
Xə bər ver di yi miz ki mi, 16-22 iyun ta ri xin-
də Vo kal çı la rın Bül bül adı na VIII Bey nəl-
xalq mü sa bi qə si ke çi ri lib.

Azər bay can vo kal mək tə bi nin ba ni si, 
SSRİ Xalq ar tis ti Bül bü lün ana dan ol ma-
sı nın 125 il li yi nə həsr olu nan mü sa bi qə də 
Azər bay can, Tür ki yə, Öz bə kis tan, Qa za-
xıs tan, Mon qo lus tan, İs rail, Ru si ya və di gər 
öl kə lər dən 100-ə ya xın vo kal çı iş ti rak edib. 
18-35 yaş ara lı ğın da olan iş ti rak çı la rın sı ra-
sın da ope ra mü ğən ni lə ri, or ta və ali mu si qi 
təh si li müəs si sə lə ri nin mə zun la rı və tə lə bə-
lə ri yer al mış dı. 

Ba kı da, M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da ke çi ri lən 
din lə mə lər də iş ti rak çı la rın ifa la rı bey nəl xalq 
mün sifl  ər he yə ti tə rə fi n dən qiy mət lən di ri lib.

Mün sifl  ər he yə ti nin qə ra rı ilə Qran-pri mü-
ka fa tı na Azər bay can təm sil çi si El mi na Hə-
sə no va la yiq gö rü lüb. Həm çi nin 1-ci (Ankh-
ba yar Enkh bold, Mon qo lus tan), 2-ci (Ni ki ta 
Vol kov – Ru si ya və Ol qa Ru dik – Uk ray na) 
və 3-cü (Ba luan Ber ke nov – Qa za xıs tan, 
Alek sand ra So ko lo va – Ru si ya, Hə mid Əb-
dü lov – Azər bay can) yer lər, elə cə də hə vəs-
lən di ri ci (4-cü yer) və mü sa bi qə nin xü su si 
mü ka fat çı la rı elan olu nub.

İyu nun 22-də mə də niy yət pay tax tı mız və 
Bül bü lün doğ ma yur du Şu şa şə hə rin də mü-
sa bi qə nin ye kun qa la-kon ser ti və laureat la-
rın mü ka fat lan dı rıl ma sı mə ra si mi ke çi ri lib. 
Şu şa nın əs ra rən giz tə biətin dən il ham alan 
ifa çı la rın çı xış la rı al qış lar la qar şı la nıb.

Xa tır la daq 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, 1997-ci il də Pre zi dent Hey dər 
Əli ye vin mü va fi q sə rən ca mı ilə ke çi ri lib. 

25 il lik ta ri xi ər zin də mü sa bi qə yə ilk də fə 
Bül bü lün doğ ma yur du da ev sa hib li yi edib.
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səh. 5

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

Ordum da var, yurdum da...
26 iyun Azər bay can Si lah lı Qüv və lər Gü nü dür. 1918-ci il iyu nun 
26-da Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Hö ku mə ti ilk əla hid də di vi-
zi ya nın ya ra dıl ma sı ba rə də qə rar qə bul edib. Pre zi dent Hey dər 
Əli ye vin 22 may 1998-ci il ta rix li fər ma nı ilə 26 iyun Si lah lı Qüv-
və lər Gü nü elan olu nub. Əla mət dar gün mü na si bə ti lə böl gə lər-
də ki mə də niy yət müəs si sə lə rin də təd bir lər ke çi ri lib, Azər bay can 
xal qı na əbə di Zə fər ru hu bəxş edən, əzə li tor paq la rı mı zı ya ğı dan 
qur ta ran Or du mu zun qəh rə man lı ğın dan söz açı lıb.

Bər də RMİ Bər də Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sın da “Mü zəff  ər 
Or du muz” ad lı təd bir təş kil edi-
lib. İda rə nin rəisi Və si lə Möh-
sü mo va de yib ki, Və tən mü ha-
ri bə sin də rə şa dət li Azər bay can 
Or du su 30 ilə ya xın müd dət ər-
zin də düş mən tap da ğı al tın da 

qa lan tor paq la rı mı zı iş ğal dan 
azad edib, əs gər və za bit lə ri miz 
qəh rə man lıq das ta nı ya ra dıb lar. 
Çı xış edən hərb çi lər Ali Baş Ko-
man da nın rəh bər li yi ilə Və tən 
mü ha ri bə sin də qa za nıl mış par-
laq Qə lə bə ba rə də da nı şıb lar. 
Son ra kon sert proq ra mı təq dim 

olu nub. Bir qrup hər bi qul luq çu 
mə də ni-küt lə vi təd bir lər də fəal 
iş ti ra kı na gö rə re gional ida rə nin 
fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lib.

Re gional ida rə nin rəisi və mə-

də niy yət iş çi lə ri Yev lax şə hə rin-
dən olan Və tən mü ha ri bə si şə hi-
di Sa diq Əs gə ro vun ailə si nə baş 
çə kib lər.

davamı səh. 4-də

UNESCO-nun yaradıcı şəhərləri
Şəki, Bakı və Lənkəranla bağlı təbliğat aparılır

Mə lum ol du ğu ki mi, UNES CO-nun Ya ra dı-
cı Şə hər lər Şə bə kə si nə Azər bay can dan 3 
şə hər –  Şə ki (2017, “sə nət və sə nət kar lıq” 
te ma ti ka sı) və Ba kı (2019, “di zayn” te ma-
ti ka sı) və Lən kə ran (2021, “qast ro no mi ya” 
te ma ti ka sı) da xil edi lib. 

Ya ra dı cı Şə hər lər Şə bə kə si nə  da xil olan 
şə hər lə rin bey nəl xalq təq di ma tı və təb li ği, 
yer li şə hər ya ra dı cı lı ğı və kreativ li yi nin in ki-
şa fı is ti qa mə tin də Mə də niy yət Na zir li yi və 
Azər bay can Ya ra dı cı Sə na ye lər Fe de ra si ya-
sı bir lik də so sial şə bə kə he sab la rı üzə rin dən 
təb li ğat-maarifl  ən dir mə iş lə ri nə start ve rib.  

Mə də niy yət Na zir li yi və tə rəf daş la rı hə min 
post la rın və mə lu mat la rın mil li və bey nəl xalq sə-
viy yə də po pul yar laş ma sı üçün ge niş ic ti maiy yə ti 
qeyd olu nan sə hi fə lə ri iz lə mə yə də vət edir. Bu-

nun la ya na şı, adı çə ki lən ya ra dı cı şə hər lər lə bağ lı 
iz lə yi ci lər tə rə fi n dən hər han sı ma raq lı məz mu-
nun pay la şıl ma sı is tə yi ola ca ğı təq dir də hə min 
mə lu mat la rı  acif@creati ve.az və in fo@gci.az 
elekt ron poçt la rı na gön də ril mə si xa hiş olu nur. 

Azər bay ca nın UNES CO-nun Ya ra dı cı Şə-
hər lər Şə bə kə si nə da xil olan 3 şə hə ri nin “Fa-
ce book” və “İns tag ram” so sial şə bə kə lə rin də 
mü va fi q sə hi fə lə ri var.

Vokalçıların Bülbül adına müsabiqəsinə Şuşada yekun vuruldu
25 il öncə təməli qoyulan müsabiqəyə ilk dəfə sənətkarın yurdu da ev sahibliyi etdi

“İqtisadiyyat, siyasət vacibdir, lakin bizi 
birləşdirən əsas dəyər mədəniyyətdir”

Mə də niy yə ti miz, in cə sə nə ti miz, ümu miy yət lə, xalq la rı mı zın 
kök lə ri bir dir. Bu gün Azər bay can di lin də oxu nan mah nı lar, 
nəğ mə lər san ki Azər bay can mü ğən ni lə ri tə rə fin dən ifa olun-
du. Bu, nə yi gös tə rir? Xalq la rı mı zın bir li yi ni.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev bu söz lə ri 
iyu nun 22-də Öz bə kis ta nın Xi və şə hə rin də həm ka rı Şav kat Mir-
zi yo yev lə bir gə öz bək sə nət çi lə ri ilə söh bət edər kən de yib.

Xa tır la daq ki, iyu nun 21-də Öz bə kis ta na döv lət sə fə ri nə ge dən 
Pre zi dent İl ham Əli yev pay taxt Daş kənd də ke çi ri lən gö rüş və 
təd bir lər dən son ra er tə si gün Xa rəzm vi la yə ti nin in zi ba ti mər kə-
zi nə – öl kə nin qər bin də ki Ür gənc şə hə ri nə gə lib. Ha va li ma nın-
da İl ham Əli ye vi Öz bə kis ta nın döv lət baş çı sı Şav kat Mir zi yo yev 
qar şı la yıb. Son ra pre zi dent lər Xa rəzm vi la yə ti nin Xi və şə hə ri nə 
ge dib lər.

Xi və şə hə rin də Pre zi dent Şav kat Mir zi yo yev tə rə fi n dən Azər-
bay can Pre zi den ti nin şə rə fi  nə qə bul təş kil edi lib.

Qə bul da kon sert proq ra mı təq dim olu nub. Döv lət baş çı la rı Öz-
bə kis tan in cə sə nət us ta la rı nın çı xış la rı nı din lə yib, on lar la söh bət 
edib lər.

davamı səh. 2-də

“Qarabağ gecəsi” adlı
xeyriyyə konserti keçiriləcək

İyu nun 26-da Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın 
səh nə sin də Qa ra bağ Dir çə liş Fon du nun tə şəb bü sü və təş ki-
lat çı lı ğı, Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki la ti dəs tə yi ilə “Qa ra bağ 
ge cə si” ad lı xey riy yə kon ser ti ke çi ri lə cək.

Kon sert də Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın rek-
to ru, Qa ra bağ Dir çə liş Fon du mü şa hi də şu ra sı nın üz vü, Xalq 
ar tis ti Fər had Bə dəl bəy li, Q.Qa ra yev adı na Azər bay can Döv lət 
Ka me ra Or kest ri nin bə dii rəh bər və baş di ri jo ru, Xalq ar tist lə-
ri Fəx rəd din Kə ri mov, Sa mir Cə fə rov, Əmək dar ar tist lər Ay gün 
Zey na lo va, Ay gün Bəy lər, Ar zu Əli ye va, Cey la Se yi do va, “Mu-
ğam” te le vi zi ya mü sa bi qə si qa lib lə ri Gü nay İmam ver di ye va, Ba-
bək Şu şa lı və ifa çı Cə lal Kə ri mov çı xış edə cək lər.

Bə dii his sə dən son ra fi  lar mo ni ya nın yay za lın da rəs mi zi ya fət 
ola caq.

Kon sert və zi ya fət üçün bi let lə ri Qa ra bağ Dir çə liş Fon du na mü-
ra ciət edə rək, həm çi nin “iTic ket.az” say tın dan və sa tış mən tə qə-
lə rin dən əl də et mək müm kün dür. 

Kon sert dən əl də olu nan və sait iş ğal dan azad edi lən əra zi lə rin 
bər pa sı və ye ni dən qu rul ma sı is ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lən təd-
bir lə rə yö nəl di lə cək.

İranla kino sahəsində əməkdaşlıq 
imkanları müzakirə olunub

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 20-21 iyun ta rix lə rin də İran da 
sə fər də olub. Sə fər çər çi və sin də İra nın Mə də niy yət və İs lam 
İr şa dı Na zir li yi nin nəz din də fəaliy yət gös tə rən Ki no və Audiovi-
zual İş lər Təş ki la tı nın rəh bər li yi ilə də gö rüş ke çi ri lib. 

Anar Kə  ri  mov öl  kə  miz  də ki  no sa  hə  si  nin in  ki  şa  fı  nın mə  də  niy  yət 
si  ya  sə  ti  nin priori  tet is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri ol  du  ğu  nu bil  di  rib, ye  ni 
ya  ra  dı  lan Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Ki  no Agent  li  yi haq  qın  da mə -
lu  mat ve  rib. 

səh. 3

İyu nun 22-də Ba kı Konq-
res Mər kə zin də yer li və 
bey nəl xalq di zay ner lə rin III 
“Azer baijan De sign Award” 
(“Azər bay can di zayn mü ka-
fa tı”) mü sa bi qə si nin ye kun 
təd bi ri ke çi ril di.

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs-
tə yi və Azər bay can Di zay ner lər 
As so siasi ya sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 
ger çək lə şən təd bir dən əv vəl qo-
naq lar müx tə lif di zayn təş ki lat la-
rın dan və no mi na si ya üz rə təq-
dim edi lən iş lər dən iba rət sər gi 
ilə ta nış ol du lar.

Təd bir də çı xış edən mə də niy-
yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur 
Əli yev de di ki, xalq ola raq biz bu 
coğ ra fi  ya da və ta rix də hə mi şə 
di zayn işi ilə məş ğul ol mu şuq: 
“Biz dən qa baq bu tor paq lar da 
ya şa yan əc dad la rı mız hə mi şə 

döv lət, bay raq, fi  kir, fəl sə fə di-
zay nı ve rib lər. Bu, za man la bi zim 

mə də niy yə ti mi zin bir his sə si nə 
çev ri lib. Ta ri xi mi zin ye ni sə hi fə-

sin də bi zim və biz dən son ra kı 
nə sil lə rin üzə ri nə bö yük mə su liy-
yət dü şür. Bu gün bu ra da ra hat 
şə kil də be lə təd bir lə ri ke çir mə yi-
miz, ilk növ bə də Ali Baş Ko man-
dan, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi al tın da şü caət gös tə-
rən Or du mu zun, əs gər lə ri mi zin 
səy lə ri nin nə ti cə si dir. Biz bu Qə-
lə bə əz mi ilə iş ğal dan azad edi-
lən tor paq lar la bu coğ ra fi  ya nın 
di zay nın da bö yük bir də yi şik lik lər 
et dik. Bu Qə lə bə ni və əz mi qo-
ru maq və mə də ni ir si mi zə sa hib 
çıx maq üçün hər bi ri miz öz sa hə-
miz də pe şə kar ol ma lı yıq”.

davamı səh. 2-də

III “Azerbaijan Design Award” 
müsabiqəsi başa çatdı

“Görünməz adam”ın 
sənət dünyası

Azər bay can qra fi ka sı nın alt mı şın cı 
il lə rə tə sa düf edən in ki şa fı və əl də 
olu nan mü vəf fə qiy yət lə rin kö kün də 
bu sa hə də cid di rə qa bə tin möv cud-
lu ğu du rur du, de sək, ya nıl ma rıq.

Hə min dövr də qra fi  ka ilə Ələk bər 
Rza qu li yev, Cə mil Mü fi d za də, Al tay 
Ha cı yev, Na zim Ba ba yev, Yu sif Hü-
sey nov, Ra fi q Meh di yev, Ma ral Rəh-
man za də, El mas Hü sey nov və El mi-
ra Şah tax tins ka ya ki mi sə nət kar lar 
məş ğul olur du lar. Bə yim Ha cı za də nin 
bu sa hə nin se çi lən lə ri sı ra sı na da xil 
ol ma sı yal nız onun fər di qra fi  ka es-
te ti ka sı nü ma yiş et dir mə si sa yə sin də 
müm kün idi.

səh. 7
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Rəsul Rzanın Bakıda ev-muzeyi yaradılacaq
PrezidentİlhamƏliyeviyunun23-dəXalqşairiRəsulRzanın
Bakışəhərindəev-muzeyininyaradılmasıhaqqındasərən-
camimzalayıb.

Sərəncamda qeyd olunur ki, Azərbaycan ədəbiyyatının gör
kəmli nümayəndəsi, Xalq şairi, Dövlət Mükafatı laureatı Rəsul
Rzamilli poetik fikir salnaməsinə yeni səhifələr yazan novator
sənətkarkimiböyükşöhrətqazanıb.Şairanadilininzənginliklə
rindənuğurlafaydalanaraq,yarıməsrəyaxındövrərzindədaim
yüksək bədii dəyəri ilə seçilən çox sayda əsərlər yaradıb, eyni
zamanda ölkənin ictimai vəmədəni həyatında yaxından iştirak
edərək,genişmiqyaslıdolğunfəaliyyətiilətanınıb.
Sərəncamda Nazirlər Kabinetinə Bakı şəhəri, Səbail rayonu,

RəsulRzaküçəsi21/26,mənzil18ünvanındaRəsulRzanınev
muzeyininyaradılmasıiləbağlızəruritədbirlərinhəyatakeçirilmə
sinitəminetməktapşırılıb.
Qeydedəkki,XalqşairiRəsulRzanınGöyçayşəhərindəev

muzeyifəaliyyətgöstərir.2004cüildəyaradılanmuzeyinbinasın
da2010cu ildəəsaslı təmiraparılıb,muzeyinqarşısındaşairin
büstüqoyulub.

Tacikistan rəsmlərdə
Diplomatik əlaqələrin 30 illiyinə həsr olunan sərgi

YasamalRayonHey-
dərƏliyevMərkəzin-
də“Azərbaycanvə
Tacikistanmədəni
əlaqələrinəsildən-
nəslə”adlısərgitəşkil
edilib.İyunun22-də
açılansərgiikiölkə
arasındadiplomatik
əlaqələrinqurulma-
sının(29may)30
illiyinəhəsrolunub.

TədbirdərayonunicrabaşçısıElşadHəsənov,Tacikistanınöl
kəmizdəkisəfiriRustamSoliyev,TürkiyəsəfiriCahitBağcı,Gür
cüstansəfiriZurabPataradze,ƏfqanıstansəfiriAmanullahCey
hun,MeksikasəfiriXuanFloresvəbaşqaqonaqlariştirakediblər.
Qonaqlarmərkəzdəümummilliliderinsiyasifəaliyyətiniəkset

dirənfotovəeksponatlarlatanışolublar.
MərkəzindirektoruNaminəÖmərovaqonaqlarıvərəssamları

salamlayıb.TacikistansəfiriRustamSoliyevbildiribki,bucürmə
dəniyyəttədbirləriikixalqarasındaəlaqələrindahadayaxınlaş
masınaxidmətedir.
Sərgi layihəsinin rəhbəri və təşkilatçıları Elnurə vəAygün İs

gəndərovalarnümayişetdirilənrəsmlərbarədəməlumatveriblər.
Bildirilibki,sərgidə70rəssamın70əsərinümayişolunur.Əsər
lərdəTacikistanıntəbiətmənzərələri,mətbəxi,adətənənələriəks
etdirilib.
Sondarəssamlardiplomlarlatəltifolunublar.

Lalə

əvvəli səh. 1-də
Prezident Şavkat Mirziyoyev sənət

çilərə maraqlı konsert proqramına gö
rəminnətdarlığınıbildirərəkdeyib:“Biz
dünəndən dostluğumuz, əlaqələrimiz
haqqındadanışırvəmüzakirələraparı
rıq.Lakinbugünbizəbunuəməliolaraq
sənətiləgöstərdiniz.Sonillərbizimmə
dəniyyətimizə,tariximizə,ümumiyyətlə,
makomumuza və muğamımıza ehti
ramlayanaşmağımız təqdirəlayiqdir. İl
lərötəcək,əsrlərkeçəcəkvəgələcəkdə
sizbumədəniyyətiniştirakçılarıolacaq
sınız.Övladlarınız,qonşularınız,dostla
rınızhəmişəbumədəniyyətilətəmasda
olacaqlar”.
Özbəkistan Prezidenti qeyd edib ki,

iki xalqınmədəniyyətinin, tarix vəsoy
kökününtərənnümüolankonsertproq
ramıbizimbirliyimizigöstərir.
Prezident İlham Əliyev Daşkənddə,

eləcə də Xarəzm vilayətində, Xivədə
olmaqdan məmnunluğunu bildirərək
deyib:“Dünənvəbugünbirdahagör
dümki, xalqlarımız birbirinə nəqədər
yaxındır. Mədəniyyətimiz, incəsənəti
miz,ümumiyyətlə,xalqlarımızınkökləri
birdir...”.
İlham Əliyev vurğulayıb ki, bu gün

yeniÖzbəkistanımənözümüçünkəşf
etdim:“YeniÖzbəkistanınhəyatıuğurlu
olsun,xeyirliolsun.İnşallah,hamımız–
özbəkvəAzərbaycanxalqlarıbiryum
ruqkimibirlikdəolacağıq”.
Şavkat Mirziyoyev Prezident İlham

Əliyevlə aparılan danışıqların əhə
miyyətini vurğulayaraq ikitərəfi əla
qələrdə mədəniyyətin müstəsna yeri
olduğunubildirib: “Gələcəkəməkdaş
lığımızla bağlı böyük planları müza
kirə etdik. Mən bir məsələni sizlərə
bildirmək istəyirəm ki, iqtisadiyyat,
siyasət vacibdir, lakin bizi birləşdirən
əsas dəyər mədəniyyətdir. Düşünü
rəmki,bizləribirləşdirənmöhkəmva
sitə mədəniyyətdir. Biz razılaşdıq ki,
heçolmasa,üçaydanbirqarşılıqlısə

fərlər reallaşdıraq, gedişgəlişi artıra
raqmədəni birliyimizi yenimüstəviyə
qaldıraq”.
Özbəkistan rəhbəriAzərbaycanPre

zidenti ilə bu ilin noyabrında Səmər
qənddə yenidən görüşmək barədə
razılaşdıqlarını deyərək incəsənət us
talarına həmin görüşədək Azərbaycan
muğamları və özbək makomlarından
ibarət konsert proqramı hazırlamağı
tövsiyəedib:“Muğamvəmakomsənə
tinə dair Füzuli, Nəvai şeirləri əsasın
da birgə konsert təşkil etmək necə də
gözəl olar. Düşünürəm ki, buna bir ay
hazırlaşsanız, nə qədər yüksək nəticə
əldə edə bilərsiniz.Heç bir niyyətimiz,
amalımızmədəniyyətsiz,mədəniyyətlə
təmasdaolmadanreallaşabilməz”.
PrezidentİlhamƏliyevhəmkarıŞav

katMirziyoyeviləbirlikdəÖzbəkistanın
qədimmədəniyyətmərkəziXivəşəhəri
ninməşhurməkanlarınıdaziyarətedib.
DövlətbaşçılarıXivəşəhərində “Nu

rullaboy”saraykompleksinəbaşçəkib
lər. Bildirilib ki, əzəməti və gözəlliyi ilə
məşhurolan “Nurullaboy”saraykomp
leksi Xivə xanı II MəhəmmədRəhim
bayanın əmri ilə 19061912ci illər
də tikilib. Dörd hissədən ibarət saray
kompleksinə ümumilikdə 100dən çox
zalvəotaqdaxildir.Qaladivarıüzərin
də yarımdairəvi qüllələr ucaldılıb. Ru
siya imperatoru II Nikolay kompleksin
tikintisi başa çatdıqdan sonra saraya
ikiçilçıraqvəkiçikbirelektrikstansiyası
bağışlayıb.
“Nurullaboy” sarayı milli və Avropa

memarlıq üslublarının vəhdəti əsasın
da inşa olunub. Bu da həmin dövrdə
şəhərsalma sahəsində üstünlük təş
kil edən üslubla əlaqədardır. Qızılı və
rəngli rəsmlərlə örtülmüşməşhur Xivə
oymalarısarayıncəlbediciliyinidahada
artırır.Saraykompleksindədaimirəsm
sərgiləri fəaliyyətgöstərir, tarixisənəd
lər,milligeyimnümunələrinümayişolu
nur.

