
Mə də niy yət Na zir li-
yi nin təş ki lat çı lı ğı, 
Şu şa Şə hə ri Döv lət 
Qo ru ğu İda rə si nin 

dəs tə yi ilə 26-28 av qust 
ta ri xin də Azər bay ca nın mə-
də niy yət pay tax tın da  “Şu şa 
ya ra dı cı lıq ema lat xa na sı” 
ad lı la yi hə hə ya ta ke çi ri lə-
cək.

La yi hə Azər bay ca nın və Tür-
ki yə nin ya ra dı cı in san la rı nı bir 
ara ya gə ti rə cək.

La yi hə çər çi və sin də iki öl kə-
dən müx tə lif is ti qa mət lər üz rə 
ya ra dı cı sa hə nin təm sil çi lə ri Şu-
şa nın ta ri xi-mə də ni ir si ilə ta nış 
ola caq, Şu şa qa la sı, Üze yir bə-
yin da ğı dıl mış evi, “Gül lə lən miş 
abi də lər”, Bül bü lün ye ni dən qu-
rul muş ev-mu ze yi, Va qi fi n məq-
bə rə si  və di gər mə kan la ra baş 

çə kə cək, Cı dır dü zün də ola caq-
lar.

La yi hə nin ke çi ril mə sin də 
məq səd bey nəl xalq və yer li ic-
ti maiy yə ti ta ri xi və əzə li tor paq-
la rı mız da hə ya ta ke çi ril miş bar-
bar lıq, da ğı dıl mış abi də lə ri miz 
haq qın da in cə sə nət əsər lə ri 
va si tə si lə da ha ət rafl  ı mə lu mat-
lan dır maq, bəs tə kar, şair, mu si-
qi şü nas, mis gər, ke ra mi ka rəs-
sa mı, fo toq raf, qi raət çi və di gər 
sa hə lə ri təm sil edən 30-a ya xın 
ya ra dı cı in sa nın təq di ma tın da 
mə də ni ir si miz, zən gin ta ri xi miz 
və ənə nə lə ri mi zi da ha ya xın dan 
ta nıt maq dır.

La yi hə iş ti rak çı la rı nın Şu şa 
təəs sü ra tın dan il ham la na raq 
ər sə yə gə lə cək əsər lər bir müd-
dət son ra Ba kı da təş kil edi lə cək 
təd bir də ge niş audi to ri ya ya təq-
dim olu na caq.
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“Qonağımız 
var” 
layihəsində 
daha bir görüş

səh. 3

Ölkəmizdəki multikulturalizm və
tolerantlıq BMT komitəsində

müsbət dəyərləndirilib

səh. 3

“Sə nət və 
sənət kar lar” 
ad lı səy yar
təd bir
keçirilib

səh. 4

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

Mədəniyyət paytaxtımızda yaradıcılıq emalatxanası
Azərbaycan və Türkiyənin yaradıcı insanları Şuşada bir araya gələcəklər

İpək Yolu rallisi türk respublikalarının 
müstəqilliyinin 30 illiyinə həsr olunub

Av qus tun 21-də Ma ca rıs ta nın pay tax tı Bu da peşt də Gül Ba ba 
tür bə sin də ke çi ri lən mə ra sim lə “Du nay dan Or xo na İpək Yo lu 
ral li si” av to mo bil yü rü şü nə start ve ri lib. Post so vet mə ka nın da 
türk res pub li ka la rı nın müs tə qil li yi nin 30 il li yi nə həsr olu nan və 
təx mi nən 9100 ki lo metr lik marş ru tu əha tə edən İpək Yo lu ral li-
si nə 5 öl kə dən 15 av to mo bil qa tı lıb.

səh. 8

Azərbaycan-Özbəkistan əməkdaşlığı 
uğurla inkişaf edir

Av qus tun 23-də Öz bə kis tan Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Şav kat 
Mir zi yo yev Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
ye və zəng edib.

Te le fon söh bə ti əs na sın da iki öl kə ara sın da qar şı lıq lı fay da lı 
əmək daş lı ğın gə lə cək in ki şa fı və st ra te ji tə rəf daş lıq mü na si bət lə-
ri nin möh kəm lən di ril mə si mə sə lə lə ri mü za ki rə olu nub.

Bu ilin iyun ayın da Azər bay can Pre zi den ti nin Öz bə kis ta na döv-
lət sə fə ri za ma nı əl də olun muş ra zı laş ma la rın real laş ma sın da 
nə zə rə çar pa caq tə rəq qi məm nun luq la qeyd edi lib.

Av qus tun əv və lin də Hö ku mət lə ra ra sı Bir gə Ko mis si ya nın növ-
bə ti ic la sı nın, Öz bə kis tan, Azər bay can və Tür ki yə nin xa ri ci iş lər, 
ti ca rət və nəq liy yat na zir lə ri nin bi rin ci gö rü şü nün sə mə rə li ol du ğu 
vur ğu la nıb.

Bil di ri lib ki, ca ri il də qar şı lıq lı əm təə döv riy yə si 70 faiz ar tıb. Öz-
bə kis tan-Azər bay can in ves ti si ya fon du nun tez lik lə fəaliy yə tə baş-
la ma sı üz rə iş apa rı lır və mə də ni-hu ma ni tar mü ba di lə ge niş lə nir.

Döv lət baş çı la rı prak ti ki qar şı lıq lı fəaliy yə tin da ha da ge niş lən di-
ril mə si nə tə rəf dar ol duq la rı nı bil di rib lər. Bu ba xım dan ca ri ilin pa-
yı zın da Azər bay can və Öz bə kis tan Re gion la rı nın Fo ru mu nu və iki 
öl kə nin sə na ye po ten sialı sər gi si ni ke çir mə yin va cib li yi qeyd edi lib.

Te le fon söh bə ti za ma nı re gional gün də li yə dair fi  kir mü ba di lə si 
də apa rı lıb, o cüm lə dən Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nın Sə mər qənd-
də baş tu ta caq zir və gö rüş lə ri nin qra fi  ki və gün də li yi nə zər dən 
ke çi ri lib.

Milli dirijorluq məktəbinin formalaşması 
və inkişafı Niyazinin adı ilə bağlıdır

Av qus tun 20-də dün ya şöh rət li di ri jor və bəs tə kar, SS Rİ Xalq 
ar tis ti, So sialist əmə yi qəh rə ma nı, Azər bay can və SS Rİ Döv lət 
mü ka fat la rı laureatı Ni ya zi Ta ğı za də -Ha cı bə yo vun ana dan 
ol ma sı nın 110-cu il dö nü mü ta mam ol du. 

Bu mü na si bət lə Mə də niy yət Na zir li yi nin nü ma yən də lə ri, Azər-
bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin əmək daş la rı, ta-
nın mış mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri Fəx ri xi ya ba na gə lə-
rək maest ro nun mə za rı önü nə gül dəs tə lə ri qoy du lar.

səh. 3

Daşkənddə Azərbaycan kinosu günü
Daş kənd də ki Hey dər Əli yev adı na Azər bay can Mə də niy yət 
Mər kə zi nin (AMM) di rek to ru Sa mir Ab ba sov Öz bə kis tan Ki ne-
ma toq ra fi ya nın İn ki şaf Mər kə zi nin di rek to ru Cav lon Ka ma lov 
ilə gö rü şüb. 

Söh bət za ma nı 14-18 sent yabr ta ri xin də Öz bə kis tan pay tax-
tın da ke çi ri lə cək “İpək Yo lu nun in ci si” ad lı bey nəl xalq fes ti val 
çər çi və sin də “Azər bay can ki no su gün lə ri”nin təş ki li ilə bağ lı fi  kir 
mü ba di lə si apa rı lıb.

səh. 2

“Muğam axşamları” layihəsinin
yeni mövsümü

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin “Mu ğam ax şam la rı” la yi hə si-
nin 2022-2023-cü il üçün ye ni möv süm də ilk kon ser ti sent-
yab rın 17-də təq dim olu na caq. BMM-in “Mu ğam ax şam la rı” 
la yi hə si 2017-ci il dən hə ya ta ke çi ri lir.

səh. 2
Şəki Türkiyənin Berqama şəhəri ilə qardaşlaşıb

Tür ki yə nin İz mir vi la yə ti Ber qa ma Bə lə diy-
yə si nin səd ri Ha kan Koş tu nun baş çı lıq 
et di yi nü ma yən də he yə ti Şə ki yə sə-
fər edib. Sə fər çər çi və sin də av qus tun 

23-də Şə ki və Ber qa ma şə hər lə ri ara sın da 
dost luq və qar daş lıq haq qın da pro to kol 
im za la nıb.

Qo naq lar əv vəl cə şə hər rəh bər li yi ilə bir lik də 
Və rə zət kən di əra zi sin də ki na mə lum türk əs gə-
ri nin mə za rı nı, Şə ki şə hə rin də ki Şə hid lər xi ya-
ba nı nı, Hey dər Əli yev Mər kə zi nin qar şı sın da ulu 
ön də rin abi də si ni zi ya rət edib, önü nə gül dəs tə-
lə ri dü züb lər.

Mər kəz lə ta nış lıq dan son ra şə-
hər lər ara sın da dost luq və qar daş-
lıq haq qın da pro to ko lun im za lan-
ma sı mə ra si mi ke çi ri lib. 

Şə ki Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı El xan Usu bov və Ber qa ma 
Bə lə diy yə si nin səd ri Ha kan Koş-
tu qar daş laş mış şə hər lə rin ta ri xi, 
mə də niy yə ti, iq ti sa diy ya tı, tu rizm 
po ten sialı ba rə də qı sa təq di mat la 
çı xış edib lər. Diq qə tə çat dı rı lıb ki, 
Şə ki ilə Ber qa ma ara sın da əla qə lə-
rin tə mə li bu ilin ma yın da qo yu lub. 
Be lə lik lə, Şə ki ilə qar daş laş mış şə-
hər lə rin sa yı ar tıq 12-yə ça tıb. Vur-
ğu la nıb ki, im za la nan pro to kol iki 
şə hər ara sın da hu ma ni tar, iq ti sa di 

və tu rizm sa hə lə rin də əla qə lə rin ya ran ma sın da 
mü hüm rol oy na ya caq, ey ni za man da, öl kə lə-
ri miz ara sın da qar daş lıq əla qə lə ri nin da ha da 
möh kəm lən mə si nə töh fə ve rə cək.

Mə ra sim dən son ra yer li ifa çı la rın kon sert 
proq ra mı təq dim edi lib.

Tür ki yə li qo naq lar “Yu xa rı Baş” Mil li Ta rix-
Me mar lıq Qo ru ğu nun əra zi si ni gə zib, bu ra da kı 
ta ri xi abi də lə rə baş çə kib, Şərq me mar lı ğı nın 
na dir in ci lə rin dən he sab olu nan Şə ki Xan sa ra-
yı ilə ta nış olub lar. Diq qə tə çat dı rı lıb ki, 2019-
cu il də “Xan sa ra yı ilə bir gə Şə ki nin ta ri xi mər-
kə zi” UNES CO-nun Dün ya İr si Si ya hı sı na da xil 
edi lib.

Şahmar Ələkbərovun 
doğum günü ilə bağlı 

fotosərgi

Av qus tun 23-ü ta nın mış teatr və 
ki no akt yo ru, re jis sor, Xalq ar tis ti 
Şah mar Ələk bə ro vun do ğum 
gü nü idi. Bu mü na si bət lə Azər-
bay can Döv lət Film Fon dun da 
fo to sər gi təş kil olu nub.

Fo to sər gi də gör kəm li sə nət ka-
rın hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı əks et-
di rən na dir fo to lar nü ma yiş olu nur. 
Sər gi sə nət ka rın şəx si ar xiv fon-
dun da qo ru nan fo to lar əsa sın da 
ha zır la nıb.

səh. 5

20-28 av qust ta ri xin də Çe xi ya nın pay tax tı Pra qa da Bey nəl xalq 
Mu zey lər Şu ra sı nın (ICOM) 26-cı Baş Konf ran sı ke çi ri lir. Mö tə bər 
təd bir də öl kə mi zi ICOM Azər bay can Mil li Ko mi tə si nin nü ma yən-
də he yə ti təm sil edir.

“Mu zey lə rin gü cü” de vi zi al-
tın da ke çi ri lən baş konf ran sın 
ilk iş gü nün də ICOM Azər bay-
can Mil li Ko mi tə si nin səd ri, 
Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze-
yi nin di rek to ru Şi rin Mə li ko va 
mil li ko mi tə nin üçil lik fəaliy yə ti 
ba rə də he sa ba tı təq dim edib. 
O, həm çi nin ICOM-un Et noq ra-
fi  ya mu zey lə ri və kol lek si ya la rı 
üz rə Bey nəl xalq Ko mi tə si nin 
konf ran sın da “İnk lü ziv mu zey” 
möv zu sun da çı xış edib.

He sa bat da 2019-2021-ci il lər də 
ICOM Azər bay can Mil li Ko mi tə si-
nin təş ki lat çı lı ğı ilə öl kə mi zin mu-
zey hə ya tın da baş ve rən ye ni lik-
lər, ke çi ri lən təd bir lər, bey nəl xalq 
konf rans lar, 2020-2021-ci il lər də 
ka ran tin döv rün də mu zey lə rin 
on layn fəaliy yə ti, vir tual tur la yi hə-
lə ri nin ha zır lan ma sı, elə cə də 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə si za ma nı 
apa rı lan təş vi qat kam pa ni ya la rı 
haq qın da ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib.

davamı səh. 2-də

“Muzeylərin gücü”
Beynəlxalq Muzeylər Şurasının 26-cı

Baş Konfransında ölkəmiz də təmsil olunur

Türk tarixinə işıq tutacaq
yeni arxeoloji kəşf

Mon qo lus ta nın Ötü-
kən böl gə si nin Xan-
qay sil si lə sin də türk 
ta ri xi nə işıq tu ta caq 

ye ni bir ar xeolo ji kəş fə im za 
atı lıb.

Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya-
sı nın Mon qo lus tan Elm lər Aka-
de mi ya sı Ar xeolo gi ya İns ti tu tu 
ilə bir gə el mi-ar xeolo ji eks pe di-

si ya sı Kül te gin və Bil gə Xa qa nın 
ata sı, türk xa qan lı ğı nın qu ru cu su 
Kut luq İl tə riş Xa qa nın ye ni kül liy-
yə si ni aş kar edib.

Komp leks də ta pı lan ye ni daş 
ki ta bə üzə rin də türk və soğd dil-
lə rin də mətn lər yer alıb.

Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya-
sı nın pre zi den ti Dar xan Kı dı ra lı 
ta ri xi mə ka na baş çə kə rək abi də 
ilə ta nış olub.
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Cənubi Qafqazda davamlı sülh üçün 
addımlar atırıq

Xüsusinümayəndələrimizdörddəfəgörüşüblər.Onlarınmis
siyasıTürkiyəiləErmənistanarasındaəlaqələrimərhələlişə
kildəqurmaqdır.AzərbaycanınZəfərindənsonrabizCənubi
Qafqazdadavamlısülhüntəsisedilməsiüçünaddımlaratırıq.
Aviasiyareyslərininbaşlamasıvəs.iləmühümaddımlaratılıb.

Türkiyəninxarici
işlərnaziriMövlud
Çavuşoğlu bu ba
rədə “Haber Glo
bal” telekanalına
müsa h i bə s in də
deyib.
Ermənistanla

normallaşmaüçün
ticarətsahəsində
dəbəziaddım
larınatıldığını

diqqətəçatdıranTürkiyəXİNrəhbəriqeydedibki,bizimhəyata
keçirdiyimizbuprosesiAzərbaycaniləErmənistanarasındakı
prosesdənayrıdüşünməklazımdeyil.CənubiQafqazdadavamlı
sülh,ErmənistaniləAzərbaycanarasındaimzalanacaqhərtərəfi
vədavamlısülhanlaşmasıiləgerçəkləşəbilər.
QarabağZəfərindən iki il ötməsinə baxmayaraq,Azərbaycan

ərazilərində hələ də erməni qanunsuz silahlılarının olduğunu
xatırladan Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanın Laçına paralel yol
çəkdiyinivurğulayaraqdeyib:“Ermənistanlanormallaşmaistiqa
mətində səmimiyyətimizi hər kəs görür. Bunları Ermənistan da
görsün,bilsinvəunutmasın.BizimAzərbaycandanayrıməqsə
dimizyoxdur”.
İşğal dövründə həyata keçirilən dağıntıları xatırladan nazir

təəssüfəbildiribki,ermənilərqanunsuzməskunlaşdıqlarıAzər
baycanərazilərinitərkedərkənyenədəhərşeyiyandırırvədağı
dırlar.Bu,yolverilməzdir.

“Muğam axşamları” layihəsinin yeni mövsümü
BeynəlxalqMuğamMərkəzinin(BMM)“Muğamaxşamları”
layihəsinin20222023cüilüçünyenimövsümdəilkkonserti
sentyabrın17dətəqdimolunacaq.

KonsertdəBMM
insolistləriRəvanə
Qurbanova, Elgiz
Əliyev və Səbinə
Ərəbli “Humayun”
və “Heyratı” mu
ğamlarını ifa edə
cəklər. Xanəndə
ləri tarzən Rövşən
Qurbanov,Ceyhun
Muradov (kaman
ça),Əməkdarartist

TəranəƏliyeva(qanun),AmilMustafayev(nağara),VasifYusibli(ud)
vəRəfaelƏsgərov(balaban)müşayiətedəcəklər.
BMMin “Muğamaxşamları” layihəsi2017ci ildənhəyatake

çirilir.Layihəçərçivəsindətanınmışifaçılartərəfindənmuğamlar,
xalqmahnılarıvətəsnifərtəqdimedilir.
İlinsonunakimilayihəüzrəkonsertlərdə“Rast”,“Şur”,“Zabul

segah”, “Çahargah”, “BayatıŞiraz”, “Humayun”, “Şüştər”, “Şah
naz”,“OrtaMahur”,“Arazbarı”,“Osmanlı”,“Heydəri”,“BayatıQa
car”,“Mahurhindi”,“Qarabağşikəstəsi”,“Xaricsegah”,“Heyratı”,
“Mirzəhüseynsegahı”, “Kəsməşikəstə”, “Bayatıkürd”, “Ovşarı”,
“Dəşti”,“Qatar”,“Rahab”və“Şirvanşikəstəsi”təqdimolunacaq.

Avqustun22dəAzərbaycan
RespublikasınınPrezidenti
İlhamƏliyevvəbirincixanım
MehribanƏliyeva918avqust

tarixindəTürkiyəninKonyaşəhə
rindəkeçirilənVİslamHəmrəyliyi
Oyunlarındanəticəəldəetmişid
mançılarlagörüşüblər.

“Gülüstan”sarayındakeçiriləngörüş
dəçıxışedənPrezidentİlhamƏliyevöl
kəmizəqalibiyyətləqayıtmışidmançıları
təbrikedib: “Ölkəmizin idmanşöhrətini
bir daha yüksəklərə qaldırmısınız. Bu
münasibətləsiziürəkdəntəbrikedirəm
vəəldəedilmişnailiyyətlərləbağlısizə
öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Əminəm ki, Azərbaycan xalqı sizinlə
fəxredir.Çünkibütündünyayabirdaha
göstərmisinizki,Azərbaycan idmanöl
kəsidir,Azərbaycanidmançılarıözgücü
iləseçilənidmançılardır”.
Dövlətbaşçısıvurğulayıbki,Vİslam

HəmrəyliyiOyunlarındadördüncüyerə
layiq görülmək çox böyük nailiyyətdir.
Bunailiyyətonugöstərirki,biziməvvəl
kiuğurlarımıztəsadüfixarakterdaşımır
dı. Prezident xatırladıb ki, beş il əvvəl
Bakıda IV İslamHəmrəyliyiOyunların
da komandamız birinci olmuşdu: “Bu
da təbiidir. Çünki öz doğma divarları
həmişə idmançılara əlavə kömək gös
tərir. Bu dəfə isə çox gərginmübarizə
nəticəsindəbizdördüncüyerəlayiqgö
rüldük.Onudabildirməliyəmki,Oyun
lardaölkələrinəngüclü idmançıları iş
tirak edirdilər. Bizim idmançılarımız 99
medalqazanaraq,onlardan29uqızıl
medaldır,  bir daha ölkəmizin gücünü
göstərmişlər”.
Prezident Azərbaycan təmsilçilərinin

19 idmannövündəmedallarqazanma
sının da sevindirici hal olduğunu vur
ğulayıb.Bildiribki,bu, idmanınbirçox
növlərinin ölkəmizdə uğurla inkişaf et
diyinigöstərir.Bu,doğrudanda,böyük
nailiyyətdir.ÇünkibuOyunlarda50dən
çoxölkə iştirakedirdivəmübarizəçox
gərginkeçib.
Prezident İlhamƏliyev daha sonra

deyib: “Mən sizinlə Oyunların açılış
günündə Konyada görüş əsnasında
əmin olduğumu bildirmişdim ki, siz
ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edəcəksi
niz.Şadamki,belədəoldu.Birdaha
nəinki bütün müsəlman aləmi, bütün
dünyaidmançılarımızıngücünügördü. 

Hərdəfəbayrağımızqaldırılanda,him
nimiz səslənəndə hər bir Azərbaycan
vətəndaşıhaqlıolaraqqürurhissikeçirir
vəhərqələbəbirdahabizimşöhrətimizi
artırır. Mən sizinlə Konyada görüş za
manıdemişdimki,sizinüzə
rinizə əlavə məsuliyyət dü
şür.Çünki siz buOyunlarda
qalibölkəni təmsil edəcəksi
niz.Bu,həmçoxqürurverici
amildir,eynizamanda,böyük
məsuliyyətdir.Buməsuliyyəti
dərk edərək siz ölkəmizi lə
yaqətlətəmsiletmisiniz...”.
Dövlət başçısı vurğulayıb

ki,VİslamHəmrəyliyiOyun
larınınqardaşölkədəkeçiril
məsidə idmançılarımızaruh
yüksəkliyi verib: “Biz açılış
mərasimindəonundaşahidi
olduqki,Azərbaycankoman
dasıstadionadaxilolandabi
zim türk qardaşlarımız necə
səmimivəhərarətləidmançı
larımızıqarşılamışlar.Eləbil
ki,bizimkomandamızBakıda
stadionaçıxıb.Bu,doğrudanda,birda
habizimxalqlarımızınnəqədərbirbiri
nəbağlıolduğunugöstərir.Onugöstərir
ki, təkcə prezidentlər birbirinə qardaş
deyil, eyni zamanda, xalqlarımız, id
mançılarımızqardaşdırlar...

