
Biz iki tə rəf li mü na si bət lə ri mi zin ge niş 
gün də li yi nə, bey nəl xalq prob lem lə rə 
dair çox ət raf lı söh bət et dik və bü tün 
mə sə lə lər ba rə də öl kə lə ri mi zin möv-

qe lə ri nin üst-üs tə düş dü yü nü gör dük. 
Əmi nəm ki, bu sə fər mü na si bət lə ri mi zin 
gə lə cək in ki şa fı üçün çox bö yük əhə miy-
yət kəsb edə cək.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri av qus-
tun 24-də Azər bay ca na rəs mi sə fə rə gə lən 
Qa za xıs tan Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Ka-
sım-Jo mart To ka yev lə ge niş tər kib də ke çi ri-
lən gö rüş də söy lə yib.

Qeyd edək ki, Qa za xıs tan Pre zi den ti Ka-
sım-Jo mart To ka ye vin rəs mi qar şı lan ma 
mə ra si min dən son ra döv lət baş çı la rı nın tək-
bə tək gö rü şü olub. 

Son ra Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli ye və Qa za xıs tan Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti Ka sım-Jo mart To ka yev tə-
rə fi n dən Qa za xıs ta nın “Al tın kı ran” – “Qı zıl 
qar tal” ali or de ni təq dim olu nub. 

Qa za xıs tan Pre zi den ti nin mü va fi q fər ma-
nı na əsa sən, İl ham Əli yev iki öl kə nin iki tə-
rəfl  i si ya si, iq ti sa di və mə də ni mü na si bət lə-
rin möh kəm lən mə si nə və in ki şa fı na xü su si 
töh fə si nə gö rə bu or de nə la yiq gö rü lüb.

Ka sım-Jo mart To ka yev çı xış edə rək bil di-
rib ki, Qa za xıs tan da Azər bay can Pre zi den-
ti ni gör kəm li döv lət xa di mi, Azər bay ca nı 
ta ri xi Zə fə rə, BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 
qət na mə lə ri nə tam mü va fi q ola raq əra zi 
bü töv lü yü nün bər pa edil mə si nə gə ti rib çı-
xar mış şəx siy yət ki mi ta nı yır, eh ti ram bəs-
lə yir lər: “Siz döv lət lə ri miz ara sın da çox-
tə rəfl  i, çox şa xə li əmək daş lı ğın in ki şa fı na 
bö yük töh fə ve rir si niz. Bü tün qa zax xal qı 
adın dan eh ti ram əla mə ti ola raq bu gün Si-
zə “Al tın kı ran” or de ni ni təq dim et mək is-
tər dim”.

Pre zi dent İl ham Əli yev Qa za xıs ta nın ali 
or de ni ilə təl tif edi mə si nə gö rə tə şək kü rü nü  
bil di rə rək de yib: “Bi zim xalq la rı mı zı or taq 
ta rix, or taq kök lər bağ la yır. Bu gün Qa za-
xıs tan və Azər bay can müs tə qil lik yo lun da 
inam la irə li lə yən iki müs tə qil döv lət ki mi iq-
ti sa diy ya tın in ki şa fın da, so sial mə sə lə lə rin 

həl lin də yük sək sü rət nü ma yiş et di rir, dün ya 
are na sın da öl kə lə ri mi zin nü fu zu ar tır. Mən 
bu mü ka fa tı bü tün Azər bay can xal qı na hör-
mət əla mə ti he sab edi rəm... Bu yük sək mü-
ka fat mə nim, əl bət tə ki, mü na si bət lə ri mi zin 
möh kəm lən di ril mə si yo lun da bun dan son-
ra kı fəaliy yə tim də üzə ri mə və zi fə lər qo yur. 
Əmin ola bi lər si niz ki, Qa za xıs tan ilə mü na-
si bət lər bun dan son ra da Azər bay ca nın xa-
ri ci si ya sə tin də priori tet ola caq”.

Döv lət baş çı la rı nın ge niş tər kib də gö rü-
şün dən ön cə Qa za xıs tan tə rə fi n Azər bay ca-
nın iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin bər pa-
sı na ilk töh fə si – Fü zu li şə hə rin də ti ki lə cək 
Uşaq la rın Ya ra dı cı lı ğı nın İn ki şa fı Mər kə zi nin 
təq di ma tı da ke çi ri lib.

Azər bay can Pre zi den ti nü ma yən də he yət-
lə ri nin  iş ti ra kı ilə gö rüş də bu tə şəb bü sə gö-
rə də Qa za xıs tan rəh bə ri nə min nət dar lı ğı nı 
bil di rib: “Bu, bi zim xal qı mı za qar daş ca sı na 
mü na si bə tin da ha bir tə za hü rü, ha zır da bi-
zim ha mı mı zın məş ğul ol du ğu muz Qa ra ba-
ğın bər pa sı işi nə töh fə dir”.

Pre zi dent İl ham Əli yev vur ğu la yıb ki, iki 
öl kə ara sın da mü na si bət lə rin gün də li yi ki-
fa yət qə dər ge niş dir və sə fər proq ra mı na 

20-dən ar tıq sə nə din im za lan ma sı nın da xil 
edil mə si də bu nu gös tə rir.

“Xa ri ci si ya sə tin gün də li yi nə gəl dik də isə 
biz, iş ti rak et di yi miz apa rı cı bey nəl xalq təş-
ki lat lar da ge niş əha tə li mə sə lə lər üz rə fəal 
əmək daş lıq edi rik, daim bir-bi ri mi zi dəs tək lə-
yi rik və əmi nəm ki, bu, gə lə cək də də da vam 
edə cək. Çün ki bi zim əmək daş lıq et di yi miz 
bey nəl xalq təş ki lat la rın sa yı ki fa yət qə dər 
çox dur və hər yer də Qa za xıs tan və Azər bay-
can nü ma yən də lə ri sıx qar şı lıq lı fəaliy yət də-
dir lər”, – de yə İl ham Əli yev əla və edib.

Azər bay can la Qa za xıs tan ara sın da nəq-
liy yat-lo gis ti ka inf rast ruk tu ru nun in ki şa fı, hər 
iki öl kə nin tran zit po ten sialı nın yük səl dil mə-
si ilə bağ lı bö yük plan la rın ol du ğu nu de yən 
döv lət baş çı sı bu nun iq ti sa di-ti ca ri mü na si-
bət lə rin in ki şa fı na da tə kan ve rə cə yi ni vur-
ğu la yıb.

Öl kə lə ri mi zin hu ma ni tar sa hə də əmək-
daş lı ğı nın əhə miy yə ti nə də to xu nan İl ham 
Əli yev bil di rib ki, Qa za xıs ta nın hə diy yə si – 
Uşaq la rın Ya ra dı cı lı ğı nın İn ki şa fı Mər kə zi öl-
kə lə ri miz ara sın da hu ma ni tar əmək daş lı ğın 
da ha bir ele men ti dir.

davamı səh. 2-də
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səh. 3

Musiqi, incəsənət, rəssamlıq, muğam,
aşıq məktəb və mərkəzlərinə müəllimlərin

işə qəbulu üzrə müsahibə keçiriləcək

səh. 3

Polşa orkestri 
azərbaycanlı 
dirijorun 
rəhbərliyi ilə 
çıxış edib

səh. 8

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

Xalqlarımızı ortaq tarix, ortaq köklər bağlayır
Kasım-Jomart Tokayev: “Qazaxıstan və Azərbaycan strateji tərəfdaşlar, müttəfiqlərdir...”

Malazgirt Zəfərinin 951-ci ildönümü ilə 
bağlı tədbirlərdə ölkəmiz də təmsil olunur

Tür ki yə də Ma laz girt Zə fə ri nin 951-ci il dö nü mü tən tə nə li şə kil-
də qeyd edi lir. Bu nun la bağ lı Muş vi la yə ti nin Ma laz girt və Bit lis 
vi la yə ti nin Ah lat ra yon la rın da təd bir lər təş kil olu nub.

Ah la tın Çar ho böl gə sin də ki mil li park da “1071 Sul tan Alp Ars lan 
ota ğı” və müx tə lif öl kə lə rin də təm sil olun du ğu 51 ça dır qu ru lub. 
Azər bay can üçün ça dır mil li par kın ən cəl be di ci mə ka nın da ay rı lıb.

səh. 3

Azərbaycan muğamının bayramı
Sədası artıq azad Qarabağdan,

Şuşadan dünyaya yayılır...

26 av qust “Azər bay can mu ğa mı və İpək Yo lu üzə rin də yer lə şən 
öl kə lə rin mu si qi si gü nü”dür. Bu gün lə bağ lı qə rar 2010-cu il də 
Ka na da nın Niaqa ra şə hə ri nin me ri ya sı və bu şə hər də ke çi ri lən 
bey nəl xalq mu si qi fes ti va lı nın rəh bər li yi tə rə fin dən qə bul olu nub.

Bu ta rix bü tün mu ğam se vər lə rin, bu sə nə ti ya şa dan, ona ya ra-
dı cı lıq və hə yat yo lu nu həsr edən hər kə sin bay ra mı dır. 

...Biz azər bay can lı lar haq lı ola raq mu ğam la rı mız la fəxr edi-
rik. Hər bir azər bay can lı üçün mu ğam xü su si əhə miy yət da şı yır. 
Qərb lə Şərq ara sın da, Bö yük İpək Yo lu üs tün də yer lə şən Azər-
bay can si vi li za si ya la rın qo vuş du ğu bir mə kan da əsr lər bo yu öz 
mə də niy yə ti ni for ma laş dı rıb. Azər bay ca nın zən gin mə də niy yə ti-
nin ən gö zəl in ci lə rin dən bi ri olan mu ğam bi zim mil li sər və ti miz-
dir. Mu ğam Azər bay can xal qı na xas olan ən gö zəl xü su siy yət-
lə rin da şı yı cı sı dır. Tor pa ğa, kök lə rə bağ lı lıq, və tən pər vər lik, mil li 
lə ya qət his si, qo naq pər vər lik, xe yir xah lıq, mər hə mət, emo sional 
zən gin lik – bü tün bu hiss lər mu ğam fəl sə fə si nin əsa sın da dır. Mu-
ğam gö zəl li yin və mə həb bə tin rəm zi dir...

Azər bay can mə də niy yə ti nin ha mi si, mil li in cə sə nə ti mi zin, mu-
si qi mi zin və onun ən zən gin qay na ğı sa yı lan mu ğa mın ya şa-
dıl ma sı və dün ya da ta nı dıl ma sın da müs təs na xid mət lə ri olan 
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın bu söz lə ri bu bən zər siz sə nət ir si nin 
xal qı mı zın mil li-mə nə vi kim li yi üçün də yər və önə mi ni ifa də edir. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci vit se-pre zi den ti, Hey dər Əli-
yev Fon du nun pre zi den ti, UNES CO-nun və ICES CO-nun xoş mə-
ram lı sə fi  ri Meh ri ban Əli ye va nın rəh bər li yi ilə hə ya ta ke çi ri lən la yi hə 
və təd bir lər Azər bay can mu ğam sə nə ti nin ta ri xin də in ti bah ya ra dıb. 
Bu fəaliy yə tin nə ti cə si dir ki, UNES CO tə rə fi n dən bə şə riy yə tin qey ri-
mad di mə də ni irs si ya hı sı na sa lı nan Azər bay can mu ğa mı dün ya nın 
mö tə bər mu si qi sa lon la rın da səs lə nir, al qış la nır, rəğ bət gö rür.

Bu gün bi zim üçün ən önəm li si odur ki, Azər bay can mu ğa mı-
nın sə da sı ar tıq azad Qa ra bağ dan, Şu şa dan, Cı dır dü zün dən 
dün ya ya ya yı lır. İki il ön cə Və tən mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı mız 
ta ri xi Zə fər lə, yurd yer lə ri miz də uca lan bay ra ğı mız la mil li ru hu-
muz da tə zə lə nib, nis gil dən arı nıb, zir və yə uca lıb. Bu ruh uca lı-
ğı nın bir nü mu nə si də Cı dır dü zün də oxu nan mu ğa mı mız, ar tıq 
əzə li mə ka nın da səs lə nən “Qa ra bağ şi kəs tə si”dir. Hey dər Əli yev 
Fon du nun dəs tə yi, Mə də niy yət Na zir li yi və Azər bay can Te le vi-
zi ya sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə Mu ğam Te le vi zi ya Mü sa bi qə si nin qa-
la- kon ser ti nin ilk də fə qa la şə hə ri miz də, mə də niy yət pay tax tı mız 
Şu şa da ke çi ril mə si də bu nun möh tə şəm ifa də si ol du.