Prezidentlər İlham Əliyev və Şavkat
Mirziyoyev Xivə şəhərində İçanQala
Dövlət Tarixi Memarlıq Muzeyində də
olublar. Məlumat verilib ki, İçanQala
DövlətTarixiMemarlıqMuzeyi 1920ci
ildə yaradılıb. 1969cu ildə tarixi İçan
Qala şəhəri muzeyqoruq elan edilib.
XivəşəhəriqədimXivəxanlığınınpay
taxtıolub.
İçanQaladadaxilolmaqla,Xivəşə

həri 1990cı ildəUNESCOnunDünya
irs siyahısına daxil edilib. Sarayı gəz
dikcə divarlarda diqqətçəkən mavi or
namentlər göz oxşayır, insan bir anlıq
özünü Orta əsrlər saray dövründə tə
səvvüredir.Muzeyinfondununəsasını
xandəftərxanasınınsənədlərivəsara
yınmüxtəlifəşyaları təşkiledir.Ümumi
sahəsi 26 hektar olanmuzeydəki eks
pozisiyalarÖzbəkistanın qədim tarixini
və müasir dövrünü əlaqələndirir. Bu
rada Xivə xanlığının, qədim Xarəzmin
tarixi, etnoqrafiyası, sənət nümunələri,
müxtəlif kolleksiyalar ilə bağlı 14 sta
sionarmuzeyvəekspozisiyalarvar.

“Biz güclü olanda 
məcbur edəcəyik ki, 
bizə hörmət etsinlər”

Qeyd edək ki, prezidentlərin iyunun
21də Daşkənddə keçirilən görüşündə
də ikiölkəarasındamədənihumanitar
əlaqələrinəhəmiyyətivurğulanıb.
AzərbaycanÖzbəkistan sənədlərinin

imzalanmasımərasimindənsonraŞavkat
Mirziyoyev mətbuat üçün bəyanatında
qeydedibki,ikiölkəninmünasibətlərinin
əsasınıortaqmənəvidəyərlər,din,oxşar
mədəniyyətlərvədiltəşkiledir:“Xalqları
mızıçoxəsrliktarixbağlayır.ƏhmədFər
qaninin və Əbu Reyhan Büruninin elmi
əsərlərindəAzərbaycanınbir çoxşəhər
lərixatırlanır,buşəhərlərdəŞərqvəQərb
sivilizasiyaları birbirinə qarşılıqlı təsir
göstərir.BizimŞərqşünaslıq İnstitutunun
fondlarındaNizami,Xaqani,Tusi,Füzuli,
XətaivəbirçoxbaşqaAzərbaycanşairlə
rininvəmütəfəkkirlərininonlarcanadirəl
yazmalarıqayğıiləqorunubsaxlanır.Fü
zulininəlyazmalarındanbirinimənbugün
hörmətli İlham Heydər oğluna hədiyyə
etdim. Fikrimcə, bu, bizim sərvətimizdir.
Özbəkistanda belə əlyazmalar çoxdur.
Bu,birdahaonugöstərirki,özbəkxalqı
əsrlər boyu Azərbaycan mədəniyyətinə
böyükhörmətvəmaraqbəsləyib.Xüsusi

qeydetməkistəyirəmki,özbəkədəbiyya
tının və poeziyasının banisiƏlişirNəvai
böyükNizamiGəncəvininəsərlərindənil
hamalırdı,Nizamini“şairlərinşahı”adlan
dırırdı.O,Nizamiyəbeləqiymətverirdi”.

Özbəkistan Prezidenti bildirib ki, mə
dənihumanitar sahədə də bizi qədim
dən bağlayan ümumi cəhətlər çoxdur:
“Özbəkistanda Azərbaycan muğamını,
Azərbaycandaisəbizimmakomlarınəin
ki məmnuniyyətlə dinləyir, həm də ifa
edirlər.Azərbaycan və özbək estradası
hərikiölkədəçoxpopulyardır.Bizazər
baycanlı dostlarımıza təşəkkür edirik
ki,buyaxınlardaBakıdaƏlişirNəvainin
məşhur ədəbiyyatşünas Ramiz Əs
kər tərəfindən tərcümə edilmiş kitabları
nəşr edilib. Özbəkistanda da Azərbay
canklassiklərininvəmüasiryazıçılarının
əsərlərimüntəzəmolaraqnəşredilir...”.
Şavkat Mirziyoyev Azərbaycan Pre

zidenti ilə danışıqlar zamanı qarşılıqlı
mədəniyyət və kino günlərinin keçiril
məsi, humanitar və turizm mübadiləsi
proqramınınfəalinkişafıbarədərazılığa
gəldiklərinidədiqqətəçatdırıb.
“Biz, həmçininbeynəlxalqgündəliyin

aktualməsələlərinədairfikirmübadilə
siapardıq,hərbivəhərbitexnikiəmək
daşlıqsahəsindəplanlarcızdıq...Belə
liklə,birdahademəkistəyirəm,bizhər
şeyiedirikki,güclüÖzbəkistanvəgüclü
Azərbaycanolsun.Onlar güclüolanda
məcburedəcəyikki,bizəhörmətetsin
lər və bundan ötrü bizim hər cür əsa
sımız var”, – deyə Şavkat Mirziyoyev
vurğulayıb.

PrezidentİlhamƏliyevdəbəyanatın
da səfər zamanı ikitərəfimünasibətlə
rin geniş spektrinin diqqətmərkəzində
olduğunu vurğulayıb. Səfərin Daşkən
dinmərkəzindəümummilliliderHeydər

Əliyevinadınıdaşıyanmeydanınaçılışı
iləbaşlanmasınınəlamətdarhadisəol
duğunudeyəndövlətbaşçısıqeydedib
ki,HeydərƏliyevAzərbaycanarəhbər
liyizamanıÖzbəkistanlamünasibətlərə
böyük önəm verib: “Mən atamın işinin
davamçısı kimi,Azərbaycan Preziden
ti kimi öz fəaliyyətimdə bizim ikitərəfi
münasibətlərədaimxüsusidiqqətayırı
ram.Bugünküdövlətsəfəribununəyani
təsdiqidir”.
PrezidenthəmkarıŞavkatMirziyoyev

ilə imzaladığı“Strateji tərəfdaşlığındə
rinləşdirilməsi və qarşılıqlı fəaliyyətin
genişləndirilməsi haqqında siyasi Bə
yannamə”ninönəminixüsusiqeydedib:
“Bu,mahiyyətcəgələcəkfəaliyyətimizin
yol xəritəsidir. Orada xarici siyasətimi
zinprioritetləriəksinitapıb,dövlətlərimi
zin ərazi bütövlüyünün,müstəqilliyinin,
suverenliyinin qarşılıqlı dəstəklənməsi
ifadə olunub, eləcə də həyat fəaliyyə
tininmüxtəlif istiqamətləriüzrəkonkret
məsələlər və hədəfərmüəyyən edilib.
Hərbivəhərbitexnikisahələrdənəzər
dətutulanəməkdaşlığıxüsusiqeydet
məkistərdim.Busahəhərbirölkəüçün,
xüsusən bizim ölkələr üçün prioritet
əhəmiyyət kəsb edir. Bizim yerləşdiyi
mizregionlartəhlükəsizliyinvəmüdafiə
qabiliyyətininmöhkəmlənməsiməsələ
lərinəgündəlikdiqqəttələbedir...”.

əvvəli səh. 1-də
ElnurƏliyevqeydetdiki,Mə

dəniyyət Nazirliyinin əsasməq
sədlərindən biri də yaradıcı sə
nayeyə dəstək göstərməklə bu
sahənin inkişafı ilə iqtisadiyyatı
mıza töhfəverməkvəhəmçinin
yaradıcı insanlarımızındünyaya
çıxışınıtəminetməkdir.Tədbirin
önəmindən danışan nazirin bi
rincimüavinibeləgörüşlərinyeni
istedadların və kreativ düşüncə
sahiblərinin üzə çıxarılmasında
yardımçı olduğunu vurğuladı.
Diqqətə çatdırdı ki, bu il Pre
zident İlham Əliyev tərəfindən
2022ci ilinölkəmizdə “Şuşa İli”

elanedilməsi iləbağlıMədəniy
yət Nazirliyinin təklifi əsasında
dizayn müsabiqəsinin kateqo
riyaları sırasına Şuşa mövzusu
daəlavəolunub.
Azərbaycan Yaradıcı Səna

yelərFederasiyası (AYSF) İda
rə heyətinin sədri Vasif Eyvaz
zadə federasiyanın fəaliyyəti
haqqındagenişməlumat verdi.
Vurğuladıki,busahədətəhsilin
təkmilləşdirilməsi, müasirləşdi
rilməsigününtələbidir.O,həm
çinin dizayn sahəsində AYSF
nin təşəbbüsü ilə inklüzivliyin
tətbiqininvacibliyinədiqqətçək
di.

AzərbaycanDizaynerlərAsso
siasiyasının sədri Rəhim İsma
yıl,sədrmüaviniRaminNəsirov,
rəssamFaiqƏhməd,dizaynerlər
KnyazYaqubov,NizamiAğamü
sabiqə ilə bağlı fikirlərini bölüş
dülər.
Çıxışlardan sonra “Şuşa İli”,

“Sənaye”, “Tətbiqetmə”, “İnter
yer”,“Eksteryer”,“Reklam”,“İllüst
rasiya”, “Qablaşdırma dizaynı”,
“Brendinq”, “Veb”, “Çap” dizayn
larınominasiyalarıüzrəI,IIvəIII
yerlərinqaliblərielanolundu.
Qeydedəkki,2018ciildənke

çirilən“AzerbaijanDesignAward”
müsabiqəsi ölkənin ən böyük

canlıdizaynauditoriyasınıözün
dəcəmləşdirərəkdizaynsahəsi
nininkişafıistiqamətindəgörülən
işlərətöhfəverir.Yerlivəbeynəl
xalq dizaynerlər üçün ödənişsiz
təşkil olunan müsabiqə ölkədə
dizayn bacarıqlarını inkişaf et
dirmək və istedadlı şəxsləri üzə
çıxarmaqməqsədidaşıyır.Müsa
biqə çərçivəsində müxtəlif möv
zular üzrə yerli və xarici dizay
nerlər tərəfindən təqdim olunan
layihələr azərbaycanlı mütəxəs
sislər də daxil olmaqla beynəl
xalq münsifər heyəti tərəfindən
qiymətləndirilir.

L.Azəri

“Kitabxanalar ictimai yaddaş institutları kimi”
İyunun23-dəM.İ.Rudomino
adınaÜmumrusiyaDövlət
XariciƏdəbiyyatKitabxanası
“Kitabxanalarictimaiyaddaş
institutlarıkimi”mövzusunda
onlayndəyirmimasatəşkil
edib.

TədbirdəAzərbaycanMilli Ki
tabxanasının direktoru, profes
sorKərimTahirovun videoçıxışı
təqdim olunub. Direktor qeyd
edib ki, Milli Kitabxana 2020ci
ildə2cildlik “Azərbaycan1941
1945ciillərBöyükVətənmüha
ribəsində” adlı Azərbaycan və
rus dillərində fundamental bib
lioqrafiyahazırlayaraqnəşredib.

Azərbaycan dilində materialla
rıəhatəedəncilddəmövzuüzrə
zənginmaterial toplanıb.Biblioq
rafikgöstəricidəmüharibəzama
nındavəsonrakıillərdədərcedil
mişmateriallarayrıayrımövzular
üzrəqruplaşdırılıb,müharibə illə
rində respublikanın fəaliyyəti və
qələbənin qazanılmasında nə
həng xidmətinin salnaməsi tərtib
edilib.Biblioqrafikgöstəricinin2ci
hissəsirusdilindənəşrolunub.
K.Tahirov“AzərbaycanMilliKi

tabxanasıBöyükVətənmühari
bəsiillərində:19411945ciillər”
adlı kitabının da dərc edildiyini,
Milli Kitabxananın əməkdaşları
tərəfindən “Böyük Qələbə” adlı

elektronməlumatbazasınınha
zırlandığını da iştirakçıların diq
qətinəçatdırıb.
Dəyirmi masada Heydər Əli

yev Fondunun Rusiya nüma
yəndəliyi humanitar proqram
lar bölməsinin rəhbəri Tamilla
Əhmədova çıxış edərək Azər
baycan xalqının İkinci Dünya
müharibəsi illərində ön və arxa
cəbhədə fəaliyyətindən bəhs
edib.
SonraAzərbaycanMilliKitab

xanasının əməkdaşı Pərvanə
Qurbanova kitabxananın fon
dundan hazırlanan resursları
iştirakçılara təqdim edib. O, öl
kəmizin 19411945ci illər mü

haribəsində iştirakı, eləcə də
kitabxananın həmin dövrlərdəki
fəaliyyəti haqqında genişməlu
matverib,müharibədəSovetİtti
faqıQəhrəmanıolmuşazərbay
canlılardan yeddi nəfərin döyüş
yoluhaqqındadanışıb.
A.S.Puşkin adına kitabxa

nanın əməkdaşları qəhrəman
Azərbaycan oğullarının 1941
1945ciillərmüharibəsindəgös
tərdikləri şücaətdən bəhs edən
təqdimatediblər.
Sonda dəyirmi masanın nə

ticələri, iştirakçıların fikirləri və
gələcək əməkdaşlıq sahələrinin
müəyyən edilməsi barədə fikir
mübadiləsiaparılıb.

III “Azerbaijan Design Award” müsabiqəsi başa çatdı

“İqtisadiyyat, siyasət vacibdir, lakin 
bizi birləşdirən əsas dəyər mədəniyyətdir”

Şavkat Mirziyoyev: “Heç bir niyyətimiz, amalımız mədəniyyətsiz, 
mədəniyyətlə təmasda olmadan reallaşa bilməz”
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yubilyar bəstəkarla görüş
MədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyeviyunun22-də
görkəmlibəstəkar,Xalqartisti,PrezidenttəqaüdçüsüFaiqSü-
cəddinovlagörüşüb.

Bəstəkarı75illikyubileyimünasibətilətəbrikedənElnurƏliyev
onamöhkəmcansağlığı,yeniyaradıcılıquğurlarıarzulayıb.
FaiqSücəddinovgöstəriləndiqqətəgörəMədəniyyətNazirliyi

nəminnətdarlığınıifadəedib.
Qeydedəkki,iyunun14dəsevilənnəğmələrmüəllifi,Xalqar

tisti,“Şöhrət”ordenliFaiqSücəddinovun75yaşıtamamolub.

Milli Kitabxananın direktoru 
CENL toplantısında çıxış edib

Xəbərverdiyimizkimi,20-21iyuntarixlərindəAnkaradaAvro-
paMilliKitabxanalarıKonfransı–CENL-in36-cıilliktoplantısı
keçirilib.AzərbaycanMilliKitabxanasınındirektoru,professor
KərimTahirovtoplantıdaçıxışedib.

MilliKitabxanadanbildirilibki,KərimTahirovçıxışındakitabxananın
fəaliyyətivəsonillərdəMədəniyyətNazirliyiiləbirgə,HeydərƏliyev
Fondununfəaldəstəyiiləhəyatakeçirdiyilayihələrdənbəhsedib.
DirektorbuxüsusdasonillərərzindəHeydərƏliyevFondunundəs

təyiiləreallaşdırılan“MillimənəvidəyərlərimizinVətənəqayıdışı”la
yihəsiçərçivəsindəNizami,Nəsimi,Xətai,Tusikimidahişairvəmü
təfəkkirlərimizinirsi iləbağlımüxtəlifölkəkitabxanalarındamühafizə
olunanəlyazmalarındigitalnüsxələrininrespublikayagətirilməsindən
sözaçıb.KərimTahirov,eynizamandafürsətdənistifadəedərəkötən
ilNizamiGəncəvininqiymətliəlyazmalarınınelektronnüsxələriniAzər
baycanMilliKitabxanasınatəqdimetdiklərinəgörəTürkiyə,Almaniya,
BöyükBritaniya,Çexiya,Albaniya,Avstriya,MacarıstanvədigərAvro
paölkələrininmillikitabxanadirektorlarınatəşəkkürünübildirib.
Direktorçıxışızamanı2023cüilinpayızındaBakıdaAzərbaycan

MilliKitabxanasının100illikyubileyininqeydolunacağınıbildirə
rək,bütünCENLüzvüolanmillikitabxanadirektorlarınıbuyubileyə
dəvətedib.CENLinprezidenti,AlmaniyaMilliKitabxanasınınbaş
direktoruFrankŞoltse(Scholze)professorKərimTahirovatəşək
kürünübildirərəkdəvətiməmnuniyyətləqəbuletdiklərinisöyləyib.

Regional idarələrdə çalışan 
dövlət qulluqçuları üçün təlimlər 

ABŞ-ınBeynəlxalqİnkişafAgentliyinin(USAID)maliyyələşdirdi-
yi,“FHI360”təşkilatıtərəfindən“MGConsulting”vəAzərbay-
canAçıqHökumətPlatformasıiləbirgəicraolunan“Şəffaflıq
naminəvətəndaşcəmiyyətilayihəsi”(ECSOFT)çərçivəsində
MədəniyyətNazirliyininregionalidarələrindəçalışandövlət
qulluqçularıüçün“Etikdavranışqaydaları”və“Korrupsiyaya
qarşımübarizə”mövzularındatəlimlərkeçirilib.

İyunun20dəvideokonfransformatındagerçəkləşəntreninqdə
təlimçiqismindəAçıqHökumətPlatformasınınkoordinatoruƏli
məmmədNuriyevvə“Prioritet”SosialİqtisadiAraşdırmalarMər
kəziİctimaiBirliyininsədriZaurİbrahimovçıxışediblər.
Təliməümumilikdə92nəfərqatılıb. İştirakçılaraetikdavranış

qaydaları, dövlət qulluğu etikası ilə bağlı prinsip və dəyərlərin
məqsədi,etikdavranışqaydalarınınpozulmasınagörəməsuliy
yət,korrupsiyailəəlaqədarhüquqpozmalarınsubyektləri,buba
rədəmüraciətlərəbaxılması,korrupsiyarisklərininmüəyyənedil
məsivəs.məsələlərhaqqındaməlumatlarverilib.

Akademik Musiqili Teatrda ilk: caz-tamaşa

AzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrındarusdramaturqu
AleksandrOstrovskinin“Cehizsizqız”pyesiəsasındahazırlanan
“LaraMartin’sJazzClub”caz-tamaşasınınpremyerasıuğurla
təqdimolunub.Fərqliüslubuvəmaraqlısəhnətərtibatıiləseçilən
4DformatlıtamaşaAzərbaycanteatrməkanındabirilkdir.

Teatrınrusbölməsindəərsəyəgələnsəhnəəsərininquruluşçure
jissoruİradəGözəlova,layihəninideyamüəllifivəbədiirəhbəriƏmək
darincəsənətxadimiƏliqismətLalayevdir.Tamaşanınquruluşçudiri
joruƏməkdarincəsənətxadimiFəxrəddinAtayev,musiqitərtibatçıları
Əməkdarartist,PrezidenttəqaüdçüsüNərgizKərimovavəadıAzər
baycanıngəncistedadlarının“Qızılkitabı”nayazılanNərminəİsmayı
lova,quruluşçurəssamıVüsalRəhim,quruluşçubaletmeysteriƏmək
darartistEminƏliyev,rejissorassistentiTamillaAslanovadır.
Caztamaşada baş rolu Əməkdar artist Nərgiz Kərimova ifa

edib.TamaşadahəmçininƏməkdarartistlərFəridƏliyev,Nahi
dəOrucova,aktyorlarƏliməmmədNovruzov,RaufBabayev,Emil
Heydərov,pianoçuNərminəİsmayılovavə“DJMaqa”–Məhəm
mədMəmmədovçıxışediblər.
Tamaşadaaktyorlarıncanlıifalarındaməşhurcazkompozisiya

larındannümunələr,eynizamandateatrınbaletartistlərininiştira
kıilərəngarəngmüasirrəqslərtəqdimolunub.
Qeyd edək ki, xüsusilə caz həvəskarlarınınmarağına səbəb

olantamaşa3və15iyultarixlərindədənümayişolunacaq.

Xəbərverdiyimizkimi,
mədəniyyətnaziriAnar
Kərimov20-21iyun
tarixlərindəİranda

səfərdəolub.AnarKərimov
səfərzamanıİranınmədə-
niyyətvəislamirşadınaziri
MəhəmmədMehdiİsmaili,
milliirs,əlişlərisənayesivə
turizmnaziriİzətullahZər-
qami,İslamMədəniyyətivə
ƏlaqələriTəşkilatınınsədri
MəhəmmədMehdiİman-
pur,İranınMilliKitabxanavə
ArxivİdarəsininmüdiriƏlirza
Muxtarpurvədigərrəsmi-
lərləgörüşüb.

Səfərçərçivəsində İranınMə
dəniyyət və İslam İrşadı Nazir
liyinin nəzdində fəaliyyət gös
tərən Kino və Audiovizual İşlər
Təşkilatının rəhbərliyi ilədəgö
rüşkeçirilib.
AnarKərimov ölkəmizdə kino

sahəsinininkişafınınmədəniyyət

siyasətinin prioritet istiqamətlə
rindən biri olduğunu bildirərək,
yeniyaradılanAzərbaycanRes
publikasınınKinoAgentliyi haq
qındaməlumatverib.

