
De kab rın 28-də Bey nəl xalq Mu ğam 
Mər kə zin də Mə də niy yət Na zir li yi-
nin bi ril lik fəaliy yə ti nə həsr olu nan 
mət buat konf ran sı ke çi ril di. “Mə-

də niy yət Na zir li yi: 2021-ci il üz rə hə dəf-
lər və nə ti cə lər” möv zu sun da təd bi ri 
na zir li yin Me dia və kom mu ni ka si ya 
şö bə si nin mü di ri Mər yəm Qa far za də 
aça raq KİV nü ma yən də lə ri ni sa lam la-
dı. İl ər zin də na zir lik tə rə fin dən hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə lə rin işıq lan dı rıl ma sın da 
gös tə ri lən dəs tə yə və əmək daş lı ğa gö rə 
me dia nü ma yən də lə ri nə tə şək kü rü nü 
bil dir di: “Na zir li yin məq səd lə rin dən bi ri 
də mə də niy yət sa hə sin də ki ye ni lik lə ri 
ope ra tiv şə kil də ic ti maiy yə tə çat dır maq-
dır. Bu yol da kör pü ya rat dı ğı nız üçün hər 
bi ri ni zə min nət da rıq”. 

Da ha son ra mə də niy yət na zi ri Anar Kə-
ri mov səh nə yə də vət edil di. Na zir mət buat 
konf ran sı na qa tı lan KİV nü ma yən də lə ri və 
mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri ni sa lam-
la ya raq qar şı dan gə lən Dün ya Azər bay can-
lı la rı nın Həm rəy lik Gü nü və Ye ni il mü na si-
bə ti lə təb rik et di. 

Na zir diq qə tə çat dır dı ki, 2021-ci il öl kə miz 
üçün Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh-
bər li yi ilə Və tən mü ha ri bə sin də Qə lə bə nin bi-
rin ci il dö nü mü və Qa ra ba ğa bö yük qa yı dı şın 
ilk ad dım la rı ki mi yad da qal dı: “Mə də niy yət 
Na zir li yi ola raq fəxr edi rik ki, bu pro ses dən 
kə nar da qal ma dıq və öz töh fə lə ri mi zi ver dik”. 

2021-ci ilin əv və lin də na zir lik tə rə fi n dən 9 
hə dəf üz rə fəaliy yət pla nı nın bə yan edil di-
yi ni bil di rən Anar Kə ri mov de di: “Hə də fi  miz 
bu bənd lə ri söz də de yil, əməl də ic ra et mək 
idi. Bu gün ar tıq nə ti cə lə ri elan et mək vax-
tı dır. Mə də niy yət Na zir li yi xal qı mı zın ya rat-
dı ğı zən gin mə də niy yə ti və mad di-mə nə vi 
ir si qo ru maq, in ki şaf et dir mək, məz mu nu nu 
zən gin ləş dir mək və gə lə cək nə sil lə rə la yi-

qin cə çat dır maq, elə cə də dün ya miq ya-
sın da onu təb liğ et mək, ha be lə bu sa hə də 
döv lət si ya sə ti ni sə mə rə li şə kil də hə ya ta ke-
çir mək is ti qa mə tin də fəaliy yət gös tə rib”. 

İdarəetmə sistemində islahatlar

Mə də niy yət sa hə sin də və ida rəet mə sis te-
min də is la hat la rın apa rıl ma sı hə də fi  ilə bağ lı 
2030-cu ilə dək “Azər bay can Res pub li ka sı nın 
mə də niy yət st ra te gi ya sı”nın ha zır lan ma sı ilə 
bağ lı iş lə rin gö rül dü yü nü diq qə tə çat dı ran na-
zir qeyd et di ki, bu sa hə də 5 is ti qa mət üz rə 
(mə də ni ir sin qo run ma sı, in san ka pi ta lı nın 
in ki şa fı, ya ra dı cı sə na ye yə dəs tək, Azər bay-
can mə də niy yə ti nin bey nəl xalq sə viy yə də 
təş vi qi, mə də niy yə tin Qa ra ba ğa, Qa ra ba ğın 
mə də niy yə tə qa yı dı şı) priori tet lər elan edi lib. 
Həm çi nin hü qu qi ba za nın ye ni dən qu rul ma sı 
da nə zər dən ke çi ri lir. Bu hə dəf üz rə Mə də niy-
yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma-
sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti nin 
fəaliy yə ti nin tək mil ləş di ril mə si məq sə di lə 5 
ye ni re gional ida rə ya ra dı lıb. 

Bil  di  ril  di ki, mə  də  niy  yət və ya  ra  dı  cı  lı  ğın 
in  ki  şa  fı məz  mu  nu  nun zən  gin  ləş  di  ril  mə  si hə -
də  fi  üz  rə Azər  bay  can Film Ko  mis  si  ya  sı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı, “Azər  bay  can  fi lm” Ki  nos  tu  di  ya -
sın  da apa  rı  lan is  la  hat  lar, 12-ci Bey  nəl  xalq 
Qı  sa  met  raj  lı Film  lər Fes  ti  va  lı, IV “Ani  ma  fi lm” 
Bey  nəl  xalq Ani  ma  si  ya Fes  ti  va  lı, “Bö  yük qa -
yı  dış” qı  sa  met  raj  lı bə  dii, sə  nəd  li və ani  ma  si -
ya fi lm la  yi  hə  lə  ri mü  sa  bi  qə  si və di  gər la  yi  hə -
lə  ri qeyd et  mək olar. Məhz bu hə  dəf üz  rə il 
ər  zin  də 40-dək bə  dii, sə  nəd  li və ani  ma  si  ya 
fi l  mi çə  ki  lib. Film  lə  ri  miz bey  nəl  xalq fes  ti  val-
lar  da iş  ti  rak edə  rək mü  ka  fat  la  ra la  yiq gö  rü -
lüb.

29 il  dən son  ra azad Şu  şa  da “Xa  rı  bül  bül” 
mu  si  qi fes  ti  va  lı, XVI Bey  nəl  xalq Ba  kı Caz 
Fes  ti  va  lı, Qə  bə  lə Mu  si  qi Fes  ti  va  lı, Üze  yir 
Ha  cı  bəy  li Bey  nəl  xalq Mu  si  qi Fes  ti  va  lı, Və -
tən mü  ha  ri  bə  sin  də Qə  lə  bə  yə həsr olun  muş 
bəs  tə  kar  lıq mü  sa  bi  qə  si və di  gər la  yi  hə  lər 
ilin mu  si  qi mən  zə  rə  si  nin zən  gin  li  yin  dən xə -
bər ve  rir. 
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“Qarabağ 
ilmələrdə” 
sənədli filmi 
təqdim olundu
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“Kreativ Azərbaycan Könüllüləri”
Hərəkatının təqdimatı

keçirilib
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Tokioda caz 
konsertində 
Azərbaycan 
musiqisi

səh. 8

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

Sankt-Peterburqda MDB dövlət 
başçılarının qeyri-rəsmi görüşü 

De kab rın 28-də Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Sankt-Pe ter burq şə hə-
rin də MDB döv lət baş çı la rı nın qey ri-rəs mi gö rü şü ke çi ri lib.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev gö rüş də 
iş ti rak edib.

Ru si ya Pre zi den ti Vla di mir Pu tin Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vi qar şı la yıb.

MDB döv lət baş çı la rı bir gə fo to çək di rib lər.
Ru si ya Pre zi den ti Vla di mir Pu tin gö rüş də çı xış edib.
Son ra ko ro na vi rus pan de mi ya sı na qar şı mü ba ri zə mə sə lə lə ri 

ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.
Gö rüş dən son ra MDB döv lət baş çı la rı nın qey ri-rəs mi na ha rı 

olub.
Pre zi dent İl ham Əli ye vin Sankt-Pe ter burq şə hə ri nə sə fə ri de-

kab rın 28-də ba şa ça tıb.

“Ekspo Dubay” sərgisində Azərbaycan 
ritmləri və rəqsləri

Hey dər Əli yev Fon du və Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
de kab rın 27-də “Eks po Du bay 2020” dün ya sər gi si nin Du bay 
Mil le nium am fi teat rın da “Azər bay can ritm lə ri və rəqs lə ri” ad lı 
möh tə şəm kon sert proq ra mı təq dim olu nub.

Kon sert də “Na tiq” ritm qru pu, Azər bay can Döv lət Rəqs An-
samb lı, Azər bay can Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı, Ba kı Xo-
reoq ra fi  ya Aka de mi ya sı nın rəqs qru pu və Azər bay can Döv lət 
Sər həd Xid mə ti nin “Mir va ri” rəqs qru pu rən ga rəng proq ram la 
çı xış edib lər. “Qa val daş”, “Qa ra bağ”, “Mir zə yi”, “Nəl bə ki”, “Sa rı 
gə lin” və s. kom po zi si ya lar ta ma şa çı la rın al qış la rı ilə qar şı la nıb.

Mu si qi və rəqs lə ri mi zin ecaz kar çə lən gi ilə bə ra bər səh nə də-
ki mo ni tor da Azər bay ca nın ta ri xi, coğ ra fi  ya sı, mil li xal ça la rı mız, 
şə bə kə sə nə ti, Şu şa və Cı dır dü zü nün gö rün tü lə ri də iz lə yi ci lə rin 
bö yük ma ra ğı na sə bəb olub.

Anş laq la ke çən kon ser tin so nun da UNES CO-nun Qey ri-mad di 
mə də ni irs si ya hı sı na da xil olan mil li rəq si miz – “Yal lı” sə da la rı 
al tın da bü tün audi to ri ya rəqs edib və kon sert ta ma şa çı la rın “Qa-
ra bağ Azər bay can dır!” şüarı ilə ye kun la şıb.

Təd bir də öl kə mi zi mə də niy yət na zi ri nin müavi ni Sev da Məm-
mə də li ye va nın baş çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti təm sil edib.

davamı səh. 2-də

İlin teatr fraqmentləri və
yaddaşlara yazılan yubiley

Ya şa nan ilin ba şa çat ma sı hər 
bir fəaliy yət sa hə si üçün həm də 
he sa bat mə qa mı dır. İl ər zin də 
teatr sa hə sin də baş ve rən lə rə 
qı sa nə zər ye ti rə cə yik. Əs lin də, 
söh bət teatr dan ge dir sə, bu na 
bü töv lük də il də de mək ol maz. 
Çün ki teatr lar da fəaliy yət pan de-
mi ya ilə bağ lı ka ra tın şə raitin də 
mü va fiq yum şa dıl ma qə ra rın dan 
son ra – okt yab rın 1-dən baş la dı. 

Tə bii ki, bu müd dət ər zin də  iri-
miq yas lı fes ti val lar, yad da qa lan 
prem ye ra lar ol ma dı. İl ər zin də yad-
da qa lan lar sı ra sın da Zə fər Gü nü-
nə, İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də ki 
şan lı Qə lə bə mi zin il dö nü mü nə həsr 
olun muş iki öl kə da xi li teatr fes ti va lı-
nı qeyd edə bi lə rik.

Mə də niy yət Na zir li yi və Teat ro.
az por ta lı Və tən mü ha ri bə sin də 
Zə fə ri mi zi səh nə əsər lə rin də ya-
şat maq, elə cə də teatr sə nət çi-
lə ri ni ye ni ya ra dı cı tə şəb büs lə rə 

təş viq et mək məq sə di lə “4.4” Qı sa 
Ta ma şa lar Fes ti va lı ke çir di. 

Mə də niy yət Na zir li yi və Teatr 
Xa dim lə ri İt ti fa qı nın təş ki lat çı lı ğı 
ilə Qə lə bə mi zin il dö nü mü nə həsr 
olun muş “Qa lib olan Azər bay can” 
ad lı ta ma şa lar fes ti va lı da baş 
tut du. Bun dan baş qa, Mə də niy-
yət Na zir li yi nin dəs tə yi, AT Xİ-nin 
tə şəb bü sü və iş ti ra kı ilə bir qrup 
teatr təm sil çi si post so vet öl kə lə ri 
gənc lə ri nin teatr fo ru mun da iş ti-
rak et di lər.

“Ni za mi Gən cə vi İli” ilə bağ-
lı öl kə teatr la rı bir sı ra ya ra dı cı-
lıq tə şəb büs lə ri ni reali zə et mə yə 
ça lış dı lar. Na zir li yin dəs tə yi ilə 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Mil-
li Dram Teat rın da “İs kən də rə ye ni 
na mə” ad lı ta ma şa nın prem ye ra sı 
real laş dı.

Ta nın mış teatr xa dim lə ri nin yu-
bi ley və xa ti rə ge cə lə ri də ilin mə-
də niy yət mən zə rə sin də yer al dı.
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2021-ci ildə kino yaddaşına yazılanlar
Pan de mi ya nın ya rat dı ğı müəy yən məh du diy yət lə ri nə zə rə 
al saq, 2021-ci ilin ki no muz üçün məh sul dar keç di yi ni de yə 
bi lə rik. C.Cab bar lı adı na “Azər bay can film” Ki nos tu di ya sı, 
“Sal na mə film” stu di ya sı və Ba kı Me dia Mər kə zi ye ni ek ran 
əsər lə ri ilə ki no se vər lə ri se vin dir di lər. Bir sı ra özəl stu di ya lar 
da pro se sə öz töh fə lə ri ni ver di lər. 

“Azər-
bay can fi lm” 
il ər zin də 
3 tam met-
raj lı və 1 
qı sa met raj lı 
bə dii fi lm, 1 
bə dii te le-
vi zi ya fi l mi 
(5 his sə li), 
bir se rial, 
9 sə nəd li fi lm is teh sal edib, o cüm lə dən 2 ra dio və te le vi zi ya 
la yi hə si hə ya ta ke çi rib. 

İl ər zin də Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi ilə El çin Mu saoğ lu-
nun “Mər yəm”, (“Si ne ma Evi” şir kə ti ilə bir gə), Xalq ar tis ti Va qif 
Mus ta fa ye vin 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si nə həsr olun muş “Hə-
yat, de yə sən, gö zəl dir” (“Fər yad II”), Asif Rüs tə mo vun “Mər mər 
so yu ğu” (“İc ti mai TV”, Ba kı Me dia Mər kə zi və “Ari zo na Pro duc-
tions” ilə bir gə) tam met raj lı bə dii fi lm lə ri nin is teh sa lı ba şa çat dı-
rı lıb. Hər üç ek ran əsə ri növ bə ti il ta ma şa çı la ra təq dim edi lə cək.
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Ba şa ça tan il Azər bay can mu si qi mə də niy yə ti ta ri xin də rən-
ga rəng təd bir lər və ma raq lı la yi hə lər lə yad daş la ra ya zıl dı. 
Pan de mi ya nın qa çıl maz məh du diy yət lə ri şə raitin də də ol sa, 
kon sert sa lon la rı ta ma şa çı la rın üzü nə açıl dı, fes ti val lar, kon-

sert proq ram la rı sə nət se vər lə rin gö rü şü nə gəl di... 

Ma yın 12-də Azər bay ca nın 
mə də niy yət pay tax tı olan Şu şa 
il lə rin həs rət do lu ay rı lı ğın dan 
son ra “Xa rı bül bül” mu si qi fes ti-
va lı na ev sa hib li yi et di. Fes ti val 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin çı xı şı 
ilə baş la dı. Döv lət baş çı sı uzun 
fa si lə dən son ra Cı dır dü zün də – 
hər bi ri miz üçün mü qəd dəs olan 
Şu şa da “Xa rı bül bül” fes ti va lı nın 
ke çi ril mə si mü na si bə ti lə Azər-

bay can xal qı nı ürək dən təb rik 
et di. 

Hey dər Əli yev Fon du nun 
təş kil et di yi, zən gin re per tuar 
əsa sın da qu rul muş fes ti val da 
Azər bay can da ya şa yan müx tə lif 
xalq la rın mu si qi kol lek tiv lə ri çı-
xış et di lər, xalq və klas sik mu si qi 
nü mu nə lə rin dən iba rət proq ram 
təq dim olun du.
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Nizaminin irsi ilə ölkəmizi də tanıdırıq
səh. 3

Qələbə ruhlu notların hakim olduğu il

Mədəniyyət Nazirliyi 2021-ci ilə yekun vurdu
“Fəxr edirik ki, ölkəmizin inkişaf prosesindən kənarda qalmadıq və öz töhfələrimizi verdik”
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əvvəli səh. 1-də
Pandemiya şərtləri daxilində 2021-ci ildə

teatr sahəsində də müəyyən uğurlar oldu.
“4.4” Qısa Tamaşalar Festivalı, “Qalib olan
Azərbaycan”tamaşalarfestivalı,habeləMə-
dəniyyət Nazirliyinin teatr təhsili sahəsində
islahatların aparılması, kadr potensialının
yüksəldilməsiməqsədilə “Gənc teatrprodü-
serləriüçünlaboratoriya”layihəsiüzrəRusi-
yaDövlətTeatrSənətiİnstitutu(QİTİS)iləbir-
gətəşkiletdiyiprodüserlərüçünlaboratoriya
busahənininkişafıməqsədidaşıyırdı.

***
BakıdakeçirilənVIIBakıBeynəlxalqKitab

Sərgikitabvənəşriyyatsahəsindəbuilinən
əlamətdarhadisəsioldu.Builkisərgi“Nizami
Gəncəvi İli”nəhəsrolunmuşdu.Sərgi çərçi-
vəsindəmaraqlıtəqdimatlar,tanınmışyazar-
larlagörüşlərtəşkilolundu.İlərzindəhəmçi-
ninMədəniyyətNazirliyivəMilliKitabxananın
birgətəşkilatçılığıiləişğaldanazadolunmuş
ərazilərdə yaradılacaq kitabxanalar üçün
“Qarabağakitablagedək”layihəsiüzrəkitab
toplamakampaniyasıdavametdirilib.

***
Nazir yeni mədəni dəyərlərin yaradılma-

sı, yaradıcı sənayelərin inkişafı hədəfi üzrə
AzərbaycanDizaynerlərAssosiasiyası,Azər-
baycanÇağdaşİncəsənətİnstitutuvəAzər-
baycanYaradıcıSənayelər Federasiyasının
yaradılmasını da 2021-ci ilin uğurları kimi
səciyyələndirdi.AnarKərimovLənkəranşə-
hərininqastronomiyatematikasıüzrəUNES-
CO-nunYaradıcıŞəhərlərŞəbəkəsinədaxil
edilməsinindəilinuğurlarındanolduğunude-
di.UNESCO iləəməkdaşlıqdayenipilot la-
yihələrhazırlandığınıbildirənnazirtəşkilatla
əlaqələrin inkişafında Birinci vitse-prezident
Mehriban xanımƏliyevanın xidmətlərini xü-
susivurğuladı.Bildirdiki,gələnilUNESCO-
nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi
üzrəReprezentativSiyahısına salınması ilə
bağlı “İpəkçilik və toxuculuq üçün ənənə-
vi ipək istehsalı”, “Sədəf sənəti”, “Pəhləvan
–ənənəvizorxanaoyunlarıvəidmannövlə-
ri”, “MollaNəsrəddinşifahixalqədəbiyyatı”,
“Çaymədəniyyəti” və “Balaban sənətkarlığı
və ifaçılıq sənətləri” nominasiya faylları üz-
rəmüraciət ediləcək.Həmçinin2022-ci ildə
FikrətƏmirovun100,2023-cüildəHacıZey-
nalabdinTağıyevin200illikyubileyləriUNES-
CO-daqeydediləcək.

Mə də niy yə tin Qa ra ba ğa 
qay ta rıl ma sı

AnarKərimovilərzindəmədəniyyətinQa-
rabağa qaytarılması, işğaldan azad edilmiş
ərazilərin mədəni irsinin və infrastrukturu-
nunbərpasıistiqamətindədövlətimiztərəfin-
dənardıcılişlərinhəyatakeçirildiyinibildirdi.
Qeydetdi ki, işğaldanazadolunmuşŞuşa,
Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Xocavənd, Qu-
badlı,LaçınvəKəlbəcərrayonlarıərazisində
MədəniyyətNazirliyi tərəfindən ilkinmonito-
rinqlər aparılıb. Dövlət qeydiyyatında olan
403 tariximədəniyyət abidəsinəbaxış keçi-
rilib. Eləcə də 162 dövlət qeydiyyatında ol-
mayantarixi,memarlıq,arxeolojimənşəliob-
yektinmonitorinqiaparılıb.Şuşadayerləşən
45abidəninüzərinəməlumatlövhəsiquraş-
dırılıb,həmçininabidələrinelektronxəritələri
hazırlanıb.Bundanəlavə,ilərzindəölkəüzrə
110mədəniyyətabidəsininpasportuvəabi-
dələrinmühafizəzonasıüzrə72layihətəsdiq
edilib.
Nazirlik Şuşada Bülbülün Ev-Muzeyinin

bərpasına dəstək verib, “Böyük Qayıdış –
mədəniyyətindirçəlişi”beynəlxalqkonfransı-
nıtəşkiledib.EləcədəHeydərƏliyevFondu
iləbirlikdəVaqifPoeziyaGünləri,“Xarıbülbül”
musiqi festivalı,MilliMusiqiGünüvəÜzeyir
HacıbəyliBeynəlxalqFestivalınınŞuşadada
qeydedilməsi, həmçinin “Qarabağınbərpa-
sı: yenidənqurmavə inkişaf” sərgisində işti-
raknazirliyinbuproseslərinmərkəzindəyer
almasıdeməkdir.

“Ni za mi ili”nin yad da qa lan 
tədbir lə ri

Dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə
2021-ci ilin dahi şair və mütəfəkkir Nizami
Gəncəvininanadanolmasının880 illiyişərə-
finə “NizamiGəncəvi İli” elanedilməsiAzər-
baycanmədəniyyətvəədəbiyyatınınbayramı
oldu. Əlamətdar il çərçivəsində Mədəniyyət
Nazirliyinin dəstəyi və iştirakı ilə respublika-
mızdavəölkəxaricində,beynəlxalq təşkilat-
larda müxtəlif tədbirlər, təqdimatlar keçirildi.

NizamiGəncəviBeynəlxalqFestivalı,bufes-
tivalçərçivəsindəgerçəkləşənNizamiGəncə-
viBeynəlxalqForumu, “İşıq festivalı.Nizami
Gəncəvi” adlı audiovizual layihə, həmçinin
tamaşa nümayişləri, konsert və sərgilər əla-
mətdar ilin yaddaqalan tədbirləri oldu. Eyni
zamanda Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə
mütəfəkkir şairin beş poemasının yer aldığı
nəşr–“NizamiGəncəvi.Xəmsə”kitabıTürki-
yədəçapedildi.

Beynəlxalq mədəni əməkdaşlıqda 
yeni uğurlar

İl ərzində Azərbaycan mədəniyyətinin
dünyadatəbliğiistiqamətindəişlərindavam
etdirildiyini bildirən nazir dedi ki, həmçinin
beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi
də diqqətdə saxlanılıb.Azərbaycan mədə-
niyyətininmüxtəlifsahələriüzrəxariciölkə-
lərdəkeçirilənfestivalvəmüsabiqələrdəiş-
tiraktəminedilib.İstedadlıuşaqvəgənclər
beynəlxalqincəsənətlayihələrindəuğurlara
imzaatıblar.
Bu il eyni zamanda beynəlxalq mədəni

əməkdaşlıq sahəsində də uğurlarla müşa-
yiət olunub. İCESCO Baş direktorunun öl-
kəmizəsəfərizamanı işğaldanazadedilmiş
ərazilərimizdə olması, Mədəniyyət Nazirliyi
tərəfindən irəli sürülən “Mədəniyyət naminə
sülh” qlobal kampaniyası, Şuşa şəhərinin
qarşıdakı illərdə islam və Türk dünyasının
mədəniyyətpaytaxtlarıelanedilməsiiləbağlı
İCESCOvəTÜRKSOY-lasəmərəliəməkdaş-
lıqdavametdirilib.Bu ilhəmçininUNESCO
Baş Konfransının 41-ci sessiyası gedişində
AzərbaycanRespublikası 2022-2025-ci illər
üzrətəşkilatınİcraiyyəŞurasınaüzvseçilib.
ÖlkəmizhəmdəUNESCO-nunSilahlımüna-
qişələrzamanımədənimülkiyyətinqorunma-
sıüzrəKomitəsinədəüzvolub.Bütünbunlar
ölkəmizin beynəlxalqmədəni əməkdaşlıqda
etibarlı tərəfdaşkimi tanınmasınınbariznü-
munəsidir.

Layihələr, yubileylər
AnarKərimovqeydetdiki,mədəniyyətimi-

zinölkədaxilindətəbliğiməqsədiləilərzində
müxtəlif layihələr həyata keçirilib, tədbirlər
təşkilolunub.Nazirliyinreallaşdırdığı“Mədə-
niyyətimizin simaları”, “Xristian irsimizi tanı-
yaq”, “İslam irsimizi tanıyaq”, “Mədəni yeni-
lənmə”, “Səhnədən səngərə”, habeləVətən
müharibəsinə həsr edilən sənədli filmlərin
çəkilişi gənc nəslin maarifənməsinə töhfə
vermişoldu.
Həmçinin görkəmlimədəniyyət xadimlə-

rininyubileyvəxatirəgecələrininkeçirilmə-
sidəmədəniyyətimizinölkədaxilindətəbli-
ğinəxidmətedir.BusıradaAşıqƏləsgərin
200, Xan Şuşinskinin 120, MikayılAbdul-
layevvəKamilƏliyevin100,TofiqBakıxa-
novun90vəbaşqaəlamətdaryubileytəd-
birləriictimaiyyəttərəfindənböyükmaraqla
qarşılandı.