Fürsətdən istifadə edərək Türkiyəni,
onunidmançılarınıhəmOyunlarınyük
səksəviyyədətəşkilolunması,həmdə
ki,Oyunlardabirinciyertutmasımüna
sibətiləürəkdəntəbriketməkistəyirəm.

Onu da bildirməliyəm ki, buOyunların
keçirilməsi, əlbəttə, böyük təşkilatçılıq
məsələlərinidəəhatəedir.Xatırlayıram,
biz 2017ci ildə o Oyunları hazırlayar
kən bir çox təşkilatiməsələləri həll et
dik.HərbirölkəbusəviyyədəOyunları

keçirəbilməz.KonyaOyunları rəsmən
Beşinci İslam Həmrəyliyi Oyunları sa
yılsada,əslində,buOyunlarcəmidörd
dəfə keçirilib. Birinci Oyunlar Səudiy
yə Ərəbistanında, ikinci İndoneziyada,
üçüncü Azərbaycanda, dördüncü isə
Türkiyədə. Amma rəsmən bu, beşinci
HəmrəylikOyunlarısayılır.Yəni,demək
istəyirəmki,Oyunlarıkeçirməkoqədər
dəasanməsələdeyilvəburadaTürki
yə tərəfi, əlbəttə, çox yüksək qiymətə
layiqdir”.
Prezident qeyd edib ki, V İslam

HəmrəyliyiOyunlarıartıqtarixdir:“İd
mançılarımız bu medalları, əminəm
ki,qürurhissiilədaşıyacaqlar.Ancaq
indibizgələcəyəbaxmalıyıq,bundan
sonraAzərbaycan idmanının inkişafı
ilə bağlı hansısa addımlar atılmalı
dır”.
Son vaxtlar bir neçə federasiyada

dəyişikliklər baş verdiyini deyən İlham
Əliyev bildirib ki, dəyişikliklər sayəsin
dəhazırdanəticələrdəvarvəolacaq.

Əsasodurki,Azərbaycanınidmanicti
maiyyətibeləmütəşəkkilqüvvəkimibir
nöqtəyəvursun:“Mən1997ciildənMilli
OlimpiyaKomitəsininprezidentiyəmvə
bilirəm,hansıölkələrdəhansıproseslər
baş verir. Bir çox hallarda idmana ca

vabdehlik daşıyan qurumlar arasında
birlik yoxdur, əksinə, ziddiyyətlər var.
Bizdəisəbubirlikvarvəbu,hesabedi
rəmki,uğurlarımızınəsasşərtlərindən
biridir”.
Dövlətbaşçısıvurğulayıbki,bölgələ

rimizdəçoxböyükistedadlarvar,uşaq
lar,yeniyetmələr,sadəcəolaraq,onları
seçib tapmaq, idmana cəlb etmək la
zımdır. İdmanla məşğul olmaq üçün
şəraitvar,bölgələrdə50yəyaxınolim
piya idman kompleksi fəaliyyət göstə
rir:“Yəni,bütünimkanlarvarvəidman
bölmələrinəgələnuşaqlarıseçibonları
yetişdirməklazımdır,həmgüclüidman
çı kimi, həm ləyaqətli vətəndaş kimi.
Bu da çox vacib məsələdir. Mən çox
şadam,çoxsevinirəmki,bizimidman
çılarımız, ölkəmizi dünyada ləyaqətlə
təmsil edən idmançılar məişətdə də
nümunəvi davranışla fərqlənirlər. Bu,
çox vacibdir. Həm təvazökarlıq, həm
Vətənəbağlılıq,millidəyərlərəbağlılıq,
fizikigüc,mənəvigüc.Çünkifizikigüc,

necədeyərlər,mənəvigücüdə
gücləndirir”.
Qarşıda2024cü ilYayOlim

piya Oyunlarına hazırlıq kimi
mühüm vəzifə dayandığını de
yən İlhamƏliyev əmin olduğu
nubildiribki,idmançılarımızbu
mötəbər yarışlardadaölkəmizi
ləyaqətlə təmsil edəcəklər: “Bir
daha sizi ürəkdən təbrik edi
rəm–bütünkomandaüzvlərini,
medal qazanmış idmançıları,
medalqazanabilməyənidman
çıları. Mən onlara da deyirəm
ki, peşman olmasınlar, hələ
gələcəkdə bir çox yarışlar var.
Sadəcə olaraq, Vətənə sevgi,
özpeşəsinəsədaqət,yorulmaz
fəaliyyət,hazırlıqlazımdır.Çün
kihazırlıqolmadanheçbirnə
ticəolmur,nəsiyasətdə,nə id
manda,nəhəyatda.Sizartıqbir

dahaAzərbaycanınşöhrətiniucaltmısı
nızvənecəki,bugünbayrağımızQa
rabağda,Zəngəzurdadalğalanır,idman
arenalarındadadalğalanır,əminəmki,
əbədidalğalanacaq”.

Qarabağda, Zəngəzurda olduğu kimi, dünya idman 
arenalarında da bayrağımız həmişə dalğalanacaq

“Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatı” 
mövzusunda fotomüsabiqə

AzərbaycanRespublikasıMilliOlimpiya
Komitəsinin(MOK)30illikyubileyinəhəsr
olunmuş“AzərbaycandaOlimpiyaHərə
katı”mövzusundafotomüsabiqəkeçirilir.

MOKunMədəniyyətNazirliyiiləbirgətəş
kiletdiyifotomüsabiqəyəhəriştirakçımaksi
mum10fotoşəkilləqatılabilər.
8 avqustda başlayan müsabiqədə iş

tirak etmək istəyənlər 1 oktyabr tarixinə
qədər rəngli və ya ağqara formatda şə
killəriserhedsiz_idman@mail.ruelektron
ünvanına göndərə bilərlər. Fotoşəkillərin
üzərində heç bir ad, simvol, loqo qoyul
masınaicazəverilmir.Kompütervəyadi
gər texnologiyavasitələrinin imkanları ilə
hazırlanmışfotoişlərqəbuledilmir.Foto
lar real idman hadisəsini əks etdirməklə
yanaşı, müsabiqə mövzusunun tələbləri
nəcavabverməlidir.

MüsabiqədəAzərbaycanRespublikasıvə
təndaşlarıolanpeşəkarvəhəvəskar fotoq
rafar iştirakedəbilərlər. İştirakçılaröz işlə
rini təşkilat komitəsinə (serhedsiz_idman@
mail.ru) göndərdikdən sonraMOKa yaxın
laşmalıvə“İştirakçıanketi”nidolduraraqtəq
dimetməlidirlər.
Birinci,ikinci(2nəfər)vəüçüncü(3nəfər

yerləri tutanlarapulmükafatıvədiplomve
riləcək.
Müsabiqə başa çatdıqdan sonra növbəti

aydamüsabiqədə iştirak edən fotoqrafarın
işlərindənibarətfotosərgikeçiriləcək.
Əlaqə telefonları: +99412 4651312;

+994124658438;+994509814131

Özbəkistanda “Azərbaycan kinosu 
günləri” keçiriləcək

DaşkənddəkiHeydərƏliyevadına
AzərbaycanMədəniyyətMərkəzi
nin(AMM)direktoruSamirAbbasov
ÖzbəkistanKinematoqrafiyanın

İnkişafMərkəzinindirektoruCavlonKa
maloviləgörüşüb.

Görüşdə “Özbəkkino” Milli Agentliyi, Ki
nematoqrafiyanın İnkişaf Mərkəzi ilə AMM
arasındabirgəəməkdaşlıq, layihələrinreal
laşdırılması, Özbəkistanın televiziya kanal
larında, telelayihələrdəAzərbaycan incəsə
nətxadimlərininçıxışları,habeləDaşkənddə
“Azərbaycan kinosu günləri”nin keçirilməsi
müzakirəedilib.

Söhbət zamanı 1418 sentyabr tarixində
Özbəkistanpaytaxtındakeçiriləcək“İpəkYo
lununincisi”adlıbeynəlxalqfestivalçərçivə
sində“Azərbaycankinosugünləri”nintəşkili
iləbağlıfikirmübadiləsiaparılıb.
“Azərbaycankinosugünləri”ninrəsmiaçı

lış mərasimi Daşkənd şəhərindəki Heydər
Əliyev adına AMMdə keçiriləcək və eyni
zamanda 17 sentyabrda Buxara şəhərində
Azərbaycanfilmlərininnümayişitəşkiledilə
cək.
Samir Abbasov bu istiqamətdə Azər

baycan Mədəniyyət Nazirliyi ilə müvafiq iş
aparıldığını qeyd edərək, Özbəkistanda
keçiriləcək beynəlxalq kinofestivalda yeni

Azərbaycanfilmlərininnümayişetdiriləcəyi
ni,tanınmışkinoxadimlərinin,kinematoqraf
çılarıniştirakedəcəyinibildirib.

əvvəli səh. 1-də
Şirin Məlikova “İnklüziv mu

zey” mövzusunda çıxışında isə
AzərbaycanMilli XalçaMuzeyi
nin ölkəmizin ilk inklüzivmuze
yi kimi zəngin təcrübəsi, busa
hədə tətbiq olunan yeniliklər və
reallaşdırılan layihələrdən bəhs
edib.  Xalça Muzeyinin inklü
ziv fəaliyyətininxaricimuzeyvə
təşkilatlartərəfindənyüksəkqiy
mətləndirildiyidiqqətəçatdırılıb.
ICOMAzərbaycanMilliKomi

təsi sədrinin çıxışları konfrans
iştirakçıları tərəfindən maraqla
qarşılanıb. Onlar Azərbaycan
Milli Xalça Muzeyinin nəfis çap
məhsullarını da yüksək qiymət
ləndiriblər.
Qeydedəkki,ŞirinMəlikova

nınICOMunFəlakətrisklərinin
idarə olunması üzrə Beynəl
xalq Komitənin konfransında
“Qarabağın timsalında müha
ribəvəhərbimünaqişələrdöv
ründə mədənitarixi abidələrin
və muzeylərin dağıdılması”

mövzusundaçıxışıdanəzərdə
tutulub.

Azərbaycannümayəndəheyə
tininüzvlərihəmçininINTERCOM

vəCIMAMın birgə sessiyasına
qatılaraqbirsıraölkələrdənolan
mütəxəssislərlə muzey idarəet
məsi sahəsində mövcud vəziy
yət və problemlər ətrafında fikir
mübadiləsiaparacaqlar.
Beynəlxalq Muzeylər Şurası

nın(ICOM)26cıBaşKonfransı
avqustun 28də öz işini yekun
laşdıracaq.
Qeydedəkki,BeynəlxalqMu

zeylər Şurasının Baş Konfran
sı1948ci ildənetibarənhərüç
ildən bir keçirilir. ICOMun ali
toplantısıbeynəlxalqmuzeyicti
maiyyətiniəhəmiyyətlibirmövzu
ətrafında fikir mübadiləsi apar
maqüçüntoplayırvəbeynəlxalq
əməkdaşlığın genişləndirilməsi
məqsədidaşıyır.

“Muzeylərin gücü”
Beynəlxalq Muzeylər Şurasının 26-cı Baş Konfransında 

ölkəmiz də təmsil olunur
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Avqustun20-dədünyaşöhrətlidirijorvəbəstəkar,SSRİXalq

artisti,Sosialistəməyiqəhrəmanı,AzərbaycanvəSSRİDöv-
lətmükafatlarılaureatıNiyaziTağızadə-Hacıbəyovun(1912-
1984)anadanolmasının110-cuildönümütamamoldu.

Bu mü na si bət lə Mə də niy
yət Na zir li yi nin nü ma yən də lə ri, 
Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti 
Döv lət Mu ze yi nin əmək daş la rı, 
ta nın mış mə də niy yət və in cə sə
nət xa dim lə ri Fəx ri xi ya ba na gə
lə rək maest ro nun mə za rı önü nə 
gül dəs tə lə ri qoy du lar.

Mə ra sim də çı xış edən Üze
yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu
si qi Aka de mi ya sı nın rek to ru, 
Xalq ar tis ti Fər had Bə dəl bəy li 
maes tro nun hə yat və ya ra dı cı
lı ğın dan da nış dı. Qeyd et di ki, 
Ni ya zi da hi di ri jor, bəs tə kar və 
ta nın mış ic ti mai xa dim idi: “Ha
cı bəy li lər oca ğın da dün ya ya 
gəl mək və mu si qi çi ol ma maq 
müm kün de yil. Ni ya zi xal qı na 
çox ya xın in san idi. Di ri jor ki mi 
Lon don, Pa ris, Pra qa, Mosk va, 
Bu da peşt və baş qa şə hər lər də 
döv rü nün nü fuz lu or kestr lə ri nə 
rəh bər lik et miş di. XX əs rin gör
kəm li sə nət ka rı, ic ti mai xa dim lə ri 
Ni ya zi nin evin də qo naq olub lar. 
O, müx tə lif vaxt lar da ən yük sək 
fəx ri ad la ra, or den və me dal la
ra, mü ka fat la ra la yiq gö rü lüb. 
Tbi li si nin fəx ri və tən da şı olub. 

Bu gün Ni ya zi nin adı dün ya 
şöh rət li di ri jor lar və bəs tə kar lar
la qo şa çə ki lir”. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin İn cə
sə nət və qey rimad di mə də ni irs 
şö bə si mu si qi sek to ru nun mü di
ri Vü qar Hüm bə tov sə nət ka rın 
Azər bay can mu si qi mə də niy yə
ti nin in ki şa fın da, dün ya da təb
li ğin də xid mət lə rin dən da nış dı. 
Qeyd et di ki, Ni ya zi Azər bay can 
bəs tə kar la rı nın bir çox sim fo nik 
və mu si qi li səh nə əsər lə ri nin, 
kan ta ta və ora to ri ya la rı nın ilk 
ifa çı sı olub. Ey ni za man da bu 
əsər lə rin şərh edil mə sin də özü
nə məx sus ori ji nal ifa çı lıq üs lu bu 
ya ra dıb. 

Sek tor mü di ri onu da diq qə
tə çat dır dı ki, maest ro Ni ya zi
nin ana dan ol ma sı nın 110 il lik 
yu bi le yi res pub li ka nın şə hər 
və ra yon la rın da ge niş qeyd 
edi lir. 

Azər bay can Döv lət Mah nı və 
Rəqs An samb lı nın bə dii rəh bə
ri və di ri jo ru, Xalq ar tis ti Ağa
ver di Pa şa yev de di ki, maest ro 
Ni ya zi Azər bay can mu si qi sin
də ya ran mış yе ni əsər lə rin ilk 

bən zər siz təf sir çi si olub. Bu 
əsər lə rin gе niş təb li ğin də və 
bеy nəl xalq aləm də şöh rət qa
zan ma sın da bö yük xid mət lər 
gös tə rib. Azər bay can mil li di
ri jor luq mək tə bi nin for ma laş
ma sı və in ki şa fı Ni ya zi nin adı 
ilə bağ lı dır. Onun di ri jor lu ğu ilə 
ifa edi lən mil li bəs tə kar la rın bir 
çox əsə ri, o cüm lə dən Ü.Ha cı

bəy li nin “Ko roğ lu” ope ra sı so
vet mu si qi si nin “qı zıl fond”una 
da xil edi lib.  

Maest ro nun Azər bay can 
Ope ra və Ba let Teat rı nın səh
nə sin də ha zır la dı ğı Müs lüm 
Ma qo ma ye vin “Nər giz”, Qa ra 
Qa ra ye vin “Və tən”, Fik rət Əmi
ro vun “Se vil” ope ra la rı, elə cə də 
Q.Qa ra ye vin “Yed di gö zəl” və 

“İl dı rım lı yol lar la” ba let lə ri bö
yük uğur qa za nıb. 1961ci il də 
Le ninq rad (SanktPe ter burq) 
Ope ra və Ba let Teat rın da Arif 
Mə li ko vun “Mə həb bət əf sa nə si” 
ba le ti nin ilk ta ma şa sı nı ha zır la
yan maest ro həm çi nin An ka ra 
Ope ra və Ba let Teat rın da Pyotr 
Çay kovs ki nin “Qa ra tox maq qa
dın”, Cü zep pe Ver di nin “Aida” 

ope ra la rı na, İs tan bul Ope ra və 
Ba let Teat rın da türk bəs tə ka rı 
Ə.Say qu nun “Ko roğ lu” ope ra
sı nın ilk ta ma şa sı na və “Yu nis 
Əm rə” ora to ri ya sı na da di ri jor
luq edib. 

Son da maest ro nun qo hu mu 
Sa hib Qə di mov təd bir iş ti rak çı
la rı na də rin tə şək kü rü nü bil dir di.

S.Fərəcov

Milli dirijorluq məktəbinin formalaşması və 
inkişafı Niyazinin adı ilə bağlıdır

Maestro doğum günündə məzarı başında yad edildi

Ölkəmizdəki multikulturalizm və tolerantlıq 
BMT komitəsində müsbət dəyərləndirilib

Xəbərverdiyimizkimi,15-16avqusttarixlərindəCenev-
rəşəhərindəBMT-ninİrqiayrı-seçkiliyinləğvedilməsiüzrə
Komitəsinin107-cisessiyasıçərçivəsində“İrqiayrı-seçkiliyin
bütünformalarınınləğvedilməsihaqqında”Konvensiyaüzrə
AzərbaycanRespublikasıHökumətinindövriməruzəsinintəq-
dimatıkeçirilib.

Təd bir də Azər
bay can xa ri ci 
iş lər na zi ri nin 
müavi ni El nur 
Məm mə do vun 
rəh bər li yi ilə  
aidiy yə ti döv lət 
qu rum la rı nü ma
yən də lə rin dən 
iba rət he yət 
iş ti rak edib.

Nü ma yən də he yə tin də Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni 
İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti nin rəisi 
Azad Cə fər li  də yer alıb. 

Konst ruk tiv və qar şı lıq lı an laş ma şə raitin də ke çən in te rak tiv 
dialoq za ma nı Azad Cə fər li BMT ko mi tə si nin üzv lə ri tə rə fin dən 
ün van la nan sual la rı ca vab lan dı rıb.

Ko mi tə üzv lə ri Azər bay can da mul ti kul tu ra lizm, to le rant lıq və 
di ni dö züm lü lük də yər lə ri nin qo ru nub sax la nıl ma sı is ti qa mə tin
də hə ya ta ke çi ri lən ar dı cıl təd bir lə ri müs bət də yər lən di rib lər. 

Ses si ya da Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi nin 
(BBMM) fəaliy yə ti də təq dir edi lib. Mər kə zin mət buat xid mə tin
dən bil di rib lər ki, təd bir də öl kə mi zin çox mil lət li öl kə ol du ğu diq
qə tə çat dı rı lıb. 

BBMMin öl kə də mul ti kul ti ra lizm də yər lə ri nin təş vi qi, mə də ni, 
di ni və linq vis tik müx tə lif i yin qo ru nub sax la nıl ma sı sa hə sin də 
sə mə rə li fəaliy yə ti ba rə də mə lu mat ve ri lib. Ko mi tə üzv lə ri gö
rü lən iş lə ri yük sək qiy mət lən di rib lər. BBMMin öl kə da xi lin də 
fəaliy yə ti, Azər bay can da kı müx tə lif et nik qrup lar la bağ lı la yi hə
lə ri və di gər sual lar da nü ma yən də he yə ti tə rə fin dən ət raf ı ca
vab lan dı rı lıb.

Dənizkənarı Milli Parkda Qazaxıstan 
mədəniyyəti ilə bağlı təqdimatlar davam edir
Xəbərverdiyimizkimi,AzərbaycanRespublikasıiləQazaxıs-
tanRespublikasıarasındadiplomatikəlaqələrin30illiyimüna-
sibətiləDənizkənarıMilliParkdaQazaxıstanmədəniyyətiilə
bağlısilsilətəqdimatlarkeçirilir.

Bu çər çi və də Sü yun bay adı na Al ma tı Vi la yət Fi lar mo ni ya sı 
“Ko bız sa rı nı” folk loret noq ra fik an samb lı nın çı xı şı olub. 

Bu nun la əla qə dar Ba kı Də niz Vağ za lı nın ya xın lı ğın da yur ta 
qu raş dı rı lıb. Yur ta nın önün də “Ko bız sa rı nı” folk loret noq ra fik 
an samb lı Qa za xıs tan mil li mu si qi sin dən nü mu nə lər səs lən di rib.

Yur ta nın təq di ma tı çər çi və sin də Ba kı sa kin lə ri nə qa zax la rın 
adətənə nə lə ri, ta ri xi abi də lə ri, mu si qi si və tu ris tik mə kan la rı ba
rə də mə lu mat ve ri lib.

Azər bay canQa za xıs tan dip lo ma tik əla qə lə ri nin 30 il li yi mü na
si bə ti lə təd bir lər av qus tun 31dək da vam edə cək.

Azərbaycan-Serbiya diplomatik münasibətlərinin 
25-ci ildönümü qeyd olunub

Avqustun22-dəXarici
İşlərNazirliyindəAzər-
baycanRespublikası
vəSerbiyaRespublikası

arasındadiplomatikmüna-
sibətlərinqurulmasının25-ci
ildönümünəhəsrolunan
tədbirkeçirilib.

Təd bir iki öl kə nin döv lət himn
lə ri nin səs lən mə si ilə baş la yıb.

Xa ri ci iş lər na zi ri nin müavi ni 
Xə ləf Xə lə fov çı xış edə rək ötən 
25 il də Azər bay can və Ser bi ya 
ara sın da mü na si bət lə rin in ki
şa fın dan məm nun lu ğu nu vur
ğu la yıb. Bil di rib ki,  Ser bi ya 
Azər bay ca nın st ra te ji tə rəf daş
lıq mü na si bət lə ri haq qın da sə
nəd im za la dı ğı 12 Av ro pa öl kə
sin dən bi ri dir. İki öl kə ara sın da 
si ya si, iq ti sa di, hu ma ni tar, ti ca
rət, inf rast ruk tur sa hə lə rin də 
mü na si bət lə rin yük sə lən xətt 
üz rə in ki şaf et di yi ni de yən Xə
ləf Xə lə fov xü su si lə nəq liy yat, 
ener ji sa hə lə rin də əmək daş lıq 
üçün mü hüm po ten sialın ol
du ğu nu ifa də edib. Re gion da 

ye ni real lıq la rın ya ran ma sı ilə 
nə ti cə lə nən 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin dən son ra Azər
bay ca nın sülh və qu ru cu luq 
səy lə rin dən bəhs edən na zir 
müavi ni iş ğal dan azad edil miş 
əra zi lər də apa rı lan iş lər də dost 
öl kə lə rin şir kət lə ri ilə əmək daş
lı ğın xü su si təş viq olun du ğu nu 
de yib.