Söhbət zamanı İranın kino
sahəsindəgeniş təcrübəyəma
lik olduğu, bu sahədə qarşılıq
lı əməkdaşlığın faydalı olaca
ğı qeyd olunub. Bu kontekstdə

müştərək kino festivallarının,
qarşılıqlı kino həftələrinin təşki
linin əməkdaşlığın dərinləşdiril
məsinə töhfə verəcəyi vurğula
nıb. Həmçinin kino sahəsində
mütəxəssislərin qarşılıqlı səfər
ləri, təcrübəmübadiləsinin apa
rılmasınınvacibliyinətoxunulub.
Anar Kərimov ölkəmizin Qara
bağhəqiqətlərinin dünyaya çat
dırılması üçün sənədli filmlərin
çəkilməsinədəxüsusiönəmver
diyinidiqqətəçatdırıb.
Görüşdə birgə bədii, sənədli

filmlərin, qısametrajlı, eləcə də
cizgi filmlərinin çəkilməsi üçün
mövcud imkanların istifadəedil
məsinin vacibliyi qeyd olunub.
Sonda Azərbaycan nümayən
də heyəti İranın kino tarixindən
bəhsedənmuzeylətanışolub.

İranla kino sahəsində əməkdaşlıq 
imkanları da müzakirə olunub

BuilAzərbaycanRespub-
likasıiləİsveçKrallığı
arasındadiplomatikmü-
nasibətlərinqurulmasının

(8may1992-ciil)30illiyidir.

Bumünasibətlə iyunun 22də
AzərbaycanMusiqiMədəniyyəti
DövlətMuzeyinintəşkilatçılığıilə
Qara Qarayevin EvMuzeyində
ikiölkəbəstəkarlarınınəsərlərin
dənibarətkonsertproqramıtəq
dimedildi.
Konsertdən öncə çıxış edən

evmuzeyin müdiri Züleyxa Ba
ğırovaQarayeva bildirdi ki, öl
kələr arasında əlaqələr siyasi
dialoq və diplomatiya üzərində
qurulsa da, mədəni əməkdaş
lıq hər zaman xüsusi yer tutur.
Azərbaycan və İsveç arasında
mədəniyyət sahəsində əlaqələr
dəötənmüddətdəinkişafedib.
İsveç Krallığının ölkəmizdəki

səfiriKristianKamil ikiölkəara
sında diplomatikmünasibətlərin
yubileyinə həsr olunan konsert
də iştirakından məmnunluğunu
ifadəetdi.Diplomatdediki,mə

dəniyyət sahəsində iki ölkənin
əməkdaşlığının daha da inkişaf
etdirməsi üçün böyük potensial
var. Səfir konsertin ərsəyə gəl
məsində əməyi olanlara təşək
kürünübildirdi.

Çıxışlardansonrakonsertproq
ramıtəqdimedildi.V.Mustafazadə
adına2saylıUşaqincəsənətmək
təbininşagirdiÖmərHəsənli,bey
nəlxalqvərespublikamüsabiqələri
laureatlarıNailəXasıyeva,Cəmalə

Abdinzadə,MahirTağızadə,Zəh
raCahan,KamranTalıblıvəAnar
Seyidov,AdilAxundov,G.Şaroyev
adına35saylıUşaqmusiqiməktə
bininşagirdləriCəlaləİsmayılzadə,
AnarSeyidov,RüstəmZeynalovun
ifasındaQaraQarayevin“Adgünü
marşı”, “Mən sizi sevirdim”, “Gür
cüstan təpələrində” romansları,
Məmməd İsrafilzadənin “Elegiya”,
Vilhelm Stenhammerin “Vokal və
fortepiano üçün 2 romans”, “For
tepianoüçün3kiçikpyes”,“Violin
vəfortepianoüçünsentimentalro
mans”, “Violin və fortepianoüçün
sonata” (II hissə), TofiqQuliyevin
“Qəmginmahnı”,RüzgarƏhməd
zadənin“Fleytavəfortepianoüçün
3pyes”vədigərəsərlərsəsləndiril
di.Çıxışlaralqışlarlaqarşılandı.

S.Fərəcov

Vokal məktəbimizin əfsanəsi
Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində Bülbülün 125 illiyi qeyd edildi

İyunun22-dəAzərbaycanvokalməktəbininbanisi,görkəmlimü-
ğənni,pedaqoq,SSRİXalqartisti,DövlətmükafatılaureatıBülbü-
lün(MurtuzaMəşədiRzaoğluMəmmədov;1897-1961)anadan
olmasının125illiyitamamoldu.

Bu münasibətlə iyunun 21də
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti
DövlətMuzeyindəsənətkarınyu

bileyinəhəsrediləntədbirkeçirildi.
Muzeyin direktor müavini Tə

ranə Qurbanova BülbülünAzər

baycan mədəniyyəti tarixindəki
müstəsna xidmətlərindən söz
açdı: “Bizunudulmazsənətkarın
125 illiyini böyük qürur hissi ilə
keçiririk. Çünki onun doğulduğu
Şuşa artıq azaddır. Buna görə
AliBaşKomandan,Prezident İl
hamƏliyevə, rəşadətli Ordumu
zaminnətdarıqvəVətənuğrunda
canından keçmiş şəhidlərimizin
ruhuqarşısındabaşəyirik”.
MuzeyinşöbəmüdiriXanımAb

dinova Azərbaycan vokal sənəti
ninzirvəsiolanBülbülünhəyatıvə
parlaq yaradıcılıq yolu, Azərbay
canmusiqimədəniyyətinininkişafı
vətəbliğiyolundakıxidmətlərindən
danışdı. Diqqətə çatdırdı ki, XIX
əsrdə Qafqazın konservatoriyası
kimitanınanŞuşaşəhəri,əzəmət
li dağların qoynunda yerləşən bu
füsunkardiyarmusiqimədəniyyə
timizədahilərbəxşedib:“Bülbülün
ecazkarsəsiilkdəfəŞuşaşəhərin

dəeşidilib.Bülbülkimicəhcəhvu
ranbalacaMurtuzanı“Bülbül”de
yə çağırıblar. Azərbaycan musiqi
tarixindəBülbülkimiözünəməxsus
ifatərzi,yaradıcılıqyoluolansənət
ustalarıçoxazdır.O,vokalməktə
bindəbirəfsanədir...”.
Çıxışlardan sonra konsert

proqramıtəqdimedildi.Azərbay
canDövlətAkademikOpera və
Balet Teatrının solistləri – Xalq
artisti Gülyaz Məmmədova,
Əməkdar artistlər Ramil Qası
mov, İlahəƏfəndiyeva,Ələkbər
Əliyev, Roza Səlimova vəCey
ranİsayevanınifalarındaÜzeyir
Hacıbəylinin“Koroğlu”operasın
danKoroğluvəNigarınariyaları,
“Arşınmalalan”operettasından
VəlivəTellinindueti,“Sevgilica
nan” romansı, Asəf Zeynallının
“Ölkəm”, Niyazinin “Vətən nəğ
məsi” əsərləri səsləndirildi. Bü
tünifalaralqışlarlaqarşılandı.
SondaBülbülün ifalarıolanvi

deoyazı vəmuzeyinarxivmate
rialları əsasında hazırlanmış vi
deoçarxnümayişetdirildi.

Savalan

“Kommunikasiya meneceri” layihəsi 
üzrə treninqlər yekunlaşır

Xəbərverdiyimizkimi,MədəniyyətNazirliyinin“Kommunikasiya
meneceri”layihəsiçərçivəsində20-24iyuntarixindəADAUniver-
sitetindətəlimlərkeçirilir.

İyununun 21də təlim kursu
“Ənənəvivəsosialmedia ilə iş
ləmək bacarıqları” mövzusunda
davam edib. Təlim ADA Uni
versiteti İctimai və Beynəlxalq
Münasibətlər Məktəbində Kom
munikasiya və rəqəmsal media
proqramının direktoru Şəfəq
Mehrəliyevatərəfindənaparılıb.
İyunun 22də Şəfəq Mehrə

liyevanın təqdimatında “Kom
munikasiya planının qurulması”
mövzusuna həsr olunan təlim
praktikitapşırıqlarınqrupişifor
masındayerinəyetirilməsi,birgə

müzakirələr, keys araşdırmaları
vəfikirmübadiləsiiləaparılıb.
Həmin gün təlimə spiker kimi

dəvət olunan “Trend” informasi
yaagentliyimədəniyyətdeparta
mentinin rəhbəri Vüqar İmanov,
AzərbaycanTeleviziyası “Mədə
niyyət” kanalının müxbiri, yazı
çıdramaturqÜlviyyəHeydərova
və tanınmış televiziyaaparıcısı,
ictimaiyyətləəlaqələrüzrəmütə
xəssis Ceyhun Əli iştirakçılarla
öztəcrübələrinibölüşüblər.
ÜlviyyəHeydərovamədəniyyət

sahəsininişıqlandırılmasınınmə

suliyyətlitərəfəri,mədənivəmə
nəvi irsin təbliğində ictimaiyyətin
maarifənməsinin vacibliyini vur
ğulayıb.Vüqarİmanovrəsmitəd
birlər zamanı kadrlarla işləmək,
məlumatın düzgün ötürülməsi,
media ilə əlaqə və ünsiyyətin
operativliyimövzusundadanışıb.
CeyhunƏliauditoriyaqarşısında
çıxış,dilvəüslub,nitqinpsixoloji
tərəfəribarədəfikirlərinibölüşüb.
Spikerlərdahasonraiştirakçıla

rın suallarını cavablandırıblar və
təlimmüzakirələrlədavamedib.

Günün sonunda iştirakçılara
anadilində ilk dərsliyimiz – gör
kəmli maarifçilər Aleksey Çern
yayevski və Səfərəli bəy Vəli
bəyovun “Vətən dili” kitabının
(18821888)ADA Universitetinin
layihəsi əsasında latın qrafika
sındaərsəyəgələnnəşri (2022)
hədiyyəedilib.
Qeyd edək ki, ADA Univer

sitetində “Kommunikasiya me
neceri” layihəsi üzrə təlimlər
universitetinixtisasartırmaproq
ramlarının təlimat cədvəlinə uy
ğunolaraqgerçəkləşir.
Treninqlər iyunun24də başa

çatacaq. İştirakçılara müvafiq
sertifikatlartəqdimediləcək.

Lalə

Azərbaycan-İsveç diplomatik 
əlaqələrinin 30 illiyi münasibətilə

Qara Qarayevin Ev-Muzeyində musiqi axşamı

Musiqi məktəbinin “Şuşa İli”nə həsr olunan xeyriyyə konserti

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsi-
ninTofiqQuliyevadına12nömrəli
onbirillikMusiqiməktəbinin“Şuşa
İli”münasibətiləBeynəlxalqMu-

ğamMərkəzindəxeyriyyəkonserti
keçirilib.

Konsertməktəbin kiçik xorunun ifasın
dasözləriXalqşairiVahidƏzizə,musiqisi
şəhidpilotumuzRəşadAtakişiyevinhəyat
yoldaşı,bəstəkarKönülHüseynovayaaid
olan“Şuşammənim”mahnısıiləbaşlayıb.
Yüksək vətənpərvərlik ruhunda keçən

konsertdə Qarabağ müharibəsində can
larından keçən şəhidlərimiz yad edilib.
Onların haqqında hazırlanmış videoçarxlar
A.Zeynallının“Muğamsayağı”,Ə.Məmmədo

vun“Xudayartəsnifi”vəbaşqaəsərlərinşa
girdlərtərəfindənifalarıiləmüşayiətolunub.

İkinciQarabağmüharibəsindəşəhidolmuş
leytenantNurlanHəsənovunqızıNurgülün
çıxışıxüsusialqışalayiqgörülüb.
Konsertdəbəstəkarlar–maestroNiya

zi vəVasifAdıgözəlovunəsərlərinin səs
lənməsi səhnəyə Şuşanınmusiqi abha
vasınıgətirib.Şagirdlərinsolonömrələrlə
yanaşı,maraqlıansamblifalarıdayadda
qalanolub.OnlarT.Quliyev,A.Zeynallıvə
C.Cahangirovunəsərlərinidəböyükşövq
ləifaediblər.
Məktəbinməzunu,“OsəsUkrayna”mü

sabiqəsinin iştirakçısı,gəncmüğənniVa
qif Nağıyevin ifasında M.Maqomayevin
repertuarındanməşhurmahnılarkonsertə

xüsusicanlanmagətirib.Musiqiaxşamıda
hiÜ.Hacıbəylinin“Cəngi”siiləbaşaçatıb.
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əvvəli səh. 1-də
AğcabədiRMİ-ninəhatəetdiyiAğdamrayon

Mədəniyyət Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət
göstərənQaradağlıkəndMədəniyyətevində5
saylıkitabxana, rayonGənclərvə İdmanİda-
rəsi,YAPrayontəşkilatınıniştirakıilə“Yaşasın
qalibAzərbaycanOrdusu!”adlıtədbirkeçirilib.
Tədbirdə çıxış edənlər əsası ümummilli lider
HeydərƏliyevtərəfindənqoyulanvəPrezident
İlhamƏliyevtərəfindənuğurladavametdirilən
orduquruculuğundan,44günlükVətənmüha-
ribəsində Azərbaycan Ordusunun göstərdiyi
rəşadətdən,qazanılantarixiZəfərdəndanışıb-
lar.MəktəblilərVətənəvəOrdumuzahəsrolu-
nan şeirlər söyləyib, əsgərlərimizə yazdıqları
təbrikməktublarınıoxuyublar.

***
İsmayıllıRMİİsmayıllırayonHeydərƏliyev

adına Mədəniyyət Mərkəzində şəhid ailələri
vəqazilərləgörüşkeçirilib.Görüşdəİsmayıllı
Rayon İcraHakimiyyətinin şöbəmüdiriSevil
Əhmədova,RMİ-ninrəisiElçinNəcəfoviştirak
ediblər. Tədbirdə “Şuşa, sən azadsan!” filmi
nümayişolunub.

***

Gəncə RMİ Goranboy rayon Mərkəzi Ki-
tabxanasının Uşaq şöbəsi Heydər Əliyev
adınamədəniyyətvəistirahətparkında“Tarix
yazanOrdum”adlışeirsaatıkeçirib.Tədbiri
açanUşaqşöbəsininmüdiriRənaMəhərrə-
movaAzərbaycanSilahlıQüvvələrGününün
yaranma tarixindən, Ordumuzun 44 günlük
Zəfərsalnaməsindənbəhsedib.2saylışə-
hərtamortaməktəbininşagirdləri“Sənqüru-
rumuzsan,əsgər!”şeirinisəsləndiriblər.

***

Sabirabad RMİ Sabirabad rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində “Vətənpərvər olaq!” adlı
tədbirkeçirilib.MərkəzindirektoruRənaHacı-
zadəAzərbaycanSilahlıQüvvələrininyaran-
masının104-cüildönümümünasibətilətədbir
iştirakçılarını təbrik edib, Ordumuzun Zəfər
yolundandanışıb.

***
SumqayıtRMİ-ninQubadlırayonnümayən-

dəliyitərəfindənSumqayıtşəhərN.Nərimanov
adınaMədəniyyətMərkəzindəVətənmühari-

bəsi şəhidi Orxan Rəhimlinin anım mərasi-
mi keçirilib. Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyəti
başçısınınmüavinləriAllahverdiHaqverdiyev,
XoşqədəmAlıyeva,YAPQubadlırayontəşki-
latınınsədriTəhmasibRüstəmov, ictimaiyyət
nümayəndələrinin iştiraketdiyi tədbirdəşəhi-
dinkeçdiyişərəfihəyatyoluhaqqındageniş
məlumat verilib, Mədəniyyət Mərkəzinin ha-
zırladığımusiqili-ədəbi kompozisiyamaraqla
qarşılanıb.

***
Biləsuvar RMİ Salyan Rayon Tarix-Diyar-

şünaslıqMuzeyivərayonGənclərvəİdman
İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Silahlı Qüvvələr
Günü münasibətilə “Ordum varsa, yurdum
var”adlıgörüşkeçirilib.TədbirdəVətənmü-
haribəsi şəhidi, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin
kapitanıKamilŞirinovunatası,keçmişhərb-
çiƏlişŞirinov,Salyanrayon8saylıtamorta
məktəbinhərbirəhbəri,qaziZamiqƏsgərov
və hərbi çağırışa hazırlaşan gənclər iştirak
ediblər.

Qarabağın tacı – mədəniyyət paytaxtımız
Regionalmədəniyyətidarələrininəhatəetdiyimüəssisələrdə
“Şuşaİli”münasibətilətədbirlərdavamedir.

BərdəRMİ-ninəha-
tə etdiyiYevlax şəhər
2nömrəliMusiqimək-
təbinin təşkilatçılığı
iləYevlaxşəhərYara-
dıcılıq evində “Şuşa
İli”n mübarək olsun,
Vətən!”adlı tədbirke-
çirilib. Tədbir iştirak-
çıları əvvəlcə “Şuşa
İli”nə həsr olunmuş

rəsmsərgisinəbaxıblar.SonraregionalidarəninrəisiVəsiləMöh-
sümovaçıxışedərəkbildiribki,tədbirinməqsədimilli-mənəvikeç-
mişimiziözündəyaşadan,tarixiəhəmiyyətiiləxalqımızüçünmüs-
təsnadəyərəmalikolanQarabağın,ocümlədənŞuşanınzəngin
mədəniyyətini, tarixini, təbiətini tanıtmaq, təbliğetməkdir.Sonda
məktəbin“Qarabağinciləri”,“Saz”və“İlkin”ansambllarınınifasın-
daşuşalıbəstəkarlarınmusiqilərisəsləndirilib.

***
Xaçmaz RMİ Qu-

sar rayonMədəniyyət
Mərkəzi Yuxarı Qə-
lənxur kənd klubun-
da “Qarabağın tacı
– Şuşa” mövzusunda
mədəni-kütləvi təd-
bir keçirilib. Tədbirdə
RMİ-nin Qusar rayo-
nuüzrə nümayəndəsi
Elnur Eldarov, rayon

HeydərƏliyevMərkəzinindirektoruNevaAbdurahmanova,Mədə-
niyyətMərkəzinindirektoruReyhanHəsənovavəbaşqaqonaqlar,
ictimaiyyətnümayəndələri,məktəbliləriştirakediblər.Çıxışlardan
sonrarəngarəngkonsertproqramıtəqdimolunub.

***
Şəki Regional Mə-

dəniyyət İdarəsi
(RMİ) Balakən rayon
MKS-nin Qaravəli
kənd kitabxanası Şu-
şa şəhərinin 270 illik
yubileyi münasibətilə
ƏliŞirinovadınakənd
tam orta məktəbində
“Şuşamız azadlıqda”
başlığıaltındadəyirmi

masakeçirib.ŞagirdlərəŞuşanıntarixi,mədəniyyətivəbugünü
haqqındaətrafıməlumatverilib.
Şəki şəhər MKS-nin 49 nömrəli kitabxana filialında Baş Zəy-

zidkəndSənətkarlıqeviiləbirlikdə“Şuşanınsimaları”adlıdəyir-
mimasatəşkilolunub.TədbirinsonundaiştirakçılarŞuşayahəsr
olunmuşsərgiyəbaxıblar.

Qusar teatrının “Adət”i
QusarDövlətLəzgiDramTeatrıtürkyazarTurqutÖzakmanın
“Adət”tamaşasınıteatrsevərlərətəqdimedib.

Əməkdar artist, rejissor Xəzər
Gəncəlinin quruluş verdiyi tama-
şada iki ailə arasında baş verən
qandavasınınacınəticələrivəbu
ədavətəsonqoyabiləcəksevgidən
bəhsolunur.
İkipərdəlisəhnəəsərininrejissor

assistentiGülarəQuliyeva, rəssa-
mıMarinaMahmudova,musiqitər-
tibatçısıŞaiqQardaşovdur.
Rolları Şükufə Mirzəağayeva,

Lalə Qurbanova, Sədaqət Əlimu-
radova, Bağır Əhmədov, Rəhilə
Hacıbəyova, Namik Mustafayev,
KəmaləSəfərova,EmmaXəyirbə-
yova,DianaCəfərova,ElnurHacı-

yev,YeganəKərimovaifaedirlər.

Ordum da var, yurdum da...

GəncəRMİGoranboyRayonDövlətRəsm
QalereyasıvəMərkəziKitabxananınbirgə
təşkilatçılığıiləHeydərƏliyevMərkəzində
istiqlalşairiƏhmədCavadın(1892-1937)
130illiyiiləəlaqədartədbirkeçirilib.Qa-
lereyanındirektoruÇinarəAbdullazadə,
HeydərƏliyevMərkəzininvəMərkəzi
Kitabxananınəməkdaşlarıçıxışedərək
şairinhəyatvəyaradıcılığındandanışıblar.

***
BərdəRMİ-nin təşkilatçılığı iləBərdə rayon

HeydərƏliyevadınaparkbulvarkompleksində
yaradıcı gənclərin yerli şairlər Nadir Qədimli,
NofəlSadiq,BəxtiyarAkifoğlu,AqşinHacızadə
iləgörüşükeçirilib.Tədbirdəyaradıcıgənclərin
hazırladıqları əl işləri, rəsm əsərləri nümayiş
olunub,“Qarabağ”rəqsqrupuvəgəncifaçıla-
rınmusiqinömrələrimaraqlaqarşılanıb.

***
ŞəkiRMİM.F.AxundzadəadınaŞəkişəhər

MədəniyyətMərkəzindəŞəkişəhər2nömrə-
liUşaqmusiqiməktəbiFortepianoşöbəsinin
konsertikeçirilib.
Oğuz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

məktəblilərinyaytətilinimaraqlıetməkməq-
sədiləekskursiyalayihəsihəyatakeçirir.La-

yihə çərçivəsində ilk ziyarətçilər muzeydə
olublar.Muzeyinbələdçisitərəfindənuşaqla-
ravəvalideynlərəOğuzuntarixivəmuzeydə
qorunaneksponatlarhaqqındabilgiverilib.
BalakənrayonİtitalakəndFolklorevində“Ta-

riximizdəizqoyanabidələr”mövzusundadəyir-
mimasakeçirilib.

***

LənkəranRMİLənkəran şəhərUşaq rəs-
samlıqməktəbişagirdlərininiştirakıilətəbiət
qoynundasərgi-plenerkeçirilib.Şagirdlərgü-
nəşişığıvəatmosferintəsiriiləəmələgələn
əsrarəngiz rəng palitrasını tablolarında əks
etdiriblər. Plenerin məqsədi uşaqların yara-
dıcılığını stimullaşdırmaq,əhatəolunduqları
mədənimühitəyanaşmatərzinitəkmilləşdir-
mək, bədii zövqünü inkişaf etdirmək,Azər-
baycan təbiətini tərənnümetməkdir. Lənkə-
ranRMİ-ninrəisiŞahinŞahbazovrəssamlara
gələcəkfəaliyyətindəuğurlararzulayıb.

