atan To fi q Ba kı xa-
nov, həm çi nin vir tuoz sk rip ka ifa çı sı ki-
mi 1950-ci il lər dən eti ba rən Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın nəz din də ki trioda 
fəaliy yət gös tər miş, F.Əmi rov, S.Ələs gə-
rov, C.Ca han gi rov ki mi bəs tə kar la rı mı zın 
bir sı ra əsər lə ri nin ilk mə ha rət li ifa çı sı ol-
muş dur. 

To fi q müəl lim daim ya ra dı cı lıq ax ta rı şın-
da ol muş, qar şı sı na qoy du ğu məq səd lə rə 
çat maq üçün sə nət yo lun da inam lı ad dım-
lar la irə li lə miş, gər gin əmək sərf et miş dir. 
Mu si qi mə də niy yə ti ta ri xi miz də ye ni lik çi 
bəs tə kar möv qe yin dən çı xış edən To fi q 
Ba kı xa nov Azər bay can da viola, violon-
çel, fl ey ta üçün so na ta, ey ni za man da qo-
boy, klar net, tru ba, fl ey ta, violon çel alət lə-
ri üçün kon sert jan rı na ilk də fə mü ra ciət 
et miş, ilk bir pər də li ba le tin ya ra dı cı sı ol-
muş dur. Bəs tə lə di yi üç ba let (“Xə zər bal-
la da sı”, “Şərq poema sı”, “Xe yir və Şər”), 
üç mu si qi li ko me di ya (“Al tı qı zın bi ri pə ri”, 

“Məm mə də li ku ror ta ge dir”, “Qız gö rü şə 
tə lə sir”), tar və müx tə lif alət lər ilə sim fo-
nik or kestr üçün 26 kon sert, 5 sim fo nik 
mu ğam, 8 sim fo ni ya, 6 sim fo nik poema, 
ka me ra mu si qi si sa hə sin də 26 so na ta, 
müx tə lif tər kib li an sambl lar üçün əsər lər, 9 
fu qa, 5 pre lüd, sil si lə uşaq pyes lə ri, 120-
dən ar tıq mah nı və ro mans bəs tə ka rın 
məh sul dar və çox şa xə li ya ra dı cı lı ğın dan 
xə bər ve rir.

To fi q Ba kı xa nov öz əsər lə ri ilə Azər bay-
can mu si qi si ni xa ric də də la yi qin cə təm sil 
et miş, də fə lər lə Fran sa, İn gil tə rə, Al ma ni-
ya, Ru mı ni ya, Şot lan di ya, İs veç, Tür ki yə, 
İran və s. dün ya nın bir çox öl kə sin də bey-
nəl xalq mu si qi fes ti val la rın da, mü sa bi qə-
lər də iş ti rak et miş, onun əsər lə rin dən iba-
rət kon sert lər (60-dan çox müəl lif kon ser ti) 
təş kil olun muş dur. Bəs tə ka rın hə lə gənc 
ikən Fran sa da nü ma yiş olu nan “Xə zər bal-
la da sı” ba le ti nin mü vəff  ə qiy yə ti isə xü su si lə 
qeyd olun ma lı dır. O za man tək cə SSRİ-də 
yox, Fran sa da da dərc olu nan bir sı ra nü-
fuz lu qə zet lər bu əsə rin uğur lu ta le yin dən 
yaz mış dı. Onun bu nailiy yət dən son ra hə-
vəs lə nə rək qə lə mə al dı ğı “Şərq poema sı” 
və “Xe yir və Şər” ba let lə ri nin də uğur lu səh-
nə hə ya tı ol muş dur.

Mu si qi nin ən mü hüm janr la rın dan bi-
ri he sab edi lən sim fo nik sa hə də də bü-
tün ya ra dı cı lı ğı bo yu ya zıb-ya ra dan To fi q 
Ba kı xa no vun sim fo ni ya la rı, sim fo nik mu-
ğam la rı, sim fo nik poema la rı, uver tü ra la rı, 
süita la rı və s. Azər bay can mu si qi si nin qiy-
mət li əsər lə ri sı ra sı na da xil dir. Azər bay can 
və elə cə də dün ya mu si qi ta ri xin də uni kal 
janr olan sim fo nik mu ğam jan rı na mü ra-
ciət edən bəs tə kar “Nə va”, “Hu ma yun”, 
“Ra hab”, “Şah naz”, “Dü gah” sim fo nik mu-
ğam la rı ilə mu si qi xə zi nə mi zi zən gin ləş dir-
miş dir. 

Ka me ra mu si qi si bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğı-
nın ən mü hüm sa hə si ni təş kil edir de sək, 
ya nıl ma rıq. Tə sa dü fi  de yil ki, Azər bay can 
mu si qi sin də ka me ra əsər lə ri haq qın da da-
nış dı ğı mız za man ilk ya da dü şən bəs tə-
kar lar dan bi ri məhz To fi q Ba kı xa nov olur. 
Onun bu sa hə də yaz dı ğı çox say lı əsər lə ri 
ifa çı lıq təc rü bə sin də və təd ris re per tuarın-
da əhə miy yət li yer tu tur. 

To fi q Ba kı xa no vun ya ra dı cı lı ğın da Tür-
ki yə və türk möv zu su xü su si yer tu tur. O, 
həm ka me ra, həm də sim fo nik or kestr 
üçün bəs tə lə di yi əsər lə rin də qar daş öl-
kə yə və türk xalq la rı na olan mə həb bə ti ni 
tə cəs süm et dir miş dir. “Türk rap so di ya sı”, 
“Ku zey-Kıb rıs süita sı”, 6 nöm rə li “Türk sim-
fo ni ya sı”, “Türk es kiz lə ri”, “Şərq dən gə lən 
sə da lar” sim fo niet ta la rı, sk rip ka ilə sim li or-
kestr üçün 7 nöm rə li “Türk kon ser ti”, Mus-
ta fa Ka mal Ata tür kə həsr olun muş “Dün ya 
dur duq ca ya şa” və s. əsər lər bu nun ba riz 
nü mu nə si dir.  