Ser bi ya nın Azər bay can da
kı sə fi ri Dra qan Vla di savl je viç 

öl kə lə ri miz ara sın da dip lo ma
tik mü na si bət lə rin əsa sı nın 21 
av qust 1997ci il ta ri xin də qo
yul ma sı na bax ma ya raq, əla qə
lə ri mi zin ta ri xi nin da ha bö yük 
ol du ğu nu vur ğu la yıb. Azər bay
can və Ser bi ya nı ox şar keç miş 
və ça ğı rış la rın da ha da ya xın
laş dır dı ğı nı bil di rən sə fir iki öl kə 
ara sın da çox tə rəf i plat for ma lar
da sə mə rə li əmək daş lı ğın möv
cud lu ğu nu da diq qə tə çat dı rıb. 

Dip lo mat bu xü sus da ötən il 
Belq rad da ke çi ri lən Qo şul ma
ma Hə rə ka tı nın 60 il lik yu bi ley 
təd bi ri nin təş ki lin də Azər bay can 
və Ser bi ya nın əmək daş lı ğı nı 
qeyd edib.

Təd bi rin so nun da iş ti rak çı lar 
Azər bay can və Ser bi ya ara sın
da dip lo ma tik mü na si bət lə rin 25 
il li yi nə həsr edil miş sər gi ilə ta
nış olub lar.

Qeyd edək ki, Ser bi ya keç miş 
Yu qos la vi ya nın al tı fe de ra tiv 
res pub li ka sın dan bi ri dir.  Fe
de ra si ya nın sü qu tun dan son ra 
Ser bi ya və Mon te neq ro 2006
cı ilə dək it ti faq döv lə ti şək lin
də möv cud olub lar. Ser bi ya və 
Mon te neq ro İt ti fa qı ilə Azər bay
can Res pub li ka sı ara sın da dip
lo ma tik mü na si bət lər 21 av qust 
1997ci il də qu ru lub. 2006cı 
il də Ser bi ya və Mon te neq ro 
ay rı lıb və hər iki si müs tə qil xa
ri ci si ya sət ye rit mə yə baş la yıb. 
2011ci il də Azər bay ca nın Ser
bi ya da, Ser bi ya nın da Azər bay
can da sə fir lik lə ri fəaliy yə tə baş
la yıb.

Məlumolduğukimi,Vətən
müharibəsininbaşaçatdığı-
nıelanedən2020-ciilin10
noyabrtarixliBəyanatınınmü-
vafiqbəndinəuyğunolaraq,
AzərbaycantərəfiLaçındəhli-
zinəalternativyolunçəkilməsi-
nibaşaçatdırıb.Bununlabağlı
Rusiyasülhməramlıkontin-
gentininmüvəqqətiyerləşdiyi
dəhlizvəLaçınşəhəriavqus-
tunsonunadəkAzərbaycanın
tamnəzarətinəkeçməlidir.

Av qus tun 23də Ba kı da bu 
möv zu da iki də yir mi ma sa ke
çi ri lib. 

So sial Təd qi qat lar Mər kə zin
də təş kil olu nan “La çın və La çın 
yo lu: Və tən mü ha ri bə sin də Qə
lə bə nin st ra te ji vek to ru” möv
zu sun da də yir mi ma sa da mil
lət və kil lə ri, me dia və və tən daş 
cə miy yə ti nü ma yən də lə ri iş ti rak 
edib lər.

Təd bi rin mo de ra tor lu ğu nu 
So sial Təd qi qat lar Mər kə zi İda
rə He yə ti nin sədr müavi ni, Mil li 
Məc li sin de pu ta tı El şad Mir bə
şi roğ lu edib. O bil di rib ki, La çın 
dəh li zi nə al ter na tiv yo lun çə kil
mə si is ti qa mə tin də Azər bay can 
üzə ri nə dü şən bü tün ad dım la rı 
atıb, 32 km uzun lu ğun da yo lu öz 
əra zi sin də ta mam la yıb. Er mə
nis tan isə bu gü nə qə dər mə sə lə 
ilə bağ lı üzə ri nə dü şən öh də li yi 
ye ri nə ye tir mə yib. Qeyd edi lib 
ki, Azər bay can iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lər də su ve ren li yi
nin tam bər pa sı uğ run da st ra te
gi ya nı uğur la hə ya ta ke çi rir, ey ni 
za man da bu əra zi lər də inf rast
ruk tur la yi hə lə ri ger çək ləş di ri lir. 
Er mə nis ta nın ye ni dəh liz lə bağ lı 
la yi hə nin real laş ma sın dan kə
nar da dur maq la, əs lin də, Qa ra
bağ da ya şa yan er mə ni lə rin ta le
yi ilə ma raq lan ma dı ğı nı nü ma yiş 
et di rir. Er mə nis ta nın sər gi lə di yi 
möv qe Azər bay can əra zi sin də 
ya şa yan er mə ni lə rin ta le lə ri ni 
yal nız Azər bay ca na bağ la ya bi
lə cək lə ri ni gös tə rir.

Mil li Məc li sin de pu ta tı Hik mət 
Məm mə dov La çın yo lu na üç tə
rəf i bə ya na tın şərt lə ri kon teks
tin də diq qət çə kib. Qeyd edib 
ki, 30 ilə ya xın iş ğa la son qo yu
lan dan son ra Cə nu bi Qaf qaz da 
ye ni si ya si real lıq ya ra nıb. Azər
bay can öz mil li gü cü nün müx tə
lif kom po nent lə ri ni işə sa la raq, 
yum şaq və hər bi gü cü pa ra lel 
tət biq edə rək özü nün qüd rə ti ni 
bir da ha gös tə rir.

La çın da da vam edən eko lo
ji ter ror və mə də ni abi də lə rə 
qar şı er mə ni van da liz min dən 
bəhs edən STMin İda rə He
yə ti nin üz vü, pro fes sor Ta hi
rə Al lah ya ro va bu əməl lə rin 
in san lıq əley hi nə ci na yət ki
mi bey nəl xalq hü qu qi qiy
mət lən di ril mə si nin önə mi ni 
vur ğu la yıb. Qeyd edib ki, Er
mə nis ta nın üzə ri nə gö tür dü yü 
təəh hü də əsa sən, La çın şə hə
ri, Za bux və Sus kənd lə ri nin 
ta ma mi lə bo şal dıl ma sı av qust 
ayı nın so nu na ki mi ye kun la şa
caq. Bun dan əv vəl 2020ci ilin 
de kab rın da ol du ğu ki mi, er mə
ni lər tərk et dik lə ri əra zi lər də 

apa ra bil mə dik lə ri nə var sa 
ha mı sı nı yan dır ma ğa, məhv et
mə yə, da ğıt ma ğa baş la yıb lar.

Mil li Məc li sin Hü quq si ya sə
ti və döv lət qu ru cu lu ğu ko mi
tə si nin üz vü Ni za mi Sə fə rov 
bey nəl xalq hü quq kon teks tin
də La çın ra yo nun da qa nun suz 
məs kun laş dır ma möv zu su na 
to xu nub. Bil di rib ki, 30 ilə ya xın 
da vam et miş, 44 gün lük mü
ha ri bəy lə son qo yul muş iş ğal 
döv rün də Er mə nis tan küt lə vi 
şə kil də bey nəl xalq ci na yət lər 
tö rə dib ki, bun lar dan bi ri qa nun
suz məs kun laş dır ma dır. 

***
Bey nəl xalq Mü na si bət lə rin 

Təh li li Mər kə zin də (BMTM) ke
çi ri lən “La çın: Post mü na qi şə 
döv rü nün ye ni mər hə lə si” ad lı 
də yir mi ma sa da da bu möv zu da 
mü za ki rə lər apa rı lıb.

BMTMin İda rə He yə ti nin səd
ri Fə rid Şə fi yev ar tıq La çın şə
hə ri nə nə za rə tin Azər bay ca na 
keç di yi ni de yib. Bil di rib ki, La
çı nın sta tu su hə mi şə da nı şıq
lar za ma nı xü su si yer tu tur du. 

Minsk qru pu çər çi və sin də də 
La çın mə sə lə si ay rı bir mad də 
ki mi mü za ki rə olu nur du. 

BMTMin İda rə He yə ti nin üz
vü Es mi ra Cə fə ro va La çı nın 
stra te ji cə hət dən önə mi ni qeyd 
edib. Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Er
mə nis tan üç tə rəf i Bə ya nat da kı 
öh də lik lə ri ye ri nə ye tir mək dən 
ya yı nır. An caq La çın şə hə rin də, 
Za bux və Sus kənd lə rin də qa
nun suz məs kun la şan la rın ək sə
riy yə ti Ya xın Şərq öl kə lə rin dən 
gə ti ril miş er mə ni lər dir, on lar bu 
tor paq la rı tərk et mə li dir lər.

Di gər çı xış lar da vur ğu la nıb 
ki,  La çın Qa ra ba ğın qa pı sı dır. 
Bu gün lər də La çın şə hə ri, Za
bux və Sus kənd lə ri nin Azər
bay ca nın nə za rə ti nə keç mə si 
ümu mən Cə nu bi Qaf qaz da təh
lü kə siz lik mü hi ti nə bö yük töh fə 
ve rə cək.

Laçın yolu – Vətən müharibəsində 
Qələbənin strateji vektoru 
Postmünaqişə dövrünün yeni mərhələsi başlanır

“Qonağımız var” layihəsində daha bir görüş
Avqustun23-dəBakıŞəhərMədəniyyətBaş
İdarəsinintəşkilatçılığıiləMərdəkanMədə-
niyyətSarayında“Qonağımızvar”layihəsi
çərçivəsindəXalqartisti,BakıXoreoqrafiya
Akademiyasınınprorektoru,dosentTəranə
Muradovailəgörüşkeçirilib.

Baş ida rə dən bil di ri lib ki, təd bi rin apa rı cı sı – 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat rı nın 
akt ri sa sı Gül tac Əli li iş ti rak çı la rı sa lam la ya raq 
Xalq ar tis ti nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
mə lu mat ve rib.

Qeyd olu nub ki, bu cür gö rüş lə rin bir məq sə di 
də gənc lər də es te tik zöv qün for ma laş ma sı, on
la rın in cə sə nə tə ma ra ğı nın təş viq edil mə si dir.

Gö rüş də Tə ra nə Mu ra do va ta ma şa çı la rı ma
raq lan dı ran sual la rı ca vab lan dı rıb,  xo reoq ra fi ya 
sə nə ti ilə məş ğul olan gənc rəq qas la ra töv si yə
lə ri ni ve rib.

Gö rüş də Mər də kan Mə də niy yət Sa ra yı nın 

“La lə lər” və “Azad” rəqs kol lek tiv lə ri nin və Şü
və lan qə sə bə Mə də niy yət evi nin “Sə ma” rəqs 
qru pu nun gənc rəq qas la rı iş ti rak edib lər. Xalq 
ar tis ti gənc rəq qas la ra “Uzun də rə”, “Yal lı” və di
gər mil li rəqs nü mu nə lə rin dən us tad dər si ke çib.

Son da Tə ra nə Mu ra do va təd bi rin təş ki li nə gö
rə Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nə və gö
rü şə gə lən lə rə öz tə şək kü rü nü bil di rib.
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GəncəRegionalMə
dəniyyətİdarəsi(RMİ)
GəncəşəhərMərkəzi
KitabxanasındaAzər
baycanpoeziyasının
görkəmlinümayən
dəsi,Xalqşairi,“İstiq
lal”ordenliMirvarid
Dilbazinin(19122001)
anadanolmasının
110illiyinəhəsredilən

tədbirkeçirilib.TədbirdəçıxışedənlərMirvaridDilbaziyaradı
cılığınınideyasənətkarlıqəziyyətlərindənbəhsediblər.

***
AğdaşRMİM.Ə.SabiradınaGöyçayrayonMərkəziKitabxana

sında“XalqşairMirvaridDilbazi”adlıtədbirtəşkiledilib.Tədbirdə
şairəninkitablarındanibarətsərginümayişetdirilib.

***
Ağstafa RMİ Qazax

rayon Mərkəzi Kitab
xanasınınUşaqşöbəsi
“Ədəbiyyatımızın ana
laylası” adlı tədbir ke
çirib. Tədbirdə kitab
xananın fəal oxucuları
şairəninpoeziyasından
nümunələr səsləndirib,
həvəskar aşıqlar saz
havalarınıifaediblər.

“Sənət və sənətkarlar”
MasallıRMİMasallıRayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyi,GİKM
Masallınümayəndəliyininbirgətəşkilatçılığıiləxalqtətbiqisə
nətinininkişafıvəgənclərinasudəvaxtlarınınsəmərəlitəşkili
iləbağlı“Sənətvəsənətkarlar”adlısəyyartədbirkeçirilib.

Muzeyin direktoru
Əntiqə Tağıyeva təd
bir iştirakçılarına du
lusçuluq və həsirçilik
sənəti haqqında mə
lumatverib.
Tədbir iştirakçıları

Ərkivan qəsəbəsinin
sakini, dulusçu sənət
kar Cəsarət Nuriye
vin emalatxanasında

olublar.C.Nuriyevbölgəninqədimsənətnümunələrindənolandulus
qablarınınhazırlanmatexnologiyasındandanışıb,buişinicraprose
siniəyanişəkildəgöstərib.Gənclərgildənhazırlanmışmüxtəlifqab
larlayaxındantanışolduqdansonraözlərinibusənətdəsınayıblar.
LayihəçərçivəsindəgənclərŞatırobakəndindəhəsirçiFəridə

Həşimovanınlığvəpizədənhəsir,zənbil,papaq,tərəzivədigər
əşyaların hazırlanma prosesi ilə tanış olublar. Onlar yer həsiri
dəzgahıarxasındahəsirdətoxuyublar.
Hərikisənətkargəncləribölgəninqədimsənətkarlıqnövləriilə

tanışolmağıvəbusənətəyiyələnməyitövsiyəedib.

Qədim Şuşadan Bülbül avazı
Azərbaycanprofessionalvokalsənətininbanisi,SSRİXalq
artisti,professor,ictimaixadimBülbülün(18971961)anadan
olmasının125illiyimünasibətiləavqustun18dəsənətkarın
Şuşaşəhərindəkievmuzeyindətədbirtəşkiledilib.

“Qədim Şuşadan
Bülbül avazı” adlı
tədbir sənətkarın Ba
kıdakı memorial mu
zeyinin, Şuşadakı ev
muzeyinin və “Aytam”
Uşaqların Mədəni
Maarifəndirilməsi İcti
maiBirliyininbirgətəş
kilatçılığıiləkeçirilib.
Tədbirigirişsözüilə

açanBülbülünEvMuzeyinindirektoruFəxrəddinHacıbəyliazad
Şuşada ilk bərpaolunan və fəaliyyətə başlayanmuzeyin tarixi,
yenidənqurulanekspozisiyasıbarədədanışıb.Tədbirintəşkilatçı
larındanMuradHəsənxanlıBülbülirsiningənclərarasındageniş
təbliğolunmasıistiqamətindəgörülənişlərdənbəhsedib.
Beynəlxalqmüsabiqələr laureatı Əli Vahidov Bülbülün reper

tuarından“Ölkəm”,“Sənsiz”,“Sevgilicanan”romanslarınıifaedib.

Diri Baba türbəsinə pulsuz, 
Basqal qoruğundakı muzeyə iki manata

DövlətTurizmAgentliyinintabeliyindəolan“Basqal”Dövlət
TarixMədəniyyətQoruğundavəQobustanrayonundakıDiri
Babatürbəsindəaparılanyenidənqurmavəbərpaişlərindən
sonraistifadəyəverilənturizminfrastrukturuobyektlərivəxid
mətləriiləəlaqədarqiymətlərmüəyyənləşib.

Agentlikdən verilən
xəbərəgörə,avqustun
22dən etibarən “Bas
qal” Dövlət TarixMə
dəniyyət Qoruğunda
yerləşən hamammu
zeyəgirişyerli turistlər
üçün2,tələbələrüçün
1, xarici vətəndaşlar
üçün 5 manat, Qo
bustandakı Diri Baba

türbəkompleksinəgirişyerliziyarətçilərüçünpulsuz,xaricivətən
daşlarüçün5manatolaraqmüəyyənedilib.Bundanəlavə,Basqal
qoruğundasalınanparkinqdəminikavtomobilləriüçün1,avtobuslar
üçün2manatxidməthaqqınəzərdətutulub.DiriBabatürbəsikomp
leksindəyerləşənqurbangahdanistifadəüçünisə10manatödəniş
müəyyənləşdirilib.HərikiabidəyəAzərbaycanRespublikasınınvə
təndaşıolanəlillərin,müharibəveteranlarının,qazilərinvəməktəbli
lərin,eləcədə12yaşınadəkxaricituristləringirişiödənişsizdir.
Qeydedəkki,“Basqal”DövlətTarixMədəniyyətQoruğununiş

saatlarıistirahətvəbayramgünləridədaxilolmaqlahərgünsə
hərsaat10:00dan20:00aqədərdir.DiriBabatürbəsiisəistira
hətvəbayramgünləridaxilolmaqlayaymövsümündəhərgün
səhərsaat10:00dan20:00dək,qışmövsümündəisə09:00dan
18:00dəkziyarətüçünaçıqolacaq.
Xatırladaqki,PrezidentİlhamƏliyevvəbirincixanımMehriban

Əliyeva avqustun 12də Qobustan rayonunda Diri Baba türbə
sində turizm infrastrukturununyaradılması iləbağlıaparılanye
nidənqurmaişləri,eləcədəİsmayıllırayonunda“Basqal”Dövlət
TarixMemarlıqQoruğuərazisindəaparılanvəicrasınəzərdətu
tulantikintibərpaişləriilətanışolublar.

BərdədəVətənmüharibəsişəhidiXuda
yarYusifzadəninxatirəsinəhəsredilən
“Dastanadönənşəhid”filminintəqdimatı
olub.TədbirdəçıxışedənBərdəRMİnin
rəisiVəsiləMöhsümovaPrezidentİlham
ƏliyevinvəBirincivitseprezidentMehri
banƏliyevanınşəhidailələrinəgöstərdiyi
diqqətvəqayğıdansözaçıb.SonraGünel
ƏliqızınınlayihərəhbərliyivəŞöhrətEyva
zovunssenarisiəsasındaçəkilmiş“Das
tanadönənşəhid”filminümayişolunub.

***
ŞəkiRMİBalakənrayonMədəniyyətMər

kəzinintəşkilatçılığıiləHeydərƏliyevadına
Balakən rayonmədəniyyətvə istirahətpar
kında18avqust–SərhədQoşunlarıGünü
iləəlaqədar“Vətənsərhəddənbaşlayır”adlı
konsertproqramıtəşkiledilib.Konsertdəvə
tənpərvərlikruhlumahnılarsəsləndirilib.

***
Sumqayıt RMİnin Qubadlı rayon nüma

yəndəliyi tərəfindən Sumqayıt şəhərində
yerləşən Q.İlyasov adına Qubadlı şəhər 1
nömrəlitamortaməktəbdəIQarabağmüha
ribəsində eyni gündə şəhid olmuş (1993cü
il 18 avqust) dörd polis əməkdaşı – Kamal
İsayev,İlqarBayramov,ZiyəddinPaşayevvə

Habil Süleymanovun xatirəsinə həsr olunan
tədbirkeçirilib.Tədbirdəvətənpərvərlikmöv
zusundavəşəhidlərimizəhəsrolunmuşşeir
lərsəsləndirilibvəmuğamlarımızdanparçalar
ifaolunub.

***
AğstafaRMİAğstafarayonMərkəziKitab

xanasıSərhədQoşunlarıGününəhəsrolun
muş “Vətən sərhəddən başlayır” adlı kitab

sərgisi təşkil edib. Sərgidə hərbivətənpər
vərlikmövzusundakitablarnümayişolunub.

***

Siyəzən rayonunda Vətən müharibəsi
şəhidi Röyal Qurbanovun doğum günün
dəonunxatirəsinəinşaolunanabidəbulaq
kompleksiistifadəyəverilib.RöyalQurbanov
2001ci ildə Siyəzənin Beşdam kəndində
dünyayagözaçıb.O,Vətənmüharibəsinin
ilkgünlərindəndöyüşlərəqatılıb.Cəbrayılvə
Füzuliuğrundaşiddətlidöyüşləriniştirakçısı
olub.2020ci iloktyabrın5dəFüzuliərazi
sində şəhidlik zirvəsinə ucalıb.Ölümündən
sonra “Cəsur döyüşçü”, “Füzulinin azad
olunmasınagörə”,“Cəbrayılınazadolunma
sınagörə”və“Vətənuğrunda”medalları ilə
təltifedilib.

Bölgələrin mədəni həyatı 
Sərgilər, görüşlər, maarifləndirici tədbirlər

BiləsuvarRMİNeftçalarayonHeydərƏliyev
MərkəzivəGənclərinİnkişafvəKaryera
Mərkəzi(GİKM)Neftçalanümayəndəliyinin
birgətəşkilatçılığıilə“Qonağımızvar”layihə
siçərçivəsindəPekinXariciDillərUniversiteti
Azərbaycandilikafedrasınınyaradıcısıvə
müdiri,ÇinİctimaiElmlərAkademiyasının
əməkdaşı,filologiyaüzrəfəlsəfədoktoru
AqşinƏliyevləgəncləringörüşüolub.Görüş
zamanıAqşinƏliyevməktəbvətələbəlik
illəri,Çindəkifəaliyyətivətəcrübələri,Çin
dəAzərbaycandilininixtisaskimitədrisi,
xaricdətəhsilimkanları,diasporfəaliyyəti
haqqındadanışıb.O,gənclərəarzuları
nınardıncagetməyi,məqsədləriuğrunda
daimmübarizəaparmağıtövsiyəedib.

SalyanrayonMədəniyyətMərkəzininYeni
kəndFolklorevində“Şuşaİli”iləbağlı“Ana
dırarzularahərzamanQarabağ”adlıtədbir
keçirilib.TədbirdəşanlıZəfərimizəhəsrolu
nanşeirlərsöylənilib,mahnılarifaedilib.