Bu gün – 26 av qust Azər bay can mu ğa mı nın bay ra mı dır. 26 
av qust həm çi nin mu ğam sə nə ti mi zə ye ni hə yat və üfüq lər bəxş 
edən tə şəb büs və la yi hə lə rin müəl li fi , Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Bi rin ci vit se-pre zi den ti, Hey dər Əli yev Fon du nun rəh bə ri, 
UNESCO-nun və ICES CO-nun xoş mə ram lı sə fi  ri Meh ri ban xa-
nım Əli ye va nın do ğum gü nü dür. Bu əla mət dar gün mü na si bə ti lə 
Meh ri ban xa nı ma ən xoş ar zu la rı mı zı çat dı rır,  mə də niy yə ti mi zin 
ha mi si ki mi in di yə dək gör dü yü bü tün iş lə rə gö rə də rin min nət dar-
lı ğı mı zı ifa də edir və bu nə cib fəaliy yə tin də ye ni uğur lar di lə yi rik.

Göytürk dövrünün ən qədim yazılı abidəsi
Xə bər ver di yi miz ki mi, Bey nəl xalq Türk 
Aka de mi ya sı nın (BTA) Mon qo lus tan Elm lər 
Aka de mi ya sı nın Ar xeolo gi ya İns ti tu tu ilə 
bir gə apar dı ğı ar xeolo ji təd qi qat lar nə ti-
cə sin də bu öl kə nin Ar xan qay böl gə si nin 
Nom qon dü zün də İl tə riş Xa qa na məx sus 
kül li yə (abi də komp lek si) aş kar edi lib.

Komp lek sin ümu mi sa hə si 49x41,5 
metr dir. Qərb dən şər qə doğ ru oval for ma-
da yer lə şən kül li yə ət ra fın da xən dək qa zı-
lıb, tor paq qa laq la na raq qa la in şa edi lib.

Komp lek sin qərb tə rə fi n də, əra zi nin or ta-
sın da də lik li daş küp (meh rab), daş in san 
fi  qur la rı, iki ba la sı olan şir hey kə li, iki qo yun 
hey kə li var. Komp lek sin gi ri şin dən şər qə 
doğ ru 51 bal bal daş yan-ya na dü zü lüb. On-
la rın ara sın da beş bal bal da şın da Göy türk-
lə rin Aşi na sü la lə si nə aid “dağ ke çi si” rəm zi 
müəy yən edi lib. Bun dan əla və, komp leks də 

iba dət ye ri nin ol du ğu nu sü but edən kər pic 
qa lıq la rı və yo la sə ri lən gil ör tük möv cud dur.

Aş kar la nan daş ki ta bə nin yu xa rı his sə-
si və onun tıs ba ğa şə kil li bü növ rə si iba dət 
ye ri nin qar şı sın da aş kar edi lib. Ta pı lan 
abi də nin iki tə rə fi n də 12 sə tir qə dim türk 
ya zı sı, üçün cü tə rə fi n də isə əs ki soqd 
qra fi  ka sı həkk olu nub.

davamı səh. 6-da

Tarix və ənənənin rəngləri
XX əs rin əv vəl lə rin dən eti ba rən Ba kı nın 
mə də ni mü hi ti təs vi ri sə nə ti mi zə bir çox 
is te dad lı rəs sam, hey kəl tə raş, de ko ra-
tiv- tət bi qi sə nət us ta la rı bəxş edib. Bu 
is te dad la rı coş qun ya ra dı cı lıq ru hu ilə 
sə nə tə sövq edən Azər bay can pay tax tı nın 
qə dim ta ri xi, mə də ni ir si, bü tün fə sil lər də 
özü nə məx sus tə biəti, sa hi lin də yer ləş di yi 
Xə zər, Ab şe ron bağ la rı, İçə ri şə hər, onun 
məx su si aura sı və s. olub. Bu sə nət ənə-
nə si nə sa diq qa lan rəs sam lar dan bi ri də 
Fuad Ma na fov dur. 

Adət-ənə nə lə rə bağ lı lıq, unu dul maq da olan 
bə dii də yər lə ri ya şat maq is tə yi rəs sa mı bu 
möv zu da sil si lə əsər lər ya rat ma ğa sövq edir. 
Bu qə bil dən olan əsər lə rin möv zu su xal qın 
şi fa hi poetik ya ra dı cı lı ğı nı özün də bir ləş di rir. 

səh. 7

Av qus tun 24-də Qo-
bus tan Mil li Ta rix-Bə dii 
Qo ru ğun da “Qər bi 
Asi ya da ib ti dai in cə sə-

nə tin ya ran ma sı, in ki şa fı və 
ya yıl ma sı: Qo bus tan” la yi hə-
si nin ye ku nu na dair mət buat 
konf ran sı ke çi ril di. 

Qo ru ğun di rek to ru Vü qar İsa-
yev bil dir di ki, xa ri ci tə rəf daş-
lar la müş tə rək el mi təd qi qat 
la yi hə lə ri çər çi və sin də 2019-cu 
il dən ic ra sı na baş la nı lan “Qər-
bi Asi ya da ib ti dai in cə sə nə tin 
ya ran ma sı, in ki şa fı və ya yıl ma-
sı: Qo bus tan” la yi hə si nin son 
mər hə lə si ba şa ça tır. Azər bay-
can Res pub li ka sı Mə də niy yət 
Na zir li yi, Qo bus tan Mil li Ta rix-
Bə dii Qo ru ğu, Mad rid Komp lu-
ten se Uni ver si te ti (İs pa ni ya) və 
Fer ra ra Uni ver si te ti nin (İta li ya) 
dəs tə yi ilə hə ya ta ke çi ri lən la yi-
hə nin əsas məq sə di Qo bus tan-

da il kin məs kun laş ma pro se si-
nin təd qi qi, xro no met rik üsul la 

qa yaüs tü təs vir lə rin xro no lo ji 
çər çi və si nin müəy yən edil mə si 

və  üzə ri təs vir li qa ya lar la in san 
məs kən lə ri ara sın da kı əla qə-
ni müəy yən et mək dir. La yi hə də 
Qo bus tan qo ru ğu, AMEA Ar-
xeolo gi ya, Et noq ra fi  ya və Ant-
ro po lo gi ya İns ti tu tu, İs pa ni ya nın 
Mad rid Komp lu ten se, Ro vi ra və 
Vir gi li,  Bar se lo na uni ver si tet lə ri, 
Ka ta lo ni ya İn san Pa leoeko lo gi-
ya sı və So sial Tə ka mül İns ti tu tu 
(IPHES), İta li ya nın Fer ra ra, Mi-
lan və Neapol l’O rien ta le uni ver-
si tet lə ri, bu öl kə nin Mil li Araş dır-
ma Şu ra sı, həm çi nin Fran sa nın 
Mil li El mi Təd qi qat lar Mər kə zi 
iş ti rak edib.

davamı səh. 3-də

Qərbi Asiyada ibtidai incəsənətin 
yaranması, inkişafı və yayılması

Qobustan qoruğunda reallaşan beynəlxalq layihəyə yekun vurulub
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“Qazax yurtası”nda dost süfrəsi

Avqustun24-dəAzərbaycanRespublikasınınPrezi-
dentiİlhamƏliyevvəQazaxıstanRespublikasının
PrezidentiKasım-JomartTokayevAzərbaycan-Qa-
zaxıstandiplomatikəlaqələrinin30illiyimüna-

sibətiləDənizkənarıMilliParkdaqurulmuş“Qazax
yurtası”ilətanışolublar.

Prezidentlərəyurtabarədəməlumatverilib.
Bildirilibki,avqustun1-dəaçılan“Qazaxyurtası”ndadost

və qardaş ölkənin turizmpotensialı təqdim edilir.Avqus-
tun31-dəkdavamedəcəkbuaksiyada“WelcometoKZ”
informasiya-turizmmərkəzitərəfindənziyarətçilərəQaza-
xıstanınmüasir istirahətmərkəzləri,tarixivəadət-ənənə-
ləri, “Qazaxıstan” mehmanxanası, “Şımbulak” dağ-xizək
kurortu,“AirAstana”aviaşirkəti,“Baykonur”kosmodromu,
“Kıran”millişahinovumərkəzivədigər turizmməkanları
iləbağlıətrafıməlumatverilir,təqdimatlarnümayişolunur,
konsertvəəyləncəproqramlarıkeçirilir.Yurtaziyarətçilərin
Qazaxıstanınmüasir inkişafı,mədənivəgəzməli-görməli
yerləri, ölkənin tarixi vəənənələri ilə tanışolmaq,qədim
köçərilərin dünyasına daxil olmaq, Böyük Çöl ölkəsinin
melodiyalarınıdinləmək,milli təamlarınındadınabaxmaq
imkanıyaradır.
Tanışlıqzamanıbildirilibki,ənənəyəgörə,qazaxmillisüf-

rəsiənhörmətliqonaqlarüçünaçılır.
Qeydedəkki,Azərbaycan-Qazaxıstandiplomatikəlaqə-

lərinin30illiyimünasibətilətədbirlərQazaxıstansəfirliyinin,
“DiscoverAlmaty”turizmşirkətinin,“AirAstana”aviaşirkəti-
ninvəQazaxıstanınAzərbaycandakıTicarətEvinindəstəyi
ilətəşkilolunub.
PrezidentİlhamƏliyevvəPrezidentKasım-JomartToka-

yevqazaxmusiqiqrupununifasınıdinləyiblər.
Sonra dövlət başçıları çay süfrəsi arxasında söhbət

ediblər.

Avqustun24-dəAzərbaycan
RespublikasıBaşProkurorlu-
ğununtəşkilatçılığıiləZəngilan
rayonununAğalıkəndində
“AzərbaycanRespublikasının
işğaldanazadedilmişərazilə-
rinəBöyükQayıdış:pozulmuş
hüquqlarvəonlarınbərpası”
mövzusundayüksəksəviyyə-
likonfranskeçirilib.Tədbirdə
dövlətqurumları,beynəlxalq
təşkilatlarınölkəmizdəkinüma-
yəndəliklərivəqeyri-hökumət
təşkilatlarıtəmsilolunub.

Baş prokuror Kamran Əliyev
konfransı açaraq qeyd edib ki, ta-
riximizəqızılhərfərləyazılanşanlı
Zəfər regionumuzda yeni geosiya-
si reallıqlar yaradıb, dövlət başçısı
İlham Əliyevin rəhbərliyi və Birinci
vitse-prezidentMehribanxanımƏli-
yevanın yaxından iştirakı ilə ger-
çəkləşən misli görünməmiş sürətli
bərpa-quruculuq işləri Qarabağ və
ŞərqiZəngəzuraəzəli-əbədisakin-
lərinin qayıdışının təməlini qoyub.
Vətən müharibəsinin Qələbə ilə
başa çatmasından 1 il 8 ay sonra

“Ağıllıkənd”layihəsininilknümunə-
siolaraqZəngilanrayonununAğa-
lı kəndinə əhalinin köçürülməsinə
startverildiyixüsusivurğulanıb.
Ermənistanın hərbi təcavüzü

nəticəsindəməcburi köçkün düş-
müşAzərbaycanvətəndaşlarının,
demək olar ki, bütün fundamen-
tal insan hüquq və azadlıqları-

nınpozulduğuqeydedilib,dövlət
başçısının tapşırığına uyğun ola-
raq, prokurorluq orqanları tərə-
findən aidiyyəti dövlət qurumları
ilə əlaqəli şəkildə erməni təcavü-
zü nəticəsində vətəndaşlarımızın
pozulmuş hüquqlarının bərpası,
ölkəmizə dəymiş maddi-mənəvi
zərərəgörəbütün təqsirli şəxslə-

rinməsuliyyətəcəlbedilməsi isti-
qamətindəzəruritədbirləringörül-
düyüdiqqətəçatdırılıb.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Ko-

missarının Azərbaycandakı nüma-
yəndəsiGuidoAmbroso qaçqın və
məcburiköçkünməsələsininmüasir
dünyanın ən ağrılı problemlərindən
biri olduğunu,ölkəmizinbusahədə
ağır sınaqlardan keçdiyini bildirib,
təmsiletdiyiqurumtərəfindənməc-
buriköçkünlərinqayıdışıüçünzəruri
dəstəyingöstəriləcəyiniqeydedib.
KonfransdadahasonraQaçqın-

ların vəMəcburi Köçkünlərin İşləri
üzrəDövlətKomitəsininsədriRöv-
şənRzayev,AliMəhkəmənin sədr
müavini Çingiz Əsgərov, Vəkillər
Kollegiyasının sədri Anar Bağırov
vəbaşqalarıçıxışediblər.Qeyri-hö-
kuməttəşkilatlarınınnümayəndələri
mövzuiləbağlıfikirlərinibildiriblər.
KonfransiştirakçılarıAğalıkəndi

ilətanışolublar.