Bəs tə kar doğ ma və tə ni mi zə, onun gö-
zəl lik lə ri nə, ta ri xi nə həsr olun muş çox say-
lı ka me ra-vo kal əsər lə rin də müəl li fi  dir. 

Onun “Azər bay can bay ra ğı”, “Gö zəl lik lər 
məs kə ni”, “Və tən nəğ mə si”, “Azər bay can”, 
“Qo bus tan qa ya la rı”, “Qa ra bağ”, “Azər bay-
can göl lə ri”, “Nur lu Nax çı van” və s. ki mi 
mah nı la rı Və tən sev gi sin dən xə bər ve rir. 
Bəs tə ka rın müx tə lif möv zu la rı əha tə edən 
mah nı və ro mans la rı vax ta şı rı məc muə 
şək lin də çap olun muş, məş hur mü ğən ni-
lə rin ifa sın da tez-tez te le vi zi ya və ra dioda 
səs lən di ril miş dir. Onu da qeyd et mək ye-
ri nə dü şər ki, To fi q Ba kı xa nov ilk də fə Ab-
bas qu lu ağa Ba kı xa no vun ya ra dı cı lı ğı na 
mü ra ciət edə rək ro mans lar yaz mış dır. 

Bəs tə ka rın əsər lə ri bir çox vir tuoz ifa çı-
lar tə rə fi n dən ifa olun muş, len tə ya zıl mış, 
ra dionun “qı zıl fond”una da xil edil miş dir. 
Tez-tez efi r lər də səs lən di ri lən bu mu si qi lər 
öz tə ra və ti ni itir mə miş, hər za man din lə yi ci-
lə rin ma ra ğı na sə bəb ol muş dur. 

Bəs tə kar lıq la ya na şı mu si qi haq qın da 
dü şün cə və fi  kir lə ri ni ki tab lar da da əks et-
di rən To fi q müəl lim mu si qi təd qi qat çı sı ki-
mi də yər li əsər lə rin müəl li fi  dir. “Məm məd 
Nə sir bə yov”, “Ər toğ rol Ca vid-100” (bəs tə-
kar Na zim Qu li yev lə bir lik də), “Mu si qi li öm-
rüm”, “To fi q Ba kı xa nov. Mu si qi dü şün cə lə ri” 
(2 cild də) və s. ki tab lar bu na nü mu nə dir. 

To fi q Ba kı xa nov tək cə gör kəm li bəs tə kar 
və ifa çı de yil, həm də yük sək in sa ni key fi y-
yət lə rə ma lik gö zəl pe da qoq dur. Uzun il lər 
öz bi lik və təc rü bə si ni Ü.Ha cı bəy li adı na 
Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da 
(Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı) və A.Zey nal lı 
adı na Mu si qi Tex ni ku mun da (Mu si qi Kol le ci) 
tə lə bə lər lə bö lü şən To fi q Ba kı xa nov, sə mi mi 
və meh ri ban xa rak te ri, həs sas lı ğı və mə su-
liy yə ti ilə in san la rın sev gi si ni, də rin hör mə-
ti ni qa zan mış dır. Kon ser va to ri ya da uzun 
müd dət de kan və zi fə sin də də ça lış mış To fi q 
müəl lim bir çox kon sert lə rin, təd bir lə rin təş-
kil olun ma sın da da ya xın dan iş ti rak et miş-
dir. Hər za man gənc lə rə yol açan, sə nət yo-
lun da on la rın ma raq la rı nın mü da fi əçi si olan 
To fi q Ba kı xa nov kim li yin dən ası lı ol ma ya raq 
on dan kö mək is tə yən hər bir mu si qi çi nin 
əlin dən tut muş, yol gös tər miş dir. 

To fi q Ba kı xa nov ya ra dı cı lı ğı mu si qi şü-
nas lar, təd qi qat çı lar tə rə fi n dən araş dı rıl-
mış, onun ya ra dı cı lı ğı nın müx tə lif sa hə lə ri 
təd qi qat la ra cəlb olun muş, mo noq ra fi  ya lar, 
dis ser ta si ya iş lə ri, el mi mə qa lə lər ər sə yə 
gəl miş, haq qın da te le vi zi ya fi l mi çə kil miş-
dir. Bəs tə ka rın yu bi ley lə ri Ba kı da, elə cə də 
Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı Ali Məc li si-
nin səd ri Va sif Ta lı bo vun sə rən cam la rı ilə 
yük sək sə viy yə də qeyd olun muş dur.

Bəs tə kar 91 ya şı nı ge ri də qoy sa da, ya-
ra dı cı lıq ener ji si, ya zıb-ya rat maq hə və si,  
ça lış maq eş qi elə əv vəl ki tək qay na yır. Biz 
də mu si qi mə də niy yə ti mi zin qo ca man sə-
nət ka rı To fi q Ba kı xa no va möh kəm can sağ-
lı ğı və ye ni əsər lə ri ilə sə nət se vər lə ri se vin-
dir mə yi ar zu la yı rıq.

Günay Məmmədova
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, 

Bəstəkarlar İttifaqının üzvü

Azərbaycan
25 de kabr 1896 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no is teh sa lı 

təş ki lat çı sı Tey mur Əli oğ lu Hü sey nov (1896-1973) ana dan olub. 
“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da 30-dan çox bə dii və sə nəd li fi l-
min di rek to ru olub.

25 de kabr 1906 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, gör kəm li ki-
no re jis sor, ope ra tor Əli sət tar Ələs gər oğ lu Ata ki şi yev (1906 – 
7.11.1990) Ba kı da ana dan olub. “Bir qa la nın sir ri”, “Bi zim kü çə”, 
“Sehr li xa lat”, “İs tin taq da vam edir” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib, “O ol-
ma sın, bu ol sun”, “Uzaq sa hil lər də” fi lm lə ri nin ope ra to ru olub.