***

AğcabədiRMİAğcabədirayonHeydərƏli
yevMərkəzində “Erkənnikaha yoxdeyək!”
mövzusunda maarifəndirici tədbir keçirilib.
Çıxışedənlərerkənnikahınsəbəbləri,onun
yaratdığıfəsadlardansözaçıblar.

***
KürdəmirRMİBeyləqanrayonDünyamalılar

kəndFolklorevində“Narkomaniyayayoxde
yək!”mövzusundamaarifəndiricitədbirkeçiri
lib.Tədbirdəçıxışedənlərbəşəriyyətinənbö
yükbəlalarındanolannarkomaniya,psixotrop
maddələrinvədigərzərərlivərdişlərinfəsadla

rından,gəncnəslinsağlamlığıüçünyaratdığı
təhlükədən,genofondumuzavurabiləcəyizə
rərdəndanışıblar.

***

SabirabadRMİSaatlıRayonDövlətRəsm
Qalereyasında“Narkomaniyabəşəriyyətinbə
lasıdır”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdəqalereya
nınrəssamlıqdərnəyiüzvlərininnarkomaniya
yahəsretdiklərirəsmlərnümayişolunub.

***
GəncəRMİnintəşkilatçılığıvəGəncəŞə

hər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə Nizami
Gəncəvi Məqbərəsində və onun ətrafında
iməcilik təşkil edilib. İməcilikdə kompleksin
ətrafı, məqbərənin daxili səliqəyə salınıb.
Ərazidəmövcudolanyaşıllıqlaraaqrotexniki
qulluqgöstərilib.İməcilikdəGəncəŞəhərİc
raHakimiyyəti,GəncəRMİvəKəpəzRayon
Bələdiyyəsininkollektivləriiştirakediblər.

GəncəşəhərMKS “Şuşa İli” iləəlaqədar
“Şuşa Azərbaycan musiqisinin məbədidir”
adlıkitabsərgisitəşkiledib.

***

ŞəkiRMİninrəisiAzərYusubovQaxrayon
Heydər Əliyev Mərkəzinin fəaliyyəti və ra
yonTarixDiyarşünaslıqMuzeyindəaparılan
əsaslı təmir işləri ilə tanışolub.Dahasonra
regional idarənin rayonlar üzrə baş məslə
hətçiləriiləiclaskeçirilib.İclasdaqarşıdadu
ranvəzifələrvəproblemlərmüzakirəolunub.

***
Uşaqlarınhəyatındavəpsixolojiinkişafında

cizgi filmlərinin böyük rolu olduğu danılmaz
faktdır. Övladlarımızın düzgün təlimtərbiyə
si,sağlaminkişafı,intellektuallığıvəsavadlığı
hərbirimizüçünçoxvacibdir.Uşaqlarındün
yagörüşününformalaşmasınatəsiredənfak
torlardanbiridəməhzcizgifilmləridir.
Bütünbunlarnəzərəalınaraq,MasallıRMİ

ninCəlilabadrayonuüzrənümayəndəliyivə
Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə
təşkilatçılığıiləHeydərƏliyevSeyrəngahında
həftəninşənbəvəbazargünləriaxşamsaat
larında uşaqlar üçün cizgi filmləri nümayiş
olunacaq.

***

Xaçmaz RMİ Quba rayon MKSnin Mər
kəzi KitabxanasıUşaq şöbəsinin təşkilatçı
lığı iləB.SəfəroğluadınarayonMədəniyyət
Mərkəzində“XurşidbanuNatəvan–190”ad
lırəsmvəkitabsərgisikeçirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Dastana dönən qəhrəmanlar

Amerikalı arxeoloqlar cənub 
bölgəsində tədqiqatlar aparırlar

Lerik ərazisində 12 küp qəbir aşkar edilib
AMEAArxeologiya,Etnoqrafiya
vəAntropologiyaİnstitutunun
arxeolojiekspedisiyasıCəlila
badrayonununCəfərxanlıkən
diərazisindəyerləşənNeolitvə
Xalkolit(Eneolit)dövrlərinəaid
“Paşatəpə”abidəsindətədqi
qataparır.

İnstitutdan bildirilib ki, arxeoloq
Vəfa Mahmudovanın rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən tədqiqat işləri
zamanı aşkar olunanmaddi mə
dəniyyət nümunələri rayonun ta
rixinədairyenielmifikirlərsöylə
məyəəsasverir.
İnstitutun baş direktoru, tarix üzrə elmlər

doktoru,professorAbbasSeyidovvərayon
İcraHakimiyyətininbaşçısıRafiqCəlilovar
xeoloji qazıntı işləri ilə tanış olublar. Tarixi
yerlərinturizmüçünimkanları,bubarədəxü
susikitabınhazırlanmasıiləbağlıməsələlər
ətrafındafikirmübadiləsiaparılıb.
Arxeologiya, Etnoqrafiya vəAntropologiya

İnstitutunun “Cənubşərq dağlıq ərazilərinin
Antik dövr abidələrinin tədqiqi ekspedisiya
sı”Lerikrayonuərazisindəaparılanarxeoloji

tədqiqatişlərinidavametdirir.Boykəndilkən
dindəXımbapocə küpqəbirlərməzarlığında
aparılan tədqiqatlar nəticəsində ekspedisiya
tərəfindən12küpqəbiraşkaredilərəköyrəni
lir.EramızınIIIIəsrlərinəaidolanküpqəbir
lər dəniz səviyyəsindən 700m yüksəklikdə,
dağlıq ərazidə yerləşir. Müxtəlifölçülü qəbir
lərdəəsasənuşaqdəfnlərinətəsadüfolunur.
Arxeolojiaraşdırmalardayerlimütəxəssis

lərləyanaşı,ABŞınPensilvaniyaUniversite
tinintədqiqatçılarıdaiştirakedirlər.

ATMU tələbələri Türkiyədə 
istehsalat təcrübəsi keçirlər
AzərbaycanTurizmvəMenecment
Universitetinin(ATMU)turizmvəho
telçilikixtisasıüzrətəhsilalanIIIkurs
tələbələrindən103nəfəricaritədris
ilininistehsalattəcrübəsiniTürkiyənin
Antalya,İzmirvəBodrumşəhərlərin
dəkinüfuzluhotelvəturizmmüəssisə
lərindəkeçirlər.

ATMUdanbildirilibki,tələbələr“Patika
İnsanKaynaklarıDanışmanlıkA.Ş”şirkə
tinindəstəyi iləTürkiyədəmüvafiqsahə
lərüzrəpeşəvərdişlərinəyiyələnirlər.
ATMUnunKaryera və kommunikasiya

şöbəsinin baş mütəxəssisi Elnurə Əliye
vaAntalyaşəhərindətəcrübəkeçəntələ
bələrinişvəyaşayışşəraitiilətanışolub,
onlarınmövcudproblemləriniyerindəhəll
edib. Eyni zamanda səfər çərçivəsində
müəssisə rəhbərləri ilə işgüzar görüşlər
keçirilib.Karyeravəkommunikasiyaşöbə
sininəməkdaşlarıistehsalattəcrübəsipro
sesindəkeyfiyyətproblemiləyanaşı,yeni
və səmərəli metodların işlənib hazırlan
masınıdadiqqətmərkəzindəsaxlayırlar.
ATMUməzunlarının işlə təminatınada

diqqətayırır.Caritədrisilindəuniversite
tibitirənlərdən10nəfərartıqixtisaslarına
uyğunişlətəminolunub.
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Avqustun23-ütanınmış
teatrvəkinoaktyoru,re-
jissor,XalqartistiŞahmar
Ələkbərovundoğumgü-

nüidi.BumünasibətləAzər-
baycanDövlətFilmFondunda
fotosərgitəşkilolunub.

Fo to sərgidə görkəmli sənət
karınhəyatvəyaradıcılığınıəks
etdirənnadirfotolarnümayişolu
nur.Sərgisənətkarınşəxsiarxiv
fondunda qorunan fotolar əsa
sındahazırlanıb.
Şahmar Zülfüqar oğlu Ələk

bərov 1943cü ildə Gəncədə
anadan olub. İndikiAzərbaycan
DövlətMədəniyyətvə İncəsənət
UniversitetininAktyorluq fakültə

sinibitirib.BirmüddətADMİUda
assistent işləyən Şahmar Ələk
bərovsonralaraktyorsənətindən
dərsdeyib.
Azərbaycan Dövlət Akademik

MilliDramTeatrınınaktyorukimi
fəaliyyət göstərən sənətkar bu
radamaraqlıobrazlarqalereyası
yaradıb.
Görkəmliaktyorkinoya1967

ciildənçəkilib,30ayaxınfilmdə
irilixırdalı rollar ifa edib. Onun
kinodailkrolu“Dağlardadöyüş”
filmindəkiFərruxobrazıdır.Bun

dan sonra aktyor birbirinin ar
dınca “Mən ki gözəl deyildim”,
“İntizar”, “Yeddi oğul istərəm”,
“Axırıncıaşırım”, “Həyatbizisı
nayır”, “Skripkanın sərgüzəşti”,

“Qatır Məmməd”, “Arxadan vu
rulan zərbə” və digər filmlərdə
yaddaqalanobrazlaryaradıb.
Şahmar Ələkbərov bacarıq və

istedadını rejissorluq sahəsin
dədəsınayıb.RejissorGülbəniz
Əzimzadə ilə birgə Anarın “Şə
hərinyaygünləri”pyesiəsasında
“İmtahan” bədii televiziya filminə
quruluşverib.Bundansonramüs
təqil olaraq “Sahilsiz gecə” bə
dii televiziyavə “Qəzəlxan”bədii
filmləriniçəkib.“Yük”bədiifilminin
ssenarisidəonaməxsusdur.

Görkəmli sənətkar 1992ci il
avqustun 12də, yaradıcılığının
çiçəkləndiyi vaxtda, 49 yaşında
vəfatedib.

Lalə Azəri

Bülbülün 100 yaşlı xanımı
O həm də sənətkarın irsinin təbliğatçısı idi...

Onunlatanışlığımdoğumgünüərəfəsinə
təsadüfetmişdi.2012-ciilinavqustayı
idi.İşəqəbulüçüngörüşəgəlmişdim.
Çoxkeçmədənözsadəliyi,səmimiyyə-

ti,mehribangülüşüiləişıqsaçanxanımiçəri
daxiloldu...Adaxanımidi..Söhbətzamanı
onaolanheyranlığımıgizlədəbilmirdim...
Zamankeçdikcə,onutanıdıqcabuheyranlıq
dahadaartdı...

1922ci il avqustun 22də Tifisdə dünyaya
göz açan, ixtisasca hüquqşünas olanAda xanı
mın (Adelaida İrzaqızıMəmmədova;19222015
– red.), özü dediyi kimi, həyatının “nağıl dövrü”
1938ciildəAzərbaycanprofessionalvokalsənə
tininbanisiBülbülləailəqurduqdansonrabaşla
mışdı.Uzunillərkonsertlərdə,tamaşalarda,qast
rollarda Bülbüllə birgə yaşadığı xatirələri bizimlə
bölüşərdi. Bülbüldən danışarkən gözlərinə dolan
yaşlardanhəmyaşadığıxoşbəxtgünləri,həmdə
Bülbülüçünnecədarıxdığınıhissedirdik.
BülbülünMemorialMuzeyieləonunBülbüləolan

sevgisininsübutudur.ÜmummilliliderHeydərƏliye
vinşəxsitəşəbbüsüilə1976cıildəyaradılanmuze
yəAdaxanım1977ciiliniyulayındadirektortəyin
olunmuşdu.Bununlaonunhəyatındayenimərhələ
başlamışdı.O,artıq,sadəcə,Bülbülünxanımı,hə
yatyoldaşıdeyil,həmdəonunzənginirsinintədqi
qatçısı, təbliğatçısı idi.Yaşadığıevi,Bülbülüngöz
bəbəyikimiqoruyubsaxladığışəxsiəşyalarınımu
zeyinqurulmasıüçüntəhvilvermişdi.
Ada xanımın Bülbülün Şuşadakı evmuzeyi

nin qurulmasında da əvəzsiz xidmətləri olmuş
du. 1983cü il iyulun 29da açılışı olan muzey
Bakıdakımemorialmuzeyinfilialı idi.Adaxanım

Şuşadakı muzeyi necə zəhmətlə qurduğunu,
ekspozisiyanıQarabağxalçalarıiləXXəsrinəv
vəllərinəuyğuntərtibetdiyiniböyükhəvəsvəkə
dərləxatırlayırdı.İşğaldansonradağıdılmışevin,
talanolunmuşekspozisiyanınşəkillərinəkədərlə
baxar,birgüno torpaqlaraqayıdacağımıza ina
naraqekspozisiyanıdəqiqlikləbizəgöstərər,töv
siyələrverərdi.
AdaxanımŞuşanınazadolduğunugörəbilmə

sə də, biz onun bütün tövsiyələrinə əməl etdik.
BülbülünŞuşadakıevmuzeyiçoxhörmətliPolad
Bülbüloğlu tərəfindən bərpa olunduqdan sonra
muzeyin ekspozisiyasının qurulmasındaAda xa
nımınarzuladığıkimiböyüksevgiiləiştiraketdik.
Əminəm ki, artıq dahi Bülbülün vəAda xanımın

ruhlarışaddır.BugünartıqonlarınruhlarıBülbülün
doğulduğuevinhəyətində,Şuşanıntarixdoluküçə
lərində,Cıdırdüzündəgəzir...

Fərqanə Cabbarova 
Bülbülün Memorial Muzeyinin direktoru

Onunsöhbətəsnasındadediyi“Məncə,başqasahədəola
bilməzdim.Mümkündeyildi.Həmsənətadamlarıolaraq
bizəverilənömrüözümüzüçünyaşamırıq.Özümüzdən
sonraxatırlanmağımız,dahauzun“yaşamağımız”üçün

keçiririk”sözləriqeyri-ixtiyarimənidiksindirdi.Məhzbuzaman
anladımki,teatr,yaradıcılıq,sənətbütünmənalardaömürlük
asılılıqdırvəonaaludəolanıheçvaxtazadburaxmır...

Həmsöhbətim Azərbaycan
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teat
rının quruluşçu rejissoru, Əmək
darartist,çoxumuzunaktyorkimi
tanıdığı Nicat Kazımovdur. Na
hamar həyat və sənət yolları ilə
50ni, özünün təbirincə desək,
inanmayaraqyolasalan, ruhya
şıhələ25olandramatik rejissor
(özünü belə xarakterizə edir) ilə
xeylidərdləşdik.

– Gə lin, “sa də lövh” sual ilə 
baş la yaq. Ad gü nü nü zü ha ra
da və ne cə qeyd elə di niz?
–Evdəqeydetdim.Düzdü,üç

gün istər dərs dediyim ali mək
təblərdə tələbələrim, istərsə də
teatr və tədbir məşqlərimdə he
yət məni səsküylü təbrik yağı
şına tutdular. Amma rejissorun,
aktyorun ad günü, əslində, səh
nədəolur vəmənhələ ki buad
günümüetməmişəm.Bilirsinizki,
teatrımızınəsassəhnəsitəmirdə
idivəinşallah,sentyabrdanyeni
dən istifadədə olacaq. Yəqin ki,
qarşıdakı ayda öz binamıza qa
yıdacağıq. Teatrın rəhbərliyi ilə
məsləhətləşək,yaoktyabr,yada
noyabrdabirtamaşanıbenefiski
mioynayacağıq.Budayəqinki,
sonquruluşverdiyimvəhəmdə
aktyorkimiiştiraketdiyim“Qağa
yı” tamaşası olacaq. Bax o za
manyubileyimoldudeyəbilərik.

– Ma raq lı dır, Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da bir ne çə ta ma
şa ya qu ru luş ver mi si niz. Eti raf 
edək ki, ək sər sə nət dost la rı
nı zın o teat ra düş mək ar zu su 
var. Nə əcəb siz mə qa mı ça
tan da mə ka nı də yiş mə di niz?
–Mənoteatrıdaçoxsevirəm.

Orada uğurlu tamaşalarım var.
AmmamənimdoğmaevimGənc
Tamaşaçılar Teatrıdır. 19 yaşım
dagəlmişəmoravə31 ildirki,o
səhnə mənim dəyişməz ünvanı
maçevrilib.

– Am ma bir ne çə il əv vəl əməl
libaş lı teat rın tər ki ni qıl mış dız...
–Hə,haqlısız.Əlayağımıçək

mişdim, özümə ofis götürüb ya
radıcılıqişlərimioradagörürdüm.
Teatra yalnız tamaşam olanda
gəlirdim. Üç il belə davam etdi.
Qəraraaldımki,artıqərizəmiya
zıbteatrdançıxmalıyam.Buemo
sionalqərarilətələsikpilləkənləri

yuxarıqalxmağabaşladım.İnan
mazsız, birdən mənə elə gəldi
ki, bir də bu teatrın pilləkənlərini
qalxmasam,dünyamaltüstolar.
Hələ səhnəsini, məşq zallarını,
tamaşaçı dolu salonunu demi
rəm.Oanayaqsaxladımvəanla
dımki,mənbuteatrsıznatamam
bədənkimiyəmvəbuməkanmə
nimdəyişməzünvanımdır.

– Re jis sor lu ğa məhz öz ba
xış bu ca ğı nı zı qə bul et dir mək 
üçün gəl di niz, yox sa, bu, bir 
eh ti yac idi?
–Mənimrejissorluğagəlməyim

məcburiyyətdənoldu.Aktyorluğu
dahaçoxsevirəm,yəqinbilirsiz.
Təhsilimdəaktyorluqdur.Amma
sonradantəkmilləşməkeçdimvə
artıqneçəildirquruluşçurejissor
kimiçalışıram.Əslində, tamaşa
nınbalınıaktyorçəkir,ləzzətinio
alır.Bütünəzabəziyyətiisərejis
sorundur.

– Bu nu  akt yor ki mi dü şü nüb 
de yir siz, yox sa re jis sor?
– Rejissor kimi. Tamaşada

yaxşı nə varsa aktyorun ayağı
na yazılır, amma bir balaca qü
sur varsa və hətta bu, aktyorun
beləgünahıdırsa,yenədəhədəf
rejissor seçilir. Bütün bunları bi
ləbilə, həm də məcburiyyətdən
rejissorluğu seçdim.Pantomima
Teatrından çıxdıqdan sonra qə
ribə bir boşluğa düşdüm. Gənc
Tamaşaçılar Teatrının o vaxtkı
rəhbərliyi məni aktyor kimi işə
qaytara bilməyəcəyini dedi. Hə
min anda refeks olaraq “İcazə
verin, bir tamaşa hazırlayım.
Xoşunuzgəlsə, tamaşanı reper
tuara, məni də truppaya qəbul
edin” dedim.Gənclik cəsarətim
ləverdiyimsözəxilafçıxmamaq
üçünaldığımvaxtın5cigünüta
maşanıtəhvilverdim.

– Akt yor lar da de yir ki, ta ma
şa nın uğu ru re jis so run, qü su ru 
akt yo run aya ğı na ya zı lır.
–Bizimişimizbirbirindənasılıdır.

Rejissor aktyorlarında “əriməlidir”,
itməlidir.Aktyor işinieləgörməlidir
ki, orada rejissor görünməməlidir.
Bilirsiz,aktyorlarbirazeqoistolur
lar. Acıqlarına gəlməsin, düşmən
olacaqlarmənimlə(gülür).Məndə
aktyor olmuşam. Aktyor səhnədə
yalnız öz oyununa cavabdehdir.

Amma rejissor bütün kompozisi
yanı düşünən, bütün məsələlərə
cavabdeh şəxsdir. Onun qurduğu
sxemi bəzən bir improvizə ilə po
zanaktyorvərdişidəvarvəmənbu
mənadaonlaraeqoistdedim.

– Hiss olu nur, imp ro vi zə lə ri 
sev mir siz.
– Qətiyyən, qəbul etmirəm və

bunuaktyorlaraqadağanedirəm.
Çünki sənin improvizən öz oyu
nunaköməketsədə,başqasının
oyununaxələlgətirir.Bumənada
mənədespotrejissordadeyirlər.

– Za manza man teatr və ta ma
şa çı mü na si bət lə ri də mü za ki rə 
olu nur və ta ma şa çı nı teatr dan 
küs dü rən sə bəb lər dən da nı şı lır. 
Ne cə dü şü nür süz, bəl kə mə sə lə 
heç bu qə dər mü rək kəb de yil...
– Tamaşaçı əgər uzaqlaşıbsa,

bunu teatr, biz etmişik. Tamaşa
çıyakeyfiyyətli,maraqlıvəteztez
yaxşıya doğru dəyişən işlər təq
dim etməliyik. Əgər teatr mənəvi
zövq,qidayeridirsə,mütləqonun
tələbatçısı olacaq. Teatr xəyanəti
bağışlamır.Sənonaxəyanətedir
sənsə,osənidahabetərrəziledir.

– Ümu mi ləş dir sək, ta ma şa çı
nın bə raəti “Azər bay can teat rı 
çağ daş me yil lə rə açıq de yil
dir”də dir. Teat rın bə raəti nə dir?
– Bilmirəm, yoxdur, məncə.

Məndramaturgiyazəifdir,müasir
deyilfikriniqəbuletmirəm.Zəifdir,
dünya dramaturgiyasına,müasir
klassikayamüraciətelə.Düzdür,
dramaturqlarımız azdır, drama
turgiyamız əsas etibarilə publi
sistikadır. Siz deyən  küskünlü
yünbirsəbəbidəbudur.Hərbir
hoqqabazlığa müasirlik damğa
sı vurub səhnəni cılızlaşdırmaq
olmaz. Mən heç vaxt yenilik,
müasirlik,fərqliliküçünəsərseç
mirəmvəbunuqəbuletmirəm.

– Am ma ya ra dı cı tər cü me yi
ha lı na iş lə yən və bu şöh rət pə
rəst li yi nə gö rə bü töv lük də ya
ra dı cı kol lek ti vin işi ni göz dən 
sa lan re jis sor lar da var.
– Mən özümə cavabdehəm.

Götürək sonuncu quruluş verdi
yim “Qağayı” əsərini.Onu uşaq
vaxtıoxumuşdumvəruhhalıma
uyğun olmadığına görə bir kə
nara qoymuşdum. Pandemiya
vaxtı, onlayn dərslərin birində
yenidən bu əsəri oxuyubmüza
kirəetdimvəeləoməqamdada
tamaşaqoymaqqərarınagəldim.

