
Ö
tən ilin no yab rın da 
bu ra da – “Gü lüs tan” 
sa ra yın da ke çi ri lən gö-
rü şü müz dən bə ri dün-

ya nın də yiş mə si ay dın dır. 
Də yi şik lik fun da men tal dır. 
Hə lə ki, proq noz laş dı rıl ma sı 
müm kün ol ma yan fə sad-
lar la mü şa yiət olu nur, la kin 
dün ya nın fərq li ola ca ğı ay-
dın dır və o, ar tıq fərq li dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz-
lə ri iyu nun 16-da işə baş la yan 
“Qlo bal dün ya ni za mı na təh did-
lər” möv zu sun da IX Qlo bal Ba kı 
Fo ru mu nun açı lı şın da de yib.

Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin hi ma yə si al tın-
da və Ni za mi Gən cə vi Bey nəl-
xalq Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən ənə nə vi Qlo bal Ba kı 
Fo ru mu na 50-dək öl kə dən nü-
ma yən də he yət lə ri, o cüm lə dən 
döv lət baş çı la rı, na zir lər, sa biq 
pre zi dent lər, elə cə də bey nəl-
xalq təş ki lat la rın rəh bər və yük-
sək və zi fə li şəxs lə ri qa tı lıb.

Fo ru mun açı lı şın dan ön cə 
xa ti rə fo to su çək di ri lib. Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi nin 
həm səd ri İs mail Se ra gel din IX 
Qlo bal Ba kı Fo ru mu nu açıq elan 
edə rək sö zü Pre zi dent İlham 
Əli ye və ve rib.

Fo ru mun iş ti rak çı la rı nı sa lam-
la yan döv lət baş çı sı qeyd edib ki, 
Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər-
kə zi qlo bal mə sə lə lə ri mü za ki rə 
edən və ge niş bey nəl xalq bir li yi 
öz sı ra la rı na qa ta bi lən apa rı cı 
bey nəl xalq ins ti tut lar dan bi ri nə 
çev ri lib. Bu, bi zim mü za ki rə lə-
rin cəl be di ci ol du ğu nu nü ma yiş 
et di rir, bu plat for ma ya eh ti ya cın 
ol du ğu nu nü ma yiş et di rir və o, 
çox fay da lı dır, onun çox mü hüm 
prak ti ki tə si ri var. Pre zi dent vur-
ğu la yıb ki, Av ro pa da kı ca ri və-
ziy yət ba rə də açıq mü za ki rə lə rin 
apa rıl ma sı tə ləb olu nur və Qlo bal 

Ba kı Fo ru mu bu nun üçün mü-
kəm məl plat for ma dır. Bu, müx-
tə lif tə rəfl  ə rin fi  kir lə ri ni top la yan 
ink lü ziv bir Fo rum dur. Biz ha mı-
mız dün ya nı da ha da təh lü kə siz 
et mək üçün bir-bi ri miz lə da ha 
ya xın dan ça lış ma lı yıq.

Pre zi dent da ha son ra de yib: 
“Ey ni za man da, mən əmi nəm ki, 
gün də lik də du ran mə sə lə lər dən 
bi ri bey nəl xalq ins ti tut la rın, apa-
rı cı bey nəl xalq ins ti tut la rın, apa-
rı cı ma liy yə ins ti tut la rı nın ər zaq 
böh ra nı ilə mü ba ri zə də ro lu nun 
nə dən iba rət ol ma sı mə sə lə si ola-
caq. Çün ki bu mə sə lə la büd dür, 
o, ar tıq bi zə ya xın la şır. Bey nəl-
xalq təş ki lat lar və apa rı cı öl kə lər, 
həm çi nin miq rant la rın po ten sial 
ar tı mı ilə bağ lı və ziy yə tin öh də-
sin dən gəl mə li dir lər. Bu, ər zaq 
böh ra nı nə ti cə sin də baş ve rə cək-
dir. Ener ji ba zar la rın da kı və ziy yə ti 
bu ra ya əla və et sək, bu və ziy yə ti 
proq noz laş dır maq çə tin dir. O, is-
teh sal çı lar və is teh lak çı lar ara sın-
da bə ra bər siz li yə yol açır və bu, 
həm çi nin is teh sal çı lar üçün də 
risk dir. Əgər kim sə neft və qaz is-
teh sal edən öl kə lə rin bu yük sək 
qiy mət lə rə gö rə çox se vin di yi ni 
dü şü nür sə, bu, düz gün də yər lən-

dir mə de yil. İs teh sal çı lar və is teh-
lak çı lar ara sın da ma raq lar ta raz-
lı ğı, sa bit ba zar – is teh sal çı la ra 
hə qi qət də bu, la zım dır...”.

Azər bay ca nın və yer ləş di yi miz 
re gionun təh lü kə siz lik mə sə lə lə-
ri nə to xu nan İl ham Əli yev vur ğu-
la yıb ki, Qa ra bağ mü na qi şə si nin 
həl li re gion da sülh və təh lü kə-
siz lik üçün bir für sət dir: “Azər-
bay can mü ha ri bə də qa lib gəl di, 
mü ha ri bə əda lət li idi, mü ha ri bə 
la büd idi və əda lə tin, bey nəl xalq 
hü qu qun və Azər bay can xal qı nın 
mil li lə ya qə ti nin bər qə rar olun-
ma sı ilə nə ti cə lən di. İn di biz sülh 
haq qın da da nı şı rıq. He sab edi-
rəm ki, be lə uzun müd dət li qar şı-
dur ma dan son ra əda lə ti bər qə-
rar edən və tə ca vüz ka rı məğ lub 
edən öl kə nin qı sa müd dət ər-
zin də sülh tək lif et mə si dün ya-
da na dir hal lar dan bi ri dir. Mü ha-
ri bə lər ta ri xi nə bax sa nız, bir çox 
hal lar da bu mən zə rə mü şa hi də 
edil mir. Nə üçün biz sül hü seç-
dik? Çün ki biz Cə nu bi Qaf qaz da 
sa bit, da ya nıq lı in ki şa fı gör mək 
is tə yi rik. Bu, na dir für sət dir. Cə-
nu bi Qaf qaz üç Cə nu bi Qaf qaz 
öl kə si nin müs tə qil lik il lə ri ər zin də 
par ça lan mış dır. Er mə nis ta nın iş-

ğa lı sə bə bin dən o, 30 il ər zin də 
par ça lan mış dır. İn di sülh, əmək-
daş lıq ya rat maq vax tı dır və Azər-
bay can bu nun üzə rin də ça lı şır”.

Pre zi dent diq qə tə çat dı rıb 
ki, Azər bay can Er mə nis tan la 
mü na si bət lə rin nor mal laş ma sı 
üçün sülh ra zı laş ma sı üzə rin də 
ça lış ma ğa baş la ma ğı tək lif edib: 
“Biz hər iki öl kə nin sər həd lə ri-
nə və əra zi bü töv lü yü nə qar şı-
lıq lı hör mət et mək və ta nı maq, 
in di və gə lə cək də hər han sı bir 
əra zi id diala rın dan qar şı lıq lı şə-
kil də çə kin mək prin si pi də da xil 
ol maq la, bey nəl xalq hü qu qun 
beş əsas prin si pi ni və bi zim 
tək li fi n əsa sı nı təş kil edən baş-
qa prin sip lə ri də irə li sür dük. Bu 
beş prin si pin Er mə nis tan hö ku-
mə ti tə rə fi n dən qə bul edil mə si 
bi zi məm nun et di. Be lə lik lə, bu, 
müs bət di na mi ka dır. La kin in di 
biz prak ti ki ic ra ya keç mə li yik. 
Azər bay can ar tıq öz tə rə fi n dən 
sülh ra zı laş ma sı üz rə ko mis si-
ya sı nı ya ra dıb və biz ey ni ad dı-
mın Er mə nis tan tə rə fi n dən atıl-
ma sı nı da göz lə yi rik. Bu ad dım 
atı lan ki mi və ya atı lan təq dir də 
da nı şıq lar baş la ya caq...”.

davamı səh. 2-də
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səh. 2

“İr sin ida rəedil mə si
ba ca rıq la rı nın in ki şa fı”

möv zu sun da tre ninq ke çi ri lib

səh. 3

Regionlarda 
Milli 
Qurtuluş 
Günü 
tədbirləri

səh. 4

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

Sabirin satiraları müsəlman Şərqində intibah, oyanış səsləri idi...
Xə bər ver di yi miz ki mi, bu il 
gör kəm li şair, maarif çi-pe-
da qoq Mir zə Ələk bər Sa bi rin 
(1862-1911) ana dan ol ma sı nın 
160, həm çi nin söz us ta dı nın 
adı ilə şə rəf lə nən, 1962-ci 
il də əsa sı qo yu lan poezi ya 
bay ra mı nın – “Sa bir poezi ya 
gün lə ri”nin 60 il li yi dir. 

İyu nun 12-də Şa ma xı da ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti və Azər bay can 
Ya zı çı lar Bir li yi nin (AYB) bir gə təş-
ki lat çı lı ğı ilə “Sa bir poezi ya gün lə-
ri” çər çi və sin də sa ti rik şeiri mi zin 

us ta dı nın yu bi le yi mü na si bə ti lə 
el mi-prak tik konf rans ke çi ri lib.

Təd bir də AYB-nin səd ri, Xalq 
ya zı çı sı Anar, ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı Ta hir Məm-
mə dov, Mil li Məc li sin de pu ta tı 
Ta mam Cə fə ro va, Mir zə Ələk bər 
Sa bir Fon du nun rəh bə ri Sev da 
Ta hir li, ta nın mış ədə biy yat, elm, 
mə də niy yət və in cə sə nət xa dim-
lə ri, ra yon ic ti maiy yə ti nin nü ma-
yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Konf rans iş ti rak çı la rı ön cə 
M.Ə.Sa bi rin Şa ma xı nın Yed di 
gün bəz qə bi ris tan lı ğın da mə za rı-
nı zi ya rət edib, önü nə tər çi çək lər 
dü züb lər.

davamı səh. 4-də

Qlobal dünya nizamına təhdidləri necə aradan qaldırmalı?
Nizami dühası işığında IX Qlobal Bakı Forumu bu suala cavab axtarır

İyu nun 15-də Şu şa Bə yan-
na mə si nin bi rin ci il dö nü mü 
mü na si bə ti lə Şu şa da “Azər-
bay can-Tür ki yə st ra te ji müt-
tə fiq lik mü na si bət lə ri Qaf qaz 
və re gion üçün sülh və sa bit lik 
mən bə yi dir” möv zu sun da bey-
nəl xalq konf rans ke çi ri lib. Konf-
rans da hər iki öl kə nin döv lət 
və hö ku mət rəs mi lə ri, si ya si lər, 
mil lət və kil lə ri iş ti rak edib lər.

Əv vəl cə Azər bay can və Tür ki-
yə nin Döv lət himn lə ri səs lən di ri-
lib, hər iki öl kə nin əra zi bü töv lü-
yü və müs tə qil li yi uğ run da şə hid 
olan la rın xa ti rə si bir də qi qə lik sü-
kut la yad edi lib. Son ra Şu şa Bə-
yan na mə si nin bi rin ci il dö nü mü ilə 
bağ lı vi deoçarx nü ma yiş olu nub.

Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti Ad mi nist ra si ya sı Si-
ya si par ti ya lar və qa nun ve ri ci lik 
ha ki miy yə ti ilə əla qə lər şö bə si-
nin mü di ri Əda lət Və li yev Azər-
bay can Pre zi den ti, Ye ni Azər-

bay can Par ti ya sı nın səd ri İl ham 
Əli ye vin konf rans iş ti rak çı la rı na 
mü ra ciəti ni oxu yub. 

Mü ra ciət də vur ğu la nır ki, bir il 
əv vəl – 2021-ci il iyu nun 15-də 

Azər bay can la Tür ki yə ara sın da 
müt tə fi q lik mü na si bət lə ri haq qın-
da Şu şa Bə yan na mə si nin im za-
lan ma sı ilə dost, qar daş və st ra te ji 
tə rəf daş olan öl kə lə ri miz ara sın da 

əla qə lər key fi y yət cə ye ni mər hə-
lə yə yük sə lib. Şu şa Bə yan na mə si 
çox şa xə li mü na si bət lə ri mi zin ən 
yük sək zir və də ol du ğu nu gös tə-
rən mü hüm sə nəd dir.

Qeyd olu nur ki, Qars mü qa vi lə-
sin dən (1921) 100 il son ra im za-
lan mış Şu şa Bə yan na mə si or taq 
ta ri xi mi zə əsas lan maq la ya na şı, 
müasir real lıq la rı əks et di rir, öl kə lə-
ri miz ara sın da möv cud və gə lə cək 
iş bir li yi nin st ra te ji is ti qa mət lə ri ni 
müəy yən ləş di rir, Azər bay ca nın və 
Tür ki yə nin mil li gü cü nün art ma sı-
nı, dün ya da söz və nü fuz sa hi bi ki-
mi möv qe yi nin da ha da möh kəm-
lən mə si ni şərt lən di rir.

Konf rans çər çi və sin də pa nel 
mü za ki rə lər apa rı lıb.

davamı səh. 3-də

Mədəniyyət müəssisələri fəaliyyətini 
günün tələbləri səviyyəsində qurmalıdır 
Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov iyu nun 16-da Bey lə qa na sə-
fə ri za ma nı ra yon Mə də niy yət Mər kə zin də mə də niy yət iş çi lə ri 
ilə gö rüş ke çi rib. Gö rüş də Kür də mir, İmiş li, Fü zu li, Bey lə qan və 
Xo ca vənd ra yon la rın da fəaliy yət gös tə rən mə də niy yət iş çi lə ri 
iş ti rak edib lər.

Təd bir də mə də niy yət müəs si sə lə rin də möv cud olan prob lem-
lər dən söz açı lıb, on la rın həl li yol la rı ilə bağ lı tək lifl  ər din lə ni lib. 

Böl gə lər də mə də niy yət iş çi lə ri ara sın da pe şə kar lı ğın və tə-
şəb büs kar lı ğın ar tı rıl ma sı nın va cib li yi ni qeyd edən Anar Kə ri mov 
na zir lik sis te min də ida rə çi li yin tək mil ləş di ril mə si kon teks tin də 
mə də niy yət müəs si sə lə ri nin fəaliy yə ti nin gü nün tə ləb lə ri sə viy-
yə sin də qu rul ma sı nın priori tet mə sə lə ol du ğu nu diq qə tə çat dı rıb.

Na zir prob lem lə rin ara dan qal dı rıl ma sı, müəs si sə lə rin da ha 
sə mə rə li fəaliy yə ti nin təş ki li ilə bağ lı mü va fi q tap şı rıq və töv si-
yə lə ri ni ve rib. 

Yenidən Bülbülün sənət cazibəsində
İyu nun 16-da Ba kı da Vo kal çı la rın Bül bül adı na VIII Bey nəl xalq 
mü sa bi qə si baş la yıb. Mü sa bi qə də Azər bay can, Ru si ya, İs rail, 
Tür ki yə, Mon qo lus tan, Öz bə kis tan, Uk ray na, Mek si ka, Qa za-
xıs tan və di gər öl kə lər dən 100-ə ya xın ifa çı iş ti rak edir. 

Bu il mü sa bi qə gör kəm li mü ğən ni, SS Rİ Xalq ar tis ti Bül bü lün 
(1897-1961) ana dan ol ma sı nın 125 il li yi nə həsr olu nub.

Sə nət ka rın Ba kı da kı abi də si önün də təş kil olu nan açı lış mə ra-
si min də Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri, Xalq ar tis ti Po lad Bül-
büloğ lu, mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri iş ti rak edib lər.

davamı səh. 2-də

Lənkəran şəhərinin mədəni inkişaf 
strategiyası təqdim olundu

Lən kə ran şə hə ri nin mə də ni in ki şaf st ra te gi ya sı ha zır la nıb. 
İyu nun 13-də Lən kə ran Re gional Mə də niy yət İda rə si nin 
(RMİ) təş ki lat çı lı ğı ilə “Lən kə ran Sp rings Ho tel”də st ra te gi ya-
nın təq di ma tı na həsr olu nan təd bir ke çi ril di.

St ra te gi ya 
Lən kə ra nın 
şə hə ri nin Av-
ro pa İt ti fa qı 
tə rə fi n dən 
ma liy yə ləş di-
ri lən “EU4 Cul-
tu re” (“Av ro pa 
İt ti fa qı mə də-
niy yət na mi-
nə”) la yi hə si 
çər çi və sin də 
elan edi lən 

“Şərq Tə rəf daş lı ğı öl kə lə rin də iq ti sa di in ki şaf və so sial ri fah 
üçün mü hər rik ki mi mə də niy yət və ya ra dı cı lı ğın təş vi qi” qrant 
mü sa bi qə sin də iş ti ra kı çər çi və sin də ha zır la nıb.

Mə ra sim də Mə də niy yət Na zir li yi Ya ra dı cı sə na ye lər və rə-
qəm sal in ki şaf şö bə si nin mü di ri Ra mil Ab bə ki rov çı xış edə rək 
bil dir di ki, mə də niy yət  hə ya tı mız da bö yük ro lu olan amil lər dən 
bi ri dir. Gün də lik hə yat tər zi miz, ku li na ri ya, ün siy yət və s. Bü tün 
bun lar mə də niy yə tin bir par ça sı dır. Mə də ni in ki şaf fərd, ic ma və 
döv lət ola raq bir-bi ri ilə əla qə li şə kil də in ki şaf et mə li dir. Mə də-
niy yət Na zir li yi bu is ti qa mət də çox say lı la yi hə lər hə ya ta ke çi rir 
ki, ha zır da bu la yi hə lə rin bö yük bir his sə si iş ğal dan azad olun-
muş əra zi lə ri mi zə yö nəl di lib və mə də niy yət pay tax tı mız Şu şa da 
real la şır.

“EU4 Cul tu re” la yi hə si haq qın da söz açan şö bə mü di ri de di ki, 
bu la yi hə Av ro pa İt ti fa qı nın Şər qin də yer lə şən 5 öl kə də real la şır: 
“La yi hə nin 2021-ci il dən baş la yan fa za sın da əsas diq qət mər kə-
zə de yil, re gion la ra yö nəl di lib. Öl kə miz dən la yi hə yə 8 şə hər mü-
ra ciət et miş di. Bi rin ci mər hə lə də 5 şə hər, ikin ci mər hə lə də isə 3 
şə hər – Şə ki, Xır da lan və Lən kə ran – qran tı əl də et mək uğ run da 
ya rı şır. Lən kə ran çox gö zəl və po ten sialı ilə se çi lən şə hər lə ri miz-
dən dir. Bu şə hər qa lib gə lər sə, ça lı şa ca ğıq ki, onun mə də ni po-
ten sialı nı bu st ra te gi ya va si tə si lə üzə çı xa ra bi lək. St ra te gi ya nın 
iş lə mə müd də ti 4 il üçün nə zər də tu tu lub. La yi hə əsas ola raq 
cə miy yə tin ak tiv dəs tə yi ni tə ləb edir. Çün ki ye kun məq səd ye nə 
də in san la rın ri fa hı na xid mət edir”.

davamı səh. 4-də

Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi
ortaq gələcəyimizin möhkəm təməlidir
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əvvəli səh. 1-də
İki öl kə sər hə di nin de li mi ta si ya sı pro

se si nə də baş la nıl dı ğı nı və Azər bay can
Er mə nis tan sər həd ko mis si ya sı nın bi
rin ci bir gə ic la sı nın ke çən ay sər həd də 
baş tut du ğu nu de yən Pre zi dent  İl ham 
Əli yev vur ğu la yıb ki, biz bu yo lun uzun 
ol du ğu nu an la yı rıq, la kin bu pro ses ar
tıq baş la yıb. Ey ni za man da Azər bay can 
kom mu ni ka si ya la rın açıl ma sı ilə bağ lı 
Er mə nis ta nın 2020ci il 10 no yabr ta rix li 
Üç tə rəf i Bə ya na ta əməl edə cə yi ni göz
lə yir: “Bə ya na ta əsa sən, Azər bay can 
Er mə nis tan dan Azər bay ca nın er mə ni 
əha li si nin ya şa dı ğı Qa ra bağ böl gə si nə 
ma neəsiz çı xı şın tə min olun ma sı üçün 
üzə ri nə öh də lik gö tür dü. Be lə lik lə, bir il 
ya rım dır ki, er mə ni lər La çın yo lun dan 
is ti fa də edir lər və ma neəsiz əla qə yə 
ma lik dir lər. Azər bay can lı lar isə Er mə
nis tan əra zi sin dən ke çən yol dan, bi zi 
Nax çı van la bir ləş di rən Zən gə zur dəh
li zin dən is ti fa də edə bil mir lər. Bu, əda
lət siz lik dir və biz bu nun la ra zı laş ma ya
ca ğıq. Er mə nis tan tə rə fin dən bi zə be lə 
bir əla qə yo lu nun ve ril mə si mə sə lə si nin 
məq səd yön lü şə kil də ge cik di ril mə si sə
mə rə siz dir. Bu, mə nə əv vəl ki da nı şıq lar 
döv rü nü xa tır la dır ki, Er mə nis tan o za
man lar vaxt ud maq üçün da vam lı ola
raq bü tün mə sə lə lə ri ge cik di rir di. Bu, nə 
ilə nə ti cə lən di? Nə ti cə həm dö yüş mey
da nın da, həm də si ya si are na da tam 
məğ lu biy yət ol du...”. 

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, Zən gə zur 
dəh li zi nin açıl ma sı mə sə lə si nin ən qı
sa za man da həl li gə lə cək re gional sül
hün fun da men tal ele ment lə rin dən dir. 

Əgər bi zə bu əla qə yo lu təq dim edil mə
yə cək sə, sülh haq qın da da nış maq çə tin 
ola caq və Azər bay ca nın Er mə nis tan la 
bir gə ya şa yış və nor mal qon şu luq mü
na si bət lə ri nin qu rul ma sı na yö nəl miş 
bü tün səy lə ri uğur suz ola caq. 

Döv lət baş çı sı Azər bay can da ya şa yan 
er mə ni lər lə bağ lı mə sə lə yə də diq qət 
çə kib. Bil di rib ki, Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı
nın Pre zi den ti Şarl Mi şel Azər bay can və 
Er mə nis tan ilə axı rın cı gö rüş dən son ra 
yay dı ğı bə ya nat da Qa ra bağ da ya şa yan 
er mə ni əha li si nin də hü quq la rı və təh lü
kə siz li yi nin nə zə rə alı na ca ğı nı de yib: “Biz 
bu nu tam şə kil də dəs tək lə yi rik. Azər bay
can çox mil lət li öl kə dir və er mə ni əha li si 
Azər bay ca nın heç də ən bö yük mil li az lı ğı 

de yil. Yə ni, bi zim Kons ti tu si ya mı za gö rə, 
bü tün mil lət lə rin nü ma yən də lə ri bə ra bər 
hü qu qa ma lik dir, o cüm lə dən, il lər bo yu 
Azər bay can da ya şa yan er mə ni lər. Bə li, 
hü quq lar və təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri tə rə
fi miz dən tə min edi lə cək. La kin, təəs süf ər 
ol sun ki, biz Er mə nis tan hö ku mə ti tə rə fin
dən dır na qa ra sı Dağ lıq Qa ra ba ğın sta tu
su ilə bağ lı fi kir lə rin səs lən di ril mə si nin şa
hi di olu ruq. Bu, ta ma mi lə sə mə rə siz dir və 
Er mə nis ta nın özü üçün təh lü kə li dir. Dağ
lıq Qa ra bağ möv cud de yil. Dağ lıq Qa ra
bağ Mux tar Vi la yə ti Azər bay can par la
men ti nin qə ra rı ilə 1991ci ilin son la rın da 
ləğv edi lib. Bi zim əra zi miz də be lə bir in zi
ba ti st ruk tur yox dur. Bu sə bəb dən, dır na
qa ra sı sta tus la bağ lı is tə ni lən is ti nad ye ni 

qar şı dur ma ya gə ti rib çı xa ra caq. Er mə
nis tan hö ku mə ti bu nu an la ma lı və ta ri xi 
ye ni dən yaz maq cəhd lə rin dən çə kin mə
li dir, çün ki ta rix ar tıq ya zı lıb. Sta tus mə
sə lə si nin gün də mə gə ti ril mə mə si ilə bağ lı 
şi fa hi ra zı lıq var idi. Təəs süf ər ol sun ki, 
bu, baş ve rir və bu nun çox cid di nə ti cə
lə ri ola bi lər. Er mə nis tan Azər bay ca nın 
əra zi bü töv lü yü nü sual al tı na qo ya caq sa, 
Azər bay can üçün Er mə nis ta nın əra zi bü
töv lü yü nü sual al tı na qoy maq dan baş qa 
çı xış yo lu ol ma ya caq. Ta ri xi nöq te yinə
zər dən bi zim bu nu et mə yə hü qu qu muz 
var. Ötən əs rin ta ri xin də ay dın gös tə ri lir 
ki, 1920ci ilin no yab rın da, Azər bay ca
nın so vet ləş mə sin dən son ra so vet ha ki
miy yə ti Azər bay ca nın ta ri xi par ça sı olan 
Zən gə zu ru Er mə nis ta na bir ləş dir di. Yə ni, 
Er mə nis tan Qa ra bağ da kı er mə ni lər üçün 
sta tus tə ləb et mə yə cəhd edə cək sə, nə 
üçün azər bay can lı lar Qər bi Zən gə zur da 
öz lə ri üçün sta tus tə ləb et mə sin? Hə min 
əra zi lə rin əha li si ta ma mi lə azər bay can lı
lar dan iba rət olub...”.