25 de kabr 1906 – Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Əli Ab-
dul la oğ lu Sul tan lı (1906-1960) Nax çı van da do ğu lub. An tik ədə-
biy yat, Azər bay can dra ma tur gi ya sı nın ta ri xi nə dair ki tab la rın 
müəl li fi  dir.

25 de kabr 1908 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru, akt yor İb ra him 
(Mi rib ra him) Ta ğı oğ lu Həm zə yev (1908-1982) Gən cə şə hə rin də 
do ğu lub. 1937-ci il dən Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da 
ça lı şıb, teat rın di rek to ru, baş re jis so ru olub.

25 de kabr 1909 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru Ələs gər Məm məd-
ta ğı oğ lu Şə ri fov (1909 – 8.9.1982) Şa ma xı da do ğu lub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, “Sə bu hi” fi l min də M.Ş.Va zeh ro lun da 
çə ki lib.

25 de kabr 1910 – Ta rix çi, Azər bay can EA-nın müx bir üz vü Zül-
fə li İma mə li oğ lu İb ra hi mov (1910-1972) ana dan olub. Ta rix İns ti-
tu tu nun di rek to ru (1960-1967) iş lə yib.

25 de kabr 1923 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Hü seyn 
Mu sa oğ lu Sul ta nov (1923 – 31.3.1993) To vuz ra yo nun da ana dan 
olub. Gən cə Dram, Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rın da ça lı şıb.

25 de kabr 1931 – Azər bay can da ki tab xa na şü nas lıq el mi nin ba-
ni si, ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor, Əmək dar mə də niy yət iş çi si, 
Əmək dar elm xa di mi Abu zər Alı oğ lu Xə lə fov (1931 – 27.4.2020) 
Göy çə ma ha lı nın (Er mə nis tan SSR) Cil kən din də do ğu lub. 50 il-
dən çox BDU-nun Ki tab xa na şü nas lıq ka fed ra sı nın mü di ri iş lə yib.

25 de kabr 1932 – Əmək dar rəs sam Ka mal Əmi rul la oğ lu Sə-
məd za də (1932-2019) Xı zı ra yo nun da ana dan olub. Ba tik sə nət 
nö vün də əsər lər ya ra dıb. Azər bay can Döv lət İn cə sə nət İns ti tu tun-
da, Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sın da müəl lim iş lə yib.

25 de kabr 1934 – Ədə biy yat şü nas alim, şair-pub li sist, pro fes-
sor Fa mil Meh di (Fa mil Ağa lar oğ lu Meh di yev; 1934 – 18.9.2003) 
Ağ dam ra yo nu nun Sa rı ha cı lı kən din də do ğu lub.

25 de kabr 1935 – Xalq ya zı çı sı Yu sif Sə mə doğ lu (Və ki lov; 1935 
– 17.8.1998) ana dan olub. “220 say lı otaq”, “Qa lak ti ka” he ka yə lər 
top lu su, “Qətl gü nü” ro ma nı nın müəl li fi  dir. “Yed di oğul is tə rəm”, 
“Qətl gü nü” fi lm lə ri nin sse na ri si ni ya zıb. Mil li Məc li sin de pu ta tı 
(1995-1998) olub.

25 de kabr 1941 – Xalq ar tis ti Zem fi  ra Məm mə də li qı zı Əli ye va 
(1941 – 16.11.1995) Şəm kir ra yo nu nun Mo rul kən din də do ğu lub. 
Gən cə və Nax çı van teatr la rın da, Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm-
lər də çə ki lib.

25 de kabr 1954 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Ağa lar Həm-
zə oğ lu Mir zə (1954 – 5.3.2008) Şab ran ra yo nun da do ğu lub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sın da şi fa hi xalq ya ra dı cı lı ğı na aid ve ri liş-
lə rin müəl li fi  olub.

25 de kabr 2016 – Xalq ar tis ti, ta nın mış xa nən də Ağa xan Mi na-
xan oğ lu Ab dul la yev (6.2.1950 – 2016) və fat edib.

26 de kabr 1910 – Ya zı çı Yu sif Şir van (Yu sif Əs gər oğ lu Əs gə-
rov; 1910-1979) Şa ma xı da ana dan olub. Əsər lə ri: “Şə fəq”, “Bu-
lud lar da ğı lır”, “Mə zun lar” (ro man lar), “Su lar da yan ğın”, “Ömür çi-
çək lə nir” (po vest lər) və s. Rus di lin dən tər cü mə lər edib.

26 de kabr 1919 – Xalq ar tis ti, rəq qa sə Əmi nə Pa şa qı zı Dil ba zi 
(1919 – 30.4.2010) Qa zax da ana dan olub. “Çi nar”, “Se vinc” qız lar 
an samb lı nı ya ra dıb. 1949-cu il dən Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bin də 
dərs de yib. “O ol ma sın, bu ol sun” fi l min də çə ki lib. “Ul duz”, “Ar şın 
mal alan” (1965) fi lm lə rin də rəqs lə rə qu ru luş ve rib.

26 de kabr 1950 – Xalq ar tis ti Nu riy yə Əliağa qı zı Əh mə do va (1950 
– 10.10.2015) Şə ki də ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça-
lı şıb, “Bəxt üzü yü”, “Həm zi ya rət, həm ti ca rət”  və s. fi lm lər də çə ki lib.  

27 de kabr 1897 – Xalq ar tis ti Yu zef Da vi do viç Çars ki (Tan xel-
son; 1897-1948) Tifl  is də do ğu lub. Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt-
yo ru (1928-ci il dən) olub.