əvvəli səh. 1-də
Dövlətbaşçısıonudadiqqətəçatdırıb

ki, iki gün bundan əvvəlSumqayıt şə-
hərininmərkəziküçələrininbirinəqazax
xalqınıngörkəmli oğlu,maarifçi, türko-
loq Əhməd Baytursınovun adı verilib:
“Bu da bizim əcdadlarımıza hörmətin
əlamətlərindənbiridir”.
Prezident Kasım-Jomart Tokayev çı-

xışında Qazaxıstan və Azərbaycanın
stratejitərəfdaşlar,müttəfiqlərolduğunu
vurğulayıb.“Sevindiricihaldırki,bugün
ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlı-
ğın vəmüttəfiqlik qarşılıqlımünasibət-
lərinin dərinləşməsi haqqında Bəyan-
naməimzalanacaq.MənBakıyaxüsusi
missiyailəgəlmişəm–əməkdaşlığımızı
yeni səviyyəyə çatdırmaq missiyası”,
–deyəoəlavəedib.Sonillərdəqarşı-
lıqlı ticarətin həcminin 3 dəfə artdığını
deyənQazaxıstanrəhbəribildiribki,bu,
arxayınlaşmağaəsasvermir,çünkitica-
rətiartırmaqüçünimkanlarvar.
QazaxıstanPrezidentidəikiölkəara-

sında humanitar əməkdaşlığın vacib-
liyini xüsusi vurğulayıb: “Burada çox
böyük imkanlar var. Fikrimcə, gələn il
ölkələrimizin hökumətləri arasında ra-
zılaşma əsasında QazaxıstandaAzər-
baycan mədəniyyəti ongünlüyü keçirə
bilərik.Sizinmədəniyyətəböyükmaraq
qalmaqdadır. Güman edirəm ki, bizim
insanlarAzərbaycanmədəniyyətiüçün
darıxıblarvəbizAzərbaycanmədəniy-
yətinin görkəmli nümayəndələrini öz
ölkəmizdəböyükməmnuniyyətləqəbul
edəbilərik”.

Şuşa və Türküstan 
qardaşlaşır: Azərbaycan-

Qazaxıstan sənədləri imzalanıb
Avqustun24-dəgeniştərkibdəgörüş

başaçatdıqdansonraAzərbaycanRes-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin
və Qazaxıstan Respublikasının Prezi-
denti Kasım-Jomart Tokayevin iştirakı
ilə Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri
imzalanıb.
Prezidentlər İlhamƏliyev və Kasım-

Jomart Tokayev “Azərbaycan Res-
publikası ilə Qazaxıstan Respublikası
arasında2022-2026-cıillərüzrəəmək-
daşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında
Kompleks Proqram”ı və “Azərbaycan
Respublikası ilə Qazaxıstan Respub-
likası arasında strateji münasibətlərin
möhkəmləndirilməsi vəmüttəfiqlik qar-
şılıqlıfəaliyyətinindərinləşdirilməsihaq-
qındaBəyannamə”niimzalayıblar.
“Azərbaycan Respublikasının Mədə-

niyyətNazirliyi iləQazaxıstanRespub-
likasınınMədəniyyətvəİdmanNazirliyi
arasında 2022-2025-ci illər üçün mə-
dəniyyət sahəsində əməkdaşlığa dair

Proqram”ı Azərbaycanın mədəniyyət
naziri Anar Kərimov və Qazaxıstanın
Başnazirininmüavini,xariciişlərnaziri
MuxtarTleuberdiimzalayıblar.
Həmçinin“AzərbaycanRespublikası-

nınXarici İşlərNazirliyi vəQazaxıstan
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi
arasında2023-2024-cüillərüzrəƏmək-

daşlıqPlanı” (Azərbaycanınxarici işlər
naziri Ceyhun Bayramov və Qazaxıs-
tanınBaşnazirininmüavini,xarici işlər
naziri Muxtar Tleuberdi tərəfindən) və
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti
ilə Qazaxıstan Respublikası Hökumə-
ti arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq
haqqında Saziş” (Azərbaycanın xarici
işlərnaziriCeyhunBayramovvəQaza-
xıstanınBaşnazirininmüavinivəzifəsi-
niicraedən,ticarətvəinteqrasiyanaziri
SerikJumanqarin)imzalanıb.
Bundan əlavə, səfər çərçivəsində

Azərbaycan və Qazaxıstanın müvafiq
strukturlarıarasındaəməkdaşlıqsənəd-
ləri–AzərbaycanRespublikasınınMe-
dianın İnkişafıAgentliyi iləQazaxıstan
İnformasiya və İctimai İnkişaf Nazirliyi
arasındamemorandum,ADAUniversi-
teti ilə Qazaxıstan Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası arasın-
da memorandum, aidiyyəti nazirliklər
arasında nəqliyyat, informasiya-kom-
munikasiya texnologiyaları sahəsində
memorandum,özəl sektorun işbirliyinə
dairsazişlərimzalanıb.
İmzalanan sənədlər arasında Azər-

baycanınŞuşaşəhərivəQazaxıstanın
Türküstan şəhəri arasında qardaşlaş-
ma əlaqələrinin qurulması haqqında
protokol,MingəçevirvəUralskşəhərlə-
riarasındaəməkdaşlıqmemorandumu
davar.Onudaqeydedəkki,Türküstan
şəhəri 2017-ci ildə “Türk Dünyasının
MədəniyyətPaytaxtı”olub,2023-cüildə
bumissiyanıŞuşaşəhəridaşıyacaq.

***
Sənədlərin imzalanması mərasimin-

dənsonraAzərbaycanvəQazaxıstanın
dövlətbaşçılarımətbuatüçünbəyanat-
larlaçıxışediblər.
AzərbaycanPrezidentiimzalanan20-

dənçoxsənədinikitərəfimünasibətlə-

rin daha geniş hüquqi bazasını təmin
edəcəyini vurğulayıb: “Əlbəttə, həmin
sənədləriçərisindəQazaxıstaniləAzər-
baycanarasındastratejimünasibətlərin
möhkəmlənməsivəmüttəfiqlikqarşılıqlı
əlaqələrinin dərinləşməsi haqqında in-
dicə imzalanmış Bəyannaməni xüsusi
qeyd etmək istərdim. Bu Bəyannamə-
nin adı sənədin əhəmiyyətinə dəlalət
edir.Biztəkcəstratejitərəfdaşlardeyil,
həmdəmüttəfiqlərik.Əlbəttə,bu,bizim
üzərimizə xüsusi məsuliyyət qoyur və
bizbuməsuliyyətəhazırıq.Bəyannamə
bizim əməkdaşlığımızın çox istiqamət-
lərini ehtivaedir vəəlbəttə ki, gələcək
fəaliyyətimiz üçün çox ciddi baza kimi
xidmətedəcək”.
Bəyannamədə Azərbaycanın Mər-

kəzi Asiyanın beş ölkəsi ilə çoxtərəfi
əməkdaşlığınıngələcəkdəmümkün in-
kişafınındaəksinitapdığınıdiqqətəçat-
dıranİlhamƏliyevdeyib:“Fikrimcə,bu
datəbiidir,çünkixalqlarımızıntarixidə,
ənənələridə,mədəniyyətidəbütünsa-
hələrdədahasıxqarşılıqlıfəaliyyətgös-
tərilməsinitələbedir”.

Füzulidə Kurmanqazının 
adını daşıyacaq mərkəz 

dostluğumuzun simvolu olacaq
AzərbaycanPrezidentiişğaldanazad

edilmişərazilərdəgörülən işlər barədə
dəhəmkarınaməlumatverdiyinideyib:
“Ölkələrimizi birləşdirən Orta Dəhlizin
çoxböyükperspektivlərivar.Artıqhəm
Qazaxıstanda, həm də Azərbaycanda

böyükhəcmliyüklərinəqletməyəimkan
verənmüasirinfrastrukturyaradılıb.La-
kinbizəməkdaşlığıngələcəkistiqamət-
lərinimüəyyənetmişikki,OrtaDəhlizin
buraxıcılıqqabiliyyətinidahadaartıraq.
BirgəBəyannamədəAzərbaycanınŞər-
qi Zəngəzur rayonunun Azərbaycanın
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bir-
ləşdirilməsinin vacibliyi də qeyd edilib.
BudaOrtaDəhlizin tərkibhissəsiola-
caq”.
Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhə-

rində Uşaqların Yaradıcılığının İnkişafı
Mərkəzinin yaradılması təşəbbüsünə
görəQazaxıstanındövlətbaşçısınabir
daha təşəkkürünü bildirib: “Biz Qaza-
xıstanda keçmiş məcburi köçkünlərin
qayıtmasıprobleminənədərəcədəsə-
mimimünasibət bəsləndiyini, bu prob-
leminQazaxıstanüçündənədərəcədə
aktualolduğunubirdahagördük.Butə-
şəbbüsə görə çox təşəkkür edirik. Bu,
dostluğun, qardaşlığın, həmrəyliyin tə-
zahürüdür. Əminəm ki, qazax xalqının
böyükoğluKurmanqazınınadını daşı-
yacaqUşaqlarınYaradıcılığınınİnkişafı
Mərkəzi həm də Qazaxıstan-Azərbay-
candostluğumərkəziolacaq”.
Qazaxıstan Prezidenti qeyd edib ki,

ərazi bütövlüyünü Zəfərlə bərpa edən
Azərbaycanözinkişafınınyenidövrünə
qədəmqoyub: “Biz, həmçininQaraba-
ğınvəŞərqiZəngəzurunnecədinamik
dirçəldildiyini görürük. Sizin şəxsi səy-
ləriniz sayəsində yaxın gələcəkdə bu
region çiçəklənən diyara çevriləcək,
buna heç bir şübhə yoxdur. Qazaxıs-
tan öz tərəfindən bu nəcib işə əlindən
gələntöhfəniverməyəhazırdır.Bugün
bizim hədiyyəmizin təqdimatı keçirildi,
qazax xalqı adından burada, – Füzuli
şəhərini nəzərdə tuturam, – gələn ilin
sonunadək Kurmanqazı adına incəsə-
nətməktəbitikiləcək.Buobyektininşası
Qazaxıstanınaparıcı “Bİ” tikinti şirkəti-
nəhəvaləedilib...”.
Kasım-JomartTokayevAzərbaycana

rəsmi səfərinin əlamətdar yubiley tari-
xinə – ölkələrimiz arasında diplomatik
münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi
ərəfəsinətəsadüfetdiyinidəvurğulayıb.
“Biz kifayət qədər böyük yol keçmişik
və bu gün ölkələrimiz arasında strate-
ji tərəfdaşlıqvəmüttəfiqlikbarədə tam
əsasla danışırıq. Bu əməkdaşlığın ge-
nişləndirilməsi,şaxələndirilməsibarədə
Bəyannaməimzalanıb.Bu,irəliyədoğ-

ru real addımdır. Bizim aramızda eti-
madaəsaslanansiyasidialoqqurulub,
dövlətlərimiz beynəlxalq məkanlarda,
ilknövbədə,BirləşmişMillətlərTəşkila-
tında,ATƏT-də,TürkDövlətləriTəşkila-
tındaəməkdaşlıqedirlər...”.

“Mədəni-humanitar məsələlər 
birgə səylərlə zənginləşir”
QazaxıstanPrezidentimətbuat üçün

bəyanatında da ölkələrimiz arasında
mədəni-humanitar əməkdaşlığın önə-
minidiqqətəçatdırıb:“Sevindiricihaldır
ki, gündəlikdə duran mədəni-humani-
tar məsələlər birgə səylərlə zənginlə-
şir, bu da, əlbəttə, xalqlarımızın daha
dayaxınlaşmasınaköməkedir.Bugün
mən ölkəmizdə Azərbaycan mədəniy-
yəti ongünlüyünün keçirilməsi barədə
təşəbbüs irəli sürdüm. Bu tədbirin po-
pulyarlığına heç bir şübhəm yoxdur,
çünkixalqımızAzərbaycanmədəniyyəti
üçün,sizingörkəmliincəsənətxadimlə-
riüçündarıxıb.Mənümidvaramki,bu
tədbirbaştutacaqvəuğurqazanacaq.
Bundanbaşqa,bizölkələrimizarasında
mədəniyyətxadimlərindənibarətnüma-
yəndəheyətlərininmübadiləsinihəyata
keçirməkbarədərazılığagəldik”.
Kasım-JomartTokayevSumqayıtşə-

hərində küçələrdən birinə qazax xal-
qının görkəmli nümayəndəsi, türkoloq
Əhməd Baytursınovun adının verilmə-
sininəhəmiyyətinivurğulayıb:“Əlamət-
darhaldırki,ƏhmədBaytursınov1926-
cı ildə məhz burada, Bakı şəhərində
keçirilmiş Birinci Ümumittifaq Türkoloji
Qurultayınınnümayəndəsiolub.Mənim
fikrimcə,bufaktbirdahagöstərirki,öl-
kələrimizvəxalqlarımızarasındaəlaqə-
lərhəmişəçoxsıxolub”.
Bir neçə il öncə Qazaxıstanın pay-

taxtıNur-Sultanşəhərininküçələrindən
birinəAzərbaycan xalqının böyük oğlu
HeydərƏliyevinadınınverildiyinixatır-
ladanKasım-JomartTokayevbildiribki,
ötənmüddətdəşəhərinkişafedərəkbö-
yüyüb,dahaböyükküçəvəprospektlər
salınıb: “Buna görəmən qərara aldım
və paytaxtın akiminə müvafiq tapşırıq
verdimki,o,bizimpaytaxtınböyükkü-
çələrindən və yaprospektlərindənbiri-
nəHeydərƏliyevin–bizimçoxböyük
hörmətbəslədiyimiz,ölkəmizdəsəmimi
ehtirambəsləniləninsanınadınınveril-
məsinitəklifetsin”.