***
NazirCOVİD-19pandemiyasıiləəlaqədar

mədəniyyət sahəsində yaranan çağırışların
həll edilməsinin də diqqətdə saxlanıldığı-
nıbildirdi.Qeydetdiki,kitabxana,qalereya
vəmuzeylər, eləcə də teatr və kino nüma-
yişi müəssisələri ilin əvvəlində fəaliyyətini
əsasənonlaynformatdaqurdu.Sonralarka-
rantin şərtlərindəki yumşalmalarlamüəyyən
qaydalara əməl etməklə intensiv fəaliyyət
təminedildi.

Anar Kərimov həmçinin “Davranış mədə-
niyyəti”layihəsihaqqındadasözaçdı.Qeyd
etdi ki, layihə mədəni irsimizin qorunması,
saxlanılması, dünyaya təbliği, gənc nəslin
Azərbaycanmədəniirsindənxəbərdarolma-
sıvəmilliruhdatərbiyəsi işindəMədəniyyət
Nazirliyininrolununyenidənformalaşdırılma-
sı iləbağlı stratejigöstərişin icrasıməqsədi
daşıyır. Nazirliyin bu istiqamətdə fəaliyyəti
üçünəsasplatformarolunuoynayacaq“Dav-
ranış Mədəniyyəti Konsepsiyası”nın hazır-
lanmasıüzrədəişlərdavametdirilir.

“Regionlarda teatrın inkişafında 
maraqlıyıq”

DahasonraAnarKərimovmedianümayən-
dələrinin suallarını cavablandırdı. Regionlar-
dakı muzeylərin fəaliyyəti və eksponatların
satın alınması məsələsinə aydınlıq gətirən
nazirbildirdiki,xüsusiləregionlardakımuzey-
lər,sadəcə,eksponatsaxlancıyanaşmasıilə
çalışır:“Təbiiki,istisnalarvar.ŞamaxıvəSa-
birabaddayerləşənmuzeylərdəmüsbətnəti-
cələrəldəedilib.Bizgələcəkdəbutəcrübəni
digər regionlarda olan muzeylərə də tətbiq
edəcəyik.Çalışacağıqki,muzeylərrahatlıqla
eksponatlarıəldəedəbilsinlər.Buradamaliy-
yəməsələləridənəzərəalınmalıdır”.
Regionlardakı teatrların fəaliyyəti barədə

danışannazirdedi:“Birsırabölgəteatrlarının
fəaliyyəti istədiyimizsəviyyədədeyil.Teatrın
inkişafınıbugünprioritetistiqamətlərdənbiri
kimi görürük.Regionlardahəmdövlət, həm
dəxalqteatrlarınınolmasınıistəyirik.Bumə-
sələ iləbağlı regionlarasəfərlərimizolacaq.
Hazırdaəsasyükpaytaxtteatrlarınınüzərinə
düşür. İstərdik ki, region teatrları da inkişaf
etsin.Bu,çoxvacibməsələdir”.
Musiqiməktəblərinəişəqəbullabağlısualı

cavablandıranmədəniyyətnazirigələnildən
musiqiməktəblərinəişəqəbulprosesininim-
tahanyolu iləkeçiriləcəyinidiqqətəçatdırdı.
Bildirdiki,imtahanlarıngecikməsininbirsıra
obyektivvəsubyektivsəbəblərivar:“Hazırda
ölkədə220-yəyaxınmusiqiməktəbimizvar.
Təəssüf ki,musiqiməktəblərinə işəqəbulla
bağlınöqsanlaraşkarlanıb.İmtahanlarınke-
çirilməsiüçünmetodologiyahazırlanmalıdır.
İstəyirikki,Dövlət İmtahanMərkəzinibu işə
cəlbedək.Həmçininmüəllimlərindiaqnosti-
kasınınaparılmasını istəyirikvəbununlada
nöqsanlarımüəyyənetməyəçalışırıq”.
HacıZeynalabdinTağıyevinabidəsininaçılı-

şı iləbağlıməsələbarədədanışannazirdedi
ki,abidəhazırdırvəaçılmasıiləbağlıməslə-
hətləşmələr aparılır. 2023-cü ildə mesenatın
anadan olmasının 200 illiyinin keçirilməsi də
planlaşdırılır. Həmçinin Mədəniyyət Nazirliyi
BakıMediaMərkəzi iləbirgəböyükxeyriyyə-
çihaqqındafilminçəkilməsinidənəzərdətutur.
Gələn il anadan olmasının 130 illiyi tamam

olacaqistiqlalşairiƏhmədCavadlabağlıMədə-
niyyətNazirliyitərəfindəntəklifərhazırlandığını
bildirənnazireynizamandaşairinev-muzeyinin
yaradılmasıməsələsinədəbaxılacağınıdedi.
 “Netfix”lə əməkdaşlıq barədə söz açan

nazirbildirdiki,bununlabağlımüəyyənstan-
dartlar var vəAzərbaycanfilmlərindədəbu
standartlarnəzərəalınmalıdır.Gələn il “Qa-
rabağ”FutbolKlubuiləbağlısənədlifilmində
çəkilməsinəzərdətutulur.Mədəniyyətnaziri
TeatrAgentliyinin yaradılması istiqamətində
dəişlərinaparıldığınıdiqqətəçatdırdı.
Mətbuatkonfransınınsonundaxatirəfoto-

suçəkdirildi.
Lalə Azəri

“Qarabağ ilmələrdə” sənədli filminin təqdimatı
Dekabrın28-dəNizamiKinoMərkəzində“Qarabağilmələrdə”
sənədlifilminintəqdimatmərasimikeçirildi.

MərasimdəMədəniyyətNazirliyininAparatrəhbəriVasifEyvaz-
zadə,“Azərxalça”AçıqSəhmdarCəmiyyəti(ASC)İdarəHeyətinin
sədriEminMəmmədov,mədəniyyət,incəsənətxadimlərivədigər
qonaqlariştirakedirdilər.
Filmin nümayişindən öncə çıxış edən Azərbaycan Jurnalistlər

Şəbəkəsi İctimaiBirliyininsədriAyazMirzəyevqeydetdiki,ölkə-
mizin44günlükVətənmüharibəsindəkiQələbəsinisimvolizəedən
vəxalqımızınhəmrəyliyini nümayişetdirənsənədli film “Qarabağ
ilmələrdə”adlısosiallayihəçərçivəsindəhazırlanıb.İctimaibirliyin
təşəbbüsü,MədəniyyətNazirliyi, “Azərxalça”ASCvə “TəmizŞə-
hər”ASC-nindəstəyiiləkeçirilənsosiallayihədəbirxalçanı44gün
ərzindəminlərləinsantoxuyub.SonuncuilmələriZəfərGünüərəfə-
sindəişğaldanazadolunanŞuşaşəhərindəvurulanxalçanıntoxun-
maprosesiəvvəldənaxıraqədərfilmdəəksolunur.

Dahasonra“Qarabağilmələrdə”sənədlifilminümayişolundu.
MədəniyyətNazirliyininAparatrəhbəriVasifEyvazzadəçıxışında

bildirdiki,xüsusiavtomobildədaşınanxalçayaşəhidailələri,müha-
ribəiştirakçılarıvəbölgələrimizdəyaşayanvətəndaşlarilməataraq
müzəfərAliBaşKomandanİlhamƏliyevvəonunrəhbərliketdiyi
şanlıOrdumuztərəfindən44gününsonundadüşmənüzərindəqa-
zanılanQələbəninyaşatdığıhissləridiləgətiriblər.
“Azərxalça”ASCİdarəHeyətininsədriEminMəmmədovsöylədi

ki,layihəyə“Azərxalça”nın12emalatxanasıvə16toxucusucəlb
olunub:“Bulayihəiləxalqımızıyenidənmədəniirsimiz,tariximizlə
birləşdirməyənailolduq”.
Dahasonraçıxışedənfilminssenarimüəllifi(həmdə“Qarabağil-

mələrdə”layihəsininideyamüəllifi)OrxanCabbarlılayihəninhəyata
keçirilməsindəəməyiolanhərkəsətəşəkkürünübildirdi.
Sonda şəhidlər –MilliQəhrəman, general-mayorPoladHəşi-

mov,polkovnik-leytenantRaqubOrucovvəəsgərDenisƏliyevin
(Pronin)ailəüzvlərininiştirakıilə44günərzindətoxunanQarabağ
qrupunaaid“Çələbi”xalçasınınhanadankəsimikeçirildi.
Qeydedəkki,“Qarabağilmələrdə”filmininssenarimüəllifiOrxan

Cabbarlı,quruluşçurejissoruEmilBabayev,rejissoruBəhruzQədi-
rov,quruluşçuoperatoruisəBöyükağaNağıyevdir.EkranişiVətən
müharibəsindəhərbirazərbaycanlınınzəhmətini,birlikvəbərabər-
liyininümayişetdirməkbaxımındanböyükəhəmiyyətkəsbedir.

Nurəddin

Bayram bayrama qovuşanda...
ŞanlıZəfərinşöləsivəNizamidühasıiləaydınlanan,əsarətdən
qurtulanyurdyerlərimizindirçəlişinətəməlolan,milliruhumu-
zunyüksəlişiilətarixəyazılan2021-ciilibaşavururuq.Qarşıdan
gələnilinxalqımızvədövlətimizüçündahaparlaq,firavan,
uğurluolacağınainamımıztamdır.Çünkiillərləbizimüşayiət
etmişkəsirli,natamamhalımızıötəniltarixəgömdük...

2021-ci il Azərbaycanın müstəqillik tarixində sərhədləri bütöv
dövlətkimiyaşadığıilkiloldu.Ərazibütövlüyümüzünbərpasıilə
milliruhumuzdatamhalınaqovuşduvəbuili44günlükVətənmü-
haribəsininqalibiyyəthavasındakeçirdik.Ammao44gününZəfəri
oqədərparlaqdırki,şölələribundansonrahələneçəilləriaydınla-
dacaq,ölkəmizingələcəyinə,tərəqqisinəişıqsalacaq...
Tamotuz il əvvəl,1991-ci ildə təqvimimizəbirgündaxil oldu:

DünyaAzərbaycanlılarının Həmrəylik Günü. 1991-ci il dekabrın
16-daNaxçıvanMuxtarRespublikasınınAliMəclisininHeydərƏli-
yevinsədrliyikeçəniclasında31dekabrın“Dünyaazərbaycanlıla-
rınınhəmrəylikbayramı”kimiqeydolunmasıbarədəqərarqəbul
edildi. Ali Məclis müvafiq qanunvericilik aktının qəbul olunması
üçünölkəparlamentinə–AzərbaycanRespublikasıAliSovetinə
müraciət ünvanladı. 1991-ci il dekabrın 25-də parlamentDünya
AzərbaycanlılarınınHəmrəylikGünühaqqındaqanunqəbuletdi.
Bugünsayəsindəilsonubayramımızikiqatoldu.Lakinbayram

bayramaqovuşsada,onlarınəxalq,nədəfərdolaraqürəkdolusu,
tambirkönülxoşluğuiləyaşayabilmirdik.Çünkihərilibaşavuran-
da, dost-tanışı qoşa bayramlarmünasibətilə təbrik edəndə yağı
tapdağındakıyurdyerləriniyadasalıbköksötürür,“kaşgələnil...”
deyəqarşıdangələnilindüşərliolmasınıdiləyirdik...
Artıq ikinci ildir xalqımız, bütün dünyada yaşayan soydaşları-

mızilsonunugerçəkdənikiqatbayramkimiqeydedir.İndisözün
həranlamındabayrambayramaqovuşur.TarixiZəfərinxalqımıza
bəxşetdiyisonsuzqürurumüxtəlifölkələrdəkihəmvətənlərimizdə
doya-doyayaşayırlar;qalibxalqıntəmsilçisiolaraq–alnıaçıq,ba-
şıuca.HəmrəylikGünününtəqvimimizədaxilolmasındatəşəbbüs
və imzası olan ulu öndərin tarixi kəlamı – “Mən fəxr edirəm ki,
azərbaycanlıyam!”sözləridəindibirdeyil,üçnidailəbəyanedilə-
cəkqədərdərinanlamkəsbedir.
Hərşeyaxır,hərşeydəyişir...Antikdövrmütəfəkkirlərindənbirinə

aidedilənbusözləri,əslində,hərkəsdeyəbilərdi.Çünkibuhəyat-
dadəyişiklik labüddür,ənazındangünlərin,ayların, illərinbir-birini
əvəzləməsiilə.Tarixboyuyenilənmə,dəyişikliköncəlikolaraqmə-
dəniyyətlətəzahüredib.Qədimdənbuyanabirxalqın,məmləkətin,
hətta böyük imperiyaların inkişaf səviyyəsimədəniyyətdə, incəsə-
nətdə,ədəbiyyatda,elmdə intibahlaölçülüb.Əsrlərdənbizəqalan
ənzəngindəyəreləmədəniirsdir.Biryaponməsəlindədeyildiyikimi,
dünyadahərşeyunudulandansonraqalannəvarsa,mədəniyyətdir.
MinillərdənüzübəriuzunyolgələnAzərbaycanmədəniyyətinin

tarixininxüsusiləXXəsrdənbuyanaolanhissəsihəmdəmətbuat
səhifələrindəyaşayır.Busıradabuilotuzilinitamamlayan“Mədə-
niyyət”qəzetinindəözpayıvar.
2021-ciildəölkəmizinmədənihəyatı,dünyanınbirçoxyerlərin-

dəAzərbaycanmədəniyyəti adınagerçəkləşən tədbirlər,Nizami
Gəncəvinin880illiyindənAşıqƏləsgərin200illiyinədəkbirçoxyu-
bileylər,işğaldanazadedilmiştorpaqlarımızdabaşlananqurucu-
luq,xalqımızaQələbəruhuyaşadanVətənövladlarınınxatirəsinin
yaşadılmasıüçünreallaşanlayihələrqəzetimizinsəhifələrindəge-
nişəksinitapdı.Qəzetimiz“NizamiGəncəviİli”nətöhfəolanxüsu-
siburaxılışıilədəoxucularıngörüşünəgəldi...
2022-ciildəölkəmiziyeniyüksəlişvətərəqqidövrügözləyir.Bu

yeni tarixinyazılacağımətbusalnamədə“Mədəniyyət” imzası ilə
oxucularıngörüşünəgəlməkdiləyiiləhərkəsiqoşabayramlarmü-
nasibətilətəbrikedirik...

Mədəniyyət Nazirliyi 
2021-ci ilə yekun vurdu

“Ekspo Dubay” sərgisində Azərbaycan 
ritmləri və rəqsləri

əvvəli səh. 1-də
Anşlaqla keçən konsertin

sonunda UNESCO-nun Qey-
ri-maddi mədəni irs siyahısına
daxilolanmilli rəqsimiz– “Yallı”
sədalarıaltındabütünauditoriya
rəqs edib və konsert tamaşaçı-
ların “Qarabağ Azərbaycandır!”
şüarıiləyekunlaşıb.
Tədbirdə ölkəmizi mədəniy-

yət nazirinin müavini Sevda
Məmmədəliyevanın başçılıq
etdiyinümayəndəheyəti təmsil
edib.
Konsertdən sonra nümayən-

də heyəti “Ekspo Dubay 2020”
sərgisininAzərbaycanpavilyonu
ilətanışolub.Rəqskollektivimiz
Azərbaycan pavilyonunda da
kiçik konsert proqramı ilə çıxış
edib.

Qeydedəkki,190ölkənintəm-
silolunduğusərgidəAzərbaycan
pavilyonu ən çox ziyarət olunan
pavilyonlar sırasındadır. Ölkə-
miz sərgidə Heydər Əliyev Mər-

kəzinin təşkilatçılığı ilə “Gələcə-
yin toxumları” mövzusu ilə çıxış
edir. Üçmərtəbəli, ağac və onun
budaqları formasını xatırladan
pavilyonun konsepsiyası təsdiq

edirki,yalnızinsankapitalınınin-
kişafı ilə dayanıqlı gələcəyə nail
olmaq mümkündür. Pavilyonun
səhnəsindəkonsertlərvəmüxtə-
lifmədəniproqramlartəşkiledilir,
Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası,
mədəniyyəti, müasir incəsənəti
və digər mövzularda videoçarx-
lar təqdim edilir. HəmçininAzər-
baycanPrezidenti İlhamƏliyevin
rəhbərliyi ilə ölkəmizdəki iqtisadi
və sosial sahələrdə davamlı in-
kişafvə innovasiyalar,44günlük
Vətən müharibəsi nəticəsində
işğaldanazadolunmuştorpaqla-
rımızda aparılan quruculuq işləri
haqqında məlumat verilir. Sərgi-
dəölkəmizinaparıcımuzeylərinin
fondlarında qorunub saxlanılan
eksponatlar (musiqi alətləri, xal-
çalarvəs.)nümayişolunur.
Məlumatüçünonudaqeydedək

ki,“Azərbaycanritmlərivərəqslə-
ri”konserti“EkspoDubay2020”ın
rəsmisaytıüzərindəncanlıyayım-
lanıbvəmətbuatdaişıqlandırılıb.

Baş  redaktordan
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Toplantılar, yubiley və 
bayram tədbirləri

AğdaşRMİAğdaşrayonHeydər
ƏliyevMərkəzindəƏləsgər
Qurbanovun“Ayıbalasının
qoçaqlığı”əsərininmotivləri

əsasındasəhnələşdirilmiş,Mirzə
Nicatınquruluşverdiyi“Pələngbala
sınınqışnağılı”adlıuşaqtamaşası
nümayişetdirilib.MingəçevirDövlət
DramTeatrıaktyorlarınıniştiraketdiyi
tamaşauşaqlartərəfindənböyük
maraqlaqarşılanıb.

Ağcabədi RMİ Ağdam rayon Rahib
Məmmədov adına Döyüş Şöhrəti Mu
zeyində Fransanın azərbaycanlı Milli
Qəhrəmanı Əhmədiyyə Cəbrayılovun
(19201994) anım günü münasibəti
lə “Biz sizdən öyrəndik qəhrəmanlığı”
adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə əfsanəvi
partizanhaqqındavideoçarxgöstərilib,
məktəblilər Vətənə, qəhrəmanlığa aid
şeirlərsöyləyiblər.
Kürdəmir RMİ Beyləqan rayonHey

dərƏliyevMərkəzindəDünyaAzərbay
canlılarınınHəmrəylikGünü vəYeni il
münasibətiləşəhidövladlarıüçün“Mə
nim atam qəhrəmandır” adlı bayram
tədbirikeçirilib.BeyləqanrayonMədə
niyyətMərkəzinin Xalq teatrı aktyorla
rının hazırladıqları “Nənənin nağılları”,
“Dovşanın sərgüzəştləri” və vətənpər
vərlikmövzusundasəhnəcikləruşaqla
rınsevincinəsəbəbolub.

Bərdə RMİ Mingəçevir şəhər Uşaq
incəsənətməktəbində şəhid ailələrinin
övladları üçünbayramşənliyi keçirilib.
Tədbirmüxtəlifcizgifilmpersonajlarının
vəşənklounlarınrəngarəngçıxışlarıilə
yaddaqalıb.

SumqayıtRMİSumqayıtşəhərHeydər
ƏliyevMərkəzində 31 Dekabr – Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və
Yeniilmünasibətiləşəhidvəqaziövladla
rıüçünbayramşənliyitəşkilolunub.

Gəncə RMİ Gəncə şəhər F.Əmirov
adına1nömrəliUşaqmusiqiməktəbin
də keçirilən bayram tədbirindəməktə
binNəzəriyyəşöbəsininmüəllimvəşa
girdləri tərəfindən səhnəcik, mahnı və
rəqslərtəqdimedilib.

MasallıRMİdə2021ci ilinyekunları
nahəsrolunmuşhesabatyığıncağıke
çirilib. İdarənin məsul əməkdaşlarının
və mədəniyyət müəssisələrinin rəhbər
işçilərinin iştiraketdiyi iclasda ilərzində
görülmüşişlərmüzakirəedilib,növbətiil
üzrəəsasprioritetlərmüəyyənolunub.
İsmayıllıRMİAğsurayonMədəniyyət

evinintəşkilatçılığıilə“SazlısözlüDədə
Ələsgər”adlıtədbirkeçirilib.Sənətkarın
200illiyinəhəsrolunantədbirdəustadın
şeirlərindən nümunələr səsləndirilib,
AşıqƏləsgərinsözlərinəyazılmışmah
nılarvəaşıqhavalarıifaolunub.

Biləsuvar RMİ Biləsuvar rayonHey
dərƏliyevMərkəzindəxalçaçılıqsənəti
ilə maraqlananlar üçün ustad dərsləri
keçirilib.Tədbirdəçıxışedənidarərəisi
Əlisultan Sadıxov xalçaçılıq sənətinin
xalqımızın mənəvi irsinin formalaşma
sındaəhəmiyyətliroloynadığınıbildirib.
AğstafaRMİTovuzrayonHeydərƏli

yevMərkəzindəDünyaAzərbaycanlıla
rının Həmrəylik Gününə həsr olunmuş
“Gücümüzbirlikdədir”adlıbayramtədbi
rikeçirilib.Müəllimvəşagirdlərinifasın
dakonsertproqramımaraqlaqarşılanıb.

“Nizami sözünün işığında”
XaçmazRegionalMədəniyyətİda
rəsi(RMİ)BəşirSəfəroğluadınaQu
barayonMədəniyyətMərkəzində
“Nizamiinciləri”adlıteatrlaşdırılmış
kompozisiyanümayişolunub.Təd
birdəhəmçininrayonMədəniyyət
Mərkəzi“Art”yaradıcılıqstudiyasının
Nizaminineyniadlımənzumheka
yəsiəsasındalentəaldığı“Kərpic
kəsənkişinindastanı”qısametrajlı
bədiifilmininpremyerasıkeçirilib.

ŞəmkirRMİGöygöl rayonuüzrənü
mayəndəliyintəşkilatçılığı iləNizaminin
880illikyubileyinəhəsrolunmuştədbir
keçirilib. Tədbirdə şairin “Kərpickəsən
kişinindastanı”və“XeyirvəŞər”əsərlə
riəsasındasəhnəciklərgöstərilib.

LənkəranRMİLerikşəhərMədəniyyət
Mərkəzində “Nizami sözünün işığında”
adlıədəbimusiqilitədbirkeçirilib.İdarə
rəisiŞahinŞahbazovunda iştiraketdi
yitədbirdəşairinsözlərinəbəstələnmiş
mahnılar vəmuğamlar ifa edilib. Lerik
rayonMədəniyyətMərkəzindəfəaliyyət
göstərəndramdərnəyiüzvlərininhazır
ladığı səhnəcik tamaşaçılar tərəfindən
böyükrəğbətləqarşılanıb.

Kürdəmir, Sabirabad, İsmayıllı, Şə
ki vəGəncə regionalmədəniyyət ida
rələrininbirgətəşkilatçılığı iləkeçirilən
“Xəmsə” yolu” layihəsinə yekun vuru
lub.LayihəninsontamaşasıİmişliMə
dəniyyətMərkəzindənümayiş olunub.
Tamaşada Nizaminin “Leyli və Məc
nun”, “Xosrov və Şirin”, “İskəndərna
mə”əsərlərindənbəzihissələrcanlan
dırılıb.
SabirabadRMİŞirvan şəhərMədə

niyyətMərkəzindəNizaminin 880 illiyi
iləbağlıkeçiriləntədbirdəŞirvanŞİH
ninbaşçısıİlqarAbbasovvəidarərəisi
FəridQurbanzadə iştirakediblər.Mər
kəzin həvəskar aktyorları tərəfindən
“XosrovvəŞirin”poemasınınmotivləri
əsasındatamaşatəqdimolunub.
Gəncə RMİ və şəhərdəki Nizami

Gəncəvi muzeyinin birgə təşkilatçılığı
ilə əlamətdar ilin yekun tədbiri keçiri
lib.TədbirdəçıxışedənidarərəisiVasif
Cənnətovdahişairin880illiyi iləbağlı
ilərzindəgerçəkləşəntədbirlərdənsöz
açıb.DahasonraGəncəDövlətFilar
moniyası “Göygöl” Dövlət Mahnı və
RəqsAnsamblınınmuğamüçlüyümu
siqinömrələrisəsləndirib.

Dekabrın27dəAzərbay
canMilliKitabxanasın
da“NizamiGəncəvi.
Xəmsə”kitabınıntəqdi

matmərasimikeçirildi.