27 de kabr 1912 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor Zey-
nəb Ta lıb qı zı Ka zı mo va (1912 – 25.9.1984) ana dan olub. “Azər-
bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da bir sı ra fi lm lə rin (“Fə tə li xan”, “Te le-
fon çu qız”) 2-ci re jis so ru olub, sə nəd li fi lm lə rə qu ru luş ve rib.

27 de kabr 1932 – Xalq ar tis ti, ta nın mış bəs tə kar Oq tay Ka zı mi 
(Oq tay Məm məd oğ lu Ka zı mov; 1932 – 9.8.2010) As ta ra şə hə rin-
də do ğu lub. 200-dək mah nı nın, ta ma şa la ra mu si qi nin, “Şə hid lər” 
sim fo ni ya sı, “Hop hop na mə” ora to ri ya sı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

27 de kabr 1934 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş, Döv lət mü ka fat la rı 
laureatı İb ra him İs ma yıl oğ lu Zey na lov (1934 – 6.3.2008) Ba kı da 
do ğu lub. İma dəd din Nə si mi (T.Məm mə dov la bir gə), Şah İs ma yıl 
Xə tai (Z.Meh di yev lə bir gə) və b. gör kəm li şəx siy yət lə rin abi də lə ri-
nin həm müəl li fi  dir. Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

27 de kabr 1938 – Xalq ar tis ti Sə fu rə Ağa ba la qı zı İb ra hi mo va 
(1938 – 21.12.2020) Ba kı da ana dan olub. Mil li Dram Teat rın da 
ça lı şıb. “Se vil”, “Ar şın mal alan”, “Al ma al ma ya bən zər”, “Dər viş 
Pa ri si part la dır”, “Qa yı na na” və s. fi lm lər də çə ki lib.

28 de kabr 1918 – Şair, tər cü mə çi İb ra him Kə bir li (İb ra him İs ma-
yıl oğ lu İb ra hi mov; 1918-1995) Tər tər ra yo nu nun Kə bir li kən din-
də ana dan olub. Azər bay can di lin dən rus di li nə ədə bi tər cü mə lər 
edib. Mosk va da “So vets ki pi sa tel” nəş riy ya tın da re dak tor iş lə yib. 

28 de kabr 1920 – Əmək dar elm xa di mi, fi  lo sof, aka de mik Fi-
ru din Qa sım oğ lu Kö çər li (1920 – 3.6.2005) Gə də bəy ra yo nu nun 
İsa lı kən din də do ğu lub. Azər bay can EA-nın Fəl sə fə və Hü quq İns-
ti tu tu nun di rek to ru (1967-1985) iş lə yib.

28 de kabr 1927 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Nə ri-
man Hə bib oğ lu Məm mə dov (1927 – 6.4.2015) Nax çı van şə hə rin-
də do ğu lub. Əsər lə ri: “Şeyx Sə nan” ba le ti, “Hü seyn Ca vid” sim fo-
ni ya sı və s.

28 de kabr 1941 – Ta nın mış şair, pub li sist Şah mar Ək bər oğ lu 
Ək bər za də (1941 – 30.8.2000) Ağ dam ra yo nu nun Çə mən li kən-
din də do ğu lub. “Ana ma lay la”, “Sev gi borc ve ril məz”, “Haq qa pən-
cə rə” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. “Mə də niy yət” qə ze ti nin baş re dak-
to ru (1991-2000) olub.

28 de kabr 1968 – Xalq ar tis ti Mus ta fa Hə şim oğ lu Mər da nov 
(28.2.1894 – 1968) və fat edib. Aka de mik  Dram Teat rın da ça lı şıb, 
fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. Azər bay can Teatr Cə miy-
yə ti nin səd ri olub.

Dünya
25 de kabr 1813 – Al man şairi Frid rix Vil helm Ve ber (Fried rich 

Wil helm We ber; 1813-1894) ana dan olub.
25 de kabr 1977 – Dün ya şöh rət li in gi lis akt yo ru, re jis sor, sse-

na rist Çar li Çap lin (Char les Spen cer Chap lin; 16.4.1889  – 1977) 
və fat edib.

26 de kabr 1891 – Ame ri ka ya zı çı sı və rəs sa mı Hen ri Mil ler 
(Henry Va len ti ne Mil ler; 1891-1980) ana dan olub.

27 de kabr 1901 – Al man akt ri sa sı, mü ğən ni Mar len Dit rix (Mar-
le ne Diet rich – Ma rie Mag da le ne Diet rich; 1901 – 6.5.1992) ana-
dan olub. 

28 de kabr 1925 – Məş hur rus şairi  Ser gey Ye se nin (3.10.1895 
– 1925) dün ya sı nı də yi şib.

28 dekabr 1945 – Amerika yazıçısı Teodor Drayzer (Theodore 
Herman Albert Dreiser; 27.8.1871 – 1945) vəfat edib.

Hazırladı:  Vüqar Orxan

25–28 dekabrXatirə təqvimi

Sənətlə  döyünən  ürək

Teatr Muzeyində uşaqlar üçün ustad dərsi

Cə fər Cab bar lı adı na 
Azər bay can Döv lət 
Teatr Mu ze yin də Ye ni 
il bay ra mı ərə fə sin-

də ənə nə vi ola raq uşaq lar 
üçün “Şam ağa cı nı özün 
bə zə” ad lı us tad dər si təş kil 
olu nub.

Mu zey dən bil di ri lib ki, dərs-
də iş ti rak edən uşaq lar öz əl lə ri 
ilə müx tə lif Ye ni il at ri but la rı – 
oyun caq lar, çə ləng lər və hö rük-

lər ha zır la yıb lar.
Da ha son ra on lar mu zey 

əmək daş la rı tə rə fi n dən ha zır-
lan mış əy lən cə li in tel lek tual 
oyun lar da iş ti rak edib lər.

Son da iş ti rak çı la ra mu zey tə-
rə fi n dən hə diy yə lər təq dim olu-
nub.