– Ye ri gəl miş kən, si zin ta ma
şa ba rə də “bu, Çe xov de yil” 
de yən lər də var. O cüm lə dən 
açıqsa çıq səh nə lə rə gö rə... 
– Onu deyənlər gedib əsə

ri bir də oxusunlar və görsünlər
ki,mənotamaşadanəetmişəm.
Son illər qoyulan “Qağayı”ların
içərisində ən az açıq səhnələri
olantamaşadırbu.

– Ra zı la şır sız  ki, səh nə hər 
şey dən ön cə es te ti ka nı se vir.
–Bəlivəmənçalışıramki,bu

mizanıdaimqoruyum.Səhnədə
hərşeyieləməkolar,ammaes
tetikaçərçivəsində.

– Gə rək həm də ta ma şa çı nı bu
na ha zır la ya san. Nə dir, bəl kə 
ta ma şa çı bu na hə lə ha zır de yil.
– Məncə, peşəkar və maraqlı

hərnəvarsa,tamaşaçıonuqəbul
edəcək.Hə,birdəheçdəhərkə
sin fikrimənim üçün etalon deyil
və hər tamaşa da hər tamaşaçı
üçün deyil. Tamaşaların afişala
rınayaşhəddimütləqqeydolun
malıdır.Camaatbilsinki,nəyəba
xır.Əslində,yeganəməqamhəddi
saxlamaqvəgözəltəqdimatdır.

– De yir siz hər ta ma şa da hər 
ta ma şa çı üçün de yil. Mən də 
bu fik ri qə bul et mi rəm. Axı teatr 
küt lə vi sə nət dir...
– Bəzi tamaşalar var ki, on

lar kütləvi tamaşaçı üçün deyil.
Məsələn, illər əvvəl teatrımızda
M.Vişnekin“Qocaklountələbolu
nur”unuhazırladım.Teatrınovaxt
kı rəhbərliyi bəyənmədi. Hərçənd
o,sırffestivaltamaşasıidivəəsə
rinmüəllifimənə istənilən əsərini
hazırlamaq icazəsi verib.Onuda
deyim ki, indi hazırlanano tama
şalardanmüəllifinxəbəriolsa,on
larıməhkəməyəverər(gülür).Mən
əsəri festivalların birindəmüəllifə
müzakirəetdimvəondanheçbir
qonorarolmadanəsərlərinisəhnə
ləşdirmə icazəsialdım.Mənəgö
rə,oəsərsənətadamlarınınlazım
sızlıqfaciəsi,yənidramatikəsərdir
vəaktyorun,yaradıcışəxsinsənət
ölümünügöstərəntamaşaheçdə
hərtamaşaçıüçündeyil.Festival,
mütəxəssislər üçün tamaşa baş
qadır,kassatamaşasıbaşqa.

– İd dialı adam tə si ri ba ğış la yır
sız.
– Yox, sadəcə, sənətdə real

həyatından daha uzun “yaşa
maq” və yadda qalmaq istəyən
səhnəadamıyam.

– De mə li, siz də qo ca kloun ol
maq dan qor xur suz.
–Çox.

– Ça lış dı ğı nız teat rın bir mis
si ya sı da var: gənc lə rin mə nə
vies te tik zöv qü nü for ma laş dır
maq. Ne cə dü şü nür süz, teatr 
tər bi yə ye ri dir, yox sa əy lən cə?
–Hər ikisi.Amma tamaşaçını

əyləncəyəcəlbedərəkmüəyyən
ideya ətrafında cilalamaq olar.
Yoxsa, gəl mən səni öyrədim,
desəniz,heçkəsgəlməz.Amma
əyləncə içindəfikirlərimizi rahat
catəlqinetməliyik.

– Bü tün yaş ka te qo ri ya la rı üçün 
ta ma şa lar ha zır la yır sız de yə 
so ru şu ram: han sı qrup ta ma şa
çı ilə iş lə mək da ha çə tin dir?
–Uşaqtamaşasıdahaçətindir.

Çünkionualdatmaq,əldəsaxla
maqçətindir.

– Re jis sor və akt yor ki mi ən 
uğur lu ta ma şa nız və ro lu nuz
dan da da nı şaq, bəl kə.
– Tamaşalarımın hamısı mənə

əzizdir.Ammahamısınınözrəfini
özümhamıdanyaxşıbilirəm.Ne
cədeyərlər,malımalaqatmıram.
Kassa üçün də, festival üçün də
qurduğumtamaşalarınhərbirinin
səviyyəvəauditoriyasınıəvvəldən
bilirəmvəsevinirəmki,mənimta
maşalarımda tamaşaçı problemi
heçvaxtolmur.Qoy,fikrimkimin
sə xoşuna gəlməsin, amma bu,
belədir.AllahustadımBəxtiyarXa
nızadəyə cansağlığı versin. On
dan öyrəndim çoxməqamlar var
vəonlarıniçərisindəənçoxsevdi
yimyaxşıtamaşaçıolmağıbacar
maqdır.Rejissorilknövbədəyaxşı
tamaşaçıolmalıdırvəmənbütün
tamaşalarımınsonməşqində,sa
dəcə, tamaşaçı oluram və heyə
timlə müzakirə edəndə tamaşaçı
kimifikirlərimibölüşürəm.

– Pan to mi ma Teat rı nos tal gi
ya nız ye nə qa lır?
– Orda mənim ustadım var

vəo teatrınhəruğurunasevini
rəm.Ammamənimüçüno teatr
biretap idivəonubitiribözümə
yolseçdim.Oteatrmənimüçün
doğmadır və gəncliyimin kövrək
xatirələrininyeridir.

– İki teatr da pa ra lel ta ma şa lar 
ha zır la yır sız. Mil li Dram Teat rı 
ilə Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nı 
müqa yi sə edə bi lə rik?
–Yox,mənbunuheçvaxtelə

mirəmvəhərbirinindəözyeri
ninolduğunuunutmuram.Həriki
truppanınmüsbətvəmənfitərəf
lərivar.

– Teat rı mız da prob lem akt yor 
trup pa la rı ilə bağ lı dır, yox sa 
re jis sor nəs li ilə?
–Heçbiri,əsasproblemteatra

münasibətdədir. Bəzən fəaliyyəti,
əzabəziyyətiolanlarkənaraatılır,
sonrolunu810iləvvəloynayan
lar, artıq səhnəyə yadırğayanlar
baş köşəyə çəkiləndə istəristə
məzbiretirazyaranır.Ammasənət
sevgisi,sənətüçüntəmənnasızlıq

bizimnəslinənəsasprinsipidirvə
yaxşıki,buzəncirqırılmır,yeninə
sildəgəlir.Birdəsənət fəxriad,
mükafatlar üçün seçdiyimiz deyil,
bu,bizimmənəviehtiyacımız,hə
yat qayəmizdir. Mən bu prinsiplə
yaşayıram,truppadada,tələbələ
rədə,birgə işlədiyimkomandaya
dabunuizahedirəm.Çünkibuna
özümüməcbur hiss edirəm.Am
ma,görünki,dünən teatragələn
bugünfəxriad,mükafatistəyir.

– De mə li, ye ni nəs lə yax şı nü
mu nə ol ma mı sı nız. 
– Bilmirəm, bəlkə də. Amma

bu məsələdə mizanı, qaydaları
pozmaq olmazdı. Dediyiniz pis
nümunə məsələsinin də günahı
onlardadır.

– Am ma ət ra fı nız da yax şı ko
man da nız var və bu mə na da 
ar tıq imic for ma laş dır mı sız. 
Bu na ne cə nail olur suz?
–İşədoğruvəlayiqliqiymətve

rərək.Mənonlarıözümdənayırmı
ramvəsərfetdikləriəməyiənyük
səksəviyyədədəyərləndirirəm.

– Mə qam dır, ke çək küt lə vi mə
də ni təd bir lər fəaliy yə ti ni zə. 
Si zi Şu şa da təş kil olu nan mə
də niküt lə vi ak si ya lar da da ha 
ak tiv gö rü rük.
–Azad Şuşa hamımızın arzu

suidivəminşükürki,onayetdik.
Şuşanı işğaldan öncə görməyən
adam olsam da, elə bilirdim ki,
ora yetməsək olmaz. Yadımda
dır, döyüşlərin qızğın günləri idi.
Sosialşəbəkəpaylaşımındaİlqar
Fəhminin “Balaca kişilər” şeirini
oxudum.Mətnməni tutdu və tə
cili gedib studiyada onu səslən
dirdim.Zəfərgünündənsonrada
eyni həyəcan ilə nazirliyə zəng
vurdum,Şuşada,Qarabağdatəş
kil olunacaq tədbirlərdə sevəse
vəiştiraketməkistədiyimidedim.
Xoşbəxtəmki,oradatəşkilolunan
möhtəşəm tədbirlərin bir qismini
quruluşçurejissorkimihazırlamı
şam.ŞuşadaXurşidbanuNatəva
nın190illikyubileytədbiridəmə
nəhəvaləolunub.Böyüksevgivə
diqqətləbutədbiridəyaddaqalan
etməyəçalışacağıq.Çünkibutəd
birlərböyükbirheyətinzəhmətinin
bəhrəsidir.HeydərƏliyevFondu
natəşəkküredirəmki,mənivəça
lışdığımkomandanıbeləməsuliy
yətlivəqürurvericiişlərəcəlbedir.
Hazırda paralel olaraq ölkə

mizdə ilk dəfə reallaşacaq bey
nəlxalq polo yarışının da bədii
hissəsinin məşqlərini edirik. 44
dəqiqəlikşouhazırlayıram.

– Və son sual. Hər re jis so run 
xə ya lı nı qur du ğu əsə ri, akt yo
run ro lu olur. Ar zu la dı ğı nız ta
ma şa üçün ge cik mə mi siz ki?
–Mən “RomeovəCülyetta”nı

tamambaşqa cür hazırlayardım
vəbunacanatırdım.Əslində,bu
əsərmənimtamaşaplanımdada
vardı.Ammatəəssüf,beləalındı.
AktyorkimiisəRomaimperatoru
Neronuoynamaqistərdim.

Söhbətləşdi: 
Həmidə Nizamiqızı

Doğma evim Gənc Tamaşaçılar Teatrıdır
“Mənə elə gəldi ki, bir də bu teatrın pilləkənlərini qalxmasam, dünyam alt-üst olar...”

Şahmar Ələkbərovun doğum gününə 
həsr olunmuş fotosərgi açılıb
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Artıqavqustayıdasonaçatmaqüzrədir.Teatrlardayeni
mövsümünaçılışınasayılıgünlərqalıb.Sözsüzki,sentyab
rın1dənyenidənqaynarhəyatlarınaqayıdacaqteatrlar
repertuarlarındakıtamaşalarlayanaşı,yenisəhnənümu

nələridəhazırlayacaqlar.Bunuyaxıngələcəkgöstərəcək...

Ammamüəyyəncariproblem
lərlə yola saldığımız mövsümdə
dəbirneçəteatr tamaşaçıları ilə
premyerayla sağollaşmışdı. Bu
sıraya Dövlət Pantomima Teat
rınıdadaxiletməkolar.Mimçilə
rin təqdimatında susaraq üsyan
edənləri susasusa susduran
“İblis”ə baxdıq. Ötənmövsümün
yaddaqalanpremyeralarındanbi
ri,yəqinki,yenimövsümdəreper
tuardayerinimöhkəmlədəcək...
Əməkdar artist BəhruzVaqif

oğluquruluşçusuolduğubu ta
maşanı Hüseyn Cavidin “İblis”
pyesi üzərində hazırlamışdı.
Jest vəmimlərin “İblis”inin akt
yorlarıElnurPaşa,SolmazBə
dəlova,NuridəMusabəyli,Elnur
Rzayev,ElxanŞahalıyev,Elmin
Qiyaslı, Səbirə Həsənova, Ca
vad Nuriyev, Jalə Novruz, Sə
binəHacıyeva,İblisinifaçısıisə
NurlanRüstəmovidi.Səhnəişi
nin quruluşçu rəssamı Xəyyam
Səmədov, xoreoqrafik həll rəs
samıisəƏməkdarartistSəbinə
Hacıyevaidi.
Əvvəldənonudeyimki,teatrın

bədiirəhbəriXalqartistiBəxtiyar
Xanızadənindədediyikimi,bu,
eksperimentdir və aktyorların
özlərini rejissor kimi sınaması
üçünəlafürsətdir.

Bu mənada aktyor kimi pan
tomima səhnəsində bəyənərək
izlədiyim, rejissor təlimatlarını
canıdildən, ustalıqla tamaşaçı
iləbölüşənBəhruzVaqifoğlunun
rejissordebütünüalqışlamaqla
zımdır.Bu, öz yerində.Hə, onu
da deyim ki, səhnədə tamaşa
çı ilə tamaşa olunanlar birləşib
klassik “İblis”i, yəni böyük Hü
seyn Cavidin cəsarətlə drama
turgiya mövzusu etdiyi “Cümlə
xəyanətlərəbais”İblisiaxtarsalar
da,quruluşçuromantizmcərəya
nı iləpostdramatik teatrınsinte
zində çağdaş izləyicinin perfor
manskimidəyərləndirdiyioyunu
ayırdetməyəçalışdı.Ənazıbu
nuhissetdirməyəcəhdgöstərdi.
Tamaşaümumənbirnövitirə

itirətapmaq,axtaraaxtaraitmək
kimi hissin hakimiyyətində keç
di. İnanmayacaqsınız, nəticədə
biz insanların içimizdəyaratdığı
İblislə oyunbazlığına həm hey
rətləndik, həm alqışladıq, həm
dəacıdıq.Bəli,acıdıq.Axı,onu
özümüzyaratmışdıq.Dahadoğ
rusu, rejissor belə təlimat ver
mişdi. Bu kimi bir neçə xaotik,
absurd elementlərin səthi keçi
dininəzərəalmasaq,mimçilərin
“İblis”inisondövrlərinənbaxımlı
nümunələrindənsaymaqolar.

Keçəkmüəllifinqoyduğumə
sələnin zamanın girdabında
sıxılan rejissor təxəyyülündən
süzülübaktyoroyununagəlişi
nə. Ondan başlayaq ki, bəşə
riyyətözünüdərkedənzaman
dan İblisin axtarışında olub.
Deyilmi? Bu zamanın prizma
sından baxsaq, fikir sizə xeyli
irreal,birazdaqabağagetsək,
köhnəgörünəbilər.Ammabə
şər övladının mələklə şeytan,
Tanrı ilə İblis, xeyirlə şər mü
qayisəsində mütləq bir seçi
mi, mütləq bir tapınağı olur.
Demək, bir fikir, bir arqument
varsa,mütləqonunəksidəvar
vəbumənadainsandaimİblis
haqqındadahaçoxdüşünürvə
ondanqaçmaqüçünsonanda
Tanrıyasığınır.
Bəhruzun “İblis”i bumənada

biz insanlarınsaxtatanrısevər
liyinə, itaətdən müqəddəsliyə
dartındığına işarə məqamında
damaraqlı idi. Sadə, çəlimsiz,
günahsız, hətta dünyadan bi
xəbər insan. Kimsənin qəlbini
qırmayan,heçbiryetiminhaq
qınagirməyənqanadsızmələk.
Nəoldu?Bizinsanlarnəetdik?
Təbii ki, qanadlarını qıraqıra,
yaxşı hisslərini cırmaqlayacır
maqlaya ondan İblis yaratdıq.
Sonra gah sitayiş etdik, gah
üsyanqaldırdıq,gahda imtina
etməyə can atdıq. Axırda da
cümlə  cinayətlərə bais İblisə
toplum olaraq uduzduq. Bağ
rımız çatlasa da, üzgözümüz
ona öyrəşib deyə əlimiziqolu
muzusallayaraqdizinindibində
oturduq...
Ədəbiyyatda, bədii fikirdə İb

lis obrazı və onun teatr səhnə
lərinə keçidi yeni deyil.Cavidin
“İblis”i də bir çox rejissorların
fərqli quruluş və üslublarında
yozumunu tapıb. Təbii ki, hər
birində də rejissorlar öz dəst
xətlərini qoymağa çalışıblar.

Bəhruzun quruluşunu onlardan
fərqləndirəncəhətisəittihamvə
bəraətintərəzinineynigözündə
qoyulmasında, daha doğrusu,
İblis ilə insanın mübarizəsində
İblisəbəraətdə,birnöv, “İnsan
lığın şah əsəri İblisdir, amma
bunu inkar edir” yanaşmasında
idivəbumənadaonuyetəriqə
dər cəsarətli hesabetməkolar.
Yəni,eydiliqafil,mələkdə,İblis
dəsənsənvəyalnızsənəlazım
olandaonlarınoyuncağıoyunu
nuoynayırsan.Nəticəolaraqre
jissordünənmüəllifinyazdığıilə
bu gün özünün gördüyü dünya
və dünyalılarla məkansız İblis
arasındarabitəyaradır.

Mənə elə gəldi ki, rejissor
onu əhatə edən ətraf aləm,
rastlaşdığı, bəlkədədönədö
nə yaşadığı, gördüyü, qarşı
qarşıya gəlib mübarizə apar
dığı iblislərin, mələk donlu
iblislərin hamısını birdəfəlik
təhtəlşüurundan silmək üçün
qurub bu tamaşanı. Buna nail
olubmu? Bax, məhz bu açıq
qalansuallardanbiridir.
Tamaşadinamikasıiləbaxımlı

idi.Müqayisəbəlkədəuğursuz
olacaq,ammabəzənmənəelə
gəldi ki, rejissor qəsdən tama
şaçısını yaz yağışı ilə aldadıb,

doluya “tutdu”. Tamaşanın əv
vəlində təqdim olunan xaotik
kütləvi səhnələr, xeyirlə şərin
ənənəvi qarşılaşmasını ehtiva
edən rəmzlərin əvəzlənməsi,
xüsusənburakursdaqadınınsi
lah, bəziməqamlarda yırtıcının
pəncəsi arasında parçalanan
qurbankimigöstərilməsimüəy
yənsosialçağırışkimidəqəbul
olunabilər.Bizbumənadabəzi
məqamlarda “Qadın cazibəsinin
qurbanına çevrilməyən kişi yox
dur” təyinindən “Bəşəriyyətinən
böyük məsumiyyəti saf sevgidir
vəinsanlıqondançoxdanimtina
edib” düşüncəsinə qədər xey
li dolanbaclardan keçib gəlirik.

Amma insafən, rejissor bizi az
dırmırvəmənzilbaşınaeynivə
ziyyətdəçatırıq:odayorğun,biz
də,odauduzmuş,bizdə,oda
təslim,bizdə...
Tamaşanın ən yaddaqalan,

məncə,əngözəlməqamı rəngi
idi. Qara, qırmızı, bəyaz rəngi
və onun doğru təyinatlarla ve
rilməsi. Ümumən boz dünyada
mütləq işıq axtarışı və bir gün
bütünqaranlıqlarıngünəşinşə
fəqlərində aydınlanacağına ki
çicikdəolsa, yarananümid ta
maşanın başdanbaşa ruhunda
varidivəməhzburuhrejissorun

fərqliquruluşfəndləriiləözünün
uğurluizharınıverirdi.
Qeyd etdiyim kimi, tamaşa

çox dinamik, fərqli rəmzlərlə
zəngin, rabitəli keçidlər, tapıntı
sayılacaq bağlantılarla dolu idi.
Birsaatdanartıqmüddətdəyal
nız iki keçidfasilə görən tama
şaçıeyniheyətindayanmadan,
özü də yalnız yüksək tempə
hesablanmış oyununu gördü.
Aktyorlarınınbirbirləri ilətəma
sınıyaxşıbilən,hərbirinintərəf
müqabil kimi potensialına vaqif
olanBəhruzbunuustalıqlasis
temləşdirmişdi.
Aktyor oyunu barədə özüm

qəsdən ayrıayrılıqda təhlillər
aparmadım. Xüsusən Nurlanın
İblisini fərqləndirmədim. Çünki
onun uğurunda, baxımlı, ma
raqlı və dolğun alınmasında
rejissordan,lapeləonunözün
dəndəçoxtərəfmüqabillərinin
əməyi var idi. Xüsusən də İb
lisə fəda kürsüsündə ən uzun
müqavimət göstərən qadınla
rın. Mənə elə gəldi ki, “İblis”in
qadınları daha harmonik, da
ha cazibədar və daha dinamik
oyuna nail oldular. Hətta bəzi
məqamlardabununməhzrejis
sortərəfindənsistematikolaraq
belə qurulduğunu düşündüm.
Amma bütün hallarda səhnə
əsərinin görünən, dəqiq ifadə
etsəm, vizuallıq baxımından
tamaşaçının görüşməsafəsinə
ənyaxındüzülənləriqadınlaridi
vəonlarıntempibuqeyriixtiya
ri qanunauyğunluğun heç də
əbəsolmadığınıdeyirdi.
Tamaşanın musiqi həlli, ke

çidlərin xarakterinə uyğun dü
zülüşü və onların efektivliyi
üçün dramaturji tamamlanma
dayaxşıdüşünülmüşdü.Amma
bu sözləri işıq həlli barədə de
mək çətindir. Xüsusənməhdud
məkandavədekorasiyalariçəri
sindəaktyorlarüzərindəqurulan
işıqlaronlarıəvvəldənsonadək
kölgələri iləbaşbaşaqoyduvə
budaümumiovqata,sözsüzki,
mənfitəsirgöstərdi.

Həmidə Nizamiqızı

Mimçilərin yaratdığı və “öldürdüyü” 
İblisi xatırlayarkən...

“Uzun illər keçib, elə bilirəm 
qardaşım indi şəhid olub...”

ƏslənŞuşadanolan,buşəhərdədoğulubböyüyən,həyatı
nınmüəyyənmərhələsiŞuşailəbağlıolan,buradaşəhidlik
zirvəsinəqovuşanMilliQəhrəmanlarımızıtanıtmaqdadavam
edirik.“ŞuşalıMilliQəhrəmanlar”silsiləsindəsonolaraqRiz
vanTeymurovdansözaçacağıq.