Xalqlarımızı ortaq tarix, 
ortaq köklər bağlayır

Kasım-Jomart Tokayev: “Qazaxıstan və Azərbaycan strateji tərəfdaşlar, müttəfiqlərdir...”

Füzulidə uşaqlar üçün inşa ediləcək mərkəzin layihəsi ilə tanışlıq
Avqustun24-dəAzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyev
vəQazaxıstanRespublikasınınPrezidentiKasım-JomartTokayev
Qazaxıstanın“Bİ-Group”HoldinqitərəfindənFüzulişəhərindəuşaqlar
üçüninşaediləcəkKurmanqazıadına(XIXəsrdəyaşamışqazaxxalq
musiqiçisi,məşhurdombraifaçısı,bəstəkarKurmanqazıSağırbayulı
–red.)YaradıcılığınİnkişafıMərkəzininlayihəsiilətanışolublar.

“Bİ-Group”HoldinqinDirektorlar
Şurasının sədri Aydın Raximba-
yevdövlətbaşçılarınalayihəbarə-
dəməlumatverib.Bildiribki,layi-
həQazaxıstanPrezidentininşəxsi
tapşırığı əsasında qısa müddət
ərzində hazırlanıb. Mərkəz dörd
istiqaməti əhatə edəcək: musiqi
–vokalvəxoroxuma;müasirtex-
nologiyalar,yaradıcılıq–dulusçu-
luq sənəti, heykəltəraşlıq; idman
–oyunzalları,xoreoqrafiya.

Məlumatverilibki,2hektarəra-
zidəmüasirmemarlığa uyğun bi-
nalar,amfiteatr inşaediləcək.Bu-
rada uşaqların yaradıcılığını üzə
çıxarmaqvəinkişafetdirməküçün
hərcürşəraitolacaq.Sonralayihə
barədəvideoçarxnümayişetdirilib.
Prezident İlham Əliyev Qaza-

xıstan tərəfindən ikiayəvvəl irəli
sürülən təşəbbüslə bağlı layihə-
ninbeləoperativşəkildəhazırlan-
masınagörətəşəkkürünübildirib.

Qeydedibki,FüzulişəhərininBaş
planıdatəsdiqlənib,artıqyaşayış
fondununilktikililəribaşlayır.Mər-

kəzin ətrafındakı infrastrukturla
bağlıbütünməsələləridəbizpa-
ralelhəlledəcəyik.

Ağalı kəndində ilk konfrans
Böyük Qayıdış: pozulmuş hüquqlar və onların bərpası
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ki, 2019-cu ildən icrasına baş-
lanılan müştərək tədqiqat işləri
pandemiya ilə əlaqədar müəy-
yən fasilələrlə davam edib. La-
yihə çərçivəsində qoruq əra-
zisindəki Böyükdaş dağının
yuxarı səki sahəsində yerləşən
Anazağasığınacağınınqayaüs-
tü təsvirlərinin qeydiyyatı aparı-
lıb,1960,1970və1980-ciillərdə
arxeoloqlar İ.Cəfərzadə,C.Rüs-
təmovvəF.Muradovatərəfindən
həyatakeçirilmişarxeolojiqazın-
tılar zamanı qeydəalınmışmə-
dənitəbəqəvəqoruğunfondun-
dasaxlanılanüzəritəsvirlidaşlar
müasir elmi metodlarla öyrəni-
lib.Təsvirlərinminimumyaşının
müəyyənləşdirilməsi üçün təs-
virli qayalarla birbaşa əlaqədə
olan 1977-ci ildə C.Rüstəmov
tərəfindən arxeoloji qazıntı işlə-
ri aparılmış kiçik sahədəqeydə
alınmışmədəni təbəqəyə baxış
keçirilib. Ərazidə ilkin mərhələ-
də aparılan tədqiqatlar zama-
nı insan fəaliyyəti ilə bağlı olan
Mezolit dövründən (təxminən
10000iləvvəl)Ortaəsrlərə(XV
əsr)qədərkidövrüəhatəedən5
arxeolojitəbəqəqeydəalınıb.
Son zamanlar əcnəbi mütə-

xəssislərtərəfindənqoruğaelmi
tədqiqatməqsədiləçoxsaylımü-
raciətlər edildiyini deyən direk-
tor Qobustan abidələrinin artıq
dünya mütəxəssislərinin diqqət
mərkəzində olduğunu bildirdi.
O, eyni zamanda xarici ölkələr-
dəaparılacaqelmitədqiqatlayi-
hələrindəqoruqəməkdaşlarının

iştiraketməsibarədədəilkinra-
zılığagəlindiyinidiqqətəçatdırdı.

***
Mətbuat konfransında iştirak

edən tədqiqat qrupunun üzvü,
İspaniyanın Rovira və Virgini-
ya Universitetinin professoru
Manuel Vaquero Rodrigez Qo-
bustanı qayaüstü incəsənətinin
əhatəetdiyi tarixiçərçivəninge-
nişliyi, mövzu müxtəlifiyi, ayrı-
ayrı dövrlərin həyat səhnələrini
əksetdirməsi, təsvirlərininmüx-
təliftexnikiüsullarlarealçəkilmə-
si cəhətdən tayı-bərabəri olma-
yan qədim abidələr kompleksi
adlandırdı. Mütəxəssis apardıq-
ları tədqiqat işindən danışaraq
qeydetdiki,sonelmitədqiqatlar
nəticəsində ərazidən daşmate-

riallar,insanlartərəfindənovlan-
mışheyvanların(qoyun,keçi,at
vəiribuynuzlu)sümükləri,bəzək
əşyaları,keramikavəson10000
ilərzindəətrafmühitinnecədə-
yişdiyini anlamağa imkan verən
kömürqalıqlarıaşkarolunub.
İspaniyalı professor qeydə alı-

nan ənmaraqlı tapıntılardan biri
–Mezolitdövrünəaidedilən5-ci
təbəqədə aşkar olunan insana
məxsus osteoloji (sümük) qalıq-
lar barədə ətrafıməlumat verdi:
“Aşkar olunan qalıqlar 4-8 yaş
arası uşağın ayaq sümükləridir.
Ərazidə üzə çıxarılan və bu ta-
pıntıhaqqındadahaçoxməlumat
əldəetməyəköməkedəcəkəlavə
təhlil gözləyən artefaktları insan
qalıqlarının dəfnə aid olduğunu
ehtimaletməyəimkanverir”.

Bildirildiki,butapıntılar70-ci
illərdə C.Rüstəmov və F.Mura-
dovatərəfindənaparılanqazın-
tılar zamanıAnazağadaaşkar
olunmuşməlum insan qalıqları
ilə üst-üstə düşür. Qobustanın
uzun dövrlü qayaüstü təsvir-
lərinin burada yaşayan insan-
ların mənəvi aləmini, incəsə-
nət duyumunu öyrənmək üçün
əvəzsizxəzinəolduğunudeyən
ispan mütəxəssis gələcəkdə
aparılacaq tədqiqatların aşkar
olunmuşosteolojiqalıqlarınya-
şınıdahadəqiqmüəyyənləşdir-
məyə, C.Rüstəmov və F.Mura-
dova tərəfindən aşkar olunan
digərskeletqalıqlarıiləəlaqəni
müəyyən etməyə imkan verə-
cək.“Anazağadakıinsanqalıq-
larısonovçu-yığıcıcəmiyyətinin

ənənəvirituallarınınvəsimvolik
davranışlarının öyrənilməsin-
dəaçarrolunuoynayır.Sonrakı
tədqiqatlarqalıqlarıaşkarolun-
muş uşağın DNT-sini və onun
daha çox ovçu-yığıcı Avrasiya
populyasiyaları ilə əlaqələrini
müəyyən etməyə əsas yara-
dacaq. Eyni zamanda izotopik
analiz bu insanların gündəlik
qidalanmasıhaqqındaməlumat
əldəetməyə imkanverəcək”,–
deyəispaniyalımütəxəssisəla-
vəetdi.
İspaniyada da Qobustana

bənzərinsanlarınqədimyaşayış
məskənlərinin olduğunu deyən
ManuelVaqueroRodrigezbildir-
diki,onlarbir-birlərindənminlər-
ləkilometrməsafədəyerləşsələr
də, insanların yaşayış tərzində,

ovzamanıistifadəetdiklərialət-
lərdə bir oxşarlıq sezilir: “Azər-
baycandaolduğukimi,İspaniya-
dadaPaleolit,Mezolitdövrünün
insanlarıovçuluqlaməşğulolub.
Bununla yanaşı, fərqlərin oldu-
ğunudagörürük.Dahasonrakı
dövrlərdə formalaşan mədəni
qatlardainsanlarınistifadəetdiyi
alətlər, qayaüstü öküz təsvirləri
bunudeməyəəsasverir”.
Çıxışlardan sonra media nü-

mayəndələrinin sualları cavab-
landırıldı.
Mətbuat konfransından son-

ra media nümayəndələri üçün
qoruq ərazisində infotur təşkil
olundu.
Qeydedəkki,“QərbiAsiyada

ibtidai incəsənətin yaranması,
inkişafıvəyayılması:Qobustan”
layihəsiüzrətədqiqatlardaİspa-
niyadan Markos Qarsiya Diez
(MadridKomplutenseUniversi-
teti),ManuelVaqueroRodriges
(Rovira və Virgili Universiteti),
BiankaOçoaFreyl(BasklarÖl-
kəsi Universiteti),  Dario Siqari
(İtaliyanın Ferrara Universiteti,
PortuqaliyanınKoimbraUniver-
siteti) və Qobustan Milli Tarix-
BədiiQoruğununəməkdaşıSe-
vincŞirinliiştirakediblər.Qoruq
əməkdaşları Günay Verdiyeva,
TuranYunusvəRəfaelBəkirov
tədqiqatlara köməkçi qismində
cəlbolunublar.

Lalə Azəri

Qərbi Asiyada ibtidai incəsənətin yaranması, inkişafı və yayılması
Qobustan qoruğunda reallaşan beynəlxalq layihəyə yekun vurulub

Sankt-Peterburqda MDB ölkələri 
kinostudiya rəhbərlərinin görüşü

Xəbərverdiyimizkimi,21-24avqusttarixindəRusiyanın
Sankt-Peterburqşəhərində“Lendok”Kinostudiyasının
90illikyubileyinəhəsrolunmuştədbirlərtəşkiledilib.
TədbirlərdəC.Cabbarlıadına“Azərbaycanfilm”Kinostu-

diyasınındirektoruNazimHüseynovdaiştirakedib.

“Azərbaycanfilm”dənverilənməlumatagörə,yubileyçərçivə-
sində Beynəlxalq “Lendok” Film Festivalı keçirilib. Festivalda
MDB ölkələrinin studiya rəhbərləri və prodüsermərkəzlərinin,
onlayn platformaların nümayəndələri, rejissor, prodüser, kino-
təndiqçivəjurnalistləriştirakediblər.

MDBölkələrikinostudiyalarının“qızılkolleksiya”sındanfilmlər
dəfestivalçərçivəsindətamaşaçılaratəqdimolunub.Busırada
“Azərbaycanfilm”inistehsalıolan“İstintaq”(1979,rejissorRasim
Ocaqov)filminümayişetdirilib.
Qeydedəkki,festivalçərçivəsində“Lendok”kinostudiyasında

ilkdəfəMDBölkələrininkinolayihələrininpitçinqi,həmçininbey-
nəlxalqkonfranskeçirilib.

Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin 
müsahibə mərhələsi keçiriləcək

MədəniyyətNazirliyiiləDövlətİmtahanMərkəzitərə-
findən7avqusttarixindəuşaqmusiqi,incəsənət,
rəssamlıq,muğam,aşıqməktəbvəmərkəzlərinə
müəllimlərinişəqəbuluiləbağlıtestimtahanının

keçirilməsibarədəməlumatvermişdik.Testimtahanında
qeydiyyatdankeçən1992namizəddən1709nəfərimtahan-
daiştirakedib,onlardan482nəfərtələbolunankeçidbalını
toplayaraqmüsabiqəninmüsahibəmərhələsindəiştirak
hüququqazanıb.

Testimtahanındauğurlunəticəgöstərərəkmüsahibəmər-
hələsinəburaxılannamizədlərtopladıqlarıbalavəixtisasla-
rınauyğunolanvakantvəzifələrüzrəmüsahibələrdəiştirak
etməküçün25-29 avqust tarixindəqeydiyyatdankeçməli-
dirlər.Bununüçün“Müsahibəmərhələsiüzrəvakansiyase-
çimimüraciətforması”nı(https://bit.ly/3pJmaZL)doldurmaq
lazımdır.
Müsahibədəiştiraketməküçünmüraciətetmişnamizədinfor-

mavasitəsilədaxiletdiyiməlumatlarıntamlığı,həqiqiliyivəna-
mizədinmüvafiqvakantvəzifənintutulmasışərtlərinəuyğunluğu
yoxlanılaraq,məlumatlarındüzgünlüyütəsdiqedildikdənsonra
namizədəmüsahibələrinkeçirilməyerivəvaxtıbarədəməlumat
veriləcək.
Namizədmüəyyənedilmişşərtlərəcavabvermədikdə,habelə

onuntərəfindənbilərəkdənyanlışməlumatlarınverilməsiaşkar
edildiyihaldanamizədinmüsahibədəəldəetdiyinəticələretibar-
sızhesabediləcək.
Müsahibəmərhələsi5-9sentyabrtarixindəkeçiriləcək.
Qeydedəkki,hərbirnamizədixtisasınauyğunolaraqmak-

simum5vakantyerseçəbilər.Topladığıbalavəmüvafiqixti-
sasauyğunvakantyerolmadığıhaldanamizədtestimtahanı
nəticələrinəuyğunolaraq2ilərzindəMədəniyyətNazirliyitə-
rəfindəntəşkilolunanmüsahibələrdəiştiraketməkhüququna
malikdir.

ÇexiyanınpaytaxtıPraqadaav-
qustun20-dəbaşlayanBeynəl-
xalqMuzeylərŞurasının(ICOM)
26-cıBaşKonfransıdavam
edir.TədbirdəICOMAzərbay-
canMilliKomitəsininnümayən-
dəheyətidəiştirakedir.

Tədbir çərçivəsində ICOM-un
Fəlakət risklərinin idarəolunma-
sı üzrə Beynəlxalq Komitəsinin
konfransıdakeçirilib.ICOMAzər-
baycan Milli Komitəsinin sədri,
AzərbaycanMilliXalçaMuzeyinin
direktoruŞirinMəlikovakonfrans-
da “Qarabağın timsalında hərbi
münaqişələrdövründəmədəni-ta-
rixiabidələrinvəmuzeylərindağı-
dılması”mövzusundaçıxışedib.
Xalça Muzeyindən bildirilib

ki, direktor çıxışında dünyadakı
hərbi əməliyyatlar zamanınadir
abidələrin,dəyərlimaddimədə-
niyyət nümunələrinin dağıdıldı-
ğını,sənətəsərlərininoğurlandı-
ğını, talan edildiyini vurğulayıb.

Diqqətəçatdırılıbki,30iləyaxın
Ermənistanınişğalıaltındaqal-
mış Azərbaycan torpaqlarında
damədəniirs,muzeyləreyniaqi-
bətiyaşayıb.Bumüddətərzində
həmin ərazilərdəki mədəni irs
qəsdənvəardıcıl şəkildəməhv
edilib.ŞirinMəlikovamədəni ir-
sin qorunması məsələsində et-
nik,dinivəyamilliayrı-seçkiliyə
yol verilməsinin qəbuledilməz
halolduğunubildirib,beynəlxalq
təşkilatların bütün bəşəriyyətin
maddiirsininqorunmasındaeyni
həssaslığıgöstərməsininvacibli-
yiniqeydedib.

Hərbi münaqişələr dövründə 
mədəni abidələrin dağıdılması

Xalça Muzeyinin direktoru beynəlxalq konfransda 
Qarabağda törədilən talandan danışıb

Paytaxt kitabxanalarında tədbirlər

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsi
SəbailrayonMərkəzləşdirilmişKi-
tabxanaSisteminin(MKS)6nömrəli
filialı“Kitabbizimdostumuzdur”

başlığıaltındaoxucularlagörüşkeçirib.
Başidarədənbildirilibki,kitabxanada
uşaqlarüçündünyaədəbiyyatınümu-
nələrindənibarətsərgidətəşkiledilib.
Söhbətzamanıkitabxananınfəaloxucu-
larıyaytətilindəmütaliəetdiklərikitablar
barədədanışıblar.KitabxanaçıA.Əliye-
vauşaqlarüçün“Şuşa”kitabıhaqqında
daməlumatverib.

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsiXəzər
rayonMKS-nin1nömrəlifilialında“Qəhrə-
manlarımızı tanıyaq” adlı tədbir keçirilib.
Tədbirdəkitabxananınazyaşlıoxucularına
44 günlük Vətən müharibəsi şəhidləri və
qazilərininqəhrəmanlıqlarıhaqqındaməlu-
matverilib.

Yasamal rayonMKS-nin 2 nömrəli filialı
“Gəncləri narkotiklərdən uzaq tutaq” adlı
maarifəndirici tədbir keçirib. Filialın müdi-
ri Yəmən Əmirova və digər çıxış edənlər
narkomaniyanıninsansağlamlığıüçüntəh-
lükəli fəsadları haqqında söz açıb, bəşəri
bəlaya qarşı mübarizədə maarifəndirmə
işininvacibliyinivurğulayıblar.Qeydolunub
ki,buxüsusdamədəniyyətocaqlarınınüzə-
rinəmühümməsuliyyətdüşür.Ocümlədən
kitabxanalarda narkomaniya mövzusunda
tədbirlərkeçirilir, sərgilərhazırlanır.Sonda
tədbiriştirakçılarımövzuiləəlaqədarhazır-
lanmışstendlətanışolublar.
YasamalrayonMKS-nin4nömrəlifilialının

birgətəşkilatçılığıvəGəncəRegionalMədə-
niyyət İdarəsi Samux rayon Heydər Əliyev
Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Xurşidbanu Natə-
vanın(1832-1897)190illiyinəhəsrolunmuş
virtualgörüşkeçirilib.GörüşəGəncə,Samux,
Şirvan,Şabran,Zərdab,Hacıqabul,Cəlilabad

rayonlarının Heydər Əliyev mərkəzlərinin,
MKS-nindirektorlarıvəəməkdaşlarıqatılıblar.
Samux rayon Heydər ƏliyevMərkəzinin

direktoru Nuranə Həsənova, Yasamal ra-
yon MKS-nin 4 saylı filialının əməkdaşla-
rı İradə Hüseynova, Zərəngiz Mansurova
mövzu iləbağlıçıxışediblər.Z.Mansurova
müəllifiolduğu“Xanqızı”poemasındanbir
parçanısöyləyib.

Malazgirt Zəfərinin 951-ci ildönümü ilə bağlı 
tədbirlərdə ölkəmiz də təmsil olunur

TürkiyədəMalazgirtZə-
fərinin951-ciildönümü
təntənəlişəkildəqeyd
edilir.BununlabağlıMuş

vilayətininMalazgirtvəBitlis
vilayətininAhlatrayonların-
datədbirlərtəşkilolunub.

Ahlatın Çarho bölgəsindəki
milli parkda “1071 Sultan Alp
Arslanotağı”vəmüxtəlifölkələ-
rindətəmsilolunduğu51çadır
qurulub.Azərbaycanüçünçadır
milli parkın ən cəlbediciməka-
nındaayrılıb.
AzərbaycanQarsşəhərindəki

Baş Konsulluğu tərəfindən ça-
dırda sərgilər təşkil edilib. Ça-
dırdaQarabağZəfərini,eləcədə
Şuşa şəhərinin füsunkar görü-
nüşünüəks etdirən fotolar,milli
mətbəximizdənnümunələr,yerli
məhsullarımız, mədəniyyətimizi
vətariximiziözündəehtivaedən

əsərlərsərgilənir,millimusiqinü-
munələrimizsəsləndirilir.
Bitlis valisi Oktay Çağatay,

Ahlatınbələdiyyəbaşqanı Ab-
dülalimMümtazÇoban,Türkiyə
OxçularVəqfininsədriƏliHey-
dərYıldızvədigərşəxslərAzər-

baycançadırınıziyarətediblər.
Xatırladaqki,Bitlisvilayətinin

Ahlat rayonu ərazisində təşkil
olunan mərasim müxtəlif böl-
mələrdən ibarətdir.Ayrı-ayrıöl-
kələrləyanaşı,Türkiyəninəksər
bölgələri burada təmsil olunur.

Türkiyənintarixi,müasirhəyatı,
inkişafıbuməkandageniştəbliğ
olunur.
AzərbaycanınXalqartistiAzə-

rindəMalazgirtZəfərinin951-ci
ildönümü münasibətilə Ahlatda
təşkiledilənkonsertproqramın-
da çıxış edib. Konsertə sakin-
lər və qonaqlar böyük maraq
göstəriblər. “Mehtəran” birlikləri
“Mehtərmarşı” ifaları iləməra-
simdəböyükcoşquyaradıblar.
1071-ciilavqustun26-dabaş

verənMalazgirtdöyüşündəSəl-
cuq hökmdarıAlpArslanın qo-
şunları Bizans imperatoru Ro-
men Diogen ordusu üzərində
tarixiqələbəqazanıb.Buzəfər
Anadolunun qapılarını əbə-
di olaraq türklərə açıb. Səlcuq
dövləti iləBizansarasındamü-
qavilə imzalanıb vəŞərqiAna-
dolutorpaqlarıtürklərinnəzarə-
tinəkeçib.
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SabirabadRMİŞirvanşəhərMədəniyyətMərkəzininŞirvan
Folklorevi“MədəniyyətxəzinəmizŞuşa”adlıtədbirkeçirib.
TədbirdəŞuşahaqqındaşeirlərsəsləndirilib,vətənpərvərlik
ruhundamahnılarifaedilib.

***
Ağcabədi RMİ Ağ

dam rayon MKSnin
50 saylı Şıxbabalı
kənd kitabxanasının
əməkdaşları “Şuşa–
270” adlı sərgi təşkil
ediblər. Sərgidə mə
dəniyyət paytaxtımız
Şuşanın tarixi abidə
ləri, görkəmli şəxsiy
yətlərivəMilliQəhrə

manlarınahəsrolunmuşkitablarvəfotolarnümayişetdirilib.

***
Tərtər şəhərindəki Heydər Əliyev adına parkda “Şuşa İli” ilə

bağlıtədbirkeçirilib.İştirakçılarəvvəlcəşəhərinmərkəzimeyda
nındauluöndərHeydərƏliyevinabidəsiniziyarətedərəkönünə
güldəstələridüzüblər.Tədbirdəmədəniyyət işçilərMollaPənah
Vaqif vəXurşidbanuNatəvanınobrazlarınıcanlandırıblar.Kənd
mədəniyyətmüəssisələrininözfəaliyyətdərnəkləritərəfindən“Şu
şaİli”iləbağlıhazırlanmışəlişlərininsərgisinəbaxışkeçirilib.

Tərtər Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçı
sıMüstəqimMəmmə
dov, Bərdə RMİnin
rəisiVəsiləMöhsümo
vavəŞuşanınazadlı
ğıuğrundadöyüşlərdə
iştirak edən qaziləri
miz çıxış edərək mə
dəniyyətpaytaxtımızın
tarixindən, Ordumu

zunVətənmüharibəsindəQələbəsindənsözaçıblar.RMİninTər
tərrayonnümayəndəliyi tərəfindənhazırlanmışkonsertproqramı
vərayonuşaqbağçalarınınbalacafidanlarınınçıxışlarıalqışlarla
qarşılanıb.

Vətəni canından əziz bilənlər
GəncəRMİ-ninəhatəetdiyiGoranboyDövlətRəsmQalere-
yasındahərbivətənpərvərlikmövzusundarəsmsərgisitəşkil
edilib.

***
Xaçmaz RMİ Xaç

maz Rayon TarixDi
yarşünaslıq Muzeyi
vəHeydərƏliyevadı
na rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin Müşkür
kəndSənətkarlıq klu
bunun əməkdaşları
Vətənmüharibəsi şə
hidi Fərid Seyfullaye
vin doğum günü ilə

bağlıailəsiniziyarətediblər.