Azər bay can Pre zi den ti çı xı şı nın so nun
da bir da ha vur ğu la yıb ki, bi zim Qaf qaz la 
bağ lı ba xı şı mız in teq ra si ya və əmək daş
lıq dan iba rət dir. Bil di rib ki, Azər bay can 
bu mə sə lə ilə bağ lı Gür cüs tan la da məs
lə hət ləş mə apa rıb və Azər bay can, Gür
cüs tan və Er mə nis tan xa ri ci iş lər na zir lə ri 
sə viy yə sin də üç tə rəf i gö rü şün ke çi ril mə si 
tək li fi ni rəs mi Tbi li si də dəs tək lə yir. Er mə
nis tan isə bun dan im ti na edir: “Er mə nis tan 
Cə nu bi Qaf qaz da sülh is tə mir sə, is tə di yi 

nə dir? On lar növ bə ti mü ha ri bə is tə yir lər
sə, bu, on lar üçün fə la kət ola caq dır və 
on lar bu nu yax şı an la yır... Azər bay can 
Zən gə zur dəh li zi nin öz əra zi sin dən ke
çən his sə si nin ye kun laş dı rıl ma sı na ya
xın dır. Ye ni marş rut lar və ener ji təh lü kə
siz li yi də bu sı ra da dır. He sab edi rəm ki, 
işə baş la ma ğın vax tı dır. Biz 30 il itir dik və 
er mə ni iş ğa lı ol ma sa idi, dü şü nü rəm ki, 
Cə nu bi Qaf qaz bu gün da ha müasir, di
na mik və da ha ge niş iq ti sa di po ten siala 
ma lik re gion ola bi lər di...”.

Pre zi dent son da IX Qlo bal Ba kı Fo ru
mu nun işi nə uğur lar ar zu la yıb.

***
Son ra Lat vi ya nın sa biq Pre zi den ti, 

Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi
nin həm səd ri Vay ra Vi keFrey ber qa, 
Al ba ni ya nın Pre zi den ti İlir Me ta, Bos ni
ya və Her se qo vi na nın Rə ya sət He yə
ti nin səd ri Şe fik Ca fe ro viç, Gür cüs tan 
Pre zi den ti Sa lo me Zu ra biş vi li, Dün
ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın Baş di rek to ru 
Ted ros Ad ha nom Qeb re ye sus, Tür ki
yə nin sa biq Baş na zi ri Bi nə li Yıl dı rım, 
BMTnin Ce nev rə böl mə si nin baş di
rek to ru Tat ya na Va lo va ya, Ərəb Döv
lət lə ri Li qa sı nın baş ka ti bi Əh məd Abul 
Qeyt və Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Mər kə zi nin həm səd ri İs mail Se ra gel din 
çı xış edib lər.

Fo rum işi ni pa nel ic las lar la da vam 
et di rib. IX Qlo bal Ba kı Fo ru mu iyu nun 
18də ba şa ça ta caq.

Qlobal dünya nizamına təhdidləri necə aradan qaldırmalı?
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2022ci ilin iyun ayı üz  rə şə  hər 
və ra  yon  lar  da və  tən  daş  la  rın qə 
bu  lu cəd  və  li  nə əsa  sən, Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın mə  də  niy 
yət na  zi  ri Anar Kə  ri  mov iyu  nun 
16da Bey  lə  qan ra  yon Hey  dər 
Əli  yev Mər  kə  zin  də Bey  lə  qan, 
Fü  zu  li və Xo  ca  vənd ra  yon  la  rı  nın 
sa  kin  lə  ri ilə gö  rü  şüb.

Qə  bul  dan ön  cə mə  də  niy  yət 
na  zi  ri Anar Kə  ri  mov və Bey  lə  qan 
Ra  yon İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti  nin baş 
çı  sı Asif Ağa  yev ulu ön  dər Hey 
dər Əli  ye  vin şə  hə  rin mər  kə  zin  də 
ucal  dıl  mış abi  də  si  ni zi  ya  rət edib, 
önü  nə gül dəs  tə  lə  ri qo  yub  lar. 

Na  zir Anar Kə  ri  mov 2012ci 
il  də rəs  mi açı  lı  şı olan Bey  lə  qan 
ra  yon Hey  dər Əli  yev Mər  kə  zi 
nin fəaliy  yə  ti ilə ta  nış olub, ulu 
ön  də  rin hə  ya  tı  nın və döv  lət  çi  lik 
fəaliy  yə  ti  nin fərq  li dövr  lə  ri  ni əks 
et  di  rən ma  te  rial  la  ra, ta  ri  xi sə 
nəd  lə  rə, müx  tə  lif il  lər  də Bey  lə 

qa  na sə  fər  lə  ri ilə bağ  lı fo  to  la  ra 
ba  xıb. Na  zi  rə mə  lu  mat ve  ri  lib ki, 
mər  kəz  də rəsm stu  di  ya  sı, in  ter 
net ota  ğı, xa  ri  ci dil kur  su, həm  çi 
nin akt, konf  rans və eks  po  zi  si  ya 
zal  la  rı möv  cud  dur. 

Da  ha son  ra Hey  dər Əli  yev 
Mər  kə  zin  də na  zir  li  yin mə  sul 
əmək  daş  la  rı  nın da iş  ti  ra  kı ilə və 
tən  daş  la  rın qə  bu  lu ke  çi  ri  lib. 

Bey  lə  qan, Fü  zu  li və Xo  ca  vənd 
ra  yon  la  rın  dan olan sa  kin  lə  rin 
mü  ra  ciət  lə  ri əsa  sən iş  lə tə  min 
olun  ma, ki  tab  xa  na sa  hə  sin  də 

fəaliy  yə  tin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, ki 
tab nəş  ri  nə kö  mək  lik gös  tə  ril  mə 
si, iş ye  ri  nin də  yiş  di  ril  mə  si və di 
gər mə  sə  lə  lə  ri əha  tə edib.

Anar Kə  ri  mov və  tən  daş  la  rın 
ay  rıay  rı mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı mü  ra 
ciət və tək  lif  ə  ri  ni din  lə  yib, əri  zə 
və şi  ka  yət  lə  ri  nə ba  xıb. Qal  dı  rı  lan 
mə  sə  lə  lə  rin ope  ra  tiv, hər  tə  rəf  i 
araş  dı  rıl  ma  sı və qa  nun  ve  ri  ci  li  yin 
tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun həll edil  mə  si 
üçün mü  va  fiq tap  şı  rıq  lar ve  rib.

***

Qə bul dan son ra na zir Bey lə
qan ra yo nun da ta ri xi abi də yə və 
bir sı ra mə də niy yət müəs si sə lə
ri nə baş çə kib.

Na zir Bey lə qan şə hid lə ri nin uyu
du ğu mə zar lı ğı zi ya rət edib, 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə sin də ca
nın dan ke çən qəh rə man oğul la rın 
xa ti rə si nə eh ti ra mı nı bil di rib. Son ra 
hə min əra zi də ki yer li əhə miy yət
li ta ri xi abi də – Cər cis pey ğəm bər 
zi ya rət ga hı na (XVI əsr) baş çə kib. 
Abi də nin ta ri xi və me mar lı ğı ba rə
də na zi rə mə lu mat ve ri lib.

Anar Kə ri mov Bey lə qan şə hər 
Ni ya zi adı na Uşaq mu si qi mək
tə bin də Mə də niy yət Na zir li yi nin 
və saiti he sa bı na apa rı lan əsas lı 
tə mir iş lə ri ilə ta nış olub. Na zir 
iş lə rin vax tın da, key fiy yət lə hə
ya ta ke çi ril mə si ba rə də mü va fiq 
tap şı rıq və töv si yə lə ri ni ve rib. 

Bil di ri lib ki, mu si qi mək tə bi 
1968ci il də ya ra dı lıb. 1984cü 
il dən fəaliy yə ti ni öz bi na sın da 
da vam et di rən mək təb də tar, ka
man ça, qar mon, na ğa ra, for te
piano və xa nən də lik si nif ə ri möv

cud dur. 282 şa gir din təh sil al dı ğı 
mək təb də 67 müəl lim ça lı şır. 

Mə də niy yət na zi ri 2019cu il də 
əsas lı şə kil də ye ni dən qu ru lan 
Bey lə qan Ta rixDi yar şü nas lıq 
Mu ze yi nə də ba xış ke çi rib. Bil
di ri lib ki, 1981ci il də ya ra dı lan 
mu zey də 6139 eks po nat mü
ha fi zə edi lir. Həm öl kə mi zin, 
həm də Bey lə qa nın ta ri xi ni əks 
et di rən eks po nat la rın top lan dı
ğı mu zey də eks po zi si ya za lı, iki 
xid mə ti otaq, bir fond ota ğı, konf
rans za lı, də yir mi ma sa za lı və 
bir tex ni ki otaq möv cud dur. 

Sə fər çər çi və sin də Anar Kə ri
mov əsa sı 1946cı il də qo yu lan 
və 400 min nüs xə yə ya xın ki tab 
fon du olan Bey lə qan ra yon Mər
kə zi Ki tab xa na sı na, 1939cu il
də Bey lə qan şə hə rin də əv vəl cə 
klub ki mi ya ra dı lan və 2015ci 
il dən mə də niy yət mər kə zi ola raq 
fəaliy yə ti ni da vam et di rən ra yon 
Mə də niy yət Mər kə zi nə də ba xış 
ke çi rib, müəs si sə lə rin fəaliy yə ti 
ba rə də mə lu mat alıb.

Bey lə qan da mə də niy yət müəs
si sə lə ri ilə ta nış lıq dan son ra na zir 
Anar Kə ri mov ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zin də “Aran qa la” xalq çal
ğı alət lə ri an samblı, Kür də mir, 
Bey lə qan və Fü zu li ra yon uşaq 
mu si qi və in cə sə nət mək təb lə ri 
xor kol lek tiv lə ri nin ifa sın da kon
sert proq ra mı nı iz lə yib.

19881991ciillərdəQərbi
Azərbaycandan–indikiErmə
nistanərazisindənsoydaşları
mızındeportasiyaolunmasın
danbəhsedən“Torpaq”adlı
sənədlifilmçəkilib.

İyu  nun 14də Ni  za  mi Ki  no 
Mər  kə  zin  də Mə  də  niy  yət Na 
zir  li  yi  nin si  fa  ri  şi, Qər  bi Azər 
bay  can İc  ma  sı  nın dəs  tə  yi ilə 
“Sal  na  mə  film” stu  di  ya  sın  da is 
teh  sal olu  nan fil  min təq  di  ma  tı 
ke  çi  ril  di. 

Ek  ran işi  nin sse  na  ri müəl  li  fi 
və re  jis  so  ru Əmək  dar in  cə  sə  nət 
xa  di  mi Ayaz Sa  la  yev, məs  lə  hət 
çi  si Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, Azər 
bay  can Qaç  qın  lar Cə  miy  yə  ti  nin 
və Qər  bi Azər  bay  can İc  ma  sı  nın 
səd  ri Əziz Ələk  bə  rov  dur.

Təd  bir  də çı  xış edən mil  lət və 
ki  li Əziz Ələk  bə  rov fil  min əha  tə 
et  di  yi möv  zu  nun ta  ri  xi əhə  miy 
yə  tin  dən söz aç  dı. Bil  dir  di ki, fil 
min təq  di  ma  tı  nın ulu ön  dər Hey 
dər Əli  ye  vin adı ilə bağ  lı olan 
Mil  li Qur  tu  luş Gü  nü ərə  fə  sin  də 
ke  çi  ril  mə  si tə  sa  dü  fi de  yil. Çün  ki 
Hey  dər Əli  yev xal  qı  mı  zın de  por 
ta  si  ya və soy  qı  rım  la  rı  na mə  ruz 
qal  ma  sı  na ilk də  fə də  qiq ta  ri  xi
si  ya  si qiy  mət ve  rib. 

Mil  lət və  ki  li de  di ki, Qər  bi Azər 
bay  can  dan de  por  ta  si  ya olun  muş 
qaç  qın soy  daş  la  rı  mız haq  qın  da 
bir  saat  lıq ek  ran əsə  ri ha  di  sə  lə  rin 
can  lı şa  hid  lə  ri  nin mü  sa  hi  bə  lə  ri 
əsa  sın  da ek  ran  laş  dı  rıl  mış film
sal  na  mə  dir: “Tor  paq” fil  mi bi  zim 
ta  ri  xi tor  paq  la  rı  mı  zı heç vaxt 
unut  ma  dı  ğı  mı  zın növ  bə  ti sü  bu 
tu  dur. Düş  mən də bil  mə  li  dir ki, 
Zən  gə  zur, Göy  çə, İrə  van və di 
gər ma  hal  la  rı  mız ta  ri  xi Azər  bay 
can tor  paq  la  rı  dır”. 

Re  jis  sor Ayaz Sa  la  yev fil  min 
ide  ya  sı  nın hə  lə Və  tən mü  ha  ri 
bə  sin  dən əv  vəl ya  ran  dı  ğı  nı de  di. 
Bil  dir  di ki, soy  daş  la  rı  mı  zın er  mə 
ni daş  nak  la  rı tə  rə  fin  dən öz ta  ri  xi 

də  dəba  ba tor  paq  la  rı olan Qər  bi 
Azər  bay  can  dan – in  di  ki Er  mə  nis 
tan  dan de  por  ta  si  ya  sın  dan bəhs 
edən ek  ran əsə  ri  nə ba  xan  da ta 
ri  xi  mi  zin o döv  rü  nün zid  diy  yət  lər 
do  lu acı mən  zə  rə  si  nin şa  hi  di  nə 
çev  ri  lir, mən  fur düş  mə  nin ba  ğış 

lan  maz bəd əməl  lə  ri  nə bir da  ha 
nif  rət edir  sən: “Bu film in  san  la  rın 
qəl  bi  nə, ru  hu  na to  xu  nan bir ta  ri  xin 
len  tə kö  çü  rül  müş ha  lı  dır. Əs  lin  də, 
Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si  nin bi  rin  ci qo  lu 
2020ci il  də  ki şan  lı Zə  fə  ri  miz  lə həll 
yo  lu  na qə  dəm qoy  du. Prob  le  min 

ikin  ci qo  lu isə Qər  bi Azər  bay  can 
la bağ  lı  dır. Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
də daim çı  xış  la  rın  da Zən  gə  zu  run 
bi  zim də  dəba  ba tor  paq  la  rı  mız ol 
du  ğu  nu di  lə gə  ti  rir”.

Çı  xış  lar  dan son  ra “Tor  paq” fil 
mi nü  ma  yiş olun  du. 

70dən çox şa  hi  din di  lin  dən 
ha  di  sə  lə  rə mü  na  si  bət or  ta  ya qo 
yu  lan film  də Pre  zi  dent, mü  zəf  ər 
Ali Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  ye 
vin Zən  gə  zur, Göy  çə və İrə  va  nın 
ta  ri  xi Azər  bay  can tor  paq  la  rı ol 
ma  sı və bi  zim müt  ləq o tor  paq 
la  ra qa  yı  da  ca  ğı  mız  la bağ  lı çı 
xış  la  rın  dan par  ça  la  rın yer al  dı  ğı 
kadr  lar ta  ma  şa  çı  lar tə  rə  fin  dən 
al  qış  lar  la qar  şı  lan  dı.

Ek  ran əsə  ri  nin ope  ra  to  ru Rə 
şad Nu  ri  yev, mu  si  qi müəl  li  fi Azər 
Əs  gə  rov, mon  taj re  jis  so  ru Sa  bir 
Əs  gər  za  də, pro  dü  se  ri Na  zim 
Hü  sey  nov  dur. 

L.Azəri

Mədəniyyət naziri Beyləqanda vətəndaşlarla görüşüb 
və müəssisələrə baxış keçirib

İnsanların qəlbinə, ruhuna toxunan 
bir tarixin lentə köçürülmüş halı

“Torpaq” sənədli filmi təqdim olundu

Tofiq Mirzəyev “Xalq artisti” fəxri adına və 
“Şöhrət” ordeninə layiq görülüb

PrezidentİlhamƏliyeviyunun14dətanınmışaktyor,televiziya
rejissoruTofiqİbrahimoğluMirzəyevəAzərbaycanın“Xalqar
tisti”fəxriadınınverilməsihaqqındasərəncamimzalayıb.Tofiq
MirzəyevAzərbaycanınkinosənətinininkişafındaxidmətlərinə
görəbuadalayiqgörülüb.

Döv lət baş çı sı nın ey ni gün də im za la dı ğı di gər sə rən cam la To fiq 
Mir zə yev Azər bay can ki ne ma toq ra fi ya sı nın in ki şa fın da sə mə rə li 
fəaliy yə ti nə gö rə “Şöh rət” or de ni ilə təl tif edi lib.

Qeyd edək ki, ötən əs rin 90cı il lə rin dən İs rail də ya şa yan To fiq 
Mir zə ye vin iyu nun 16da 90 ya şı ta mam olub.

Hərbi hissədə bayram konserti
İyunun14dəBakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinintəşkilat
çılığıiləNsaylıhərbihissədə15İyun–MilliQurtuluşGününə
həsrolunmuşkonsertkeçirilib.

Təd bi rin apa rı cı la rı Ayaz Məm mə dov və Gü nay Fi ru din qı zı 
hərb çi lə ri sa lam la ya raq Mil li Qur tu luş Gü nü nün Azər bay can ta
ri xin də ye rin dən söh bət açıb lar. Mü ğən ni lər El nur Məm mə dov və 
Xa tu nun ifa et di yi mah nı lar, “Ay sel” rəqs qru pu nun çı xı şı hərb çi lər 
tə rə fin dən rəğ bət lə qar şı la nıb. 

“Şuşa İli”nə həsr olunmuş sənət hesabatı
BakıŞəhər
Mədəniyyət
Başİdarəsi
ninMüslüm
Maqomayev
adına26nöm
rəlionbirillik
Musiqiməktə
bi“Şuşaİli”nə
həsrolunmuş
hesabatkon
sertikeçirib.

Təd bir də baş ida rə nin rəisi İb ra him Əli yev, pay taxt da kı uşaq 
mu si qi və in cə sə nət mək təb lə ri nin di rek tor la rı, ic ti maiy yət nü ma
yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Müx tə lif ix ti sas lar üz rə təh sil alan şa gird lər Azər bay can və dün
ya bəs tə kar la rı nın əsər lə ri ni so lo və an sambl şək lin də səs lən di
rib lər. Kon sert proq ra mı ta ma şa çı lar da xoş əh valru hiy yə ya ra dıb.

Qeyd edək ki, mək tə bin bir çox şa gir di təd ris ili bo yu res pub li ka 
və bey nəl xalq miq yas lı mü sa bi qə lər də uğur la iş ti rak edib.

Yenidən Bülbülün sənət cazibəsində
Vokalçıların Bülbül adına beynəlxalq müsabiqəsi

əvvəli səh. 1-də
Po lad Bül bü loğ lu diq qə tə çat dı rıb ki, Bül bül 

adı na bi rin ci bey nəl xalq mü sa bi qə gör kəm li mü
ğən ni nin 100 il li yi ərə fə sin də, 1997ci il də mə
də niy yə ti mi zin bö yük təəs süb ke şi, xal qı mı zın 
ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye vin mü va fiq sə rən
ca mı ilə ke çi ri lib və o vaxt dan ənə nə ha lı nı alıb: 
“Bu də fə ki mü sa bi qə də iş ti rak üçün dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin dən iş ti rak çı lar gə lib. Ta nın mış 
pro fes sor və ifa çı lar mü sa bi qə nin mün si fin də yer 
alır lar. Çox şa dam ki, ye kun kon sert Bül bü lün do
ğum gü nün də, 22 iyun ta ri xin də ke çi ri lə cək və iş
ti rak çı la ra Şu şa da dip lom lar təq dim olu na caq. 30 
il lik həs rət dən son ra biz hər də fə Şu şa ya ge dən

də san ki tor paq dan güc ala raq gənc lə şi rik. Məm
nu nam ki, xa ric dən gə lən mün sif ə ri də Şu şa ilə 
ta nış edə cə yik. Mü sa bi qə nin real laş ma sın da 
dəs tək olan Hey dər Əli yev Fon du na, Mə də niy yət 
Na zir li yi nə, Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar
mo ni ya sı na də rin tə şək kü rü mü bil di ri rəm”. 

Qeyd edək ki, 1623 iyun ta ri xin də ke çi ri lən 
mü sa bi qə də 1835 yaş ara sı ifa çı lar iş ti rak edir
lər. Mü sa bi qə nin bi rin ci tu run da ope ra, kan ta ta 
və ya ora to ri ya dan ari ya, ikin ci tu run da isə ope
ra dan ari ya və Bül bü lün re per tuarın dan Azər
bay can bəs tə kar la rı nın əsər lə ri nin ifa sı nə zər də 
tu tu lur. 

Lalə
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MədəniyyətnaziriAnarKərimoviyunun13-dəQətərDövlətinin
AzərbaycanRespublikasındakısəfiriFaisalbinAbdullahAl-
Hanzabiləgörüşüb.GörüşdəAzərbaycanınQətərdəkisəfiri
Rəşadİsmayılovdaiştirakedib.

Görüşzamanıölkələrimizarasındakımədəniəlaqələrinmöh
kəmləndirilməsivəbusahədəəməkdaşlığınvacibliyivurğulanıb.

AnarKərimovişğaldanazadolunmuşərazilərinbərpasıvəyeni
dənqurulmasındaQətərdövlətinin infrastruktursahəsində təcrü
bəsindənfaydalanmağınəhəmiyyətindənbəhsedib.O,Azərbay
canRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevtərəfindən2008ciildə
irəli sürülən “BakıProsesi” təşəbbüsüçərçivəsində2011ci ildən
ənənəvikeçirilənDünyaMədəniyyətlərarasıDialoqForumunadiq
qətçəkib.Ölkəmizin2021ciildəirəlisürdüyü“Mədəniyyətnaminə
sülh”(Peace4Culture)qlobalkampaniyasındansözaçannazirbil
diribki,kampaniyamədəniirsinqorunması,dincvədayanıqlısülh
sevərcəmiyyətlərinqurulması,eləcədəsülhünəldəolunmasında
mədəniyyətinroluiləyanaşı,mədəniyyətininkişafındasülhünrolu
nunöyrənilməsiməqsədidaşıyır.AnarKərimovQətəridəbuqlobal
çağırışaqoşulmağadəvətedib.
GörüşdənməmnunluğunuifadəedənAbdullahAlHanzabölkələri

mizarasındahumanitarvəmədəniəməkdaşlıqməsələlərinətoxunub.
DiplomatnazirAnarKərimovuölkəsinərəsmisəfərədəvətedib.
Görüştərəfərimaraqlandırandigərməsələlərinmüzakirəsiilə

davamedib.

Bəzi tarixi günlər xalqın gələcəyini müəyyən edir
İyunun14-dəMilliKitabxanada15İyun–MilliQurtuluşGünü-
nəhəsredilmiştədbirkeçirilib.