Tədbiri açıq elan edən Mil
li Kitabxananın direktoru Kərim
Tahirov“Nizami ili”çərçivəsində
kitabxananın reallaşdırdığı təd
birlər haqqında məlumat verdi.
Diqqətə çatdırdı ki, ölkəmizdə
“Nizami ili”nin ilk geniş tədbi
riMilli Kitabxanada keçirilmişdi,
əlamətdar ilin yekun tədbiri də
buməkandagerçəkləşir.
Vurğulandı ki,ötənonilliklərdə

Nizami Gəncəvinin hər yubileyi
iləbağlıkitablarnəşrolunub.Hər
çap olunan kitab bir yadigardır
və oxuculara, tədqiqatçılara, ni
zamişünas alimlərə hədiyyədir.
Buildəböyükşairin880illiyi ilə
əlaqədar bir neçə kitab işıq üzü
görüb.Bukitablarnəinkibugün,
gələcəkdədəhərzamantədqiqat
mənbəyiolacaq.Gələcəknəsillər
Nizami Gəncəvi yaradıcılığına
göstəriləndiqqətinşahidiolacaq
lar.MədəniyyətNazirliyininTürki
yədə nəşr etdirdiyi “Xəmsə” isə
“Nizamiili”nəböyüktöhfədir.
Direktor qeyd etdi ki,Milli Ki

tabxananın “NizamiGəncəvi İli”
çərçivəsində ən əhəmiyyətli işi
Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər
Əliyev Fondu ilə birgə həyata
keçirdiyi “Millimənəvi dəyərləri
mizin Vətənə qayıdışı” layihəsi
çərçivəsində dünya kitabxana
larında və muzeylərində müha
fizə olunan Nizami Gəncəvi əl
yazmalarınındigitalnüsxələrinin
Azərbaycana gətirilməsi olub.
İndiyədək Azərbaycan elminə
və alimlərinə məlum olmayan
nüsxələrindəyeraldığı156əl
yazmanınsurətləriAzərbaycana
gətirilib.Onlarınarasında1312
ci ilə aid ən qədim əlyazma da
var və çap edilərək kitabxana
nın fonduna daxil edilib: “Bun
larnizamişünaslarvədigər təd
qiqatçılar üçün qiymətli mənbə
olacaq.Bizbuistiqamətdəişləri
davametdirəcəyik”.
Mərasimdə çıxış edənmədə

niyyət naziri Anar Kərimov bil
dirdiki,PrezidentİlhamƏliyevin
müvafiqsərəncamıiləelanedil

miş“NizamiGəncəviİli”çərçivə
sindəbuilölkəmizdəvəxaricdə
silsilə tədbirlərkeçirilib,nəşr la
yihələrireallaşıb.BugünMədə
niyyətNazirliyinin təşəbbüsü ilə
nəfisşəkildəTürkiyədəçapedi
lən“NizamiGəncəvi.Xəmsə”ki
tabınıntəqdimatınatoplaşmışıq.
Nazir qeyd etdi ki, Prezident

İlham Əliyevin Azərbaycanın
görkəmli şəxsiyyətlərinin ya
radıcılığına və onların irsinin
yaşadılmasına göstərdiyi diq
qət və qayğı mədəniyyətimizin
beynəlxalq arenada tanıdılması
üçünçoxmühümamildir:“Bizbu
şəxsiyyətlər vasitəsilə ölkəmizi
tanıdırıq.NizamiGəncəvi təkcə
Azərbaycan şairi deyil, o həm
dəümumbəşəridəyərəmalikbir
şəxsiyyətdir. Biz il ərzində dahi
şairin880illiyiiləəlaqədarçoxlu
tədbirlər, konsertlər, tamaşalar,
layihələr təşkil etmişik. Əlamət
dar ilin yaddaqalan tədbirlərin
dənbiridəNizamiGəncəviBey
nəlxalq Festivalı oldu. Festival
çərçivəsində təşkil olunan Ni
zamiGəncəviBeynəlxalqForu
munda bir sıra ölkələrdən elm
adamları və sənətşünaslar işti
rak etdi.Tədbirlərdə dahi şairin
zəngin yaradıcılığının müxtəlif
istiqamətlərindən danışıldı, yeni
elmifaktlarsəsləndirildi.Bundan
əlavə, ilərzindəbirsıraölkələr
dəşairinbüstləriqoyuldu.Niza
miGəncəvi təkcəədəbimədəni

hadisədeyil,ohəmdəxalqları,
ölkələriyaxınedənmədənisiya
siönəməmalikfenomendir”.
“Nizami Gəncəvi. Xəmsə” ki

tabınınəhəmiyyətindəndanışan
nazirqeydetdiki,nəşrdəilkdə
fəolaraqşairinəsərləriəsasında
çəkilənminiatürlərdəyeralıb.
AnarKərimovonudadiqqətə

çatdırdı ki, Nizami Gəncəvinin
“LeylivəMəcnun”poemasıəsa
sında yeni film çəkilir. Hazırda
istehsalatmərhələsindəolanfil
min təqdimatıgələn ilənəzərdə
tutulur.
Xalq yazıçısı Elçin “Nizami ili”

çərçivəsində ölkəmizdə realla
şantədbirlərinönəminiqeydetdi:
“Hərbirxalqınədəbiyyatvəincə
sənət xadiminin təbliği, eyni za
mandaoxalqınözününvətarixi
nin təbliğidir.NizamiGəncəvinin
təqdimatı,birAzərbaycanşairiki
mi,böyükəhəmiyyətdaşıyır.Ara
dan880ilötməsinəbaxmayaraq,
Nizami Gəncəvi haqqında çox
saylı kitablar yazılıb, araşdırma
lar aparılıb və bu ənənə davam
edir.Nizamioqədərmüasirşair
dir ki, öz doğmaAzərbaycanın
da heykəltəraşlığın, musiqinin,
rəngkarlığın,operavəbaletinin
kişafındamüstəsna rol oynayıb.
Bugünəgərdünyanınənqədim
təhsilocaqlarındanolanOksford
Universitetində Nizami Gəncəvi
ninadınamərkəzyaradılırsa,bu
özüAzərbaycanıntəbliğidir”.

Milli Məclisin Mədəniyyət ko
mitəsinin sədri Qənirə Paşaye
vaçıxışındadiqqətə çatdırdı ki,
bundan sonra neçəneçə əsrlər
ötsədə,yeninəsilazərbaycanlı
larböyükşairNizamiGəncəviilə
fəxredəcəklər:“Nizamininyara
dıcılığındaAzərbaycan xalqının
əxlaqı, mədəniyyəti və dünya
ya, insanlığa baxışı var. Ona
görə də belə böyük şəxsiyyətin
adıiləkeçirilənhərbirtədbirçox
qiymətlidir.Mənümummilli lider
HeydərƏliyevihörmətləanmaq
istəyirəm. Çünki Nizami Gən

cəvi irsinin araşdırılması, təbliği
istiqamətində onun müstəsna
xidmətləri olub. Cənab Prezi
dentimizİlhamƏliyevətəşəkkür
edirəm.Onagörəki,builin“Ni
zamiGəncəvi İli” elanedilməsi,
sadəcə, mədəni hadisə deyildi,
həmdəçoxönəmli siyasihadi
səidi.DövlətimizinbaşçısıNiza
mi irsinin araşdırılması və təb
liği yönündə çox böyük dəstək
göstərdi. Birinci vitseprezident
Mehriban xanım Əliyevaya da
təşəkküredirəm.XaricdəNizami
Gəncəviyə qoyulan abidələrin

sayıartır.Onunirsinintəbliğiisti
qamətindəişlərdahadagenişlə
nir.BuradadahörmətliMehriban
xanımınroluolduqcaböyükdür”.
“Nizami Gəncəvi İli”nin çox

önəmlitədbirlərləyaddaqaldığı
nadiqqətçəkənQənirəPaşaye
vagörülənişlərəgörəMədəniy
yətNazirliyinətəşəkküretdi.
Milli Məclisin deputatı, akade

mik Nizami Cəfərov şairin zən
gin yaradıcılığından, əsərlərinin
səciyyəvi xüsusiyyətlərindən və
tədqiqindən söz açdı. Nizami
əsərlərinitərcüməedənMəmməd
Rahim, Rəsul Rza, Səməd Vur
ğun,AbdullaŞaiq,MikayılRzaqu
luzadəkimigörkəmliədibləriyad
etdi.Alimyeninəşrolunankitabda
XəlilRzanın tərcüməsinindəyer
almasını fərqli baxış olaraq yük
səkqiymətləndirdi.
Təqdimatdan sonraAnar Kə

rimov Nizami Gəncəvi irsinin
təbliğində xidmətlərinəgörəvə
böyükmütəfəkkirin880illiyimü
nasibətilə Xalq şairi Nəriman
Həsənzadə, Xalq yazıçıları El
çin,AfaqMəsud, professor Kə
rim Tahirov, Kürdəmir Regional
MədəniyyətİdarəsininrəisiFaiq
Xudanlıvə“Söz”ədəbilayihəsi
ninmüəllifi Nigar Həsənzadəyə
MədəniyyətNazirliyinin təsiset
diyi“NizamiGəncəvixatirənişa
nı”nıtəqdimetdi.

L.Azəri

Nizaminin irsi ilə ölkəmizi də tanıdırıq
“Xəmsə”nin nəfis tərtibatlı yeni nəşrinin təqdimatı keçirildi

“Kreativ Azərbaycan Könüllüləri” Hərəkatı yaradılıb
MədəniyyətNazirliyivəAzər
baycanYaradıcıSənayelər
Federasiyasının(AYSF)birgə
layihəsiolan“KreativAzər
baycanKönüllüləri”Hərəkatı
yaradılıb.Dekabrın25dəMilli
XalçaMuzeyindəhərəkatın
təqdimatıkeçirildi.

Tədbirdə Mədəniyyət Nazirli
yininAparatrəhbəri,AYSFİdarə
heyətininsədriVasifEyvazzadə,
nazirliyin Yaradıcı sənayelər və
rəqəmsal inkişaf şöbəsinin mü
diriRamilAbbəkirovvəkönüllü
ləriştirakedirdilər.
Tədbirdə hərəkatın üzvləri ilə

tanışlıq oldu, layihənin saytının
təqdimatıdagerçəkləşdi.

Nazirliyin şöbə müdiri Ramil
Abbəkirov “KreativAzərbaycan”
layihəsi haqqındaməlumat ver
dikdən sonra “Kreativ Azərbay
can Könüllüləri” Hərəkatının
koordinatoru Vüsal Kərimovu
könüllülərə təqdim etdi. Bildirdi
ki,könüllülərbusahədədəinki
şafaöztöhfələriniverəcəklər.
MədəniyyətNazirliyininAparat

rəhbəri və AYSF İdarə heyəti
nin sədri Vasif Eyvazzadə çıxış
edərəkbildirdiki,ölkəmizdəbü
tün sahələrdə olduğu kimi,mə
dəniyyət sahəsində də dövlət
siyasətinin həyata keçirilməsin
dəkönüllülərinböyük roluolub.
MədəniyyətNazirliyivəAzərbay
canYaradıcıSənayelərFedera

siyası mədəniyyət və yaradıcı
sənayelərə dair mədənikütlə
vi yerli və beynəlxalq tədbirlər,
aidiyyəti üzrə araşdırmalar, se
minarlar və digər istiqamətlər
də könüllülərin rolunu artırmaq
məqsədilə “Kreativ Azərbaycan
Könüllüləri” Hərəkatının yara
dılmasına, həmçinin qurumun
saytının hazırlanmasına dəstək
olub: “Kreativ Azərbaycan Kö
nüllüləri” Hərəkatının təsis edil
məsində əsas məqsəd mədə
niyyət sahəsinə könüllüləri cəlb
edərək bu sahənin əhatə etdiyi
bütün istiqamətlərin inkişafının
bir parçası olmaqdır. Hərəkata
qoşulmaq istəyən gənclər üçün
sosialşəbəkələrüzərindənqey

diyyat üçün yaradılmış anket
formasıyayılıb.Qısamüddətər
zində500dənçoxyaradıcışəxs
qeydiyyatdan keçib. Yaradılmış
seçimkomissiyasıtərəfindəntə

yin olunmuş meyarlara əsasən
qiymətləndirmə zamanı qeydiy
yatdankeçənlərinarasından30
istedadlı, yaradıcı şəxs kreativ
Azərbaycan könüllüsü seçilib.

Seçilənkönüllülərpaytaxt,eləcə
dəölkəmizinmüxtəlifregionları
nıvəhəmçininyaradıcılığınfərq
lisahələriniəhatəedir”.
Qeyd edildi ki, hərəkat ya

radıcılığın müxtəlif sahələri ilə
məşğulolaninsanlarıkönüllülük
fəaliyyətinə cəlb etmək, onların
ölkəninmədənihəyatındaiştira
kınaimkanyaratmaq,vahidba
zasını formalaşdırmaqməqsədi
daşıyır.
Vasif Eyvazzadə daha sonra

könüllülərin hər birinin təhsili,
çalışdığısahəiləbağlıməlumat
alaraqonlarlaqısafikirmübadi
ləsiapardı.
Tədbirin sonunda könüllülərə

vəsiqə və xüsusi geyimlər təq
dimolundu.

Lalə

Xatirə nişanları təqdim olunub
MədəniyyətNazirliyininmüvafiqəmriilətəltif
olunantanınmışelm,ədəbiyyatxadimlərivə
yerlinəşriyyatnümayəndələrinə“NizamiGən
cəvinin880illiyi(1141–2021)”xatirənişanları
nıntəqdimolunmasımərasimikeçirilib.

MilliKitabxanadatəşkilolunantədbirdəmədə
niyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyevxati
rənişanıiləbağlıməlumatverib.Bildiribki,ölkə
başçısının“AzərbaycanRespublikasında2021ci
ilin“NizamiGəncəviİli”elanedilməsihaqqında”
5 yanvar 2021ci il tarixli sərəncamına əsasən,
NazirlərKabinetininmüvafiqtarixlisərəncamıilə
təsdiqedilmişTədbirlərPlanınınicrasıiləəlaqə
darMədəniyyətNazirliyitərəfindən“NizamiGən
cəvinin880illiyi(1141–2021)”xatirənişanıtə
sisedilib. XatirənişanıNizami irsinin təbliğivə
tanıdılmasındamühümxidmətləri olan şəxslərə
təqdimolunur.

Çıxışedənlər “Nizami ili”ndəgörülən işlərdən
bəhsedib,Nizamiirsininhərzamanöyrənilməsi
nəvəgəncnəslətanıdılmasınaehtiyacolduğunu
vurğulayıblar.
SondamədəniyyətnazirininbirincimüaviniEl

nurƏliyevelm,ədəbiyyatxadimlərivənəşriyyat
nümayəndələrinəxatirənişanlarınıtəqdimedib.

Hazırladı: Nurəddı̇n
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2021-ci il pan de mi ya məh du diy yət lə ri ilə mü şa yiət olun sa da, 
ümu miy yət lə, mə də ni pro ses da vam et di, mə də niy yət ocaq la rı 
müx tə lif la yi hə lər hə ya ta ke çir di lər. Pay tax tın apa rı cı mu zey və 
qa le re ya la rı nın buil ki fəaliy yə ti nə qı sa nə zər sal dıq. 

***
Bu il Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin 

mad di-tex ni ki ba za sı nın möh-
kəm lən di ril mə si ba xı mın dan əla-
mət dar olub. Mu ze yin Rəng kar lıq 
fon dun da rəsm əsər lə ri nin yer-
ləş di ril mə si üçün da ha əl ve riş li, 
müasir tə ləb lə rə ca vab ve rən şə-
rait ya ra dı lıb. Rəsm əsər lə ri ni sə-
li qə li, müasir stan dart la ra uy ğun 
şə kil də yer ləş dir mək lə 55 kvad-
rat metr lik sa hə də xü su si stel laj-
lar va si tə si lə 225 rəsm əsə ri nin 
sax la nıl ma sı tə min olu nub.  

Mu zey də “Nov ruz ahən gi” 
sər gi si ke çi ri lib. “Pol Na dar: Ba-
kı ya əs ra rən giz sə ya hət” ad lı 
fo to sər gi ta ma şa çı la rı 130 il ön-
cə nin Ba kı sı na apa rıb. “Mu zey 
kol lek si ya la rı nın top lan ma sı” 
möv zu sun da bey nəl xalq konf-
rans, VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi si çər çi və sin də mu ze yin 
di rek to ru, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi, pro fes sor Çin giz Fər-
zə li ye vin XIII əsr mi niatür lə ri nə 
həsr edil miş “Vər qa və Gül şa” 
ki tab-al bo mu nun təq di ma tı ke-
çi ri lib. “Hə ya ta sev gi ilə: Mi ka-
yıl Ab dul la yev” sər gi si isə SS Rİ 
Xalq rəs sa mı nın 100 il lik yu bi le-
yi nin qeyd olun ma sı haq qın da 
döv lət baş çı sı nın mü va fiq sə-
rən ca mı na əsa sən təş kil edi lib. 

Zə fə ri mi zin il dö nü mü nə həsr 
edi lən “Mə də niy yə ti mi zin in ci-
si – Qa ra bağ” sər gi si də mu ze-
yin yad da qa lan la yi hə lə rin dən 
olub.

***
Mu zey Mər kə zin də Xo ca lı 

soy qı rı mı nın 28-ci il dö nü mü-
nə həsr olun muş “Xo ca lı da can 
qal dı”, 20 Yan var fa ciəsi nə həsr 
olun muş “Xa tır la yın, ya şa dın, 
unut ma yın!” ad lı sər gi lər ke çi ri-
lib. Bun dan əla və, il ər zin də “Di-
gi tal Art Lab” la yi hə si üz rə sər-
gi lər,  Xalq rəs sa mı Bö yü ka ğa 
Mir zə za də nin anım gü nü nə həsr 
olun muş təd bir, “Ba kı qız la rı” 
ad lı vir tual sər gi, Zə fə ri mi zin il-
dö nü mü mü na si bə ti lə sər gi və s. 
təd bir lər təş kil edi lib.

*** 
Azər bay can Mil li Xal ça Mu-

ze yi il ər zin də bey nəl xalq la yi-
hə lər də, sər gi lər də iş ti rak edib, 
müx tə lif təd bir və la yi hə lər hə ya-
ta ke çi ri lib. Hey dər Əli yev Fon-
du, Mə də niy yət Na zir li yi və Mil li 
Xal ça Mu ze yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li yi mü-
na si bə ti lə bey nəl xalq xal ça es ki-
zi mü sa bi qə si real la şıb. “Nov ruz 
na xış la rı”, “Pi şik lər ba ti ka da”, 
“Zən gin lə şən xə zi nə miz” və s. 

sər gi lər, həm çi nin us tad dərs-
lə ri təş kil olu nub. “Xal ça çı gü-
nü” pe şə bay ra mı mü na si bə ti lə 
“Ənə nə lə ri mi zi ya şa dan lar” ad lı 
təd bir ke çi ri lib. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin sə rən ca mı na uy ğun 
ola raq Xalq rəs sa mı Ka mil Əli-
ye vin 100 il li yi nə həsr olun muş 
“Ka mil Əli yev: rəs sam və dövr” 
ad lı sər gi də sə nət ka rın yu bi le yi-
nə töh fə ki mi yad daş la ra ya zı lıb.

***
İs tiq lal Mu ze yi əsa sən və tən-

se vər lik ruh lu la yi hə lər hə ya ta 
ke çi rib. 44 gün lük Və tən mü ha-
ri bə si şə hid lə ri nin əziz xa ti rə si-
nə həsr olun muş “Qəh rə man-
lar can ve rir yur du ya şat maq 
üçün” ad lı la yi hə üz rə sil si lə 
təd bir lər il ər zin də da vam edib. 

La yi hə çər çi və sin də “La çın qar-
tal la rı”, “Cə sur lar”, “Və tən uğ-
run da”, “Şa hin lər”, “Mü ba riz lər”, 
“Əbə diy yət ün va nı – şə hid lik” və 
s. sər gi və təd bir lər qəh rə man 
Və tən öv lad la rı nın əziz xa ti rə si-
nin ya şa dıl ma sı na xid mət edir. 
Bun dan əla və, “Ör nək mi ras”, 
“Zə fər qəh rə man la rı”, “İs tiq la la 
ge dən yol” və s. sər gi və təd bir-
lər lə də mil li ta ri xi yad da şa işıq 
sa lı nıb. 

***
AMEA-nın Mil li Azər bay can Ta-

ri xi Mu ze yi də il ər zin də Və tən 
fə dailə ri nin qəh rə man lıq ir si nin 
qo ru nub sax la nıl ma sı və təb li-
ği məq sə di lə iş lər hə ya ta ke çi rib. 
“Ana dır ar zu la ra hər za man Qa-
ra bağ” ad lı sər gi də 2020-ci ilin 

iyu lun da baş ver miş To vuz dö yüş-
lə ri nin iki qəh rə ma nı – ge ne ral-
ma yor Po lad Hə şi mov və pol kov-
nik İl qar Mir zə yev, həm çi nin Və tən 
mü ha ri bə si nin 101 şə hid və qa zi-
si nin əş ya la rı nü ma yiş olu nub. 
Da hi Azər bay can şairi nin 880 il li yi 
mü na si bə ti lə “Ni za mi Gən cə vi və 
Azər bay can Ata bəy lə ri döv lə ti” 
ad lı sər gi təş kil olu nub.

Qeyd edək ki, Mu si qi Mə də niy-
yə ti Döv lət Mu ze yi, Döv lət Teatr 
Mu ze yi, gör kəm li şəx siy yət lə rin 
ev-mu zey lə ri, me mo rial mu zey-
lər də il ər zin də müx tə lif səp ki li 
təd bir lə rə ev sa hib li yi edib lər.

***
Azər bay can Döv lət Rəsm Qa-

le re ya sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə il ər-
zin də müx tə lif la yi hə lər hə ya ta 

ke çi ri lib. Mə də niy yət Na zir li yi və 
qa le re ya nın təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni-
za mi Gən cə vi nin əsər lə ri təs vi ri 
sə nət də” möv zu sun da res pub-
li ka el mi konf ran sı ger çək lə şib, 
“Art Ma na ge ment” ad lı sil si lə 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lib. Mə də-
niy yət Na zir li yi və qa le re ya nın 
bir gə təş kil et di yi “Bö yük qa yı-
dış. Həs rə tin so nu” ad lı vir tual 
sər gi tor paq la rı mı zın azad olun-
ma sın da Or du mu zun gös tər di yi 
qəh rə man lı ğa həsr edi lib. 

Pay taxt da kı Xə tai Sə nət Mər-
kə zi də Mə də niy yət Na zir li yi, 
Azər bay can Döv lət Rəsm Qa-
le re ya sı və di gər qu rum lar la bir-
gə ma raq lı la yi hə lər lə is te dad lı 
uşaq və gənc lə ri bir ara ya gə-
ti rib. Zə fər Gü nü mü na si bə ti lə 
“Qə lə bə hü nə ri” ad lı sər gi təş kil 
olu nub. Ey ni za man da 27 sent-
yabr – Anım Gü nü mü na si bə ti lə 
“Mi sil siz cə sa rət” ad lı rəsm sər-
gi si açı lıb. Ni za mi Gən cə vi nin 
880 il li yi nə həsr edil miş ak va rel 
vork şo pu, “Su və rəng ahən-
gi – 2021” möv zu sun da ak va rel 
sər gi si is te dad lı ye ni nə sil lə rin 
ya ra dı cı lıq im kan la rı nın ge niş-
lən mə si nə töh fə olub. İl ər zin də 
mər kəz də “Azər bay ca nım” IV 
res pub li ka uşaq rəsm fes ti va lı 
çər çi və sin də ple ner lər də təş kil 
edi lib.

Savalan Fərəcov

Muzey və qalereyalar 2021-ci ildə

Kitabxanalar il ərzində maraqlı layihələr həyata keçiriblər

Son gün  lə  ri  ni ya  şa  dı  ğı  mız 2021-ci il öl  kə  miz  də mə  də  niy  yət 
sa  hə  sin  də bir sı  ra əla  mət  dar ha  di  sə  lər  lə yad  daş  la  ra ya  zıl  dı. 
Öl  kə  mi  zin apa  rı  cı ki  tab  xa  na  la  rı əla  mət  dar mə  də  niy  yət ha  di -
sə  lə  ri, yu  bi  ley  lər  lə bağ  lı müx  tə  lif la  yi  hə  lər, təd  bir və təq  di -

mat  lar hə  ya  ta ke  çi  rib  lər. 

Azər  bay  can Mil  li Ki  tab  xa  na -
sı, real  laş  dır  dı  ğı əhə  miy  yət  li la -
yi  hə  lər  lə bə  ra  bər, Mə  də  niy  yət 
Na  zir  li  yi ilə bir  gə ki  tab top  la  ma 
kam  pa  ni  ya  sı  na – “Qa  ra  ba  ğa 
ki  tab  la ge  dək” ad lı la  yi  hə  yə də 
baş  la  yıb. Məq  səd iş  ğal  dan azad 
olun  muş əra  zi  lər  də ki  tab  xa  na  la -
rın fond  la  rı  nın bər  pa  sı  na kö  mək 
gös  tər  mək  dir. İl ər  zin  də həm 
elm və ədə  biy  yat adam  la  rı, həm 
də müx  tə  lif qu  rum  lar la  yi  hə  yə 
dəs  tək olub, çox  say  lı nəşr  lə  ri ki -
tab  xa  na  ya təq  dim edib  lər. 