Rizvan Rəhman
oğluTeymurov1967
ciilaprelin16daŞu
şarayonununQuşçu
lar kəndində anadan
olub. 1984cü ildə
doğmakəndindəorta
məktəbi bitirib, növ
bəti il ordu sıraları
na çağırılıb. Əsgəri
xidmətini Rusiyanın
Omsk şəhərində ba
şa vurduqdan sonra
vətənəqayıdıb.

RizvanTeymurov1987ciildəişdalıncaRusiyanınArxangelsk
vilayətinə gedir.Ancaq həmin dövrdən Ermənistanın ölkəmizə
qarşıməkrli planları yenidənüzə çıxmağabaşlayır və 1990cı
ildəo,yenidənvətənədönməyəqərarverir.Birmüddətiaşəxid
mətisahəsindəçalışır.ArtıqerməniseparatçılarıQarabağdada
vamlıolaraqtəxribatlar törədir,buelinəzəlisakinlərinididərgin
salmaqüçünəllərindəngələniedirdilər.
HəmindövrdəŞuşaRayonDaxiliİşlərŞöbəsinəzdindəXüsusi

təyinatlıpolisdəstəsiyaradılandaRizvandatərəddüdetmədən
budəstəyəyazılır.Qorxubilməz,cəsurdöyüşçülərdənibarətolan
budəstəQaradağlı,Sırxavənd,Umudlu,Meşəli,Cəmillikəndlə
rində,habeləXankəndidəerməniterrorçularınınzərərsizləşdiril
məsindəböyükşücaətgöstərir.RizvandöyüşlərzamanıXoca
lıŞuşaavtomobilyolunda,QarqarçayıüzərindəkiAğakörpüsü
yaxınlığında minaya düşür və ağır xəsarətlər alır. Bir müddət
müalicəolunduqdansonrayenidəndöyüşəyollanır.
Rizvan1991ci ildekabrın9usübhtezdənəməliyyatage

dəcəkdi.Gecədənxeyli keçsədə,gözünəyuxugetmirdi.O,
qalxıbyoldaşlarınınyanına–Kərkicahanagetməyiqəraraalır.
Gecəerməniyaraqlılarıqəfilhücumakeçirlər.Lakincəsurdö
yüşçülərimizin qarşısında tab gətirə bilməyəcəklərini görüb
geriçəkilirlər.Hərbçiyoldaşınınsözlərinəgörə,XankəndiKər
kicahanətrafındagedənqanlıdöyüşdəRizvantəkbaşına15ə
yaxınerməniəsgəriniməhvedərəkqəhrəmancasınaşəhadə
təyüksəlir.
Şəhidin bacısı Zəminə Babayeva qardaşı ilə bağlı deyib:

“1992ciilfevralın11dədoğmakəndimizişğaledildikdənsonra
ailəmizvəyaxınqohumlarımızlabirgədoğmayurdumuzdandi
dərgindüşərəkGöyçayrayonununQaraməryəmkəndindəməs
kunlaşdıq.Artıq hər iki valideynimiz vəfat edib.Uzun illər keç
məsinəbaxmayaraq,eləbilirəmki,qardaşımRizvanindişəhid
olub.O,daimbizimqəlbimizdəyaşayacaq.Mənfəxredirəmki,
Rizvankimicəsurqardaşımolub.Şükürlərolsunki,44günlük
VətənmüharibəsindəAliBaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbər
liyiiləqüdrətliOrdumuzdoğmaQarabağımızıvəgözbəbəyimiz
Şuşanıdüşməndənazadetdi.Bugünqardaşımınruhuşaddır.
Allahbütünşəhidlərimizərəhməteləsin”.
RizvanTeymurov1991ciildekabrın9dadoğulduğuQuşçular

kəndqəbiristanlığındadəfnolunub.
AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin8oktyabr1992ciilta

rixlifərmanıiləRizvanTeymurovölümündənsonra“Azərbayca
nınMilliQəhrəmanı”adınalayiqgörülüb.
Hazırda Bakının Nizami rayonundakı küçələrdən biri Rizvan

Teymurovunadınıdaşıyır.
Allahrəhməteləsin.

Nurəddin

“Azərbaycan,doğmavətənim.Mən
sənindoğmabalan,aşiqinkimisəni,
səningözəlliyinikətanüzərindəvəsfet
məkdənyorulmuram,doymuram”.

Busözlərinmüəllifimillitəsvirisənətimi
zin görkəmli nümayəndəsi,Azərbaycanın
və SSRİnin Xalq rəssamı, Dövlətmüka
fatılaureatı,professorMikayılAbdullayev
dir. Avqustun 21də Mikayıl Abdullayevin
(1921–2002)vəfatının20ciildönümüta
mamoldu.
O, əlinə fırça aldığı gündən könlünü

rəngləraləminəəbədiməhəbbətləbağla
dı.Gözlərininseçdiyi,əllərininisitdiyimöv
zularıkətanüzərindəeləustalıqlaişləyirdi
ki, fırçasındansüzülənhərəsərbirsənət
incisinə çevrilirdi. Rəssam təsviri sənətin
bütün sahələrində  dəzgah rəngkarlığı,
qrafika, teatr dekorasiyası, monumen
tal rəngkarlıqvəs.əsərləryaradıb.Onun
əsərlərinə sakit ürəklə baxıb keçmək ol
mur.Hərbirştrixi,xətti, rəngidüşündürü
cüdür...
Bakıda fəhləailəsindəanadanolanMi

kayılAbdullayevəvvəlcəƏzimƏzimzadə
adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbin
də oxuyub, sonra isə V.İ.Surikov adına
MoskvaDövlətRəssamlıqİnstitutunadaxil
olub.1941ci ildəmüharibəninbaşlanma
sı ilə əlaqədar təhsili yarımçıqqalıb.Mü
haribədən sonra  Moskvada təhsilini da
vam etdirib, İ.E.Qrabar, V.V.Fakorskaya,
S.V.Gerasimovkimiməşhurrəssamlardan
dərsalıb.1947ci ildəMoskvadakeçirilən
ümumittifaqbədii sərgisində “Axşam”əsəri
iləiştirakedib.Buəsərgəncrəssamaböyük
uğurgətirib.Bununardıncasənətnailiyyət
ləribirbiriniəvəzetməyəbaşlayıb.“Mingə
çevirişıqları”əsəriMoskvadavəBudapeşt
də (Macarıstan) sərgilənib. İlk fərdi sərgisi
dəMoskvadakeçirilib.O,Bakıyaqayıdanda
artıqtanınmışrəssamidi.
Müasirlərinin mənəvi aləmini, Azərbay

can təbiətinin gözəlliklərini, qurubyaradan
insanlarınfədakarəməyinitablolarındaəks
etdirənMikayılAbdullayevmillitəsvirisənə
timizəbədiilik gətirən rəssamlardansayılır.
O,həyatıda, insanlarıdagördüyüvəduy
duğu kimi kətan üzərində əks etdirirdi. Bu
səbəbdəndəonunbütünəsərlərindəifadə
lilikhökmsürüb.
Mikayıl Abdullayevin qəhrəmanları çox

olub.Xatirələrindədəbubarədəsözaçılır,
ammaonunyaddaşındadərin izsalanbö
yükbəstəkarÜzeyirHacıbəyli iləgörüşləri
dir.Teatrmuzeyininyaradılmasıiləəlaqədar
ekspozisiyadaÜzeyirHacıbəylinindəport
reti olmalı idi. Bu şərəfi işi MikayılAbdul
layevə tapşırıblar.OvaxtakimiÜzeyirbəy
heç bir rəssama razılıq verməyib ki, onun
portretini çəksin.Bu xoşbəxtlikMikayılAb
dullayevəqismətolduki,üçdəfəÜzeyirHa
cıbəylininportretininaturadançəkdi.
Sonralar qələmə aldığı “Unudulmaz

obraz”adlıməqaləsindəMikayılAbdulla
yev yazırdı: “Üzeyirlə görüşdüyüm, söh
bətetdiyim,onunportretləriniyaratdığım
günlər həyatımın ən əziz xatirələridir...

Üzeyirinmənəbağışladığıfotonugözbəbə
yikimiqoruyuram.Onunportretiniişlədiyim
günlərdətənəfüsarasımüğənnivəsolistlər
teztezÜzeyirmüəllimin yanınaməsləhətə
gələrdilər. Fikrət Əmirovu, Niyazini, Soltan
Hacıbəyovu, Süleyman Ələsgərovu, Əşrəf
Abbasovu, Hacı Xanməmmədovu mən ilk
dəfəÜzeyirmüəlliminyanındagörmüşdüm.
Böyükbəstəkarımızöztələbələrinəatamə
həbbəti iləyanaşır,diqqətlədinləyirvəon
lara qayğıkeşlik göstərirdi. Gənc bəstəkar
xanımları – Ağabacını, Ədiləni, Şəfiqəni
doğmaqızlarıkimisevirdi...”.
Fırçaustasınınyaradıcılığındaxariciölkə

mövzuları dageniş yer tuturdu.Müxtəlif il
lərdə Hindistan, Əfqanıstan, Macarıstan,
Polşa, İtaliyavədigərölkələrəetdiyisəfər
lərdən sonra bütün təəssüratlarını kətan
üzərinəköçürürdü.Onunburəsmlərsilsilə
sində“Benqalqızları”,“Racəstanqadınları”,
“Qoşaəfqan”kimiəsərlərimillivəfərdixa
rakteristikası,plastikası,koloritzənginliyiilə
seçilirdi.Əsasəntematiktablolarustasıkimi
tanınanMikayılAbdullayevportretlərqalere
yasıdayaradıb.“Ü.Hacıbəyli”,“SəmədVur
ğun”, “M.F.Axundzadə”, “M.P.Vaqif”, “İma
dəddinNəsimi”vəs.portretlərindərəssam
təsviretdiyişəxsiyyətlərindaxilialəminənü
fuzetməyiustalıqlabacarıb.
Mikayıl Abdullayev həm də bir sıra ki

tablaraçəkdiyiillüstrasiyalarınmüəllifikimi
tanınıb. Azərbaycan rəssamları arasında
ikincibir fırçaustası tapılmazki,oözya
radıcılığı iləklassikvəmüasirAzərbaycan
ədəbiyyatınamöhkəm tellərlə bağlı olsun.

Dahi Nizamidən başlayaraq ömrünün
sonuna kimi tanıdığı yazıçı və nasirlərə
qədər bir çox sənətkarların həm portret
lərini yaradıb, həmdə onların əsərlərinə
illüstrasiyalarçəkib.“KitabiDədəQorqud”
dastanına,Nizaminin“Xəmsə”sinə,Füzu
linin“LeylivəMəcnun”poemasına,Mirzə
İbrahimovun “Gələcək gün”, Süleyman
Rəhimovun “Şamo” romanlarına və s.
verdiyibədiitərtibat,işlədiyirəsmlərhəm
əsərlərinmövzusunauyğunluğu,həmdə
orijinallığıiləfərqlənirdi.
1963cü ildə SSRİ Xalq rəssamı fəx

ri adına layiq görülən sənətkarın əsərləri
Paris, London, Berlin, Praqa, Budapeşt,
Belqrad,Sofiya,Varşava,Dehli,Qahirəvə
başqaşəhərlərdənümayişetdirilib.Berlin
və Leypsiq şəhərlərində fərdi sərgisi də
keçirilib. Mikayıl Abdullayev Avropa rəs
samlarının dəyər verdiyi, qiymətləndirdiyi
sənətkaridi.1970ciildərəssamHindistan
mövzusundasilsiləəsərlərinəgörəbuöl
kəninbeynəlxalqCəvahirləlNehrumüka
fatıilətəltifolunub.
Mikayıl Abdullayev doğma vətənini də

qarışqarışgəzməyiçoxsevərdi.Onuncə
nubbölgəsinəolan səfərindən yadigar qa
lanəsərləri rəngçalarınınəlvanlığı ilədiq
qətçəkir. “Masallısüitası”,“Balacaçoban”,
“Məktəbliqızlar”vəs.tablolarıoqədərma
raqlı və baxımlı idi ki, onlardan biri – “Se
vinc” lövhəsi 1958ci ildəBrüsseldə keçiri
lənÜmumdünyasərgisindəgümüşmedala
layiqgörülüb.
O dövrdə azərbaycanlı rəssamın yurdu

muzunbirbölgəsi iləəlaqədar işlədiyiəsə
rin dünyaarenasına çıxarılması böyükha
disə idi. Rəssam “Azərbaycan çöllərində”,
“Masallı qızları”, “Lənkəranlı qız”, “Çəltik
becərənlər”, “Tarlada”, “Abşeronda”, “Xaç
maz qızları”, “Qarabağlı qızlar”, “Astarada
çay yığımı” və s. əsərlərində Azərbaycan
qadınlarının əməksevərliyini inandırıcı bo
yalarla əks etdirib. O, hər görüşdən, söh
bətdənbirmövzutapardı.Eləbunagörədə
onunrəsmləri təbiivəcanlı idi.Buəsərlər
də dinamiklik, kolorit diqqət çəkir. 1974cü
ildəsənətkaraAzərbaycanSSRninDövlət
mükafatıdaməhzbutablolaragörəverilib.
1997ciildəuluöndərHeydərƏliyevtərəfin
dənAzərbaycanınənyüksəkdövləttəltifinə
– “İstiqlal” ordeninə ilk layiq görülənlərdən
biridəMikayılAbdullayevolub.
...Hər gün Bakı metrosunun “Nizami”

stansiyasından keçənminlərlə insan inter
yerin tərtibatındakı gözəlliyi heyrətlə seyr
edir.Mozaikasənətininəngözəlnümunələri
kimiburəsmlərbizəbirdahaonlarınmüəlli
fini–MikayılAbdullayeviminnətdarlıqlaxa
tırlamağımızavəsiləolur.

Doğma yurdu vəsf etməkdən 
yorulmayan sənətkar

Mikayıl Abdullayevin vəfatından 20 il ötdü

“Şuşalı Milli Qəhrəmanlar”
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24 av qust 1896 – Sə nət şü nas alim Mə həm məd Ağaoğ lu (1896-
1949) İrə van şə hə rin də ana dan olub. 1920-ci il də Tür ki yə yə, ora-
dan Ame ri ka ya mü ha ci rət edib. Mi çi qan Uni ver si te tin də dərs de-
yib, “İs lam in cə sə nə ti” jur na lı nın re dak to ru olub. 

24 av qust 1926 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar, mu si-
qi re dak to ru Na zim Ağa lar oğ lu Əli ver dibə yov (1926 – 16.2.1985) 
Ba kı da do ğu lub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub. 
“Min gə çe vir” sim fo nik poema sı, “Cırt dan” na ğıl-ope ra sı və s. əsər-
lər, fi lm lə rə mu si qi ya zıb. 

24 av qust 1990 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ək bər Zər-
ba lı oğ lu Cə fə rov (1933-1990) və fat edib. To vuz ra yo nu nun Bo-
zal qan lı kən din də do ğu lub. “Ley li və Məf tun” das ta nı nın, çox say lı 
şeir lə rin müəl li fi  dir.

25 av qust 1910 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Bəh ram 
To fi q oğ lu Əfən di yev (1910-1967) ana dan olub. Gən cə Döv lət 
Dram Teat rın da baş rəs sam iş lə yib.

25 av qust 1915 – Əmək dar me mar Ta hir Ab dul la oğ lu Ab dul la-
yev (1915-2004) ana dan olub.

25 av qust 1926 – Xalq rəs sa mı Xa li də Ələk bər qı zı Sə fə ro va 
(1926 – 23.12.2005) Gən cə də ana dan olub. Ya ra dı cı lı ğın da na-
tür mort, mən zə rə, xalq na ğıl la rı na il lüst ra si ya lar ge niş yer tu tur: 
“Dağ ça yı”, “Aşıq Qə rib”, “Çöv kən oyu nu”, “Pa yız ba ğın da” və s. 

25 av qust 1931 – Ya zı çı, na şir, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Əj-
dər Rza oğ lu Xan ba ba yev (1931 – 30.5.1990) ana dan olub. “Azər-
nəşr”in di rek to ru olub.

25 av qust 1935 – Xalq şairi Fik rət Qo ca (Fik rət Gö yüş oğ lu Qo-
ca yev; 1935 – 5.5.2021) Ağ daş ra yo nu nun Ko ta narx kən din də do-
ğu lub. “Tə kər lər ge ri fır la nır”, “Ya ra lı çi çək lər”, “Od dan ke çən lər” 
və s. poema la rın müəl li fi  dir. Şeir lə ri nə po pul yar mah nı lar (“Gəl, ey 
sə hər”, “Pa yız gəl di” və s.) bəs tə lə nib.    

25 av qust 1942 – Şair, pub li sist Da vud Mə cid oğ lu Nə sib Qa-
zax ra yo nun da (1942 – 26.3.2003) ana dan olub. Ki tab la rı: “Ürək 
söz süz da nı şır”, “Biz dən son ra ya şa yan lar”, “Kar van ge dir” və s. 

25 av qust 1945 – Əmək dar ar tist, Döv lət mü ka fa tı laureatı Və fa 
Nüs rət qı zı Fə tul la ye va (1945 – 21.5.1987) ana dan olub. Aka de-
mik Dram Teat rın da ça lı şıb. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan 
ob raz lar ya ra dıb. “Fi rən giz” fi l min də (1975) baş rol da çə ki lib.

25 av qust 1948 – Əmək dar ar tist Faiq Mə sim oğ lu Qa sı mov 
(1948-2017) ana dan olub. Gən cə Döv lət Dram Teat rın da akt yor 
və re jis sor iş lə yib.

25 av qust 1965 – Əmək dar elm xa di mi, fi  lo lo gi ya üz rə elm lər dok-
to ru, pro fes sor Hü seyn Məm məd oğ lu Hə şim li (1965 – 20.6.2020) 
Nax çı van MR Cul fa ra yo nu nun Tey vaz kən din də do ğu lub. 

26 av qust 1892 – İc ti mai-si ya si xa dim, pub li sist Se yid Cə fər Pi-
şə və ri (1892 – 12.6.1947) Cə nu bi Azər bay ca nın Xal xal ma ha lı nın 
Zey və kən din də ana dan olub. 1945-1946-cı il lər də İran da azər-
bay can lı la rın mil li hə rə ka tı na baş çı lıq edib, Cə nu bi Azər bay can 
Mil li Hö ku mə ti nin baş na zi ri olub. 

26 av qust 1921 – Azər bay can SSR Xalq Ko mis sar la rı So ve ti 
Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın təş ki li haq qın da dek ret ve rib.

26 av qust 1940 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni İd ris Sa leh oğ lu 
Meh di yev (1940 – 10.11.2015) Gən cə şə hə rin də do ğu lub. Azər-
bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu Xo ru nun so lis ti və di rek to ru olub.

26 av qust 2003 – Xalq ar tis ti, ta nın mış akt yor, Döv lət mü ka-
fa tı laureatı Hə sən Ağa məm məd oğ lu Məm mə dov (22.11.1938 
– 2003) və fat edib. “Gün keç di”, “Yed di oğul is tə rəm”, “İs tin taq”, 
“Axı rın cı aşı rım” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

Dünya  
24 av qust 1899 – Ar gen ti na ya zı çı sı və şairi Xor xe Luis Bor xes 

(Jor ge Luis Bor ges; 1899-1986) ana dan olub. Əsər lə ri: “Alef”, “Ya-
ra dan”, “Uy dur ma lar” və s.

24 av qust 1903 – İn gi lis rəs sa mı və di zay ne ri Qre hem Vi vian 
Sa zer lend (Gra ham Vi vian Sut her land; 1903-1980) ana dan olub.

25 av qust 1724 – İn gi lis rəs sa mı Corc Stabbs (Geor ge Stubbs; 
1724-1806) ana dan olub.

25 av qust 1891 – İtal yan ya zı çı sı, rəs sam və bəs tə kar Al ber to 
Sa vin yo (Al ber to Sa vi nio – And rea Di Chi ri co; 1891-1952) ana dan 
olub. “Niobe ya nın ölü mü”, “Ka pi tan Uliss” dram la rı nın müəl li fi  dir.

25 av qust 1900 – Al man fi  lo so fu Frid rix Nits şe (Fried rich Wil-
helm Nietzsc he; 15.10. 1844 - 1900) və fat edib. Əsər lə ri: “Fa ciənin 
do ğu lu şu”, “Büt lə rin qü ru bu”, “An tix rist”, “Ha ki miy yət ira də si” və s.

25 av qust 1918 – Ame ri ka bəs tə ka rı və di ri jo ru Leonard Berns-
tayn (1918-1990) ana dan olub.

25 av qust 1930 – Gür cü re jis so ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Geor gi Da-
ne li ya (1930 – 4.4.2019) ana dan olub. Film lə ri: “Mən Mosk va da 
ad dım la yı ram”, “Afon ya”, “Mi mi no”, “Pa yız ma ra fo nu”, “Kin-dza-
dza!” və s.

25 av qust 1930 – Şot land əsil li Ame ri ka akt yo ru Şon Kon ne ri 
(Tho mas Sean Con nery; 1930 – 31.10.2020) ana dan olub. Ceyms 
Bond haq qın da 6 fi lm də baş ro la çə ki lib. “To xu nul maz lar” (1988) 
fi l min də ro lu na gö rə “Os kar” mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

26 av qust 1880 – İtal yan-pol yak əsil li Fran sa şairi Gi yom Apol-
li ner (Guil laume Apol li naire – Wil helm Al bert Vla di mir Apol li na ris 
de Waz-Kost ro witc ki; 1880-1918) ana dan olub. Əsər lə ri: “Hə ya tı 
mə həb bə tə həsr et mək”, “Mi ra bo kör pü sü” və s.

26 av qust 1913 – Rus ya zı çı sı Alek sandr Ça kovs ki (1913-1994) 
ana dan olub. “Blo ka da”, “Qə lə bə” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

26 av qust 1914 – Ar gen ti na ya zı çı sı və şairi Xu lio Kor ta sar (Ju-
lio Flo ren cio Cor ta zar; 1914-1984) ana dan olub. Əsər lə ri: “Uduş”, 
“So nun cu raund”, “Ma nuelin ki ta bı” və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan

24–26 avqustXatirə təqvimi

Maestro Niyazinin 110 illiyi qeyd edildi 
Dahi musiqiçi haqqında xatirələr Azərbaycan dilində çap olunacaq

Av qus tun 20-də dün ya şöh rət li di ri jor və 
bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi 
Qəh rə ma nı, Döv lət mü ka fat la rı, bey nəl-
xalq Neh ru mü ka fa tı laureatı Ni ya zi nin 
(Ni ya zi Zül fü qar oğ lu Ta ğı za də-Ha cı bə-
yov; 1912-1984) ana dan ol ma sı nın 110 il li yi 
ta mam ol du. 