MilliKitabxananındirektoru,professorKərimTahirovçıxışedə
rəkbildiribki,bəzitarixigünlərxalqıngələcəyinimüəyyənedən
böyükbaşlanğıclarınəsasınıqoyur.TariximizəMilliQurtuluşGü
nükimidaxilolan1993cü ilin15 iyun tarixidəbeləgünlərdən
biridir.ÜmummilliliderHeydərƏliyevinhəmintarixdəhakimiyyətə
qayıdışıAzərbaycanıböyükbəladan–dövlətçiliyindağılmasıvə
parçalanmatəhlükəsindənxilasetdi.MüstəqilAzərbaycandövləti
varolduqca,HeydərƏliyevinəzizxatirəsixalqımızınyaddaşında
əbədiyaşayacaq.
MədəniyyətNazirliyininKitabsənayesişöbəsininmüdiri,tarixüz

rəfəlsəfədoktoruAkifMarifibildiribki,HeydərƏliyevinAzərbaycan
dövləti,Azərbaycanxalqıqarşısındamisilsizxidmətləriolub.Ümum
milli liderinənböyükxidmətlərindənbiridəonunyolunu layiqincə
davametdirəcəklideriyetişdirməsidir.BugünAzərbaycanPrezident
İlhamƏliyevinrəhbərliyialtındamüstəqildövlətkimidünyadanüfuz
qazanıb.Azərbaycanxalqıçoxşanslıdırki,HeydərƏliyevkimibir
ümummilliliderivəİlhamƏliyevkimiPrezidentivar.
Tədbir zamanıMilli KitabxananınMilliQurtuluşGününə həsr

olunmuşvirtualsərgisitəqdimedilib.
Sondaiştirakçılar“15İyun–MilliQurtuluşGünü”adlıənənəvi

kitabsərgisiilətanışolublar.

Tankçı şair – şəhid leytenant 
 Murad Nağıyev haqqında kitabın təqdimatı
İyunun14-dəFiridunbəyKöçərliadınaRespublikaUşaqKi-
tabxanasınıntəşkilatçılığıiləBakıKitabMərkəzindəqəhrəman
tankçı,şəhidleytenant,şairMuradNağıyevəhəsredilən“Mu-
rad”adlıkitabıntəqdimatıkeçirilib.“Təhsil”nəşriyyatındaişıq
üzügörənkitabıntərtibçisiBanuHümbətli,SərxanNağıyev,
redaktoruİbrahimİlyaslıdır.

Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, Mədəniyyət Nazirliyi
ninKitabsənayesişöbəsininəməkdaşıİslamHüseynov,“Təhsil”
nəşriyyatınınbaşdirektoruTuralAxundovvəbaşqaqonaqlariş
tirakediblər.
Res p ub l i k a

UşaqKitabxana
sının direktoru,
Əməkdarmədə
niyyətişçisiŞəh
la Qəmbərova
Vətən mühari
bəsi şəhidirMu
rad Nağıyevin
keçdiyihəyatvə
döyüş yolundan
bəhsedənkitab
haqqındaməlumatverib.Diqqətəçatdırıbki,kitabdaMuradNağı
yevinqələməaldığışeirlərdəoxucularatəqdimolunur.
ŞəhidindöyüşyoldaşıolmuşbaşleytenantNamiqSəfərovbil

dirib ki,MuradNağıyev Vətənmüharibəsində Füzuli, Cəbrayıl,
Zəngilan və Hadrut istiqamətlərində döyüşlərdə qəhrəmanlıq
göstərib. 2020ci il oktyabrın 11dəCəbrayıl rayonu ərazisində
döyüşlərdəşəhidlikzirvəsinəucalıb.
Tədbirdədahasonrakitabın redaktoru İbrahim İlyaslı,Murad

Nağıyevin təhsilaldığı271saylıortaməktəbindirektormüavini
RüxsarəƏlizadə,aktyorKamranAğabalayev,BakıKitabMərkə
zinindirektoruGünelAnarqızıvəşəhidinailəüzvləriçıxışediblər.
AğdamMuğamməktəbi şagirdlərinin ifasında “Qarabağşikəs

təsi”,“Xudayartəsnifi”səslənib.RespublikaUşaqKitabxanasının
əməkdaşlarıkitabdanşəhidMuradNağıyevinşeirlərinioxuyublar.

S.Fərəcov

əvvəli səh. 1-də
Birinci panel müzakirəsində Yeni Azər

baycanPartiyasısədrininmüavini Mərkəzi
AparatınrəhbəriTahirBudaqov,Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Şuşa rayonunda
xüsusinümayəndəsiAydınKərimov,Türkiyə
MilliyyətçiHərəkatPartiyasınınbaşkatibiİs
mətBöyükataman,ƏdalətvəİnkişafPartiya
sı(AKP)sədrininxariciəlaqələrüzrəmüavini
EfkanAla vəAKP  sədrinin birincimüavini,
TürkDövlətləriTəşkilatıAğsaqqallarŞurası
nınsədriBinəliYıldırımçıxışediblər.
Tahir Budaqov bildirib ki, Azərbaycanın

mədəniyyət paytaxtı Şuşada, Azərbaycan
xalqınıntaleyindəmüstəsnaroloynayan15
İyun–MilliQurtuluşGünündəikiqardaşöl
kəarasındamüttəfiqlikmünasibətlərinədair
Şuşa Bəyannaməsinin imzalanmasının bi
rinci ildönümünü qeyd etmək sonsuz qürur
vəiftixarhissiyaradır.Vurğulanıbki,bugün
küreallıqlarümummilliliderHeydərƏliyevin
“AzərbaycanvəTürkiyəbirmillət,ikidövlət
dir” vəböyüköndərMustafaKamalAtatür
kün“Azərbaycanınsevincibizimsevincimiz,
kədəri bizimkədərimizdir” kəlamlarının real
həyatdaöztəsdiqinitapmasınıəksetdirir.
Prezident İlham Əliyevin “İkinci Qarabağ

savaşıbizimmüştərək,ortaqşanlıtariximiz
dir. Savaşın son dəqiqəsinə qədər – Şuşa
şəhərindəbayrağımızucalanaqədərTürki
yəbizimarxamızdaidi,bizəarxaidi,dayaq
idi və Azərbaycan xalqı heç vaxt bu qar
daşlığı unutmayacaq” sözlərini xatırladan
T.Budaqovqeydedibki, istərotuziləyaxın
müddətərzindədavamedənmünaqişədöv
ründə,istər44günlükVətənmüharibəsiza
manı,istərsədəpostmüharibəmərhələsində
qardaşTürkiyəninAzərbaycanınyanındaol
masıölkələrimizin tarixin taleyüklüməqam
larındaçətinvəmürəkkəbsınaqlardanəzm
vələyaqətləçıxdıqlarınıtəsdiqləyir.

İsmət Böyükataman çıxışında bildirib ki,
Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması, nəin
ki Türkiyə vəAzərbaycan arasında davam
edən sıx tərəfdaşlığın artırılması, həmçinin
regiondavəTürkdünyasındayeniəlaqələrin
qurulmasınıhədəfəyir.
PrezidentinŞuşarayonundaxüsusinüma

yəndəsiAydın Kərimov bir il öncə bugünkü
tarixdəAzərbaycanınmədəniyyətbeşiyiolan
ŞuşaşəhərindəŞuşaBəyannaməsininimza
landığını,butarixisənədinAzərbaycan–Tür
kiyəqardaşlığınınhəmsiyasi,iqtisadi,hərbi,
həm də mənəvi simvolu olduğunu bildirib.
ŞuşaBəyannaməsieynizamandaölkəmizin
ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığına böyük
mənəvisiyasidəstəyinifadəsidir.
BinəliYıldırım da çıxışındaŞuşaBəyan

naməsininəhəmiyyətindənbəhsedərəkbil
diribki,bu,eynizamandaTürkdünyasında
birlikdə iş görmənin önünü açan genişmiq
yaslıbirsənəddir.

***
İkinci panel müzakirəsində Türkiyənin

kənd təsərrüfatı və meşəçilik naziri Vahid
Kirişçi,Azərbaycanın kənd təsərrüfatı nazi
ri İnamKərimov,Türkiyəninmədəniyyət və
turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy,Azərbay
canınmədəniyyətnaziriAnarKərimov,Azər
baycanRespublikasıDövlətTurizmAgentli
yinin sədri FuadNağıyev vəBursaUludağ
Universitetinin professoru, Siyasi, İqtisadi,
İctimaiTədqiqatlarVəqfininelmiaraşdırma
çısıFerhatPirinççiçıxışediblər.
Mehmet Nuri Ersoy Azərbaycanın mədə

niyyətpaytaxtıŞuşadanregionavədünyaya
verilənmesajlarınçoxvacibolduğunainamı
nı bildirib,Azərbaycan Prezidenti İlhamƏli
yevinliderliyindəazadlığaqovuşanQarabağı
yenidəndirçəldənişlərinyaxındanizlənildiyini
qeydedib.O,2023cü ildəTürkdünyasının

mədəniyyətpaytaxtıseçilənŞuşadagerçək
ləşdiriləcəkbərpa işləridədaxilolmaqlahər
cürfəaliyyətdədəstəkvəköməkgöstərməyə
hazır olduqlarını diqqətə çatdırıb. Türkiyəli
nazirin sözlərinə görə, regionda bərpa işlə
rininreallaşdırılmasıturizmpotensialıvəim
kanlarınıdagenişləndirəcək.
Azərbaycanın mədəniyyət naziri Anar

Kərimov çıxışında işğaldan azad edilən
ərazilərdə mədəni irsin yenidən bərqərar
olunmasında dövlətimiz tərəfindən sistem
li tədbirlərin həyata keçirildiyini, bu proses
dəqardaşTürkiyənindədəstəkgöstərdiyini
diqqətəçatdırıb.Qeydedibki,Şuşaşəhəri
nin2023cüilüçün“TürkDünyasınınMədə
niyyətPaytaxtı”seçilməsidətürkxalqlarının
qədimşəhərimizəverdiyidəyərinifadəsidir.
AzərbaycanlaTürkiyəninmədəniyyətinmüx

təlif istiqamətlərində fəal əməkdaşlığını qeyd
edənnazirbuişbirliyininkinosahəsinidəəha
təetdiyini,Vətənmüharibəsiiləbağlımüştərək
çoxseriyalıfilmlayihəsiüzərindəişəbaşlanıldı
ğını deyib.Digər tədbir və layihələr haqqında
sözaçanA.Kərimovikiölkəarasındamədəniy
yətsahəsindəəməkdaşlığınbundansonrada
uğurladavamedəcəyinəəminliyinivurğulayıb.
Fuad Nağıyev Azərbaycan və Türkiyə

arasında turizm sahəsində əməkdaşlıqdan,
azadolunmuşərazilərdəturizminfrastruktu
rununqurulmasındatürkiyəlimütəxəssislər
ləişbirliyindənbəhsedib.
ProfessorFerhatPirinççiŞuşaBəyanna

məsininregionalönəminivurğulayaraqqeyd
edibki,sülhünalternativiyoxdur.Ermənistan
bunuanlamalı,regionaləməkdaşlıqdanözü
nütəcridetməməlidir.

***
ÜçüncüpanelmüzakirəsindəTürkiyəninxa

rici işlərnazirininmüaviniYavuzSelimKıran,
AzərbaycanınxariciişlərnazirininmüaviniXə
ləfXələfov,Türkiyəninmillimüdafiə nazirinin
müaviniMuhsinDere,Azərbaycanınmüdafiə
nazirininmüavini, Quru qoşunlarının koman
danı,generalleytenantƏnvərƏfəndiyev,Bax
çaşəhərUniversitetininmüəllimi, terrorizmvə
təhlükəsizlik üzrə ekspert Abdullah Ağar və
MilliMəclisinüzvüRamilHəsənçıxışediblər.
YavuzSelimKıranqeydedibki,ötəniliyu

nun 15də imzalanmış Şuşa Bəyannaməsi
iləmüttəfiqliksəviyyəsinəqaldırılanəlaqələ
rimizi formalaşdıranbu iradəbundansonra
dadavamedəcək.
XələfXələfovçıxışındavurğulayıbki,Şu

şaböyükZəfərimizinrəmzidir.Nazirmüavini
ŞuşaBəyannaməsininhərikidövlətingələ
cəyiüçünönəmindənbəhsedib.
Sonda konfrans iştirakçıları xatirə şəkli

çəkdiriblər.

Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi 
ortaq gələcəyimizin möhkəm təməlidir

Şuşa Bəyannaməsinin ildönümünə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilib

İrsin idarəedilməsində bacarıqların inkişafı
UNESCO konvensiyasına dair treninq

UNESCO-nunDünyamədənivətəbiiirsininqorunmasınadair
1972-ciilKonvensiyasıçərçivəsindəBakıda“İrsinidarəedilməsi
bacarıqlarınıninkişafı”mövzusundatreninqkeçirilib.İyunun13-
dəbaşlayantəlimproqramıdördgündavamedib.

Açılışdaçıxışedəntəlimproq
ramının rəhbəri, Azərbaycan
Yaradıcı Sənayelər Federasi
yası İdarə heyətinin sədri Vasif
Eyvazzadə Mədəniyyət Nazirli
yi,DövlətTurizmAgentliyi, “İçə
rişəhər” Dövlət TarixMemarlıq
Qoruğu İdarəsi vəMemarlıq və
İnşaat Universiteti nümayəndə
lərininilkdəfəirsinidarəedilmə
simövzusundabelə bir layihə
də iştirak etdiyini bildirib. Qeyd
edibki,buamilümumivəbirgə
fəaliyyətüçünyaxşızəminyara
dacaq.V.Eyvazzadədahasonra
UNESCOnun müvafiq konven
siyası, sahə üzrə idarəetmə or
qanları,Dünyairsisiyahısı,məş
vərətçi təşkilatlar,Azərbaycanın
buproseslərdərolubarədətəq
dimatlaçıxışedib.
TədbirdəçıxışedənMədəniy

yətNazirliyi yanındaMədəni İr
sinQorunması, İnkişafı vəBər
pasıüzrəDövlətXidmətininrəisi
AzadCəfərli təlim təşəbbüsünü
yüksək qiymətləndirərək, ölkə

mizdəbusahəüzrəekspertlərə
böyük ehtiyac olduğunu deyib.
İşğaldan azad olunan ərazilər
dəmədəni irsin inventarlaşdırıl
masıvəbərpasıiləbağlınazirli
yinqarşısındaböyükvəzifələrin
durduğunu qeyd edənA.Cəfərli
gələcəkdədigərkonvensiyalarla
bağlıbelətəlimlərintəşkilininva
cibliyinidədiqqətəçatdırıb.
V.Eyvazzadə UNESCOnun

qeyrimaddi mədəni irsin qorun
masına dair 2003cü il, silahlı
münaqişəzamanımədənimülkiy
yətin qorunmasına dair 1954cü
il,mədəniözünüifadəmüxtəlifiyi
nin qorunması və inkişafına dair
2005ci il və mədəni mülkiyyə
tin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı
1970ci il konvensiyaları çərçivə
sindədətəlimmodullarınınhazır
landığınıvəyaxınzamandahəya
takeçiriləcəyinidiqqətəçatdırıb.
Tədbir “İçərişəhər” Dövlət Ta

rixMemarlıq Qoruğu İdarəsinin
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin
müdiri,mədəni irs üzrə ekspert

Elsevər Məmmədovun “İrs ida
rəetməsinəgirişvəidarəetmənin
efektivliyivəqiymətləndirilməsi”
mövzusunda təlimi ilə davam
edib.O,təmsiletdiyiqurumunvə
eləcədəDünya irsisiyahısında
olanbəziobyektlərin timsalında
idarəetmə ilə bağlı yanaşmalar/
ssenarilər, idarəetmənin plan
lanması, icrasıvəmonitorinqinə
dair vacib bilgiləri iştirakçılarla
bölüşüb.
Təlimin yekununda interaktiv

metodlardan istifadə edilmək
ləkonkretnümunələrüzərindən
sualcavabsessiyasıkeçirilib.
Qeydedəkki,MədəniyyətNa

zirliyinin sifarişi, Dövlət Turizm
Agentliyi, “İçərişəhər”DövlətTa
rixMemarlıq Qoruğu İdarəsinin

tərəfdaşlığı və Azərbaycan Ya
radıcı Sənayelər Federasiyası
nındəstəyiiləreallaşantreninq4
əsasmövzuyahəsrolunub:Milli/
yerlikimliyiəksetdirənvəcəmiy
yətin iqtisadi inkişafına töhfəve
rən yerlər kimi mədəni irsdə ən
yaxşı təcrübələr; Mədəni irs si
yasətivəinstitutları.Konvensiya
danmövzularvəqeydlər;Maddi
və qeyrimaddi irs və dayanıqlı
inkişaf; Mədəni irsin cəmiyyətin
sosialmədəni inkişafında rolu
(ənyaxşıtəcrübələr,çağırışlarvə
imkanlar).Treninq iştirakçılarının
busahədəsəriştəvəbacarıqları
nın artırılması, həmçinin ölkəmi
zinbeynəlxalqmədəniyyətvəya
radıcılıq fəaliyyətlərinin səmərəli
təşkilinətöhfəverəcək.

“Milli qurtuluş.  Zəfər yolu” 

CəfərCabbarlıadınaRespublika
GənclərKitabxanasında15İyun
–MilliQurtuluşGününəhəsr
olunmuş“Milliqurtuluş.Zəfər
yolu”adlıtədbirtəşkiledilib.

Kitabxananın direktoru As
lan Cəfərov qonaqları salamla
yaraq, müstəqil Azərbaycanın
müqəddəratında dönüş nöqtəsi
kimi səciyyələndirilən Qurtuluş

Günününölkəmizin,dövlətimizin
tarixindəmüstəsnaəhəmiyyətin
dəndanışıb.
Milli Məclisin deputatı, filolo

giya elmləri doktoru, professor
Jalə Əliyeva ulu öndər Heydər
Əliyevin 1993cü ildə hakimiy
yətə qayıdışını xalqımızın xilası
olduğunu, məhz onun sayəsin
dəAzərbaycanRespublikasının
dünyaxəritəsindənsilinməktəh
lükəsindən qurtulduğunu qeyd
edib.O,kitabxanalardabumöv
zulu tədbirlərin təşkilinin əhə
miyyətiniqeydedərəkbildiribki,
şahidi olduğumuz tarixi gerçək
likləriyetişməkdəolangəncnəs
lətəbliğetməliyik.

Tədbirdədahasonraçıxışedən
AMEAnın M.Füzuli adına Əl
yazmalar İnstitutunun direktoru,
akademik Teymur Kərimli, A.Ba
kıxanov adına Tarix İnstitutunun
direktormüavini,tarixüzrəfəlsəfə
doktoruCəbiBəhramov,filologiya
elmləridoktoru,professorQəzən
fərPaşayev,millətvəkili,filologiya
üzrəfəlsəfədoktoruƏzizƏləkbə
rov,filologiyaüzrəfəlsəfədoktoru
Şərəf Cəlilli, BDUnun müəllimi
Fəxriyyə İsayeva,politoloqElşad
Həsənov ulu öndər Heydər Əli
yevin dahi siyasətçiyə, əsl liderə
malik xüsusiyyətlərindən, mədə
niyyətə,ədəbiirsə,elmədiqqətvə
qayğısındanbəhsediblər.
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əvvəli səh. 1-də
LənkəranŞəhər İcraHakimiy

yəti başçısının müavini Mikayıl
Cəfərzadətəqdimatınşəhərüçün
əhəmiyyətini yüksək qiymətlən
dirdi.Qeydetdiki,layihəregion
da mədəniyyətimizin təbliği və
təşviqində vacib rol oynayacaq.
Həmçinindiqqətəçatdırdıki,Pre
zident İlhamƏliyevin sərəncamı
ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan
Respublikası regionlarının2014
2018ciillərdəsosialiqtisadiinki
şafıDövlətProqramı”çərçivəsin
də Lənkəran şəhərində bir sıra
tədbirlər həyata keçirilib.Yol inf
rastrukturununqurulması,müasir
tələblərəcavabverənmüəssisə
lərin inşasıvəsahibkarlığın inki
şafınayönəldilmişişlərimisalçə
kəbilərik.MədəniyyətNazirliyinin
təşəbbüskarı olduğu “EU4Cultu
re” layihəsinin Lənkəranda icra
sını yüksək qiymətləndirdiklərini
deyənM.Cəfərzadətəşkilatçılara
təşəkkürünübildirdi.
TəqdimatdaçıxışedənAvropa

İttifaqının “EU4Culture” layihə
sinin yerli əlaqələndiricisi Firuzə
Bağırdiqqətəçatdırdıki,2021ci
ilinmayayındaelanedilənproq
ramŞərqTərəfdaşlığıölkələrində
qeyripaytaxtvəregionlaraxüsu
si diqqət yetirməklə mədəniyyət
vəyaradıcısektorudəstəkləmək
üçün Avropa İttifaqı tərəfindən
maliyyələşdirilən dördillik layi
hədir. Layihənin ölkəmiz üzrə
həyata keçirilməsində tərəfdaş
AzərbaycanRespublikasınınMə
dəniyyətNazirliyidir:“Layihəçər
çivəsində alınan qrant hesabına
şəhərlərüçünmədəniyyətstrate
giyası hazırlanacaq. Gələcəkdə
növbətimərhələdənuğurlakeçə
cək şəhərlər üçün strategiyanın

həyatakeçirilməsiməqsədilə300
min avro qrant ayrılması nəzər
dətutulub.Təqdimolunanmüra
ciətlərqiymətləndirildikdənsonra
ölkəüzrəŞəki,XırdalanvəLən
kəranşəhərləriözmədəniinkişaf
strategiyalarını hazırlamaq üçün
30 min avro qrant qazanıblar.
Lənkəran şəhərindən layihəyə
Lənkəran Regional Mədəniyyət
İdarəsimüraciətedib”.
Sonra “EU4Culture” layihəsi

çərçivəsində Avropa İttifaqının
maliyyə dəstəyi ilə hazırlan
mış Lənkərana həsr olunan vi
deoçarxnümayişetdirildi.
DahasonraLənkəranRMİnin

rəisi Şahin Şahbazov şəhərin
mədəniyyət strategiyasını təq
dim etdi. Bildirdi ki, Lənkəran
öz yerli sakinləri və onu ziyarət
edən qonaqlar üçün mədəni,
sosial və iqtisadi cəhətdən inki
şafedən tolerant,aktivvəcanlı

şəhərdir. Layihədə “Niyə Lən
kəranınqalibgəlməsivacibdir?”
fikriniisəidarəninrəisiregionun
zənginvəmultikulturalmədəniy
yəti,yüksələn iqtisadivə inkişaf
edənnəqliyyat,turizminfrastruk
turu, unikal qastronomiya (Lən
kəran qastronomiya tematikası
üzrə2021ciildənUNESCOnun
Yaradıcı şəhərlər şəbəkəsinin
üzvüdür), multietnik yaradıcı
mühitvəzənginyaradıcılıqprak
tikasıiləəlaqələndirdi.
Şahin Şahbazov strategiya

çərçivəsində qastronomiya, folk
lor,musiqi,sənətkarlıqvəs. isti
qamətlər üzrə şəhərin potensialı
haqqında geniş məlumat verdi.
Diqqətəçatdırdıki,strategiyanın
fəaliyyətləri bölməsində il ərzin
də həftə sonlarında 23 günlük
festivalların təşkili, 2024cü ilin
sonunaqədər24 festivalın keçi
rilməsi qarşıya məqsəd qoyulur.

Strategiyanın reallaşması üçün
əsaslayihəkomandasınadəstək
mədəniyyət liderlərindən ibarət
yerliqruptərəfindəntəminoluna
caq və onlar gələcəkdə “Kreativ
Lənkəran platforması”nı da ida
rə edəcəklər. Layihənin icraçısı
Lənkəran Regional Mədəniyyət
İdarəsi, əsas tərəfdaş Lənkəran
Rayon İcraHakimiyyətidir.Digər
tərəfdaşlar sırasında Dövlət Tu
rizmAgentliyinin Lənkəran Des
tinasiya Menecmenti Təşkilatı,
Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf
Agentliyi(KOBİA),LənkəranKOB
İnkişafMərkəzi,Gənclərinİnkişaf
və Karyera Mərkəzi Lənkəran
nümayəndəliyi, Azərbaycan Milli
KulinariyaAssosiasiyası, Lənkə
ranDövlətUniversiteti,“Regional
İnkişaf”İctimaiBirliyi,Azərbaycan
YaradıcıSənayelərFederasiyası,
Kreativ Azərbaycan Platforması,
AzərbaycanFilmKomissiyasıvə
“Azərxalça”ASCdir.
MilliKulinariyaAssosiasiyasının

rəhbəri,Əməkdarmədəniyyət iş
çisi Tahir Əmiraslanov strategiya
iləbağlıfikirlərinibölüşdü.Qrant
daLənkəranınqalibgəlməsiüçün
regionunözəlxüsusiyyətlərinivur
ğulayaraq belə bir təşəbbüsün
reallaşmasında əməyi olan hər
kəsəminnətdarlığınıifadəetdi.
Təqdimatdansonrafikirmüba

diləsiaparıldıvəgələcəkplanlar
labağlı təklifərmüzakirəedildi.
Tədbiriştirakçılarıhəmçininyerli
sənətkarlarınəlişlərindənibarət
sərgiilədətanışoldular.