Mil  li Ki  tab  xa  na “Ni  za  mi Gən -
cə  vi İli” mü  na  si  bə  ti  lə da  hi şairin 
əha  tə  li bib  lioq  ra  fi  ya  sı  nı ye  ni  dən 

nəşr et  di  rib. Bun  dan əla  və, Ni -
za  mi Gən  cə  vi  nin 880 il  li  yi  nə 
həsr olun  muş elekt  ron mə  lu  mat 
ba  za  la  rı ha  zır  la  nıb, sər  gi və təq -
di  mat  lar ke  çi  ri  lib. Mə  də  niy  yət 
Na  zir  li  yi, Hey  dər Əli  yev Fon  du 
ilə bir  gə təş  kil edi  lən “Mil  li- mə -
nə  vi də  yər  lə  ri  mi  zin Və  tə  nə qa -
yı  dı  şı” la  yi  hə  si çər  çi  və  sin  də 
dün  ya ki  tab  xa  na  la  rın  da və mu -
zey  lə  rin  də mü  ha  fi  zə olu  nan Ni -
za  mi Gən  cə  vi ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na aid 
əl  yaz  ma  la  rı n di  gi  tal nüs  xə  lə  ri  nin 
öl  kə  mi  zə gə  ti  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin -
də iş  lər da  vam et  di  ri  lib. La  yi  hə 
üz  rə in  di  yə  dək Azər  bay  can el -
mi  nə mə  lum ol  ma  yan nüs  xə  lə -

rin də yer al  dı  ğı 156 əl  yaz  ma -
nın rə  qəm  sal su  rət  lə  ri öl  kə  mi  zə 
gə  ti  ri  lib. Həm  çi  nin, qeyd edək 
ki, il ər  zin  də Mil  li Ki  tab  xa  na  da 
gör  kəm  li şəx  siy  yət  lə  rin yu  bi  ley -
lə  ri, əla  mət  dar gün  lə  rə həsr edi -
lən 25 ad  da elekt  ron mə  lu  mat 
ba  za  sı, elə  cə də on  lar  la vir  tual 
sər  gi ha  zır  la  na  raq is  ti  fa  də  çi  lə  rə 
təq  dim olu  nub.

***
C.Cab  bar  lı adı  na Res  pub -

li  ka Gənc  lər Ki  tab  xa  na  sı il ər -
zin  də “Ni  za  mi ili”, Zə  fər Gü  nü, 
Aşıq Ələs  gə  rin 200 il  li  yi və di -
gər əla  mət  dar ha  di  sə  lər  lə bağ  lı 
müx  tə  lif təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  rib. 
Vi  deoçarx  lar ha  zır  la  nıb, mü  sa -
bi  qə  lər təş  kil olu  nub, bib  lioq  ra  fik 
və  sait  lər ha  zır  la  na  raq ki  tab  xa  na -
nın so  sial şə  bə  kə  lər  də  ki sə  hi  fə -
lə  rin  də oxu  cu  la  ra təq  dim edi  lib.

Ki  tab  xa  na tə  rə  fin  dən hə  ya -
ta ke  çi  ri  lən “Ba  kı  nı qa  rış-qa  rış” 
ad  lı la  yi  hə çər  çi  və  sin  də sil  si  lə 
ma  te  rial  lar ha  zır  la  na  raq is  ti  fa -
də  çi  lə  rin ix  ti  ya  rı  na ve  ri  lib. Həm -
çi  nin “Ba  kı ki  tab  lar  da” vir  tual 
ki  tab sər  gi  si, elə  cə də Azər  bay -
can pay  tax  tı  nın müasir si  ma  sı  nı 
təş  kil edən ti  ki  li  lər haq  qın  da vi -
deoçarx  lar ha  zır  la  na  raq ya  yım -
la  nıb.

Gənc  lər Ki  tab  xa  na  sı  nın 44 
gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si za -
ma  nı Azər  bay  can mət  buatı  nın 
fəaliy  yə  ti  nə diq  qət yö  nəlt  mək 
məq  sə  di  lə haqq sa  va  şı  mı  zın 
yer  li mət  buat  da xro  ni  ka  sı  na dair 
vir  tual sər  gi  si də ilin diq  qət  çə -
kən la  yi  hə  lə  rin  dən olub. Sər  gi -
də 44 gün bo  yun  ca Azər  bay  can 
mət  buatın  da mü  ha  ri  bə  yə həsr 
olun  muş ma  te  rial  lar yer alıb.

***
F.Kö  çər  li adı  na Res  pub  li  ka 

Uşaq Ki  tab  xa  na  sı da 2021-ci 
ili müx  tə  lif təd  bir və la  yi  hə  lər  lə, 
vir  tual təq  di  mat  lar  la ba  şa vu -
rub. “Qo  na  ğım ol” la  yi  hə  si çər -
çi  və  sin  də oxu  cu  lar ki  tab  xa  na  nın 
so  sial şə  bə  kə  lər  də  ki he  sab  la  rı 
üzə  rin  dən uşaq ya  zar  la  rı, rəs -
sam, tər  cü  mə  çi, psi  xo  loq və 
təd  qi  qat  çı, na  şir  lər  lə can  lı ya -
yım va  si  tə  si  lə gö  rü  şə  rək müasir 
dövr ki  tab  xa  na fəaliy  yə  ti  ni təş  kil 
et  mək sa  hə  sin  də mü  hüm mə  lu -
mat  lar əl  də edib  lər.

Ki  tab  xa  na Və  tən mü  ha  ri  bə  si -
nin bi  rin  ci il  dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə 
və  tən  pər  vər  lik möv  zu  lu la  yi  hə  lər 
hə  ya  ta ke  çi  rib. Zə  fər Gü  nü  nə 
həsr olun  muş “Rə  şa  dət  lə ya  şa -
yan  lar – ölü  mü fəth edən  lər” ad  lı 
ümum  res  pub  li  ka he  ka  yə mü  sa -

bi  qə  si çər  çi  və  sin  də təq  dim olu -
nan he  ka  yə  lər ara  sın  dan se  çi  lən 
25 nü  mu  nə “Ölü  mü fəth edən  lər” 
ad  lı ki  ta  ba da  xil edi  lib.

Res  pub  li  ka Uşaq Ki  tab  xa -
na  sı  nın “Ni  za  mi Gən  cə  vi İli” ilə 
bağ  lı hə  ya  ta ke  çir  di  yi “Dün  ya  da 
söz ol  ma  sa, nə  yə gə  rək dü  şün -
cə” ad  lı fes  ti  val əla  mət  dar ilə 
ma  raq  lı töh  fə olub. Fes  ti  val çər -
çi  və  sin  də rəsm, şeir və mu  si  qi 
gün  lə  ri təş  kil edi  lib.

***
İl ər  zin  də Ba  kı Şə  hər Mə  də -

niy  yət Baş İda  rə  si  nin ta  be  li  yin -
də fəaliy  yət gös  tə  rən MKS-lə  rin 
mər  kə  zi ki  tab  xa  na  la  rı və fi  lial  la -
rı, həm  çi  nin re  gional mə  də  niy  yət 
ida  rə  lə  ri  nin əha  tə et  di  yi ki  tab  xa -
na  lar  da da müx  tə  lif təd  bir  lər ke -
çi  ri  lə  rək ki  tab  xa  na  la  rın say  tın  da 
və so  sial şə  bə  kə he  sab  la  rın  da 
oxu  cu  la  ra təq  dim olu  nub.

Nurəddin Məmmədli̇

əvvəli səh. 1-də

Öz ta ma şa plan la rı na ye ni dən nə-
zər sa lan, bər pa və ye ni səh nə iş lə-
ri ni ta ma şa çı mü za ki rə si nə çı xar maq 
üçün ça lı şan teatr lar da ol du. Aka de-
mik Ope ra və Ba let və Aka de mik Mil li 
Dram teatr la rı da ha çox bər pa olu nan 
ba let, ope ra və dram ta ma şa la rı ilə 
teatr se vər lə rin diq qə ti ni cəlb et mə yə 
ça lış dı lar. 

Aka de mik Mu si qi li və Rus Dram 
teatr la rın da prem ye ra lar ol du. Döv lət 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı da ak tiv ya-
ra dı cı lıq döv rü ya şa dı və ye ni ta ma-
şa la rı ilə müx tə lif səh nə lər də (əsas 
zal la rı tə mir olu nur) ta ma şa çı la rı nı 
qar şı la dı.

Pan to mim və Yuğ teatr la rı isə da-
ha çox köh nə ta ma şa la rı na ye ni dən əl 
gəz dir mə yə ça lış dı lar. Pan de mi ya dan 
ön cə prem ye ra sı ke çi ri lən nü mu nə lə ri 
ye ni dən ta ma şa çı ilə gö rüş dür dü lər.

Döv lət Kuk la Teat rı 90 il lik yu bi-
ley möv sü mün də prem ye ra və so sial 
ak si ya la rı nı da vam et dir di. Sum qa-
yıt, Lən kə ran, Gən cə, Ağ dam, Şu şa, 
Min gə çe vir teatr la rı nın prem ye ra, 
öl kə da xi li sə fər, təc rü bə mü ba di lə si 
xə bər lə ri gəl di. Ümu mi pro ses də Sal-
yan, Qax, Qu sar teatr la rı da yad da 
qal dı lar.

90 yaş və böyük tamaşaçı 
sevgisi

Bil di yi niz ki mi, bu il həm də mil li kuk-
la sə nə ti mi zin tə şək kül və in ki şa fın da 
müs təs na ye ri olan Ab dul la Şaiq adı na 
Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın 90 
il lik  yu bi le yi dir. Elə ilin son yu bi ley təd-
bi ri də bu teat rın səh nə sin də ol du.

De kab rın 26-da uşaq lı-bö yük lü xey li 
say da ta ma şa çı, teatr se vər teat rın ta-
ma şa sa lo nun da top la şa raq həm səh-
nə də ki lə ri, həm də öz lə ri ni al qış la dı lar.

Mə də niy yət Na zir li yi nin təm sil çi lə-
ri, ta nın mış mə də niy yət və in cə sə nət 
nü ma yən də lə ri nin iş ti rak et di yi yu bi ley 
ge cə sin də ilk ola raq mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mo vun kuk la çı la ra təb rik mək-
tu bu oxun du.

Zən gin ya ra dı cı lıq yo lu ke çən sə-
nət oca ğı nın uğur la rı na nə zər sa lı nan 
mək tub da de yi lir: “Bu yu bi ley si zin kol-

lek ti vin ötən il lər də ki sə mə rə li fəaliy yə-
ti nin bəh rə si dir. Si zin uğur lu çı xış la rı-
nız, ay rı-ay rı bey nəl xalq və res pub li ka 
miq yas lı fes ti val lar da qa zan dı ğı nız 
nailiy yət lər Kuk la Teat rı nın adı nı mil li 
teat rı mı zın apa rı cı sə nət kol lek tiv lə ri 
sı ra sı na çı xar mış dır. Re per tuarı nız-
da kı səh nə əsər lə ri hər za man az yaş lı 
ta ma şa çı la rın mə həb bə ti ni qa zan mış-
dır”.  

Mək tu bun so nun da na zir teat rın kol-
lek ti vi nə can sağ lı ğı və ye ni ya ra dı cı lıq 
uğur la rı ar zu la yır dı.

Yu bi ley təd bi rin də çı xış edən mə də-
niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli-
yev yo la sal ma ğa ha zır laş dı ğı mız 2021-
ci ilin ma raq lı yu bi ley təd bir lə ri ilə yad da 
qal dı ğı nı bil dir di. De di ki, 44 gün lük Və-
tən mü ha ri bə sin də Azər bay can xal qı nın 
Or du su nun qa zan dı ğı Qə lə bə bü tün 
xal qı mı zın, xü su sən ya ra dı cı in san la rın 
əz mi ni, inam və gü cü nü da ha da ar tı rıb.

El nur Əli yev qeyd et di ki, mil li-mə-
nə vi də yər lə rin təb li ğa tın da, ye ti şən 
nə sil lə rin teatr sə nə ti nə sev gi ru hun da 
for ma laş ma sın da Kuk la Teat rı təm sil-
çi lə ri nin xü su si ro lu var: “Ab dul la Şaiq 
adı na Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı, 
ümu miy yət lə, öl kə mi zin teatr mü hi tin də 
va cib bir fe no men dir. Çün ki uşaq la rın 
zöv qü nü for ma laş dı ran, on lar da bu sa-
hə yə ma raq ya ra dan Kuk la Teat rı dır”.

Ha zır da ya ra dı cı sə na ye nin apa rı cı 
qo lu olan teatr sə nə ti nin, ümu mi lik də 
in cə sə nə tin te le vi zi ya və kom pü ter, te-

le fon ek ran la rı ilə rə qa bət də ol du ğu nu 
de yən El nur Əli yev bil dir di ki, bu rə qa-
bət də üs tün lü yü sax la maq üçün can lı 
ün siy yət mü hüm amil dir. Can lı ta ma-
şa lar həm də uşaq lar da mil li də yər lə-
rin for ma laş ma sı ba xı mın dan va cib dir: 
“İna nı rıq ki, Kuk la Teat rı bu rə qa bə ti nə-
zə rə alıb işi ni gə lə cək də də öz prin sip 
və ənə nə lə ri nə uy ğun qu ra caq, ba la ca 
ta ma şa çı lar üçün daim ma raq lı mə kan 
ola caq. Kuk la Teat rı nın bü tün kol lek ti vi-
nə möh kəm can sağ lı ğı, ya ra dı cı lıq sa-
hə sin də ye ni nailiy yət lər ar zu la yı ram”.

Son ra teat rın kol lek ti vin dən Əmək dar 
ar tist Rəh man Rəh ma nov, apa rı cı səh nə 
us ta sı El mi ra Hü sey no va, Ül viy yə Əli ye-
va və So na Qu li ye va ya Mə də niy yət Na-
zir li yi nin fəx ri fər man la rı təq dim edil di.

Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı-
nın (AT Xİ) sədr müavi ni, Xalq ar tis ti Ha-
cı İs ma yı lov çı xış edə rək it ti fa qın rəh-
bə ri, Xalq ar tis ti Azər Pa şa Ne mə to vun 
Kuk la Teat rı nın kol lek ti vi nə təb rik lə ri ni 
çat dır dı. O, Kuk la Teat rı nın məh sul dar 
fəaliy yə ti, zəh mət keş kol lek ti vi, zən-
gin re per tuarı, ya rat mış ol du ğu səh nə 
ənə nə lə rin dən söz aç dı. Son ra teat rın 
ya ra dı cı he yə ti nin bir qru pu na AT Xİ-nin  
fəx ri fər man la rı təq dim olun du.

Yu bi ley ge cə sin də teat rın re per tuarın-
da kı ən yad da qa lan ta ma şa lar dan iba-
rət səh nə ləş di ril miş kom po zi si ya təq-
dim edil di. Ta ma şa ara sı səh nə də 90 il 
bun dan əv vəl ilk kuk la çı Mol la ğa Bə bir-
li nin ha zır la dı ğı kuk la la rın fo to şə kil lə ri 
pro yek si ya da nü ma yiş olun du. Bö yük 
ek ran da Səudiy yə Ərə bis ta nı, Ru si ya, 
Hin dis tan və di gər öl kə lər də fəaliy yət 
gös tə rən kuk la teatr la rı rəh bər lə ri nin 
təb rik lə ri nü ma yiş et di ril di.

Sal yan, Gən cə və Qax Döv lət Kuk la 
teatr la rı nın rəh bər lə ri də səh nə yə çı xa raq 
həm kar la rı nı təb rik et di lər. Döv lət Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rı nın yu bi le yə töh fə olan 
səh nə ci yi də bö yük ma raq la qar şı lan dı.

Qo naq la ra və sa diq kuk la se vər lə rə 
tə şək kü rü nü bil di rən teat rın di rek to ru, 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rə şad Əh-
məd za də bu qə dim və mü rək kəb səh-
nə sə nə ti nin ya şa dıl ma sı və la yi qin cə 
təm sil olun ma sı üçün əl lə rin dən gə lə ni 
edə cək lə ri ni de di.

Təd bi rin so nun da səh nə ar xa sın da 
ya ra dı cı he yət lə gö rü şən mə də niy yət 
na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev 
on la rı bir da ha təb rik et di, xoş ar zu la-
rı nı çat dır dı. 

Həmidə Nizamiqizi

İlin teatr fraqmentləri və yaddaşlara yazılan yubiley

İrəvan teatrı mövsümü açıb
De kab rın 27-də Bi nə qə di Mər kə zi 
Mə də niy yət Evin də Cə fər Cab bar lı 
adı na İrə van Döv lət Azər bay can 
Dram Teat rı nın 140-cı möv sü mü nün 
açı lı şı olub.

Təd bir də Nax çı van Mux tar Res-
pub li ka sı nın Ba kı şə hə rin də ki Daimi 
Nü ma yən də li yi nin rəh bə ri Bəx ti yar 
Əs gə rov, Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti baş çı sı nın müavi ni Se vinc Sü-
ley ma no va, di gər qo naq lar, “N” say lı 
hər bi his sə nin əs gər və za bit he yə ti, 
ra yo nun mə də niy yət müəs si sə lə ri nin 
iş çi lə ri iş ti rak edib lər.

Teat rın di rek to ru, Əmək dar mə də-
niy yət iş çi si İf ti xar Pi ri yev təd bi ri aça-
raq zən gin ta ri xə ma lik sə nət oca ğı nın 
ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti haq qın da mə lu-
mat ve rib, döv lə ti miz tə rə fin dən teat-
ra gös tə ri lən diq qət və qay ğı dan bəhs 
edib. Teat rın Tür ki yə, Gür cüs tan, Da-
ğıs tan, öl kə mi zin müx tə lif böl gə lə ri və 
elə cə də Nax çı van Mux tar Res pub li-

ka sı ilə sıx sə nət əla qə lə ri ol du ğu diq-
qə tə çat dı rı lıb. 

Qo naq lar dan Bi nə qə di Ra yon ic ra 
baş çı sı nın müavi ni Se vinc Sü ley ma-
no va, YAP ra yon təş ki la tı nın səd ri 
Vü sar İs ma yı lov çı xış edə rək İrə van 
teat rı ilə bir gə ke çi ri lən təd bir lər dən 
söz açıb və ye ni möv sü mün açı lı şı 
mü na si bə ti lə kol lek ti vi təb rik edib lər.

Son ra V.Si qa re vin “Şey tan ailə si” 
əsə ri əsa sın da ha zır lan mış ta ma şa-
nın ilk nü ma yi şi olub.
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Ulu ön dər Hey dər Əli yev 1996-cı 
il 22 iyun ta ri xin də “Azər bay-
can da gənc is te dad la ra döv lət 
qay ğı sı haq qın da” fər man im-
za la yıb. Fər ma na  uy ğun ola raq 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin mü va fiq sə rən cam la rı 
ilə in cə sə nət sa hə sin də xü su si 
is te da dı olan gənc lə rin ya ra dı-
cı lıq fəaliy yə ti nə bö yük dəs tək 
gös tə ri lir. On lar Pre zi den tin xü-
su si ay lıq tə qaüdü nə la yiq gö-
rü lür, ad la rı “Azər bay ca nın gənc 
is te dad la rı nın “Qı zıl ki ta bı”na 
ya zı lır. Həm çi nin İl ham Əli ye vin 
2013-cü il 2 iyul ta rix li fər ma nı 
ilə “Gənc lər üçün Pre zi dent mü-
ka fa tı” tə sis edi lib. Mü ka fat hər 
il müx tə lif sa hə lər də, o cüm lə-
dən in cə sə nət sa hə sin də xü su si 
fərq lə nən gənc lə rə ve ri lir.

Dövlətimizin bu qayğısı sayə
sində musiqi sahəsində uğurlar
qazanmışgənclərPrezidentİlham
Əliyevin 60 illik yubileyinə töhfə
olaraq konsert proqramı ilə çıxış
etmək təşəbbüsü irəli sürmüş
dülər. Dekabrın 24də, ölkə baş
çısının 60 illik yubiley günündə,
M.MaqomayevadınaAzərbaycan
Dövlət Akademik Filarmoniyasın
dakonsertkeçirildi.

Konserti izləyən tamaşaçılar
arasında mədəniyyət naziri Anar
Kərimov, nazir müavini Sevda
Məmmədəliyeva,BakıŞəhərMə
dəniyyətBaşİdarəsininrəisiCəlil
Məlikov və musiqi məktəblərinin
direktorlarıdavaridi.
Zəngin repertuarlı konsertdə

GənclərüçünPrezidentmükafat
çısıMustafaMehmandarovundi
rijorluğuiləBakıŞəhərMədəniy
yət Baş İdarəsinin Bakı Kamera

Orkestri (baş dirijor və bədii rəh
bər–ƏməkdarartistFuadİbrahi
mov),BakışəhərL.vəM.Rostro
poviçlər adına 21 nömrəliMusiqi
məktəbininnəfəslialətləransamb
lı,Prezidenttəqaüdçüsümüğənni
Atəş Qarayev (vokal), Prezident
təqaüdçüləriCəmilSədizadə,Əb
düləliHüseynli,VüsaləBabayeva
(hərüçüfortepiano),ZərrinƏliye
va (violin),OrxanHüseynov (çel
lo),NicatMəmmədov(fleyta),Ata

bəyİsmayılov(tar),NihadOrucov
(vokal)çıxışetdilər.
Proqramda Üzeyir Hacıbəyli,

Fikrət Əmirov,MüslümMaqoma
yev, Aqşin Əlizadə, Qara Qara
yev, Cahangir Cahangirov, Tofiq
Quliyev və Qərb bəstəkarlarının
əsərlərisəsləndirildi.
A.ƏlizadəninAzərbaycanxalqı

nın qəhrəmanlıq tarixinin səhifə
lərinicanlandıran,Vətənin füsun
kartəbiətinivəsfedənodlunəfəsli
“Cəngi”əsəriiləbaşlayankonsert
proqramı zala sanki bir mübariz
lik ruhu bəxş etdi. Bəstəkar Əli
mərdan Əliyevin “Vətən marşı”,
C.Cahangirovun“Qarabağ”,T.Qu
liyevin “Qaytağı”sı Azərbaycan
bəstəkarlıq məktəbinin zənginli
yini və gənc istedadların sənətə
sevgisininümayişetdirdi.
İfalar tamaşaçılar tərəfindən

alqışlarla qarşılandı. M.Maqo
mayevin “Azərbaycan” mahnısı
ilə tamamlanan konsert həm də
gənclərinVətənəvəsənətəsevgi
mesajiidi.
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Bununlayanaşı,44günlükVə
tənmüharibəsindəmisilsizqəhrə
manlıqsalnaməsiyaratmışOrdu
muzunmüxtəlif qoşun növlərinin
müharibədəkişanlıdöyüşyolunu,
şücaətinivəZəfərimiziəksetdirən
“Görünməyən qəhrəmanlar” (“İc
timai TV” ilə birgə) adlı silsilə (5
ekran işi)filmlər istehsaledilərək
tamaşaçılaratəqdimolundu.
Bu il “Azərbaycanfilm”in çək

diyi 5 hissəli “Köşk” bədii te
leviziya filmi ekranlara çıxdı.
Bununla yanaşı, Mədəniyyət
NazirliyininsifarişiilədahiAzər
baycanşairiNizamiGəncəvinin
880 illik yubileyinə həsr olun
muş,12bölümdənibarət“Xos
rov və Şirin” (“İctimai TV” ilə
birgə)12bölümdənibarətbədii
teleserialistehsalolundu.

***
2021ciildəMədəniyyətNazir

liyininelanetdiyi“BöyükQayıdış”
qısametrajlıbədii,sənədlivəani
masiyafilm layihələrimüsabiqə
sindəseçilmiş2sənədlifilmlayi
həsindən “Fulya” (“DadaYapım”
ilə birgə, Türkiyə) filmi istehsal
edildi. Filmin Türkiyə və Azər
baycanda premyeraları keçirildi.
Müsabiqənin ikinciqalibi “Müha
ribənin uşaqları” sənədli filminin
isə istehsalı yekunlaşmaq üzrə
dir. Daha sonra layihənin qalibi
olan“Quyu”qısametrajlıbədiifil
miistehsaledilibvəhazırdaxarici
distribusiyasıhəyatakeçirilir.
İlinəvvəlindənetibarənAzər

baycan kinosuna həsr edilmiş
“Bizim kino” (“İctimai TV”nin
dəstəyiilə)24hissəlikinojurnal
tamaşaçılaratəqdimolunub.

***
Mədəniyyət Nazirliyinin sifari

şi ilə “Salnaməfilm” studiyasın
da2010cuildənölkəmizinərazi
bütövlüyü uğurunda canını və
qanını əsirgəməyən Vətən fə
dailəri – Milli Qəhrəmanlarımız
haqqında40dançoxsənədlifilm
çəkilib. Bu il isə 10 filmin çəkili
şibaşaçatdırılıb.“Hərşeyyaxşı
olacaq”,“Torpağınabaşəyərəm”,
“Oğuz elinin qəhrəmanı”, “Oğlu
mun gündəliyi”, “Poladın iziylə”,
“Artilleriyanın atası”, “Bizim ko
mandir”, “Vətənin sipəri, mərdin
təpəri”, “Yarıda qalan uçuş” sə
nədli filmləri də Azərbaycanın
qəhrəmanlıqtarixinəişıqsalır.
2021ci ildəBakıMediaMər

kəziilə“Azərbaycanfilm”inbirgə
istehsaletdiyi“Biz”sənədlifilmi
(ideyamüəllifi,rejissoruOrman

Əliyev)Vətənmüharibəsininbi
rinciildönümüərəfəsindəikidə
fə“İctimaiTV”dənümayişolun
du və tamaşaçılar tərəfindən
böyükmaraqlaqarşılandı.
Bu il həmçinin Bakı Media

Mərkəzi və “Salnaməfilm” studi
yasının birgə istehsalı olan “Şu
şa, sən azadsan!” sənədli filmi
(rejissorCavidanŞərifov) böyük
maraqla qarşılandı. “O, Xarqo
idi”ekranəsəridövlətbaşçısının
sərəncamınaəsasənötənil100
illiyiqeydolunanAzərbaycanxal
qınıncəsurövladı,əfsanəvipar
tizan Əhmədiyyə Cəbrayılovun
ömür yolundan bəhs edir. “Aşıq
Ələsgər–200”filmisazsözus
tadının yubileyinə həsr olunub.
“Salnaməfilm” həmçinin bu il
görkəmli neftçi soydaşımız, Ru
siyanın Tümen vilayətində neft
kəşfedənlərdənbiriFərmanSal
manova həsr olunan “Mən neft
tapdım. Salmanov” adlı sənədli
filministehsalınabaşlayıb.