Us tad dər si CO VİD-19 pan-
de mi ya sı ilə əla qə dar məh dud 
say da audi to ri ya ilə ke çi ri lib, 
mü va fi q ka ran tin qay da la rı na 
əməl edi lib.

Məktəblərdə Aşıq Ələsgərin yubileyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlər

Azər bay can aşıq sə nə ti nin gör-
kəm li nü ma yən də si, bö yük söz 
us ta dı Aşıq Ələs gə rin 200 il lik 
yu bi le yi ilə əla qə dar öl kə baş çı-

sı nın sə rən ca mı na uy ğun ola raq  pay-
taxt mək təb lə rin də də sil si lə təd bir lər 
ke çi ri lir.

Ba kı Şə hə ri üz rə Təh sil İda rə sin dən bil-
di ri lib ki, ümu mi təh sil müəs si sə lə rin də bu 
möv zu da açıq dərs lər, ədə bi-bə dii ge cə lər, 
mü sa bi qə və ya rış lar təş kil edi lir. Bun dan 
baş qa, mək təb ki tab xa na la rın da Aşıq Ələs-
gər ir si nin təb li ği və əsər lə ri nin mü za ki rə si 
is ti qa mə tin də dis kus si ya lar təş kil edi lib.

Həm çi nin ümu mi təh sil müəs si sə lə-
rin də us tad sə nət ka rın 200 il lik yu bi le yi-
nə həsr edil miş rəsm sər gi lə ri nü ma yiş 
olu nur, di var qə ze ti və bül le ten lər ha-
zır la nır. “Aşıq Ələs gər və Azər bay can 
folk lo ru” möv zu sun da şeir mü sa bi qə si 
təş kil olu nub. Təd bir lər də Azər bay can 
aşıq poezi ya sı nı zir və lə rə yük səlt miş 
el sə nət ka rı haq qın da şa gird lə rə ge niş 
mə lu mat ve ri lir, onun 200 il lik yu bi le yi-
nin bü tün türk dün ya sı üçün əla mət dar 
ol du ğu bil di ri lir.

Şa gird lər tə rə fi n dən Aşıq Ələs gə rin 
şeir lə rin dən nü mu nə lər səs lən di ri lir, ədə-
bi-bə dii kom po zi si ya lar nü ma yiş et di ri lir.
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24 dekabr 2021son səhifə Heydər Əliyev Mərkəzində “Nəğmə dolu ürək”

Dekabrın29-daHeydərƏliyevMərkəzində“Nəğmədolu
ürək”adlıqala-konsertolacaq.KonsertÜzeyirHacıbəyliadına
AzərbaycanDövlətSimfonikOrkestrivəAzərbaycanDövlət
XorKapellasınınmüşayiəti,ƏməkdarartistFuadİbrahimovun
dirijorluğuiləkeçəcək.

Qala-konsertdəsolistlər–XalqartistləriAzərZeynalov(vokal),
FərhadBədəlbəyli(fortepiano),MuradAdıgözəlzadə(fortepiano),
Murad Hüseynov (fortepiano), Yeganə Axundova (fortepiano),
ƏməkdarartistRamilQasımov(vokal)çıxışedəcəklər.
Tanınmışmusiqiçilərin ifalarındaElzaİbrahimova,FikrətƏmi-

rov,QaraQarayev,Niyazi,OqtayZülfüqarov,SergeyRaxmani-
nov,SevilƏliyeva,TofiqQuliyevvəÜzeyirHacıbəylininəsərləri
səslənəcək.

Argentinada Nizaminin 880 illiyi 
münasibətilə konsert

DahiAzərbaycanşairivəmütəfəkkiriNizamiGəncəvinin880
illiyiArgentinadadaqeydedilib.Buölkədəkisəfirliyimizin
təşəbbüsü,LaPlataUniversitetinəzdindəfəaliyyətgöstərən
AzərbaycanşünaslıqkafedrasınıntəşkilatidəstəyiiləBuenos-
Ayresşəhərində,tarixi“TeatrodelGlobe”dəkonsertkeçirilib.

Tədbirin rəs-
mi hissəsində
çıxışedənsəfir
RəşadAslanov
xalqımızın bə-
şər mədəniy-
yəti xəzinəsi-
nə bəxş etdiyi
böyük ədəbi
şəxsiyyətlər-
dənolanNiza-
mi Gəncəvinin
ölməz əsərləri
ilədünyaşöhrətiqazandığınıbildirib.Səfirşairin880illiyişərəfi-
nə2021-ciilinAzərbaycanda“NizamiGəncəviİli”elanedildiyini
diqqətəçatdırıb.
KonsertproqramınınbirincihissəsindəxanəndəNurlanNama-

zov, tarzən,ƏməkdarartistiSahibPaşazadəvəkamança ifaçı-
sıOqtayŞərifovunifasındaNizamiGəncəvininqəzəlləri,xalqvə
bəstəkarmahnılarımız təqdimolunub. İkinci hissədə isə tarzən
S.PaşazadəpianodaSevincKərimovanınmüşayiətiiləAzərbay-
canvədünyabəstəkarlarının,ocümlədənməşhurArgentinabəs-
təkarıAstorPiazzollanınəsərləriniifaedib.Sənətçilərimizinçıxışı
alqışlarlaqarşılanıb.

Qırğızıstanlı kinorejissor Ankarada anılıb
Qırğızıstankinosənətininənməşhursimalarındanbiri,rejis-
sor,aktyor,SSRİXalqartisti,SSRİDövlətmükafatılaureatıBolot
Şamşiyev(1941-2019)anadanolmasının80-ciildönümündə
Ankaradaanıldı.