***
AğdaşRMİ-nintabeliyindəfəaliyyətgöstərən

ZərdabrayonHeydərƏliyevMərkəzivəHəsən
bəy Zərdabi Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə

“Azərbaycanmaarifininyorulmazcarçısı”möv-
zusundatədbirkeçirilib.MuzeyindirektoruVəfa
Bayramova,HeydərƏliyevMərkəzinindirekto-
ruKönülRəhimovagörkəmlitəbiətşünasalim
vəmaarifçiH.Zərdabinin(1837-1907)həyatvə
fəaliyyətihaqqındasözaçıblar.Zərdabininnəşr
etdirdiyi“Əkinçi”qəzetiiləmillimətbuatınəsa-
sının qoyulduğu vurğulanıb. Mərkəzin əmək-
daşı Xanım İmanova “Azərbaycan maarifinin
yorulmazcarçısı”,HəsənbəyZərdabiMuzeyi-
ninfondmühafiziLeylaƏliyeva“Tarixləryazan
dahi”mövzularındaməruzəediblər.

***
AğdaşRMİHabilƏliyevadına1nömrəliAğ-

daşşəhərMusiqiməktəbindəömrününböyük
birhissəsinibutəhsilocağınavəonunidarə-
çiliyinəsərfedənTənziləŞıxıyevanın80 illik
yubileyi münasibətilə tədbir keçirilib. Ağdaş
RayonİcraHakimiyyətivəAğdaşRMİ-nintəş-
kilatçılığıiləkeçiriləntədbirdəyubilyarınömür
yolunavəfəaliyyətinənəzərsalınıb.Sondaçı-
xışedənTənziləŞıxıyevagöstəriləndiqqətvə
qayğıyagörə tədbirin təşkilatçılarınaminnət-
darlığınıbildirib.

Yubiley, görüş, sərgi-plener...

“Xalçaçılıq Azərbaycan xalqının sənət pasportudur”
“İstərdim ki, miniatür xalçaçılıq da da öz ölkə mi təb liğ edə bi lim” 

Xəbərverdiyimizkimi,
bugünlərdəLənkə-
randaşəhərinmədəni
inkişafstrategiyasının

təqdimatıkeçirildi.Tədbir
çərçivəsindəcənubbölgəsi
sənətkarlarınınəlişlərindən
ibarətsərgidətəşkilolun-
muşdu.Sənətkarlarınoyma,
təkəlduz,quramavədigər
sahələrüzrəyaratdıqlarıəs-
rarəngizməmulatlarböyük
marağasəbəboldu.

Sərgidəki nümunələr sırasında
qədimxalçaçılıqsənətimizitəbliğ
edən miniatür xalçalar xüsusilə
diqqət çəkirdi. Müxtəlif dövlətlə-
rinbayraqlarıəksolunantematik
xalçaların müəllifi ilə tanış olu-
ram. Lerik rayon sakini İlqamət
Hadiyev. İxtisasca iqtisadçıdır və
Lənkəran Regional Xəzinədarlıq
İdarəsindəişləyir.Deyirki,buişə
hobbi olaraq başlayıb. Xalça to-
xumaqisəonaanasındankeçib.

– Mi niatür xal ça ya ma ra ğı nız 
ne cə ya ran dı?
– 2010-cu ildən bu işi biznes

ideyası kimi fikirləşmişdim və
uğurlu alındı. Miniatür xalçalar
toxumağabaşladımvəəlişlərimi
turistlərə təqdim edirdim. Toxu-
duğumminiatür bayraq xalçaları
arasındaAzərbaycanbayrağıüs-
tünlük təşkil edir. İlk toxuduğum
miniatür xalçada isə ümummilli
lider Heydər Əliyevin imzasının
təsviri olunub.Ondansonrager-
bimizi və bayrağımızı miniatür
xalçaformasındatoxudum.

– İq ti sad çı-xal ça çı. Ni yə məhz 
bu sa hə ni seç di niz?

–Ailəmiz çoxuşaqlı olduğundan
anamadəzgahları evə gətirib xal-
çanı evdə toxumağa icazə verir-
dilər. İlkdəfəxalçailə4-cüsinifdə
oxuduğumzaman tanışlığımolub.
O vaxtdan da elə bu sənəti sev-
mişəm. Yəni hobbim də, biznes
marağım da buradan yaranmış-
dı.DoğulduğumLerikinMondigah
kəndində subay qızlar öz cehizlik
xalçalarınıözləritoxuyardılar.

– Ən ki çik və si zin üçün özəl 
xal ça han sı dır?
–“Zamankarvanı”xalçasınıneni

7,6sm,uzunluğu10,9sm-dir.Hər
çində109ilməvar.Buxalçadacəmi
217çinvar.Ümumilikdəisə23min
653ilməvar.Birkvadratsantimetrə
285,5ilmədüşüb.Budaəlilətoxu-
nanxalçalarüçünrekordgöstərici-
dir.“Zamankarvanı”nda4dəvəəks
olunub.İlinfəsillərinəuyğunolaraq
dəvələrin rəngi dəyişir. Digər toxu-
duğum“Qarabağ”xalçasınıisəLətif
Kərimovun eskizi əsasında işləmi-
şəm. Həmin xalçada eskizə xələl
gətirməmək şərti ilə bəzi dəyişiklik
etdim. Eni 6,6 sm, uzunluğu 10,7
sm-dir.22min127ilməvurmuşam.

Birkvadratsantimetrə313ilmədü-
şüb.Buradarekorduyeniləmişəm.
Gördüyümişləriniçərisindəənmü-
kəmməli“Zəfər”xalçasıdır.“Zəfər”
xalçasında 44 xarıbülbül əks olu-
nub.Qələbəmizəhəsrolunanxal-
çanıneni6sm,uzunluğu9,3san-
timetdir. Bir sırada 105 ilmə, 162
çinvəümumilikdə17min10ilmə.
Birkvadratsantimetrə305ilmədü-
şüb.Ənkiçikxalçam isə “Qobus-
tan”dır. Eni 1,9 sm, uzunluğu 2,5
sm.Burada1302ilməvar.

– Bu xal ça la rı ilk ola raq biz nes 
məq sə di lə ər sə yə gə tir di niz, 
bəs bu gün məq sə di niz nə dir? 
– Ermənilərin miniatür xalça

toxuyaraq“Ginnesinrekordlarki-
tabı”na düşmək iddialarını sosial
şəbəkədə gördüm. Buməni çox
narahat edir.Əslində, onların to-
xuduqlarına xalça demək olmaz.
Xalçaçılıq Azərbaycan xalqının
sənət pasportudur. Xalçaçılıq
ənənəsiolanxalqınnümayəndəsi
kimi istərdimki,miniatürxalçaçı-
lıqdadaözölkəmi təbliğedəbi-
lim.Ammaonuqeydedimki,bu
günə kimi hələ Azərbaycan Milli

XalçaMuzeyinəheçbirişimitəq-
dimetməmişəm.

– Ən çox han sı möv zu la ra mü-
ra ciət edir si niz?
–Rayonumuz turistikbölgədə-

dir. Hazırda gördüyünüz sərgidə
müxtəlifdövlətlərinbayraqlarıyer
alır. Tematik xalçalara damaraq
var.Tarixi vəbədiimövzulardiq-
qətimiçəkir.

– Bir mi niatür xal ça nı to xu ma ğa 
nə qə dər vaxt sərf edir si niz?
- Çoxvaxtaparır.Nəzərəalaq

ki, bu mənim peşəm deyil, hob-
bimdir.İşdənsonrayorğunluğumu
bununlaatıram.Hərgün2-3saat
vaxt sərf edirəm.Toxuduğumxır-
damilliornamentlixalçayaisə3ay
vaxtsərfeləmişəm.Birçində109
ilmə var. Gün ərzindəmüntəzəm
işləsəm,yenə10çindənartıqilmə
vurabilmirəm,gözlərimyorulur.

– Sər gi lə ri niz olub mu?
–2017-ciildəLerikDövlətRəsm

Qalereyasındasərgimtəşkiledilib.
LerikRayonİcraHakimiyyətibaş-
çısının təşəbbüsü ilə rayonumu-
zun ərazisində yerləşən istirahət
mərkəzlərininbirindədəfərdisər-
gim keçirildi. 2021-ci ildə Lənkə-
ran Regional Mədəniyyət İdarəsi
LənkəranMədəniyyətMərkəzində
vəbuil“LənkəranSprintHotel”də
fərdisərgilərimolub.

– Mi niatür xal ça sə nə ti nə gənc 
nə sil də ma raq ne cə dir?  
–Bugünəkimimüraciətedənol-

mayıb.AmmabirneçəiləvvəlLerik
RayonDövlətRəsmQalereyasın-
dabuişiöyrənməkistəyənvəma-
raqlanangənclərüçünustaddərs-
ləri təşkiletmək istəyirdilər.Amma
hələlikrealbiraddımyoxdur.

LaləAzəri

Ağdamda 16, Füzulidə 11 faiz...
Azad edilmiş ərazilərdə bərpa-quruculuq işlərinə 

ən böyük maneə minalardır
Keçmiştəmasxətti200kmuzunluğundavə5kmenində
əraziniəhatəedib.Buərazihəmpiyadaəleyhinə,həmtank
əleyhinəminalarla,həmdəpartlamamışsursatlarlahəddin-
dənartıqçirklənmişvəziyyətdədir.Ərazirelyefi,çoxluvallarvə
hərbiistehkamyerləriminatəmizləyənmaşınlardanistifadəni
çoxçətinləşdirir.Bizimminatəmizləyənlər,həqiqətən,çoxbö-
yükfədakarlıqgöstərirlər.

Bu sözləri APA-ya
müsahibəsində Qa-
rabağ iqtisadi rayo-
nuna daxil olan iş-
ğaldan azad edilmiş
ərazilərdə (Şuşa ra-
yonu istisna olmaqla)
Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin
xüsusi nümayəndəsi
EminHüseynovdeyib.
Prezidentin xüsusi nümayəndəsi qeyd edib ki, mövcud çətin-

liklərərəğməninfrastruktur layihələrivədigərişlərdavamedir.O
cümlədənişğaldanazadolunmuş,deməkolarki,bütünrayonlarda
“Azərenerji”və“Azərişıq”tərəfindənyarımstansiyalarquraşdırılıb.
EminHüseynovbildiribki,beynəlxalqictimaiyyətintəzyiqial-

tındaErmənistanbizəbəzirayonlarınminaxəritələriniverib.Am-
mabuxəritələrinpraktikiəhəmiyyətiçoxaşağıdır,dəqiqliyi25%
ətrafındadır.Xəritələrinümumiəhatədairəsiişğaldanazadolun-
muşərazilərincəmi5%-niəhatəedir:“Çoxtəəssüfərolsunki,
mövcudreallıqbudurvəbureallıqdafəaliyyətgöstəririk.Ənçox
minatəmizləməişigörülmüşəraziAğdamrayonudur.Buərazi-
nin16%-iminalardantəmizlənib.Füzulirayonuüzrəbugöstərici
10-11%ətrafındadır.Digərrayonlardaburəqəmdahaaşağıdır.
Bu,onugöstərirki,hələbuistiqamətdəgörüləsiişlərçoxdur...”.
BuaradaAzərbaycanRespublikasınınMinatəmizləməAgent-

liyi(ANAMA)işğaldanazadolunmuşərazilərdəminatəmizləmə
əməliyyatı vaxtı havadan tədqiqat üçün Britaniyanın “Arpies
NRC”şirkətiiləmüqaviləimzalayıb.ANAMAsədriVüqarSüley-
manovbildiribki, tədqiqatçılarhazırdadronlarlavəmüxtəlifci-
hazlarlaəraziləritədqiqedir.Tədqiqatlarınnəticəsisüniintellekt
vasitəsiləemalolunur.
Sədrblidiribki,18ədədminatəmizləyənmaşınalınıbvəazad

olunmuşərazilərdətəmizləməişlərinəcəlbedilib.
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Aktyorlarınfərqliistiqamət
lərdəözpotensiallarınıüzə
çıxarmalarıvəbaşqaaspekt
dəndərealizəetmələriüçün
festivalvəmüsabiqələr,söz
süzki,böyükönəmkəsbedir.
Bu,digərtərəfdəndəyaradıcı
insanlararasındaəlaqələri
möhkəmləndirməyə,xüsusən
fərqlitruppalardakıaktyorla
rınfərdolaraqözləriniteatr
cameəsindəifadəsiüçün
fürsətdir.Təbiiki,bunudoğru
istifadəedib,yaxşıişortaya
qoyduqda...

İyunun20-dəbeləmaraqlımü-
sabiqələrdənbirinə yekunvurul-
du.MədəniyyətNazirliyivəAzər-
baycanTeatrXadimləriİttifaqının
(ATXİ) təşkilatçılığı ilə keçirilən
“Cənnətim Qarabağ” adlı bədii
qiraətmüsabiqəsi iştirakçıları və
qalibləriyenidəntamaşaçıönünə
çıxaraqhəmçıxışetdilər,həmdə
mükafatlarınıaldılar.
Azərbaycanbədiifikriningör-

kəmli siması XurşidbanuNatə-
vanın190 illiyi,eləcədə“Şuşa
İli”nə həsr olunan müsabiqə
bölgə və paytaxt teatrlarının
təmsilçiləri olmaqla 30-a yaxın
aktyoru, eləcə də Azərbaycan
DövlətMədəniyyətvəİncəsənət
Universitetinin (ADMİU)qiraətə
həvəskar tələbələrini bir araya
gətirmişdi.
Şairəninfərqlimövzuluqəzəl-

ləriniözünəməxsusifamanera-
ları ilə təqdim etməyə çalışan
iştirakçıları Azərbaycan teatr
sahəsinintanınmışmütəxəssis-
ləri – rejissor, aktyor, qiraətçi,
pedaqoq və teatrşünaslardan
ibarət münsifər heyəti qiymət-
ləndirdi.

ƏvvəlcəATXİsədrininmüavi-
ni, Xalq artisti Hacı İsmayılov
çıxış edərək Xurşidbanu Natə-
vanın yaradıcılığından və onun
Azərbaycan ədəbiyyatında ro-
lundan,eləcədəşairənindoğma
yurduŞuşanınazadedilməsivə
şanlıZəfərimizdənsözaçdı.Mü-
sabiqənin ideyası vəməramına
danəzər salansədrmüavini it-
tifaq olaraq bu qəbildən olan
müsabiqə və festivalları daim
diqqətmərkəzindəsaxladıqlarını
dedi:“Uzunillərdənsonrabizim
Şuşa həsrətimiz sona yetdi və
bizyaradıcı insanlarolaraqona
sevgimizi,bağlılığımızıhərvəch-
lənümayişəcanatırıq.Buhəm
dəbizimvətəndaşlıqborcumuz,
Vətənimizə, doğma Şuşamıza
sevgietirafımızdır”.
H.İsmayılovdiqqətəçatdırdıki,

qiraətmüsabiqəsinə11teatrvə1
təhsil ocağındanümumilikdə27
nəfərin təqdim etdiyi nümunələr
(qiraət edilən şeirlərin videoya-
zısı) münsifər heyəti tərəfindən
dəyərləndirilib və 12-si seçilib.
Tamaşaçılar seçilən nümunələri
budəfəcanlıolaraqizlədilər.

Akademik Milli Dram, Dövlət
GəncTamaşaçılar,BakıBələdiy-
yə, ŞuşaDövlətMusiqili Dram,
eləcədəLənkəran,Gəncə,Qu-
sarteatrlarınıntəmsilçiləriNatə-
vanınqəzəlləriniqiraətetdilər.
Çıxışçılar sırasında ADMİU,

eləcə də Sumqayıt teatrı təm-
silçilərinin təqdimatı daha yad-
daqalanoldu.Xüsusənsumqa-

yıtlıtəmsilçilərinsufidəsgahıilə
fərqli bir ovqat yaradan təqdi-
matlarıalqışlarlaqarşılandı.
Mükafatlandırma mərasimin-

də çıxış edən ATXİ-nin sədri,
Xalq artisti Azər Paşa Nemə-
tov, Əməkdar incəsənət xadi-
mi, rejissor Bəhram Osmanov,
ADMİU-nun dosenti, bədii qi-
raətçi,ƏməkdarartistAzadŞü-

kürov belə tədbirlərin əhəmiy-
yətindən, teatr təmsilçiləriüçün
əlavə stimul olduğundan bəhs
etdilər.Bildirdilərki,mütaliəvər-
dişi,bədiiqiraət,aktyorunoyun
imkanlarıiləyanaşınatiqlik,po-
etikmətnüzərindəişimkanları-
nıgenişləndirməyəxidmətedən
müsabiqələrdaimmaraqlınəti-
cələrləyaddaqalır.

Məlumat üçün bildirək ki,
müsabiqə iştirakçılarının Na-
təvanın yaradıcılığından qiraət
etdikləri nümunələrin videoya-
zılarımayın16-dəkATXİ-dəqə-
bulolunub.İştirakçılarüçünyaş
məhdudiyyətiqoyulmayıb.Mün-
sifərheyətinin27nəfərarasın-
dan seçdiyi 12 iştirakçıdan3-ü
yekundaqalıboldu:Iyer–Ba-
har Həmzəyeva (Şuşa Dövlət
MusiqiliDramTeatrınınaktrisa-
sı);IIyer–ElvinNuri(ŞəkiDöv-
lətDramTeatrı); III yer–Tural
Əhməd(BakıBələdiyyəTeatrı).
Qaliblərə mükafatlar, digər 9

iştirakçıya münsifər heyətinin
xüsusidiplomlarıtəqdimolundu.
Mərasim Azərbaycan Milli

Konservatoriyası muğam üçlü-
yününmaraqlıifalarıilədəyad-
daqaldı.

Həmidə

Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının 
Gəncədə konserti 

AzərbaycanDövlətUşaq
Filarmoniyasıiyunun21də
F.ƏmirovadınaGəncəDövlət
Filarmoniyasında“Şuşa,biz
gəldik!”adlıkonsertproqra
mınıtəqdimedib.

“Şuşa İli”nə həsr olunmuş
konsertMədəniyyətNazirliyinin
təşkilatçılığı,GəncəŞəhərİcra
Hakimiyyəti, Gəncə Regional
Mədəniyyət İdarəsi (RMİ) və
GəncəDövlətFilarmoniyasının
dəstəyiiləreallaşıb.

Tədbirdə Qarabağ mühari-
bəsi iştirakçılarının,şəhidailə-
lərinin övladları, Gəncə “SOS
uşaq kəndi” və Gəncə Uşaq
evininsakinləridəiştirakedib-
lər.
Öncə Gəncə RMİ-nin rəisi

Vasif Cənnətov və Mədəniy-
yətNazirliyiMusiqisektorunun
müdiri Vüqar Hümbətov çıxış
ediblər.
Sonra Azərbaycan Dövlət

Uşaq Filarmoniyasının hazır-
ladığıkonsertproqramıtəqdim

olunub. Proqramda Azərbay-
can və dünya bəstəkarlarının
musiqiləri, müxtəlif rəqslər ifa
olunub.
Konsertin sonunda Vasif

Cənnətov Azərbaycan Dövlət
Uşaq Filarmoniyasının direk-
toru Dilarə Əliyevaya Gəncə
RMİ-nintəşəkkürnaməsinitəq-
dimedib.

Teatrhəmişəcəmiyyə
tingüzgüsüolubvəbiz
həmişəbugüzgüdə
özümüzügörmüşük.Bəs

niyəbugüzgüdəbizartıq
özümüzügörmürük?Buna
səbəbnədir?

Məsələ ondadır ki, teatr ya-
randığı gündən insanların qar-
şısına çıxan problemlərin həlli
yollarınıgöstərib.İstərklassika,
istər müasir dramaturgiyanın
səhnə həlli birmənalı şəkildə
müasirinsanproblemlərininhəl-
linəyardımçıolmalıdır.Demək,
tamaşaelə qurulmalıdır ki, gü-
nümüzləsəsləşsin.
Beləolantəqdirdəteatrlarımı-

zanəzərsalaq,görəkteatrlarda
günümüzləsəsləşən tamaşalar
var,yayox?!Əlbəttə,yoxdur.
Söhbətimizi əyaniləşdirək.

Respublikamızda 27 dövlət
teatrıfəaliyyətgöstərir.Buteatr-
ların tamaşaları haqqında ki-
fayət qədər məlumatlıyıq. Bu
məlumatlara əsaslanaraq de-
yəbilərikki,bizəzizvədoğma
teatrımızı heçdə kifayət qədər
sevmirik.Ozamanbeləbirsual
yaranır.Bəsbizdoğmateatrıni-
yəsevmirik?Gəlin,faktlaranə-
zərsalaqvəbununsəbəblərini
araşdıraq.
Bupolemikaya teatrşünaslar,

dramaturqlar,rejissorlar,aktyor-
larvəsairpeşəsahibləriqoşula
bilər. Vəmənə elə gəlir ki, bu,
işinxeyrinəolar.
Teatrın strukturundan başla-

yaq. Müasir dövrümüzdə teat-
rın strukturu düzgün qurulub,
yayox?Fikirlərmüxtəlifolabi-
lər. Mənə qalarsa, deməliyəm
ki, teatrın strukturu düzgün
qurulmayıb.Mənbunuçoxsay-
lı müsahibələrimdə və çıxışla-
rımdadəfələrləqeydetmişəm.
Fikirlərimi açıqlayım. Bütün
müasir dünyada, hətta keçmiş
sovetlər dönəmində fəaliyyət
göstərən teatrlarda rejissor
əsas sima sayılıb, teatrın dü-
şünənbeynihesabolunub.Bu
belədir. Teatrın direktoru baş
rejissorun yaradıcılıq fəaliyyə-
tinə imkan və şərait yaradan
məmurdur. Onun işi baş rejis-
sorun yaradıcılıq işinə təkan
verməkdir.
Mən bu yaxınlarda hörmət-

li nazirimiz Anar Kərimovla da
söhbətimdə bunu qeyd etmi-
şəm. Onunla bir saata yaxın
söhbətimiz oldu. Anar müəllim
maraqlı həmsöhbət, təşkila-
ti işləri gözəl bilən insandır.O,
məndən təcrübəli bir şəxs kimi
müasir teatrvəkinoprosesləri,
teatrstrukturubarədəfikirlərimi
soruşdu. Bu xüsusda fikirləri-
midədiqqətlədinlədi.Birdaha
qeyd edirəm: direktor teatrda
başrejissorayaradıcılıqimkan-
larınayardımçıolanməmurdur.
Bunları bir-biri ilə qarışdırmaq
olmaz.