Lalə

Lənkəran şəhərinin mədəni inkişaf 
strategiyası təqdim olundu

1993-cü ilin 15 iyu nu müs tə qil li yi ni ye ni qa zan mış, an caq onu 
itir mək təh lü kə si ilə üz-üzə qa lan Azər bay ca nın xi las gü nü dür. Ta-
ri xi mi zin bu əla mət dar sə hi fə si – Mil li Qur tu luş Gü nü, hər il ol du ğu 
ki mi, bu il də   tən tə nə ilə, müx tə lif təd bir lər lə qeyd edil di. Böl gə lər-
də fəaliy yət gös tə rən mə də niy yət müəs si sə lə rin də də rən ga rəng 
təd bir lər ke çi ri lib, ta ri xi mi zin şan lı sə hi fə si nə ye ni dən nə zər sa lı nıb. 

Gəncə Regional Mədəniy
yət İdarəsi (RMİ) Gəncə şəhər
HeydərƏliyevMərkəzi,şəhər4
nömrəliUşaqmusiqiməktəbivə
şəhərMKSnin16nömrəlikitab
xana filialının birgə təşkilatçılığı
ilə “Milli qurtuluşun Zəfər yolu”
mövzusunda ədəbibədii gecə
keçirilib. Tədbirdə Gəncə RMİ
nin rəisi Vasif Cənnətov, Milli
Məclisin deputatı Pərvin Kərim
zadə, YAP Gəncə şəhər təşki
latının sədr müavini Nurəddin
İbrahimov və digər qonaqlar iş
tirakediblər.GəncəşəhərHey
dər Əliyev Mərkəzinin direktoru
ArifMarifiəlamətdargününtari
xindəndanışıb.Musiqiməktəbi
ninmüəllimvəşagirdlərimusiqi
nömrələriiləçıxışediblər.Sonra
sərgiyəbaxışolub.
İyunun 15də Gəncə RMİnin

təşkilatçılığı, Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyəti vəYAPşəhər təşki
latının dəstəyi iləHeydərƏliyev
MərkəzindəMilliQurtuluşGünü
nəhəsrolunmuş“Pianoçularfes
tivalı” keçirilib. Festivalda şəhər
İncəsənətməktəbi,1,2,3,4və
5nömrəliMusiqiməktəbləri,Sa
mux rayon Sərkar kənd Musiqi
məktəbininmüəllimvəşagirdləri,
eləcədəƏməkdarartistKəmalə
Tağızadə vəƏməkdarmədəniy
yət işçisi Mehparə Cəfərovanın
ifalarıdinlənilib.Festivaldaiştirak
edən müəllim və şagirdlər fəxri
fərmanlarlatəltifediliblər.
RMİninəhatəetdiyiGoranboy

Rayon TarixDiyarşünaslıq Mu
zeyivə1saylıSənətkarlıqklubu
nun təşkilatçılığı ilə “Qayıdışdan
doğangünəş”adlıtədbirkeçirilib.
MuzeyinfondmühafiziUlduzBa
ğırovauluöndərHeydərƏliyevin
Azərbaycanxalqınınçətinsınaq
lar dövründə siyasi hakimiyyətə
qayıdaraq ölkəni bəladan xilas
etməsindəndanışıb.

***
BiləsuvarRMİBiləsuvarrayon

HeydərƏliyevMərkəzində“Azər
baycan dövlətinin xilaskarı” adlı
dəyirmimasa keçirilib.Mərkəzin
əməkdaşı Zahidə Heydərzadə
dövlətçilik tariximizdə ulu öndə

rin misilsiz xidmətlərindən bəhs
edib.Bildiribki,dövlətimizinəldə
etdiyi bugünkü uğurların bünöv
rəsiməhzHeydərƏliyevinfəaliy
yətdəolduğudövrdəqoyulub.

Salyan Rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində keçirilən “Qurtulu
şumuzun memarı” adlı tədbir
də Azərbaycanın müstəqilliyi
nin qorunub saxlanılmasında,
möhkəmlənməsində,inkişafında
müstəsnaroloynayan,daimxal
qına arxalanan ümummilli lider
HeydərƏliyevinmisilsizxidmət
lərindən söhbət açılıb. Sonda
QurtuluşGününəhəsr olunmuş
sərgiyəbaxışkeçirilib.

***
MilliQurtuluşGünümünasibə

tiləAğstafaRMİAğstafaDövlət
RəsmQalereyasında rəsmdər
nəyiüzvlərininəl işlərindən iba
rət “Tariximizin dönüş anı” baş
lıqlısərgitəşkilolunub.

***
Xaçmaz RMİ Xaçmaz rayon

Heydər Əliyev Mərkəzində “Ha
kimiyyətə qayıdışı ilə xilaskarlıq
missiyasınıyerinəyetirənHeydər
Əliyev”mövzusunda tədbir keçi
rilib. Tədbiri mərkəzin direktoru
Könül Əskərova açıb. Xaçmaz
rayonC.CəbiyevadınaNərəcan
kənd və İstisu qəsəbə tam orta
məktəbi şagirdlərinin ifalarında
şeirlər və musiqi nömrələri səs
ləndirilib.Sonda“Şuşaİli”müna
sibətilə məktəblilər arasında ke
çirilən“Şuşa–müqəddəsşəhər”
adlı yaradıcılıq müsabiqəsinin
qalibləri və iştirakçılarımərkəzin
diplomlarıilətəltifolunublar.

***
Şəki RMİ Şəki şəhər Heydər

ƏliyevMərkəzindəMilliQurtuluş
Günüiləəlaqədartəntənəlibay
ram tədbiri keçirilib.ŞəkiŞəhər
İcra Hakimiyyətinin başçısı El
xan Usubov bildirib ki, 1993cü
ilin 15 iyun tarixi xalqımız üçün
qurtuluş anıdır. Bu tarixi yara
dan isə ümummilli lider Heydər
Əliyevdir. Şəki şəhər 4 nömrəli
Uşaqmusiqiməktəbimüəllimlə
rininhazırladığımusiqinömrələri
tədbirərəngqatıb.
QaxrayonAlmalıkəndMədə

niyyət evində “Azad və çiçəklə
nəndoğmayurdumAzərbaycan”
adlı tədbir keçirilib. Şagirdlərin
hazırladığıədəbibədiikompozi
siyaalqışlarlaqarşılanıb.

***
MasallıRMİMasallıTarixDiyar

şünaslıqMuzeyində“Azərbaycan
xalqınınxilaskarı–HeydərƏliyev”

mövzusunda dəyirmi masa ke
çirilib. Muzeyin direktoru Əntiqə
Tağıyeva ulu öndərin uzaqgörən
siyasətinəticəsindəAzərbaycanın
qazandığıbugünküZəfərdənda
nışıb.MKSninİnformasiyaşöbə
sininmüdiriRasifDadaşovmöv
zu iləbağlıməruzəedib.Masallı
rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin
direktoruDilbərİbayeva,MKSnin
direktoruƏlhəddinNəzərovunçı
xışlarıdinlənilib.

***
SabirabadRMİSabirabad ra

yon Heydər Əliyev Mərkəzində
keçirilən tədbirdə İcra Hakimiy
yətinin başçısı SiraqəddinCab
barov, Sosialist Əməyi Qəhrə
manı Fatma Hüseynova, şəhid
Zamin Balakişiyevin anası Bi
kəxanımBalakişiyevaçıxışedə
rək ulu öndər Heydər Əliyevin
Vətənivəxalqıqarşısında tarixi
xidmətlərindən danışıblar. Mər
kəzdəümummilliliderinhəyatını
vəsiyasi fəaliyyətiniəksetdirən
ekspozisiyayabaxışkeçirilib.
Sabirabad rayon Mədəniyyət

Mərkəzində də əlamətdar gün
ləbağlı toplantıkeçirilib.Tədbirdə
YAP rayon təşkilatınınsədriVaris
Rüstəmov,RMİninrəisiFəridQur
banzadəvədigərçıxışedənlərulu
öndərHeydərƏliyevinhakimiyyə
tə qayıdışından, onun layiqli da
vamçısı Prezident İlham Əliyevin
mədəniyyət sahəsinə göstərdiyi
diqqətvəqayğıdansöhbətaçıblar.

Hacıqabul rayon Heydər Əli
yevMərkəzində“Qurtuluşumuzun
memarı”adlıtədbirkeçirilib.Təd
biri giriş sözü iləmərkəzindirek
toruAytən İmanovaaçaraqqeyd
edib ki, ulu öndərin siyasi haki
miyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan
xalqıikincidəfəəldəetdiyimüstə
qilliyiitirmək,parçalanmaq,məhv
olmaq təhlükəsindən azad olub.
Digər çıxış edənlər dəMilli Qur
tuluş Gününün tarixindən, Azər

baycanıntaleyindəkirolundansöz
açıblar. Sonra konsert proqramı
təqdimedilib,sərgiyəbaxışolub.

***

Ağcabədi RMİ Ağdam rayon
Heydər Əliyev Mərkəzində (Qu
zanlı qəsəbəsi) Ağdam Dövlət
Rəsm Qalereyasının birgə təşki
latçılığı ilə əlamətdar günmüna
sibətilə tədbir keçirilib. Mərkəzin
fondmühafiziElçinCəfərovçıxış
edərəkdeyibki,1993cüiliyunun
9dauluöndərHeydərƏliyevxal
qın çağırışına səs verərək Bakı
ya qayıdıb və Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin taleyindən daha
dəhşətlihadisələringözlənildiyiöl
kəmizi bəlalardan,müsibətlərdən
xilasedib.

***
Ağdaş RMİnin tabeliyindəki

GöyçayrayonRəsulRzanınEv
Muzeyində“15iyun–Azərbay
canıntaleyinidəyişənzəfərtari
xi” mövzusunda tədbir keçirilib.

Şəhər6saylıtamortaməktəbin
birqrupmüəllimvəşagirdininiş
tirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə
açanmuzeyindirektoruSolmaz
Həsənovaqeydedibki,15iyun
Azərbaycan xalqı, dövləti üçün
unudulmazözünəqayıdışgünü
dür. Tədbirdə məktəblilərin ha
zırladıqlarıkompozisiyamaraqla
qarşılanıb.
Ucar Rayon TarixDiyarşü

naslıq Muzeyində Milli Qurtu
luşGünüiləəlaqədarməktəbli
lər üçünmühazirə təşkil edilib.
TədbirdəQazyan kənd 2 nöm
rəli tam ortaməktəbin bir qrup
müəllim və şagirdi iştirak edib.
MuzeyinbələdçisiAfətKərimo
va “Dövlətçilik tariximizin şanlı
və qürurlu səhifəsi” adlımüha
zirəiləçıxışedib.

***
İsmayıllı RMİ İsmayıllı rayon

HeydərƏliyevMərkəzində“Qur
tuluşdanZəfərəgedənyol”möv
zusundakonfranskeçirilib.RMİ
ninrəisiElçinNəcəfov,İsmayıllı
Rayon İcra Hakimiyyəti başçı
sının müavini Sevil Əhmədova,

Şamaxı rayon Heydər Əliyev
Mərkəzinin direktoru Könül Ey
vazova, II Qarabağ müharibəsi
şəhidi, mayor Sübhi Mürsəliye
vin anası Cəmilə Mürsəliyeva,
Qəbələ rayon Heydər Əliyev
Mərkəzinin direktoru Fuad Qa
sımzadə,İsmayıllırayonMücəf
tərankənd tamortaməktəbinin
müəllimiÜlviOsmanlıçıxışedib
lər.
İsmayıllıdakı Heydər Əliyev

adına Mədəniyyət Mərkəzində
AkademikOperavəBaletTeat
rının solisti, Xalq artisti Fidan
Hacıyevanın rəhbərlik etdiyi
“Mezzo” qadın orkestrinin Milli
QurtuluşGününəhəsr olunmuş
konserti keçirilib. Rayon İcra
Hakimiyyəti və İsmayıllı RMİ
nin birgə təşkilatçılığı ilə keçiri

lən bayram konsertində rayon
Mədəniyyət Mərkəzi solistləri,
F.Əzimovadınaİncəsənətmək
təbininmüəllim və şagirdləri də
çıxışediblər.
Qəbələ rayon Heydər Əliyev

MərkəzindəMilliQurtuluşGünü
nəhəsrolunmuş“Azərbaycanın
taleyini dəyişən zəfər” adlı şeir
qiraəti müsabiqəsi keçirilib. Şa
girdlər Milli Qurtuluş Günü və
ümummilli lider Heydər Əliyevə
həsr olunmuş şeirlər səsləndi
riblər.
Qəbələ Dövlət Rəsm Qalere

yasıtərəfindənrayonMədəniyyət
Mərkəzində“Xalqınxilaskaroğlu”
adlırəsmsərgisitəşkiledilib.

***
Sumqayıt RMİ və YAP Sum

qayıt şəhər təşkilatı “Azərbay
can mədəniyyəti Milli Qurtu
luşun işığında” mövzusunda
konfrans keçirib. Konfransı
YAP Sumqayıt şəhər təşkila
tının sədri Ramiz Hüseynov
açıb. Sumqayıt RMİnin rəisi
RəşadƏliyev çıxış edərəkMil
li Qurtuluş Günü ilə başlanan

yolunAzərbaycanıhərtərəfi in
kişafa apardığını deyib. Sum
qayıtŞəhərİcraHakimiyyətinin
əməkdaşı Fərman Kazımov,
Sumqayıt şəhər F.Əmirov adı
na 5 nömrəli Musiqi məktəbi
nindirektoruVaqifSüleymanov,
Sumqayıt MKSnin direktoru
YeganəƏhmədovavəbaşqala
rınınçıxışlarıdinlənilib.
SumqayıtRMİŞuşarayonnü

mayəndəliyininəhatəetdiyimu
siqi məktəblərinin Milli Qurtuluş
Gününə həsr olunan hesabat
konserti keçirilib. Maraqla qar
şılanınkonsertinsonundaŞuşa
Rayon İcra Hakimiyyətinin baş
çısıBayramSəfərovvəRMİnin
rəisi Rəşad Əliyev məktəblərin
kollektivlərinəuğurlararzulayıb
lar.

Tariximizin dönüş anı – Milli Qurtuluş Günü

Sabirin satiraları müsəlman Şərqində 
intibah, oyanış səsləri idi...

Şamaxıda Sabir poeziya günü

əvvəli səh. 1-də
Sonraböyüksənətkarınevmuzeyivəadınıdaşıyanparkdakı

heykəlidəziyarətolunub.
ŞamaxırayonMədəniyyətMərkəzindəgerçəkləşənkonfransın

moderatoruAYBŞirvanbölməsinin rəhbəri,yazıçıOrxanFikrə
toğlusözüXalqyazıçısıAnaraverib.AYBninsədrişairinsatira
larınımüsəlmanŞərqindəbirintibah,oyanışkimiqiymətləndirib,
Sabirpoeziyasınınölməzliyini,bənzərsizsözustadınınfikirlərinin
hərzamanaktualolduğunudiqqətəçatdırıb.AnarSabirinuşaq
şeirlərindənnümunələrsöyləyib,bupoetikörnəklərihərbirazər
baycanlınınəzbərbildiyinideyib.
MirzəƏləkbərSabirFondununrəhbəri,şairinnəvəsiSevdaTahirli

elmipraktikkonfransın təşkilatçılarınatəşəkkürünübildirib, rəhbər
liketdiyifondunhəyatakeçirdiyilayihələrbarədəməlumatverib.O,
şairin160 illiyinəhəsrolunanfilminçəkildiyinivəfilmdəsovetdö
nəmindəSabiryaradıcılığınayanlışyanaşmanınolduğunusöyləyib.
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov Sabirə

göstəriləndövlətqayğısından,ustadsənətkaraolanxalqməhəb
bətindənsözaçıb.
Konfransdaçıxışedən“Azərbaycan”jurnalınınbaşredaktoruİn

tiqamQasımzadə,AYBninkatibiİlqarFəhmi,“Ədəbiyyatqəzeti”nin
başredaktoruAzərTuran,AMEANizamiGəncəviadınaƏdəbiyyat
İnstitutununbaşelmiişçisi,filologiyaelmləridoktoruAbidTahirlivə
başqaları1961ciildənbaşlayaraqhərilşairindoğumgünündəke
çirilən“Sabirpoeziyagünləri”ninəhəmiyyətindəndanışıblar.
TədbirdəgəncyazarlarSabirəhəsretdiklərişeirvəqəzəllərini

səsləndiriblər.
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arasında memorandum imzalanıb
İyunun13-dəÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusiqi
Akademiyası(BMA)vəMacarıstanınAzərbay-
candakıSəfirliyininbirgəəməkdaşlığıiləmacar
musiqisininklassiki,məşhurbəstəkar,virtuoz
pianoçuFerensListə(1811-1886)həsrolunmuştəd-
birkeçirilib.

TədbirdəBMA ilə Ferens ListMusiqiAkademiyası
arasındaanlaşmamemorandumuimzalanıb.
TədbirçərçivəsindəhəmçininF.Listintanınmışhey

kəltaraş,Xalq rəssamıNatiqƏliyev tərəfindənhazır
lanmışbüstününaçılışıolub.
BMAnınrektoru,Xalqartisti,professorFərhadBə

dəlbəyli bildirib ki, imzalanan memorandum iki ölkə
arasındamədəniəlaqələrininkişafınatöhfəolacaq.
Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Viktor Seder

kenyibucür tədbirlərin ikidostölkəninmünasibətlə
rinindahadamöhkəmlənməsinəxidmətetdiyinivur
ğulayıb.
Xalq rəssamı Natiq Əliyev müəllifi olduğu büstün

BMAdaaçılmasınıəlamətdarhadisəkimidəyərləndi
rib.Bildiribki,yaxınzamanlardadigərdünyaşöhrətli
bəstəkarlarında,həmçininölkəmizintanınmışbəstə
karvəmusiqiçilərinindəBMAdabüstləriaçılacaq.
TədbirBMAnınvəBülbüladınaOrtaİxtisasMusi

qi Məktəbi tələbələrinin ifasında macar bəstəkarının
əsərlərindənibarətkonsertproqramıilədavamedib.

Hacıbaba Bağırovun anadan olmasının 
90-cı ildönümündə məzarı ziyarət edilib

İyunun12-dəgörkəmliteatrvə
kinoaktyoru,XalqartistiHacı-
babaBağırovun(1932-2006)
anadanolmasının90-cıildönü-
mütamamoldu.Bumünasibət-
ləIIFəxrixiyabandasənətkarın
məzarıziyarətedilib.

Məzarın önünəMədəniyyət Na
zirliyinin,sənətkarınuzun illərakt
yor kimi çalışdığı, həmçinin bir
müddət rəhbərlik etdiyi Azərbay
canDövlətAkademikMusiqiliTeat
rınınadındanəklillərqoyulub.
MədəniyyətNazirliyiTeatrsekto

rununmüdiriKönülCəfərova,teat
rın direktoru, Əməkdar incəsənət
xadimiƏliqismətLalayev,Xalqar
tistləriAfaqBəşirqızı,FatmaMah
mudova,ƏməkdarartistlərƏləkbər
Əliyev,ÇingizƏhmədov,Azərbay
can Dövlət Film Fondunun direk
toru, Əməkdar incəsənət xadimi

CəmilQuliyev, digər çıxış edənlər
unudulmazsənətkarınhəyatvəya
radıcılığından söz açaraq onunla
bağlıxatirələrinibölüşüblər.
Diqqətə çatdırılıb ki, Hacıbaba

Bağırovyaratdığıvəözünəməxsus

yumorlaoynadığırollarteatrvəki
no tariximizin səhifələrini zəngin
ləşdirib.Həyata74yaşındaəlvida
deyənaktyorunyaradıcılıqyolusə
nətəyenigələngənclərüçünmək
təbolaraqqalacaq.

Qeydedəkki,iyunun12dəAka
demik Musiqili Teatrda Hacıbaba
Bağırovun90illikyubileyimünasi
bətilə “Məndəyərəmmin cavana”
(F.Sücəddinov, T.Vəliyeva) tama
şasınümayişolunub.
Bu tamaşa H.Bağırovun sağ

lığında onun 75 illik yubileyi mü
nasibətilə hazırlanıb. Tamaşanın
premyerasına az qalmış, 2006cı
ilinoktyabrındaaktyorvəfatetdiyi
nəgörə2007ciildə“Məndəyərəm
mincavana”tamaşasımərhumsə
nətkarınxatirəsinəithafolaraqonu
sevənlərə təqdim edilib. Tamaşa
səhnəyə qoyulduğu gündən ma
raqla qarşılanır və 81ci dəfə nü
mayişolunub.
Teatrın foyesində aktyorun “O

olmasın, bu olsun” musiqili ko
mediyasında oynadığı Məşədi
İbad (1998), “Bankir adaxlı”da
Atakişi (2002), “Adamın ada
mı”ndaƏliƏyrizadə (2005), “92
dəqiqə gülüş” konsertkompozi
siyasındaSonqulu(2004)obraz
larınınsəhnəgeyimləridəsərgi
lənib.

İnditeatrlaməşğulolmaq,
bunumənəviyyatməsələsinə
çevirməkelədəasanişdeyil.
Çünkisəhnəsənətiümumilik-
dəyaradıcısənayekonteks-
tindəbəlkədəənazgəlirli
sahədir.