***
BuilMədəniyyətNazirliyitərə

findən təsis edilənAzərbaycan
Film Komissiyasının (“Filming
Azerbaijan”)təqdimatmərasimi
keçirildi. Komissiyanın yaradıl
masında əsas məqsəd Azər
baycanı beynəlxalq kino isteh
salçıları üçün geniş imkanları

olançəkilişməkanıkimitəqdim
etmək, beynəlxalq kino isteh
salçıları ilə müştərək layihələr
həyata keçirmək və ölkəmizə
xaricdənmaliyyəvəsaitinincəlb
edilməsinitəminetməkdir.
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfin

dənKinoAgentliyininyaradılma
sı iləbağlı işlərədəbaşlanılıb.
Agentliyinyaradılmasındaməq
sədi kino sənayesində müasir
tələblərə cavab verən şərait
yaratmaq, xarici investorları ki
no sənayemizə cəlb etmək və
bununladaAzərbaycankinosu
nuninkişafınanailolmaqdır.

***
Pandemiya şəraitində həm

onlayn,həmdəənənəviformat
da kinofestival və müsabiqələr
dəkeçirildi.
Sentyabrın3dən7dəkkeçi

rilən IV “Animafilm”Beynəlxalq
AnimasiyaFestivalıbuil“Əlillik”
mövzusuna həsr olunmuşdu.
Festivalın müsabiqə proqra
mına40ölkədən134filmdaxil
edilmişdi.
1923 noyabr tarixində 12ci

Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər
Festivalıgerçəkləşdi.“CİNEMA”
GəncKinematoqrafçılarMərkə
zinintəsisetdiyifestivalbuildə
MədəniyyətNazirliyinintəşkilati
dəstəyiiləkeçirildi.

Sentyabr ayında ölkəmiz
DaşkəndBeynəlxalq FilmFes
tivalındaxüsusiproqramlatəm
silolundu.Festivalçərçivəsində
“Azərbaycan kinosu günləri”
keçirildi. 812noyabr tarixində
İstanbuldakeçirilən“DədəQor
qud”(“KorkutAta”)TürkDünya
sıBeynəlxalqFilmFestivalında
daAzərbaycankinosugenişşə
kildətəmsilolundu.
Mədəniyyət Nazirliyinin dəs

təyi ilə BakıMediaMərkəzi və
“Salnaməfilm”studiyası tərəfin
dən istehsal olunmuş “Sonun
cu”sənədlifilmi“OFFCİNEMA”
25ci Beynəlxalq Sənədli Film
Festivalında“Bürüncqəsr”mü
kafatına, azərbaycanlı rejissor
Hilal Baydarovun “Durna çıra
ğı”filmi34cüTokioBeynəlxalq
Film Festivalının “İncəsənətə
töhfəyə görə” xüsusi mükafatı
nalayiqgörüldü.
Rejissor Rüfət Həsənovun

“Daxildəkiada”filmiisəAmerika
Kino Akademiyasının “Oskar”
mükafatınaAzərbaycanınnami
zədiolaraqtəqdimedilib.
Beləliklə, ilin kino mənzərə

sinə diqqət edəndə ürəkaçan
rənglərigörəbilirik.Buililkdəfə
Milli KinoGünü açıq havada 4
filminpremyerasıilədəyaddaş
larayazıldı...

L.Azəri

2021-ci ildə kino yaddaşına yazılanlar

Dövlətimizin qayğısı bəstəkarları 
yeni uğurlara ruhlandırır

“İlham Əliyev və musiqi mədəniyyəti” 
kitabının təqdimatı keçirildi

De kab rın 24-də Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın (ABİ) 
Üze yir Ha cı bəy li adı na kon sert sa lo nun da “İl ham Əli-
yev və mu si qi mə də niy yə ti” ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ril di. 
Ye ni nəşr Pre zi dent, mü zəf fər Ali Baş Ko man dan İl ham 
Əli ye vin 60 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə işıq üzü gö rüb. 

KitabınməsləhətçisivəönsözünmüəllifiBəstəkarlar
İttifaqınınsədri,Xalqartisti,AMEAnınmüxbirüzvüFi
rəngizƏlizadə,tərtibçisisənətşünaslıqüzrəfəlsəfədok
toru,ƏməkdarmədəniyyətişçisiSəadətTəhmirazqızıdır.
ProfessorFirəngizƏlizadətədbiriaçaraqbildirdiki,ki

tab60illiyiniqeydetdiyimizölkəbaşçısınınmusiqimə
dəniyyətimizəqayğıvədiqqətiniəksetdirən tarixi fakt
lardan bəhs edir: “Prezident İlham ƏliyevAzərbaycan
mədəniyyətininhamisidir.Musiqimizindünyamiqyasın
da layiqincə təmsiledilməsiüçünhərzamanbəstəkar,
ifaçı vəmusiqişünaslarımızadəstəkolur.Ümummilli li
derimizHeydərƏliyevdənmirasqalanbirçoxənənələrlə
yanaşı,məhzelmvəincəsənətxadimlərinəPrezidenti
mizin,eləcədəölkəmizinbirincixanımıMehribanƏliye
vanınqayğı vədiqqəti sanki varislik timsalındadavam
etməkdədir”.
İttifaqınsədriqeydetdiki,göstərilənqayğıbəstəkarla

rımızıyeniyaradıcılıquğurlarınaruhlandırır.Onlarböyük
maraqvəhəvəsləmusiqininmüxtəlifjanrlarındaəsərlər
yazırlar.BuəsərləriniçərisindəPrezidentİlhamƏliyevin
rəhbərliyialtındaşanlıOrdumuzunqazandığıböyükZə
fərintərənnümüdəmühümyertutur.Zəfərtariximizə,bu
şanlıtarixiyaradanAliBaşKomandanayeniəsərlərhəsr
edilir.NoyabrayındaHeydərƏliyevSarayındakeçirilən
“Zəfər çələngi” adlı konsertdə bəstəkarlarımızın tarixi
Qələbəmizəhəsrolunanəsərlərinin səslənməsi bunun
əyanisübutudur.
Yeniişıqüzügörənkitabınölkəbaşçısınınyubileyinə

kiçiktöhfəolduğunudeyənFirəngizƏlizadənəşrinərsə
yəgəlməsindəəməyikeçənlərəminnətdarlığınıbildirdi.
O,Azərbaycanbəstəkarlarıvəmusiqişünaslarıadından
PrezidentİlhamƏliyevi60illikyubileyimünasibətilətəb
riketdi.
MədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyevçıxış

edərəkbildirdiki,Azərbaycanmədəniyyətininənzəngin
qollarından birini musiqi sənətimiz təşkil edir: “Musiqi
mədəniyyətimizböyükbirinkişafyolukeçib.Azərbaycan
bəstəkarlıqməktəbiningörkəmlinümayəndələriyaradı
cılıqlarında professionalmusiqimizin inkişaf təmayüllə
rini əks etdiriblər. Bumirası yaşatmalı və təbliğ etmə
liyik.Gərəkmüasirgənclikbəstəkarlarımızınəsərlərinə
həssasyanaşsınlar.Daimamütaliəetsinlər,klassikirsə
sevgiruhundayetişsinlər”.
ElnurƏliyevtəqdimolunankitabınəhəmiyyətinivurğu

layaraqqeydetdiki,dövlətimizinmusiqiyə, incəsənətə
diqqətvəqayğısınıəksetdirən,mədəniirsimiziyaşadan
belə kitablar, həmçinin musiqi sənətimizin inkişafının
göstəricisi, yenimusiqiəsərlərininyaranmasınabirzə
mindir.
TədbirinbədiihissəsindəXalqartistiFirəngizƏlizadə

ninPrezident İlhamƏliyevəhəsrolunan“Zəfərmarşı”,
beynəlxalqmüsabiqələrlaureatıPikəAxundovanınbal
lada,Əməkdar incəsənətxadimiMəmmədağaUmudo
vunmarş,sənətşünaslıqüzrə fəlsəfədoktoruLaləCə
fərovanın “Zəfərmarşı”, musiqi tərtibçisiAzad Zahidin
“QalibsərkərdəsiAzərbaycanın”adlıəsərlərsəsləndiril
di.
TədbirinsonundaçıxışedənkitabıntərtibçisiƏməkdar

mədəniyyətişçisiSəadətTəhmirazqızıbildirdiki,10böl
mədənibarətkitabmusiqişünaslarüçündəyərlimənbə
olacaq.

Savalan Fərəcov

İstedadlı gənclərin dövlət başçısının 
yubileyinə musiqi töhfəsi

əvvəli səh. 1-də

Birilaradansonrayenidəntəş
kiledilənQəbələMusiqiFestivalı
nın proqramı da zəngin idi.Hey
dər Əliyev Fondunun dəstəyi və
təşkilatçılığı, Təhsil və Mədəniy
yətnazirliklərivəBakıMusiqiAka
demiyasınındəstəyiilə31iyul–4
avqust tarixində gerçəkləşən XII
Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festi
valı5günərzindəmusiqisevərlərə
unudulmazanlarbəxşetdi.Festi
valda klassik musiqi ilə yanaşı,
muğam, vokal, kamera musiqisi
axşamlarıdatəşkilolundu.

***
Sentyabrın 18dən 24dək ger

çəkləşənÜzeyirHacıbəyliXIIIBey
nəlxalq Musiqi Festivalı da yad
daşlarda silinməz iz qoydu.Builki
festival şanlı Qələbə ruhlu, zəfər
sevinclinotlarlazənginidi.Heydər
ƏliyevFondu,MədəniyyətNazirliyi
və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifa
qının təşkilatçılığı ilə gerçəkləşən
festival bir çox əlamətdar hadisə
lərləyaddaqaldı.Musiqibayramı
nınilkkonserti18sentyabrdaəzəli
torpağımız,PrezidentİlhamƏliye
vinsərəncamıiləmədəniyyətpay
taxtımızelanolunmuşazadŞuşa
da,Üzeyirbəyinyurdundakeçirildi.

Festival həm də azad Şuşada ilk
MilliMusiqiGününün(ÜzeyirMusi
qiGünü)qeydedilməsiiləəlamət
daroldu.

*** 
Mədəniyyət Nazirliyi və YARAT

Müasir İncəsənət Mərkəzinin bir
gətəşkilatçılığı iləoktyabrayından
“Mədəni yenilənmə” layihə həyata
keçirildi.1517dekabr tarixində la
yihəninnövbətimərhələsindəAzər
baycanın Xalq artisti, bəstəkar və
pedaqoq, Moskva Dövlət Konser
vatoriyasınınprofessoruFərəcQa
rayev, musiqişünas, sənətşünaslıq
doktoruRaufFərhadovvəpianoçu,
pedaqoqSamirMirzəyeviləgörüş
lərkeçirildi.Müasirmusiqinintəbliği
vəinkişafıbaxımındanbugörüşlər
səmərəli və faydalı mühazirələrlə
yaddaqaldı.

***
“Nizami Gəncəvi İli”ni musiqi

layihələridəzənginləşdirdi.Azər
baycan Bəstəkarlar İttifaqı (ABİ)
müxtəlif layihələrlə “Nizami Gən
cəvi İli”nə öz töhfəsini verdi, qə
zəlromans müsabiqəsi keçirdi.
MüsabiqəninməqsədiÜzeyirHa
cıbəylinin“Sənsiz”və“Sevgilica
nan”əsərləri ilətəməliniqoyduğu
qəzəlromans ənənəsinin davam
və inkişaf etdirilməsi, Nizami ya

radıcılığının müasir dövrdə vo
kaləsərlərdəmusiqivəmətnlərin
vəhdəti ilə ədəbibədii meyarlara
cavabverənyeniqəzəlromansla
rınaşkaredilməsiidi.
Bundanəlavə,MədəniyyətNa

zirliyi və digər qurumların təşki
latçılığıilə1526noyabrtarixində
Bakıda vəGəncədə gerçəkləşən
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Fes
tivalıçərçivəsindəhərikişəhərdə
konsertproqramlarıreallaşdı.

***
Şanlı Qələbəmizin birinci ildönü

mümünasibətiləHeydərƏliyevSa
rayında “Qarabağ Azərbaycandır!”
adlı konsert keçirildi. Mədəniyyət
Nazirliyi,HeydərƏliyevFondu,Bəs
təkarlarİttifaqı,HeydərƏliyevSara
yıvəAzərbaycanDövlətAkademik
Filarmoniyasının birgə təşkilatçılı
ğı ilə baştutanmusiqi axşamında
bəstəkarlarımızınQarabağZəfəri
nə həsr olunan 18 simfonik əsəri
səsləndirildi.

***
1018 sentyabrda Mədəniyyət

Nazirliyinin dəstəyi ilə reallaşan
növbətiBakıCazFestivalı dabu
musiqini sevənlər üçün bir bay
ramoldu.Pandemiyasəbəbiləbir
il aradan sonra keçirilən festival

Azərbaycanın qəhrəman şəhidlə
rininəzizxatirəsinə,eləcədəçətin
zamanlarınağırlığıaltındaəyilmə
yən cazmusiqisinin ruhuna həsr
olunmuşdu.
MədəniyyətNazirliyinintəşəbbü

süilə26oktyabr–6noyabrtarixin
dəgerçəkləşən“Cazsəsləri”(“Jaz
zery Voices”) silsilə tədbirləri isə
həmZəfərimizinildönümünə,həm
də Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı
MusiqiAkademiyasının(BMA)100
illikyubileyinəhəsrolunmuşdu.

***
Bundan əlavə, il ərzində tanın

mış incəsənət ustalarımızın bir
sıra ölkələrdə yaddaqalan kon
sertlərikeçirildi. İstedadlıuşaqvə
gənclərimiz müxtəlif festival və
müsabiqələrdəiştirakedərəkuğur
qazandılar.HəmçininAzərbaycan
musiqimədəniyyətinin inkişafında
xidmətləriolansənətkarlarınyubi
leylərimünasibətilətədbir,konsert,
müsabiqəvəfestivallarkeçirildi.

Bəli,2021ciildəölkəmizinmu
siqi,sənətmühitinəQələbəruhlu
notlar hakim idi. İnanırıq bu yük
səksənətruhuvəyaradıcılıqşöv
qü növbəti ilin musiqi həyatında
dadavamedəcək...

Lalə

Qələbə ruhlu notların hakim olduğu il
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unudulmaz insan 
Şahmar Əkbərzadənin 
80 illiyi münasibətilə 

Doğrudeyiblərki,həyatqəribəliklər,gözlənilməz
hadisələrlədoludur.Birmahnınınsözlərində
olduğukimi–“Eyhəyat,sənnəqəribəsən...”.
Yaşadığımızömüryolundanələrinbaşverəcə

yinikimsəproqnozlaşdırabilməz.

Hələ məktəb
li vaxtlarımda
atam mütaliəyə
marağımızı ar
tırmaq üçün hər
dəfə yay tətilin
də abunə ya
zıldığı qəzet və
jurnalları bizə
oxutdurar, özü
də bizi dinləyər
di.Qəzetvəjur
nalları oxuyan
zaman rastıma
çıxan publisistik
yazıları, vətən
pərvər və dü
şündürücü şeir
lərilə Şahmar

Əkbərzadə imzası məni çox duyğulandırırdı. Sonralar
onun yaradıcılığının sorağına düşdüm, “Ona yanıram
ki...”,“Yollar”,“48ölçülüqadınpaltarı”,“Utanımyerinə”,
“Laçındağlarınaməktub”,“Nağara”,“Mərkəzipoçtxana”
kimi çox səmimi və vətənpərvər şeirlərini oxudum. Bu
şeirləriçərisindəənçoxda“48ölçülüqadınpaltarı”mə
nəçoxtəsiretmişdi:

Geyimlərgörəndə,ana,hərdönə
48ölçüdəqalargözlərim.
Cibimpullarımınqəbrinədönər,
Titrəyərdizlərim,dolargözlərim.

48ölçüdəpaltargeyərdin.
Kəsərşaxtaməni,döyərqarməni.
48ölçüyəçevrilibdərdin
Vitrindənboylanıbyandırarməni...

...Geyimlər-keçimlərgəlməzeyninə,
Biganəqalmısan,ana,hərşeyə.
Vətəntorpağınıgeyibəyninə
Çoxdanqovuşmusanölçüsüzlüyə.

Buşeirdəşairqəlbininanamüqəddəsliyinə,anaucalı
ğınaehtiramıiləyanaşı,anaitkisindəndoğanağırnisgilin
dəyüksəkpoetikifadəsioxucunudüşüncələrəqərqedir.
ŞahmarƏkbərzadəhərgünşütüdüyümüzyollarada

tambaşqaməna,məzmunverir.“Yollar”şeirindəyazır:

Ayaqlatorpağınöpüşməsindən
Doğulubböyüyüryollarhəyatda.
Tapdana-tapdanaminillərboyu,
Ömürqazanıbdırayaqlaraltda.

Gəlimli-gedimliyolnəsillərin,
Ölməzabidəsi,əmanətidir.
Tapdanmaq–insanınşərəfsizliyi,
Tapdanmaq–yollarınləyaqətidir.

İnsanqədəminətamarzıqalmaq,
Yollarınbağrınaçəkiləndağdır.
Dünyadaayaqlaraltdayaşamaq,
Bircəyollarüçünalçalmamaqdır.

OvaxtbuşeirlərioxuyandaŞahmarmüəllimişəxsən
görməkistəyirdim.Heçağlımadagəlməzdiki,vaxtgə
ləcək,mən“And”qəzetindəişlədiyimmüddətdə“Mədə
niyyət” qəzetinin redaktor müavini, yazıçı, filosof Firuz
MustafavasitəsiləŞahmarƏkbərzadəiləyaxındantanış
olacağam.Həttayaradıcısıvə ilkbaşredaktoruolduğu
buqəzetdəonunlabirgəçalışmaq,mənənzənginləşmək
xoşbəxtliyimənədəqismətolacaq...
“And”qəzetindəçalışarkənkitabtərtibatı,dizaynıilədə

məşğulolurdum.BirgünFiruzmüəllimdediki,səni“Mə
dəniyyət”qəzetininbaşredaktoru,şairpublisistŞahmar
Əkbərzadəilətanışetməkistəyirəm.Onundaəsərlərinin
yığılıb çapolunmasına köməyin dəyər.Şahmarmüəlli
minadınıvəonunlatanışolacağımıeşidəndəməktəbil
lərindəkiarzumungerçəkləşəcəyinəçoxsevindim.
Beləliklə, bizŞahmarmüəllimlə tanışolubəməkdaş

lığa başladıq.Onun necə səmimi, ətrafındakılara necə
dəyərverəninsanolduğununbirdahaşahidioldum.O,
bəzənşeirlərinioxuyaraq“nənə(özünədoğmabildikləri
nəbeləmüraciətedərdi),görbuşeirnecədir,xoşunagə
lirmi”deyəsoruşardı.Bu,onunqəlbininböyüklüyündən,
mənəvizənginliyindənirəligəlirdi.Özünündilindənsəs
ləndirdiyişeirləridinləməkisəadamınruhunuoxşayırdı.
BirmüddətsonraŞahmarmüəllimin “nənə, işinmənim
xoşuma gəlir, səni qəzetimizə işə götürəcəm” deməsi
məniçoxsevindirdi.
Təəssüfərolsunki,şeirlərindədəqeydetdiyikimi,tor

paqhəsrəti onaçoxpis təsiredirdi.QəribTəbriziürəyi
nədərdedənşairinQarabağsızlığa–Vətəntorpaqlarının
düşməntapdağıaltındaqalmağına,Qarabağsızqarabağlı
olmağaürəyiheçdözmədi.2000ciilinavqustundaŞah
marmüəllimdünyasınıdəyişdi...Onunqəfilvəfatıailəsi,
yaxınları,birsözlə,onutanıyan,nəcibinsanlığınıbilənvə
yaradıcılığınısevənhərkəskimimənidəçoxsarsıtdı...
2001ci ildə “Mədəniyyət” qəzetində işə başladım.O

vaxtdan20ilkeçir.Çoxhadisələrbaşverdi.Qəzetimizbu
gündəŞahmarmüəlliminqoyubgetdiyiənənəyəsadiq
fəaliyyətinidavametdirir...
2001ciildə“Vektor”BeynəlxalqElmlərAkademiyasıtə

rəfindənŞahmarƏkbərzadəadınabeynəlxalqədəbiyyat
mükafatıtəsisedildi.2014cüildə“ŞahmarƏdəbiMəclisi”
təsisolundu.Vəənəsası,Şahmarmüəlliminməzarda
şındadaşlaşmış,çoxsevdiyivəartıqZəfərimizinsimvolu
olanxarıbülbülAliBaşKomandanınəmrivəOrdumuzun
igidliyi sayəsində yenidən cücərdi – “Xarıbülbül” musiqi
festivalıyenidənböyükcoşquiləazadŞuşadagerçəkləş
di,yağıdüşməninbağrınıyardı.Mənonayanıramki,bü
tünbunlarıgörməkvətənsevərşairimizəqismətolmadı...
Təəssüfər olsun ki, Şahmar müəllim, bu il sizsiz iki

yubileyi keçiririk – ilin ilk ayında sizə əziz olan “Mədə
niyyət”in30 illiyinivə ilinsonayınınsongününə3gün
qalmış80illikyubileyinizi...Kaşbuyubileylərisizinləvə
“Mədəniyyət” qəzetinin kollektivi ilə birgəQarabağda–
mədəniyyətimizinpaytaxtıŞuşadakeçirərdik...Təsəllini
isəondatapıramki,Vətəninbütövlüyüiləyəqinsizinru
hunuzdarahatlıqtapıb.Ruhunuzşadolsun,əzizvəbö
yükİnsan...

Səbinə Əlibalaqızı

Azərbaycanxalqınınbirliyi44
günlükVətənmüharibəsində
özününənbarizifadəsinitapdı.
XalqımızmüzəffərAliBaşKo
mandanİlhamƏliyevinətrafında
sıxbirləşərək,qəhrəmanOrdu
muzahərcürdəstəkverərək,bir
yumruqtimsallıhəmrəyliknüma
yişetdirdivəbudəmiryumruq
düşməninbeliniqırdı.Vətənuğ
rundacanındankeçmişigidlərin
ailəüzvləri,şəhidlərinxalqımıza
əmanətolanövladlarıiləbirara
datariximizinəlamətdargünlərini
qeydetmək,bayramlaşmaqxoş
vəqürurvericihadisədir.

Bufikirlərdekabrın26da “Sədə
rək” Ticarət Mərkəzində “Sədərək”
firmasının,“SabitMühafizəXidməti”
MMCnin əməkdaşlarının, Bakı şə
həriMüslümMaqomayevadına26
saylıonbirillikMusiqiməktəbinin,El
çinQaranzadəadına270saylıtam
ortaməktəbin, 316, 112, 194 saylı
tam orta məktəblərin, Azərbaycan
Milli Konservatoriyası tərkibində İn
cəsənət Gimnaziyasının müəllim
şagird kollektivinin və şəhid ailələ
rinin iştirakı ilə31Dekabr–Dünya
AzərbaycanlılarınınHəmrəylikGünü
vəYeniilbayramımünasibətiləkeçi
riləntədbirdəsəslənib.
Tədbir ticarət mərkəzinin ərazi

sində, “SabitMühafizəXidməti”nin
(SMX) inzibati binasının həyətində
“SMX”nin əməkdaşı, şəhid Nəc
məddinSarkayevinbüstününziya
rətolunmasıiləbaşlayıb.
“Sədərək” firmasınınmətbuat xid

mətinin rəhbəri Kəmaləddin Qədim
iştirakçıları salamlayaraq bildirib ki,
Zəfər ruhu ilə yaşadığımız ilin so
nunda Dünya Azərbaycanlılarının
HəmrəylikGününüqəhrəmanVətən
övladlarının xatirəsini anaraq qeyd
etməyimizbugünəxüsusibiranlam
verir.Şəhidlərlə bizimZəfər tariximi
zinyenidövrübaşlayır.Bundanson
raxalqvəcəmiyyətolaraqborcumuz
yeninəsillərionlarınhəyatyolundan
örnək alaraq vətənpərvər ruhda bö
yütməkdir. K.Qədim qeyd edib ki,
“Sədərək” firması Vətən müharibəsi
dövründə döyüşən ordu hisslərinə

hərtərəfi dəstək və maddi yardım
göstərdiyi kimi, müharibədən sonra
şəhidailələrinə,qazilərədədiqqətvə
qayğıgöstərir.FirmanıntəsisçisiYusif
Qədimbəylinin təşəbbüsü,“Sədərək”
Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Ənvər
Qədimovunrəhbərliyi, ticarətmərkə
zindəçalışansahibkarlarınyaxından
iştirakıiləbuistiqamətdəhəyatakeçi
riləntədbirlərdavamlıolacaq.