Bu mü na si bət lə av qus tun 18-də Mu si qi 
Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin fi  lialı olan Ni-
ya zi nin Mən zil-Mu ze yin də təd bir ke çi ril di. 

Təd bi ri Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi-
nin di rek to ru, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Al la 
Bay ra mo va aça raq maest ro nun hə yat və sə-
nət yo lun dan, ya ra dı cı lı ğı nın təb li ği məq sə di lə 
gö rü lən iş lər dən da nış dı. Bil dir di ki, Ni ya zi mil-
li sim fo niz min tə şək kü lü və in ki şa fın da bö yük 
xid mət lər gös tə rib, müx tə lif janr lar da qiy mət-
li mu si qi əsər lə ri ya ra dıb. Yad daş la ra əbə di 
həkk olu nan bu əsər lər din lə yi ci lər tə rə fi n dən 
bu gün də bö yük mə həb bət lə qar şı la nır. 

Qeyd edil di ki, Ni ya zi müx tə lif il lər də Azər-
bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin, Azər-
bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let 
Teat rı nın, Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya-
sı nın bə dii rəh bə ri olub. O, res pub li ka mı zın 
hü dud la rın dan kə nar da da sə nət kar mə ha-

rə ti ni gös tə rib, Le ninq rad (Sankt-Pe ter burq) 
Ope ra və Ba let Teat rın da, Pa ri sin “Qrand-
Ope ra”, Lon do nun “Ko vent-Qar den” teatr-
la rın da, An ka ra Ope ra və Ba let Teat rın da 
“Mə həb bət əf sa nə si”, “Yat mış gö zəl”, “Daş 
çi çək”, “Yev ge ni One gin”, “Qa ra tox maq qa-
dın”, “Aida” ki mi dün ya şöh rət li əsər lə rin ta-
ma şa sı na di ri jor luq edib. 

Al la Bay ra mo va onu da diq qə tə çat dır dı ki, 
1987-ci il də rus di lin də nəşr olu nan “Maest ro 
Ni ya zi. Xa ti rə lər, mə qa lə lər, mək tub lar” ki ta-
bın dan xa ti rə lər böl mə si Mu si qi Mə də niy yə ti 
Döv lət Mu ze yi tə rə fi n dən ilk də fə Azər bay can 
di lin də ça pa ha zır la nıb. Xa ti rə lə ri di li mi zə Ni-
ya zi nin Mən zil-Mu ze yi nin mü di ri, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Rza Bay ra mov və mu ze-
yin şö bə mü di ri Xa nım ba cı Ab di no va çe vi rib. 
Ki tab da gör kəm li ədə biy yat və in cə sə nət xa-
dim lə ri nin maest ro Ni ya zi haq qın da xa ti rə lə ri 
mu ze yin zən gin kol lek si ya sın da kı fo to ma te-
rial lar la bir lik də təq dim olu nur. Ge niş oxu cu 
küt lə si üçün nə zər də tu tu lan ki ta ba Azər bay-
can və Tür ki yə nin bir sı ra in cə sə nət xa dim lə-
ri nin xa ti rə lə ri də əla və olu nub. 

Üze yir Ha cı bəy li nin Ev-Mu ze yi nin di rek to-
ru, Xalq ar tis ti Sər dar Fə rə cov maest ro Ni ya-
zi nin Azər bay can mu si qi mə də niy yə ti nin in ki-

şa fın da xid mət lə rin dən da nış dı. Qeyd et di ki, 
mil li mu si qi mi zin təb li ğin də Ni ya zi nin bö yük 
əmə yi olub. Azər bay can bəs tə kar la rı nın sim-
fo nik və mu si qi li səh nə əsər lə ri nin, kan ta ta 
və ora to ri ya la rı onun ida rə sin də səs lə nib. 
Azər bay can pro fes sional di ri jor luq mək tə bi-
nin for ma laş ma sı və in ki şa fı da məhz Ni ya-
zi nin adı ilə bağ lı dır. O həm də Azər bay can 
bəs tə kar la rı nın bö yük bir nəs li nin ye ti şib for-
ma laş ma sı na əvəz siz töh fə lər ve rib. 

Xalq ar tis ti El dar İs gən də rov, Əmək dar ar-
tist Fuad İb ra hi mov, Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi Məm mə da ğa Umu dov və Ca vad Ta ğı-
za də çı xış edə rək gör kəm li sə nət kar la bağ lı 
xa ti rə lə ri ni bö lüş dü lər. Bil di ril di ki, Ni ya zi SS Rİ 
mə ka nın da qa da ğa la rın çox çə tin vaxt la rın da 
Tür ki yə də qast rol da olub. Bu, Azər bay can la 
qar daş Tür ki yə ara sın da mə də ni kör pü lə rin 
qu rul ma sı ba xı mın dan önəm li ha di sə idi.

Ni ya zi nin ya xın qo hu mu Sa hib Qə di mov çı-
xış edə rək təd bi rin təş ki lin də əmə yi olan hər 
kə sə və iş ti rak çı la ra öz tə şək kü rü nü bil dir di.  

Çı xış lar dan son ra “Maest ro Ni ya zi. Xa ti rə-
lər, mə qa lə lər, mək tub lar” ki ta bı nın elekt ron 
va rian tı təq dim edil di. Mu ze yin el mi iş çi lə ri 
Əri zə Ab dul la ye va, Azər Hə şi mov və baş-
qa la rı hə min xa ti rə lər dən bə zi ma raq lı fraq-
ment lə ri səs lən dir di lər. Çı xış lar möv zu üz rə 
slayd-şou ilə mü şa yiət edi lir di. 

Son da kon sert proq ra mı təq dim olun du. Ba-
kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru, Xalq 
ar tis ti Ül viy yə Ha cı bə yo va, bey nəl xalq və res-
pub li ka mü sa bi qə lə ri laureatı, Pre zi dent tə-
qaüd çü sü Toğ rul Ab dul la yev, Xır da lan şə hər 
on bi ril lik Mu si qi mək tə bi nin müəl li mi Se vinc 
İb ra hi mo va, res pub li ka və bey nəl xalq mü sa bi-
qə lər laureatı, İs tan bul Me mar Si nan Uni ver si-
te ti nin II kurs ma gist ran tı Ay dan Rüs təm za də-
nin ifa la rın da Ni ya zi nin “Kon sert val sı”, “Rast” 
sim fo nik mu ğa mın dan fraq ment lər, “Ar zu” 
ro man sı, “Xos rov və Şi rin”, “Rəqs”, həm çi nin 
Fik rət Əmi ro vun “Azər bay can el lə ri”, Fər had 
Bə dəl bəy li nin “Ni ya zi yə it haf” və “Kü çə lə rə su 
səp mi şəm” xalq mah nı sı səs lən di ril di. Bü tün 
ifa lar al qış lar la qar şı lan dı.

Savalan Fərəcov

Ek lek ti ka an la yı şı nı sa də 
dil də izah et mə li ol saq, o 
za man “nə qa ra nı, nə də 
ağı seç mək, həm qa ra nı, 

həm də ağı seç mək” ki mi 
qeyd et mək məq sə dəuy-
ğun olar. Bu ter mi ni bə zi lə ri 
“təq lid çi lik” ki mi, bə zi lə ri 
isə “il ham ara yı şı” ola raq 
qiy mət lən di rir.

Gü nü müz də ət ra fı mı za – müx-
tə lif ti ki li lə rə, in san la rın ge yi mi-
nə, saç dü zü mü nə,  elə cə də 
mah nı la ra, şeir lə rə, rəsm əsər-
lə ri nə bax dı ğı mız za man onun 
tə si ri ni gö rü rük. Da ha çox me-
mar lıq sa hə sin də is ti fa də edil sə 
də, in cə sə nə tin bir çox sa hə sin-
də özü nü gös tə rir. Me mar lıq da 
bu, əsa sən, bir dən çox me mar-
lıq ele men ti ni eh ti va edən bə dii 
an la yış ki mi is ti fa də olu nur. Bəs 
fəl sə fi  iza hı ne cə dir? Ek lek tizm 
hər bir müx tə lif qu ru mun, sis te-
min, qu ru lu şun və ya dü zə nin 
önə sür dü yü tək lifl  ə rin for ma laş-
ma sı pro se sin də  ən yax şı sı nı, 
ən məq bu lu nu se çə rək, tət biq 
et mək de mək dir. 

Ek lek ti ka yu nan di lin dən ( “ek-
lek ti kos”) “seç mə, se çim edən” 
ki mi tər cü mə olu nur. Əs lin də 
bu, fi k rim cə, fəl sə fə, elm və in-
cə sə nət ara sın da kı maq nit qüv-
və si nin əsa sı nı təş kil edir və bir 
növ ümu mi bir ba xış, va hid bir 
ya naş ma tər zi dir. Bu za man hər 
han sı bir mə sə lə yə tək bir nöq-
te yi-nə zər dən de yil, bir çox fərq li 
priz ma dan ya na şı lır.  Bu gün in-
san bio-psi xo-so sial var lıq ola-
raq tə yin olun du ğun dan, in san 
dav ra nı şı nın iza hın da ek lek tik 
bir ya naş ma da tət biq olun ma ğa 
baş la nıb. 

Bu ter min in cə sə nət də, qeyd 
et di yi miz ki mi, me mar lıq və de-
ko ra si ya sa hə sin də da ha çox 
iş lə dil sə də, xü su sən post mo-
der nizm döv rün də təs vi ri sə nə tə 
nü fuz edə rək, rəng kar lıq, hey-
kəl tə raş lıq və qra fi  ka sa hə sin də 
də po pul yar lıq qa zan ma ğa baş-

la yıb. Keç miş dən gü nü mü zə sə-
nət üs lub la rı bir-bi ri ni iz lə yə rək, 
mey da na gə lib, çağ daş sə nə tin 
in ki şa fı na tə kan ve rib. Post mo-
der nizm ar tıq fərq li kim li yi ni əl də 
edə rək, in cə sə nə tə ye ni an la yış-
lar, ye ni pers pek tiv lər gə ti rib. Əl-
bət tə ki, sə nə tin is tə ni lən sa hə si 
ilə məş ğul olan lar post mo dern 
üs lu bun nə qə dər mü rək kəb, ek-
lek tik və plü ra lis tik xü su siy yət lə rə 
ma lik ol du ğun dan xə bər dar dır. 
Bu, sə nə tin kon sep tual ba xım-
dan st ruk tu ru nu ne cə dərk et mə li 
ol du ğu mu za işa rə ki mi də qə bul 
olu na bi lər. Ge niş spektr də özü-
nü gös tə rən post mo der nizm həm 
tə sa dü fi , həm fəl sə fi , həm aka de-
mik, həm də so sial dis kus si ya ya 
və ya ma hiy yə tə ma lik də yər lə ri 
özün də cəm ləş di rir. 

Fəl sə fə və tex no lo gi ya nın in-
cə sə nə tin for ma laş ma sı na tə si ri 
da nıl maz də rə cə də bö yük dür. 
Bu da rəs sam lar üçün azad lıq, 
ori ji nal lıq, ra hat bir şə rait ya ra dır. 

Bəs yax şı, “avan qard” bu ter-
min lə rin han sı na aid edi lir? Axı 
çağ daş və mo dern söz lə ri ilə bə-
ra bər avan qard ter mi nin dən də 
is ti fa də edi rik.  Avan qard müasir-
li yin es te tik ru hu nu tə yin et mək 
üçün mey da na gə lib. Avan qard 
rəs sam hə lə heç ki min kəşf et-
mə di yi ni  kəşf edir. Lo ru dil də 
de sək, hə lə in san aya ğı dəy-
mə yən yer lə rə ilk yo la çı xan kəs 
“avan qard” he sab olu na bi lər. 
Mo dern in cə sə nə tin mis si ya sı-
nı izah edər kən is ti fa də edə cə-
yi miz ter min lər ara sı na es te tik, 

ek lek tik və eli tist ter min lə ri ni də 
əla və et mək la zım dır. Ya ra dı-
cı lı ğı na bu üç ter mi nin də tə si ri 
olan sə nət kar lar içə ri sin də Ma-
le viç, Mond rian, Le ger, Kor nell, 
Rein hart və Mar sel Dü şa nın da 
isim lə ri var dır. Xü su si lə Mar sel 
Dü şa nın ya ra dı cı lı ğın da kı anar-
xist ya naş ma la rın post mo der nist 
ter min lə ri nin mey da na çıx ma-
sın da ro lu bö yük dür. İn cə sə nət-
də po pul yar la şan bu hə rə kat adi 
əş ya lar la sə nə ti ek lek tik cə hət-
dən bir-bi ri nə bir ləş dir di. 

Post mo dern sə nə tin key fi y yət-
lə ri ni ba şa düş mək ki fa yət qə dər 
çə tin dir. Post mo dern in cə sə nə ti 
təş kil edən ek lek tik ob yekt lə rin 
müəy yən ləş di ril mə si nin çə tin li yi 
həm də bu sə nət an la yı şı nın mul-
ti kul tu ral xa rak te rin dən irə li gə lir. 
Post mo dern sə nət də ek lek tik ob-
yekt lər adi əş ya lar ki mi se çi lir və 
heç bir bə dii qay ğı ol ma dan tə sa-
dü fi  ha zır la nır. Rəs sam la rın əsər-
lə ri təd qiq edil dik də, ən çox is ti fa-
də edi lən ek lek tik əş ya la rın da ha 
çox An tik dövr əsər lə rin dən gəl-
di yi mü şa hi də edi lir. Post mo dern 
döv rün də ya ra nan sə nə tin kö kü-
nə var maq de mək olar ki, müm-
kün de yil.  Ek lek tik (sin te tik) sə-
nət an la yı şı ilə iş lə yən rəs sam lar 
öz əsər lə rin də heç bir hökm ran lıq 
et mə dən baş qa in cə sə nət və mə-
də niy yət lə rin də yər lə rin dən is ti fa-
də et miş lər. Mo der nist rəs sam lar, 
ək si nə, An tik dövr dən baş la ya raq 
ro man tizm, neok las sizm ki mi cə-
rə yan lar dan tə sir lə nə rək bu tə-
sir lə ri ek lek tik bir üsul la (kol laj, 

mon taj) əsər lə rin də əks et dir miş-
lər. Əs lin də bu iki si nin ara sın da kı 
ən bö yük fərq də ənə nə ilə mü-
na si bət lə ri dir. Mo der nizm ənə nə-
vi lik dən üz çe vi rə rək onun la özü 
ara sın da zid diy yət ya ra dıb. Çün ki 
mo der nizm özü ma hiy yət cə in qi-
la bi və mü tə rəq qi qiy mət lən di ril-
mək də idi. Post mo der nizm də isə 
və ziy yət ta mam fərq li dir. Post mo-
der nist rəs sam lar keç miş lə ye ni-
dən kör pü lər qu ra raq dün ya mə-
də niy yə ti ni və yer li mə də niy yət 
xü su siy yət lə ri ni mə nim sə miş lər. 
Post mo der nizm gö zəl li yin dər ki-
nə müx tə lif mə qam lar dan ba xır 
və gö zəl ol maq dan əla və, ifa də 
və məz mu nun kon teks ti ni ön pla-
na çı xar ma ğa is ti qa mət lə nib. 

Post mo dern sə nət də kom-
po zi si ya la rın mü rək kəb, an la-
şıl maz, müx tə lif mə də ni-tex ni ki 
xü su siy yət lə rin (de konst ruk si ya) 
bir ara ya gə ti ril mə si ilə ya ra dı lan 
st ruk tur la ra çev ril di yi, ay dın ifa-
də olu na bil mə yən vi zual dil lə ri 
möv cud dur. Plü ra list, ek lek tik 
bir an la yı şın önə çıx dı ğı sə nət 
əsər lə ri və xü su si lə təs vi ri sə nət-
də gö rü lən təq lid, iro ni ya, pas-
tiş, kol laj və mon taj ki mi üsul lar 
ya ra dı lır və bu əsər lə rin ye ni, 
ori ji nal ol du ğu is rar la mü da fi ə 
edi lir.  Ek lek tik bir an la yı şa uy-
ğun ola raq, post mo dern sə nə tin 
kon sep tual ba xım dan çaş qın lıq 
için də ol du ğu isə bö yük bir hə-
qi qət dir...

Nigar Hətəmova
Azərbaycan Dövlət Rəsm 

Qalereyasının  kiçik elmi işçisi

Ənənəviliyə ünvanlanan müasir təxəyyül – eklektika

Milli Kitabxananın “Mikayıl Abdullayev” 
biblioqrafi yası çapdan çıxıb

Ötən il Azər bay can rəs sam lıq mək tə bi nin ba ni lə rin dən bi ri, 
mil li in cə sə nə ti mi zin də yər li nü ma yən də si, Azər bay ca nın və 
SS Rİ-nin Xalq rəs sa mı, Cə va hir ləl Neh ru adı na Bey nəl xalq 
mü ka fa tın laureatı, Ru si ya Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın üz vü, 
pro fes sor Mi ka yıl Ab dul la ye vin (1921-2002) ana dan ol ma sı nın 
100 ili ta mam ol du.

Yu bi ley mü na si bə ti lə Mil li Ki tab xa na tə rə fi n dən “Azər bay ca nın 
gör kəm li şəx siy yət lə ri” se ri ya sın dan tər tib olun muş “Mi ka yıl Ab-
dul la yev” bib lioq ra fi  ya sı bu gün lər də işıq üzü gö rüb. Bu, gör kəm li 
rəs sa mın hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın da çap olun muş ilk bib lioq-
ra fi k və sait dir.

Rəs sa mın çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı nı ge niş oxu cu küt lə si nə çat dır-
maq məq sə di lə ha zır lan mış bib lioq ra fi  ya da ma te rial lar 1943-cü 
il dən 2021-ci ilə dək döv rü əha tə edir. Mi ka yıl Ab dul la ye vin əsər lə-
ri nin ka ta loq la rı, haq qın da döv ri mət buat da və məc muələr də çap 
olun muş mə qa lə lər, əsər lə ri nin rep ro duk si ya la rı, hə yat və ya ra dı-
cı lı ğı ilə bağ lı ma te rial lar əha tə olu nub. Azər bay can və rus dil lə rin-
də tər tib edil miş bu bib lioq ra fi  ya da ma te rial lar xro no lo ji ar dı cıl lıq la 
ve ri lib, da xil də isə əlif ba sı ra sı üz rə qrup laş dı rı lıb.

“Mi ka yıl Ab dul la yev dün ya ki tab xa na la rın da” və “Mi ka yıl Ab dul-
la yev dün ya uni ver si tet ki tab xa na la rın da” böl mə lə ri rəs sa mın də-
yər li ir si nin dün ya sə viy yə sin də təb li ği nin mən zə rə si ni əks et di rə-
rək, oxu cu da müəy yən fi  kir for ma laş dır ma ğa kö mək edir.

Və sait də Mi ka yıl Ab dul la ye vin hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın əsas ta rix-
lə ri, gör kəm li şəx siy yət lə rin onun haq qın da fi  kir lə ri də ək si ni ta pıb.

Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları necə seçməli?
2022/2023-cü təd ris ili üçün res pub li ka ali təh sil müəs si sə lə ri üz-
rə xü su si qa bi liy yət tə ləb edən ix ti sas la rın (XQ Tİ) mü sa bi qə sin də 
(V qrup)  yal nız tə ləb olu nan mü sa bi qə şərt lə ri ni ödə miş abi tu ri-
yent lər iş ti rak edə bi lər lər.

Bu ba rə də mə lu mat Döv lət İm-
ta han Mər kə zi nin V qrup üz rə 
mü sa bi qə də iş ti rak et mək hü qu-
qu qa zan mış abi tu ri yent lər üçün 
“İx ti sas se çi mi za ma nı nə lə rə 
diq qət ye tir mə li?” ad lı ki tab ça da 
yer alıb. Bu il V qrup üz rə mü sa-
bi qə yə (həm döv lət si fa ri şi əsa-
sın da, həm də ödə niş li əsas lar la 

qə bul apa rı lan yer lər üz rə) qə bul 
im ta ha nı nın bi rin ci mər hə lə sin də 
(ca ri ilin abi tu ri yent lə ri üçün bu-
ra xı lış im ta ha nın da) ümu mi ba lı 
60-dan az ol ma yan abi tu ri yent-
lər bu ra xı lır. 

Qa bi liy yət im ta han la rı nın nə-
ti cə lə ri bal la qiy mət lən di ri lən 
XQ Tİ üz rə mü sa bi qə abi tu ri-

yen tin qa bi liy yət im ta han la rın da 
top la dı ğı ye kun ba lı, qa bi liy yət 
im ta han la rı nın nə ti cə lə ri məq-
bul la qiy mət lən di ri lən XQ Tİ-lər 
üz rə mü sa bi qə abi tu ri yen tin qə-
bul (ca ri ilin mə zun la rı üçün bu-
ra xı lış) im ta ha nın da top la dı ğı 
ümu mi ba lı əsa sın da apa rı lır.

Ye kun ba lı ey ni olan iki və 
da ha çox abi tu ri yen ti bir-bi rin-
dən fərq lən dir mək məq sə di lə 
aşa ğı da qeyd edi lən ar dı cıl lıq-
la əla və gös tə ri ci lər dən is ti fa də 
edi lir: abi tu ri yen tin qə bul (ca ri 

ilin abi tu ri yent lə ri üçün bu ra xı-
lış) im ta ha nın da top la dı ğı ümu-
mi bal; təh sil haq qın da sə nə də 
(at tes ta ta) təd ris di li, ədə biy yat, 
xa ri ci dil, ri ya ziy yat, Azər bay can 
ta ri xi, ümu mi ta rix, fi  zi ka, kim ya, 
biolo gi ya, coğ ra fi  ya fən lə ri üz rə 
ya zıl mış ye kun qiy mət lə rin ədə-
di or ta sı; ri ya ziy yat fən ni üz rə 
im ta han ba lı; Azər bay can di li 
və ya rus di li fən ni üz rə im ta han 
ba lı.