***
Ağdaş rayonunun

Türyançay qəsəbə
sində Birinci Qarabağ
müharibəsi şəhidiSa
hirAbdullayevinxatirə
sinə inşaedilən lövhə
açılıb.Mərasimdə şə
hidin həyat yolundan
danışılıb. Vurğulanıb
ki, Sahir Abdullayev
1993cü ildə Ağdərə

istiqamətindəgedəndöyüşlərdəitkindüşüb.

***
BiləsuvarRMİNeftçalarayonMKSninAşağıSurrakəndkitab

xana filialı və kənd Folklor evinin əməkdaşları Birinci Qarabağ
müharibəsişəhidiEldarRəhmanovunailəsiiləgörüşüblər.

***
Lənkəran RMİnin

təşkilatçılığı ilə Lən
kəran şəhər MKSdə
Vətənmüharibəsi şə
hidi Afərin Qulamza
dənin xatirəsinə həsr
olunmuş tədbir keçi
rilib. Tədbirdə çıxış
edən Lənkəran RMİ
ninrəisiŞahinŞahba
zov 44 günlük Vətən

müharibəsindəOrdumuzungöstərdiyişücaətdəndanışıb.Sonda
LənkəranrayonMamustakəndtamortaməktəbişagirdlərininifa
sındavətənpərvərlikmövzuluşeirlərsəsləndirilib.

“Muzeyi peşəkardan öyrənək” layihəsi Ağdaşda
MədəniyyətNazirliyitərəfindənəsrlərləyaşıolanmuzeyeks-
ponatlarınınnəsillərdənnəsillərəötürülməsiüçünmuzeyişi-
nindüzgüntəşkilivəeksponatlarınmühafizəqaydasınariayət
edilməsi,həmçinindünyamuzeylərinintəcrübəsininregion
muzeylərindətətbiqedilməsiməqsədiləhəyatakeçirilən“Mu-
zeyipeşəkardanöyrənək”layihəsidavamedir.

Bu ilin aprel ayın
dan reallaşan layihə
çərçivəsindənazirliyin
regional idarələrinin
əhatəetdiyimuzeyvə
Heydər Əliyev mər
kəzlərininəməkdaşla
rı üçün təlimlər təşkil
olunur.
Növbəti təlimsemi

nar Ağdaş Regional
Mədəniyyət İdarəsi (RMİ)AğdaşrayonHeydərƏliyevMərkəzində
gerçəkləşib.TədbirdəregionalidarəninəhatəetdiyiAğdaş,Göyçay,
UcarvəZərdabrayonlarındafəaliyyətgöstərənTarixDiyarşünaslıq
muzeyləri,evmuzeyləri,rəsmqalereyasıvəHeydərƏliyevmərkəz
lərinindirektorları,başfondmühafizlərivəelmiişçiləriiştirakediblər.
AzərbaycanİstiqlalMuzeyinindirektoruSədiMirseyiblivəelmi

fond işləriüzrədirektormüaviniAidaAxundova tərəfindənapa
rılanseminarda “Muzeysahəsindəmüasirçağırışlar”, “Fondvə
mühafizə işi”, “Dünyamuzeyləri”mövzularıüzrə iştirakçılara tə
limlərkeçirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

SumqayıtRegionalMədəniyyətİda-
rəsi(RMİ)SumqayıtşəhərMKS-nin
M.Ə.Sabiradınakitabxanafilialı
tərəfindənSumqayıtdakı“Üfüq”tədris

mərkəzində“Yayıkitablakeçirək”layihəsi
çərçivəsində“Nağıllaraləminəsəyahət”
adlıtədbirtəşkilolunub.Layihəninməq-
sədikiçikyaşlıuşaqlarıkitabxanayacəlb
etmək,onlaramütaliənisevdirməkdir.

Layihə üzrə Sumqayıt şəhərMərkəzi Ki
tabxanasının Uşaq şöbəsi İsmayıllı rayon
MKSninBasqal qəsəbə kitabxana filialı ilə
açıqhavada“Məzuniyyətdəmütaliəyaxşıis
tirahətinrəhnidir”adlıkitabsərgisitəşkiledib.
SumqayıtşəhərMKSninMərkəziUşaqKi
tabxanasıtərəfindənisəSumqayıtdakı“Star
Academy”tədrismərkəzindəAzərbaycanda
yaşayan azsaylı xalqların nağılları əsasın
da “Yeddi rəngli nağıl çələngim” adlı “nağıl
saatı”keçirilib.

***

SabirabadRMİSabirabadrayonM.Ə.Sa
bir adına Mərkəzi Kitabxanada “Qəzənfər
Paşayev – 85” adlı tədbir keçirilib. Tədbir
də tanınmışədəbiyyatşünasalim, filologiya
üzrə elmlər doktoru, Əməkdar elm xadimi,
yazıçı, tərcüməçi, professor Qəzənfər Pa
şayevin kitablarından ibarət sərgi nümayiş
etdirilib.
Hacıqabul rayon Heydər ƏliyevMərkəzi

nintəşkilatçılığıilə“Narkomaniyayayoxde
yək!”adlımaarifəndiricitədbirkeçirilib.Təd
birdəmövzuiləəlaqədarvideoçarxnümayiş
olunub.

***

Kürdəmir RMİ Beyləqan rayon Mədəniy
yətMərkəzinintəşkilatçılığıiləÖrənqalakənd
Folklorevində“İnsanalveriümumbəşəribə
ladır” mövzusunda maarifəndirici tədbir ke
çirilib.Tədbirdə çıxış edənlər insan alverinə
qarşımübarizətədbirləri,vətəndaşlarıninsan
alveri qurbanına çevrilməməsi üçün əsasən
nələribilmələrihaqdagenişməlumatveriblər.

Beyləqan rayonHeydərƏliyevMərkəzin
dəuşaqvəyeniyetmələrarasındabilikyarış
masınınfinalmərhələsikeçirilib.“Qarabağ”,
“Şuşa”,“Xarıbülbül”və“Zəfər”komandaları
nın iştiraketdiyiyarışmada “Xarıbülbül”ko
mandasıqalibolub.
İmişlirayonMədəniyyətMərkəzinintəşkilat

çılığı ilə “Narkomaniyaümumbəşəribəladır”
adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdənarkomaniyanın
törətdiyitəhlükələrvəinsansağlamlığınavur
duğuzərərləriözündəəksetdirən“Bəla”adlı
sənədlifilmnümayişolunub.

***

Şəki RMİ Zaqatala rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində məktəblilərin asudə vaxtlarının
səmərəli keçirilməsi məqsədilə şagirdlərlə
görüştəşkilolunub.Əvvəlcəşagirdlərümum
milliliderinhəyatınıvədövlətçilikfəaliyyətinin
müxtəlifdövrləriniəksetdirənmateriallar,fo
toşəkillərvəeksponatlarlatanışolublar.Daha
sonraviktorinatəşkiledilib,şagirdlərHeydər
Əliyevhaqqındafilməbaxıblar.

***

GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin2saylı
kitabxanafilialı“Gəlin,kitaboxuyaq”başlıqlı
kitabsərgisitəşkiledib.

***
MasallıRMİMasallırayonMərkəziKitab

xanasında“Xanqızı–XurşidbanuNatəvan”
adlı tədbir keçirilib. Görkəmli şairə, ictimai
xadim Xurşidbanu Natəvanın (18321897)
190illiyinəhəsrolunantədbirdəXanqızının
həyatvəyaradıcılığınınməziyyətləribarədə
məruzəvəçıxışlardinlənilib.

Kitabxanada həmçinin tarixçietnoqraf,
pedaqoq, maarifçi Teymur bəy Bayramə
libəyovun (18621937) 160 illiyinə həsr
olunmuştədbirtəşkiledilib.RayonTarixDi
yarşünaslıq Muzeyinin direktoru, Əməkdar
mədəniyyət işçisiƏntiqəTağıyeva,Mərkəzi
kitabxananınəməkdaşıRasifDadaşovhəm
vətənlərimizin maarifənməsində mühüm
xidmətlərgöstərmişgörkəmliziyalınınhəyat
vəfəaliyyətibarədədanışıblar.
MasallıDövlətRəsmQalereyasındayaytə

tili günlərindəyeniyetmələrinasudəvaxtının
səmərəli keçirilməsi məqsədilə həftəsonları
“Mənimdünyamrənglərdə”başlıqlıməşğələ
lərtəşkiledilir.Məşğələlərdəhəvəskarlarrəs
samTəhmasibMəcidovdanbusənətinbəzi
incəlikləriniöyrənərəközarzuvə istəklərinə
kağızüzərindərəngliboyalarlahəyatverirlər.

Bərdədə “Uğur qazananlar”
26avqust–BeynəlxalqAzər-
baycanMuğamıvəMusiqisi
GünümünasibətiləBərdə
RMİtərəfindənBərdərayon
MədəniyyətMərkəzində“Uğur
qazananlar”adlıtədbirtəşkil
olunub.

İdarənin rəisi Vəsilə Möhsü
movaAzərbaycanınxalqmusi
qisivəmuğamsənətinin tarixi,
zənginliyivəmüasirinkişafyo
lu barədə ətrafı məlumat ve
rib. Deyib ki, Prezident İlham
Əliyev və Birinci vitseprezi

dent Mehriban xanım Əliyeva
Azərbaycanmuğamınınmüasir
dövrdəinkişafınıdiqqətdəsax
layırlar. Muğamın UNESCO
nun Qeyrimaddi mədəni irs
siyahısınadaxiledilməsidəbu
diqqətinnəticəsidir.
DahasonraMuğamTeleviziya

Müsabiqəsində müxtəlif illərdə
iştiraketmişmusiqiçilərin ifasın
damuğamlar, xalq və bəstəkar
mahnıları səsləndirilib, tanınmış
Azərbaycan şairlərinin yaradıcı
lığındannümunələrsöylənilib.
Sondagəncmuğam ifaçıları

naregionalidarətərəfindənfəx
ri fərman və hədiyyələr təqdim
olunub.

Mədəniyyət idarələrindən 
müxtəlif səpkili xəbərlər

QarabağvəŞərqiZəngəzur
iqtisadirayonlarıərazisində
icraolunanyolinfrastrukturu
layihələrindənolanŞükürbəy-
li-Cəbrayıl-Hadrutavtomobil
yolununtikintiişlərisürətlə
davametdirilir.

Azərbaycan Avtomobil Yolları
DövlətAgentliyindənverilənmə
lumata görə, başlanğıcınıHacı
qabulHoradizAğbəndZəngə
zur dəhlizi magistral avtomobil
yolununCəbrayılrayonuŞükür
bəylikəndindənkeçənhissəsin
dəngötürməkləXocavəndrayo
nununHadrutqəsəbəsinəqədər
uzananyolunuzunluğu39.7km
dir.Avtomobilyolu4hərəkətzo
laqlı olmaqla I texniki dərəcəyə
uyğuninşaedilir.Hərəkəthissə
si14metrtəşkiledir.
Yolboyu30kmlikhissədəItex

niki dərəcəyə uyğun 21.5 metr
enində yol yatağının və yol əsa
sınıninşasıicraolunub,20kmlik
hissəsində isə asfaltbeton örtü

yünün döşənməsi işləri yekunla
şıb.Qalantəqribən9kmlikhissə
dənormativenalınaraqyolyatağı
tikilib, 700metr hissəsində qaya
tipli süxurlarınmexanizmlə kəsil
məsi,həmçininçətinrelyefəmalik

dağlıqərazidənkeçənyolunlayi
həenininalınmasıüçündağların
partladılmasıüsuluiləyeniyolya
tağınıninşasıdavametdirilir.
Layihə üzrə suların ötürülmə

sini təmin etmək məqsədilə nə

zərdə tutulan 37 dairəvi boru, 9
düzbucaqlı su keçidi, yolun ət
rafmühitə, o cümlədən faunaya
mənfitəsiriniazaltmaqməqsədilə
7yolaltıkeçidvəehtiyatkeçidlə
riüzrətikintiişlərisonaçatdırılıb.
ŞükürbəyliCəbrayılHadrut

avtomobilyolunun2,19,20,27,
31 və 39cu kmlik hissələrində
6 avtomobil körpüsünün inşası
dalayihəüzrəicraolunur.2,19,
20və39cukmdəkörpülərinin
şasıbaşaçatıb.Yoluntikintisinin
2023cüilərzindəyekunlaşdırıl
masıplanlaşdırılır.
Xocavənd,Füzuli vəCəbrayıl

rayonlarının ərazisindən keçən
avtomobil yolu Hadrut qəsəbə
si və Cəbrayıl şəhəri də daxil
olmaqla sözügedən rayonların
20yəyaxınyaşayışməntəqəsi
niəhatəedir.

Şükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut 
avtomobil yolunun yarısı hazırdır

Şuşaya 10 000-ci sərnişin 

BuilinyanvarındanBakıdanvəFüzulidən
Şuşayabirbaşaavtobusreysləriaçılıb.Fev-
ralayındanhəftədəüçdəfətəşkilolunan
reyslərmayayındanhəftəninyeddigünü
(dördgünBakıdanolmaqla)həyatakeçirilir.

İyulayındanetibarənisəBakı–Şuşa–Bakı
istiqamətindəhərgünreysvar.Bumüddət
dəminlərlə insanmədəniyyət paytaxtımıza
səfəredərəkotuzilinhəsrətinəsonqoyub.
RəqəmsalİnkişafvəNəqliyyatNazirliyiya

nında DövlətAvtomobil Nəqliyyatı Xidməti
nintəşkiletdiyimüntəzəmavtobusmarşrutu
iləavqustun23də10000cisərnişinŞuşa
yayolasalınıb.Əslənşuşalıolan,5yaşında
ailəsi iləŞuşanı tərkedənGülnarOrucova
30ildənsonraatasıKamalHəsənovlabirgə
doğmaşəhərəsəfəredib.
Bakı BeynəlxalqAvtovağzal Kompleksin

də keçirilən mərasimdə Gülnar Orucovaya
“10 000ci sərnişin sertifikatı” və hədiyyə
təqdimedilib.

GülnarəOrucovaqeydedibki,ailəsiməc
buri köçkünolaraqQəbələdəməskunlaşıb,
bunabaxmayaraqonlarŞuşayabağlıruhda
böyüyüblər: “Şuşa haqqında valideynlərim
dənoqədərxatirələreşitmişəmki,mənəelə
gəlir,bütünömrümüŞuşadakeçirmişəm”.
Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin

rəisiAnarRzayevbildirib ki, işğaldanazad
olunmuşərazilərə  24 yanvar2022ci il ta
rixindənetibarənhəyatakeçirilənsəfərlərə
maraqolduqcaböyükdür.Qeydedibki,Şu
şaya,eləcədəAğdamvəFüzuliyəümumilik
də312reyslə13mindənçoxsərnişinsəfər
edib:“BugünisəŞuşaya10000cisərnişini
yolasalırıq”.
Qeyd edək ki, müəyyən olunmuş istiqa

mətlər üzrə bilet satışı www.yolumuzqara
baga.az portalı vasitəsilə onlayn qaydada
həyatakeçirilir.
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Yarandığıgündəninsan
larındünyagörüşünü
formalaşdıran,hərbir
xalqıntarixini,milliadət

ənənəsiniyaşadan,həya
tınbütünsahələrinənüfuz
edənkinosənətibəşəriy
yətinənmaraqlıkəşflərin
dəndir.Kinonunüstünlüyü
əyaniliyində,inandırmagü
cündəvəböyüktəsirəmalik
olmasındadır.

Müxtəlifsənətlərinsinteziolan
kino özündə bir neçə sahəni
birləşdirir. Bir filmin ərsəyə gəl
məsində ssenarist, rejissor və
aktyorlardan savayı, rəssamdan
bəstəkara, işıqçıdan qrimçiyə
qədər onlarla insanın zəhməti
olur.Bu işdə, sözsüz ki, filmdi
rektorlarının da əməyi az deyil.
70 illik ömrünün yarım əsrdən
çoxunu bu sahəyə həsr edən
ƏməkdarmədəniyyətişçisiNadir
Əliyev qəzetimizə müsahibəsin
dəfilmdirektoru işininözəllikləri
haqqındadanışdı.
NadirƏliyevinyaradıcılıqtərcü

meyihalına40danartıqfilmda
xildir. “Həyat bizi sınayır” (1972)
filmində inzibatçı, “Alma almaya
bənzər”də (1975), “Günlərin bir
günü...” (1976) kinoalmanaxına
daxil olan “Süita” novellasında
və digər ekran əsərlərində film
direktorunun müavini kimi çalı
şıb. 1978ci ildən etibarən müx
təlifjanrlıbədiifilmlərdə–“Təkcə
adanı özünlə apara bilməzsən”
(1980), “Qorxma, mən sənin
ləyəm!” (1981), “Atları yəhərlə
yin” (1985), “Bəyin oğurlanması”
(1985),“Şəhərlibiçinçilər”(1985),
“Bircəciyim” (1986), “Yaramaz”
(1988),“Şahidqız”(1990),“Şey
tangözqabağında”(1987),“Təh
minə”(1993),“Həmziyarət,həm
ticarət”(1995),“Otelotağı”(1998)
vəs.filmlərindirektoruolub.
“Dronqo”(2002,NTV,Rusiya),

“Məkanın melodiyası” (2004),
“Məhkumlar” (2006), “Günay
dın,mələyim” (2008), “Kabusun
gözüylə” (2010), “Dolu” (2012),
“Qorxma, mən səninləyəm!
1919” (2013), “Axınla aşağı”
(2014) vəbaşqafilmlərdə icraçı
prodüserkimi fəaliyyətgöstərən
kino xadimi daim işinə böyük
sevgi və məsuliyyətlə yanaşıb,
həmkarlarınınrəğbətiniqazanıb.
Nadir Məmmədağa oğlu Əli

yev5avqust1952ciildəBakıda
anadan olub. 1970ci ildən kino
sahəsində fəaliyyət göstərməyə
başlayıb.ÜmumittifaqDövlətKi
nematoqrafiya İnstitutunda Kino
iqtisadiyyat fakültəsində təhsil
alıb. Uşaqlıq illərindən izlədiyi
“Uzaqsahillərdə”filmionubusa
həyəyönəlməyəsövqedib.
Kino sahəsinə marağının əsas

qaynağınıbeləxatırlayır:“Yayay
larındabizhəmişəbağagedirdik.

Mühasib işləyən bir bağ qonşu
muz var idi. Həmin vaxtlarda az
adamın evində televizor olardı.
Kimin evində televizor var idisə,
qonşularmaraqlıverilişvəfilmləri
onunevindəizləməküçünyığışar
dı.Birgünuşaqlarhəvəslə“davalı
film” olacağından danışır, axşam
televizorda göstəriləcəyini deyir
dilər. Hamı kinoya baxmaq üçün
dağılışanda mən də televizora
baxmağahəminqonşumuzaget
dim.Qapınınəqədərdöydümsə,
heçkimaçmadı.Onlarınuzunbir
eyvanıvaridi.Televizorudahəmin
eyvanınbirküncünəqoymuşdular.
Mən ayağımın altına daş qoyub
hasarın başından “Uzaq sahil
lərdə” filmini izləməyə başladım.
Həmingünyağışdayağırdı.Mə
nəbərksoyuqoldu.Filmbitəndən
sonraüstbaşımnəmlievəgetdim.
Anamməndənnəolduğunusoru
şanda əvvəlcə ona heç nə de
mədim.Birqədərkeçdikdənson
ra olanları danışdım. Ertəsi gün
uşaqlarla həyətdə futbol oynayır
dıq.Birdəgördümatamdostunun
“Pobeda”markalımaşını iləgəldi
vəmaşınınyükyerindənböyükbir
yeşikçıxartdı.Atamevə televizor
almışdı.Buhadisəmənimvəqar
daşlarımüçünböyükbirbayrama
çevrildi, sevincimizin həddihüdu
duyoxidi...”.

NadirƏliyevinkinonunbugünü
iləbağlınarazılıqlaraözmünasibə
tivar:“Bugünhamıdeyirniyəbu
sahəzəifəyib,filmlərazçəkilir.Bu
barədəbirmənalıdanışmaqolmaz.
Kinobirbaşaiqtisadiyyatvəmaliy
yəiləəlaqəlidir.Son20ildəhəya
tımızdanəqədərböyükyeniliklər,
necə deyərlər, inqilabi hadisələr
başverdi.Sosialşəbəkələryaran
dı, internet gücləndi və çoxsaylı
audiovizual əsərlər ortaya çıxdı
və bütün bumübadilədə kinonun
yaşaması çox  çətinləşdi. İqtisadi

problemlərkinoyatəsiredir.Təkcə
Azərbaycandadeyil,keçmişsovet
ölkələridəbuproblemlərləüzləşdi.
İnsangərəkgələcəyəümidləbax
sın.Hesab edirəm ki, kinomuzun
gələcəyivar.Yeniistedadlaryetişir
və kinomuzun inkişaf edəcəyinə
şübhəetmirəm”.

– Na dir müəl lim, 50 il dən ar
tıq dır ki, ki no sa hə sin də ça lı
şır sı nız. Film di rek to ru sa hə
si nə ma ra ğı nız ne cə ya ran dı? 
Ümu miy yət lə, ins ti tu ta qə bul 
olu nan da sa hə nin  ma hiy yə tin
dən xə bə ri niz var dı mı?
– İnsan bəzən getdiyi yol

da səmti dəyişməli olur.Məndə
uşaqlıqdankino iləçoxmaraqla
nırdım.BirgünyayvaxtıBuzov
nadabağımızınyanında“Lenfilm”
Kinostudiyasının çəkiliş qrupu
“Mənim xeyirxah atam” filminin
çəkilişlərini aparırdı. Filmin rejis
soru ilə tanışoldum,onakinonu
çoxsevdiyimisöylədimvəÜmu
mittifaq Dövlət Kinematoqrafiya
İnstitutunun Rejissor fakültəsin
də oxumaqarzusundaolmağımı
söylədim.Mənə dedi ki, çox ca
vansan, gərək kinoda təcrübən
ola. Məktəbi bitirəndən sonra
sənədlərimi Dövlət Kinematoq
rafiya Komitəsinə verdim. Orda
bəlli oldu ki, əlavə yaradıcı işlər
təqdimetməliyəm,iştəcrübəmol
malıdırvəmənəKinoiqtisadiyyatı
fakültəsində oxumağı təklif etdi
lər. Dedilər ki, bizim bu sahəyə
ehtiyacımız var. Razılaşdım. İm
tahanları yaxşı verdim.Azərbay
candanolan,balıməndənaşağı,
özü isəpartiyaüzvüvəəsgərlik
dənqayıdanoğlanlamüsabiqəyə
düşdüm.Mənəgörəəlavəyeraç
dılar və1970ci ildəmənqiyabi,
həminoğlanisəəyanişöbəyəqə
bulolundu.Maraqlısıdabudurki,
həminoğlanoxuyubqayıdandan
sonracəmibirneçəaykinostudi

yadaçalışdıvəkinosahəsinitərk
etdi.Mənqəbulolduğumildəndə
kinostudiyada işləməyə başla
mışdım.Necədeyərlər,kinoyal
nızonaböyüksevgiiləsarılanlara
uğurqazandırır.İlkekranişimre
jissorTofiqİsmayılovunlentəaldı
ğı“OxuyurMüslümMaqomayev”
filmioldu.Mənifilməinzibatçıkimi
təsdiqetdilər.Həminfilmdəepizo
dikroldadaçəkildim.İkinciişlədi
yimfilmisəŞamilMahmudbəyo
vun“Həyatbizisınayır”filmioldu.

– O vaxt dan bir də fə lik bu sa
hə yə bağ lan dı nız...
– 1971də hərbi xidmətə get

dim.Qayıtdıqdan sonraHüseyn
Seyidzadənin “Qatır Məmməd”
filmində inzibatçı oldum. Amma
mənə bəlli olmayan səbəblərə
görə, filmi daha sonradan Ra
simOcaqov çəkdi. 1974cü ildə
Maqsud və Rüstəm İbrahimbə
yovqardaşlarıvəYuliQusmanla
“Günlərin bir günündə” kinoal
manaxında işlədim.  Beləliklə,
filmdənfilmə təcrübə yığdım.
Film direktoru kimi tammetrajlı
kinolentdə ilk müstəqil işim isə
rejissor Gülbəniz Əzimzadənin
“Təkcə adanı özünlə apara bil
məzsən”filmioldu.

– Film di rek to ru nun işi ha ra dan 
baş la yır?
– Şübhəsiz ki, kino istehsalı

nın bütün mərhələlərindən anla
yışın olmalıdır. O cümlədən ma
liyyədən, ölkənin qanunlarından,
dünya kinosunun yeniliklərindən
xəbərdar olmalısan. Yəni film di
rektoruolmaqodeməkdirki,hər
tərəfisavadlıolmalısan,çünkisən
böyükkollektivərəhbərlikedirsən.