Dünyanın qlobal iqtisadi böh
ranla “çilingağac oynadığı” bu
çətinvədədəlapdərvişlikkimidir
bu iş.Sizibilmirəm,ammamən
qolunu bu işə görə çırmayanla
rınəvəzinədəbirhovurdarıxıb,
birçəltikyanıbyaxılandansonra
onlarauğurarzulayıram.Ənazı
çəpik çalanların səsi daha gur,
qantərə batan səhnədəkilər və
onlardandaçox təntiyənsəhnə
arxasındakılarınkönlüxoşolsun
deyə.Çünkionların,mənəgörə,
ənböyükumacağıməhztəmən
nasız tamaşaçı sevgisi vəonun
səsliifadəsi–alqışıdır.
...Odur ki, yağışdan sonra

hövlnak çıxıb, sonra itən göy
qurşağıkimiaydınlananadam
lara qoşulub hamının asanlıqla
“mənim teatrım” deyə biləcəyi
sənətyuvasındailktamaşasının
sorağınatələsdim.
Əslində, “M.Teatr” 2016cı il

dən fəaliyyət göstərir. Təbii ki,
“laməkan”. Onu yaradan və bu
müddətdə çiyinlərində daşıyan,
məkanməkan dolaşıb, yükünü
yüngülləşdirməküçünhərocaq
da bir az dərindən nəfəs alan
Xalqartisti,səhnə,sənətadam

Vidadi Həsənov, nəhayət, özü
nə,dahadoğrusu,özündənçox
şey fəda etdiyi teatrına məkan
tapdı. Nə deyək, mübarək ol
sun.Tamaşaçısıçoxolsun,ağ
qarasəhnəsidaimrənglisevgi
lərvəişıqlarlanurlansın...
Kapitalist düşüncə bumunda

teatraqucaqaçmaqbudəfənaşir
Şahbaz Xuduoğluna nəsib olub.
Nəxoş,deməkkiteatrı,səhnəni
təkcədəbdəbəli tamaşasalonla
rından kənarda da sevənlər var.
Belə olmasaydı,Qanun”Nəşrlər
Evinibirdəteatrayurdetməzdi.
İyunun 9da nəşriyyatın bi

nasında fəaliyyətə başlayan
“M.Teatr”ın ilk tamaşasına icti
maibaxışkeçirildi.Sənətadam
larının və media nümayəndələ
rinin iştirak etdiyi tədbir bir çox
məqamlarla yadda qaldı. Düşü
nürəmki,birikikəlməiləabha
vanı təsvir etmək olar. Deməli,
tamaşasalonusadə,əslteatrru
hundatərtibolunub.Kulisvəar
xası qaraparça iləpərdələnmiş
kiçik səhnə tamaşaçı oturacaq
larındancəmibirneçəsantimetr
hündürlükdədir. İzafiheçbir yü
kü,dəbdəbəsiyoxdur.Hərşeyə
minimalist yanaşan tərtibatçılar
(əslində,hamısı–ustasıda,fəh
ləsidəeləözləri,“M.Teatr”ınkol
lektividir) tamaşaçı salonunu da
eyni ladakökləyiblər.Divarlarda
görkəmliteatr,sənətxadimlərinin
ifadəlifotoları,arxadivardateat
rınsloqanıvəoturduğunnömrəli

skamyalar səni mütləq şəkildə
birəsröncəyə“atır”.Söykənəcə
yi olmayan qara rəngli skamya
lardaəyləşdiyin ilkdəqiqələrdən
fikrinsəhnədəqalır...
Bu dəfə çox gözləməli olma

dıq. Teatrın yaradıcısı Vidadi
Həsənovzəhmlivəyorğunüzü
nə qonan xoş təbəssümlə hər
kəsi salamladı. Sonra teatrı,
onunideyası,məqsədvəməra
mındandanışdı.Bugünəqədər
ərsəyə gətirdiyi tamaşalardan,
onların vasitəsilə özünə ifadə
imkanı tapan teatrın daimi və
müvəqqəti truppasından, biriki
kəlmədəgələcək xoşniyyətlə
rindənsözaçdı.
Sonra evməkan sahibini

səhnəyə dəvət etdi. Şahbaz
Xuduoğlu “M. Teatr”ın rəhbər
lik  etdiyi nəşriyyatın binasında
fəaliyyətəbaşlamasınınqısata
rixçəsindən danışdı. Bildirdi ki,
fəaliyyətinigenişləndirənnəşriy
yat indən belə bu zalda başqa
mədəni tədbirlər də təşkil edə
cək.Kitab təqdimatları, uşaqlar
üçünnağılaxşamları,müəllifər
ləgörüşvəs.
Təqdimatdan sonra Vidadi

Həsənovun quruluşunda “Vida
laşmadan getməyin” monota
maşasıbaşladı.
Özündə “Bəlkə mən heç nə

yaşamamışam?!”kimiağıryük
lüsualdaşıyansəhnə işi, fərqli
vəmaraqlıyanaşmaüslubuolan
mərhumRövşənAğayevinpyesi

əsasındaərsəyəgəlib.Tamaşa
nınmusiqisiVüqarMəmmədza
dəyə,plastikhəlliMikayılMika
yılova məxsusdur, quruluşçu
rəssamıÜlkərƏliyevadır.Ümu
milikdəonayaxıninsanınəmək
sərfetdiyitəkadamlıqoyunağır
mətləblərdənbəhsedir.
AktyorOktayMehdiyevincan

lı, həssas və təsirli ifası tənha
lığa məhkum olunmuş yaşlı
kişinin əzablarının təbii ifadəsi
baxımındanalqışalayiqdir.
Tamaşaboyubizarvadınıitirən

vəötənmüddətərzindəövladla
rının da diqqət və qayğısından
məhrum olan kişinin boş çərçi
vələrlə dialoqunu (əslində, mo
noloqunu) izləyirik. Maraqlıdır
ki, bir an belə olsun darıxmırıq.
Tənhalıqdan havalanmaq həddi
nə gələn, daha doğrusu, təkliyə

məhkumedildiyihalda istərdoğ
maları, istərsədəqonumqonşu
ları tərəfindən dəli hesab edilən
kişiyaşamağınnəqədəravarabir
iş olduğunu, tənha yaşlanmağın
dözülməzliyiniüzümüzəvurdu.
Xəstəxana paltarında, qutu

qutudərmanlarıiləbizə,əslində,
xəstələnmədiyinin, tək dərma
nının sevgi və diqqət olduğunu
yanayana, ağlayaağlayadedi.
Bir də başqa bir həqiqətimizi
şilləkimiçırpdıüzümüzə:gənc
liyimizi başqaları üçün yaşadı

ğımızdan qocalıqda heç kimə
lazım olmadığımızı. Daha doğ
rusu,özümüzüeləilközümüzün
unutduğunuvəyalnızyaşlandı
ğımız zamanözümüzüçün ya
şayabiləcəyimizianlatdı.Amma
nəolsunki,yaşlanandadaəla
həzrət tənhalıqsinəmizəçökür.
Bizi doğmalarımız, yaxınuzaq
ətrafımıztəkqoyandaözümüzlə
başbaşaqalabilmirik.Əslində,
bu,heçmümkündəolmur.Axı,
ömrü boyu tənha qalmamaq
üçün çalışan, özündən başqa
hamı ilə dil tapan, dost, bəzən
dədüşmənolanadamınözüilə
nəalıbverəcəyiolabilərki?!
Bəlli oldu ki, lazımdır. Xüsu

sən dünyaya onsuz da ağlaya
raqgəldiyimizibildiyimiz,mütlə
qa bir gün əlahəzrət tənhalıqla
görüşəcəyimizüçün.

Etiraz edən varsa, özünü al
datsın. Amma onsuz da hamı
mızbilirikki,sondaqalibzaman
vəölümolacaq.Ondansonrası
haqqında isə düşünmək sadə
cəağılsızlıqdır.Odurki,burada
keçirəcəyimiz vaxtda özümüz
ləbaşbaşaqalmalıyıq.Özüdə
bunuqədər, cəzakimi yox, sa
dəcə,qanunauyğunluqkimiqə
bul edərək. Yoxsa  işimiz özü
üçün “Qocalıq bizə cavanlıqda
elədiyimiz günahların cəzasını
çəkmək üçün verilmiş vaxtdır”

deyərək ömrü cəza kimi kəsən
kişi tək yaşamaqdan bezərək,
ölümüarzulayaraqölərik...
Qeyd etdiyim kimi, ağır mət

ləbli, sadədilli vəçox təsirli ta
maşa idi. Bunu qüvvətləndirən
ikicəamil isə təsirli rejissuravə
mükəmməl, səmimi, yaşanaraq
yaşadılanoyuntexnikasıidi.
Göz yaşlarını siləsilə gülüm

səməyə məcbur olan, arada
şirnisi əlindən düşən uşaq kimi
ayaqlarınıyerədöyən,sonratez
deyingənqocaya,ondandaçox
fağır  kişiyədönənOktayMeh
diyev,sözünhəqiqimənasında,
gününqəhrəmanıidi.
Bəli, o, aktyor kimi haqqında

veriləntəyini(Oktayqəhrəman
larının özünə vara bilir) doğrul
daraq,səhnəiləsalonarasında
kıbütünmaneələridarmadağın
etdivəqarşısındakı tamaşaçını
(bunugizlətməyəçalışanlarolsa
da)özünəqatıbsəssizsəmirsiz
ağlatdı...
Alqışlar dayanmadı. Bu də

fəo, sevincdənağladı.Alnında
muncuq kimi parıldayan tərini
də,yanağındaizsalangözyaş
larınıdasilibsalonu tərketmə
yəntamaşaçılaraqoşuldu.
Bəli, vaxtilə ustad Vaqif İbra

himoğlununYuğTeatrındaənə
nəyəçevirdiyimüzakirəburada
da başladı. Qızğın müzakirədə
səhnədən, aktyor oyunundan,
rejissuradan, ümumən hələ də
insanları ətrafına toplaya bilən
sənətdən,ədəbiyyatdan,həyat
danxeylisöhbətaçıldı.
Məncə,yaxşıadamlarlasöhbət

üçündəəlafürsətolan“M.Teatr”ın
tamaşalarınıkitablarınəhatəsin
dəməkanquranünvandanizlə
yin (biletləri iticket.azsaytından
əldə edə bilərsiniz), istəsəniz,
sizi teatrın yerləşdiyi üçüncü
mərtəbəyədəkmüşayiətedən1
manatlıq kitab rəfərinə də baş
vurun...

Həmidə Nizamiqızı

Bütüninsanlarınmusiqiyəehtiyacıvar.Buehtiyacbəlkədə
insanyaranandanmövcuddur.İllərötür,ammasevdiyimiz
melodiyalarmahnılarbizimləqalır.Bunubizəbəxşedən
bəstəkarlardır.Onlarınyeddinotdanyaratdıqlarımöcüzələr

qəlbimizdəizsalır,ənkədərlivəsevinclianlarımızdaduyğuları-
mızatərcümanolur...

Tanınmış bəstəkar, Xalq ar
tisti,PrezidenttəqaüdçüsüFaiq
Sücəddinov da hisslərimizə
həmdəm olan mahnılar müəlli
fidir. Sənətkar iyunun 14də 75
illikyubileyiniqeydetdi.
FaiqSücəddinovunnəğmələ

ri kənar sifarişdən deyil, daxili
tələbatdan, istedadının diktəsi
olanəsərlərdir.O,musiqiyəfor
malyanaşmır.Bəstəkarınmah
nıları ruha toxunan şeirlə me
lodiyanın vəhdətidir. Bəzən siz
mahnıya qulaq asırsınız və o,
sadə,uyğunsuzsözlər toplusu
nabənzəyir.Beləəsərlərgeniş
yayıla, ictimaiyyət tərəfindən
sevilə bilməz. O isə mahnıda
sözü əsas hesab edir. Bəxtiyar
Vahabzadə,CabirNovruz,Nəbi
Xəzri, Fikrət Qoca, Baba Vəzi
roğlununsözlərinəyazdığımah
nılar hər zaman populyar olub.
Çünki musiqi qədər sözlərə də
həssas yanaşıb. Məharət, iste
dadvəruhunənsəmimihissləri
birarayagələndəbumahnınıifa
edən sənətçilərin taleyində də
hadisəyəçevrilir,yeniyolaçır.
Bəstəkarın yüksək zövq və

qaynar vətənpərvərlik xarakteri
ilədoluçoxlumahnılarıvar.Mu
siqişünasLeylaZöhrabovaonun
haqqında yazır: “Faiq Sücəddi
novun əsərlərinin populyar ol

masıhərşeydənəvvəlonunme
lodiyasının gözəlliyindədir. Axı,
hərbirəsərinəsasındamelodiya
durur.MəhzFaiqSücəddinovun
əsərlərinin də əsasını füsunkar,
öz gözəlliyi ilə seçilən melodi
ya təşkil edir. Bəli, gözəl melo
diya insanın ruhunu oxşayaraq
onu yaşamağa, sevməyə sövq
edir.Buradaböyükrusbəstəkarı
D.Şostakoviçin sözləri yada dü
şür:“Melodiyafikir,hərəkət,mu
siqiəsərininürəyideməkdir”.
Bəstəkarın dünyagörüşü də

xüsusidir. Yaralı qəlblərin gizli
mənasınabəlkədəancaqbəs
təkarnüfuzedəbilər.O,melodi
yanın şahıdır! Faiq Sücəddino
vunmelodiyaları dərhal tanınır.
Allah sizə yüksəkmusiqi duyu
mubəxşetməsədə,yenəruhu
nuzundərinliklərində“Əgərmə
ni unutsan”, “Ana torpaq”, “Ay
sevgilim”, “Vətəndənpayolma
yır”, “Nəğmə olmaq istəyirəm,
ayana”mahnılarınınmöhtəşəm
motivlərini daxilən belə oxuma
ğa əmin olacaqsınız. Bəstəka
rınmahnıyaradıcılığındaRəşid
Behbudov,GülağaMəmmədov,
Akifİslamzadə,FirəngizRəhim
bəyova, Nisə Qasımova, İlha
məQuliyeva,FloraKərimovailə
başlanan əməkdaşlığı bu gün
gəncnəsilifaçılarladavamedir.

Röyanın ifasında “Düşürsən
teztezyada”,Zamiqinoxuduğu
“Kaman”, Rəvanə Qurbanova
nınifasında“Sənəyarımdedim”
sevilir,dinlənilir.Onagörəki,bu
musiqilərdə həyat eşqi, gənclik
təravəti, işıqlıvəzənginemosi
yalar,qəlboxşayanhisslərvar.
Eynizamandavirtuozpianoçu

olanFaiqSücəddinovfortepiano
üçün əsərləri (pyeslər, ballada,
vals,valsfantaziya,rəqsnömrə
ləri)ilədətanınırvəsevilir.Bəs
təkarınpianovəsimfonikorkestr
üçünkonserti, pianovəkamera
orkestri üçün konserti, xor və
simfonik orkestr üçün “Atatürk”
odası,müxtəlif tərkibli ansambl
lar üçün caz kompozisiyaları,
“Məndəyərəmmincavana”ope

rettası, kamera orkestri üçün
“Tokkata” və s. əsərləri yaradı
cılığının zənginliyindən xəbər
verir. Bəstəkarın doğma yurda
sevgisini “Vətən” balladasında,
mavigözlüdənizin füsunkarlığını
“Xəzərin ləpələri”ndə, paytaxtın
əsrarəngizliyini“YeniBakı”əsər
lərindəduymaqolur.

Sə nət il ham pə ri si ni 
göz lə mir...

Yubileyiərəfəsindəbəstəkarla
həmsöhbət olub, bugünkü ya
radıcılıq fəaliyyətinəqısanəzər
saldıq.

– Faiq müəl lim, mü sa hi bə lə
ri niz dən bi rin də de yir si niz ki, 
uşaq vax tı saat lar la piano ar

xa sın da olan da fik rim kü çə də 
fut bol oy na yan uşaq lar da qa
lar dı... Hə min il lə rə qa yıt say
dı nız, nə yi sə də yiş mək is tər
di niz mi? 
– Təbii ki, uşaq öz uşaqlığı

nı yaşamalıdır. Amma məşhur
dirijorlardan hansısa deyib ki,
hər bir uşaq musiqi ilə məşğul
olmağa başlayanda o, sanki
uşaqlığınıitirir.O,bütövlükləbö
yükmusiqialəminədaxilolurvə
uşaqlığını yalnız musiqiyə sərf
edir. Təbii ki, sənətdə istedad
başlıca şərtdir. Eyni zamanda
sənət onunla saatlarla məşğul
olmağı sevir. Çox əziyyətli və
çox vaxt tələb edən sənətdir
musiqi. Hətta kiçik həcmli əsər
yazdığımzamanonubirikigün
özsüzgəcimdənkeçirirəm.Bəl
kə bir həftədən sonra onu işlə
məyəbaşlayıram.

– Qəlb süz gə cin dən ke çən ye
ni bir əsə ri niz var mı?
– Ötən il “Zəfər” simfonik

poemasını yazdım. Əsər Qə
ləbəmizin birinci ildönümündə
səsləndi. İnanın, günlərlə, həf
tələrlə yazıbpozurdum. Hətta
gecəninbiraləmindədəoyanıb
qeydlər edirdim. Nəhayət, əsər
ortayaçıxdı.

– Sə nət olan dan son ra il ham 
pə ri si ol mur de yir si niz...

–Sənəteləbiranlamdırki,oil
hampərisinigözləmir.Busənət
dir, sənin işindir, həyatındır. O,
dağmehini,çayların,şəlalələrin
səsinigözləyibdurabilməz.Sə
nəthəmdəzəhmət istəyir.Sən
əgəryazmalısansa,mütləqyaz
malısan.Həttaənekstremalşə
raitdəbelə.BəxtiyarVahabzadə
deyirdi ki,mənimhərotağımda
dəftərim,qələmim,pozanımvar.
Mənimdəmaşınımdanotdəftə
rim və qələmim var. Səsküyə,
şəraitsizliyəbaxmayaraq,sənət
həryerdəsənətdir.

– Yu bi le yi ni zi ne cə qeyd edə
cək si niz?
–Mən,ümumiyyətlə,adgün

lərinisevəninsandeyiləm.Ailəm
çərçivəsində qeyd edirəm. Yaş
şərtidir. 75 illiyim, təbii ki, he
sabat rəqəmidir. Noyabr ayın
da Heydər Əliyev Sarayında
konsertverməyiplanlaşdırıram.
Simfonik orkestr, xor əsərlərim
səslənəcək. Bu günlərdə “Şu
şa” oratoriyamı bitirdim. Bun
dan əlavə, “Zəfər” simfonik
poemam, xor kapellası üçün
yazdığım “Azərbaycan rəqs in
ciləri” və romanslar. Konsertin
ikincihissəsindəisəmahnılarım
ifaediləcək.

– “Mə də niy yət” qə ze ti nin kol
lek ti vi adın dan yu bi le yi ni zi 
təb rik edir, ye ni ya ra dı cı lıq 
uğur la rı ar zu la yı rıq. 
– Çox sağ olun. Diqqətinizə

görəminnətdaram.
Lalə Azəri

75 yaş hesabat rəqəmidir
Yaxud sənət həm də zəhmət istəyir...

Bir tənhanın göz yaşında durulmaq
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Onu vəsf edər kən elə ina nıl maz duy ğu lar ke çi rir sən ki, söz lər aciz 
qa lır, ifa də lər ye rin sap dı rır. Bil mi rəm, nə hik mət dir, am ma ada ma 
elə gə lir ki, ona sev gi və hey ran lı ğın ifa də sin də kəl mə lər aciz dir. 
Odur ki, sö zü də, adi təs vi ri də müt ləq mu si qi ilə hə ma həng ol ma-
lı dır. Sə sin-ava zın ol du, ya ol ma dı – fər qi yox dur, onun qoy nun da 
kön lün dən qo pan söz lə ri müt ləq han sı sa lad da tə ləf füz et mə li sən.

Bu nu öm rü mün ilk mü qəd dəs 
zi ya rə tin də – Şu şa sə fə rin də bir 
da ha an la dım. Sə sin, mu si qi 
du yu mu nun, üs tə lik, o tor paq-
da züm zü mə nin be lə nə qə dər 
mə su liy yət tə ləb et di yi nin fər qi-
nə var ma dan oxu dum. Gah ürə-
yim də, gah da aş kar. Bu hik mə-
tin sir ri nə də aya ğım o tor pa ğa 
də yən də va qif ol dum. Əs lin də, 
oxu yan mən, sən, biz yox, o 
özü dür. Şu şa özü oxu yur, oxu-
dur, zil dən bə mə, zən gu lə dən 
rən gə özü dü şür. Sən də, sa də-
cə, ona qo şu lur san. Ya da bu nu 
elə zənn edib xoş hal olur san...

Ək sər mu si qi şü nas lar Şu şa-
dan söz edər kən xo şa vaz lı xa-
nən də lər, is te dad lı inst ru men tal 
ifa çı lar yur du olan bu şə hə rin, 
əs lin də, özü nün bir can lı mu si-
qi əsə ri ol du ğu nu di lə gə ti rib lər. 
Hə qi qə tən də, be lə dir və ta ri-
xin bü tün za man la rın da Şu şa 
həm mu si qi mi zin be şi yi, həm də 
onun ən gö zəl təb liğ çi si olub.

28 il lik iş ğal döv rün də Şu şa ya 
həsr olu nan mah nı la rı, mu ğam-
la rı din lə dik cə, tə bii ki, ha mı mı zın 
ürə yin dən bir sı zıl tı ke çib, nis gil li 
göz lə ri miz də yaş gi lə lə nib. Kö-
nül lər “Şu şa nın dağ la rı”nda pər-
vaz edib, dil lər “Şu şa nəğ mə-
si”nə kök lə nib, keç miş xə yal lar 
“Şu şam lay lay”a qo şu lub ahu-fə-
ğan edib. Bu möv zu, bu ahən gə 
kök lə nən mah nı lar sa rı si mi mi zə 
çev ri lib. Am ma bu na bax ma ya-
raq, o, hər bi ri mi zin qəl bin də ki 
əbə di ün va nı nı də yiş mə yib.

Bu gün isə ürə yi mi zi da ğa 
dön də rən Zə fə ri mi zin, Şu şa nın 
aza də li yi nin fə xa rə tin də da ha 
gö zəl duy ğu lar için də yik. Cən nət 
Şu şa nın mu si qi miz də ye ri, onun 
hüs nü-ca ma lı nın vəsf olun du ğu 
mu si qi əsər lə ri haq qın da ax-
ta rış edər kən ilk qar şı laş dı ğım 
mən bə, tə bii ki, ha mı mı zın dil-
lər əz bə ri olan “Şu şa nın dağ la rı” 
mah nı sı dır. Xalq mah nı sı qə dər 
xəl qi lə şib, az qa la Şu şa nın him-
ni nə, mu si qi iz ha rı na çev ri lən bu 
mah nı ilə baş la dım təs vi rə. Bir 
çox la rı bu mah nı nı Qa ra ba ğın 
sim vo lik him ni də ad lan dı rır.

Qa ra bağ mu si qi mək tə bi nin 
ən par laq nü ma yən də lə rin dən 
olan Xalq ar tis ti Xan Şu şins ki nin 
müəl li fi  ol du ğu “Şu şa nın dağ la rı” 

Şu şa lı-Şu şa sız bü tün za man lar-
da tək tə səl li miz, tək kö nül sir-
da şı mız olub bə zən. Bu mah nı 
o qə dər se vi lib ki, ək sər ifa çı lar 
ona dö nə-dö nə mü ra ciət edib-
lər. Nis bə tən yaş lı nə sil lər mu-
ğam us tad la rı Əbül fət Əli ye vin 
və Ya qub Məm mə do vun ifa la rı-
nı xü su si qeyd edir lər. Şu şa nın 
çal-ça ğır lı gün lə ri ge ri də qal dıq-
ca, ürək lər də ki həs rə ti də rin ləş-
dik cə, “Şu şa nın dağ la rı”nın ifa-
çı la rı da art dı.

Za man keç di və biz ye ni dən 
Şu şa mı za qo vuş duq. Şu şa ilə 
gö rüş dən, Zə fə ri miz dən son ra 
mah nı ya mü ra ciət edən lə rin sı-
ra sı da ha da ge niş lən di. Am ma 
Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə-
bi nin gör kəm li nü ma yən də lə ri nin 
Şu şa möv zu sun da bir-bi rin dən 
ma raq lı və fərq li üs lub və janr lı 
əsər lə ri nin sa yı art sa da, on la rın 
heç bi ri hə lə lik “Şu şa nın dağ la rı” 
qə dər po pul yar lıq qa zan ma yıb...

Qa la-şə hə ri miz haq qın da mu-
si qi əsər lə ri ni iki his sə yə böl mək 
olar: Şu şa nın iş ğa lın dan əv vəl və 
son ra ya ra nan mu si qi əsər lə ri. 
Bu nun isə ye ga nə sə bə bi bəs tə-
kar la rı mı zın Şu şa möv zu lu əsər-
lə rin də ki janr və üs lub fər qi dir. 

Şə hə rin gö zəl li yi ni vəsf edən 
nəğ mə lər dən bəhs edən mu si qi-
şü nas, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə-
fə dok to ru Səadət Təh mi raz qı zı 
bu nü mu nə lə rin hər bi rin də qə ri-
bə bir ecaz kar lı ğın, hə zin li yin du-
yul du ğu nu de yir. Bu isə, söz süz 
ki, şə hə rin mu si qi mə də niy yə ti-
miz də ki ye rin dən qay naq la nır: 
“Şu şa bi zim mu si qi mə də niy yə-
ti ta ri xi mi zin ən möh tə şəm sə-
hi fə lə ri ni təş kil edir. Əbəs ye rə 
Qa ra ba ğı, xü su sən də Şu şa nı 
“Qaf qa zın kon ser va to ri ya sı” ad-
lan dır mır lar. Ne çə-ne çə us tad 
sə nət kar lar məhz bu şə hə rin ye-
tir mə si dir. Çün ki ora nın ha va sı, 
su yu sə nət kar la ra is te dad la rı ilə 
bə ra bər, həm də bir ya ra dı cı lıq 
məl hə mi, il ha mı dır. Bu mə na da 
Şu şa xal qı mız, mə də niy yə ti miz 
üçün mü qəd dəs bir di yar dır. Bu 
ilin möh tə rəm Pre zi den ti miz tə-
rə fi n dən “Şu şa İli” elan olun ma sı 
san ki Şu şa ya olan sev gi mi zi bi-
rə-beş ar tır dı. Əla mət dar il qəl-
bi mi zin sa rı si mi ni tit rət di və hər 
kəs ça lı şır ki, Şu şa ya olan mə-

həb bə ti ni bir cür ifa də et sin. 
Şu şa sev gi lə ri ni öz əsər lə ri, 
əməl lə ri, ya ra dı cı lıq la rı ilə 
əbə di ləş dir sin. Bu mə na-
da mən də bir mu si qi şü nas 
ola raq “Şu şa mu si qi də” ad lı 
ki tab üzə rin də iş lə yi rəm. Bir 
ne çə böl mə dən iba rət ki tab-
da Şu şa haq qın da ya zı lan 
mu si qi əsər lə ri nə də yer ver-
mi şəm.