Ümu mi ba lı ey ni olan iki və da-
ha çox abi tu ri yen ti bir-bi rin dən 
fərq lən dir mək müm kün ol ma dıq-
da, on la rın ha mı sı mü va fi q ix ti-
sa sa yer ləş di ri lir.
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MƏDƏNİYYƏT

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

508 il əv vəl...
23 av qust 1514-cü il də Sə fə vi döv lə ti nin baş çı sı Şah I İs ma yı lın 

qo şun la rı ilə Sul tan I Sə li min (Sul tan Sə lim Ya vuz) baş çı lıq et di yi 
Os man lı or du su ara sın da Çal dı ran dü zün də (Ma ku şə hə ri ya xın lı
ğın da) dö yüş baş ve rib. Döv rün iki qüd rət li türk döv lə ti nin üzəüzə 
gəl di yi dö yüş də Sə fə vi or du su məğ lub olub. Os man lı or du su Xoy 
və Mə rən di, hət ta Sə fə vi döv lə ti nin pay tax tı Təb ri zi tu tub, la kin bir 
həf tə son ra ora nı tərk edib. Çal dı ran dö yü şün də qə lə bə sa yə sin də 
Os man lı döv lə ti Ər zu rum da xil ol maq la Şər qi Ana do lu nu və Şi ma li 
Me so po ta mi ya nı (in di ki Şi ma li İraq) ələ ke çi rib. Məğ lu biy yət Sə fə
vi lə rin hər bisi ya si nü fu zu na ağır zər bə vu rub.

450 il əv vəl...
24 av qust 1572-ci 

il də ta ri xə dəh şət li 
qət liam lar dan bi ri ki mi 
düş müş “Var fo lo mey 
ge cə si” baş ve rib. 
Av qus tun 25nə ke
çən ge cə (Mü qəd dəs 
Var fo lo mey gü nü ərə
fə sin də) Pa ris də ka
to lik lər pro tes tant tə ri
qə ti nə mən sub olan qu qe not la rı (fran sız ca ey guenot – si lah daş, 
yol daş) küt lə vi şə kil də qət lə ye ti rib lər. Fran sa kra li ça sı Ka te ri ne 
Me di çi nin əm ri ilə hə ya ta ke çi ri lən qır ğın əs lin də Va ti ka nın pla
nı idi. Ka to lik kil sə si nin rəh bər li yi xris tian lıq da mü tə rəq qi cə rə yan 
ki mi ya yı lan pro tes tant lıq la bu cür üsul lar la mü ba ri zə apa rır dı. 
Müx tə lif ta ri xi qay naq la ra gö rə, “Var fo lo mey ge cə si”ndə Pa ris də 
3 min, ümu mi lik də Fran sa da 30 mi nə dək qu qe not məhv edil miş di.

444 il əv vəl...
24 av qust 1578-ci il də Sə fə viOs man lı mü ha ri bə lə ri nin ikin ci 

mər hə lə si (bi rin ci mər hə lə 1555ci il də Amas ya sül hü ilə ye kun
laş mış dı) baş la nıb. Çıl dır dö yü şün də Sə fə vi qo şun la rı na qa lib gə
lən Os man lı qüv və lə ri Tif i si ələ ke çi rib lər. La kin bir qə dər son ra 
(sent yabr) Sə fə vi qo şun la rı Tif i si ge ri alıb, Os man lı or du su nun 
şi malqər bi Azər bay can tor paq la rı na irə li lə mə si nin qar şı sı alı nıb.

300 il əv vəl...
23 av qust 1722-ci il də Çar I Pyot run ko man dan lı ğı al tın da rus 

qo şun la rı Dər bənd şə hə ri ni iş ğal edib lər. Ru si ya nın Azər bay ca
nın Xə zər sa hi li böl gə lə ri nə hər bi eks pan si ya sı baş la nıb. Bir qə dər 
son ra Ba kı nı (1723) ələ ke çi rən rus qo şun la rı Lən kə ranAs ta ra, 
da ha son ra isə Ən zə li li ma nı na dək irə li lə yib.

83 il əv vəl...
23 av qust 1939-cu il də SS Rİ ilə Al ma ni ya ara sın da birbi ri nə 

hü cum et mə mək haq qın da sa ziş im za la nıb. İki öl kə nin xa ri ci iş lər 
na zir lə ri Mo lo tov və Rib bent rop tə rə fin dən im za la nan sa zi şə əla və 
ola raq SS Rİ ilə Al ma ni ya ara sın da Şər qi Av ro pa nın bö lüş dü rül mə
si nə dair giz li pro to kol da im za lan mış dı. Hə min pro to ko la əsa sən, 
1939cu il sent yab rın 1də fa şist Al ma ni ya sı Pol şa nı, da ha son ra 
Çe xos lo va ki ya nı iş ğal et di. SS Rİ isə Bal tik ya nı res pub li ka la rı özü nə 
bir ləş dir di. Mo lo tovRib bent rop pak tı nın ger çək ma hiy yə ti yal nız 50 
il son ra rəs mən açıq lan dı.

29 il əv vəl...
23 av qust 1993-cü il də Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri Azər bay

ca nın Cəb ra yıl və Fü zu li ra yon la rı nın mər kəz lə ri ni və kənd lə ri nin 
bö yük his sə si ni iş ğal edib. Hə min ilin okt yab rın da hər iki ra yon 
bü tün lük lə iş ğal al tı na düş dü. 1994cü ilin yan va rın da Azər bay
can Or du su Fü zu li nin Araz bo yu kənd lə ri ni  və Ho ra diz qə sə bə si ni 
düş mən dən azad et di . 2016cı ilin Ap rel dö yüş lə rin də qa li biy yət 
sa yə sin də Cəb ra yıl ra yo nu nun Co cuq Mər can lı kən di nin sa kin lə ri 
doğ ma yur da qa yıt dı lar. 2020ci ilin 44 gün lük Və tən mü ha ri bə
sin də Cəb ra yıl (4 okt yabr) və Fü zu li (17 okt yabr) şə hər lə ri, hər iki 
ra yo nun bü tün kənd lə ri iş ğal dan azad edil di.

21 il əv vəl...
24 av qust 2001-

ci il də Tür ki yə nin ali 
pi lo taj es kad ril ya sı 
– “Türk ul duz la rı” ilk 
də fə Ba kı sə ma sın da 
nü mu nə vi uçuş lar ke
çi rib. Ak si ya Tür ki yə 
Si lah lı Qüv və lə ri Baş 
Qə rar ga hı nın rəisi, 
or du ge ne ra lı Hü seyn 
Kıv rı qoğ lu nun Azər bay ca na sə fə ri ge di şin də real la şıb. Sə fər za ma
nı iki öl kə ara sın da hər bi əmək daş lıq mə sə lə lə ri mü za ki rə olu nub.

20 il əv vəl...
24 av qust 2002-ci il də Azər bay can da Kons ti tu si ya ya əla və və 

də yi şik lik lər edil mə si ilə bağ lı re fe ren dum ke çi ri lib. Re fe ren dum ak
tın da Kons ti tu si ya nın 24 mad də si üz rə 39 də yi şik lik (o cüm lə dən 
zə ru rət ya ran dı ğı hal da Pre zi dent sə la hiy yət lə ri nin Mil li Məc li sin 
səd ri nə de yil, Baş na zi rə keç mə si) tək lif olun muş du. Rəs mi nə ti
cə lə rə əsa sən, də yi şik lik lər pa ke ti nin le hi nə (ay rıay rı blok lar üz rə) 
9697 faiz səs ve ril miş di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

2022-ci ilin yed di ayı (yan var-iyul) ər zin də Tür ki yə yə 23 mil yon 30 
min dən çox xa ri ci tu rist gə lib. Bu rə qəm ötən ilin ey ni döv rü ilə 
mü qa yi sə də 28 faiz çox dur.

Tür ki yə nin Mə də niy yət və Tu
rizm Na zir li yi nin yay dı ğı mə lu
ma ta əsa sən, əc nə bi zi ya rət çi lə
rin bö yük ək sə riy yə ti iyul ayın da 

öl kə yə gə lib. Bu rə qəm ötən ilin 
ey ni döv rü ilə mü qa yi sə də 52,8 
faiz ar ta raq 6 mil yon 665 min nə
fər təş kil edib.

Tür ki yə yə ən çox tu rist isə Al
ma ni ya, Ru si ya və İn gil tə rə dən 
gə lib. Yan variyul ay la rı ər zin də 
Al ma ni ya dan 2 mil yon 992 min, 
Ru si ya dan 2 mil yon 197 min, İn
gil tə rə dən isə 1 mil yon 810 min 
nə fər Tür ki yə yə sə fər edib. Hər 
üç öl kə dən Tür ki yə yə gə lən lə rin 
sa yın da ötən il ilə mü qa yi sə də 
əhə miy yət li də rə cə də ar tım mü
şa hi də olu nur.

Bu nun la be lə, Tür ki yə nin bu il 
də xa ri ci tu rist sa yın da pan de mi
ya dan ön cə ki re kor da çat ma sı hə
lə real gö rün mür.

Xa tır la daq ki, 2019cu il də qar
daş öl kə yə gə lən əc nə bi qo naq
la rın sa yı 2018ci il lə mü qa yi sə də 

14 faiz ar ta raq 45 mil yon 58 min 
nə fər ol muş du. O cüm lə dən Ru
si ya dan öl kə yə re kord say da – 7 
mil yon 17 min (bir ön cə ki il lə mü
qa yi sə də 17 faiz ar tım) tu rist gəl
miş di.

2020ci il də pan de mi ya sə bə
bin dən xa ri ci tu rist sa yı cə mi 16 
mil yon nə fər ol muş du. 2021ci il
də bu rə qəm 30 mil yo na çat sa da 
(əv vəl ki ilə nis bə tən 88 faiz ar tım), 
ye nə Tür ki yə üçün son il lə rin aşa
ğı gös tə ri ci si idi. 

Nə ha yət, bu il Tür ki yə nin xa ri ci 
tu rist sa yı ilə heç ol ma sa 2018ci 
ilin gös tə ri ci si ni (39 mil yon nə fər) 
üs tə lə mə si müm kün gö rü nür.

V.Kamal

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
sent yab rın 7-dən 11-dək 
Ba kı da 5-ci ANİ MA FİLM 
Bey nəl xalq Ani ma si ya 

Fes ti va lı ke çi ri lə cək.

“Azər bay can Ani ma si ya As so
siasi ya sı” İc ti mai Bir li yi və “PE Rİ 
FİLM” şir kə ti nin təş kil et di yi fes
ti va lın tə rəf daş la rı Mə də niy yət 
Na zir li yi, Azər bay can Ki ne ma toq
raf çı lar İt ti fa qı, Qa ra bağ Dir çə
liş Fon du, Azər bay can Ya ra dı cı 
Sə na ye lər Fe de ra si ya sı, Ni za mi 
Ki no Mər kə zi, İs veç rə İn ki şaf və 
Əmək daş lıq Agent li yi, Fran sa
nın Azər bay can da kı Sə fir li yi və 
Fran sız İns ti tu tu, Çe xi ya nın Azər
bay can da kı Sə fir li yi, Ya po ni ya nın 
Azər bay can da kı Sə fir li yi və Ya
po ni ya Fon du, elə cə də bir sı ra 
özəl stu di ya və şir kət lər dir.

Ni za mi Ki no Mər kə zin də təş
kil olu na caq fes ti va lın film lə ri nə 
bi let sa tı şı elan edi lib. “İq lim də
yi şik li yi” möv zu su na həsr olu nan 
bu də fə ki fes ti val “Bir bi let = bir 
ağac” şüarı al tın da ke çi ri lə cək. 
Bi let sa tı şın dan əl də olu na caq 
və sait iş ğal dan azad edil miş əra
zi lər də eko lo ji ta raz lı ğın bər pa sı 
üçün Qa ra bağ Dir çə liş Fon du na 
ianə edi lə cək.

Fes ti val ta ma şa çı la ra üç əsas 
proq ram təq dim edə cək: mü sa
bi qə proq ra mı, mü sa bi qə dən kə
nar proq ram və pe şə kar lar üçün 
proq ram. Ani ma si ya film lə ri nin 
nü ma yi şi ilə ya na şı, yer li və xa
ri ci pe şə kar la rın iş ti ra kı ilə vörk
şop lar və us tad dərs lə ri də təş kil 
olu na caq.

Fes ti va la 50 öl kə dən 230 film 
təq dim olu nub. Se çim ko mis si ya
sı mü sa bi qə proq ra mı na 29 öl kə
dən 76 film qə bul edib. Mü sa bi qə 
iş ti rak çı la rı 1 yer li və 6 bey nəl xalq 
ka te qo ri ya lar üz rə mü ka fat lar uğ
run da ya rı şa caq lar. Se çil miş film
lə ri bey nəl xalq jü ri və azər bay
can lı uşaq lar dan iba rət mün sif ər 
he yə ti iz lə yə cək. Bey nəl xalq mün
sif ər he yə ti nə 6 əc nə bi pe şə kar 
da xil dir: Jo nat han Las kar (İs veç
rə), Jorn Leeuwe rink (Ni der land), 
Tilly Wal la ce), Mar kus Ov re, Da
niel Bird (hər üçü Bö yük Bri ta ni
ya), No dar Be qiaş vi li (Gür cüs tan).

Bun dan əla və, bu il “Ta ma şa
çı se çi mi” mü sa bi qə si nin qa li bi 
film nü ma yiş lə ri za ma nı ta ma
şa çı səs ver mə si nin nə ti cə lə ri 
əsa sın da müəy yən lə şə cək, qa
li bə “Le no vo”nun mü ka fa tı təq
dim olu na caq. Fes ti va lın di gər 
no mi na si ya la rın da mü ka fat lar 
“TV Paint Dé ve lop pe ment” (“Ən 
yax şı tə lə bə ani ma si ya fil mi”), 
Fran sa nın Azər bay can da kı Sə
fir li yi və Fran sız İns ti tu tu (“Ən 
yax şı Azər bay can qı sa met raj lı 
ani ma si ya fil mi”) və “Shah ma ran 
Me ta ce ra mi ca” tə rə fin dən təq
dim olu na caq.

Mü sa bi qə dən kə nar proq
ram da iq lim də yi şik li yi ilə bağ lı 
film lər, uşaq lar üçün “Ana tə
biət” proq ra mı, Çe xi ya nın “Hət
ta si çan lar da cən nə tə aid dir” 
tam met raj lı fil mi, Uk ray na ani
ma si ya sı, vir tual sər gi və Ba kı 
Bey nəl xalq Qı sa Film lər Fes ti
va lı nın qa lib film lə ri təq dim olu
na caq. Azər bay can la Ya po ni ya 
ara sın da dip lo ma tik əla qə lə rin 
30 il li yi mü na si bə ti lə “Ha va öv
la dı” ad lı tam met raj lı ani ma si ya 
fil mi nü ma yiş et di ri lə cək.

Pe şə kar lar üçün proq ram da 
ha zır da üzə rin də iş ge dən Azər
bay can ani ma si ya film lə ri təq dim 
olu na caq. Bun dan əla və, bey nəl
xalq mün sif ər he yə ti ilə gö rüş lər, 
re jis sor Jo nat han Las ka rın (İs veç
rə) us tad dər si, Nit ya Ram lo gan 
(ABŞ), Tilly Wal la ce (İn gil tə rə) və 
Nəz rin Ağa ma lı ye va nın (Azər bay
can) iş ti ra kı ilə “Stop mo tion” və 
“Şü şə üzə rin də ani ma si ya” vörk
şop la rı da nə zər də tu tu lub.

Fes ti val çər çi və sin də ani ma si
ya res tav ra si ya sı na dair “Ani ma
si ya nın ref rey min qi: rə qəm sal 
tex no lo gi ya lar əs rin də hə rə kət li 
təs vi rin qo run ma sı və bər pa sı” 
ad lı konf rans da ke çi ri lə cək.

5-ci ANİMAFİLM festivalı “Bir bilet = 
bir ağac” şüarı altında keçiriləcək

Əldə olunacaq vəsait işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
ekoloji tarazlığın bərpasına xərclənəcək

Av qus tun 21-də Ma-
ca rıs ta nın pay tax tı 
Bu da peşt də Gül Ba ba 
tür bə sin də ke çi ri lən 

mə ra sim lə “Du nay dan 
Or xo na İpək Yo lu ral li si” 
av to mo bil yü rü şü nə start 
ve ri lib. Post so vet mə ka nın-
da türk res pub li ka la rı nın 
müs tə qil li yi nin 30 il li yi nə 
həsr olu nan və təx mi nən 
9100 ki lo metr lik marş ru tu 
əha tə edən İpək Yo lu ral li-
si nə 5 öl kə dən 15 av to mo-
bil qa tı lıb.

La yi hə Tür ki yə Xa ri ci İş lər Na
zir li yi, Tür ki yə Mə də niy yət və Tu
rizm Na zir li yi, Bur sa Bö yük şə hər 
Bə lə diy yə si, Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK
SOY, “Do ğuBa tı Dost luq və Ba
rış Ral li si Dər nə yi” və müx tə lif 
təş ki lat la rın əmək daş lı ğı çər çi
və sin də real la şır.

Ral li Du nay ça yın dan son ra 
Ser bi ya üzə rin dən Bal kan lar tu
ru nu ta mam la ya raq Bol qa rıs ta
na, ora dan Tür ki yə yə ke çib. 

İş ti rak çı lar Tür ki yə yə Ədir nə
dən da xil olub lar və 23 av qust
da İs tan bul da start gö tür dük dən 
son ra 2022ci il də “Türk Dün
ya sı nın  Mə də niy yət Pay tax tı” 

olan Bur sa ya ça ta caq lar. Ya rış 
iş ti rak çı la rı da ha son ra Əs ki şə
hər, An ka ra, To kat, Or du, Trab
zon, Ri zə və Art vi nə ge də cək
lər. İpək Yo lu ral li si Tür ki yə dən 
son ra Gür cüs tan, Azər bay can, 
Qa za xıs tan və Öz bə kis ta na 
keç mək lə Qır ğı zıs tan da so na 
ça ta caq.

Mə də niy yət lə ra ra sı ün siy yə ti 
tə min et mək, marş rut üzə rin də ki 
öl kə lə rin və şə hər lə rin ta ri xi, mə
də ni, tə bii və tu ris tik gö zəl lik lə ri ni 
ta nıt maq məq sə di da şı yan İpək 
Yo lu ral li si “Türk Dün ya sı nın Mə
də niy yət Pay tax tı” Bur sa nın da 
ta nı dıl ma sı na əhə miy yət li töh fə 
ve rə cək.

Xa tır la daq ki, 2021ci il də ha
zır lıq la rı baş la nan ral li pan de mi
ya sə bə bin dən bu ilə sax la nıl
mış dı. İl kin marş rut da av to mo bil 
kar va nı nın Al ma ni ya dan start 
gö tü rə rək Avst ri ya, Ma ca rıs tan, 
Ser bi ya, Bol qa rıs tan, Tür ki yə, 
Gür cüs tan, Azər bay can, Türk
mə nis tan, Öz bə kis tan və Qır ğı
zıs tan dan keç mək lə Mon qo lus
tan da yer lə şən qə dim türk daş 
ki ta bə lə ri – Or xon abi də lə ri ya
nın da yü rü şü ba şa vur ma sı nə
zər də tu tul muş du.

MehparəSultanova 
Ankara

İpək Yolu rallisi türk respublikalarının 
müstəqilliyinin 30 illiyinə həsr olunub

“Rəqs ritmi”
İrlandiya milli rəqs şousu Bakıda təqdim ediləcək

No yab rın 2-də Hey dər Əli yev 
Sa ra yın da döv rü mü zün ən yax şı 
İr lan di ya rəqs şousu sa yı lan 
“Rhythm of the Dan ce” (“Rəqs 
rit mi”)  təq dim edi lə cək.

Ta ma şa çı la rı ori ji nal Kelt me lo di ya
la rın dan iba rət sehr li kok teyl, məş hur  
İr lan di ya ste pi, can lı mu si qi və so list
lə rin va le he di ci ifa la rı göz lə yir.

İna nıl maz hə rə kət ener ji si, in cə
lik və sinx ron luq, xalq ele ment lə ri
nin met ro po lun müasir ritm lə ri ilə 

bir ləş mə si – bü tün bun lar “Rhythm 
of the Dan ce” şousu nu dün ya da ən 
po pul yar şoular dan bi ri nə çe vi rib.

“Rhythm of the Dan ce” ir land 
rəqs lə rin də dün ya li de ri dir, öz ənə
nə lə ri nin saf ı ğı nı qo ru ma ğa ça lı şır, 
ey ni za man da rəq si ən müasir for
ma da təq dim edir. “Rhythm of the 
Dan ce” öz miq ya sı və ifa tex ni ka sı 
ilə ta ma şa çı la rı hey ran qo yan mu
si qi, teatr, imp ro vi za si ya, müasir 
xü su si ef ekt lər və hey rə ta miz səh
nə işıq lan dır ma sı nın sin te zi dir.

Bişkekdə Maqomayevə 
“Sənə minnətdaram” deyəcəklər

Dün ya şöh rət li azər-
bay can lı, SS Rİ Xalq 
ar tis ti, mil yon la rın 
se vim li si Müs lüm 

Ma qo ma ye vin post so vet 
mə ka nın da 80 il lik yu bi ley 
təd bir lə ri da vam edir. 

Sent yab rın 10da Qır ğı
zıs ta nın pay tax tı Biş kek də 
Hu ma ni tar və Mə də ni Tə
şəb büs lər Fon du nun təş kil 

et di yi “Sə nə min nət da ram” ad lı kon sert ke çi ri lə cək. Kon sert
də “məx mə ri ba ri ton” ad lan dı rı lan İqor Vo ron sov Müs lüm Ma
qo ma ye vin re per tuarın dan ən məş hur mah nı la rı ifa edə cək. 
Vo kal çı nı Qır ğı zıs ta nın Xalq ar tis ti Ba kıt Ti le ge no vun rəh bər lik 
et di yi Biş kek Bə lə diy yə si Sim fo nik Or kest ri mü şa yiət edə cək. 

Təş ki lat çı la rın səs və re per tuar im kan la rı nı yük sək qiy mət
lən dir di yi İqor Vo ron sov “Or ta Asi ya Ro ma siada sı” mü sa bi qə
si nin bə dii rəh bə ri, Qır ğı zıs tan da kı Ru si ya Elm və Mə də niy yət 
Mər kə zi nin mə də niy yət la yi hə lə ri nin ku ra to ru dur.  

Gülcahan

Bir ayda 6,6 milyon turist
İlin əvvəlindən Türkiyəyə xarici ölkələrdən 

səfər sayı 28 faiz artıb
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