Bu, birinci məsələdir. İkinci
məsələ Azərbaycan teatrında
kadr məsələsidir. Söhbət peşə-
kar kadrlardan gedir. Biz yax-
şı bilirik ki, Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
versitetimilli teatr,kinovədigər
sahələr üçün peşəkar kadrlar
hazırlayan ali təhsil ocağıdır.
Mədəniyyətvəincəsənətmüəs-
sisələrində,ocümlədənteatrlar-
da kadrların 99 faizini bu təhsil
ocağıtəminedir.Bəlkəalitəhsil
ocağıpeşəkar kadr yetişdirmir?
Əlbəttə,yetişdirir.Bəsbukadrla-
rınəksəriniyəteatrlarayoltapa
bilmirlər?Teatrısevənbaşrejis-
sorvədirektorolmalıdırki,gənc
vəistedadlıkadrlarıişlətəminet-
sin.Etirafetməliyikki,teatrlarda
başrejissoruneləbirsəlahiyyəti
yoxdur. Teatrlara kadrların işə
qəbulu məsələsini direktor həll
edir. Çünki möhür onun əlində,
səlahiyyətondadır.Oisəkimiis-
təyir,onudaişəqəbuledir.Teatr-
laraistedadsız,zəifkadrlargəlir.
Sualolunabilər,bəsbuadamlar
teatra necə düşür? Çox sadə.
Tanışları, əmiləri, dayıları, xa-
laları vasitəsilə... Bu səbəbdən
teatrlarbugünküdurumadüşüb.
Məhz bu səbəbdən teatrlar-

damüxtəlifsəsçalarlarına,nitq
mədəniyyətinəmalikaktyortap-
maqmüşkülə dönüb.Aktyorun
səs çaları və nitq mədəniyyəti
nədir? Keçmiş aktyorları yada
salaq: Ağasadıq Gəraybəyli,
Möhsün Sənani, HöküməQur-
banova, Əliağa Ağayev, Leyla
Bədirbəyli, Ağahüseyn Cava-
dov, İsmayılOsmanlı və digər-
ləri.Allahonlararəhməteləsin.
Onlarınhərbirininözlərinəməx-
sussəsçalarlarıvənitqmədə-
niyyəti xatirimizdə canlanır.
Onları bir-biri ilə qarışdırmaq
mümkündeyildi.Eləbusəbəb-
dən biz onları bu günə qədər
unuda bilmirik. Sonrakı nəsli
xatırlayaq: Səməndər Rzayev,
Kamal Xudaverdiyev, Fuad
Poladov, Yaşar Nuri, Əliabbas
Qədirov, Mikayıl Mirzə, Şəfiqə
Məmmədova,AmaliyaPənaho-
vavədigərləri.Busənətkarların
da səs çalarları müxtəlifiyi ilə
seçilirdi.Onları daqarışdırmaq
mümkün deyildi. Səs çalarları-
nınmüxtəlifiyi və rəngarəngliyi
insanı valeh edirdi. Bunu heç
kimdanabilməz.
Bu gün isə istənilən teatrın

tamaşasındasəhnədə20nəfər
olsada,eləbilbirsəsvar.Sual
oluna bilər. Niyə rəngarənglik
yoxdur?Bəsali təhsilocağıni-
yərəngarəngsəsçalarınamalik
kadryetişdirmir.Yenəeynisual
vəeynicavab.Əlbəttə,yetişdi-
rir.Ammahəministedadlarteat-
rayol tapabilmir.Onagörədə
teatrlardaaktyorlarınnitqmədə-
niyyətibusəviyyədədir.

Nitq mədəniyyəti, səs çala-
rının müxtəlifiyindən danışı-
rıqsa, aktyorun xarici görünüş
məsələsindəndədanışmalıyıq.
Bu da yaralı mövzudur. Bayaq
adlarıçəkilənsənətkarlarınhər
biri səs çalarlarının şirinliyi və
cazibəsiiləbərabər,həmdəvi-
zualbaxımdansəhnəgörkəmi-
nəmalik aktyorlar olublar. On-
ların boy-buxunu, üz cizgiləri,
səsimkanlarıvəsözyoxki, is-
tedadları və plastikası bir-birini
tamamlayıb, vəhdət təşkil edir-
di. Rejissorlar da onlara obraz
həvalə edəndə heç bir çətinlik
çəkmirdilər.Gəlin,inditeatrları-
mızdakıaktyorlarımızıyadasa-
laq.Teatrlardasankibilərəkdən
daha çox istedadsız və xarici
görünüş etibarilə səhnəyə mü-
nasibolmayaninsanlarıişəgö-
türürlər. Niyə? Çünki təmənna
və tanışlıq istedadlı insanların
teatrayolunaçəpərçəkir.

Yaxşı yadımdadır. Rəhmət-
lik Hacıbaba Bağırov Musiqili
Komediya Teatrına rəhbərlik
edəndə mənim təqdimatımla
12, ya 15 istedadlı tələbəmi
işəqəbul etmişdi.Bugünhə-
min aktyorlar teatrda aparı-
cı obrazlar ifa edirlər. İndi bu
mümkündeyil.Mənbuyaxın-
larda iki istedadlı tələbəmin
teatraqəbul edilməsi ilə bağlı
Musiqili Teatrın baş rejissoru
Cavid İmamverdiyevə müra-
ciət etmişdim.O da həmin iki
nəfəriqəbuletdi,səslərinidin-
lədi. Hər ikisi Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetinin mu-
siqiliteatraktyorukursunubiti-
riblər.Hərikigəncboy-buxun-
lu, səsçalarları və istedadları
ilə teatr üçün tapıntı idi. Baş
rejissor C.İmanquliyev teat-
rın direktoruna gənc kadrların
işə qəbulu ilə bağlı müraciət
edəndə,o,deyibki,ştatdayer
yoxdur. Beləliklə, gənc kadr-
lar teatrdan uzaq düşüblər.
Axıistedadlıinsanlarıteatrdan
uzaqlaşdırmaqolmaz.
İndi isə daha bir vacib mə-

sələ haqqında fikirlərimi bil-
dirmək istəyirəm. Teatrın
repertuarı vacib məsələdir.

Hamımızyaxşıbilirikki,teatrla-
rın repertuarıonlarınsimasıdır.
Bu gün belə bir dəb yaranıb.
Teatrlaryeni-yenilayihələrmey-
dana çıxarırlar. Teatrın işi yeni
tamaşa hazırlamaqdır. Rəhbər
işləyən biri deyir ki, bumənim
layihəmdir.Buanlaşılmazlıqdır.
Butamaşadırsa,bununrejisso-
ru,bəstəkarı,rəssamıvəsairol-
malıdır.Hərşeyiümumiləşdirib,
birnəfərinadınaçıxmaqolmaz.
Adınıdaislahatqoyuruq.Amma
biz islahat etmirik. İslahat adı
altındaolanlarıdağıdırıq,məhv
edirik.
Mən illərin təcrübəsindən çı-

xış edərək belə düşünürəm.
Bəlkə kimsə deyə bilər ki, de-
diklərim bir qədər kəskin oldu.
Ammakəskinolsayaxşıdır.Hə-
qiqətiheçkimdemirvəyade-
mək istəmir. Hər yerdə tərifdir.
Hamıhəyatda“yaxşıadam”ro-
lunuoynamaqistəyir.

Unutmamalıyıqki,dünyaqlo-
ballaşır.Bizistəsəkdə,istəmə-
sək də müasirləşməliyik. Mə-
sələn,məndüşünürəmki,niyə
teatrlarbirləşib,müştərəkbirta-
maşahazırlamasın?Milli futbol
yığmamızüçünmüxtəlifkoman-
dalardan oyunçular toplanmır?
Teatrdadabutəcrübədənistifa-
də etmək olar.Şəhər və bölgə
teatrlarından toplanmış aktyor
heyətindən maraqlı bir tamaşa
meydana qoymaq olar. Söhbət
milli teatrın gələcək inkişafın-
dangedirsə,niyədəyox?Niyə
biraktyor,uyğunolub-olmadığı-
nabaxmayaraq,eyniteatrdail-
lərləqalmalıdır, fəxriadvəsair
gözləyə-gözləyə.Bəlkəo,digər
teatrdaistedadınıdahaçoxbü-
ruzəverəbilər.Bəlkə tamyeni
bir müqavilə sisteminə keçək.
Bütün hallarda teatrların struk-
turundaköklüdəyişikliklərapa-
rılmalıdır. Dövrə uyğunlaşmaq
lazımdır. Zaman dəyişib. Hamı
zamanın dəyişməyini bilə-bi-
lə,nəyisəgözləyir.Sabah fəxri
adalaram,sabahmükafatala-
ram.Sabahsabaholacaq.Sa-
bah yoxdur. Sabah qurtarıb.
Sabahı bu gündən başlamaq
lazımdır. Gözləmək olmaz.

Tamaşaçı yüksək peşəkar sə-
viyyəli tamaşa gözləyir. Onun
üçün aktyorun hansı teatrdan
olmağının heç bir əhəmiyyəti
yoxdur.AktyorGəncTamaşaçılar
Teatrındandaolabilər,Akademik
MilliDramTeatrındanda,Naxçı-
van,Gəncə,ŞəkivəyaLənkəran
teatrındanda...Yeganəbirməq-
səd var.Tamaşaçınımükəmməl
səhnənümunəsiiləheyrətləndir-
mək.Bax,layihəbudur.İstedad-
lılarıbirarayagətirməklazımdır.
Rəhmətlik Tofiq Kazımov yeni

teatr yaratmaq uğrundamübari-
zəaparıb,gənclərəönəmverirdi.
Ammabirşərtləki,gənclər iste-
dadlıolsun.TofiqKazımovunbir
sözüvardı.Deyirdiki,həryenita-
maşadateatraikiyeniqanvurul-
malıdır.Həminyenitamaşadabir
yeniqız,biryenioğlanolmalıdır.
Bu,yenilənmədeməkdir.Bugün
teatrlarda istedadsızlar çoxalıb.
Onlaristedadlılaraimkanvermir-
lər.Onlarınistəkləridəartıb.Çün-
ki arxaları var. Amma unutmaq
olmaz ki, teatra olanmünasibət
əvvəlkideyil. İnsanlarartıqyala-
nainanmırlar.Yalanbirdəfəolar.
Teatr isə həqiqəti deyən və nü-
mayişetdirənsənətmeydanıdır,
güzgüdür.Güzgühəqiqətigöstər-
məlidir.Yalanvənaqislikolanda,
tamaşaçıinanmır.
Bəzi rejissorlar tamaşalarda

elə mizan verirlər ki, “adamın
dəymişi qala-qala kalı tökülür”.
Bu mizanları mizandan başqa
nəyədesənoxşatmaqolar.Mi-
zan adına aktyor sağdan sola,
soldansağagedir.Niyəgetdiyi-
ninsəbəbiniisəbilmir.
Vəyasəhnədəaktyorelə çı-

ğırır, elə bağırır ki, sanki tama-
şadan sonra tamaşaçı döyüşə
gedəcək.Bu,teatrdeyil,bu,isla-
hatdeyil.Əgər islahatbudursa,
deməkbizteatrıdağıdırıq.Teatr
dövrün novator fikirlərini tama-
şaçılara çatdırmalıdır. Teatr za-
manı qabaqlamağı, tamaşaçını
arxasınca aparmağı qarşısına
məqsəd qoymalıdır. Biz teatrla
bağlıçatışanvəçatışmayancə-
hətlərimizideməliyik.Bir-birimizi
nəqədəraldatmaqolar.Nəqə-
dər deyək ki, hər şey yaxşıdır.
Hərşeyyaxşıdeyilaxı.
Hər teatrınözspesifikası,öz

siması və öz repertuarı olmalı-
dır.Məsələn,birəsəreynivaxt-
daayrı-ayrıteatrlardarepertuar-
dadır.Bəsteatrlarınədəbihissə
müdirləri hara baxırlar?Onlara
işləməyə imkan verirlərmi? Əl-
bəttə,yox.Budabirproblemdir.
Beləməlumolurki, teatrların

strukturudağıdılıb.Eləbiltərsi-
nəçevrilib.Eləbilqəsdənbelə
ediblər. Bütün bunları özümə
görəyox,gələcəknəsillərüçün
deyirəm.Yeniideyalarıqorumaq
lazımdır.Ammabəzənyeniide-
yanıbilərəkdənməhvedirlər.

Mən vaxtilə “İlham” miniatür
teatrı yaratmışdım. Bir neçə
teatrdan istedadlı gəncləri bir
araya toplamışdım. Gənc Ta-
maşaçılar Teatrında bizə yer
vermişdilər. Bir neçə teatrı bu
teatra birləşdirəndən sonra bi-
zim üçün problem yarandı.
Teatratopladığıminsanlardağı-
lışdılar.Beləliklə,teatrınnormal
fəaliyyətinə bilərəkdən maneə
törətdilər.
Teatrla bağlı problemlərdən

danışırıqsa,bədiişurahaqqın-
da da danışmalıyıq. Bu, çox
ciddiməsələdir.Tamcəsarətlə
deyə bilərəm ki, heç bir teatr-
dabədiişurayoxdur.Bədiişura
yerinəbütünməsələləribirnə-
fərhəlledir.Heçbirkollegiallıq-
dan söhbət belə gedə bilməz.
Əslindəisə,bədiişuradamüx-
təlif peşəkar insanlar olmalıdır
ki, teatrın normal repertuarı
haqqında fikir yürüdə bilsinlər.
Teatrınbədiişurasındadrama-
turqlar, bəstəkarlar, rejissorlar,
rəssamlar və aktyorlar olmalı-
dır.
Bu məqamda haşiyə çıxıb,

dahabirməsələətrafındafikir-
lərimi hörmətli oxucularla bö-
lüşmək istəyirəm. İlk baxışdan
adigörünənbirməsələ,əslində,
çox ciddi məsələdir. Teatrlar-
daafişaməsələsi.Afişa teatrın
tarixidir. Teatr mütəxəssisləri
teatrın tarixini afişalar vasitəsi-
lə müəyyən edirlər. Afişalarda
tamaşalarda əsas obrazları ifa
edən aktyorların şəkilləri veri-
lirdi.Afişalaraparıcıaktyorların
şəkilləri ilə tamaşaçını teatra
cəlbedirdi.
Konkret misal çəkim. İki il

bundan əvvəl Musiqili Teatrda
Ramiz Mirişli ilə Tamara Vəli-
yevanın“Dəyərəmmincavana”
tamaşasınınafişasındabirneçə
aktyorun şəkilləri verilirdi. Rəs-
sam çəkmişdi, rəhmətə gedib.
Həmin afişa teatrın bədii şura-
sında təsdiq edilmişdi. Amma
indiafişaplakatformasındaha-
zırlanır. İndi həmin tamaşanın
afişasında aktyorların şəkilləri-
ninyerinədollarşəkliverilir.Bu
barədəsoruşandamənədedilər
ki, yaşlı aktyorların şəkli nəyə
lazımdır.Onlarbugünvar, sa-
bahyoxdurlar.Utanmadanmə-
nimüzümədedilər...
Nə isə, milli teatrlarımızda

problemlərimiz çoxdur. Ciddi
işlər görülməlidir. Sabaha he-
sablanan işlər görməliyik. Və
ən əsası isə, teatrı sevməliyik.
Dostlar,gəlin,doğmateatrıse-
vək.Çünkiəsryarımyolgəlmiş
Azərbaycan teatrı bu sevgiyə
layiqdir.
Hələlik, bu qədər... Amma,

əziz oxucular və teatrsevərlər,
söhbətimizi davam etdirəcə-
yik...

İlham Namiq Kamal 
Xalq artisti, professor, 
Prezident təqaüdçüsü

“Cənnətim Qarabağ” deyən qiraətçilər seçildilər

Biz  teatrı  niyə  sevmirik?
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II yazı
“Şuşaİli”münasibətiləqala-şəhərimizin
Azərbaycanınmusiqimədəniyyətinəbəxş
etdiyisənətkarlarhaqqındasilsiləmizida-
vametdiririk.“Şuşalıbəstəkarlar”rubrika-
sındabudəfəMəşədiCəmilƏmirovuvə
ƏfrasiyabBədəlbəyliniyadasalacağıq.

MəşədiCəmilƏmirov1875-ci ildəŞuşa-
daanadanolub.O,musiqimizədünyaşöh-
rətigətirənlərdənbəstəkarFikrətƏmirovun
atasıdır. İlk təhsilini mədrəsədə alıb, kiçik
yaşlarındanmusiqiyəmaraqgöstərib.Tar-
zənkimiyetişməkləyanaşı,həmdəxanən-
də, bəstəkar olaraq tanınıb. Onun musiqi
müəllimiensiklopedikzəkasahibi,musiqiçi
MirMöhsünNəvvabolub.NəvvabŞuşanın
musiqiməclislərinəonudaaparıb.
Məşədi Cəmil Əmirov qarmon, kamança

və fortepianodaməharətlə ifaetməyibaca-
rıb.O,1910-cuildəbirqrupmusiqiçiiləbir-
likdəLatviyanınRiqaşəhərinədəvətolunub,
“Qrammofon” firması xanəndənin ifasında
birsıramuğamıvəxalqmahnısınılentəalıb.
Getdikcə populyarlaşan ifaçı Qarabağ böl-
gəsi iləbərabər,Gəncə,Şəki,Şirvanvədi-
gəryerlərdəməclislərədəvətolunur,sonra
Gəncəyəköçür.Tarzənmüxtəlifməclislərdə
MalıbəyliHəmid,MusaŞuşinski,sonralarisə
BülbülvəSeyidŞuşinskinimüşayiətedib.
SənətkarGəncədə yerli ifaçıları cəlb et-

məkləŞərqmusiqisikonsertləriverir,Üze-
yir Hacıbəylinin əsərlərinin tamaşalarında
Məcnun, Zeyd, Kərəm, Rza bəy və digər
obrazlarıməharətləcanlandırır,teatrtama-
şaları üçün yaradılmış orkestrə dirijorluq
edir. M.C.Əmirov 1915-ci ildə isə “Seyfəl-
mülk”operasınıyazır.Həminopera1916-cı
ildəSidqiRuhullanınquruluşundaəvvəlTif-
lisdə,sonraisəİrəvandagöstərilir.1916-cı
ildəM.C.ƏmirovgəncxanəndəBülbülləbir-
likdəTifisvəİrəvandakonsertlərverir.

1911-ci ildəmusiqi təhsilialmaqməqsə-
dilə İstanbula yollanan M.C.Əmirov orada
ikiilərzindəŞərqvəAvropamusiqisininin-
cəliklərinəyiyələnir.Türkiyədəhəmtarzən,
həmdəmüğənnikimikonsertlərverir,mu-
ğamvətəsnifəri,rəngləriməharətləifaedir.
Mənbələrdə musiqiçinin daha bir səhnə

əsəri – “Namuslu qız” operettasını (1923)
yazdığıqeydedilir.BuəsərGəncədəsəhnə
həlli tapdıqdan sonra Azərbaycanın digər
bölgələrində də uğurla göstərilib. Təəssüf
ki, “Seyfəl-mülk”və “Namusluqız”əsərləri
tarixindolanbaclarındayoxaçıxıb...
Onun ən böyük arzusu musiqi məktəbi

açmaqidi.1923-cüildəbuarzunugerçək-
ləşdirir,Gəncədəilkmusiqiməktəbiniyara-
dır. Tarzən, bəstəkar və pedaqoq Məşədi
CəmilƏmirov1928-ciildəvəfatedib.

***
Əfrasiyab Bədəlbəylinin adı Azərbaycan

musiqi mədəniyyəti tarixinə görkəmli bəstə-
kar, musiqişünas, dirijor, ictimai xadim kimi
daxilolub.Lakinonunənböyüktarixinailiy-
yətimillimusiqimədəniyyətindəbaletjanrının
əsasını(“Qızqalası”)qoymasıdır.
Bəstəkar1907-ci ilaprelin19-daBakıda

şuşalı tanınmış maarif xadimi, Qori Müəl-
limlər Seminariyasınınməzunu Bədəl bəy
Bədəlbəylininailəsindəanadanolub.Bakı-

da 6-cı rus-müsəlman və 1-ci realnımək-
təblərində təhsil alır. 1923-1926-cı illərdə
Azərbaycan Teatr məktəbinin dinləyicisi
olur,məktəbdəhazırlanantamaşalardahə-
vəsləiştirakedir.
Ə.Bədəlbəyli daha sonra Musiqi Texni-

kumu və Azərbaycan Dövlət Universiteti
(indiki BDU) Şərq fakültəsinin Linqvistika
şöbəsindətəhsilalır.O,professionalmusiqi
təhsilialmaq istəyirdi.1932-ci ildəMoskva
Konservatoriyasının Dirijorluq fakültəsində

oxumağa yola düşür. ProfessorK.Sarace-
vinsinfindətəhsilalangəncbusənətin in-
cəliklərinəmükəmməlyiyələnir.Aliməktəb-
dəoxuduğuzamano,8variasiya,violonçel
və fortepiano üçün sonatina, fortepiano
üçünetüd,simfonikorkestrüçünIIIhissəli
süitavəs.əsərləriniyazır.
Lakin bir ildən sonra Moskvadakı təhsi-

lini dayandırıb Bakıya qayıdır və R.Qlierin
“Şahsənəm” operasını yeni quruluşda,
C.Cabbarlının librettosu əsasında tamaşa-
yahazırlanmasındaiştirakedir.1934-cüildə
N.Rimski-Korsakov adına Leninqrad (indiki
Sankt-Peterburq) Dövlət Konservatoriyası
nəzdindəkiMusiqiTexnikumununBəstəkarlıq
şöbəsinə(B.Zeydmanınsinfi)daxilolur.Eyni
zamandaLeninqradOperavəBaletTeatrının
başdirijoruV.Dranişnikovunrəhbərliyialtında
dirijorassistentikimiişləməyəbaşlayır.
1938-ci ildə Leninqraddakı təhsilini mü-

vəfəqiyyətlə başa çatdıran Ə.Bədəlbəyli
Vətənə qayıdır və qardaşı Turqud Bədəl-
bəylinin librettosu əsasında uşaqlar üçün
birpərdəli“Tərlan”balet-nağılınıbəstələyir.
8aprel1940-cıil.BugünAzərbaycanmu-

siqi mədəniyyəti tarixinə milli balet sənəti-
nintəməlininqoyulduğugünkimidaxilolur.
AzərbaycanDövlətOperavəBaletTeatrının
səhnəsindəƏ.Bədəlbəylinin“Qızqalası”ba-
letininpremyerasıkeçirilir.