Dekabrın 21-də Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı –
TÜRKSOY,Qırğızıstanın Türkiyədəki Səfirliyi vəYerli Düşüncə
DərnəyininbirgəəməkdaşlığıiləBolotŞamşiyevinhəyatvəyara-
dıcılığınıəksetdirənsərgininaçılışıkeçirildi.TədbirdəTÜRKSOY
BaşkatibininmüaviniBilalÇakıcı,QırğızıstanınTürkiyədəkisəfiri
KubaniçbekÖmuraliyev,TürkiyəninMoldovavəAzərbaycandakı
sabiqsəfiriHulusiKılıç,TürkiyəvəQırğızıstankinosənətininnü-
mayəndələriiştirakedirdi.
Sərginin açılışından sonra Bolot Şamşiyev haqqında sənədli

filmnümayişetdirildi.
TədbirdəçıxışedənBilalÇakıcıbildirdiki,Qırğızıstanınənbö-

yük rejissorlarındanolanBolotŞamşiyevAnkaradaüçgünda-
vamedəcəktədbirlərləanılacaq:“80-90-cıillərdəqazaxvəqırğız
ədəbiyyatınınunudulmazəsərlərinissenariləşdirənvəbuvasitə
iləikixalqarasındaqardaşlıqbağlarınımöhkəmləndirən,dövlət-
lərarasıyaxınlaşmayatöhfəverənBolotŞamşiyevdövrünənçox
baxılanfilmləriniçəkib.Təəssüfki,qırğızxalqınınqəlbindəböyük
yertutan,hörmətləanılanBolotŞamşiyeviikiiləvvəlitirdik.Am-
ma inanırıqki, rejissorözfilmləri iləqırğızvəqazaxxalqlarının
yaddaşındaəbədiyaşayacaq”.
SəfirK.Ömüraliyevböyükkinoxadimininhəyatvəyaradıcılığın-

danbəhsetdi.Bildirdiki,kinorejissorBolotŞamşiyevfilmləri ilə
qırğızxalqınıdünyayatanıdıb.
ÇıxışlardansonraiştirakçılaraB.Şamşiyevin“İssık-kulgölünün

gəlincikləri”filminümayişetdirildi.
Mehparə Sultanova 

Ankara

Baş redaktor: Vüqar Əliyev

Ünvan: AZ 1012, Bakı şəhəri, Moskva prospekti 1D 
 Dövlət Film Fondu, 5-ci mərtəbə 

Telefon:  (012) 431-28-79 (baş redaktorun müavini)  
  431-57-72 (redaktor) 
  430-16-79; 530-34-38 (müxbirlər) 
  511-76-04 (mühasibatlıq, yayım) 
E-mail: qazet@medeniyyet.az
Lisenziya № AB 022279  
İndeks: 0187
Qiyməti: 60 qəpik

“Mədəniyyət” qəzetinin kompüter mərkəzində səhifələnib, 
“Azərbaycan“ nəşriyyatında çap olunub. 
Tiraj: 5146
Sifariş: 2770
Buraxılışa məsul: Fariz Yunisli

Yazılardakı faktlara görə müəlliflər cavabdehdir. 
Qəzetdə AZƏRTAC-ın materiallarından da istifadə edilir.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

“Ekspo Dubay” sərgisində məhdudiyyətlər 

Dünyanınənböyüksərgisi-
nəevsahibikimimüxtəlif
ölkələrdənnümayəndə
heyətlərini,eləcədəçoxsaylı

turistləriqəbuledənDubayşəhə-
ripandemiyanınciddifəsadları
iləüzləşib.

“Ekspo Dubay – 2020” sərgisində
COVİD-19-undahaçoxyayılmasıilə
bağlı məhdudiyyətlər tətbiq olunub.
Məlumatda qeyd olunur ki, sərginin
keçirildiyi ərazidə insanların birbaşa
təmasını azaltmaq məqsədilə kütlə-
vitədbirlər,ocümlədəntəqdimatlarvəkon-
sertlərmüvəqqəti olaraq dayandırılıb. Bun-
danbaşqa,PCRtestiüzrəməntəqələrinsayı
artırılıbvəxidmətipersonalınhər72saatda
birtestinyeninəticəsinitəqdimetməsitələb
olunur.
BirləşmişƏrəbƏmirliklərinin(BƏƏ)Səhiy-

yəNazirliyibildiribki,sentyabrdanbəriölkə-

də,ocümlədənDubayƏmirliyindəCOVİD-
19-a yoluxma halları artır. BƏƏ hökuməti
qarşıdangələnYeniilşənliklərinindəkeçiril-
məsiiləbağlıməhdudiyyətlərtətbiqetməyə
hazırlaşır.
Qeydedəkki,“EkspoDubay–2020”sər-

gisinə indiyədək7milyondanartıqziyarətçi
gəlib.

“Düşüncələri birləşdirək, daha yax-
şıgələcəkquraq” (ConnectingMinds,
Creating the Future) mövzusunda
“EkspoDubay–2020”oktyabrın1-dən
fəaliyyətə başlayıb. Ötən il açılması
nəzərdə tutulan, lakin pandemiya sə-
bəbindənbuiləertələnənsərgidə190
ölkətəmsilolunur.Sərgi2022-ciilmar-
tın31-nəqədərdavamedəcək.Ərazi
baxımından “Dubay Ekspo” bu günə
qədər təşkilolunanənböyüksərgidir.
400 hektardan çox ərazisi olan sərgi
tematikolaraq3hissəyəbölünür:da-
vamlılıq,mobillikvəimkan.

AzərbaycansərgidəHeydərƏliyevMərkəzi-
nintəşkilatçılığıilə“Gələcəyintoxumları”möv-
zusuiləçıxışedir.Üçmərtəbəli,ağacvəonun
budaqlarıformasınıxatırladanpavilyonunkon-
sepsiyasıtəsdiqedirki,yalnızinsankapitalının
inkişafıilədayanıqlıgələcəyənailolmaqmüm-
kündür.Pavilyonunsəhnəsindəkonsertlərvə
müxtəlifmədəniproqramlartəşkiledilir.