Ötən əsr də ya ra nan nü-
mu nə lər sı ra sın da gör kəm-
li şu şa lı bəs tə kar lar – Xalq 
ar tist lə ri Əş rəf Ab ba so vun 
“Şu şa” sim fo nik poema sı nı, 
Sü ley man Ələs gə ro vun Şı-
xə li Qur ba no vun söz lə ri nə 
yaz dı ğı “Gö zəl Şu şa”, bəs-
tə kar, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Ağa ba cı Rza ye va nın 
“Şu şa nın yol la rı” mah nı la rı-
nı qeyd edə bi lə rik. Tə bii ki, 
öl məz Xan Şu şins ki nin “Şu-
şa nın dağ la rı” mah nı sı nın 
xü su si ye ri var...”.

***
Möv zu ilə bağ lı araş dır ma 

apa rar kən gör kəm li bəs tə kar la-
rı mı zın ay rı ca Şu şa haq qın da 
ol ma sa da, Qa ra bağ möv zu-
lu mah nı la rın da Şu şa nın əsas 
yer tut du ğu nu da gö rü rük. Xalq 
ar tis ti Ca han gir Ca han gi ro vun 
Rə fi q Zə ka nın söz lə ri nə yaz dı ğı 
“Qa ra bağ” mah nı sın da leyt mo-
tiv Şu şa dır.

Si ya hı nı Xalq ar tis ti Səid Rüs-
tə mo vun “Şu şa haq qın da nəğ-
mə”, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Oq tay Rə cə bo vun “Şu şa” mah-
nı la rı ilə da vam et dir mək olar. 
Tə bii ki, bu mah nı la rın hər bi ri 
Qa ra ba ğın, Şu şa nın çal-ça ğır lı 
gün lə rin də ya ran mış dı.

Za man gəl di və bəd xah qon-
şu la rı mız Şu şa mı za göz dik di lər, 
onu biz dən qo par ma ğa ça lış dı-
lar. Ötən bu ağır müd dət – yə-
ni Şu şa nın iş ğal al tın da ol du ğu 
dövr də bu həs rə tin ağır lı ğı bəs-
tə kar la rı mı zın da ya ra dı cı lı ğı na 
si ra yət et di və bir sı ra köv rək 
sə nət nü mu nə lə ri ər sə yə gəl-
di. Bu mə na da sim fo nik mu ğam 
və poema la rı, ora to ri ya la rı qeyd 
edə bi lə rik. Bu əsər lər də Şu şa 
nis gi li ilə ya na şı, o tor paq la ra qa-
yıt maq ina mı da öz ək si ni ta pır dı.

Şu şa lı bəs tə kar, Xalq ar tis ti 
Va sif Adı gö zə lo vun “Qa ra bağ şi-
kəs tə si” ora to ri ya sı bu qə bil dən 
nü mu nə lər ara sın da xü su si əhə-
miy yə tə ma lik dir. Müəl lif ora to-
ri ya nın bir his sə si ni doğ ma Şu-
şa sı na həsr edib. Öm rü nü Şu şa 
həs rə ti ilə ba şa vu ran Va sif Adı-
gö zə lo vun “Na tə van” ope ra sın-
da da Qa ra bağ, Şu şa ana xətt 
ola raq ke çir. 

Şu şa həs rət li nü mu nə lər ara-
sın da Sü ley man Ələs gə ro vun 
Zə lim xan Ya qu bun söz lə ri nə 
yaz dı ğı “Bu ge cə yu xu ma gir miş-
di Şu şam” əsə ri də rin hüzn və 
həs rət yü kü ilə xü su si lə se çi lir. 

Ey ni ov qa ta kök lə nən mah nı lar 
sı ra sın da uzun il lər qəl bi mi zin 
Şu şa ağ rı sı na lay la ça lan, onu 
ovut ma ğa ça lı şan “Şu şam lay-
lay” mah nı sı da var. Xalq ar tis ti 
Azər Da da şo vun fl ey ta və for te-
piano üçün “Şu şam” əsə ri ni də 
bu sı ra ya da xil edə bi lə rik.

Xalq ar tis ti Sev da İb ra hi mo va 
“Sə nin üçün da rı xı ram, Şu şa” 
ad lı əsə ri ni ba ba sı, gör kəm li 
tar zən, Xalq ar tis ti Qur ban Pi ri-
mo va həsr et sə də, nü və sin də 
ta ri xi şə hə rə sev gi eti ra fı var. 

Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Cə lal Ab ba so vun da ya ra dı cı lı-
ğın da Şu şa möv zu su öz ək si ni 
ta pıb. Bu da tə sa dü fi  de yil. O, 
Şu şa mü hi tin də do ğu lub, bo ya-
ba şa ça tan gör kəm li bəs tə kar 
Əş rəf Ab ba so vun öv la dı dır. Otu-
zil lik Şu şa, Qa ra bağ həs rə ti onun 
ya ra dı cı lı ğı na tə sir siz ötüş mə yib. 
Məhz bu nis gil bəs tə ka rın “Sə ni 
bir da ha gö rə bil səy dim” ad lı sim-
fo ni ya sın da qa ba rıq şə kil də ifa də 
olu nub. Bəs tə kar bu əsə ri ata sı nın 
xa ti rə si nə it haf et mək lə onun da 
na ra hat ru hu nu mu si qi di lin də nəz-
mə çə kib. 1998-ci il də ya zı lan bu 
əsə rə son ra di gər his sə lər də əla-
və olu na raq “Qa ra bağ tri lo gi ya sı” 
ya ra nıb. Tri lo gi ya nın II his sə si – “İn 
me mo riam...” rek vi ye mi Şu şa şə-
hə ri nin mü da fi əsin də qəh rə man-
ca sı na şə hid ol muş tank çı Al bert 
Aqa ru no va, Qa ra bağ mü ha ri bə si-
nin şə hid lə ri nə it haf edi lib. III his sə 
– “Şan lı Azər bay can” oda sı Və tən 
mü ha ri bə sin də qa za nıl mış möh tə-
şəm Qə lə bə mi zə it haf dır.

Məş hur bəs tə ka rı mız, Xalq 
ar tis ti Fi rən giz Əli za də nin də 
ya ra dı cı lı ğın da Qa ra bağ, Şu şa 
möv zu su özü nə yer ta pıb. Onun 
“İn ti zar” ope ra sın da Qa ra bağ, 
Şu şa həs rə ti du yu lur. Müəl li-
fi n violon çel və sim fo nik or kestr 
üçün “Mər si yə” ad lı kon ser ti də 
var. Əsər Qa ra bağ mü ha ri bə sin-
də şə hid ol muş qəh rə man la rı mı-
zın əziz xa ti rə si nə it haf olu nub.

Həm çi nin Xalq ar tis ti Ra-
miz Mus ta fa ye vin ora to ri ya-
la rın da Qa ra bağ, Şu şa mo-
tiv lə ri var.

Düz dür, sa da la dı ğım 
əsər lə rin bir qis mi ge niş ic-
ti maiy yə tə ta nış ol ma sa da, 
hər hal da pe şə kar bəs tə kar-
la rın ya ra dı cı lıq tər cü me yi-
hal la rın da öz ək si ni ta pır lar.

Ümu miy yət lə, klas sik, iri-
həcm li mu si qi əsər lə ri nin 
küt lə vi po pul yar lı ğı daim 
prob lem ki mi qal dı ğın dan 
bir sı ra bəs tə kar lar mah nı 
jan rı na üs tün lük ve rib lər və 
ki fa yət qə dər nü mu nə lər ya-
ra nıb. 

Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi Ca van şir Qu li yev də 
Şu şa sız lı ğın gə tir di yi nis gi-
li no ta kö çü rüb. Bəs tə ka rın 
“Da rı xı ram, Şu şam mə nim” 
ad lı mah nı sı nın söz lə ri Tel-
man Qa ra ye və məx sus dur. 

Şu şa ya həs rət, ona qa yıt maq 
eş qi mah nı da qə ri bə bir hüzn və 
inam la ifa də olu nub. 

Ge niş din lə yi ci audi to ri ya sı na 
yax şı ta nış olan mah nı lar dan 
Xalq ar tis ti Tün za lə Ağa ye va nın 
Sə məd Vur ğu nun söz lə ri nə yaz-
dı ğı və özü nün ifa et di yi “Şu şa 
haq qın da bal la da”nı qeyd et mək 
olar. Bəs tə kar-mü ğən ni Rə sul 
Rza nın söz lə ri nə “Şu şa lay la sı” 
mah nı sı nı da ya zıb.

***
Nə ha yət, 2020-ci ilin 44 gün-

lük Və tən mü ha ri bə sin də qa-
zan dı ğı mız Qə lə bə ilə Şu şa nın 
da sə ma sı nı alan qa ra bu lud lar 
çə kil di və gü nəş bü tün sə xa və-
ti ilə al şə fəq lə ri ni qə dim şə hə rin 
üzə ri nə “sər di”. Şu şa nın əsa rət-
dən qur tu lu şu ilə nis gil ye ri ni se-
vinc və səadə tə ver di. Bu ruh, bu 
sev gi bü tün ya ra dı cı in san lar ki-
mi, mu si qi xa dim lə ri nə də il ham 
mən bə yi ol du. Xü su sən 2022-ci 
ilin “Şu şa İli” elan olun ma sın dan 
son ra bu möv zu da ye ni mu si qi 
əsər lə ri yaz maq hə vəs lə ri art dı 
və yə qin ki, ilin so nu na dək real-
la şa caq sil si lə he sa bat kon sert-

lə rin də biz lər də bu nü mu nə lə-
rin din lə yi ci si ola ca ğıq. Be lə cə, 
Şu şa da ən bö yük əsə ri – Zə fər 
das ta nı nı ya zan mü zəff  ər Or du-
mu zun şü caəti nin və Ali Baş Ko-
man da nın si ya si ira də si nin mu-
si qi də təs vi ri ni gö rə cə yik.

Ümu mi lik də 44 gün lük Və tən 
sa va şı mız, ta ri xi Qə lə bə miz dən 
son ra kı dövr də Şu şa, Qa ra bağ 
möv zu lu nü mu nə lər ya ran dı. 
Doğ ru dur, on la rın bö yük ək sə-
riy yə ti da ha çox mah nı jan rın da, 
onun nis bə tən po pul yar qol la rı 
olan est ra da üs lu bun da ol sa da, 
hər hal da emo sional duy ğu la rın 
ifa də si ba xı mın dan diq qə ti cəlb 
edən lə ri də az de yil di. Bu sı ra da 
Xalq ar tis ti, Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-
rı nın so lis ti Fi dan Ha cı ye va nın 
“Şu şam mə nim”, Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Na dir Əzi mo vun 
bəs tə lə di yi və Xalq ar tis ti Bril-
liant Da da şo va nın ifa et di yi “Qa-
ra bağ – Şu şa” mah nı la rı da var.

Ta ri xi Qə lə bə miz dən son ra 
təq dim olu nan mah nı lar dan bi ri 

də “Mə nim ürə yim Şu şa” ad lı 
mu si qi kom po zi si ya sı dır. La-
yi hə Hey dər Əli yev Fon du nun 
dəs tə yi ilə real la şıb. Kom po zi-
si ya nın müəl li fi  xa ric də ya şa-
yan həm yer li miz Anar Bra mo-
dur. Söz lə ri Çe xi ya da ya şa yan 
azər bay can lı ta nın mış şairə 
Ley la Bə yi mə məx sus olan 
mah nı ta nın mış mü ğən ni lə-
ri miz tə rə fi n dən Azər bay can, 
rus və in gi lis dil lə rin də ha zır-
la na raq məş hur mu si qi plat for-
ma la rın da ya yı lıb.

La yi hə nin da va mı ola raq 
“Şu şa Və tə nə qa yı dır” (“Шуша 
возвращается домой”) mah-
nı sı da ər sə yə gə ti ri lə rək mu si-
qi ic ti maiy yə ti nə təq dim edi lib. 
Əmək dar ar tist Xu mar Qə di-
mo va nın Rə şad Mə ci din söz lə-

ri nə ya zıb ifa et di yi “Şu şa” mah-
nı sı şan lı Zə fə ri miz dən son ra 
ər sə yə gə lən nü mu nə lər dən dir.

Ümu miy yət lə, möv zu ilə bağ-
lı “Youtu be” plat for ma sın da və 
di gər mu si qi ka nal la rın da ax ta-
rış ve rər kən ne çə-ne çə mu si qi 
nöm rə lə ri ilə rast laş dım və de-
mək olar ki, ək sə riy yə ti ni din lə-
dim. Am ma təəs süf ki, on la rın 
bir qis mi is tə ni lən sə viy yə də 
de yil. Doğ ru dur, hər bi rin də Qa-
ra bağ, Şu şa, Və tən, Qə lə bə se-
vin ci var...

Məş hur rus şairi Ser gey Ye-
se nin mək tub la rı nın bi rin də 
şu şa lı la rın gö zəl sə sə ma lik ol-
ma la rı na işa rə edə rək “Əgər bi-
ri oxu ma ğı ba car mır sa, de mə li, 
şu şa lı de yil” de yə ya zır dı. Şu şa 
vü sa lı mız, ona olan sev gi miz, 
əs lin də, bu gün ha mı mı zı şu şa-
lı et sə də, dü şü nü rəm ki, naz lı 
gö zəl Şu şa nı yal nız ona la yiq 
vəsf edib, onun ru hu na to xu nan 
avaz da əziz lə mə li yik...

Həmidə Nizamiqızı

Şuşa  musiqi  qanadlarında
Azad yurdun nəğmələrdə tərənnümü: yeni diqqətəlayiq nümunələr varmı?

O, saz-söz sə nə ti mi zin gör kəm li nü ma yən də si Aşıq Ələs gə rin 
xe yir-duası nı al mış dı. El şən lik lə rin də həm mə la hət li sə si, həm 
də gö zəl rəq si ilə Qa ra bağ da ad-san qa zan mış dı. Us tad-
lar ya di ga rı Aşıq Ab bas qu lu nu və fa tı nın 90 il li yi mü na si bə ti lə 
xa tır la yı rıq.

Aşıq Ab bas qu lu 1850-ci il də 
Ağ da mın Gü lab lı kən din də dün-
ya ya göz açıb. Məş hur ya ra dı cı 
el sə nət ka rı Aşıq Va le hin (1722-
1822) nə və si dir. Döv rün çə tin lik-
lə ri üzün dən o da bir çox klas sik 
aşıq-şair lə ri miz ki mi mək təb-
məd rə sə təh si li al ma yıb. An caq 
er kən çağ lar dan aşıq sə nə ti nə 
də rin ma raq gös tə rib. 

Mən bə lər də qeyd olu nur ki, hə-
min dövr də Gü lab lı da iki məş hur 
aşıq dəs tə si olub. Ata sı oğ lu nun 
bu sə nə tə mey li ni nə zə rə alıb 
onu Aşıq Nə cəf qu lu nun ifa çı lar 
dəs tə si nə qo şur. O, bu dəs tə də 
bir müd dət dəm keş lik edir. Tez lik-
lə saz çal ma ğı, oxu yub-yaz ma ğı 
öy rə nir. Son ra kənd də da ha məş-
hur olan Aşıq Hə sə nin kol lek ti vi nə 
qo şu lur. Həd dən zi ya də mə la hət li 
sə si ona şöh rət gə ti rir. Mol la Pə-
nah Va qif, Aşıq Va leh, Qa sım bəy 
Za kir və baş qa la rı nın mü xəm-
məs, gə ray lı və qoş ma la rı nı bö-
yük hə vəs lə oxu yur. 

Aşıq Ab bas qu lu nun hə ya tın da 
ilk unu dul maz ha di sə us tad Aşıq 
Ələs gər lə gö rü şü olur. De yi lə nə 
gö rə, bir gün Aşıq Ələs gər öz  
dəs tə si ilə Gü lab lı kən di nə toy 
şən li yi nə də vət edi lir. Ay lı-ul duz lu 
bir yaz ge cə sin də qay nar məc-
lis qu ru lur. Aşıq Ələs gər hə min 
toy ax şa mı Qa ra ba ğa həsr et di yi 
“Qar qar” rə difl  i təc ni si ni oxu yur. 

O, üç gün-üç ge cə ça lıb-oxu duq-
dan son ra sa zı ye rə qo yur. Son-
ra yer li aşıq la rı din lə yir. Məc li sin 
dör dün cü gü nü kən din mö tə bər 
ağ saq qal la rı on dan xa hiş edir-
lər ki, aşıq lıq sə nə ti nə ye ni cə 
qə dəm qo yan Ab bas qu lu nu da 
din lə sin. Ra zı lıq alıb onu məc li sə 
də vət edir lər. Də də Ələs gər gənc 
aşı ğa de yir: “Oğ lum, mən Aşıq 
Va le hin və tə nin də yəm. Ona gö-
rə də Va le hin “Vü cud na mə”si ni 
oxu san, mə nə da ha xoş gə lər”.

Gənc aşı ğın mə la hət li sə si, 
ay dın, sə lis tə ləff  ü zü və gö zəl 
saz çal ma sı us ta dı xoş hal edir. 
Son ra sə nət kar üzü nü məc lis 
əh li nə tu tub “Gü lab lı ca maatı, 
mər hum Va le hin yur du boş qal-
ma yıb. Bu gün, doğ ru dan da, 
Ab bas qu lu nun gö zəl oxu ma sı 
mə ni məf tun et di...” de yir.  

Us tad aşı ğın Ab bas qu lu ya 
yük sək qiy mət ver mə si xə bə ri 
bü tün Qa ra ba ğa ya yı lır. O, bir 
müd dət gör kəm li şu şa lı tar zən 
Sa dıq ca nın ya nın da ça lı şır. Sa-
dıq can Ab bas qu lu nun mu si qi 
qa bi liy yə ti ni nə zə rə alıb və ona 
mu ğam la rı mı zın sir lə ri ni öy rə dir. 
Özü ilə də vət olun du ğu məc-
lis lə rə apa rır. Tifl  is şə hə rin də 
ver di yi kon sert lər də Ab bas qu lu 
da iş ti rak edir. Bir müd dət son-
ra Xur şid ba nu Na tə van Ab bas-
qu lu nu “Məc li si-üns”ə ça ğı rır. 

Bu ra da gör kəm li sə nət kar lar la 
otu rub-dur ma sı onun ka mil bir 
aşıq ki mi for ma laş ma sın da bö-
yük rol oy na yır. Sa dıq ca nın an-
samb lın da iş ti ra kı isə onu həm 
də bir mu ğam ifa çı sı ki mi ta nı dır. 
Aşıq Ab bas qu lu ifa za ma nı çox 
gö zəl zən gu lə lər vu rur və yer-
li-ye rin də mu ğam xal la rı iş lə dir. 
Çün ki o, Cab bar Qar yağ dıoğ lu, 
Şə ki li Ələs gər ki mi gö zəl səs li 
xa nən də lər lə də bir gə ça lış mış 
və on la rın ifa çı lıq sə nə tin dən tə-
sir lən miş di.  Gör kəm li mu ğam 
us ta sı Se yid Şu şins ki xa ti rə lər 
ki ta bın da bu haq da ya zır: “Bu 
ada mın ça lıb-oxu ma ğı na qu laq 
asan da bun da kı ba ca rıq, mə ha-
rət ada mı va leh edir di. Xü su si lə 
onun in cə və sər rast bir ritm də 
oy na ma ğı na söz ola bil məz di. 
Min təəs süf ki, mən Aşıq Ələs-
gə ri gör mə mi şəm. Am ma çox 
aşıq la rı eşit mi şəm. On la rın içə-
ri sin də Ab bas qu lu nun ça lıb-oxu-
ma ğı heç ya dım dan çıx maz...”. 

1902-ci ilin yan va rın da Ba kı-
da ilk də fə “Şərq kon ser ti” təş kil 
olu nur. Bu ra məş hur xa nən də-
lər lə bə ra bər Gü lab lı aşıq la rı da 
də vət olu nur. Kon ser tin ikin ci 
his sə sin də çı xış edən Gü lab-
lı aşıq la rı bö yük mü vəff  ə qiy yət 
qa za nır lar. “Kas pi” qə ze ti 13 
yan var 1902-ci il ta rix li nöm-
rə sin də ya zır: “Kon ser tin ikin-
ci his sə sin də Şu şa qə za sı nın 
Gü lab lı kən din dən də vət olu-
nan aşıq lar çı xış et di lər. Aşıq lar 

dəs tə si nə Qa ra bağ da məş hur 
olan Aşıq Nə cəf qu lu rəh bər lik 
edir di. Aşıq Ab bas qu lu nun  tə-
miz və cin gil ti li səs lə “Ba ya tı” 
oxu ma sı, Nə cəf qu lu nun ba la-
ban da “Ba ya tı-Şi raz” mu ğa mı nı 
zövq lə çal ma sı din lə yi ci lə ri hey-
ran qoy du”.

Aşıq Ab bas qu lu 1914-cü il də 
Al ma ni ya nın “Sport-Re kord” şir-
kə ti tə rə fi n dən bir çox xa nən də 
və mu si qi çi lər lə bir lik də Tifl  is şə-
hə ri nə də vət olu nur. O, bu ra da 
öz dəs tə si ilə “İki si bir boy da”, 
“Ney lər sən”, “Dün ya əh va la tı”, 
“Vü cud na mə”, “Üç tel li dur na”, 
“Şi kəs tə”, “Tel lo” və s. ad lı aşıq 
ha va la rı nı qram mo fon va lı na 
yaz dı rır.

Mu si qi şü nas Fi ru din Şu şins-
ki gör kəm li sə nət kar la bağ lı 
araş dır ma sın da ya zır ki, Aşıq 
Ab bas qu lu 1931-ci ilin ya zın da 
bir da ha Ba kı ya də vət olu nur. 
Şə hə rin mu si qi hə vəs kar la rı sə-
nət ka rı unut ma dıq la rı üçün kon-
ser tə son suz ma raq gös tə rir lər. 
Kon sert gü nü Dram Teat rı nın 
kas sa sın da bi let qal mır. Bi let 
tap ma yan yüz lər lə ta ma şa çı-
nın tə ləb və na ra zı lı ğı nı nə zə rə 
alan Kon sert Bir li yi nin mü di riy-
yə ti aşıq la rın ikin ci kon ser ti nin 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın bi na-
sın da ola ca ğı nı elan edir. Aşıq 
Ab bas qu lu nun kon ser ti tək cə 
onun pə rəs tiş kar la rı nın de yil, 
Ba kı nın məş hur mu si qi xa dim-

lə ri nin də diq qə ti ni çə kir. Onun 
in cə sə si nə, ma hir çal ğı sı na 
qu laq as maq, son də rə cə çe vik 
və rit mik rəq si nə ta ma şa et mək 
üçün kon ser tə gör kəm li bəs tə-
kar lar Üze yir Ha cı bəy li, Müs lüm 
Ma qo ma yev və baş qa mu si qi 
xa dim lə ri də gə lir lər...

Aşıq Ab bas qu lu oxu du ğu 
el ha va la rın da in san la rı nə-
cib, mərd, cə sa rət li, dost luq da 
möh kəm, həm də və tən pər vər 
ol ma ğa səs lə yib. Bir el aşı ğı, 
xalq mü ğən ni si ki mi din lə yi ci-
lə rin se vim li si nə çev ri lib. Ta nın-
mış aşıq-xa nən də 1932-ci il də 
və fat edib. Gü lab lı kən din də 
dəfn olu nub. 

Savalan Fərəcov

Dədə Ələsgər onun ifasına valeh olmuşdu...

İslam Rzayev, Saleh Bədəlov, Niyazi,
Mais Məmmədov, Səfa Qəhrəmanov.

Şuşada III Azərbaycan musiqi festivalı, 1983

Çağrıtəpə abidəsində Neolit dövrünün izləri
AMEA Ar  xeolo  gi  ya, Et  noq  ra  fi  ya və Ant  ro  po  lo -
gi  ya İns  ti  tu  tu  nun eks  pe  di  si  ya  sı üç il  dir Ağs  ta  fa 
ra  yo  nu  nun Xə  tai kən  di əra  zi  sin  də Neolit döv -
rü  nə aid ya  şa  yış ye  rin  də ar  xeolo  ji təd  qi  qat  lar 
apa  rır. 

Eks  pe  di  si  ya qru  pu tə  rə  fi n  dən əra  zi  dən zən -
gin mad  di mə  də  niy  yət nü  mu  nə  lə  ri əl  də edi  lib. 
Son nailiy  yət  lər  dən bi  ri də dairə  vi şə  kil  də olan 
kom  pakt dü  şər  gə  də ti  ki  li  lə  rin aş  kar edil  mə  si -
dir.