Dahasonrasənətuğurlarıbiri-biriniəvəz
edir.Yeniəsərlərbəstələyir,baletlərə libret-
to, tamaşalaramusiqilər yazır.Azərbaycan
vəxariciölkəbəstəkarlarınınoperavəbalet-
lərinədirijorluqedir.O,həmçinin“İzahlımo-
noqrafikmusiqilüğəti”niçapetdirir.
Ə.Bədəlbəyli1940-cıildə“Əməkdarincə-

sənətxadimi”,1960-cıildə“Xalqartisti”fəx-
riadlarınalayiqgörülüb.1976-cıilyanvarın
6-dadünyasınıdəyişib.

Lalə

Şuşalı  bəstəkarlar

O,ədəbiyaradıcılığa55yaşında
gəlibvə“Kitabyüklüeşşək”alleqorik
romanıiləadınıAzərbaycannasirləri
sırasınayazdırıb.MirzəƏbdürrəhim
Talıbovyazıçılıqlayanaşı,publisist,
maarifçivəxeyriyyəçikimidətanınıb.

Mirzə Əbdürrəhim Əbutalib Nəccar
TəbrizioğluTalıbov1837-ciildəTəbriz
şəhərinin Sərxab məhəlləsində dülgər
ailəsindədünyayagözaçıb.İbtidaitəh-
silinimollaxanadaalır.Sonramədrəsə-
dəoxuyur.Buradaərəbvəfarsdillərini
öyrənir.Odahasonrarusdiliiləmaraq-
lanır.Budiliöyrənməkvətəhsiliniyük-
səltmək məqsədilə Tifisə gedir. Rus,
ingilisvəfransızdilləriniöyrənir.Tifisdə
təhsil aldığı dövrdə rus sosial-demok-
ratları və rus yazıçılarının əsərlərini
oxuyur.Onlarınfikirvəhəyatabaxışla-
rındantəsirlənir.Qafqazdayolvəkörpü-
lərintikintisiiləməşğulolanMəhəmməd
ƏliXanKaşanınkontorundaişədüzəlir.
BirmüddətsonraTemirxan-Şuraya(in-
dikiDağıstanınBuynakskşəhəri)köçür.
Buradaşəxsiyoltikintisikontorunuaçır.
Qafqaz-Stavropol şose yolu çəkilməsi

işi onun kontoruna verilir. Üzərinə gö-
türdüyü iş vəöhdəlikləri vaxtındanəv-
vəlyerinəyetirir.Maddicəhətdənimka-
nı yaxşılaşır. Özünə mənzil alır, şəxsi
kitabxana  tikdirir. Əslən Dərbənddən
olanbirxanımlaailəqurur.Birçoxxey-
riyyəcəmiyyətlərinəmaddiyardımgös-
tərir. Bakı və Temirxan-Şurada maarif
vəmədəniyyətişlərinəqayğıiləyanaşır.
Xüsusiləbuşəhərlərdəqızlarməktəbi-
ninaçılmasıüçünmaddiyardımedir.
Mirzə Əbdürrəhim Talıbov ömrünün

müdrik çağlarındamüqəddəsməbəd-
lərləmaraqlanır,həccziyarətindəolur.
1902-ciildəgözlərinimüalicəetdirmək
üçünBerlinəgedir.1907-ciildəTəbriz-
dənİranınbirinciMilliMəclisinədepu-
tatseçilir.Ancaqo,buvəzifəniicraet-
məkdənimtinaedir...
Araşdırmalarda qeyd edilir ki,

M.Ə.Talıbov yaradıcılığa 55 yaşından
sonrabaşlayıb.Anadilimizigözəlbilsə
də,əsərlərini farscayazıb. İkikitabın-

dan başqa, qalan əsərlərini öz şəxsi
vəsaiti hesabına çap etdirib. “Azad-
lıqhaqqında izahat”adlı kitabı İranda
Məşrutəinqilabınınqələbəsindənson-
ra (1906), “Talibin siyasəti” kitabı isə
ölümündən bir neçə ay sonra (1911)
Tehrandaişıqüzügörüb.

Yazıçıya geniş şöhrət gətirən əsəri
isə“Kitabyüklüeşşək”alleqorikroma-
nıdır.Bu,müəllifinilkbədiiəsərihesab
olunur. Məlumdur ki, bu əsərə qədər
dünya ədəbiyyatında alleqorik üsulla
insanları tərbiyə etmək istəyən yazı-
çılarolub.Ancaq  “Kitabyüklüeşşək”
romanıəvvəlkiəsərlərdənfərqliolaraq
çox düşündürücüdür. Əsər Coşşanın
ağasına yazdığı nəsihətlərdən ibarət-
dir.Sondaolansual-cavabisəoxucu-
yatəsirsizötüşmür.Əsərinqəhrəmanı
Coşşagözəl, iri gözləriylə insanövla-
dında müşahidə etdiklərini sakitliklə
ağasınınüzünəçırpır.
Tanınmış yazıçı yaradıcılığının

müəyyənhissəsiniuşaqlarahəsredib.
Onun“Talibingəmisi”,yaxud“Əhmədin
kitabı”əsəriAzərbaycanədəbiyyatında
uşaqlarınhəyatındanbəhsedənilkki-
tabdır.Müəllifinözününyazdığınagö-
rə,o,buəsəriJanJakRussonun“Emil
vəya tərbiyəhaqqında”əsərindəntə-

sirlənərəkyazıb.Kitabmüəllifvəonun
uydurulmuş7yaşlıoğluarasındabaş
verən dialoqlardan ibarətdir. Burada
oğulunatayasuallarıilətarixi,elmi,si-
yasivədiniməsələlərəaydınlıqgətirilir.
M.Ə.Talıbovun “Xeyirxahların yolu”,

“Həyat məsələləri” və digər əsərləri
də maraqla qarşılanıb. “Xeyirxahların
yolu” əsərində əsas personajmühən-
dislərMustafa vəHüseyn, həkimƏh-
mədvəkimyamüəllimiMəhəmməddir.
Onlara Dəmavənd dağına getmək və
burada araşdırmalar aparıb hesabla-
malar etmək tapşırılır.Yolboyu onlara
müctəhid,dərvişvəçəkməçirastgəlir.
Tədqiqatçıların qarşısına çıxanlar nə-
dənsəözsiyasi,sosialproblemlərinidi-
ləgətirməyə,birləşərəkislahatlarapar-
mağa çəkinirlər... Müəllif təsvir etdiyi
dialoqlardaİranınşahrejiminə,ölkədə
baş verən sosial və siyasi problemlə-
rətoxunur.Qabaqcılideyalar,xeyirxah
əməllərtəbliğolunur.
Mirzə Əbdürrəhim Talıbov 11 mart

1911-ci ildəDağıstanda,Temirxan-Şura
şəhərindəvəfatedib.

Savalan Fərəcov

Hərbi təhsilini yarımçıq qoyub 
“müharibə dərsləri”nə başlamışdı...

O,Vətənmüharibəsininəngəncşəhidlərindənbiridir.Hələali
hərbitəhsilinibaşavurmamışdı.Əsirtorpaqlarımızınyağıdan
qurtuluşməqamındaodadöyüşməyəqərarverir.Kiçikleyte-
nantNamazBaxışoğluAllahverdiyevdənsözaçırıq.

Namaz 2000-ci il iyu-
nun 13-də Şəkinin Suç-
ma kəndində anadan
olub. 2006–2017-ci illər-
dəkəndtamortaməktə-
bindətəhsilalıb.Təhsili-
ni başa vuraraq Heydər
ƏliyevadınaAzərbaycan
Ali Hərbi Məktəbinə da-
xilolub.Hərbiməktəbdə
oxuduğu zaman bilik və
bacarıqlara dərindən yi-
yələnib, kursant yoldaş-
larıvəmüəllim-zabitlərin
rəğbətini qazanıb. Dəfə-
lərlə fəxri fərman və tə-

şəkkürnaməilətəltifedilib.Bir ildənsonratəhsilinibaşavurub
zabitkimihərbixidmətəbaşlayacaqdı...
2020-ciilin27sentyabrı.AzərbaycanOrdusu30iləyaxınhəqiqi

sahiblərinigözləyəndoğmatorpaqlarımənfurdüşməndənazad
etməküçüntariximizinənşərəfisəhifəsiniyazmağabaşlayır.
NamazAllahverdiyev də əzəli yurd yerlərimizin qurtuluşmə-

qamınınyetişdiyiandahərbi təhsilinindavamınıdeyil, cəbhəni,
gerçək“müharibədərsləri”niseçir.QəlbindədəazadŞuşaeşqi!
DöyüşyoluFüzulidənbaşlayır.HərgünVətəninbirvəyabir

neçə yaşayış məntəqəsini düşməndən təmizləyirlər. Gündən-
günə qələbə əzmləri artır. Qala-şəhərimiz Şuşa qollarını açıb
halalsahiblərini,igidoğullarımızısəsləyir.Keçilməzsıldırımqa-
yalardancəsurəsgərlərimizəyolverəcəyinəinandırır...Namaz
vəhərbçiyoldaşlarıniyyətlərininmənzilinəyetişirlər.Şuşanıniş-
ğaldanazadolunmasındaböyükqəhrəmanlıqgöstərirlər.Gənc
zabitnoyabrın8-də–tariximizəşanlıŞuşazəfərikimihəkkolu-
nangündə–şəhidlikzirvəsinəyüksəlir.XalqımızaŞuşalıgünləri
bəxşedənlərinsırasınaadınıyazdıranNamazAllahverdiyevə,
təəssüf ki, mədəniyyət paytaxtımızın çal-çağırlı məqamlarını
görməknəsibolmur...
ŞəhidinanasıNaziləxanımdeyirki,oğlununənböyükarzusu

alitəhsillihərbçiolmaqidi:“O,buarzusunaözsəyi,bacarığı,sa-
vadısayəsindəçatdı.Yaşıazolsada,kiçikqardaşıŞahrudacid-
diyyəti,ailəcanlılığı,qayğıkeşliyi,kişixasiyyətiiləəslörnəkidi”.
AtasıBaxışAllahverdiyevbildirirki,hərbibilikvəbacarıqlarayiyə-

lənməkistəyi,ənbaşlıcasıisəVətənəolansevgisionunböyükcoş-
quilətorpaqlarınişğaldanazadedilməsiuğrundadöyüşlərəkönül-
lüşəkildəqatılmasınasəbəbolmuşdu:“Hərbiməktəbdəkönüllülük
əsasındadöyüşbölgəsinəgetməkistəyibarəsindəkursantlarınrə-
yisoruşulanzamanNamazönəçıxıbdöyüşəqatılmaqarzusunda
olduğunubildirmişdi.Bu,onunilkvəsondöyüşyoluoldu”.
MəktəbliyoldaşıNihatMəmmədovNamazınçoxetibarlıdost

olduğunudeyir:“HeçkimləbölüşəbilmədiyimfikirlərimiNamaza
rahatlıqla etibar edə bilirdim.Dərslərimizə də bir yerdə hazır-
laşardıq.Heçvaxtaramızdainciklik,küsülülükolmazdı.Təkcə
mənimlə yox, hər kəslə səmimi idi Namaz. Ən böyük arzusu
hərbçiolmaq idi.O,alihərbiməktəbədaxiloldu,mənsəbaş-
qauniversitetə.Ammaəlaqələrimizqırılmadı. İmkan tapdıqca,
bayramlardaşəhərdəgörüşərdik.Şəkilçəkdirir,gəzir,əylənirdik.
Sonməzuniyyətəgələndəilkqarşılayan,gedəndəisəyolasalan
damənoldum.Nəbiləydikki,bu,songedişidir.Müharibəvaxtı
hərdəfəzəngedəndəyenialınantorpaqlardaolduğunudeyirdi,
ammayerini dəqiqbildirmirdi.Şuşaalınanda sevincimi bölüş-
məkvətəbriketməküçünzəngvurdum,cavabvermədi.Ağlıma
gəlməzdiki,mənimdostumşəhidolub.Məkanıncənnətolsun,
əzizdostum,qəhrəmanımNamaz”.
NamazAllahverdiyev17noyabr2020-ciildəSuçmakəndində

torpağa tapşırılıb. Dövlət başçısının sərəncamları ilə ölümün-
dənsonra“Vətənuğrunda”,“Cəsurdöyüşçü”və“Şuşanınazad
olunmasınagörə”medallarıilətəltifedilib.
Ruhuşadolsun.

F.Yunisli

“Aşıq təcnisləri” antologiyası

AzərbaycanAşıqlarBirliyindənəşrəhazırlanmışdahabir
kitab–“Aşıqtəcnisləri”antologiyasıişıqüzügörüb.Anto-
logiyailkincinaslınümunələrdəngünümüzəqədəraşıq
yaradıcılığındanörnəkləri–Qurbani,AbbasTufarqanlı,

XəstəQasım,ŞəmkirliHüseyn,AşıqƏləsgər,MollaCuma,Hü-
seynBozalqanlı,Növrəsİman,AşıqŞəmşirkimisözustadları-
nın,eləcədəXXyüzilliyinaşıqvətəcnisəmeyilgöstərənqələm
sahiblərininyaradıcılığındannümunələriəhatəedir.

Kitabda 120-dən çox müəl-
lifin otuza yaxın təcnis çeşidi-
ni əhatələyən beş yüzə qədər
örnək yer alıb. Qeyd etmək
lazımdır ki, zəngin cinas ör-
nəkləri və biçimlərini əhatələ-
yən belə poetik nümunələr in-
diyə qədər toplu səviyyəsində
bir yerə yığılıb antologiya kimi
çapolunmayıb. “Aşıq təcnislə-
ri”busahədəilktəşəbbüsvəilk
uğurluaddımdır.
Sənətmeydanındasözyükü-

nünmöhtəşəmliyini əhatələyən
buörnəklərxalqındilzənginliyi-
ninəvəzsizgöstəricisiolaraqda
böyükəhəmiyyətkəsbedir.Be-
ləbirzənginxəzinəninbiraraya
gətirilərək antologiya səviyyə-
sində gələcək nəsillərə çatdır-
maq uzun illər aşıqşünasların
qarşısında ümdəməsələlərdən
biriolub.

Kitabın elmi məsləhətçisi və
nəşrəhazırlayanlardanbiri,Aşıq-
larBirliyininsədri,Əməkdarelm
xadimi, professor Məhərrəm
Qasımlının da qeyd etdiyi kimi,
mürəkkəb məzmun və forma
zənginliyi ilə səciyyələnən təc-
nislər bu adla sənət aləmində
tanınacaq “təcnis ustadları”nı
formalaşdırıb: “Azərbaycan aşıq
poeziyasının və saz havalarının
içərisində poetik dolğunluğu və
melodik təkrarsızlığı ilə seçilən
“təcnis” şeir biçimi və “Təcnis”
saz havası həm onun yaradı-
cıvə ifaçısının,həmdədinləyici
və oxucusunun yüksək səviyyə-
də duyğu, düşüncə və qavrayış
həssaslığına malik olmasını tə-
ləbedir...Mənsubolduğuxalqın
dilinədərindənbələdolmadıqda,
ayrı-ayrısöz,deyimvəibarələrin
üslubi incəliklərinin ilk baxışdan
sezilməyənaltqatlarınabaşvu-
rabilmədikdətəcnissənətkarlığı-
nın ecazlarını nümayiş etdirmək
mümkündeyil.Ustadaşıqlarımız,
sazşairlərimizməhzsözügedən
poetik-üslubigözəlliklərikəşfedib
ortaya çıxarmaqlaöz istedadları
gücünəağılvəkönülqüdrətlərini
ortayaqoyublar”.

Bubaxımdanilkdəfəişıqüzü
görən antologiya saz-söz sə-
nətinəyenigələngənclərüçün
aşıq təcnisləri ilə bağlı üz tuta
biləcəkləri etibarlı mənbə ol-
maqla yanaşı, eyni zamanda
folklorşünas tədqiqatçılar, mü-
vafiqsahəüzrətəhsilalanalivə
orta ixtisas məktəbi tələbələri
üçündəqiymətlivəsaitdir.
1000 tirajla çap olunmuş

“Aşıq təcnisləri” antologiyasını
professorlarMəhərrəmQasımlı,
MahmudAllahmanlı və filologi-
yaüzrəfəlsəfədoktoru,dosent
Altay Məmmədli hazırlayıblar.
Kitabın redaktoru filologiya üz-
rəfəlsəfədoktoru,dosentAynur
Xəlilovadır.

Yazıçı,  maarifçi,  xeyriyyəçi

“Qarabağın qadın aşıq və şairləri” 
Natəvanın 190 illiyinə həsr olunan elmi konfrans 

İyunun21-dəAMEAFolklorİnstitutundaXurşid-
banuNatəvanın(1832-1897)anadanolmasının
190illiyimünasibətilə“Qarabağınqadınaşıq
vəşairləri”mövzusundaelmikonfranskeçirilib.

Konfransı institutun baş direktoru, akademik
MuxtarKazımoğlu-İmanovaçıb.
İnstitutun Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsi-

ninmüdiri,filologiyaelmləridoktoruLeylaMəm-
mədovanın“XurşidbanuNatəvanınqəzəllərində
klassikvəmüasirənənələr”vəCənubiAzərbay-
canfolkloruşöbəsininmüdiri,filologiyaüzrəfəl-
səfədoktoruMətanətAbbasovanın“Qarabağın
qadınşairləripoeziyavəsiyasətmüstəvisində”
mövzusundaməruzələridinlənilib.
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun

əməkdaşı, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Faiq

Ələkbərli “Xurşidbanu Natəvanın yaradıcılığın-
daictimai-fəlsəfiməsələlər”,Folklorİnstitutunun
böyük elmi işçisi Qumru Şəhriyar “XIX əsrdə
Qarabağədəbimühitindəyetişənüçqadınsə-
nətkar”,DİN-inPolisAkademiyasınınəməkdaşı
AynurSəfərli“Qarabağınilkqüdrətliqadınaşığı
–AşıqPəriMaralyanlı”,GəncəDövlətUniver-
sitetinin doktorantı Ramilə Süleymanova “Şu-
şa poeziya məktəbinin görkəmli nümayəndəsi
– Fatma xanım Kəminə”, Folklor İnstitutunun
dissertantı Zülfiyyə Məmmədhüseynova “XIX
əsrQarabağədəbimühitininaparıcıqadınnü-
mayəndələri” və həmin institutun aparıcı elmi
işçisi,filologiyaüzrə fəlsəfədoktoruAtif İslam-
zadə“XurşidbanuNatəvanpoeziyasındavahid
Allahinancı(folklorvəyazılıədəbiyyatkonteks-
ti)”mövzularındaməruzələrediblər.
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25 iyun 1907 – Xalq ar tis ti So na Sal man qı zı Ha cı ye va (1907 – 
24.12.1979) Şə ki də do ğu lub. 1923-cü il dən Aka de mik Dram Teat rı-
nın akt ri sa sı olub. “Bəx ti yar”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Qız mar gü nəş 
al tın da”, “Sə hər” fi lm lə rin də çə ki lib.

25 iyun 1939 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Adil Sol tan oğ lu İs-
ma yı lov (1939-2011) ana dan olub. 1959-cu il dən “Azər bay can fi lm” 
Ki nos tu di ya sın da ça lı şıb, bir sı ra fi lm lə rin 2-ci re jis so ru olub.

25 iyun 1940 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Ya şar Abu ta lıb oğ lu Sə-
fə rov (1940-2007) Nax çı van MR Şah buz ra yo nun da do ğu lub. Azər-
bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun so lis ti olub.

25 iyun 1980 – Ya zı çı, sse na rist, re jis sor, Xalq ar tis ti Hə sən Meh-
di oğ lu Se yid bəy li (22.12.1920 – 1980) və fat edib. “Uzaq sa hil lər də” 
(İ.Qa sı mov la bir gə), “Cəb hə dən cəb hə yə” ro man la rı nın, pyes lə rin 
müəl li fi  dir. “Te le fon çu qız”, “Bi zim Cə biş müəl lim”, “Nə si mi” fi lm lə-
ri nə qu ru luş ve rib. 

26 iyun 1922 – Əmək dar me mar Şə fi  qə Mi ka yıl qı zı Zey na lo va 
(1922-1979) ana dan olub.

26 iyun 1929 – Əmək dar elm xa di mi, hə kim-ya zı çı Nu rəd din 
Məm məd ba ğır oğ lu Rza yev (1929 – 17.10.2011) Gə də bəy ra yo-
nun da do ğu lub. Tür ko lo gi ya, ta rix, ədə biy yat və s. möv zu lar da el-
mi-pub li sis tik mə qa lə lə rin müəl li fi  dir.

26 iyun 1939 – Mu si qi şü nas alim, fəl sə fə elm lə ri dok to ru, pro fes-
sor Ba bək Os man oğ lu Qur ba nov (1939 – 28.3.2019) Qa zax ra yo-
nun da ana dan olub. Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te tin də, Tür ki yə də Qa zian tep Uni ver si te ti nin Türk Mu si qi si 
Döv lət Kon ser va to ri ya sın da ça lı şıb.

26 iyun 1945 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor Va le ri 
Sul tan oğ lu Kə ri mov (1945 – 9.3.1998) Ba kı da do ğu lub. 1974-cü 
il dən “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da iş lə yib. Çək di yi fi lm lər: “Al-
ma al ma ya bən zər”,  “Ar xa dan vu ru lan zər bə”, “Qı zıl uçu rum”, “Si zi 
dün ya lar qə dər se vir dim” və s.

26 iyun 1946 – Əmək dar ar tist Əli Məm məd oğ lu Sa lah lı (Sa-
la yev; 1946-2005) Ma sal lı ra yo nun da do ğu lub. Lən kə ran Döv lət 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub. 

27 iyun 1951 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, aşıq Əsəd Əh məd 
(Mə həm məd) oğ lu Rza yev (1874, To vuz - 1951) və fat edib.

27 iyun 2013 – Xalq ar tis ti Si ya vuş Məm mə da ğa oğ lu As lan 
(5.9.1935 – 2013) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya, Aka de mik Mil li 
Dram teatr la rın da ça lı şıb, ki no da ma raq lı ob raz lar qa le re ya sı ya-
ra dıb.