Xəbərverdiyimizkimi,
dekabrın21-dəMosk-
vadaMüstəqilDövlətlər
Birliyinin(MDB)huma-

nitarsahədəəldəedilən
yüksəknailiyyətlərəgörə
“Birlikulduzları”və“Debütlər
birliyi”mükafatlarınınnövbəti
təqdimatıkeçirilib.

Dövlətlərarası Humanitar
Əməkdaşlıq Fondu (DHƏF) və
MDB Humanitar Əməkdaşlıq
Şurası tərəfindən təsis olunan
mükafatlara bu il Azərbaycan-
dan Xalq artisti, Rusiya Böyük
Teatrının solisti Elçin Əzizov
(“Birlikulduzları”)vəDövlətİda-
rəçilikAkademiyasınınmüşaviri,
“BakıPolitoloqlarKlubu”nunrəh-
bəriZaurMəmmədov(“Debütlər
birliyi”)layiqgörülüblər.
Mükafatlandırma hibrid for-

matdatəşkilolunub,laureatların
birqismimərasiməonlaynşəkil-
dəqoşulublar.
DHƏF İdarə Heyətinin sədri,

Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri
PoladBülbüloğlulaureatlarıtəb-
rik edərək, bu mükafatın MDB
məkanında görkəmli insanları
birləşdirdiyiniqeydedib.“DHƏF
mükafatının laureatları görkəmli
bəstəkarlar, rəssamlar, həyatla-
rınıyaradıcılığavəməkanımızın
birləşməsinə həsr etmiş insan-
lardır. Özünütəcriddə olan hər
hansı bir mədəniyyət məhv ola
bilər. Mədəniyyət inkişaf etmək
üçündigərmədəniyyətlərləqar-
şılıqlı əlaqədə olmalı, ünsiyyət
qurmalı,təmasetməlidir.Fondu-
muzbu irsiqoruyubsaxlayaraq
böyükişlərgörür”,–deyəP.Bül-
büloğlubildirib.
DHƏF-nin həmsədri, Rusi-

ya Federasiyası Prezidentinin
beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq

üzrə xüsusi nümayəndəsi Mi-
xailŞvıdkoydaölkələrarasında
mədəniyyət sahəsində ünsiy-
yətin vacibliyini vurğulayıb: “Biz
çətin bir dövrdə, necə deyərlər,
bugün turbulentlikvəziyyətində
yaşayırıq. Bura toplaşanlar bilir
ki,mədəniyyətsahəsindəmüna-
sibətlərdaimidir,siyasibirləşmə-
lərdənasılıdeyil.Bu,bizimüçün
hərşeydənmühümdür”.
DHƏF-nin icraçı direktoru

Anatoli İksanovdiqqətəçatdırıb
ki,mərasiməMDB-ninhərölkə-
sindənhumanitarelmlər,mədə-
niyyət və incəsənət sahəsində
nailiyyətlər qazanmış insanlar
qatılıb: “Mənim üçün laureatlar-
danbiri–ElçinƏzizovhaqqında
ayrıca danışmaq xüsusilə xoş-
dur. Mən artıq 8 ildir ki, Böyük
Teatrda (A.İksanov 2000-2013-
cüillərdəBöyükTeatrındirekto-
ru olub – red.) işləmirəm, lakin
ElçinƏzizovhələovaxtmöhtə-

şəm səsi, heyrətamiz xarakteri
ilə fərqlənirdi. Teatrda ona pə-
rəstişedirlər,sevirlər”.A.İksanov
bu ilMDB-ninəsasmükafatının
laureatlarısırasındaElçinƏzizo-
vundayeralmasınaşadolduğu-
nubildirib.
Sonra mükafatların təqdimet-

məmərasimiolub.
Qeyd edək ki, bu il “Birlik ul-

duzları” mükafatına 9 ölkədən
13 namizəd irəli sürülüb. Azər-
baycanın Rusiyadakı səfiri Po-
lad Bülbüloğludanmükafatı qə-
bul edən Elçin Əzizov laureat
olan həmkarlarını təbrik edib,
DHƏF rəhbərliyinə təşəkkürünü
bildirib.
Bu il “Birlik ulduzları” müka-

fatının laureatları arasında şair,
ədəbiyyatşünas, Qazaxıstanın
XalqyazıçısıOljasSüleymenov,
Qırğız Respublikası Milli Elmlər
AkademiyasınınprezidentiMurat
Cumatayev,MoldovaMilliElmlər

Akademiyasının prezidenti İon
Tiqinyanu, Moskva Dövlət Bey-
nəlxalqMünasibətlərİnstitutunun
rektoru,akademikAnatoliTorku-
novvəbaşqalarıvar.
“Debütlər birliyi” mükafatı hu-

manitar sahədə gənc mütəxəs-
sislərə (35 yaşa qədər) təqdim
edilir.Ötənillərərzindəmükafat
şairlərə,həkimlərə,müəllimlərə,
alimlərə, abidələrin mühafizə-
siüzrəmütəxəssislərə,kitabvə
mütaliə təbliğatçılarına verilib.
Bu il mükafat MDB-də Böyük
Qələbənin75-ciildönümüilikimi
elanedilmiş2020-ciilinnəticələ-
rinəgörəverilib.
Azərbaycandan mükafata la-

yiq görülən Zaur Məmmədov
qeyd edib ki, biz ortaq tariximi-
zi,faşizməqarşıvuruşanqəhrə-
manlarımızıunutmamalıyıq:“Bu
mövzuonagörədahaaktualdır
ki,MDBməkanında,ocümlədən
bizim regionda faşist ideologi-
yasının nümayəndələrini şöh-
rətləndirmək cəhdləri müşahidə
olunurki,budayolverilməzdir”.
Mərasimdə MDB ölkələri-

nin Gənclər Simfonik Orkestri
laureatlar üçün xüsusi konsert
proqramı təqdim edib. 2007-ci
ildəyaradılanorkestrDHƏF-nin
layihələrindən biridir. Kollekti-
vəMDBölkələrindənolangənc
musiqiçilər,nüfuzlumüsabiqələ-
rinqalibləridaxildir.Builkollek-
tivRusiyanınXalqartistiSergey
Skripkanın rəhbərliyi ilə Rusiya
Dövlət Simfonik Kinematoqra-
fiya Orkestri əsasında fəaliyyət
göstərir.