Eks  pe  di  si  ya  nın rəh  bə  ri, pro  fes  sor Nə  cəf Mü -
se  yib  li bil  di  rib ki, abi  də so  vet döv  rün  dən mə  lum 
ol  sa da, onun təd  qi  qi  nə son il  lər  də baş  la  nı  lıb. 
Bu  ra  da aş  kar olun  muş bü  tün ta  pın  tı  lar abi  də  nin 
Neolit döv  rü  nə məxsuslu  ğu  nu, yə  ni təx  mi  nən 8 

min il ya  şı ol  du  ğu  nu söy  lə  mə  yə əsas ve  rir. Bu 
abi  də  nin qə  dim sa  kin  lə  ri əkin  çi  lik, mal  dar  lıq və 
sə  nət  kar  lıq  la məş  ğul olub  lar. Aş  kar olun  muş ta -
pın  tı  lar müx  tə  lif daş  lar  dan, ob  si  dian  dan və sü -
mük  dən ha  zır  lan  mış məişət əş  ya  la  rın  dan iba  rət -
dir.

Alim qeyd edib ki, ha  zır  da 200 kvad  rat  metr -
lik əra  zi  də ar  xeolo  ji qa  zın  tı  lar da  vam edir. Ar  tıq 
üst qat  da aş  ka  ra çıx  mış mad  di mə  də  niy  yət nü -
mu  nə  lə  ri gö  tü  rü  lüb. Apa  rı  lan qa  zın  tı  lar böl  gə -
nin Neolit döv  rü  nün araş  dı  rıl  ma  sı üçün ol  duq  ca 
əhə  miy  yət  li  dir. Ey  ni za  man  da qa  zın  tı  lar əra  zi  nin 
Azər  bay  ca  nın Cə  nu  bi Qaf  qaz və Ya  xın Şərq mə -
də  niy  yə  ti sis  tem  lə  rin  də ye  ri  ni müəy  yən  ləş  dir  mə -
yə im  kan ve  rir.
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16 iyun 1888 – Xalq ar tis ti, teatr xa di mi Ha cıağa Mü təl lib oğ lu 
Ab ba sov (1888 – 7.5.1975) Ba kı nın Maş ta ğa kən din də do ğu lub. 
1921-ci il dən özü nün ya rat dı ğı Tən qid-Təb liğ Teat rı na, da ha son-
ra Aka de mik Dram Teat rı na (1927-1929), Ba kı Teatr Tex ni ku mu na 
(1929-1937) rəh bər lik edib. “Ağa Mə həm məd şah Qa car və Mol la 
Pə nah Va qif”, “Sa bi rin məh kə mə si” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir. 

16 iyun 1939 – Şair, ədə biy yat şü nas, Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi, pro fes sor Rə fi q Zə ka Xən dan (1939 – 7.1.1999) ana dan olub. 
“Çağ la yan”, “Kön lü mün ya di ga rı”, “Axıb ge dən gün lə ri miz”, “Azər-
bay ca nın sə si” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

17 iyun 1926 – Xalq rəs sa mı El bəy Hə sən oğ lu Rza qu li yev 
(1926 – 15.9.2007) ana dan olub. Əsər lə ri bir sı ra xa ri ci öl kə lər də 
sər gi lə nib. “Qa ra daş lar”, “Te le fon çu qız”, “Ar şın mal alan” (1965), 
“Ba kı da kü lək lər əsir”, “Gün keç di”, “Ar xa dan vu ru lan zər bə” və s. 
fi lm lə rin rəs sa mı olub.

17 iyun 2020 – Xalq rəs sa mı Ma yis Əli şir oğ lu Ağa bə yov 
(1.5.1941 – 2020) və fat edib. 20-dən çox fi l min (“Ba bək”, “Ni za mi”, 
“Qətl gü nü”, “Öz gə vaxt” və s.) qu ru luş çu rəs sa mı olub.

18 iyun 1917 – Gör kəm li bəs tə kar, pe da qoq, Xalq ar tis ti Əh məd 
Cöv dət İs ma yıl oğ lu Ha cı yev (1917 – 18.1.1994) ana dan olub. 
Azər bay can da sim fo nik mu si qi nin ya ra dı cı la rın dan bi ri dir, sək kiz  
sim fo ni ya, or kestr və xor üçün əsər lər bəs tə lə yib. Qa ra Qa ra yev lə 
bir lik də yaz dı ğı “Və tən” ope ra sı na gö rə SS Rİ Döv lət mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lüb.

18 iyun 1936 – Azər bay can SSR Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın 
qə ra rı ilə Ba kı Fəh lə Uşaq Teat rı Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı ad lan-
dı rı lıb. Teat rın rus böl mə si 1928-ci ilin 5 okt yab rın da ya ra dıl mış, 
Azər bay can böl mə si 1930-cu ilin 30 yan va rın da fəaliy yə tə baş-
la mış dı.

18 iyun 1998 – Azər bay can da “İn san hü quq la rı nın mü da fi əsi-
nə dair Döv lət Proq ra mı” qə bul olu nub. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı (2007) ilə bu ta rix “İn san hü quq la rı gü nü” ki mi tə sis 
olu nub.

18 iyun 2002 – Nax çı van da Bəh ruz Kən gər li Mu ze yi nin açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.

18 iyun 2010 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, qo boy ifa çı sı, pe-
da qoq Azər Can ba xış oğ lu Ab dul la yev (25.2.1929 – 2010) və fat 
edib. Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin so lis ti, Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sın da (in di ki BMA) Nə fəs və zərb alət lə ri ka-
fed ra sı nın mü di ri olub.

19 iyun 1900 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt yo ru Möh-
sün Sa dıq oğ lu Sə na ni (Cə fə rov; 1900 – 11.2.1981) Tifl  is də do-
ğu lub. Tifl  is də ki Azər bay can teat rın da çı xış edib. 1921-ci il də 
Ba kı ya gə lə rək Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rın da ça-
lı şıb. “Kənd li lər”, “Fə tə li xan”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Sehr li xa lat”, 
“Dağ lar da dö yüş” və s. fi lm lər də çə ki lib.

19 iyun 1924 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, pro fes sor, Əmək dar 
elm xa di mi Sey ful la Qüd rət oğ lu Əsə dul la yev (1924-2011) As ta ra 
ra yo nu nun Ər çi van kən din də ana dan olub.

19 iyun 1933 – Əmək dar me mar Av ro ra Əb dü lə ziz qı zı Sa la mo-
va (1933-1986) ana dan olub.

19 iyun 1934 – Azər bay can SSR Xalq Ko mis sar la rı So ve ti 15 
cild lik “Azər bay can En sik lo pe di ya sı nın nəş ri haq qın da” qə rar qə-
bul edib. La kin bu qə rar hə ya ta keç mə di. 70-80-ci il lər də 10 cild lik 
Azər bay can En sik lo pe di ya sı nəşr edil di.

19 iyun 1978 – Əmək dar ar tist İb ra him Məc nun oğ lu Qa ra dağ lı 
(1907-1978) və fat edib. Ağ daş teat rın da akt yor və re jis sor ki mi 
fəaliy yət gös tə rib.

20 iyun 1898 – Xalq ar tis ti Əli Mir zə oğ lu Qur ba nov (1898 – 
14.10.1962) Tifl  is də ana dan olub. Səh nə fəaliy yə ti nə bu ra da baş-
la yıb, 1925-ci il də Ba kı ya gə lə rək Aka de mik Dram Teat rın da ça-
lı şıb. “Bəx ti yar”, “Qız mar gü nəş al tın da”, “Bir qa la nın sir ri” və s. 
fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

20 iyun 1912 – Dra ma turq, tər cü mə çi Cab bar Hü seyn oğ lu 
Məc nun bə yov (1912-1967) İrə van da do ğu lub. “İliç bux ta sı”, “İl dı-
rım” və s. pyes lə ri ta ma şa ya qo yu lub.  

20 iyun 1914 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Əm rah Pa şa 
oğ lu Gül məm mə dov (1914-1987) Mar neuli ra yo nu nun Arap lı kən-
din də do ğu lub.

20 iyun 1915 – Xalq ar tis ti Sü ley man Ağa ba ba oğ lu Ələs gə rov 
(1915 – 10.12.1998) Ba kı da do ğu lub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın-
da ça lı şıb. “Bi zim Cə biş müəl lim”, “Bəx ti yar”, “Ba ba mı zın ba ba sı-
nın ba ba sı” və s. fi lm lər də çə ki lib.

20 iyun 1921 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti Ca han gir Şir gəşt oğ lu Ca-
han gi rov (1921 - 25.3.1992) Ba kı nın Ba la xa nı kən din də do ğu lub. 
“Ara zın o ta yın da” vo kal-sim fo nik poema sı, “Fü zu li”, “Nə si mi” kan-
ta ta la rı, “Azad”, “Xa nən də nin ta le yi” ope ra la rı və çox say lı mah nı-
la rın müəl li fi  dir. “Ko roğ lu”, “Ye nil məz ba tal yon”, “Də li Kür” fi lm lə ri-
nə mu si qi ya zıb.

20 iyun 1921 – Əmək dar ar tist, ta nın mış tar zən, pe da qoq  Fi ri dun 
Yu sif oğ lu Ələk bə rov (1921 – 9.11.2021) Gən cə də ana dan olub. 

20 iyun 1924 – Bib lioq raf, ədə biy yat şü nas, Azər bay can mət-
buat ta ri xi nin təd qi qat çı sı, pro fes sor Na zim Fər rux oğ lu Axun dov 
(1924-1994) Şu şa şə hə rin də ana dan olub.

Dün ya  
16 iyun 1313 – İn ti bah döv rü nün gör kəm li ital yan ya zı çı sı, şair 

Co van ni Bok kaç ço (Giovan ni Boc cac cio; 1313-1375) ana dan 
olub. Po vest və he ka yə lər top lu su olan “De ka me ron” əsə ri nin 
müəl li fi  dir.

16 iyun 1754 – Baş qırd şairi Sa la vat Yu la yev (1754-1800) ana-
dan olub. Ədə bi ya ra dı cı lı ğı ilə ya na şı, rus üs yan çı sı Ye mel yan 
Pu qa ço vun si lah da şı ki mi ta ri xə dü şüb.

16 iyun 1937 – Ame ri ka ya zı çı sı, sse na rist və dra ma turq Erik 
Si qal (Erich Wolf Se gal; 1937-2010) ana dan olub.

17 iyun 1818 – Fran sız bəs tə ka rı, di ri jor və pe da qoq Şarl Qu-
no (Char les Fran çois Gounod; 1818-1893) ana dan olub. “Faust”, 
“Ro meo və Cül yet ta” ope ra la rı nın müəl li fi  dir.

17 iyun 1882 – Rus bəs tə ka rı, di ri jor, piano çu İqor St ra vins ki 
(1882-1971) ana dan olub. “Mü qəd dəs ba har”, “Sə mən dər qu şu” 
ba let lə ri nin, “Bül bül” ope ra sı nın müəl li fi  dir.

18 iyun 1936 – Rus-so vet ya zı çı sı Mak sim Qor ki (Alek sey Mak-
si mo viç Peş kov; 28.3.1868 – 1936) və fat edib. Əsər lə ri: “Ana”, 
“Fo ma Qor de yev”, “Ar ta mo nov la rın işi”, “Klim Sam qi nin hə ya-
tı” (ro man lar); “Meş şan lar”, “Hə ya tın di bin də”, “Ye qor Bu lı çev və 
baş qa la rı”, “Vas sa Je lez no va” (pyes lər) və s.

19 iyun 1623 – Fran sız fi  lo so fu, ri ya ziy yat çı Blez Pas kal (Blaise 
Pas cal; 1623-1662) ana dan olub. “Din və di gər şey lər haq qın da dü-
şün cə lər”, “Əya lət ada mı na mək tub lar” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

19 iyun 1920 – Fran sız ki no re jis so ru İv Rob ber (Yves Ro bert; 
1920-2002) ana dan olub. Film lə ri: “Qa ra çək mə li uca boy sa rı şın”, 
“Uca boy sa rı şı nın qa yıt ma sı” və s.

19 iyun 1924 – Be la rus ya zı çı sı Va sil Bı kov (1924-2003) ana-
dan olub. Əsər lə ri: “Alp bal la da sı”, “Ölü lər ağ rı hiss et mir”, “Sot ni-
kov”, “Süb hə dək ya şa ma lı” və s. Əsər lə ri əsa sın da fi lm lər çə ki lib.

20 iyun 1819 – Fran sız bəs tə ka rı Jak Off  en bax (Jac ques Of-
fen bach; 1819-1880) ana dan olub. “Gö zəl Ye le na”, “Pa ris hə ya tı”, 
“Qul dur lar” və s. ope ret ta la rın müəl li fi  dir.

20 iyun 1932 – Rus şairi Ro bert Roj dest vens ki (1932-1994) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Rek vi yem”, “Otu zun cu əs rə mək tub”, “210 
ad dım” poema la rı və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan

16-20 iyunXatirə təqvimi

Mədəni-mənəvi zənginliklərimizi yaşadaq

Xalq oyun nü mu nə lə ri ya ran dı ğı 
dövr dən bu gü nə ki mi mən sub 
ol du ğu xalq la rın ya şa yış tər zi ni, 
et nik-mə də ni, mə nə vi də yər lə-

ri ni, adət-ənə nə və inanc lar sis te mi ni 
özün də əks et di rir. Də rin kök lə rə ma lik 
xalq oyun la rı za man keç dik cə müəy yən 
də yi şik li yə uğ ra ma sı na bax ma ya raq, 
on la rın ək sə riy yə tin də əsas əla mət lər 
qo ru nub sax la nı lıb.

Bə zi oyun nü mu nə lə rin də əzm kar lıq, güc, 
dö züm və cəld lik, bə zi lə rin də isə mə nə vi-
psi xo lo ji key fi y yət lər, li rik, poetik mə qam-
lar özü nü qa ba rıq şə kil də gös tə rir. On la rın 
bir ço xu sa də hə rə kət li ol maq la söz və səs 
kom po nent lə rin dən iba rət dir. 

Ya ğış yağ dır maq, kü lək əs dir mək, oca ğı 
alov lan dır maq, məh sul top la maq, ov et mək 
qay da la rı, od ba şın da rəqs et mək və bu ki mi 
baş qa oyun hə rə kət lə ri Qo bus tan qa yaüs tü 
təs vir lə rin də əks olu nub. Mə ra sim oyun la-
rı de dik də müəy yən bir kol lek ti vin küt lə vi 
şə kil də hə ya ta ke çir di yi müx tə lif hə rə kət lər 
nə zər də tu tu lur. Bu oyun nü mu nə lə ri ara-
sın da uşaq oyun la rı da özü nə məx sus lu ğu 
ilə fərq lə nir. Uşaq la rın sev di yi giz lən qaç, 
to pal dı qaç, çi lin ga ğac, hil top, qaç dı-qov-
du, qıy qı lıc-qıy ma qı lıc, dəs mal at dı, şən və 

ha zır ca vab lar klu bu, ey ni za man da təş kil 
olun muş hər han sı bir mə də ni-küt lə vi təd-
bir də xor la oxu nan müx tə lif növ mə ra sim 
nəğ mə lə ri nin mü şa yiəti ilə ifa edi lən folk lor 
rəqs lə ri mə də ni-mə nə vi zən gin li yi miz dən 
xə bər ve rir.

Mə də niy yət müəs si sə lə rin də fəaliy yət 
gös tə rən rəqs dər nək lə rin də unu dul muş 
qə dim xalq oyun la rı nın öy rə ni lə rək təb liğ 
edil mə si ol duq ca va cib dir. Folk lor ev lə-
rin də bu is ti qa mət üz rə fəaliy yət təc rü bə li 
mə də niy yət iş çi lə ri nin rəh bər li yi al tın da hə-
ya ta ke çi ril sə, da ha eff  ek tiv olar. İş ti rak çı-
la rın yaş xü su siy yət lə ri nə zə rə alın maq la 
xalq oyun la rı haq qın da mə lu mat saat la rı, 
mə ru zə lər təş kil et mək müm kün dür. Ke çi ri-
lə cək təd bir lər də oyun la rın han sı mə ra sim 
və adət-ənə nə lər lə bağ lı ol du ğu öy rə nil-
mə li dir. Yer lər də ke çi ri lən küt lə vi şən lik lər-
də, asu də vaxt lar da mil li və dün yə vi xalq 
oyun la rın dan is ti fa də ilə bağ lı da söh bət lər 
apa rıl ma lı dır. 

Folk lor ev lə ri nin təş kil et di yi təd bir lər də 
hə min əra zi lər də ya şa yan et nik qrup la rın 
iş ti ra kı da nə zə rə alın ma lı dır. Bun dan əla-
və, klub müəs si sə lə ri ara sın da xalq oyun-
la rı nın təb li ği məq sə di lə mü sa bi qə və fes-
ti val lar ke çir mək də bu mə na da eff  ek tiv 
olar. 

Bu gün müasir tex no lo ji ye ni lik lər mə də-
niy yət lə rin mü ba di lə si ni da ha da sü rət lən di-
rib. Bu pro ses də xalq la rın ma lik ol du ğu mə-
də ni zən gin lik lə ri qo ru yub ya şat ma la rı və 
təb liğ et mə lə ri çox va cib dir. Biz et nik-mə-
də ni sis te mi mi zə yad olan mü tə rəq qi əhə-
miy yət kəsb et mə yən axın la ra ta ri xi-mə də ni 
mi ra sı mız və xalq ya ra dı cı lı ğı nü mu nə lə ri-
nin ya şa dıl ma sı ilə müəy yən qə dər ca vab 
ve rə bi lə rik. Ona gö rə də mə də ni zən gin lik-
lə ri miz gənc lə rə da ha eff  ek tiv şə kil də təb liğ 
olun ma lı, mə qa mı gə lən də on la rın öz lə ri də 
mə də niy yə ti mi zin təb li ğat çı la rı na çev ril mə-
li dir lər. Bir söz lə, et nik-mə də ni var lı ğı mız 
mə də ni-mə nə vi də yər lə ri mi zin qo run ma sı, 
öy rə ni lib təb liğ olun ma sın dan ası lı dır.

Da hi lər de yib ki, ən dəh şət li müs təm lə kə 
yad mə də niy yət lər lə gə lən zə hər li tə sir lər-
dir. Bu gün döv lə ti mi zin hə ya ta ke çir di yi bir 
sı ra yer li və bey nəl xalq əhə miy yət li la yi hə-
lər, mə də ni proq ram lar bu sa hə də niy yət və 
mə ra mı mı zın gös tə ri ci si dir. 

Gə lin, döv lə ti mi zin bu is ti qa mət də real laş dır-
dı ğı la yi hə lə rə biz də dəs tək olaq. Xal qı mı za 
məx sus mə də ni sər vət lə ri ya şa daq və gə lə cək 
nə sil lə rə ər mə ğan edək.

Mahir Əbilov
Sabirabad rayonu Güdəcühür kənd Folklor 

evinin direktoru

“Mənim sevimli dəlim” Lənkəran səhnəsində

Azər bay can Döv lət Mə-
də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti nin (AD MİU) 
Teatr sə nə ti fa kül tə si nin 

II kurs TKA “B” qru pu tə lə-
bə lə ri nin iş ti ra kı ilə iyu nun 
12-də Lən kə ran Döv lət Dram 
Teat rın da Xalq ya zı çı sı El çi-
nin “Mə nim se vim li də lim” 
ta ma şa sı nü ma yiş et di ri lib. 

So vet İt ti fa qı nın da ğıl dı ğı 
dövr də in san la rın çaş qın lı ğın-
dan, Azər bay can cə miy yə tin-
də ya şa nan pro ses lər dən bəhs 
edən ta ma şa ya fa kül tə nin kurs  
rəh bə ri, Əmək dar ar tist, do sent 
Ya qut Pa şa za də qu ru luş ve rib.

Ta ma şa dan ön cə teat rın di rek-
to ru To fi q Hey də rov çı xış edə rək 
tə lə bə akt yor la rı sa lam la yıb və 

ap rel ayın da AD MİU-nun rek to-
ru Cey ran Mah mu do va, elə cə 
də uni ver si te tin müəl lim-tə lə bə 
he yə ti ilə ke çir di yi gö rüş ba rə də 

da nı şıb. Bil di rib ki, uni ver si tet tə-
lə bə lə ri nin Lən kə ran səh nə sin də 
oy na dıq la rı ta ma şa hə min gö rü-
şün bir nə ti cə si dir. 

Kurs rəh bə ri Ya qut Pa şa za də 
xoş və sə mi mi mü na si bə tə gö rə 
Lən kə ran teat rı nın rəh bər li yi nə 
və kol lek ti vi nə, lən kə ran lı ta ma-
şa çı la ra min nət dar lı ğı nı ifa də 
edib.

Son ra “Mə nim se vim li də lim” 
ta ma şa sı təq dim olu nub.  Səh-
nə əsə rin də El şad Şi ri nov, Kö-
nül Nə zə ro va, Yu sif İs ma yı lov, 
Zey nəb Əli ye va, Ni cat İs gən də-
rov, Bri li yant Zey na lo va, Əs mər 
İs ma yıl za də, Nər min Qu li ye va, 
Anar Hə sən za də, Ab bas Qən-
bə rov, Sə bi nə Hü sey no va, Lə-
man Sə li mo va, Fi dan Ağa za də, 
Əli Əsə dov və Ay dan Mə hər rə-
mo va çı xış edib lər.

Tə lə bə-akt yor lar sə fər za ma-
nı Lən kə ran teat rın da kı şə rait lə 
də ya xın dan ta nış olub lar.

Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyi
Şəkidə və Qəbələdə qeyd olunub

Dün ya şöh rət li Azər bay can bəs tə ka rı 
Fik rət Əmi ro vun 100 il li yi Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin 2022-ci il 15 mart 
ta rix li sə rən ca mı na uy ğun ola raq 

öl kə miz də və onun hü dud la rın dan kə-
nar da sil si lə təd bir lər lə qeyd edi lir.

Qey ri-Hö ku mət Təş ki lat la rı na Döv lət 
Dəs tə yi Agent li yi nin qran tı əsa sın da Fik-
rət Əmi ro vun 100 il li yi nə həsr olun muş la-
yi hə ni hə ya ta ke çi rən “İr si mi zin təd qi qi və 
təb li ği” İc ti mai Bir li yi də yu bi le yə öz töh fə-
si ni ve rir.

İyu nun 9-da “İr si mi zin təd qi qi və təb li ği” 
İc ti mai Bir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə bəs tə ka rın 
100 il lik yu bi le yi Şə ki Döv lət Re gional Kol le-
cin də qeyd olu nub.

Təd bir də kol le cin di rek to ru Sər dar Şə ri fov 
və ic ti mai bir li yin səd ri, Əmək dar mə də niy-
yət iş çi si Səadət Təh mi raz qı zı çı xış edə rək 
Fik rət Əmi ro vun sə nət ir sin dən söz açıb lar. 
Son ra S.Təh mi raz qı zı nın sse na ri si əsa sın-
da “Azər bay can te le fi lm” Ya ra dı cı lıq Bir li-
yin də çə ki lən “Fik rət Əmi rov” fi l mi nü ma yiş 
olu nub.

Təd bir Şə ki Döv lət Re gional Kol le ci tə-
lə bə lə ri nin ifa sın da kon sert proq ra mı ilə 

da vam edib. Kon sert də Fik rət Əmi ro vun 
“1001 ge cə” ba le tin dən “Oxa tan la rın rəq si”, 
“Se vil” ope ra sın dan Se vi lin və Dil bə rin ari-
ya la rı, “Göy göl”, “Lay lay” mah nı la rı, “Gö zün 
ay dın” mu si qi li ko me di ya sın dan Ley li nin 
mah nı sı və qız la rın xo ru səs lə nib.

“İr si mi zin təd qi qi və təb li ği” İc ti mai Bir li-
yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Fik rət Əmi ro vun 100 
il li yi nə həsr olu nan növ bə ti təd bir iyu nun 
10-da Qə bə lə Mə də niy yət Mər kə zin də ke-
çi ri lib. 

Təd bi ri İs ma yıl lı Re gional Mə də niy yət 
İda rə si nin baş  məs lə hət çi si, Qə bə lə ra yo-
nu üz rə nü ma yən də Nar gi lə Qa fa ro va aça-
raq iş ti rak çı la rı sa lam la yıb. 

Səadət Təh mi raz qı zı çı xış edə rək Fik rət 
Əmi ro vun 100 il li yi nin öl kə miz də ge niş şə-
kil də qeyd olun ma sın dan söh bət açıb.