Sonra“SMX”MMCninəməkda
şıElvinZeynalovVətənmüharibə
sinin 21 yaşlı şəhidi Nəcməddin
Sarkayev haqqında tədbir iştirak
çılarına məlumat verib. Bildirib
ki, Vətən müharibəsində “Sabit
Mühafizə Xidməti”nin 30 əmək
daşı iştirak edib, bir nəfər şəhid
olub. Balakən rayonundan olan
N.Sarkayev 2019cu ildə ticarət
mərkəzində mühafizə xidmətin
dəfəaliyyətəbaşlayıb.2020ci ilin
27sentyabrındaVətənmüharibəsi
başlayandakönüllücəbhəyəyolla
nıb. Döyüşlərin birində yaralansa
da, müalicəsi bitən kimi yenidən
cəbhəyə qayıdıb. 6 noyabrdaSu
qovuşanistiqamətindəhəlakolub.
Diqqətəçatdırılıbki,N.Sarkayevin
büstü“Sədərək”firmasının inziba
ti işçiləri, ticarət mərkəzində çalı
şansahibkarlar,“Sədərək”Xeyriy
yəCəmiyyətinin üzvləri və “SMX”
MMCnin rəhbər heyəti tərəfindən
ianəolunanvəsaithesabınahazır
lanaraqucaldılıb.
Tədbir iştirakçıları büstün önünə

güldəstələriqoyaraqşəhidinxatirə
siniyadediblər.
Sonra iştirakçılar “SMX”nin in

zibati binası yaxınlığında salınan
“Şəhid bağı”na gəliblər. Məlumat
verilib ki, “Sədərək” firması rəh
bərliyinin dəstəyi ilə şəhidlərin
xatirəsinə ehtiram olaraq salı
nan bağda indiyədək 760 ağac,
gülkollarıəkilib.Bağınsahəsinin
genişləndirilərək Vətən mühari

bəsinin hər şəhidinin adına ağac
əkilməsi nəzərdə tutulur. Burada
həmçinin  Birinci və İkinci Qa
rabağ müharibələri şəhidlərinin
portretlərindən ibarət stendlər
yaradılıb. Üç stenddə 96 şəhidin
fotoları vurulub. 8 Noyabr – Zə
fər Günü münasibətilə keçirilən
bayramtədbirindəbağıngirişində
“Şəhidlərbulağı”daaçılıb.

Qeyd olunub ki, gələcəkdə bura
ticarətmərkəzinəgələnlərinziyarət
edəcəyi, şəhidlərimizin əziz xatirə
sinə həsr olunan tədbirlərin keçiri
ləcəyi gözəl bir parka çevriləcək.
Ticarət mərkəzinin “Elit” komplek
sində yaradılan “Zəfər guşəsi”nin
də gələcəkdə muzey kimi “Şəhid
bağı”nın ərazisində fəaliyyət gös
tərməsinəzərdətutulur.
Sonra tədbir iştirakçıları “Elit”

kompleksinin2cimərtəbəsində“Zə
fər guşəsi” ilə tanış olublar. Bildiri
libki, “Sədərək”XeyriyyəCəmiyyəti
tərəfindən yaradılan guşədə Zəfər
salnaməsini əks etdirən, eləcə də
“Sədərək” firması tərəfindən Vətən
müharibəsidövründəorduhissələri
nə yardımların göstərilməsi, qazilə
rimizin döyüş yolu ilə bağlı fotoları,
müxtəlifeksponatlaryeralıb.
Tədbir ticarət mərkəzindəki “Şah”

hoteldəziyafətvəmusiqiliproqramla
davam edib. K.Qədim “Sədərək” fir
masının rəhbərliyi adından hər kəsi
DünyaAzərbaycanlılarınınHəmrəylik
GünüvəYeniilbayramımünasibətilə
təbrik edib. Bildirib ki, ticarətmərkə
zindəşəhidailələri iləbiraradabelə
əlamətdar tədbirlərin keçirilməsi xoş
ənənə halını alıb. Bu tədbirlərin ha
zırlanmasındahəmtəşəbbüskarola
raq,həmdətəşkilatibaxımdan“Sabit
MühafizəXidməti”MMCnindirektoru
ŞahlarSəfərovunxüsusizəhmətivar.
Sonra söz Ş.Səfərova verilib.

Ş.Səfərovvurğulayıbki,Zəfərruhu
iləyaşadığımızbuilərzindəbirsı

ra yaddaqalan tədbirlər keçirmişik
vəşəhidailələri iləhərbeləgörüş
bizə qürur verir. Bugünkü tədbirə
təhsilmüəssisələri,busahədəçalı
şantəşkilattəmsilçiləri,müəllimvə
şagirdlərdədəvətolunub.Məqsə
dimizistedadlıuşaqlarıntariximizin
şanlısəhifələriniyazmışqəhrəman
ların ailə üzvləri, onların yaşıdları
olanşəhidövladları ilə tanışolma

sına, ünsiyyət qurmasına, vətən
sevərnəsilkimiyetişməsinəvəsilə
olmaqdır.“Sədərək”firmasınınrəh
bərliyinindəstəyiiləticarətmərkəzi
artıqbeləəlamətdartədbirlərinke
çirildiyibirməkanadaçevrilir.
“GreenStartAcademy”tədrisya

radıcılıq mərkəzinin rəhbəri Aysel
Rəsulzadədəvətəgörə təşəkkürü
nübildirərək,xalqımızınHəmrəylik
Gününü şəhidləri anmaqla qeyd
etməyin xüsusi anlam kəsb etdi
yini vurğulayıb. “Green Start Aca
demy”nin istedadlı uşaqları vətən
pərvərlikruhluşeirlərsöyləyiblər.
BakışəhərM.Maqomayevadına

26 saylıMusiqiməktəbininmüəlli
mi, bəstəkar Lalə Şirin də dəvətə
görə minnətdarlığını ifadə edərək
bu görüşə yetirmələri ilə birlikdə
musiqiçələngiiləgəldiklərinideyib.
Məktəbin şagirdləri müəllimlərinin
bəstələdiyimusiqiləriifaediblər.
Dahasonraşəhidövladlarınıniş

tirakıiləbayramtortukəsilib,şəhid
ailələrinəhədiyyələr,uşaqlarabay
ramsovqatlarıtəqdimedilib.
MilliQəhrəmanPənahMirzəyevin

bacısıNaziləMirzəyeva,şəhidFuad
Əsədovun anasıSolmazmüəllimə,
şəhidArifAlekseyevinhəyatyoldaşı
Məlahət müəllimə, şəhid Nəcməd
dinSarkayevinqardaşıAbdullaSar
kayevvədigərçıxışedənlərdiqqət
və qayğıya, şəhidlərin xatirəsinə
göstərilən ehtirama görə “Sədərək”
firmasınınrəhbərliyinətəşəkkürlərini
bildiriblər.

Tarixi Zəfər həmrəyliyimizin ifadəsidir
“Sədərək” Ticarət Mərkəzində şəhid ailələri ilə birlikdə 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü qeyd olunub

Builmədəniyyət,ədəbiyyat,
incəsənətadınaitkilərimiz
dəoldu.Ömüryolu2021
dəbitənlərixatırlayaq...

4 yan  var – Əməkdar incəsənət
xadimi, bəstəkarNailəAğabala qız
Mirməmmədli(23.5.1961–2021).

12 yan  var–Əməkdarartist,Aka
demik Opera və Balet Teatrının
keçmiş solisti İsmayıl Ələkbərov
(14.9.1939–2021).

21 yan  var–Əməkdarmədəniyyət
işçisi,dublyajrejissoruArifİzzətoğ
luHəbibi(1.6.1943–2021).

10 fev  ral – Əməkdar artist, akt
yor Əlican Süleyman oğlu Əzizov
(13.2.1952–2021).

20 fev  ral–Əməkdarrəssam,Şə
ki Dövlət Dram Teatrının baş rəs
samı işləmiş Qüdrət Hacıbəy oğlu
Məmmədov(12.12.1936–2021).

22 fev  ral – Xalq artisti, tanınmış
müğənniYalçınİmranoğluRzazadə
(15.12.1939–2021).

7 mart – Əməkdar mədəniyyət
işçisi, Bakı Dövlət Sirkinin direkto
ru Vaqif Mahmud oğlu Bağırzadə
(24.6.1954–2021).

9 mart–rəssam,DövlətRəssam
lıq Akademiyasının dosenti Salar
Məmmədov(19402021).

10 mart–Xalq rəssamıMirnadir
Mirəli oğlu Zeynalov (12.11.1942 –
2021).

16 mart – yazıçıpublisist, filo
logiya elmləri doktoru Teymur Ək
bər oğlu Əhmədov (25.12.1930 –
2021).

21 mart – Xalq artisti, aktyor
Ramiz Soltan oğlu Məmmədov
(26.9.1951–2021).

5 ap  rel–Xalqartisti,gitaraifaçısı
Rafiq (Rəmiş)HüseynoğluHüsey
nov(14.11.1944–2021).

5 ap  rel – aktyor Fikrət Əli oğlu
Məmmədov(1.1.1956–2021).

6 ap  rel–Əməkdarmədəniyyətiş
çisi,teatrxadimiHəsənNəsiboğlu
Həsənov(7.7.1950–2021).

6 ap  rel–Əməkdarincəsənətxa
dimi, tarzən,Oqtay Süleyman oğlu
Quliyev(22.9.1938–2021).

8 ap  rel–Əməkdarincəsənətxa
dimi, televiziya rejissoru Məhərrəm
ƏlisəftəroğluBədirzadə(13.1.1945
–2021).

12 ap  rel –Əməkdarmədəniyyət
işçisi, “İrs” folklor ansamblının bə
dii rəhbəri olmuş Sidqi Mustafayev
(24.2.1941–2021).

14 ap  rel – filologiya elmləri dok
toru,mədəniyyətxadimiAdilxanHü
seynəli oğlu Bayramov (19.2.1949
–2021).

15 ap  rel –Əməkdarmədəniyyət
işçisi,tarixçi,arxeoloqKamilFərhad
oğluİbrahimov(6.8.1962–2021).

16 ap  rel–Xalqartisti,görkəmliki
norejissor,ssenarist,pedaqoq,Döv
lətmükafatılaureatıEldarTofiqoğlu
Quliyev(18.1.1941–2021).

21 ap  rel–GəncTamaşaçılarTeat
rınınaktyoruƏləsgərNovruzəlioğlu
Qurbanəliyev(23.3.1948–2021).

26 ap  rel – Əməkdar artist, mü
ğənniBaloğlanXanoğlanoğluƏşrə
fov(8.10.1951–2021).

5 may –Xalqşairi,YazıçılarBir
liyinin birinci katibi, Dövlətmükafa
tı laureatı Fikrət Göyüş oğlu Qoca
(25.8.1935–2021).

7 may–Xalqartisti,aktyorArifƏli
oğluQuliyev(16.5.1950–2021).

7 may–XalqşairiMusaSəfiməm
mədoğluYaqub(10.5.1937–2021).

10 may– tanınmışrəssamEldar
Zeynalov(19612021).

20 may–Əməkdarartist,rəqqas
Qorxmaz Ağababaoğlu Qurbanov
(18.7.1940–2021).

21 may–AzərbaycanınvəSSRİ
ninXalqrəssamı,Dövlətmükafatları
laureatı,TahirTeymuroğluSalahov
(28.11.1928–2021).

25 may – Əməkdar müəllim,
G.Şaroyev adına 35 saylı Musiqi
məktəbinindirektoruYusifBoranoğ
luVəliyev(15.8.1952–2021).

28 may–Əməkdarartist,müğən
ni Zöhrə Abdulla qızı Abdullayeva
(16.12.1952–2021).

9 iyun–Xalqartisti,aktyor,kino
rejissor Ramiz Hacıağa oğlu Əziz
bəyli(20.7.1948–2021).

12 iyun–akademik, tariximədəni
irsimizləbağlıkitablarınmüəllifiÇingiz
OveysoğluQacar(6.6.1929–2021).

22 iyun – kinorejissor, rəssam
Çingiz Rəsulzadə (20.2.1972 –
2021).

4 iyul – arxeoloq, tarix elmləri
doktoruRaufMaqomedoviçMunça
yev(23.9.1928–2021).

18 iyul–tanınmışpublisist,uzun
illər “Mədəniyyət” qəzetinin yaza
rı olmuşTahirHeydər oğluAbbaslı
(25.9.1948–2021).

20 iyul – Əməkdar mədəniyyət
işçisi, ZemfiraBaba qızı Babayeva
(17.11.1954–2021).

24 iyul–Xalqartisti,müğənniSə
mədSəmədov(17.9.1946–2021).

13 av  qust–Xalqartisti,aktyorVa
qifMəzahiroğluƏliyev(31.7.1940–
2021).

31 av  qust–AzərbaycanınƏmək
dar artisti, Rusiyanın Xalq artis
ti Tamilla Mirsüca qızı Ağamirova
(21.8.1928–2021).

31 av  qust – şair, ssenarist Əh
mədOğuz(ƏhmədMusaoğluKəri
mov;13.11.1961–2021).

3 sent  yabr–Xalq rəssamı,hey
kəltəraş Arif Şamil oğlu Qazıyev
(2.1.1937–2021).

4 sent  yabr–Əməkdarmədəniy
yətişçisi,NairəHafizqızıSadıxova
(21.7.1964–2021).

14 sent  yabr – Əməkdar artist,
müğənni, bəstəkar Yaqub Zurufçu
(8.4.1956–2021).

15 sent  yabr–Əməkdarartist,ar
faifaçısıÇiçəkMəmmədhüseynqızı
Rzayeva(13.6.1944–2021).

16 sent  yabr – Əməkdar mədə
niyyətişçisi,dirijorNizamiTahiroğlu
Məmmədov(21.9.1947–2021).

26 sent  yabr –Əməkdar elmxa
dimi, tanınmış filosof alim Zümrüd
ƏliquluqızıQuluzadə (17.3.1932–
2021).

26 sent  yabr – Əməkdar incəsə
nətxadimi,bəstəkarAdilMusaoğlu
Bəbirov(15.2.1934–2021).

26 sent  yabr – Xalq artisti, mü
ğənni, “Qaya” kvartetinin bədii rəh
bəriolmuşTeymurİbrahimoğluMir
zəyev(1936–2021).

30 sent  yabr–AzərbaycanvəÖz
bəkistanın Əməkdar artisti Kövkəb
Əliyeva(1935–2021).

30 sent  yabr – tanınmış mü
ğənni Səyyad Əşrəf oğlu Əlizadə
(6.8.1958–2021).

5 okt  yabr–Xalqartisti,GəncəDöv
lətDramTeatrınınrejissoruVaqifAb
dullaoğluŞərifov(12.8.1943–2021).

7 okt  yabr – Əməkdar rəssam,
heykəltəraşNamiqƏbdülxalıq oğlu
Dadaşov(27.11.1945–2021).

8 okt  yabr–Xalqartisti,teatrrejis
soruAğakişiŞəmmədoğluKazımov
(28.6.1935–2021).

22 okt  yabr–Xalqartisti, xanən
də, opera müğənisi Canəli Xanəli
oğluƏkbərov(10.3.1940–2021).

8 no  yabr– tanınmış rəssamAb
basƏləsgəroğluKazımov(1.1.1956
–2021).

9 no  yabr – Əməkdar artist, tar
zən, pedaqoq Firudin Yusif oğlu
Ələkbərov(20.6.1921–2021).

13 no yabr – Əməkdar memar,
Dövlətmükafatı laureatıRasimHə
sənoğluƏliyev(16.7.1934–2021).

16 no yabr – Əməkdar artist, ta
nınmış aktyor Məcnun Salam oğlu
Hacıbəyov(5.10.1935–2021).

16 no yabr–tanınmışheykəltəraş,
UkraynanınXalqrəssamıSeyfəddin
Əli oğlu Qurbanov (19.10.1962 –
2021).

22 no yabr –Əməkdar incəsənət
xadimi, bəstəkar Sultanova Asya
Baxışqızı(16.10.1923–2021).

2 de kabr–Əməkdarmədəniyyət
işçisi Gülnar Ələkbər qızı Əliyeva
(29.8.1945–2021).

6 de kabr–tarixüzrəelmlərdok
toruAydınHüseynağaoğluBalayev
(19.11.1956–2021).

7 de kabr – dilçi alim, filologiya
elmləri doktoru Qara İbrahim oğlu
Məşədiyev(15.5.1939–2021).

8 de kabr – tarixçi, AMEAnın
müxbirüzvüFəridəCəfərqızıMəm
mədova(8.8.1936–2021).

20 de kabr – Əməkdar artist,
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının
aktyoru Elşən Şıxəli oğlu Şirəliyev
(2.10.1962–2021).

25 de kabr–İrəvanDövlətAzərbay
canDramTeatrınınaktyoruMəmməd
EldənizoğluZeynalov(19782021).

26 de kabr – yazıçıpublisist,
ƏməkdarjurnalistƏhmədMəmməd
oğluİsayev(30.8.1941–2021).

27 de kabr–Əməkdarartist,akt
yor, rejissorZilliYunusoğluNama
zov(15.10.19512021).

Xatırladı: V.Orxan

2021-ci ildə qalanlar...
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İc ti mai tə fək kü rün for ma laş ma sın da mü hüm rol oy na yan ki no nun 
məz mu nu də rin, akt yor ifa sı pe şə kar ol duq da sə nət hə ya tın ini ka sı na 
çev ri lir, qə bul edi lir, se vi lir, ba xı lır. Sə nət də se çil mək, cə miy yə tin se vim-
li si ol maq bu mə na da heç də asan de yil. Bə zi hal lar da mil yon la rın 
sev gi si ilə əha tə lən mək doğ ma la rı nın sev gi sin dən məh rum qal maq 
he sa bı na ba şa gə lir. Bu isə bir öm rə yan sı yan kə dər, nis gil de mək dir.  

Azər bay can ki no su nun se vi-
lən si ma la rın dan olan Xalq ar tis-
ti, is te dad lı teatr, ki no akt ri sa sı 
Sə fu rə İb ra hi mo va da sev di yi 
sə nə tin do lan bac cı ğır la rın da 
zəh mə ti, is te da dı he sa bı na qa-
zan dı ğı uğu ru kök sü nə sıx ma-
ğa, se vin ci ni, nailiy yət lə ri ni bir 
gö zü nəm li, bir gö zü gü lə rək 
ya şa ma ğa məc bur olub. Ya xın-
la rı nın, doğ ma la rı nın (əsa sən 
də ana sı nın) tə nə lə rin dən çə kin-
mə yib, hə ya tın zər bə lə ri nə xoş 
niy yə ti, zəh mə ti, is te da dı ilə ca-
vab ve rib, qa lib gə lib. Məs lə yi ni 
hə ya tı nın ni ca tı na çe vi rən in cə 
ruh lu xa nım ira də si nə, mə tin li-
yi nə ar xa la na raq ar zu su nu ger-
çək ləş di rib, cə sa rə ti nin ün va nı 
olan sə nə ti ni mil yon la ra çat dı-
rıb, şəx siy yə ti ni sə nə ti fo nun da, 
sə nə ti ni şəx siy yə ti fo nun da sev-
di rib.  

Sənətə doğru
Sə fu rə İb ra hi mo va 1938-ci il 

de kab rın 27-də Ba kı da ana dan 
olub. Or ta mək tə bi (14 say lı) 
bi tir dik dən son ra (1955), bir 
müd dət “Sta lin neft”də, həm-
çi nin  44 say lı or ta mək təb də 
iş lə yib, dram dər nə yi nə ge dib. 
Mir zəağa Əli yev adı na Azər-
bay can Döv lət Teatr İns ti tu tu-
nun (in di ki AD MİU) Dram və 
ki no akt yor lu ğu fa kül tə sin də 
təh sil alıb (1960-1964), pro fes-
sor Rza Təh ma si bin kur su nu 
bi ti rib. 

Tə lə bə li yi nin ilk gün lə rin dən 
sə nət müəl lim lə ri nin diq qə ti ni 
cəlb edib, bi rin ci kurs dan Aka-
de mik Mil li Dram Teat rı na də-
vət alıb. İlk də fə İs lam Sə fər li nin 
“Ana ürə yi” ta ma şa sın da Xa ti rə 
ro lu nu oy na yıb. Teatr da xalq ar-

tist lə ri Hö kü mə Qur ba no va, So-
fa Bə sir za də, Ley la Bə dir bəy li 
və di gər səh nə us ta la rı ilə tə rəf-
mü qa bil olub. Gör kəm li sə nət-
kar lar la çi yin-çi yi nə ça lış ma sı 
akt ri sa nın sə nət təc rü bə si ni da-
ha da ar tı rıb. İns ti tu tu bi tir dik dən 
son ra teatr da şta ta gö tü rü lüb, 
xa ri ci və yer li dra ma turq la rın 
əsər lə ri nin ta ma şa la rın da müx-
tə lif xa rak ter li rol la rı us ta lıq la 
ya ra dıb. 

Sə fu rə xa nım xa ti rə lə rin də ki-
no ya gə li şi haq qın da be lə de yib: 
“Or ta mək təb də oxu yar kən mə ni 
ki no ya də vət edib lər. Ya dım da-
dır, o vaxt sin fi  mi zə gə lib ki no ya 
çək mək üçün qız uşa ğı ax tar dıq-
la rı nı de di lər. Gə lən lər dən bir nə-
fər qa dın sin fi  mi zə göz gəz di rən-
dən son ra müəl li mim dən mə nim 
üçün ica zə is tə di... Be lə lik lə, ilk 
də fə re jis sor Zey nəb Ka zı mo va-

nın “Hə yat öy rə dir” fi l min də Ley-
la ro lu na çə kil dim.  Film 1961-ci 
il də ek ran la ra çıx dı”.

Sö zü ge dən fi lm də ki uğu ru na, 
həm çi nin teatr da olan pe şə kar-
lı ğı na gö rə gör kəm li ki no re jis sor 
Əli sət tar Ata ki şi yev Sə fu rə xa nı-
mı “Bi zim kü çə” (1961) fi l min də 
As ya ro lu na də vət edir. Ki çikp-
lan lı rol çər çi və sin də ob ra zın və 
tə rəf-mü qa bil lə ri nin ha di sə lə rə 
mü da xi lə si ni tə min, möv zu nun 
ma hiy yə ti ni təl qin edən per so naj 
ha di sə lə rin axı cı lı ğı na  tə sir edir, 
aq res siv xa rak te ri, ət ra fın da ya-
rat dı ğı gər gin lik lə rin fo nun da di-
gər pro to tip lə rin müs bət xa rak-
te ri ni qa bar dır. Bu isə ya ra dı cı lıq 
tex ni ka sı nın də qiq mi zan lan mış 
üs lu bu, sə nət bi li ci li yi nin gös tə-
ri ci si dir. 

İstedad, yoxsa şans...
Sə fu rə xa nı mın bəx ti on da gə ti-

rir ki, ki no ya gəl di yi ilk vaxt lar dan 
eti ba rən gör kəm li ki no re jis sor la rın 
(Arif Ba ba yev, Hü seyn Se yid za də, 
To fi q Ta ğı za də, Hə sən Se yid bəy-
li, Ra sim Oca qov və s.) fi lm lə ri nə 
də vət alır. Akt ri sa ya növ bə ti ya ra-
dı cı lıq uğu ru nu “Ar şın mal alan” 
(1965) ki no ko me di ya sın da oy na-
dı ğı qul luq çu Tel li ob ra zı gə ti rir. 

1945-ci ilin məş hur fi l min dən 
son ra Üze yir Ha cı bəy li nin öl məz 
əsə ri nin ye ni dən ek ran laş dı rıl-
ma sı bö yük cə sa rət tə ləb et sə 
də, gör kəm li ki no re jis sor To fi q 
Ta ğı za də fərq li qu ru luş da və 
akt yor la rın pe şə kar təq di ma tın-
da mu si qi li ko me di ya nı bir da ha 
sev dir mə yə, əsə rə uğur lu ek ran 
ta le yi bəxş et mə yə nail olur.   

Sul tan bə yin ailə sin də qul-
luq çu iş lə yən Tel li özün dən çox 
ailə də ki qız la rın (Gül çöh rə, As-
ya) xoş bəxt li yi ni ar zu la yır. Per-
so na jın nik bin cə hət lə ri (jan rın 
tə biəti nə, əsə rin  məz mu nu na 
uy ğun olan), xoş rəf ta rı ic ti mai 
bə ra bər siz li yi yox (rəiy yət-mül-
kə dar mü na si bə ti ni), hər bir sin-
fə mən sub olan in san la rın yal nız 
qar şı lıq lı an laş ma sı, bir-bi ri nə 
dəs tə yi sa yə sin də xoş bəxt ya-
şa ya bi lə cə yi fi k ri ni aşı la yır. Ro-
lun ba mə zə, ko lo rit li təq di ma tı 
əsə rin məz mu nu nun bi la va si tə 
(ko mik) çat dı rıl ma sı na tə sir gös-
tə rir, Tel li nin sə ciy yə vi cə hət lə ri, 
da nı şıq və jest lə ri di gər per so-
naj la rın (Sol tan bəy, Və li) fər di  
cə hət lə ri ni də ta nı ma ğı mı za im-
kan ya ra dır (Bu fi k ri akt ri sa nın 
“Dər viş Pa ri si part la dır” fi l min də 
oy na dı ğı qul luq çu Gül pə ri ro lu-
na da şa mil et mək olar).