28 iyun 1842 – Maarif çi, tə biət şü nas alim, pub li sist Hə sən bəy 
Zər da bi (Mə li kov; 1842 – 28.11.1907) ana dan olub. 1875-ci il iyu lun 
22-də “Əkin çi” qə ze ti ilə Azər bay can da mil li mət buatın əsa sı nı qo-
yub. Mosk va Uni ver si te ti ni na mi zəd lik dip lo mu ilə bi ti rən ilk mü səl-
man, Ba kı gim na zi ya sı nın ilk mü səl man müəl li mi olub.

28 iyun 1914 – Xalq ar tis ti Ba rat Hə bib qı zı Şə kins ka ya (1914 
– 13.1.1999) Şu şa da do ğu lub. 1935-ci il dən Aka de mik Mil li Dram 
Teat rı nın akt ri sa sı olub, bir müd dət Gən cə teat rın da ça lı şıb. “Gö-
rüş”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Onun bə la lı sev gi si” və s. fi lm lər də 
ma raq lı ob raz lar ya ra dıb.

28 iyun 1925 – Xalq ar tis ti Gü la ğa Al lah ver di oğ lu Məm mə dov 
(1925 – 7.6.1994) ana dan olub. 40 il dən çox Azər bay can Te le vi zi ya 
və Ra diosu Səid Rüs tə mov adı na xalq çal ğı alət lə ri an samb lı nın 
so lis ti olub. “Də li Kür”, “Sən ni yə su sur san” və s. fi lm lər də mah nı la rı 
ifa edib.

28 iyun 1935 – Xalq ar tis ti, pro fes sor Ağa ki şi Şəm məd oğ lu Ka-
zı mov (1935 – 8.10.2021) Ağ ca bə di ra yo nun da do ğu lub. Mu si qi li 
Ko me di ya, Ope ra və Ba let, Gənc Ta ma şa çı lar, Aka de mik Mil li Dram 
teatr la rın da re jis sor iş lə yib. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin-
də dərs de yib. “Yük” fi l min də (H.Z.Ta ğı yev) çə ki lib.

28 iyun 1971 – Məş hur ope ra mü ğən ni si El dar To fi q oğ lu Əli yev 
(1971 – 4.8.2020) Ba kı da ana dan olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın-
da və İta li ya da vo kal təh si li alıb. 1994-cü il dən 2005-ci ilə dək Mi lan-
da “La Ska la” teat rı nın  so lis ti olub, Av ro pa nın bir çox teatr la rı nın 
səh nə sin də çı xış edib.

Dünya
25 iyun 1709 – İta li ya bəs tə ka rı Fran çes ko Aray ya (Fran ces co 

Do me ni co Araia; 1709-1770) ana dan olub. “Se mi ra mi da”, “Alek-
sand ra Hin dis tan da” və s. ope ra la rın müəl li fi  dir.

25 iyun 1903 – İn gi lis ya zı çı sı Corc Oruell (Geor ge Or well - Eric 
Art hur Blair; 1903-1950) ana dan olub. Ru si ya da kı 1917-ci il in qi la-
bı na al le qo ri ya olan “Hey van töv lə si” po ves ti nin, “1984” an tiuto pi-
ya-ro ma nın müəl li fi  dir.

25 iyun 1963 – Yu nan əsil li in gi lis mü ğən ni si və bəs tə ka rı Corc 
Maykl (Geor ge Mic hael – əsl adı Geor gios Ky riakos Pa na yiotou; 
1963-2016) ana dan olub.

26 iyun 1763 – İn gi lis rəs sa mı Corc Mor land (Geor ge Mor land; 
1763-1804) ana dan olub.

26 iyun 1892 – Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa-
tı laureatı (1938) Perl Bak (Pearl Sy denst ric ker Buck; 1892-1973) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Şərq kü lə yi, qərb kü lə yi”, “Da ğı lan ev”, “Bö-
yük dal ğa” və s.

 
27 iyun 1940 – Akt yor, mü ğən ni, Ru si ya nın Xalq ar tis ti Bo ris 

Xmel nis ki (1940-2008) ana dan olub. “Ro bin Qu dun ox la rı”, “İgid 
cən ga vər Ay ven qo” və s. fi lm lər də çə ki lib.

27 iyun 1941 – Pol şa ki no re jis so ru Kşiş tof Kes lovs ki (1941-
1996) ana dan olub. “Hə ya tın rəng lə ri”, “De ka loq” və s. fi lm lə rin 
müəl li fi  dir.

28 iyun 1577 – Ni der land (fl a mand) rəs sa mı Pi ter Paul Ru bens 
(Pe ter Paul Ru bens; 1577-1640) ana dan olub. Mi fo lo ji və di ni möv-
zu da bir çox əsər lə rin müəl li fi  dir. Port ret və pey zaj us ta sı ki mi də 
ta nı nıb.

28 iyun 1712 – Fran sız ya zı çı sı və mü tə fək ki ri, maarif çi Jan-Jak 
Rus so (Jean-Jac ques Rous seau; 1712-1778) ana dan olub. “Ye ni 
Eloiza”, “Emil” ro man la rı, fəl sə fi  əsər lə rin müəl li fi  dir.

28 iyun 1867 – İtal yan ya zı çı-dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı laureatı (1934) Luici Pi ran del lo (Luigi Pi ran del lo; 1867-
1936) ana dan olub. Əsər lə ri: “Mər hum Mat tia Pas kal”, “Qo ca lar 
və ca van lar” (ro man lar), “Liola” , “Hər kəs özü nə gö rə”, “IV Hen rix” 
(pyes lər).

Hazırladı: Vüqar Orxan

25-28 iyunXatirə təqvimi

İ
s tan bul şə hə rin də ki “Ben gi-
su ya yın la rı” tə rə fin dən Xalq 
ya zı çı sı, fi lo lo gi ya elm lə ri dok-
to ru, pro fes sor Əzi zə Cə fər za-
də nin (1921-2003) ki tab la rı nın 
nəş ri hə ya ta ke çi ri lir. 2022-ci 
ilin əv və lin dən ədi bin üç ki ta bı 
Tür ki yə türk cə sin də işıq üzü 
gö rüb.

Bu ba rə də ya zı çı nın oğ lu Tu-
ran İb ra hi mov mə lu mat ve rib. O 
de yib: “2021-ci ilin no yab rın da 
tər cü mə çi Mus ta fa Öğünç lə im-
za la dı ğı mız mü qa vi lə əsa sın da 
ya zı çı nın 5 ki ta bı nın 5 il müd də-
tin də Tür ki yə də nəşr edil mə si-
nə ica zə ve ri lib. Bu ki tab lar dan 
bi rin ci si klas sik ədə biy ya tı mı zın 
bö yük şairi Mə həm məd Fü zu li 
və “Mü hib bi” tə xəl lü sü ilə qə zəl lər 
yaz mış Sul tan Sü ley man Qa nu ni 
haq qın da “Eşq sul ta nı” ro ma nı dır. 
Tür ki yə ilə or taq ədə biy yat də yər lə-
ri mi zi can lan dı ran bu ro man Əzi zə 
Cə fər za də nin son əsə ri dir və onu 
audiofor mat da dik to fo na ya zıb. 

Mən onu ilk də fə 2005-ci il də pro-
fes sor Va qif Sul tan lı nın re dak tə si 
ilə nəşr et dir mi şəm.

İkin ci çap olu nan ki tab “Sa bir” 
ro ma nı dır. Əsər sa ti rik şairi miz 
Mir zə Ələk bər Sa bi rin hə ya tın-
dan bəhs edir və onun bu il qeyd 
olu nan 160 il lik yu bi le yi nə bi zim 
töh fə miz dir.  Üçün cü ki tab isə 

döv rün də Əzi zə Cə fər za də ni ən 
çox məş hur laş dı ran, bö yük şair 
və mü tə fək kir Se yid Əzim Şir va-
ni dən bəhs edən “Aləm də sə sim 
var mə nim” ro ma nı dır”.

Tu ran İb ra hi mov ya zı çı nın di-
gər əsər lə ri nin də Tür ki yə türk cə-
si nə çev ril mə si və nəş ri üzə rin də 
iş lə rin da vam et di ril di yi ni bil di rib. 

“Ben gi su ya yın la rı” ilə mü qa vi lə yə 
əsa sən, “Ba kı-1501” (Şah İs ma yıl 
Sə fə vi haq qın da) və “Yad et mə-
ni” (Ab bas Səh hət və müasir lə ri 
haq qın da) ro man la rı da Tür ki-
yə oxu cu la rı na təq dim edi lə cək: 
“Bu ki tab la rı türk cə yə çe vi rən 
Mus ta fa Öğünç müasir türk di li 
və ədə biy ya tı üz rə təh sil al mış 
is te dad lı gənc dir. Ona Azər bay-
can-Tür ki yə mü na si bət lə rin də 
mü hüm əhə miy yət kəsb edən bu 
iş lə rin də uğur lar di lə yi rik.

“Eşq sul ta nı” və “Aləm də sə sim 
var mə nim” ki tab la rı nın türk cə va-
rian tı nı diq qət lə oxu yub qeyd lər 
et miş, həm yer li miz ri ya ziy yat çı, 
An ka ra Uni ver si te ti nin pro fes so ru 
Şa hin Əm ra hın da bö yük zəh mə ti 
var. Onu da qeyd edim ki, Şa hin 
Əm rah “Aləm də sə sim var mə-
nim” ro ma nın da adı də fə lə rə çə ki-
lən din xa di mi Ha cı Mə cid Əfən di-
nin kö tü cə si dir. “Sa bir” ro ma nı nın 
türk cə va rian tı nın ori ji na la uy ğun-
lu ğu nu isə ya zı çı nın qar da şı nə-
və si Ay gül Cə fər za də yox la yıb”.

Qeyd edək ki, Əzi zə Cə fər za-
də nin ilk də fə “Ana mın na ğıl la rı” 
ki ta bı 1990-cı il də Tür ki yə də çap 
edi lib. 2006-cı il də isə ya zı çı-ali-
min top la yıb tər tib et di yi “Azər-
bay can aşıq və şair qa dın la rı” 
ki ta bı Çin giz Al yıl maz tə rə fi n dən 
Tür ki yə türk cə si nə çev ri lə rək 
nəşr edi lib.

“Görünməz adam”ın sənət dünyası

Azər bay can qra fi ka sı nın alt mı şın cı il lə rə tə sa düf edən in ki-
şa fı və əl də olu nan mü vəf fə qiy yət lə rin kö kün də bu sa hə də 
cid di rə qa bə tin möv cud lu ğu du rur du, de sək, ya nıl ma rıq. 
Hə min dövr də qra fi ka ilə Ələk bər Rza qu li yev, Cə mil Mü-

fid za də, Al tay Ha cı yev, Na zim Ba ba yev, Yu sif Hü sey nov, Ra fiq 
Meh di yev, Ma ral Rəh man za də, El mas Hü sey nov və El mi ra Şah-
tax tins ka ya ki mi sə nət kar lar məş ğul olur du lar. Odur ki, əl lin ci 
il lə rin son la rın da təh si li ni ba şa vu rub sə nət mey da nın da özü nə 
yer tut ma ğa səy gös tə rən Bə yim Ha cı za də nin (1927-2017) bu 
sa hə nin se çi lən lə ri sı ra sı na da xil ol ma sı yal nız onun fər di qra-
fi ka es te ti ka sı nü ma yiş et dir mə si sa yə sin də müm kün idi.  Bu 
mə na da onun dəz gah qra fi ka sı nın ifa də va si tə lə ri nə fərq li mü-
na si bət bəs lə mə si, da vam lı ola raq ax ta rış lar apar ma sı da tə bii 
idi. Bu nun əya ni nə ti cə lə ri ni Bə yim Ha cı za də nin elə alt mı şın cı 
il lər ya ra dı cı lı ğın da iz lə mək olar...

Azər bay can da pe şə kar fo toq-
ra fi  ya nın əsa sı nı qo yan lar dan 
bi ri he sab olu nan Əziz ba la Ha-
cı ye vin (1895-1973) ailə sin də 
dün ya ya göz açan Bə yim son ra-
dan rəsm çək mə yə olan hə və si ni 
Əzim Əzim za də adı na Azər bay-
can Döv lət Rəs sam lıq Mək tə bin-
də təh sil al maq la (1945-1950) 
təs diq lə miş di. Son ra dan onun 
Sankt-Pe ter burq da kı (keç miş 
Le ninq rad) nü fuz lu Ba ron Ştiq lis 
adı na Rəs sam lıq Aka de mi ya sın-
da (keç miş V.Mu xi na adı na Ali 
Bə dii-Sə na ye Mək tə bi) oxu ma-
sı (1951-1957) və qa zan dı ğı ilk 
sə nət uğur la rı təs vi ri sə nət mə-
ka nı na ge niş bə dii-tex ni ki po ten-
siala ma lik ya ra dı cı nın gə li şin-
dən xə bər ve rir di...

Bu yer də de yək ki, adı və əsər-
lə ri o vaxt lar dan sə nət se vər lə rin 
di li nin əz bə ri nə çev ri lən Bə yim 
Ha cı za də nə dən sə, ta ma şa çı-
sə nət se vər ün siy yə ti nə me yil li 
ol ma dı ğın dan, çox vaxt sə nət 
mə ka nın da “gö rün məz” adı ilə 
ta nı nar dı. O, öm rü nün so nu na 
ki mi bu fi  zi ki “gö rün məz”li yi ni qo-
ru yub sax la dı, de sək, ya nıl ma-
rıq. Əs lin də, həm kar la rı nın da 
də rin rəğ bə ti ni qa za nan qra fi  ka 
us ta sı nın bu gö rün məz li yi həm 
onun sa də li yi nin, həm də ailə si-
nə və ema lat xa na sı na da ha çox 
bağ lı lı ğı nın ifa də si idi. 

Bə yim Ha cı za də nin əsər lə ri-
nin bə dii xü su siy yət lə rin dən söz 
aç ma lı ol saq, on da onun alt mı-
şın cı il lər də li noq ra vü ra tex ni ka-
sı na mü ra ciəti nin özü nə məx sus 
bə dii-tex ni ki mə ziy yət lər lə se çil-
di yi ni vur ğu la ma lı yıq. Müx tə lif 
möv zu lu bu li noq ra vür lə ri ori ji nal 
bə dii həl li nə gö rə yal nız sə nət-
ka rın müasi ri ol muş Ə.Rza qu-
li ye vin “Köh nə Ba kı” sil si lə si ilə 
mü qa yi sə et mək müm kün dür. 

Müəl li fi n bu ori ji nal lı ğı ilk növ-
bə də onun hə ya ta ye ni ba xı şın da 
ifa də olun muş du. Öz növ bə sin də 
bu ye ni li yi rəs sa mın ənə nə vi lə-
şən möv zu la ra fərq li ba xış nöq tə-
sin dən nə zər ye tir mə si, mo tiv lə ri 
du yu la sı sti li zə və ümu mi ləş dir-
mə lər lə təq dim et mə si şərt lən di-
rir di. Onun ək sər əsər lə ri ni sə ciy-
yə lən di rən ifa də li si luet və bə dii 
rit min axı cı lı ğı, ciz gi qə naət cil li yi 
və rəng la ko nik li yi za man sız lı ğa 
qo vuş du ğu bir mə na lı olan qə dim 
mi niatür üs lu bu es te ti ka sın dan 
qay naq lan dı ğın dan, müx tə lif sü-
jet li əsər lə ri nin cəl be di ci li yi elə ilk 
ba xış dan du yu lan ol muş dur. Ka-
ğız sət hi nin ağ lı ğın dan tə si re di ci 
va si tə ki mi is ti fa də edən rəs sam, 
for ma-bi çim imp ro vi zə lə ri ilə təq-

dim et di yi təs vir lə rin qa ba rıq lı ğı nı 
əl də et mək lə, həm də gö rün tü lə-
rin mo nu men tal lı ğı na nail ola bil-
miş dir. Bu da mil li qra fi  ka sə nə tin-
də əv vəl lər mü şa hi də olun ma yan 
bə dii şərh ye ni li yi sa yıl ma lı dır.  

Ani ba xış la be lə onun ya ra dı cı-
lı ğın da uşaq dün ya sı nın qa ba rıq 
yer tut du ğu nu de mək müm kün-
dür. Rəs sam bu möv zu ya müx tə-
lif il lər də mü ra ciət et sə də, məhz 
be lə çox say lı əsər lər va si tə si lə 
uşaq la rın tə biətə mü na si bə ti ni, 
on la rın dün ya nı dər ki ni, ya ra dı cı-
lıq se vin ci ni, nə sil lə rin va ris li yi ni, 
in san la rın bir-bi ri ni an la ma sı nı və 
dün ya də yiş kən li yi ni həm cəl b-
edi ci, həm də dü şün dü rü cü-fəl sə-
fi  tu tum da bə diiləş di rə bil miş dir. 

Bə yim Ha cı za də nin li noq ra vü-
ra tex ni ka sı na mü na si bə ti ki fa yət 
qə dər özü nə məx sus ol muş dur. 
Onun əsər lə rin də bu tex ni ka nın 
ye ni və di gər lə rin dən fərq li ifa-
də po ten sialı nı mü şa hi də et mək 
müm kün dür. Sü jet li kom po zi si-
ya lar dan və port ret lər dən iba rət 
olan bu löv hə lər də qra fi k ciz gi lə-

rin poetik-axı cı, bir qə dər də duy-
ğu lan dı rı cı tu tum al ma sı ki fa yət 
qə dər qa ba rıq gö rü nür. 

Alt mı şın cı il lər də “Yay” sil si lə-
si ilə uşaq alə mi nə əha tə li nə zər 
sa lan Bə yim Ha cı za də yet mi şin ci 
il lər də və son ra lar da da vam et di-
rə cə yi bir ne çə sil si lə nin baş lan-
ğı cı nı qoy muş dur. “Bö yük dün-
ya”, “Se vinc”, “Uşaq bağ ça sı”, 
“Bi rin ci si nif”, “Mək təb” və “Tə til” 
sil si lə lə ri uşaq dün ya sı haq qın da 
bə dii sal na mə təəs sü ra tı oya dır. 
Bu ra da xil olan “Ki tab lar”, “Şi fa-
hi he sab la ma”, “Mu si qi”, “Əlif ba”, 
“Sa hil”, “Yel lən cək”, “Top”, “Şə kil-
çə kən qız”, “Qış” və s. löv hə lə ri ni 
də de dik lə ri mi zin təs di qi say maq 
olar. Bu əsər lər də rəs sa mın dəst-
xət ti üçün sə ciy yə vi olan ge niş 
bə dii ümu mi ləş dir mə, şər ti-rəm zi 
bə dii həll gö rün mək də dir...

Bə yim Ha cı za də nin “Qış” və 
“Yay” sil si lə lə rin dən olan “Zə fə-
ran”, “Cır cı ra ma”, “Zən ci ro tu”, “Ak-
va rium” və s. əsər lə rin də gö zü-
müz də adi lə şən hə ya ti mo tiv lə rə 
nü fu ze di ci bə dii rəs sam mü na si-
bə ti möv cud dur. O, ağ-qa ra ciz-
gi lər lə ifa də olun muş əsər lə rin də 
tə biət lə kör pə lə rin tə ma sı nı əks 
et dir mək lə bə ra bər, dün ya nı dərk 
et mə yin se vin ci ni, can lı lar alə mi-
nin vəh də ti ni, bir-bi ri ilə qı rıl maz 
tel lər lə bağ lı lı ğı nı özü nə məx sus 
tərz də tə rən nüm et miş dir. Ge niş 
bə dii ümu mi ləş dir mə lər lə təq-
dim olun muş müx tə lif mo tiv lə rin 
za man sız lı ğa qo vuş ma sı nın nə-
ti cə si dir ki, on lar da kı mə na-məz-

mun da şı yı cı lı ğı ta ma şa çı sı üçün 
cəlb e di ci ol maq la ya na şı, həm də 
duy ğu lan dı rı cı dır. Yığ cam ifa də 
va si tə lə ri lə ger çək ləş miş löv hə lər-
də ki emo sional lı ğın – ya şan tı və 
ov qa tın qa ba rıq lı ğı nın da yük sək 
müəl lif sə nət kar lı ğı ilə əl də olun-
du ğu bir mə na lı dır...

Qra fi  ka sa hə sin də ya rat dı ğı 
özü nə məx sus şərh li li noq ra-
vür lə ri ilə ta nı nan Bə yim Ha-
cı za də nin də ya ra dı cı lı ğın da 
inan dı rı cı lı ğı na gö rə se çi lən 
bə dii sti li zə lə rin çox ma raq lı nü-
mu nə lə ri nə rast gə li nir. Ka ğız 
üzə rin dən “boy la nan” gö rün tü-
lə rin bə zən və rə qə sı ğış ma yan 
təq di ma tı, təs vir lə rin mo nu men-
tal lı ğı nı şərt lən di rən du yu la sı la-
ko nik li yi həm də ciz gi in cə li yi nə 
bə lən di yin dən cəl be di ci qə bul 
olu nur. Onun 1985-ci il də Ba kı-
da ke çi ri lən ilk fər di sər gi sin də 
gör kəm li qra fi  ka us ta sı nın özü-
nə məx sus ya ra dı cı lıq po ten-
sialı na ma lik ol du ğu nu gör mək 
olar dı. Bu ra da nü ma yiş olu-
nan otuz dan çox əsər ara sın da 
müəl li fi n müx tə lif sil si lə lə rin dən 
seç mə lər üs tün lük təş kil edir di. 
1988, 2004 və 2008-ci il lər də 
təş kil olu nan fər di sər gi lə rin də 
də müəl li fi n yük sək qra fi k mə-
də niy yət nü ma yi şi nə şa hid lik et-
mək müm kün idi.

Qeyd et mək la zım dır ki, Bə yim 
xa nı mın alt mış ili əha tə edən ya-
ra dı cı lı ğı tək cə qra fi k əsər lə rin 
ya ra dıl ma sı ilə məh dud laş mır. 
Onun ger çək li yə mü na si bə ti-
ni özün də ya şa dan rəng kar lıq 
əsər lə ri və mo zaika lar da de-
dik lə ri mi zi təs diq lə yir. Bu mə-
na da müəl li fi n hə lə “Əzim za də 
mək tə bi”ndə oxu yar kən çək di yi 
“Qəh rə man la gö rüş” əsə ri, elə cə 
də “Şairə Xur şid ba nu Na tə va nın 
port re ti”, “Yay”, “Nə si rəd din Tu-
si nin port re ti”, “Öm rün so nun cu 
də qi qə lə ri”, “Ab şe ron da bağ”, 
“Ak va rium”, “Qorx maz” və “Fut-
bol çu” tab lo la rı, “Yat mış uşaq” 
və “Ana lıq” mo zaika la rı nın özü-
nə məx sus es te ti ka ya ma lik ol du-
ğu nu de yə bi lə rik.   