Qə bə lə İn cə sə nət mək tə bi nin müəl lim və 
şa gird lə ri nin ifa sın da Fik rət Əmi ro vun əsər-
lə rin dən nü mu nə lər təq dim olu nub. Son ra 
Fik rət Əmi ro va həsr edil miş fi lm nü ma yiş 
olu nub, bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğı ba rə də fi  kir 
mü ba di lə si apa rı lıb.

La yi hə çər çi və sin də Şə ki və Qə bə lə də 
ke çi ri lən təd bir lə rin yer li ic ti maiy yət tə rə fi n-
dən ma raq la qar şı lan ma sı bö yük bəs tə ka-
rın mu si qi ir si nin əbə di ya şar lı ğı nın ifa də si-
dir. 

Fi dan Nə si ro va
BMA-nın el mitəd qi qat laborato ri ya sı nın 

el mi iş çi si

Türkiyəli alimlər
Aşıqlar Birliyində

Tür ki yə nin Ege Uni ver si te ti (İz mir) Türk Dün-
ya sı Araş dır ma la rı İns ti tu tu nun əmək da şı, 
do sent Pı nar Fe da kar və uni ver si te tin Döv lət 
Türk Mu si qi si Kon ser va to ri ya sı nın əmək da şı 
Ali Hik met Gök çen bu gün lər də Azər bay-
can Aşıq lar Bir li yin də (AAB)  qo naq olub lar. 

AAB-nin səd ri, Əmək dar elm xa di mi, pro-
fes sor Mə hər rəm Qa sım lı qo naq la rı sa lam-
la ya raq qu ru mun fəaliy yə ti ba rə də ət rafl  ı 
mə lu mat ve rib. 

Gö rüş də Tür ki yə də və Azər bay can da, 
elə cə də Bor ça lı da və Cə nu bi Azər bay can-
da aşıq sə nə ti nin möv cud du ru mu ilə bağ lı 
ge niş fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. Qo naq lar xü-
su si lə Bor ça lı aşıq mü hi ti, Bor ça lı aşıq la rı nın 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı, Bor ça lı aşıq ha va la rı-
nın özəl lik lə ri ilə ma raq la nıb lar. 

AAB-nin ka ti bi, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Mu sa Nə bioğ lu və fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 
pro fes sor Mah mud Al lah man lı nın da iş ti rak 
et di yi gö rü şün so nun da qo naq la ra Azər bay-
can aşıq sə nə ti, o cüm lə dən Bor ça lı aşıq 
mü hi ti nə dair ki tab lar hə diy yə olu nub.

“Kaktus çiçəyi”nin təqdimatı
İyu nun 10-da Sə məd 
Vur ğu nun Ev-Mu ze-
yin də is te dad lı ya zar 
Ay sel Fik rə tin “Kak tus 
çi çə yi” ad lı he ka-
yə, es se və şeir lər 
ki ta bı nın təq di mat 
mə ra si mi ke çi ri lib. 

Təd bir də Azər bay-
can Döv lət Mə də niy yət 
və İn cə sə nət Uni ver si-
te ti nin (AD MİU), Azər-
bay can Mil li Kon ser-
va to ri ya sı tər ki bin də 
Res pub li ka İn cə sə nət 
Gim na zi ya sı nın müəl-
lim və tə lə bə lə ri iş ti rak edib lər.

Əv vəl cə AD MİU-nun müəl li mi Kə ma lə 
Meh di ye va nın rəh bə ri ol du ğu Səh nə da-
nı şı ğı ka fed ra sı nın tə lə bə lə ri “Kak tus çi çə-
yi” ki ta bı nın mo tiv lə ri əsa sın da ha zır la nan 
kom po zi si ya ilə çı xış edib lər. Son ra Ay sel 
Fik rə tin özü nün ifa sın da “Sel ki mi” şeirin-
dən vi deoçarx nü ma yiş et di ri lib.

Mu ze yin di rek to ru Nü şa bə Ba ba ye-
va-Və ki lo va çı xış edə rək Ay sel Fik rə tin 

mən sub ol du ğu ailə nin la yiq li da vam çı sı 
ol du ğu nu (ta nın mış şair Fik rət Sa dı ğın qı-
zı – red.) vur ğu la yıb, müəl li fə ye ni ya ra dı-
cı lıq uğur la rı ar zu la yıb.

Di gər çı xış edən lər ki tab və müəl li fi n ya ra-
dı cı lı ğı haq qın da fi  kir lə ri ni bö lü şüb lər.

Son da Ay sel Fik rət təq di ma tın ke çi ril mə-
si nə şə rait ya ra dan mu ze yin əmək daş la-
rı na min nət dar lı ğı nı bil di rib və təd bir iş ti-
rak çı la rı na “Kak tus çi çə yi” ki ta bı nı təq dim 
edib.
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MƏDƏNİYYƏT

9-12 iyun ta ri xin də Pa ris də 
“Re ve la tions” (“re ve la tion” – 
vəhy, il ham) Bey nəl xalq Sə nət-
kar lıq və Ya ra dı cı lıq Bien na le si 
(İn ter na tional Bien nial of Crafts 
and Creation) ke çi ri lib. 

Eyfel qülləsinin qarşısında
məşhur “Grand Palais Ephe
mere”də 33 ölkədən 500dən
çox iştirakçını bir araya gətirən
sayca 5ci biennaledə ilk dəfə
Azərbaycan da təmsil olunub.
HeydərƏliyevFondunundəstə
yiilətəşkilolunmuşAzərbaycan
stendindəElvinNəbizadəninfe
nomenal“Gündüzvəgecə”əsəri
nümayişetdirilib.
“Revelations”biennalesininvə

FransaİncəsənətAtelyesiFede
rasiyasının prezidenti Od Taon
(Aude Tahon) layihədə Azər
baycanın iştirakından şad ol
duqlarınıbildirib.Oqeydedibki,
“Revelations” Beynəlxalq Bien
nalesininəsasməqsədibədiiya
radıcılıq sahəsində istedadların
aşkarlanması və tanıdılmasıdır.
O, Fransa İncəsənət Atelyesi
Federasiyası tərəfindən təşkil
olunandekorativsənətədairdi
gər salonlar haqqındaməlumat

verərək,Azərbaycanı bu salon
larda da görmək arzusunu ifa
də edib. “İncəsənət peşələri bu
narahat dünyada yaxşı bələdçi
dir.Tamoptimist,davamlıhəyat
vəyaradıcılıqməkanlarıkimibu
peşələr ümid, təxəyyül və şən
likdaşıyıcılarıdır”deyənO.Taon
belə yaradıcılıq və sənətkarlıq
salonlarının beynəlxalq incəsə

nət dialoqu məkanı olduğunu
vurğulayıb.
Bildirib ki, Azərbaycan sten

dindənümayişetdirilən“Gündüz
vəgecə”əsərininhələşəklinigö
rəndəheyranolub:“Buəsərsa
lonumuzuşərəfəndirir.Əminəm
ki,ziyarətçilərbuəsərvasitəsilə
Azərbaycanıdahadərindənkəşf
edəcəklər”.

Heykəltəraş Elvin Nəbizadə
biennaledəiştiraketməkdənşərəf
duyduğunubildirib.“Müasirdünya
da mövcud təlatümlər və mürək
kəbhadisələr,eləcədəpandemiya
yaradıcı insanlarda sənət ruhunu
müəyyən dərəcədə zəifədib. Tə
şəbbüsü və dəstəyi ilə yaradıcı
ruhumu canlandırdığı, belə möh
təşəm biennaledə iştirak etməyi
mə imkan yaratdığı üçünHeydər
ƏliyevFonduna,onunrəhbərliyinə
dərintəşəkkürümübildirirəm”,de
yəE.Nabizadəqeydedib.
Əsəri haqqındaməlumat verən

müəllif “Gündüz və gecə” instal
yasiyasınınikilixarakterdaşıdığını
vurğulayıb. Bildirib ki, ziyarətçilər
instalyasiyanın ətrafında dolaşa
raq,əsərinbirhissəsinəçevrilərək
onudahadərindənhissedəcəklər.
“Gündüz və gecə” instalyasi

yasımüasir dövrdə vacib prob
lemlərdən olan təbiətin və ətraf
mühitin çirklənməsi, plastik tul
lantılarla mübarizə məsələsinə
diqqəticəlbedir.

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

300 il əv vəl...
18 iyun 1722-ci il dəIPyotrunbaşçılığıilərusqoşunlarınınHəş

tərxandanAzərbaycan torpaqlarına yürüşübaşlanıb. Buərəfədə
(15iyun)ŞirvanvəXəzəryanıəhaliyəbəyannaməünvanlayanrus
çarıyerliəhaliyəqarşıpisniyyətlərininolmadığınıbildirmişdi.İlkyü
rüşdən nəticə əldə edə bilməyən I Pyotr bir il sonra yenidən qo
şunlarınıregionagöndərdi.Səfəvidövləti ilə imzalananPeterburq
müqaviləsinə(12sentyabr1723cüil)əsasən,AzərbaycanınXəzər
yanıəraziləri(Bakıdadaxilolmaqla)Rusiyanınnəzarətinəkeçdi.

207 il əv vəl...
18 iyun 1815-ci il dəNapoleon ordusunun tamamilə darmadağın

edilməsi ilənəticələnənVaterloo (Belçikadayaşayışməntəqəsi) dö
yüşüolub.MüttəfiqlərtərəfindənsürgünəgöndərildiyiElbaadasından
qaçaraqFransayagələn(“100günlükhakimiyyət”)vəordusunuyeni
dən toplayaraqBelçikaüzərinəhücumakeçənNapoleon ingilishol
landalmanqüvvələri tərəfindənməğlubedilib.Napoleon İngiltərənin
nəzarətindəolanMüqəddəsYelenaadasınaömürlüksürgünolunub.

104 il əv vəl...
16 iyun 1918-ci il də AzərbaycanXalqCümhuriyyətininMilliŞura

sıvəmüvəqqətihökumətiTifisdənGəncəyəköçüb.Cümhuriyyətin
keçicipaytaxtıelanedilənGəncəNurupaşanınbaşçılıqetdiyi türk
(Osmanlı)qoşunlarınınnəzarətindəidi.

17 iyun 1918-ci il-
dəGəncədə ilk iclası
nıkeçirənAzərbaycan
Milli Şurası yaranmış
vəziyyəti nəzərə ala
raq fəaliyyətini da
yandırmaq və yeni
parlament formalaşa
nadək bütün hakimiy
yəti (qanunvericilik və
icra)NazirlərŞurasına
vermək barədə qərar
qəbuledib.BuaddımNurupaşanıntövsiyəsi ilə,daşnakbolşevik
(“BakıSoveti”)qüvvələriiləmübarizədəçevikqərarlarqəbuletmək
naminəatılmışdı.İyunun1618dəKürdəmircəbhəsində,Göyçayın
Qaraməryəmkəndiyaxınlığındailkdöyüşoldu.

17 iyun 1918-ci il dəXalqCümhuriyyətininSəhiyyəNazirliyitəşkil
olunub,XudadatbəyRəfibəylisəhiyyənaziritəyinedilib.Prezident
HeydərƏliyevin4iyun2001ciiltarixlisərəncamıilə17iyunAzər
baycandasəhiyyəişçilərininpeşəbayramıgünüelanolunub.

103 il əv vəl...
16 iyun 1919-cu il dəAzərbaycanla Gürcüstan arasında hərbi

müttəfiqlik paktı imzalanıb.Azərbaycan gürcü tərəfə neft verərək
əvəzində silahsursat almağa başlayıb. Hərbi pakta görə, tərəf
lərRusiyanıntəcavüzünəqarşıbirbirinədəstəkverməli idi.Lakin
1920ciilinaprelindəXIQırımızıordununAzərbaycanahücumuza
manıGürcüstanbuöhdəliyədeyil,özününmüstəqilliyinintanınması
barədəruslarlaseparatdanışıqlaraüstünlükverdi.

102 il əv vəl...
19 iyun 1920-ci il də Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından Fətəli

xanXoyskiTifisdəerməniterrorçularıAramErkayanvəMisakQriqor
yantərəfindənqətləyetirilib.TerroraktınəticəsindəXəlilbəyXasməm
mədov(Cümhuriyyətinədliyyəvədaxiliişlərnaziri)ağıryaralanıb.

78 il əv vəl...
17 iyun 1944-cü il dəDanimarkailəİslandiyaarasındauniya(ittifaq)

sonaçatıb.Hərikiölkədəkeçirilənreferendumnəticəsindəİslandiya
müstəqilrespublikaelanolunub.Buzlaqlarölkəsiİslandiya(ərazisi103
minkvadratkilometr)XIVəsrinsonundanDanimarkanınhökmranlığı
altındaidi.Danimarkaİslandiyauniyası1918ciildəyaradılmışdı.

61 il əv vəl...
19 iyun 1961-ci il dəKüveytmüstəqillikəldəedib.XVIəsrdənOs

manlıimperiyasıtərkibindəolanKüveyt1899cuildəBritaniyanınpro
tektoratlığınakeçmişdi.

30 il əv vəl...
16 iyun 1992-ci il dəAzərbaycanlaRumıniya(ölkəmizinmüstə

qilliyini1991ci ildekabrın11də tanıyıb)arasındadiplomatikmü
nasibətlərqurulub.

17 iyun 1992-ci il dəAzərbaycanBelçika(ölkəmizinmüstəqilliyini
1991ciildekabrın31dətanıyıb)ilədiplomatikmünasibətlərqurub.

29 il əv vəl...
18 iyun 1993-cü il dəPrezidentƏbülfəzElçibəygecəikəngizlişəkil

dəbirqrupAXCfəalıiləBakınıtərkedərəkNaxçıvanınOrdubadrayo
nununKələkikəndinəgedib.Buhərəkətölkədəhakimiyyətböhranını
dahadaağırlaşdırıb.HəmingünteleviziyailəxalqamüraciətedənAli
SovetinsədriHeydərƏliyevrespublikayarəhbərliyiözüzərinəgötür
məyəməcburolub.

21 il əv vəl...
18 iyun 2001-ci il dəPrezidentHeydərƏliyev“Dövlətdilininişlən

məsinintəkmilləşdirilməsihaqqında”fərmanimzalayıb.Fərmanaəsa
sən,2001ciil1avqusttarixindənAzərbaycandilindəolanbütünçap
məhsullarılatınqrafikalıəlifbayakeçib,bütünrəsmiyazışmavəsənəd
ləşməlatınqrafikasındaaparılmağabaşlanıb.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Safranboluda “Qızıl zəfəran” sənədli filmlər festivalı 

Tür ki yə nin Saf ran-
bo lu şə hə rin də 
ənə nə vi “Qı zıl 
zə fə ran” Bey nəl-

xalq sə nəd li film lər 
fes ti va lı bu il 8-11 iyun 
ta ri xin də ke çi ri lib. 
“Mə də ni irs və mü ha-
fi zə” möv zu su na həsr 
olu nan fes ti val da 
Azər bay can Mə də-
niy yət Na zir li yi nin 
TÜRK SOY-da kı nü ma-
yən də si El çin Qa far lı 
da iş ti rak edib.

Bu il 23cüsü keçirilən festival sə
nədlifilmlərinnümayişi,çıxışlar,sər
gilər, konsertlər, səhnə şouları və
yerlimətbəxintəbliğikimibirçoxtəd
birlərləzənginolub.
Leyla Dizdar Mədəniyyət Mərkə

zindəkeçirilənbağlanışmərasimində
sənədlifilmvəfotomüsabiqələriüzrə
qaliblərtəltifedilib.
TürkrejissoruAslıAkdağın“Gözlə

mə” filmi “Ən yaxşı sənədli filmmü
kafatı”nıallb.“Münsifərheyətininxü
susi mükafatı” Fransa rejissoru Siril
Kornuya “Mamodi, sonuncu baobab
qazanı”filminəgörəverilib.Tammet
rajlı film üzrə mükafata “Ədviyyatlı
desert”filmininrejissoruDidemŞahin
layiqgörülüb.
Foto müsabiqəsində Barış Topde

mir“Toxuculuq”əsəriiləbirinci,Ahmet
Harmancı “Fotoqraf” əsəri ilə ikinci,

MehmetYılmaz“Mədəni irs”əsəri ilə
üçüncümükafatalayiqgörülüblər.
Qaliblərə mükafatları Safranbo

luBələdiyyəsininbaşqanıvə festival
komitəsinin rəhbəri  Elif Köse, Saf
ranbolu kaymakamı Mehmet Tür
köz,İzmitBələdiyyəsibaşqanıFatma
Kaplanvəbaşqalarıtəqdimediblər.
Tədbir çərçivəsində Safranbolu Bə

lədiyyəsibaşqanıiləgörüşənElçinQa
farlı TÜRKSOYun Baş katibi Sultan
Raevinsalamlarınıçatdırıb,dəvətəgö
rə təşəkküredib.GörüşdəTÜRKSOY
ilə Safranbolu Bələdiyyəsi arasında
birgəlayihələrdəmüzakirəedilib.Elçin
Qafarlı bələdiyyə başqanına TÜRK
SOYun xatirə hədiyyəsini və “Qara
bağ:işğaldanəvvəlvəsonra”kitabal
bomunutəqdimedib.

MehparəSultanova 
Ankara

Daşkənddə “Azərbaycan mətbəxi günü” 

Ö
z bə kis ta nın pay tax tı Daş kənd də “Azər bay can 
mət bə xi gü nü” ke çi ri lib. Təd bir Daş kənd də 
fəaliy yət gös tə rən “Ye mə li” Azər bay can res to-
ra nı nın təş ki lat çı lı ğı, öl kə mi zin qi da is teh sal çı sı 

“Azər sun Hol dinq” və Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev 
adı na Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi nin (AMM) 
dəs tə yi ilə real la şıb.

“Azərbaycanmətbəxigünü”ndəyerliişadamları,me
diamənsubları,azərbaycanlılariştirakediblər.
“Yeməli”restoranındirektoruElgünƏliyevvədigərçı

xışçılarAzərbaycanmətbəxininölkəninmədəniyyəti və
təbiətikimizəngin,rəngarəngolduğunuqeydediblər.
“Azərbaycanmətbəxigünü”ndəplovvədolmanınnöv

ləri,habeləçığırtma,qutab,millişirniyyatlar–şəkərbura,
paxlava,qoğal tədbir iştirakçılarına təqdimedilib,müx
təlif yeməklərin hazırlanması üzrə ustad dərsləri təşkil
olunub.
TədbirdəAMMtərəfindənAzərbaycanmədəniyyətinə,

mətbəxinəaidxüsusiguşəhazırlanıb,millimusiqialət
lərimiz,suvenirlərimiz,nəşrlərsərgilənib.“AzərsunHol
dinq”şirkətitərəfindənmilliistehsalolanərzaq,çaylarvə
içkilərtəqdimedilib.
AMMinnəzdindəki“Azərbaycanqızları”rəqsansamb

lının,musiqiçilərinçıxışlarıdatədbirərəngqatıb.

Parisdəki biennaledə azərbaycanlı 
heykəltəraşın “Gündüz və gecə”si

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun 
layihəsi üzrə Vyanada daha bir təqdimat 

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti 
və İr si Fon du nun “Türk dün ya-
sı nı bir ləş di rən ədə bi kör pü” 
ad lı la yi hə si çər çi və sin də 
Vya na da türk ya zı çı sı Ömər 
Sey fəd di nin (1884-1920) “He-
ka yə lər” ki ta bı al man di lin də 
təq dim edi lib. Fon dun, Azər-
bay ca nın və Tür ki yə nin Avst ri-
ya da kı sə fir lik lə ri nin bir gə təş kil 
et di yi təq di mat Vya na Yu nus 
Əm rə İns ti tu tun da ke çi ri lib.

Mərasimdə Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
prezidenti Günay Əfəndiyeva,
AzərbaycanınAvstriyadakı səfi
riRövşənSadıqbəyli,Türkiyənin
Avstriyadakı səfiri Ozan Cey
hun, Vyana Yunus Əmrə İnsti
tutunun rəhbəriAyşeYorulmaz,
araşdırmaçıyazar Orxan Aras,
Türkiyənin Erciyes Universiteti
nin professoru Hülya Argünşah
vəbaşqalarıiştirakediblər.
Səfir Ozan Ceyhun bildirib

ki, türk ədəbiyyatının inkişafına
əhəmiyyətlitöhfələrverənÖmər
Seyfəddin qısa hekayələr janrı

nın önəmli imzalarından biridir
və Türkiyənin imperatorluqdan
cümhuriyyətə keçid dönəmində
milli dildəədəbiyyatın formalaş
masındaonunxüsusiroluolub.
Günay Əfəndiyeva öz çıxışın

daavstriyalıoxucularıTürkdün
yasını birləşdirən ədəbi incilərlə
görüşdürdüklərini diqqətə çatdı
rıb.FondunprezidentiÖmərSey
fəddininəsərlərivəümumiyyətlə,
ədəbifəaliyyətiilətürkdilininöz

ləşməsinə çalışdığını, türkçülük
axınınınqurucuvəöncüllərindən
biriolduğunuqeydedib.Beynəl
xalqTürkMədəniyyətivəİrsiFon
dununfəaliyyətindəndədanışan
Günay Əfəndiyeva təşkilatın
məqsədinin türk xalqlarının tari
xini,adətənənələrini,musiqisini,
ədəbiyyatını,incəsənətini–ümu
miyyətlə,mədəni irsiniqorumaq,
təbliğ etmək, gələcək nəsillərə
ötürməkolduğunuvurğulayıb.

Uzun illər Almaniyada yaşa
yan araşdırmaçı yazar Orxan
Aras, tərcüməçi German Kohl,
Ömər Seyfəddinlə bağlı elmi
məqalələri ilə tanınanprofessor
HülyaArgünşahgörkəmliyazıçı
nıncəmi36 ilyaşamasınabax
mayaraq, türk ədəbiyyatına bö
yüktöhfələrverdiyiniqeydedib,
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivə
İrsiFondununtürkədəbiyyatının
Avropada tanıdılması yönündə
çalışmalarını yüksək qiymətlən
diriblər.
FonduntəşəbbüsüiləTRTtə

rəfindənçəkilmişÖmərSeyfəd
dininhəyatvəyaradıcılığınadair
sənədlifilmgöstərilib.
SondaAzərbaycanınXalqar

tisti Mehriban Zəki qopuzda ifa
edərəkşeirlərsöyləyib.
Xatırladaq ki, bundan öncə

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivə
İrsi Fondunun “Türk dünyasını
birləşdirən ədəbi körpü” adlı la
yihəsi üzrə Vyanada almanca
nəşr olunmuş “Azərbaycan qa
dın şairlərinin poeziya antologi
yası”nıntəqdimatıolmuşdu.

“Sonuncu” filmi Rusiyada mükafata layiq görülüb
Re jis sor Fa riz Əh mə do vun “So nun cu” 
sə nəd li fil mi Ru si ya Fe de ra si ya sı nın 
Çe bok sa rı şə hə rin də (Çu va şi ya Res pub-
li ka sı) ke çi ri lən 15-ci Bey nəl xalq Ki no 
Fes ti va lın da qı sa met raj lı film lər üz rə mü-
sa bi qə də baş mü ka fa ta la yiq gö rü lüb.

Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakı
Media Mərkəzi və “Salnaməfilm” studiyası
tərəfindənistehsalolunmuşfilminbaşprodü
seriArzuƏliyeva,prodüserləriOrmanƏliyev
vəNazimHüseynov, rejissoruFarizƏhmə
dov,ssenarimüəllifəriEsmiraƏyyubvəFa
riz Əhmədovdur. Filmin quruluşçu operatoru
polşalı kinematoqrafçı Mateuş Çuxnovskidir.

FilmXəzərdəkiKürdiliadasınınsonuncusaki
niVitaliPronindənbəhsedir.

“Sonuncu”sənədlifilmiötənilpremyerasını
50ciRotterdamBeynəlxalqFilmFestivalında
etdikdən sonramüxtəlif ölkələrdə festivallar
danümayişolunub.EkranəsəriBosniyavə
Herseqovinadakeçirilən15ci“JahorinaFilm
Festivalı”nda“Ənyaxşısənədlifilm”nominasi
yasıüzrə“GoldenMaple”(“Qızılağcaqayın”),
Polşada“OFFCİNEMA”25ciBeynəlxalqSə
nədliFilmFestivalında“BronzeCastle”(“Bü
rüncqəsr”)mükafatlarınalayiqgörülüb.
Onudaqeydedəkki,Çeboksarıfestiva

lında tammetrajlıfilmlərüzrəmüsabiqənin
münsifər heyətinə azərbaycanlı kinoşü

nas, rejissor, Əməkdar incəsənət xadimi
AyazSalayevsədrlikedib.
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