Ye ni “Ar şın mal alan” ek ran la-
ra çıx dıq dan bir il son ra ya ra dı cı 
qru pun üzv lə rin dən re jis sor To fi q 
Ta ğı za də, akt ri sa lar Sə fu rə İb ra-
hi mo va, Ley la Şıx lins ka ya so vet 
ki ne ma toq raf çı la rı nü ma yən də 
he yə ti nin tər ki bin də Ya xın Şərq 
öl kə lə rin də (İor da ni ya, İraq, Su ri-
ya) so vet fi lm lə ri həf tə sin də iş ti rak 
edir lər. Ki no təd qi qat çı sı Ay dın 
Ka zım za də nin sö zü ge dən fi lm lə 
bağ lı mə qa lə si nə is ti nad edək: 
“To fi q Ta ğı za də da nı şır dı ki, bi zim 
fi l mi miz dər hal mü vəff  ə qiy yət qa-
zan dı və hər yer də – Əm man da, 
Bağ dad da, Də məşq də ki no teatr-
la rın sa hib lə ri bi zi di lə tu tur du lar 
ki, bay ram proq ra mı nı uza daq...”.

Bun dan son ra akt ri sa “Yun şal” 
bə dii-te le vi zi ya fi l min də Sü da bə, 
“O qı zı ta pın” de tek tiv fi l min də 

Xa li də, “Tü tək sə si”ndə İs mət, 
“Əla və iz”də Ley la, “İm ta han” ki-
nod ra mın da Di la rə, “Təx ri bat”da 
Aida,  “Qətl gü nü” ta ri xi dra mın da 
Sə di Əfən di nin ar va dı, “Hökm” 
dö yüş-ma cə ra fi l min də Suğ ra 
və di gər rol la rı us ta lıq la ifa edib. 
Ümu miy yət lə, 1960-70-ci il lər 
Sə fu rə xa nı mın ki no ya ra dı cı lı-
ğın da uğur lu olur. Hə min il lər də 
akt ri sa bir-bi ri nin ar dın ca məz-
mun lu ek ran əsər lə rin də rol alır.

Gör kəm li ki no re jis sor Hə sən 
Se yid bəy li nin “Bi zim Cə biş müəl-
lim” (1969) fi l min də Nə cə fo vun 
ar va dı ob ra zı Sə fu rə xa nı mın 
tez lik lə ki no da baş və ikin ci plan-
lı rol la ra də vət al ma sı na im kan 
ya ra dır. Film də İkin ci Dün ya mü-
ha ri bə si za ma nı neft Ba kı sın da 
ya şa yan ailə nin psi xo lo ji, mə nə-
vi du ru mu gös tə ri lir, həm çi nin ön 
cəb hə dən hə yat yol da şı nın qa ra 
xə bə ri ni alan ob ra zın təf si rin də 
Azər bay can qa dı nı nın ümu mi-
ləş di ril miş ob ra zı, hə min il lər də ki 
çə tin gü zə ra nı göz önün də can-
la nır. Amp lua çər çi və si nin yox lu-
ğu nu ki çikp lan lı rol la rın da be lə 
təs diq lə yən akt ri sa re jis sor Vla-
di mir Qo rik ke rin ek ran laş dır dı ğı 
“Se vil” (1970) fi lm-ope ra sın da 
Dil bər ro lu nu bö yük şövq və mə-
ha rət lə oy na yır. Ki no təd qi qat çı-
sı Ay dın Ka zım za də akt ri sa nın 
sö zü ge dən fi l mə də vət al ma sı nı  
be lə şərh edir: “Re jis sor Qo rik ker 
Sə fu rə xa nı mın teatr da oy na dı ğı 
bir ne çə ro la ba xan dan son ra qə-
ti şə kil də de miş di: “Ya Sə fu rə, ya 
da...Yal nız Sə fu rə”.

Rolları qədər sevilən 
şəxsiyyət

Sə nə ti daim yük sək sə viy yə də 
təq dim edən akt ri sa Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın səh nə sin də Cə fər 
Cab bar lı nın “Se vil” əsə ri əsa sın-
da ha zır la nan ey niad lı ta ma şa da 
Se vil ob ra zı nı uzun müd dət bö-
yük sev gi və pe şə kar lıq la ya ra dıb. 

Ta ma şa çı yad da şın da möv hu-
mat çı lı ğa qar şı hay qı ran akt ri sa 
ki mi yad daş lar da iz sa lan Sə fu rə 
xa nım “Se vil” fi lm-ope ra sın da ta-
ma mi lə fərq li Dil bər su rə ti ni oy na-
yır, iki qat mə ha rət, ba ca rıq sərf 
et mək lə ob ra zın hiy lə gər, meş şan 
xü su siy yət lə ri ni ori ji nal, rən ga-
rəng bo ya lar la gös tə rir. Mü rək kəb 
xa rak ter li rol la rı bö yük mə ha rət lə 
can lan dı ran akt ri sa bir-bi rin dən 
fərq li per so naj la rı rol la rın hə yat 
möv qe yi nə, psi xo lo gi ya sı na uy-
ğun tərz də, realist üs lub da ya rat-
maq la bir sə nət kar, bir və tən daş 
ki mi mə nə vi üs tün lü yün, gö zəl li yin 
qə lə bə si ni gös tə rir, in tel lek tual cə-
miy yə tin for ma laş ma sın da sağ lam 
zə ka nın qa li biy yə ti ni vur ğu la yır.   

“Qa  tır Məm  məd” fi l  min  də kö -
mək  çi ob  raz  lar  dan olan Hə  li  mə 
döv  rü  nün əda  lət  siz  li  yi  nə qar  şı 
çı  xır, ata  sı  nın qi  sa  sı  nı al  maq 
üçün Qa  tır Məm  mə  din dəs  tə  si -
nə qo  şu  lur.  Sə  fu  rə İb  ra  hi  mo  va -
nın bu ob  raz  da  kı oyu  nun  da, xü -
su  si  lə Hə  li  mə  nin mo  no  lo  qun  da 
haq  sız  lıq  la  ra qar  şı köv  rək eti  raz 
du  yu  ruq. Sə  lis dik  si  ya, dol  ğun 
his  siy  yat və ya  şa  rı təq  di  mat  da 
məz  lum  la  rın bə  la  lar bu  rul  ğa  nın -
da  kı fa  ciəsi  nə acı  yı  rıq. Be  lə  lik  lə 
də, ki  çikp  lan  lı rol zid  diy  yət  lə  rin 
açıl  ma  sı  na, fi l  min ide  ya məz -
mu  nun çat  dı  rıl  ma  sı  na bi  la  va  si  tə 
kö  mək və xid  mət edir.

“Al  ma al  ma  ya bən  zər” mu  si -
qi  li ki  no  ko  me  di  ya  da  kı Mə  di  nə 
ob  ra  zı isə ba  mə  zə xa  rak  te  ri çər -
çi  və  sin  də və  ziy  yət ko  me  di  ya  sı -
nı ya  ra  dan per  so  naj  dır. Ob  ra -
zın təf  si  rin  də bə  zi per  so  naj  la  rın 
(Qur  ban, Hə  sən) da  xi  li mə  ni, 
hə  yat möv  qe  yi bəl  li olur. 

“Qayı na  na” mu  si  qi  li ko  me  di  ya -
sın  da  kı Sə  da  qət ob  ra  zı da ha  di -
sə  lə  rin axı  cı  lı  ğı  na rə  vac ve  rir. Akt -
ri  sa for  ma və məz  mun eti  ba  ri lə 
müx  tə  lif janr  lı fi lm  lər  də oy  na  dı  ğı 
rol  la  rı va  si  tə  si  lə ay  rı-ay  rı dövr  lə -
rin ha  di  sə  lə  ri  nə us  ta  lıq  la mü  da  xi -
lə edir, mü  na  si  bət bil  di  rir, sə  nə  ti  ni 
yük  sək sə  viy  yə  də təq  dim et  mək  lə 
ta  ma  şa  çı  la  ra mə  nə  vi qi  da, es  te  tik 
zövq ve  rir. Hər bir ob  ra  zı ilə ta  ma -
şa  çı  la  rın qəl  bin  də də  rin iz sa  lan 
akt  ri  sa sə  nət  də gös  tər  di  yi xid  mət -
lə  rə gö  rə 1974-cü il  də “Əmək  dar 
ar  tist”, 2002-ci il  də “Xalq ar  tis  ti” 
fəx  ri ad la rı  na, 1984-cü il  də Döv  lət 
mü  ka  fa  tı  na la  yiq gö  rü  lür. 

Sə  nət və hə  yat mü  ba  ri  zə  sin  də 
özü  nə  məx  sus dəst-xət  ti ilə fərq  li -
li  yi  ni sü  but edən akt  ri  sa 2005-ci 
il  dən eti  ba  rən sə  nət  dən uzaq -
laş  sa da, bö  yük hə  yat eş  qi ilə 
sa  rıl  dı  ğı dün  ya  dan (21.12.2020) 
köç  sə də, şəx  siy  yə  ti qə  dər se  vi -
lən rol  la  rı  na, rol  la  rı qə  dər se  vi -
lən şəx  siy  yə  ti  nə gö  rə mil  yon  la  rın 
qəl  bin  də xa  tır  la  na  caq, unu  dul -
ma  ya  caq...

Şəhla Əmı̇rlı̇
kinoşünas

Azərbaycan
29 de kabr 1921 – Xalq ya zı çı sı, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro-

fes sor Əzi zə Məm məd qı zı Cə fər za də (1921 – 4.9.2003) Ba kı da 
ana dan olub. S.Ə.Şir va ni, A.Səh hət, Xə tai və baş qa gör kəm li şəx-
siy yət lər haq qın da ta ri xi ro man la rın müəl li fi  dir. “Azər bay ca nın aşıq 
və şair qa dın la rı” (iki cild də) və s. ki tab la rı tər tib edib. 

29 de kabr 1924 – Əmək dar ar tist Sa dıq Ömər oğ lu Hü sey nov 
(1924-2003) Kür də mir ra yo nu nun Ata ki şi li kən din də do ğu lub. Aka-
de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. “Axı rın cı aşı rım”, “Mən ki gö zəl de-
yil dim” və s. fi lm lər də  çə ki lib. Ra dioda uşaq ve ri liş lə rin də  Sa va lan 
ba ba ob ra zı ilə yad da qa lıb.

29 de kabr 1929 – Ta rix elm lə ri dok to ru, aka de mik Püs tə xa nım 
Əzi za ğa qı zı Əziz bə yo va (1929 – 8.1.1998) ana dan olub. Azər bay-
can EA Ta rix İns ti tu tu nun di rek to ru olub.

29 de kabr 1929 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Ka-
mil Nə cəf oğ lu Nə cəf za də (1929 – 29.9.2011) Lən kə ran da do ğu lub. 
“Bi zim kü çə”, “Ul duz”, “Mən ki gö zəl de yil dim”, “Ad gü nü”, “Qan lı zə-
mi” və s. fi lm lə rin qu ru luş çu rəs sa mı olub. Mil li Dram və Rus Dram 
teatr la rın da ta ma şa la rın bə dii tər ti ba tı nı ve rib.

29 de kabr 1944 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ya zı çı-pub li sist 
Sa ra Oğuz (Sa ra Mol la çı qı zı Nə zi ro va; 1944 - 22.6.2014) Oğuz ra-
yo nun da ana dan olub. Pyes lə ri ta ma şa ya qo yu lub, sə nəd li fi lm lə rin 
sse na ri müəl li fi  dir.

29 de kabr 1946 – Ta nın mış şair Nüs rət Yu sif oğ lu Kə sə mən li (1946 
– 17.10.2003) Qa zax ra yo nu nun Ka li nin kənd kən din də ana dan olub. 
Şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib, sə nəd li fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir. 

29 de kabr 1951 – Əmək dar ar tist El şad Al lah ver di oğ lu Zey na-
lov (1951-2007) Ağ su ra yo nun da do ğu lub. Lən kə ran Döv lət Dram 
Teat rı nın akt yo ru, di rek to ru (2000-2007) olub.

30 de kabr 1926 – Xalq ar tis ti, ta nın mış xa nən də Əbül fət Əsəd oğ lu 
Əli yev (1926 – 27.12.1990) Şu şa da do ğu lub. 1945-ci il dən Azər bay-
can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub. Ope ra ta ma şa la rın da (“Ley li 
və Məc nun”, “Aşıq Qə rib”, “Şah İs ma yıl” və s.) əsas rol la rı ifa edib. 

30 de kabr 1937 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Rauf Yu sif oğ lu Ba ba yev 
(1937 – 27.3.2020) ana dan olub. 1960-70-ci il lər də “Qa ya” kvar te ti-
nin so list lə rin dən bi ri ki mi məş hur la şıb. 2001-ci il dən “Qa ya” Döv lət 
An samb lı nın bə dii rəh bə ri olub.

31 de kabr 1903 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, Azər bay can ki no-
su nun ilk re jis sor la rın dan olan Mi ka yıl Yu sif oğ lu Mi ka yı lov (1903-
1986) Ba kı da do ğu lub. “Lə tif” (1930), “İs mət” (1934) və s. bə dii fi lm-
lə rə qu ru luş ve rib, sə nəd li fi lm lər çə kib.

31 de kabr 1907 – Ya zı çı Ey nul la Xan ki şi oğ lu Ağa yev (1907 – 
5.11.1978) Ba kı nın Ra ma na kən din də ana dan olub. Əsər lə ri: “Şiş-
pa paq”, “Dağ lar da şim şək ça xır”, “Ba ba na ğı lı”, “Te leq ram” və s.

31 de kabr 1910 – Ya zı çı-dra ma turq Əbil Yu sif (Əbil Məm məd oğ-
lu Yu si fov; 1910 – 29.3.1984) Or du bad da ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Ba bək”, “Od lar için də”, “Sən gər dən gə lən səs lər” və s.

31 de kabr 1920 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair Zey nal Əliab-
bas oğ lu Cab bar za də (1920 – 20.1.1977) Ba kı da do ğu lub. Uşaq-
gənc lər üçün ki tab la rın müəl li fi  dir: “Çi nar”, “Ar zu lar”, “Dos tum, gəl 
sö zə bax”, “Uca dağ ba şın da”, “Bi zim dün ya” və s.

31 de kabr 1924 – Folk lor şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru Va qif 
Əli oğ lu Və li yev (1924-1998) Qa zax ra yo nu nun Pi ri li kən din də ana-
dan olub. 

31 de kabr 1927 – Əmək dar ar tist, ope ra mü ğən ni si Fi ru din Meh-
di oğ lu Meh di yev (1927 – 1.2.2006) ana dan olub. 1957-ci il dən 
Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb. Film lər də (“Bö yük da yaq”, “Ge cə 
qa ta rın da qətl” və s.) çə ki lib.

31 de kabr 1927 – Xalq rəs sa mı Ra sim Hə ni fə oğ lu Ba ba yev 
(1927 – 24.4.2007) Ba kı da ana dan olub. “Daş kə sən”, “Sum qa yıt”, 
“Qo bus tan”, “Xı na lıq” li noq ra vü ra sil si lə lə ri nin, ki tab qra fi  ka sı üz rə 
əsər lə rin müəl li fi  dir.

31 de kabr 1928 – Ta nın mış re jis sor Rauf Mir mah mud oğ lu Ka zı-
movs ki (1928 – 2.3.1976) Ba kı da do ğu lub. Çox say lı ra dio və te le vi-
zi ya ta ma şa la rı na, bə dii te le vi zi ya fi lm lə ri nə (“Poçt qu tu su”) qu ru luş 
ve rib.

31 de kabr 1928 – Ta nın mış rəs sam Ra sim Hə şim oğ lu Xə lə fov 
(1928 – 23.4.2010) ana dan olub. De ko ra tiv-tət bi qi və mo nu men tal 
iş lə rin, Ba kı met ro su nun “Gənc lik”, “Qa ra Qa ra yev” stan si ya la rı nın, 
Ba kı Döv lət Sir ki nin bə dii tər ti ba tı nın müəl li fi  dir.

31 de kabr 1934 – Bö yük ya zı çı-dra ma turq, şair, sse na rist, re-
jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Cə fər Qa far oğ lu Cab bar lı 
(20.3.1899 – 1934) və fat edib. Mil li dra ma tur gi ya nın in ki şa fın da 
ye ni mər hə lə nin tə mə li ni qo yub, mil li ki no da ilk sse na ri lə rin (“Ha cı 
Qa ra”, “Se vil”, “Al maz”) müəl li fi  dir.

1 yan var 1909 – Səs ope ra to ru, akt yor Ağa hü seyn Əş rəf oğ lu 
Kə ri mov (1909-1991) ana dan olub. 1940-cı il lər dən “Azər bay can-
fi lm”də ça lı şıb.

1 yan var 1930 – Ya zı çı, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ta hir İs ma yıl 
oğ lu Hü sey nov (1930-1993) Bor ça lı ma ha lı nın Qa ça ğan kən din də do-
ğu lub. Ki tab la rı: “Ge cik miş hey kəl”, “Ya nıq Ab dul la nın yu xu la rı” və s. 

1 yan var 1937 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti El də niz Məm məd oğ-
lu Zey na lov (1937 – 5.11.2001) ana dan olub. “Əh məd ha ra da dır?”, 
“Bir cə nub şə hə rin də”, “Öm rün sə hi fə lə ri”, “Yol əh va la tı” və s. fi lm lər-
də, teatr və te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1 yan var 1947 – Xalq ar tis ti Mi ka yıl Mir zə (Mi ka yıl Şah və ləd oğ-
lu Mir zə yev; 1947 – 3.6.2006)  Ağ su ra yo nun da do ğu lub. Aka de-
mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da 
(“Gü nah sız Ab dul la”, “To pal Tey mur”) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 
Mil li Məc li sin de pu ta tı (2001-2005) olub.

2 yan var 1936 – Mu si qi şü nas, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro-
fes so ru, Əmək dar müəl lim Zə ri fə Mu sa qı zı Ba kı xa no va (1936-
2014) ana dan olub.

2 yan var 1937 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Arif Şa mil oğ lu Qa zı-
yev (1937 – 3.9.2021) İrə van şə hə rin də do ğu lub. Müx tə lif möv zu lar-
da əsər lər, gör kəm li şəx siy yət lə rin hey kəl və büst lə ri ni (Hü seyn Ca vi-
din büs tü – şairin Nax çı van da kı ev-mu ze yin də) ya ra dıb. Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru olub.

2 yan var 1944 – Əmək dar ar tist Qur ban Mə miş oğ lu Ab ba sov 
(1944-1998) ana dan olub. Gən cə Döv lət Dram Teat rın da ça lı şıb. 

2 yan var 1945 – Gör kəm li teatr və ki no akt yo ru, Əmək dar ar tist 
Sə mən dər Mən sim oğ lu Rza yev (1945 – 27.3.1986) Ağ su da ana-
dan olub. Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. “Nə si mi”, “Ba bək”, “Bağ möv-
sü mü”, “Bə yin oğur lan ma sı” və s. fi lm lər də çə ki lib, fi lm lə rin dubl ya-
jın da iş ti rak edib. “Bu laq” ra dio ve ri li şi nin apa rı cı sı olub.

Dün ya
29 de kabr 1775 – İtal yan əsil li Ru si ya me ma rı Karl Ros si (Car lo 

di Giovan ni Ros si; 1775-1849) Neapol da ana dan olub. 

30 de kabr 1865 – İn gi lis ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa-
tı (1907) laureatı Red yard Kip linq (Jo seph Rud yard Kip ling; 1865-
18.1.1936) ana dan olub.

31 de kabr 1869 – Fran sız rəs sa mı və hey kəl tə ra şı An ri Ma tiss 
(Hen ri Ma tis se; 1869-1954) ana dan olub.

1 yan var 1854 – İn gi lis ta rix çi si, kul tu ro loq, ant ro po loq, folk lor şü-
nas Ceyms Corc Frey zer (Ja mes Geor ge Fra zer; 1854-1941) ana-
dan olub. 

1 yan var 1919 – Ame ri ka ya zı çı sı Ce rom De vid Se lin cer (Je ro me 
Da vid Sa lin ger; 1919-2010) ana dan olub. 

2 yan var 1943 – Türk mu si qi çi si, bəs tə kar Ba rış Man ço (1943 – 
1.2.1999) ana dan olub.

2 yan var 1912 – İtal yan rəs sa mı Re na to Qut tu zo (Re na to Gut tu-
so; 1912-1987) ana dan olub. Əsər lə ri: “Çar mıx”, “Et na nın püs kür-
mə si”, “Al lah bi zim lə dir” və s.

Hazırladı:  Vüqar Orxan

29 dekabr – 2 yanvarXatirə təqvimi

Cəsarətin  ünvanı

Dövlət Film Fondunda 20 şəxsi arxiv fondu yaradılıb
2021-ci il ər  zin  də Azər  bay  can Döv  lət Film 
Fon  du  na şəx  si ar  xiv  lər  dən çox say  da müx  tə  lif 
afi  şa və pla  kat  lar, gör  kəm  li ki  ne  ma  toq  raf  çı  la -
ra məx  sus şəx  si əş  ya  lar, 1000-dən çox fo  to  sə -
nəd  lər da  xil olub.

Fond  dan bil  di  ri  lib ki, ki  no lent  lə  rin  də qo  ru  nan 
“Ögey ana”, “Də  li Kür”, “Də  də Qor  qud”, “Gün  lə -
rin bir gü  nü”, “Ba  bək”, “Ni  za  mi” və s. bə  dii, “Aşıq 
Ələs  gər” (Aşıq Ələs  gə  rin 200 il  lik yu  bi  le  yi  nin 
qeyd edil  mə  si haq  qın  da Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Pre  zi  den  ti  nin sə  rən  ca  mı  na uy  ğun ola  raq), 
“Mi  ka  yıl Ab  dul  la  yev”, “Sət  tar Bəh  lul  za  də”, “Əzim 
Əzim  za  də”, “Mir  zə Ka  zım bəy”, “Fər  had. Port  ret 
ciz  gi  lə  ri” və s. sə  nəd  li fi lm  lər bər  pa olu  nub.

Ümu  mi  lik  də 20 fond ol  maq  la, Xalq ar  tist  lə  ri 
Ra  sim Oca  qov, El  dar Qu  li  yev, Ley  la Bə  dir  bəy  li, 
Şah  mar Ələk  bə  rov, Sü  ley  man Ələs  gə  rov, Hö  kü -
mə Qur  ba  no  va, Ən  vər Hə  sə  nov, Əmək  dar in  cə -
sə  nət xa  dim  lə  ri Ra  sim İs  ma  yı  lov, Şə  rif Şə  ri  fov, 
Rü  fət Şa  ba  nov, Vla  di  mir Kon  ya  gin, qo  ca  man 
re  jis  sor Ni  ya  zi Bə  də  lov, Əmək  dar mə  də  niy  yət 
iş  çi  si Yu  sif Şey  xov və di  gər ki  ne  ma  toq  raf  çı  la  rın 
şəx  si ar  xiv fond  la  rı ya  ra  dı  lıb.

Bun  dan baş  qa, ötən əsr  də ki  no is  teh  sa  lın  da 
is  ti  fa  də olun  muş 18 ədəd na  dir ki  no çə  ki  li  şi ava -
dan  lı  ğı bər  pa olu  nub.

2021-ci il  də Döv  lət Film Fon  du  na bir sı  ra döv  lət 
və özəl stu  di  ya  lar  da is  teh  sal olun  muş (“Olim  pi ya”, 
“Köşk” (çox  se  ri  ya  lı), “Qu  yu”, “Le  vo  nun son pa  yı -
zı” bə  dii, “Unu  dul  muş dəh  liz”, “Bi  zim ko  man  dir”, 
“Qa  pı”, “Ya  rı  da qa  lan uçuş”, “Biz”, “27 sent  yabr. 
Qə  lə  bə  nin ilk gü  nü”, “Gö  rün  mə  yən qəh  rə  man  lar”, 
“Hər  bi Ha  va Qüv  və  lə  ri”, “Bö  yük əmr”, “Ful  ya” sə -
nəd  li, “Tıq-tıq  la mö  cü  zə  lər ax  ta  rı  şın  da. 2-ci bö  lüm: 
Qo  bus  tan” ani  ma  si  ya və s.) fi lm  lər da  xil edi  lib.
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Azərbaycan mahnıları və rəqsləri 
Ya po ni ya pay tax tı nın Qin za əy lən cə mər kə zin də ki “Swing Jaz 
Club”da təş kil olu nan kon sert za ma nı müx tə lif xalq la rın caz mu si-
qi si ilə ya na şı, Azər bay can mah nı və rəqs lə ri də ifa edi lib. Ta nın mış 
caz ifa çı sı, “Ex cel len ce Award” mü ka fa tı nın qa li bi xa nım Kyo ko Ya-
ma mo ta nın Azər bay can di lin də səs lən dir di yi “Sa rı gə lin” və “Ba na-
ba na gəl” mah nı la rı və soy da şı mız Di la rə Qa zı ye va-Sa to tə rə fin dən 
nü ma yiş et di ri lən mil li rəqs lə ri miz sü rək li al qış lar la qar şı la nıb.