Son da de yək ki, Bə yim Ha cı-
za də nin əsər lə ri so vet dö nə min-
də və müs tə qil lik il lə rin də on lar la 
xa ri ci öl kə də Azər bay can təs vi ri 
sə nə ti sər gi sin də uğur la nü ma yiş 
et di ril miş dir. O, 1988-ci il də res-
pub li ka nın “Əmək dar rəs sa m”ı 
fəx ri adı na la yiq gö rül müş, Azər-
bay can qra fi  ka sə nə ti sax lan cı na 

ver di yi töh fə lə rə gö rə 2001-ci il-
də “Hu may” mil li mü ka fa tı ilə təl tif 
olun muş du. 2011-ci il də “Xo ca lı” 
rəsm mü sa bi qə si nin laureatı ol-
muş du...

Ziyadxan Əliyev
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Əzizə Cəfərzadənin tarixi romanları
Türkiyədə nəşr edilir

Səməd Behrəngi adına mükafatın təqdimatı keçirilib
Azər  bay  can Ya  zı  çı  lar Bir  li  yi  nin (AYB) Sə  məd 
Beh  rən  gi adı  na ədə  bi mü  ka  fa  tı  nın növ  bə  ti 
laureat  la  rı elan olu  nub. AYB-nin Cə  nu  bi Azər -
bay  can Ədə  biy  ya  tı ko  mis  si  ya  sı  nın tə  sis et  di  yi 
mü  ka  fa  tın 8-ci təq  di  mat mə  ra  si  mi Na  tə  van 
klu  bun  da ke  çi  ri  lib.

Bu də  fə mü  ka  fa  ta la  yiq gö  rü  lən  lər ara  sın  da 
Ba  kı Bey  nəl  xalq Mul  ti  kul  tu  ra  lizm Mər  kə  zi  nin ic  ra -
çı di  rek  to  ru Rə  van Hə  sə  nov, Mə  də  niy  yət Na  zir  li  yi 

Ki  tab sə  na  ye  si şö  bə  si  nin mü  di  ri Akif Ma  rifl   i, AYB-
nin bey  nəl  xalq əla  qə  lər üz  rə ka  ti  bi Sə  lim Ba  bul -
laoğ  lu, “Ədə  biy  yat qə  ze  ti”  nin baş re  dak  to  ru Azər 
Tu  ran, şair, AYB-nin Lən  kə  ran böl  mə  si  nin səd  ri 
Qa  far Cə  li  lov, ədə  biy  yat  şü  nas Zöh  rə Əs  gə  ro  va, 
“Var  lıq” jur  na  lı  nın baş re  dak  to  ru Mə  həm  mədr  za 
He  yət, Daş  kənd  də  ki Hey  dər Əli  yev adı  na Mə -
də  niy  yət Mər  kə  zi  nin di  rek  to  ru Sa  mir Ab  ba  sov və 
AMEA Əl  yaz  ma  lar İns  ti  tu  tu  nun apa  rı  cı el  mi iş  çi  si 
Kə  ri  mul  la Mə  həm  məd  za  də və baş  qa  la  rı var.

“Azərbaycanfi lm”in ssenari müsabiqəsinin 
müddəti uzadılıb

C.Cab bar lı adı na “Azər bay can film” Ki nos tu di ya sı nın elan et-
di yi Qa ra bağ möv zu sun da sse na ri mü sa bi qə si nə sə nəd lə rin 
qə bu lu mər hə lə si nin müd də ti uza dı lıb.

“Azər bay can fi lm”in 100 il li yi mü na si bə ti lə ke çi ri lən mü sa bi qə-
nin məq sə di ki ne ma toq ra fi  ya sa hə sin də ça lı şan ya ra dı cı şəxs lə rə 
dəs tək ola raq, on la rın fəaliy yə ti ni sti mul laş dır maq, ye ni ya ra dı cı 
qüv və lə ri pro se sə cəlb et mək və ki nos tu di ya nın sse na ri port fe li ni 
for ma laş dır maq dır.

Req la men tə əsa sən, iyun ayı nın 30-da la yi hə lə rin qə bu lu ba şa 
çat ma lı idi. La kin çox say lı mü ra ciət lər nə zə rə alı na raq bu mər-
hə lə nin iyul ayı nın 15-nə qə dər uza dıl ma sı na qə rar ve ri lib. La yi-
hə lə rin qə bu lu mu sa bi qe@azer baijan fi lm.az elekt ron poçt ün va nı 
va si tə si lə apa rı lır.

Qa lib lər 2022-ci il av qust ayı nın 2-də – Azər bay can Ki no su Gü-
nün də elan olu na caq.



AzərbaycanBəstəkarlarİttifaqınınsədri,XalqartistiFirəngizƏlizadə,
ittifaqınidarəheyətivəüzvləritanınmışmusiqişünas,sənətşünaslıq

üzrəfəlsəfədoktoru,Bəstəkarlarİttifaqınınüzvü

Aida Hüseynovanın
vəfatındankədərləndiyinibildirirvə

mərhumunyaxınlarınadərinhüznləbaşsağlığıverir.

Allah rəhmət eləsin.

8 www.medeniyyet.az

№47 (1920)
24 iyun 2022son səhifə

Baş redaktor: Vüqar Əliyev

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

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

“Mədəniyyət” qəzetinin kompüter mərkəzində səhifələnib, 
“Azərbaycan“ nəşriyyatında çap olunub. 
Tiraj: 5072. Sifariş: 1799
Buraxılışa məsul: Fariz Yunisli

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

Bank rekvizitləri: 
Kapitalbank 1 saylı Yasamal filialı 
Kod: 200037. VÖEN: 9900003611. SWIFT: AIIBAZ2XXXX 
Müxbir hesab: AZ37NABZ01350100000000001944

MADANIYYAT QAZETI REDAKSIYASI 
H/Hesab: AZ98AIIB33080019443300232103. VÖEN: 1300338641

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

MalayziyadaAzərbay
canınmədəniyyət
paytaxtıŞuşanın270
illiyinəhəsrolunan

fotosərgitəşkiledilib.Selan
qorştatınınPetalingJaya
şəhərindəaçılanfotosərgi
AzərbaycanınMalayziyada
kıSəfirliyinintəşkilatçılığıvə
şəhərşurasınındəstəyiilə
PetalingJayaİctimaiKitabxa
nasındatəqdimedilib.

Açılış mərasimində Petaling
JayaŞəhərŞurasınınsədriTuan
MohamadAzhan,Azərbaycanın
Malayziyadakısəfiri İrfanDavu
dovvəyerli ictimaiyyətinnüma
yəndələriiştirakediblər.
M.Azhan belə bir nəcib tə

şəbbüsə ev sahibliyi etməkdən
məmnun olduqlarını bildirərək,
Azərbaycan vəMalayziya xalq
larıarasındadostluqvəqarşılıqlı
etimadasöykənənmünasibətlə
rin əhəmiyyətini qeyd edib. O,
dünyanın müxtəlif qitə və ölkə
lərində yaşayan xalqlar arasın
daəməkdaşlıqmünasibətlərinin
genişləndirilməsində mədəni

humanitarsahəninmüstəsnarol
oynadığını vurğulayaraq, sərgi
nindəbeləbirməqsədəxidmət
etdiyininəzərəçatdırıb.
İ.Davudov qonaqpərvərliyə

görə şəhər şurasının sədrinə
təşəkküredərək,beləbirgətəd

birin keçirilməsinin əlamətdar
hadisə olduğunu bildirib. Azər
baycan tarixində və mədəniy
yətində əvəzsiz yeri olan Şuşa
şəhərinin 270 illiyi ilə əlaqədar
2022ci ilinölkəmizdə “Şuşa İli”
elan olunduğunu diqqətə çat

dıran diplomat, otuz ilə yaxın
erməni işğalında qalan şəhərin
vədigərtorpaqlarımızın2020ci
ildə44günlükVətənmüharibə
sindəazadedildiyinideyib.Səfir
Şuşa və işğaldan azad edilmiş
digər ərazilərdə bərpaqurucu
luq işləriningetdiyini, işğal nəti
cəsində vəhşicəsinə dağıdılmış
şəhər, rayon və kəndlərimizin
yenivədahagözəlşəkildəhəya
taqayıdacağınıvurğulayıb.
Tədbirdə çıxış edən “Utusan

Malaysia” qəzetinin əməkdaşı
Thaqib Şaker bu ilin fevralında
Şuşayasəfəribarədətəəssürat
larını tədbir iştirakçıları iləbölü
şüb.
Bədii hissədə Petaling Ja

ya Şəhər Şurasının nəzdində
fəaliyyət göstərən incəsənət
truppası Malayziyanın milli mu
siqi və rəqslərindən nümunələr
nümayiş etdirib. Sonra sərgiyə
baxışkeçirilib.

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

313 il əv vəl...
27 iyun 1709-cu il dəRusiya ilə İsveç arasındaPoltava (indiki

Ukraynaərazisi)döyüşüolub.ÇarIPyotrunkomandanlıqetdiyiqo
şunlarXIIKarlınordusunaqalibgəlib,RusiyaBaltikdənizinəqis
mənçıxışəldəedib.

104 il əv vəl...
24 iyun 1918-ci il dəAzər

baycan Xalq Cümhuriyyəti
nin ilk bayrağı qəbul edilib.
FətəlixanXoyskininbaşçılıq
etdiyiNazirlərŞurasınınqə
rarıiləqırmızıparçaüzərin
dəağrəngliayparavəsək
kizguşəliulduztəsviredilmiş
bayraq Cümhuriyyətin mü
vəqqəti dövlət rəmzi elan
edilib.Azərbaycanınindikiüçrənglibayrağı1918ciilin9noyabrında
qəbulolundu.

26 iyun 1918-ci il dəAzərbaycanXalqCümhuriyyətininhökuməti
ilkəlahiddədiviziyanınyaradılmasıbarədəqərarqəbuledib.Cüm
huriyyətinHərbiNazirliyinintəşkilibarədəqəraravqustun1dəve
rildi,nazirliközüisə1918ciilindekabrındafəaliyyətəbaşladı.Pre
zidentHeydərƏliyevin22may1998ciiltarixlifərmanıilə26iyun
SilahlıQüvvələrGünüelanedilib.

27 iyun 1918-ci il dəAzərbaycanXalqCümhuriyyətiNazirlərŞu
rası“Dövlətdilihaqqında”qərarqəbuledib.Azərbaycan(türk)dili
ölkəərazisindədövlətdilielanolunub.

84 il əv vəl...
24 iyun 1938-ci il dəIçağırışAzərbaycanSSRAliSovetinəseç

kilərkeçirilib.310nəfərlikparlamentə107fəhlə,88kolxozçuvə115
ziyalıqulluqçuseçilmişdi.Deputatların72siqadınlaridi.

72 il əv vəl...
25 iyun 1950-ci il dəKoreyamüharibəsibaşlayıb.ŞimaliKoreyanın

(KXDR)qoşunlarıdemarkasiyaxəttinikeçərəkCənubiKoreya(Kore
yaRespublikası)ərazisinədaxilolublar.19481949cuillərdəŞimali
vəCənubiKoreyaərazisindənSSRİvəABŞınqoşunları çıxandan
sonraikiölkəarasında38ciparalelüzrədemarkasiyaxəttiçəkilmiş,
PxenyanMoskvanın,SeulisəVaşinqtonuntəsirialtındaqalmışdı.Üç
ilsürənmüharibəsərhədin38ciparalelüzrəbərpasıiləyekunlaşdı.

47 il əv vəl...
25 iyun 1975-ci il dəPortuqaliyanınmüstəmləkəsiolanMozam

bikmüstəqilliyinielanedib.Afrikanıncənubşərqindəənböyükdöv
lət(ərazisi802minkv.km)olanMozambik“qaraqitə”dəmüstəmlə
kəçiliyinsondayaqlarındanidi.

35 il əv vəl...
25 iyun 1987-ci il də Sov.İKP MKnın plenumu “yenidənqurma”

(“perestroyka”)haqqındaqərarqəbuledib.BaşkatibMixailQorba
çovunelanetdiyiyeniləşməkursu, ilknövbədə,sosialiqtisadi isla
hatlarınəzərdətutsada,tezlikləsiyasiideolojisahənidəəhatəetdi.
“Yenidənqurma”siyasətidördilsonraSSRİninsüqutuilənəticələndi.

30 il əv vəl...
25 iyun 1992-ci il də İs

tanbulda Türkiyə Prezidenti
TurqutÖzalın təşəbbüsü ilə
keçirilən konfransda Qara
dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatıtəsisedilib.Yenire
gional təşkilatın yaradılma
sı barədə “İstanbul bəyan
naməsi”ni 9 ölkə (Türkiyə,
Rusiya, Ukrayna, Moldova,
Rumıniya, Albaniya, Gür
cüstan,Azərbaycan,Ermənistan)imzalayıb.1995ciildəYunanıstan,
1997ciildəBolqarıstan,2004cüildəSerbiyatəşkilataüzvoldu.

29 il əv vəl...
24 iyun 1993-cü il dəMilliMəclisBakınıtərkedərək(18iyunda)

NaxçıvanMROrdubadrayonununKələkikəndinəgetmişPrezident
ƏbülfəzElçibəyingeridönməkniyyətindəolmadığınınəzərəalaraq,
Konstitusiyanınmüvafiqtələbiəsasındadövlətbaşçısısəlahiyyətlə
rininAliSovetinsədrinəverilməsibarədəqərarqəbuledib.

14 il əv vəl...
26 iyun 2008-ci il dəAzərbaycanMilliOrdusunun90illikyubile

yimünasibətiləBakıda,Azadlıqmeydanındahərbiparadkeçirilib.
Bu,1992ciildənsonraAzərbaycandamüstəqilliktarixindəkeçirilən
ikincihərbiparadidi.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

...və ən yaşamalı şəhərləri 
Pandemiyatədbirlə
rininyumşaldılmasın
dansonraAvstriyanın
paytaxtıVyanaşəhəri
yenidəndünyanınən
yaşamalışəhərləri
siyahısındabirinciliyi
qazanıb.Müvafiqren
kinqiBöyükBritaniya
nın“TheEconomist”
jurnalıtərtibedib.

Ötən il 12ci yerə düşən Vyana bu il birinci pilləyə yüksəlib. İlk
beşlikdəsonrakıyerləriKopenhagen (Danimarka),Sürix (İsveçrə),
Kalqari,Vankuver(hərikisiKanada)şəhərləritutub.Növbətibeşlik
dəCenevrə(İsveçrə),Frankfurt(Almaniya),Toronto(Kanada),Ams
terdam(Niderland)vəOsaka(Yaponiya)şəhərləriyeralıb.
Avropaşəhərlərininötənilrenkinqdəaşağıgöstəriciləripandemi

yailəəlaqədarməhdudiyyətlərinhəyatkeyfiyyətinəsirayətetməsi
iləəlaqədarolub.2021ci ildəsiyahıyaYeniZelandiyanınOklend
şəhəri liderlik edib.Məhdudiyyətlərinaradanqaldırılması iləYeni
Zelandiya,Avstraliya vəÇin şəhərləri siyahıda liderliyi əldən ve
riblər.
“TheEconomist”həftəliyininənənəviolaraqhazırladığırenkinqdə

dünyanın140şəhəriüzrədəyərləndirməaparılır.Renkinqdəsəhiyyə
sistemi,təhsil,mədəniyyətvəinfrastrukturkateqoriyalarıüzrəşəhər
lərmüqayisəedilir,eləcədəsosialtəminat,siyasisabitlikvəyaicti
maiasayişinsəviyyəsinəzərəalınır.

Dünyanın ən yaxşı aeroportları... 
Dünyaüzrəaviadaşı
yıcılarvəaeroportlar
tərəfindəntəqdim
edilənxidmətlərin
keyfiyyətiiləbağlı
davamlıtədqiqatlar
aparan“SkyTrax”sta
tistikaşirkəti(Böyük
Britaniya)növbətirey
tinqsiyahısınıtəqdim
edib.

“Turister”saytındayayımlanansiyahıdabirinciyeriQətərinDoha
şəhərindəkiHamadaeroportututur.“QatarAirways”aviadaşıyıcı
sınındaimiməkanıikinciildirreytinqsiyahısındailkyeriqazanır.
Ondanəvvəl8ilərzindəreytinqsiyahısındabirinciolmuşSin

qapurunÇanqihava limanıüçüncüyerdədir.Çanqihava limanı
“SingaporeAirlines”, “JetstarAsiaAirways”, “Scoot” və “SilkAir”
aviadaşıyıcılarıüçünhabroluoynayır.
Budəfəkisiyahıda ikinciyeri isəTokionun (Yaponiya)Haneda

aeroportututur.O,“Dünyadaəntəmizaeroport”və“Asiyadaən
yaxşıaeroport”nominasiyalarındaqalibgəlib.Liderlərinilkbeşli
yində510milyonsərnişinəxidmətedənənyaxşıaeroporthesab
edilmişNarita(Yaponiya)vəİnçxon(CənubiKoreya)beynəlxalq
havalimanlarıdavar.
ReytinqdəikincibeşlikdəParisdəkiŞarldeQolladınahavali

manı,Münxen(Almaniya),İstanbul(yeniaeroport),Sürix(İsveç
rə)vəOsaka(Yaponiya)havalimanlarıvar.

Malayziyada Şuşanın 270 illiyinə 
həsr olunmuş fotosərgi

Tbilisidə Bülbülün 
xatirəsi yad olunub

Azərbaycanprofessionalvokalsənətininbanisi,SSRİXalqartisti,
professorBülbülün(MurtuzaMəşədiRzaoğluMəmmədov)anadan
olmasının125illiyimünasibətiləTbilisidəkibüstüziyarətolunub.

AzərbaycanınGürcüstandakıSəfirliyininvəM.F.Axundzadəadına
AzərbaycanMədəniyyətiMuzeyininəməkdaşları,jurnalistlərBülbü
lünTbilisininmərkəzində,Qorqosaliküçəsindəkiparkdaucaldılmış
abidəönünəgüldəstələridüzüblər.
SəfirlikəməkdaşlarıBülbülünhəyatvəfəaliyyətindənsözaçıblar.

Bildirilib ki, sənətkar Azərbaycanda professional vokal ifaçılığının
əsasınıqoyub.Onunifaetdiyixalqvəbəstəkarmahnıları(“Sənsiz”,
“Sevgili canan”, “Süsənsünbül”, “Yaxandüymələ”, ”Xumaroldum”
vəs.)bugündəseviləsevilədinlənilir.
Qeydedəkki,BülbülünbüstüTbilisidə2015ciildəM.F.Axundza

də adınaAzərbaycanMədəniyyəti Muzeyinin qarşısındakı parkda
ucaldılıb.AbidəninmüəllifigürcüheykəltəraşGeorgiCaparidzedir.

Türkiyədə ənənəvi sənət ustaları dəstəklənir

TürkiyəMədəniyyətvəTurizm
NazirliyinintəşkilatçılığıiləQeyri
maddimədəniirsdaşıyıcılarının
qiymətləndirilməsiüzrəŞura

nıniclaslarıbaşaçatıb.Nazirliyin
AraşdırmavəTəhsilBaşİdarəsinin
koordinasiyasıiləkeçiriləniclaslar
daümumilikdə290nəfərə“sənətkar
vəsiqəsi”verilib.

Nazirlikdənverilənməlumatagörə,alimlər,
ekspertlərvəsənətkarlardanibarətQiymət
ləndirmə Şurası ənənəvi əl sənətlərindən
türkbəzəksənətinə,musiqidənteatra,aşıq
ənənəsindənxalqşeirinəqədərbir çoxsa
hələrdə500əyaxınmüraciətidəyərləndirib.
Qiymətləndirmələrnəticəsindəicraetdikləri

sənətiənənəviyollaöyrəniböyrədəbilən,ta
rixibiliyəmalikolan,sənətindəmüəyyənyet
kinliyəçatmış290ustaXalqMədəniyyətiMə

lumatvəSənədləşməMərkəzindəqeydiyyata
alınıb. Beləliklə, Türkiyə Mədəniyyət və Tu
rizmNazirliyiAraşdırmavəTəhsilBaşİdarəsi
sözügedənmərkəzindəqeydiyyatdankeçmiş
irsdaşıyıcılarınınsayı5270əyüksəlib.
BaşidarənindirektoruOkanİbişbildiribki,

“sənətkar vəsiqəsi” olan şəxslər ölkə daxi
lindəvəxaricdəkeçirilənsərgi,yarmarkavə
festival kimimədəni tədbirlərə göndərilərək
dəstəklənir.O,irsdaşıyıcılarınınmədəniyyət
səfiri kimi ölkənin mədəni diplomatiyasına
töhfəverdiklərinibildirib.
Həmçinin “sənətkar vəsiqəsi” sahiblərinin

nazirliyin müxtəlif qurumlarla əməkdaşlıq
çərçivəsində həyata keçirdiyi  layihələrdən
faydalanması nəzərdə tutulub. “Gördüyü
müzbu işlər,mədəni irsimizingəncnəsillər
tərəfindəndahadərindəndərkedilməsinəvə
ölkəmizinqədimmədənidəyərlərinindaxildə
vəxaricdətanınmasınaşəraityaradır”,–de
yəobildirib.

MehparəSultanova 
Ankara

Azərbaycan-Rumıniya diplomatik 
münasibətlərinin 30 illiyi qeyd edilib

AzərbaycanlaRumıniyaarasındadiplomatikəlaqələrin
qurulmasının30illiyimünasibətiləiyunun22dəAzər
baycanDövlətAkademikFilarmoniyasındakonsert
təşkiledilib.

Konsertdən əvvəl Rumıniyanın ölkəmizdəki səfiri Vasile
Soare və Azərbaycanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi
naziriSahilBabayevçıxışediblər.
Bildirilibki,ötənillərərzindəikitərəfimünasibətləryüksələn

xəttüzrəinkişafedib.AzərbaycanvəRumıniyabeynəlxalqtəş
kilatlar çərçivəsində də uğurla əməkdaşlıq edir.Azərbaycan
damüxtəlifsahələrdəRumıniyanın14şirkətifəaliyyətgöstərir.
EynizamandaçoxsaydaazərbaycanlıRumıniyadatəhsilalır,
işləyir.
Konsertproqramındadirijor,XalqartistiFəxrəddinKərimovun

idarəsiiləAzərbaycanDövlətSimfonikOrkestriçıxışedib.
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