Mədəniyyətlərin inkişaf etməsi üçün 
qarşılıqlı əlaqələr vacibdir

MDB-nin əsas mükafatları təqdim olunub

2022-ci il üçün “MDB-nin mədəniyyət paytaxtı”
2021-ciildə“MDB-ninmədəniyyətpaytaxtı”
olanTacikistanınDüşənbəşəhəribuesta-
fetiniQırğızıstanınKarakolşəhərinətəhvil
verib.SədrəddinAyniadınaTacikistanDövlət
AkademikOperavəBaletTeatrında“Düşənbə
–MDB-ninmədəniyyətpaytaxtı–2021”ilinin
bağlanışmərasimikeçirilib.

MərasimdəMDB İcraiyyəKomitəsi sədrinin–
icraçıkatibinmüaviniBeketjanJumaxanov,Dü-
şənbəşəhərisədrininmüaviniAmirxonKurban-
zodailərzindəDüşənbədəkeçiriləntədbirlərdən
danışıblar.

SonraQırğızıstanın İssık-kul vilayətininKara-
kolşəhəri2022-ciildə“MDB-ninmədəniyyətpay-
taxtı”elanedilib.
QırğızıstanınTacikistandakıSəfirliyininmüşa-

viriMederSoorbekovestafetinKarakolşəhərinə
keçməsindənməmnunolduğunubildirib,2022-ci
ilərzindəplanlaşdırılanlayihələrdəndanışıb.
Düşənbə“MDB-ninmədəniyyətpaytaxtı”mis-

siyasını 2020-ci ildə bu adı daşımış Şımkent
(Qazaxıstan) şəhərindən təhvil almışdı. “MDB-
ninmədəniyyətpaytaxtı”proqramıçərçivəsində
Azərbaycanınikişəhəri–Qəbələ(2013)vəGən-
cə(2017)dəbuadıdaşıyıb.

Avropada pandemiya qayğıları 
sərt addımları zəruri edir

FransavəAlmaniya
hökumətlərikoro-
navirusun”omik-
ron”ştammının

yayılmasınınqarşısını
almaqməqsədilə
səyahətqaydaların-
dadəyişiklikediblər.
Dəyişikliyəəsasən,
BöyükBritaniyadan
gələnlərüçüntədbir-
lərsərtləşdirilib.

Şənbə günündən etibarən Böyük
Britaniyadan Fransa və Almaniyaya
yalnız vacib səyahətləri etməkmüm-
künolacaq.Ölkəyəgələnşəxslərdən
səyahətdən24saatəvvəledilənmənfi
PCR testi tələbediləcək.Sərnişinlər-
dəndə48saatözünütəcridetmələri
tələbolunacaq.Ölkəyədaxilolduqdan
2günsonra ikinciCOVİDtestiverib,
ancaqneqativ nəticə təqdimedəbil-
məyənsərnişinlərüçünbumüddətbir
həftəyəqədərartır.
İtaliyadaisəCOVİD-19pandemiya-

sı ilə əlaqədar qüvvədə olan xüsusi
karantin rejimininmüddəti daha3ay
davam edəcək. Hökumət son həftə-
lərdəCOVİD-19infeksiyasınagündə-

likyoluxmahallarınınartdığınınəzərə
alaraqxüsusikarantin rejimininmüd-
dəti 2022-ci il martın 31-dək uzadıl-
masıbarədəqərarqəbuledib.
Səhiyyə naziri Roberto Speranza

bildirib ki, Avropa İttifaqına (Aİ) üzv
dövlətlərdən İtaliyaya səyahət edən-
lər vaksinasiya sertifikatı ilə yanaşı,
COVİD-19-a qarşı testdən keçməli
olacaqlar.Qitə ölkələrindəngələn və
peyvəndolunmayanlarİtaliyada5gün
karantində qalacaq.Aİ-yə üzv olma-
yan ölkələrdən gələnlər üçün isə 10
günlükkarantintələbiqoyulacaq.
İtaliyadapandemiyailəbağlıxüsusi

karantinrejimi ilkdəfə2020-ci ilyan-
varın31-dətətbiqedilib.

Riman hipotezi
Alimlər “Minilliyin yeddi problemindən 

biri”ni həll etdiklərini bildirirlər
KembricdəkiKleyadınaRiyaziyyatİnstitutu2020-ci
ilinmayayındadünyariyaziyyatçılarınınbirəsrdən
artıqmüddətdəhəlletməyəçalışdığıRimanhipo-
tezini“Minilliyinyeddiproblemindənbiri”elanedib.
İnstitutdünyaalimlərinəmüraciətedərəkbuproble-
minhəlliüçün1milyondollarmükafatayırıb.

Bugünlər-
dəVene-
sueladan
dördalim
–Rodolfo
A-Nye-
vesRivas,
Pedro
Fer nan des 
Navarrete,
Maksim-

lianaBandresDiasvəZollnerKastellanoPabinbirgə
məlumatyayaraqRimanhipotezinihəlletdiklərinivə
hazırdaVenesuelaFizika,RiyaziyyatvəTəbiətElmləri
Akademiyasınınrəyinigözlədiklərinibildiriblər.
Məlumatdabildirilir ki, dörd riyaziyyatçı 2015-ci il-

dənbuhipotezinhəlliüzərindəçalışırlar.Akademiya-
nınmüsbətrəyindənsonravenesuelalıalimlərinhəlli
beynəlxalqelmicəmiyyətinekspertlərinətəqdimedi-
ləcək.

Cavi̇d
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