Ya pon ta-
m a  ş a  ç ı  l a  r a 
A z ə r  b a y  c a n 
mu si qi si nin əs-
ra rən giz li yi ba-
rə də mə lu mat 
ve rən K.Ya-
ma mo ta biz-
nes əla qə lə ri 
qur maq üçün 
öl kə mi zə sə fər 
edən za man 
bu ra da həm də çox zən gin mu si qi ilə qar şı laş dı ğı nı bil di rib. Qeyd 
edib ki, Azər bay can mu si qi si ritm lə rin fərq li li yi, xü su si lə pop mu-
si qi si nin çox ma raq lı ol ma sı ilə onun diq qə ti ni cəlb edib. Qə ra ra 
alıb ki, ori ji nal lı ğı ilə se çi lən Azər bay can mu si qi nü mu nə lə ri ni öz 
re per tuarı na da xil et sin. “Sa rı gə lin” və “Ba na-ba na gəl” mah nı la-
rı nın ya pon ta ma şa çı lar tə rə fi n dən bö yük rəğ bət lə qar şı lan dı ğı nı 
vur ğu la yan K.Ya ma mo ta qeyd edib ki, bun dan son ra kı fəaliy yə-
tin də də Azər bay can mu si qi si nü mu nə lə ri nə ge niş yer ve rə cək.

“Bu kon sert Ya po ni ya Mə də niy yət Na zir li yi nin “Gə lə cək üçün in-
cə sə nət” la yi hə si çər çi və sin də təş kil edi lib və pan de mi ya ya bax-
ma ya raq, ma raq lı əy lən cə üçün əl ve riş li für sət idi. Re per tuara 
La tın Ame ri ka sı və ya pon mah nı la rı ilə ya na şı, Azər bay can mah-
nı la rı da da xil edil mə si ta ma şa çı la rın bö yük ma ra ğı na sə bəb ol du. 
Çox se vi ni rəm ki, Ya po ni ya ilə Azər bay can ara sın da uzun mə sa-
fə nin ol ma sı na bax ma ya raq, si zin mu si qi niz be lə rəğ bət lə qar şı-
la nır. Ya xın gə lə cək də Azər bay can mu si qi si nin ye ni nü mu nə lə ri 
üzə rin də iş lə mə yi plan laş dı rı ram”, – de yə K.Ya ma mo ta bil di rib.

Tacikistanda “Xosrov və Şirin” operasının 
təqdimatı olub 

“Ni za mi Gən cə vi İli”nə töh fə olan da ha bir təq di mat Ta ci kis tan da ke-
çi ri lib. Ta ci kis tan Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da bəs tə kar 
Əmir bəy Mu so nun “Xos rov və Şi rin” ope ra sı nın nü ma yi şi olub.

Azər  bay  ca  nın Ta  ci  kis  tan  da  kı Sə  fi r  li  yi  nin tə  şəb  bü  sü ilə ke  çi  ri  lən 
təd  bir  də öl  kə  nin rəs  mi  lə  ri, mə  də  niy  yət xa  dim  lə  ri, ic  ti  maiy  yət təm -
sil  çi  lə  ri, dip  lo  ma  tik kor  pu  sun nü  ma  yən  də  lə  ri, elə  cə də Ta  ci  kis  tan -
da ya  şa  yan soy  daş  la  rı  mız iş  ti  rak edib  lər.

Azər  bay  ca  nın Ta  ci  kis  tan  da  kı sə  fi   ri Əli  mir  za  min Əs  kə  rov Ni  za -
mi Gən  cə  vi  nin ya  ra  dı  cı  lı  ğın  dan, onun dün  ya və Şərq ədə  biy  ya -
tın  da ye  ri və ro  lun  dan söz açıb, əsər  lə  rin hər za  man dün  ya şərq -
şü  nas  lıq el  mi  nin diq  qət mər  kə  zin  də ol  du  ğu  nu qeyd edib.

Rəs  mi his  sə  dən son  ra “Xos  rov və Şi  rin” ope  ra  sı gös  tə  ri  lib və 
ta  ma  şa  çı  lar tə  rə  fi n  dən ma  raq  la qar  şı  la  nıb.

Qeyd edək ki, Ta  ci  kis  tan Bəs  tə  kar  lar İt  ti  fa  qı  nın səd  ri Əmir  bəy 
Mu  so  nun 2019-cu il  də Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin ey  niad  lı poema  sı əsa -
sın  da yaz  dı  ğı ope  ra ilk də  fə ta  ma  şa  ya qo  yu  lub.

Dünya İqtisadi Forumunun vaxtı
yay mövsümünə keçirilib

İsveçrənin Davos şəhərində ənənəvi olaraq qışda keçirilən 
Dünya İqtisadi Forumu koronavirus pandemiyası səbəbilə bu 
il də yay mövsümünə ertələnib. Forumun 2022-ci il yanvarın 
17-21-də keçirilməsi nəzərdə tutulurdu.

Təş ki lat çı lar ha zır da vi ru sa yo lux ma la rın art ma sı fo nun da in-
san la rın çox say lı bir ara ya gəl di yi bey nəl xalq təd bi rin ke çi ril mə si-
nin ol duq ca çə tin ləş di yi ni bə yan edib lər. Ve ri lən mə lu ma ta gö rə, 
təd bir gə lən il yay möv sü mü nün əv və lin də ke çi ri lə cək.

Da vos Fo ru mu yük sək ranq lı si ya sət, elm, iq ti sa diy yat və me-
dia mən sub la rı nın bir ara ya gəl di yi, cə miy yə ti və iq ti sa di dairə lə ri 
ma raq lan dı ran qlo bal möv zu lar da mü za ki rə lə rin apa rıl dı ğı bey-
nəl xalq təd bir ki mi bö yük nü fu za ma lik dir.

2021-ci il də də Dün ya İq ti sa di Fo ru mu nun vax tı də yiş di ril miş, 
əv vəl cə may da, da ha son ra isə av qust ayın da Sin qa pur da ke çi ri lə-
cə yi elan edil miş di. Nə ha yət, yo lux ma la rın ar tı mı nı nə zə rə ala raq 
bir ba şa iş ti rak əsa sın da fo ru mun ke çi ril mə sin dən im ti na edil miş di.
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MƏDƏNİYYƏT

2022-ci ilə sa yı lı gün lər qa lır. İki il dir bə şə riy yət ko ro na vi rus pan-
de mi ya sı nın əsa rə tin dən qur tu la bil mir. Bu nun la be lə, pan de mi ya 
şərt lə ri da xi lin də in san lar Ye ni ili yad da qa lan qeyd et mə yə ça lı şır-
lar. Ye ni il bay ra mı nın gə li şi nə ən çox se vi nən lər isə uşaq lar dır... 

Bəs Ba kı Ye ni ili ne cə qar şı la-
ya caq? Pay tax tı mız da bay ram 
ha zır lıq la rı ilə ye rin də ta nış ol maq 
üçün fo toq ra fı mız la bir ne çə mə-
ka na baş çək dik.

İlk ola raq Sa hil ba ğı na üz tu tu-
ruq. Ye ni ilin gə li şi ilə bağ lı ənə nə vi 
ola raq park da bö yük yol ka qo yu-
lub. Di gər il lə rə nis bə tən yol ka nın 
hən də və rin də əc nə bi tu rist lər az 
gö zə də yir. Pay taxt sa kin lə ri ha va-
nın ötən gün lər lə mü qa yi sə də bir 
qə dər sa zaq lı ol ma sı na bax ma ya-
raq bağ da is ti ra hət edir lər.

Fəv va rə lər mey da nı na doğ ru 
hə rə kət edi rik. Bu ra da de kab rın 
13-dən ənə nə vi “So yuq əl lər, is ti 
ürək” xey riy yə yar mar ka sı ke çi-
ri lir. Təd bir Nər giz Fon du nun tə-
şəb bü sü ilə ar tıq sək ki zin ci də fə 
təş kil olu nur. Bu il mey dan da 71 
ki çik tax ta köşk və 2 res to ran qu-
raş dı rı lıb. Yar mar ka ya üz tu tan 
qo naq lar həm ta nın mış brend-
lə rin, həm də hə vəs kar la rın Ye-
ni il hə diy yə lə ri ni, su ve nir lə ri ni, 
əl iş lə ri ni və eksk lü ziv müəl lif 
zi nət əş ya la rı nı ala bi lər lər. Bu-
ra da da is tə yən lər üçün müx tə lif 
is ti ye mək və iç ki lər tək lif edi lir. 
Bun dan baş qa, Ba kı sa kin lə ri 
və qo naq lar Ye ni il bay ra mı ab-
ha va sı na qərq ola, rən ga rəng 
işıq lar la bə zə dil miş mey dan da 
pan de mi ya qay da la rı na əməl et-

mək lə Şax ta ba ba və Qar qız la 
şə kil çək di rə bi lər lər.

Bu il də yar mar ka da top la nan 
bü tün və sait müx tə lif xəs tə lik-
lər dən əziy yət çə kən uşaq la rın 
müali cə və əmə liy yat xərc lə ri nin 
qar şı lan ma sı na sərf edi lə cək.

Nər giz Fon du nun la yi hə di rek-
to ru Ay dan Nə si bo va qeyd edir ki, 
2020-ci il də həm ba har, həm qış 
xey riy yə yar mar ka la rı nın ke çi ril-
mə si xü su si ka ran tin re ji mi sə bə bi-
lə tə xi rə sa lın dı: “Bü tün çə tin lik lə rə 
və ma neələ rə bax ma ya raq, fon-
du muz qey diy ya ta al dı ğı ailə lə rə 
kö mə yi ni da vam et dir di. Bu müd-
dət ər zin də 50-dən çox uşaq xey-
riy yə çi lə rin və şəx sən fond rəh bər-
li yi nin ma liy yə dəs tə yi ilə müali cə 
və əmə liy ya ta gön də ril di”.

Mü sa hi bim söy lə yir ki, xey riy-
yə yar mar ka sın da şə hid öv lad-
la rı da diq qət dən kə nar da qal-
ma yıb. Tək cə ötən həf tə ər zin də 
17 şə hid öv la dı yar mar ka nın qo-
na ğı olub. Res to ran la rın bi rin də 
on lar üçün xü su si proq ram ha-
zır la nıb, Ye ni il hə diy yə lə ri təq-
dim edi lib. “So yuq əl lər, is ti ürək” 
xey riy yə yar mar ka sı 2022-ci il 
yan va rın 15-dək da vam edə cək.

Da ha son ra yo lu mu zu Ba kı-
nın qə dim mə ka nın dan – İçə ri-
şə hər əra zi sin dən sa lı rıq. Bu ra-
da da Ye ni il ab-ha va sı du yu lur. 

Qız qa la sı nın qar şı sın da yol ka 
qu raş dı rı lıb. Uşaq lar yol ka nın ət-
ra fın da əy lə nir, şə kil çək di rir lər. 

So nun cu üz tut du ğu muz mə-
kan isə hə mi şə Ye ni ilin bö yük 
coş qu ilə qeyd olun du ğu Də niz-
kə na rı bul var əra zi si ol du. Ye ni 
ilin gə li şi ilə bağ lı bul var bo yun-
ca müx tə lif rən ga rəng kom po zi-
si ya lar qu raş dı rı lıb. 

Bu il 90 ya şı nı qeyd edən 
uşaq la rın se vim li mə ka nı Azər-
bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın 
ya nın da kı ye ral tı ke çi din önün-
də, bul var əra zi si is ti qa mə tin də 
işıq lar la bə zə di lən ma raq lı tu nel 
qu raş dı rı lıb. Bul va rın müx tə lif 
yer lə rin də də yol ka lar qu ru lub. 

Bay ram gün lə rin də bul var da Ye-
ni ilin bü tün at ri but la rı na rast gəl-
mək müm kün ola caq. Qo naq lar 
rən ga rəng bə zə dil miş ret ro ma-
şın lar la bul va rın müəy yən yer lə-
ri nə hə rə kət edə bi lə cək lər.

Yan va rın 2-də bul var əra zi-
sin də bay ram kon ser ti təş kil 
olu na caq. Ümu mi lik də Ba kı bul-
va rın da Ye ni il kom po zi si ya la rı 
yan va rın 3-dək da vam edə cək.

Onu da qeyd edək ki, Ye ni ilin 
gə li şi ilə bağ lı bə zi met ro stan si-
ya la rı nın çı xış la rın da yar mar ka 
ça dır la rı qu ru lub. De kab rın so-

nu na ki mi fəaliy yət gös tə rə cək 
yar mar ka ça dır la rın da müx tə lif 
növ bə zək əş ya la rı, oyun caq lar 
və Ye ni il at ri but la rı nı özün də 
əks et di rən su ve nir lər sa tı şa çı-
xa rı lıb.

Gəz di yi miz mə kan lar da in-
san la rın hər bi ri nin, xü su si lə 
uşaq la rın üzün də se vinc, tə bəs-
süm var dı. Va li deyn lər uşaq la rın 
Ye ni il də ma raq la əy lən mə lə ri 
üçün ya ra dı lan şə raitə gö rə min-
nət dar lıq edir di lər. 

...Əv vəl ki il lər də Dün ya Azər-
bay can lı la rı nın Həm rəy lik Gü nü 
və Ye ni il bay ra mın da xalq ola-
raq ən bö yük ar zu muz tor paq la-
rı mı zın iş ğal dan azad olun ma sı, 

hər növ bə ti il də ya ğı tap da ğın da 
olan yurd yer lə ri miz də şən lik-
lər ke çir mək idi. Şü kür lər ol sun 
ki, bu di lə yi miz də real laş dı. Ali 
Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə qüd rət li Or du muz 
tor paq la rı mı zı iş ğal dan azad 
edə rək xal qı mı za Qə lə bə se vin-
ci bəxş elə di. Ona gö rə də hər 
bay ram da, el şən li yin də bi zə 
şan lı Zə fər ər mə ğan edən şə-
hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si ni unut-
ma ma lı, qa zi lə ri mi zə min nət dar 
ol ma lı yıq. Ye ni ili niz mü ba rək!

Nurəddin Məmmədli

“Ni za mi Gən cə vi İli” çər çi və-
sin də öl kə mi zin hü dud la rın-
dan kə nar da sil si lə la yi hə lər 
ke çi ri lib. Bu sı ra dan ilk bö yük 
təd bir Bey nəl xalq Türk Mə də-
niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY-un 
dəs tə yi ilə mar tın əv və lin də 
An ka ra da ger çək ləş miş di. 
“Ni za mi Gən cə vi İli”nə bö yük 
diq qət ayı ra raq sər gi, kon-
sert və təq di mat lar ke çi rən 
TÜRKSOY İs tan bul da Azər bay-
ca nın da hi şair və mü tə fək ki-
ri nin şə rə fi nə dü zən lə nən ilin 
son təd bi rin də də fəal iş ti rak 
edib.

De kab rın 24-də Azər bay ca-
nın İs tan bul da kı Baş kon sul lu ğu, 
Tür ki yə nin Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi, TÜRK SOY, İs tan bu lun 
Mal te pe və Sa rı yer bə lə diy yə lə ri 
və qar daş öl kə də fəaliy yət gös tə-
rən “Xa rı bül bül” Viz yon Teat rı”nın 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən 
təd bir çər çi və sin də Ni za mi Gən-
cə vi yə həsr olun muş rəsm sər gi si 
və “Sir lər xə zi nə si” poema sın dan 
“Kər pic kə sən ki şi nin das ta nı” he-
ka yə si əsa sın da ha zır la nan ta-
ma şa da nü ma yiş et di ri lib.

Baş kon sul Nər mi nə Mus ta-
fa ye va, TÜRK SOY-un Baş ka ti-

bi nin müavi ni Bi lal Ça kı cı, Sa rı-
yer Bə lə diy yə si nin sədr müavi ni 
Hü seyn Coş qun, Azər bay ca nın 
TÜRK SOY-da kı təm sil çi si El çin 
Qa far lı və “Xa rı bül bül” Viz yon 
Teat rı”nın rəh bə ri Ka ma lə Cab-
ba ro va təd bir də iş ti rak edib lər. 

Açı lış nit qi ilə çı xış edən Bi lal 
Ça kı cı de yib: “Türk dün ya sı nın 
mə də niy yət xə zi nə si nə mi sil-
siz töh fə lər ver miş möh tə şəm 
şəx siy yət lə rin gənc nə sil lə rə 
ta nı dıl ma sı de vi zi ilə fəaliy yə-
ti ni da vam et di rən TÜRK SOY 

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin 2021-ci ili “Ni za mi 
Gən cə vi nin anım ili” elan et-
mə sin dən son ra bu is ti qa mət də 
bir sı ra la yi hə lər hə ya ta ke çi rib. 
Ni za mi nin əsər lə rin dən il ham-
la na raq sə nət se vər lə rə təq dim 
olu nan  sər gi də ki rəsm əsər lə ri-
nin ək sə riy yə ti bu gün lər də 100 
il li yi ta mam olan dün ya şöh rət-
li Azər bay can rəs sa mı Mi ka yıl 
Ab dul la ye vin Ni za mi ya ra dı cı lı-
ğı na həsr olun muş əsər lə rin dən 
iba rət dir”.

Baş kon sul Nər mi nə Mus ta fa-
ye va Ni za mi Gən cə vi nin əsr lər 
əv vəl qə lə mə al dı ğı və onu bü tün 
dün ya da şöh rət lən di rən əsər lə rin 
möv zu ba xı mın dan bu gün də ak-
tual ol du ğu nu və bə şə riy yə tə mü-
hüm me saj lar ver di yi ni vur ğu la yıb. 

Hü seyn Coş qun Sa rı yer Bə-
lə diy yə si ola raq Ni za mi Gən cə-
vi ki mi da hi şairə həsr edi lən, 
Azər bay can və Tür ki yə nin mə-
də niy yə ti ni bir ara ya gə ti rən təd-
bi rə ev sa hib li yi et mək dən məm-
nun luq duy duq la rı nı bil di rib.

Mə ra sim də “Xa rı bül bül” Viz yon 
Teat rı”nın təq di ma tın da Ni za mi-
nin “Sir lər xə zi nə si” poema sın-
dan “Kər pic kə sən ki şi nin das ta-
nı” he ka yə si əsa sın da ta ma şa 
nü ma yiş olu nub. La yi hə nin baş 
koor di na to ru Yu nus So yu pek, 
bə dii rəh bə ri Kə ma lə Cab ba ro va, 
tər cü mə çi Yurt se vər Şən, sse na-
ri müəl li fi  və re jis so ru Adem Ya-
şar, mu si qi və ge yim tər ti bat çı sı 
Lə ta fət Ra fi q qı zı, bə dii rəs sam 
və di zayn us ta sı Ta rı yel Əli za də-
dir.

Mehparə Sultanova
Ankara

İstanbulda “Nizami ili”nin son tədbiri

Be lə de yir lər ki, gün lə rin bir 
gü nü pə ləng lə ev pi şi yi rast la şır. 
Ha va dan-su dan da nı şıb bir az 
dərd lə şən dən son ra pə ləng pi-
şik dən so ru şur: “Hər ne cə ol sa, 
qar daş sa yı lı rıq. Ona gö rə də 
xət ri nə dəy mə sin, bir sual ve rə-
cə yəm: ne cə olur ki, mən – pə-
ləng bu boy da, bu hü nər də, bu 
cə sa rət də, am ma sən, – mə-
nim qar da şım – bu xır da lıq da, 
bu aciz lik də? Bil di yim qə dər, son 
za man lar ov çu lu ğu da tər git mi-
sən, qa ba ğı na nə qo yur lar, onu 
ye yir sən”. Pi şik bir sa ğa ba xır, bir 
so la ba xır, də rin dən köks ötü rüb 
ca vab ve rir: “Qar daş, sən bu 
in san la rı yax şı ta nı mır san. Çox 
de mi rəm, elə mə nim qə dər on-
lar la ya na şı ya şa, gö rüm, sə nin 
bu boy-bu xu nun dan, çə kin dən-
san ba lın dan nə qa lır”. Ta pi şi yin 
bu ca va bın dan son ra pə ləng 
nə de di yi ba rə də ta rix su sur. 

Am ma öz ara mız dır, pi şik də 
ya man dip lo ma tik ca vab ve rib: biz 
də, o za val lı pə ləng də nə bi lək ki, 
pi şik in san lar ara sın da ya şa ma ğa 
işa rə vu ran da şəx sən özün dən 
da nı şıb, yox sa, ümu miy yət lə, in-
sa nın vəh şi pi şi yi əh li ləş dir mə 
ta ri xin dən. Elm isə sü but edir ki, 
in san pi şi yi on min il lər ön cə əhil-
ləş di rib. Üs tə lik, bu pro ses in sa na 
ne cə ağır ba şa gə lib sə, ta on dan 
son ra bə şər öv la dı heç bir hey va-

nı (!) küt lə vi şə kil də ev tə sər-
rü fa tı na da xil et mə yib. Ev pi-
şik lə ri ba rə də bu qə dər, qa la nı nı 
2023-cü ili qar şı la yan da ya za rıq. 

İn di sə be lə de yir lər ki, qar şı-
dan gə lən 2022-ci il Pə ləng ili dir. 
Əs lin də, ast ro lo ji təq vi mə gö rə, 
Pə ləng ili öz və zi fə və öh də lik-
lə ri ni ən te zi yan va rın so nun dan 
(Çin təq vi mi nə gö rə), ən ge ci 
mar tın 21-dən ye ri nə ye tir mə yə 
baş la ya caq. İl lə rin hey van üst də 
təh vil ol ma ənə nə si nin əməl et-
di yi miz Yu lian təq vi mi nə heç bir 
aidiy yə ti ol ma sa da, bu nu tə zə 
il lə ne cə dav ran ma ğın baş məş-
qi ki mi də qə bul et mək olar. 

Adə tən, Pə ləng ili cə miy yət lə-
rin ta le yin də par laq ha di sə lər lə və 
kəs kin dö nüş lər lə zən gin il ola raq 
yad da qa lır. Hər çənd ilin üs tün də 
təh vil ol du ğu hey va nın rən gi nin 
də bu mə sə lə də ro lu az de yil. 
Ast ro loq lar de yir lər ki, Qır mı zı 
At, hət ta Qır mı zı Si çan ili be lə 
Ağ Əj da ha dan da ha qor xu lu dur. 

O ki qal dı 2022-ci ilin Pə lən gi nin 
rən gi nə, tə zə il Ma vi Su Pə lən gi 
ili ola caq.  O da var ki, su yun ən 
kor tə bii ün sür və ən güc lü tə bii 
qüv və, ma vi rən gin isə ən qey-
ri-sa bit rəng sa yıl dı ğı da gə rək 
nə zə rə alı na. Bu üz dən də hər 
kə sin qə fi l də yi şik lik lə rə ha zır ol-
ma sı məs lə hət dir. Pə ləng fərq li 
və şıl taq hey van dır, onun la eh-
ti yat lı ol maq la zım dır. Su ün sü-
rü onun yır tı cı ya xas cə hət lə ri ni 
bir qə dər yum şal dır, qə zə bi ni və 
qı cı ğı nı azal dır. Hər çənd tə biət-
də su da iki li xa rak te rə ma lik dir: 
qu raq lıq za ma nı ya ğış ki mi xi-
las kar dır, su na mi ki mi gə lən də 
fə la kət. Odur ki, Su Pə lən gi nin 
xa siy yə ti nə uy ğun laş maq gə-
rək dir. 

Ast ro loq lar Ma vi Su Pə lən gi 
ili ba rə də nə qə dər qə ri bə, hə də 
do lu xə bər dar lıq lar et sə lər də, 
tə laş lı proq noz lar ver sə lər də, 

ürə yi ni zə sal ma yın. Əmin olun ki, 
qa lib xal qı rən gin dən ası lı ol ma-
ya raq, nə Pə ləng ili, nə Əj da ha ili 
ilə bağ lı eh ti yat lı ol maq eh ti mal-
la rı qor xu da bi lər. Əgər Si çan ilin-
də bir olub də mir yum ru ğu mu zu 
bü küb düş mə nin ba şı nı əz dik sə, 
Öküz ilin də heç bir təx ri ba ta uy-
ma dan Qə lə bə mi zi möh kəm lən-
dir dik sə, de mə li, Pə ləng ilin dən 
də bi zə za val gəl məz. Üs tə lik, 
bil mi rəm, fi  kir ver mi si niz, ya yox, 
bi zim in san lar ki min sə gü cü nü, 
qüv və ti ni, qorx maz lı ğı nı vəsf et-
mək üçün onu ya pə lən gə bən-
zə dər, ya da şi rə.   

Bir də ki, əziz lə ri miz, ilin han-
sı hey van üs tün də təh vil ol ma sı 
bə şər öv la dı nın hə ya tı na rəng 
qat maq üçün uy du rul muş ya rı-
ger çək, ya rı ya lan na ğıl dır. Öm-
rü mü zü na ğıl ki mi ya şa maq isə 
öz əli miz də dir. Ye ri gəl miş kən, 
hə yat da uğur qa zan maq dan öt rü 
səy gös tə rər kən heç yo rul ma yın, 
mü vəq qə ti ma neələr qar şı sın da 
da ke fi  ni zi poz ma yın: çün ki… 
Çün ki bü tün na ğıl lar xoş bəxt 
son luq la bi tir. 

Ye ni ili niz mü ba rək!    
Ast ro lo ji proq noz la rı ələ yib 

oxu cu la rı mı zı “Mə də niy yət”çi lər 
adın dan təb rik et di: 

Gülcahan Mirməmməd

Yeni  il  gəlir...
Paytaxtımız bayrama necə hazırlaşır?

Pələng ili: böyük pişikdir deyib gözünüzü qırpmayın…

nı (!) küt lə vi şə kil də ev tə sər-
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