– Fil min bü tün ma liy yə si də si
zə hə va lə edi lir?
–Keçmişsovetdövründəfilm

direktorunun səlahiyyəti daha
çox idi. Filmin baş smetasına
əsasən, vəsaitin düzgün xərc
lənməsinə birbaşa filmin direk
toru cavabdehdir. Hər bir filmin
ssenarisinə əsasən öz smetası
olmalıdır. Yəni kino bir elmdir.
Buradatexnikivəsait,yaradıcıiş,
maliyyə var. Həmçinin hərtərəfi
bilgi də vacibdir. Azərbaycanda
kinosahəsindəyerli,millikadrla
rın formalaşmasıXXəsrin40cı
illərinin sonunda təşəkkül tapıb.
Moskvada Kinematoqrafiya İns
titutundapeşəkarrejissorlar,təs
virrejissorları,kinorəssamlarıo
biritexnikipeşələrüzrəmütəxəs
sislərhazırlandı.Ammaodövrdə
kino sənayesi, ümumiyyətlə bu

prosesəsasənMoskvadanidarə
olunurdu.Azərbaycankinosunun
renessansdövrü6070ci illərdə
oldu. Birbirindən gözəl filmlər
yarandı.Lakin90cı illərinəvvə
lindəböyükbirsistemdağıldı,iq
tisadiəlaqələrqırıldı.Qarabağın
işğalı da kinonun inkişafına öz
böyük təsirini göstərdi. Bu gün
tamaşaçını kinozala qaytarmaq
üçünmaraqlımövzuolmalıdır.

– Re jis sor la rın film di rek to ru na 
mü na si bə ti ne cə olur?
–Əslində, rejissor və filmin di

rektoru münasibətdə səmimi ol
malı, birbirinin işinə müdaxilə
etməməlidir,biryerdəçalışıb,dəs
təkolubyaxşıfilmyaratmalıdırlar.
Bu gün film direktoru artıq icraçı
prodüserkimitəqdimolunur.

– Siz cə, bu gün ki no sa hə sin
də ki müəy yən dur ğun luq ki no 
si ya sə ti ilə bağ lı dır?
–Dediyimkimi,iqtisadivəsiya

siproblemlərkinomuzunmüstəqil
inkişafına mane oldu. Bu təkcə
bizdəbeləolmadı.Bütünkeçmiş
SSRİməkanındabuvəziyyətmü
şahidəolundu.Bəziləri tezqalxa
bildi,bəzilərindələngimələroldu.
Əvvəldədədedim,busahənin

inkişafında dünyagörüşü dəmü
hümfaktdır.Haradanəbaşverir,
hansıölkəninkinosuhansıvəziy
yətdədir bunları bilmək vacibdir.
İndihamıdeyirki,kinogəlirgətir
məlidir.Bəli,gətirməlidir.Birincisi,
kinoelə bir sahədir ki, vəsaitsiz,
kino istehsalınıqurmaqmümkün
deyil. Filmi çəkməkdən başqa
onunyayımınıtəşkiletməklazım
dır.Kinozallar,reklamişləri,peşə
karyaradıcı və texnikiheyətha
zırlanmalıdır və ümumi mərkəzi
idarəçilikolmalıdır.Birsözlə,film
sənayesinin inkişafıüçünmüasir
menecmentişitətbiqolunmalıdır.
Yənipulqazanmaqüçünbuşərt
lərvacibdir.Bununüçün,şübhə
siz,vaxtdalazımdır.Həmdəeti
rafedəkki,bizkinoölkəsideyilik.

– Bəs ki no ba za rı ni yə yox dur?
–Fransadatəqribən60milyon

əhali var. Ötən il onlar 400 film
çəkiblər.Deməli,150minəhaliyə
1filmdüşür.Bizdəisə10milyon
əhalivar.Ötənil,deyəsən,3film
çəkilib.Bunudanəzərəalsaqki,
kinoteatrların sayı azdır, xüsu
sikinozallaryoxdurvəənəsası,
bu gün internet şəbəkəsi kinonu
əlimizdən alıb. İnsanlar kinonu
internetüzərindəndahaçoxizlə
yirlər.Bizdəmentalitetməsələləri
mütləq nəzərə alınır. Ölkəmizdə

Avropanın çəkdiyi film çəkilə bil
məz.Bugünkinodahaçoxkom
mersiyademəkdir,sənətqıraqda
qalıb.Birmüddətəvvəlbizdəko
mediyalarçəkildivəsonrainsan
lar yoruldu artıq. Eyni aktyorlar
bu filmdən o filmə keçdi, ancaq
tamaşaçıyenilikgörmədi.Cəmiy
yətinzövqünüformalaşdırmaqla
zımdır.Kinobirincinövbədəədə
biyyatdır. Ədəbiyyatın inkişafı,
gözələsərlərinyaranmasıkinoya
böyük təkanolar.Əfsuslar olsun
ki,dünyadakinosiyasətvəkom
mersiyaalətinəçevrilib.İnanıram
ki, Azərbaycan kinosunun gələ
cəkinkişafıözəlkinodaolacaq.

– Film lə ri miz lə bağ lı ma raq lı 
xa ti rə lə ri niz də var yə qin...
– Əlbəttə var. “Alma alma

ya bənzər” filmindəki almaların
əksəriyyəti rekvizitdir, alma de
yil. Rəhmətlik Mais Ağabəyovla
Moskvada fabrikdəbutafor sifariş
vermişdik.BirqisminiUkraynanın
“Dovjenko” studiyasından gətir
mişdik. “Yuxu” filmi çəkilib neçə
illər “Mosfilm”dəqalmışdı.Ovaxt
mən “Azərkinovideo” rəhbərliyinin
göstərişi ilə gedib filmi çap edib
Bakıyagətirdim.RəşidBehbudov
la“1001qastrol”filmininçəkilişiilə
bağlıçoxluunudulmazxatirələrim
var.Xoşbəxt insanamki,məşhur
sənətkarlarlaçalışmışam.

– Ən ba ha lı fil mi niz han sı olub?
–Sovetdövründəənbahalıfil

mim “Qorxma,mən səninləyəm!”
(1981)olub. İkiseriyalıfilminbüd
cəsi550minrublidi.Odövrüçün
böyükməbləğidi.Müstəqillikdöv
ründə direktoru olduğum filmlərə
gəldikdə isə, “Dolu”filmini (2012)
qeyd edə bilərəm: 1 milyon 300
minmanat.Eləolubki,birvaxtda
ikifilməmənidirektortəyinediblər.
Budarejissorlarınistəyiiləolub.

– Pu lu çat ma yan fil mi niz olub
mu?
– Olub. Hüseyn Mehdiyevin

“Məkanınmelodiyası”filminəay
rılan vəsait az idi, dedim ki, pul
çatmır. Filmin istehsalına başla
mazdan əvvəl peşəkar direktor
düzhesablamaaparmalıdır.Sse
narinioxuyursanvəbilirsənki,nə
qədərpullazımolacaq.

– 70 ya şı nız ta mam ol du. Ki no
ya bağ lı bir ömür ya şa mı şı nız...
–Rejissorolmaqarzusuiləki

noya gəlib film direktoru oldum.
50ildənartıqdırki,buişdəçalı
şıram.HazırdahəmdəMədəniy
yətvəİncəsənətUniversitetində
dərsdeyirəm.

– Yu bi le yi niz mü na si bə ti lə si zi 
təb rik edir, can sağ lı ğı, uğur lar 
ar zu la yı rıq. 
–Sağolun,məndəgöstərdiyi

nizdiqqətəgörətəşəkküredirəm.

Lalə Azəri

“Kino ona böyük sevgi ilə sarılanlara 
uğur qazandırır”

Nadir Əliyev: “Film sənayesinin inkişafı üçün müasir menecment tətbiq olunmalıdır”

Əgərmusiqibirkainat
dırsa,Azərbaycan
musiqisiözününbütün
janrlarıvəvariantları

iləonundaxilindəzəngin
qalaktikadır.

Avstraliyalı tanınmış musiqiçi,
kontrabas ifaçısı, eyni zamanda
AzərbaycantarınınvurğunuCon
Varney bu sözləri AZƏRTACın
bu ölkədəki xüsusi müxbirinə
müsahibəsindədeyib.
Azərbaycanmusiqisininheyra

nıolduğunuvurğulayanmusiqiçi
QarabağasəfəretməyivəŞuşa
damillimusiqimiziifaetməyiar
zulayır.

– Hör mət li Con Var ney, zəh
mət ol ma sa, əv vəl cə özü nüz 
haq qın da oxu cu la rı mı za mə lu
mat ve rin.
– Mən Avstraliyanın Brisben

şəhərində yaşayıram və kont
rabasda ifa üzrə ixtisaslaşaraq,
simli alətlərdə ifanın pedaqogi
kasını öyrənmişəm. Bu sahənin
peşəkarlarından biri kimi tanını
ram.Kontrabasdaifanıİtaliyanın
çoxməşhur ifaçılarından öyrən
dikdənsonraaltıilCənubiAme
rikada, Kolumbiyada işləmişəm.
Bundan sonra Avstraliyaya qa
yıdaraqixtisasımüzrəçalışıram.

– Azər bay can mu si qi si nə və 
ta rı na ma raq siz də ne cə ya
ran dı? Ailə ni zin bu na mü na si
bət ne cə ol du?
– Mən dünya xalqlarının mu

siqisinə həmişə böyük maraq
göstərmişəm, Latın Amerikası,
türk, fars və hind musiqisini ifa
etmişəm. 2018ci ildə Azərbay
cana ilk səfərim zamanı musiqi
pedaqoqlarınınkonfransınaqatıl
maqlayanaşı,axşamsaatlarında
Azərbaycan musiqisindən ibarət
konsertə də getmişdim. Konsert
də populyar xalqmahnıları, kök
lü şəkildə Azərbaycan janrında
improvizə edilmiş klassikmusiqi,
muğamvəhəttacazabeləqulaq
asmışdım.Müxtəlifmusiqi janrla
rınınyaratdığıgüclütəsir,bumu
siqinindərinliyivəgenişliyi,sözün
həqiqimənasında,mənivalehet
di.Buəsrarəngizölkəninmusiqisi
niöyrənməkməqsədiləBrisbenə
qayıtmazdanəvvəlözüməbir tar
aldım.BunadirAzərbaycanmusi
qialətindəifanıisə“Youtube”dakı
çarxlardan öyrənməyə başladım.
Lakin bütün cəhdlərə baxmaya
raq,böyükuğurqazanabilmədim.
HəminilindekabrındaBakıyaqa
yıdaraq,yerlimüəllimdənbeşhəf
təərzindətardaifanınsirlərinəyi
yələndim.İlkolaraq“BayatıŞiraz”

muğamınıvə“Sarıgəlin”mahnısı
nıifaetməyiöyrəndim.Avstraliya
yaqayıtdıqdansonrahəminmusi
qinömrələriniyaddaşıməsasında
ifa etmək üçün inamla çalışdım.
Ailəmə gəlincə isə, onlar mənim
buistəyiməböyükmaraqlayana
şaraq,dəstəkgöstərdi.

– Azər bay can da təş kil edi lən 
müx tə lif təd bir lər də, kon sert
lər də çı xış la rı nız ta ma şa çı
lar tə rə fin dən bö yük al qış lar la 
qar şı la nıb. Bəs tar da ifa Avst
ra li ya da ne cə qar şı la nır?
–Mən özümü bu sahəni yeni

öyrənməyə başlayan həvəskar
hesabedirəm.Məniməsasalə
tim kontrabas olduğuna görə,
Azərbaycan musiqisini əsasən
bu alətdə ifa edirəm. Tarda isə
xüsusi tədbirlərdə, kiçik kam
paniya qarşısında ifa edirəm.
Bunun səbəbi isə həminmusiqi
alətinin Avstraliyada çox da ta
nınmamasıiləbağlıdır.Həmçinin
düşünürəmki,Azərbaycanmusi
qisinianlamaqistəyirsinizsə,on
damütləqbumusiqinimillialətdə
ifaedilərkəndinləməlisiniz.

– De di niz ki, tar da ifa nı öy rən
mək məq sə di lə Azər bay ca na 
get mi si niz. Müəl li mi niz haq qın
da da mə lu mat ve rər di niz.
–TardaifanımənəAzərbaycan

Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetinin müəllimi Səxavət
Məmmədov öyrədib. Mən onu
müəllimim olmaqla yanaşı, vir
tuozbirifaçıkimidətanıyıram.O,
birçoxxariciölkələrdətəşkiledi
lənkonsertlərdəuğurlaçıxışedib.
Bizonunlahəmonlaynformatda
əlaqə saxlayırıq, həm də Azər
baycanahərsəfərimzamanımüt

ləq görüşürük. İşinin çoxluğuna
baxmayaraq, o, hər dəfəmənim
üçünvaxtayırırvəmənbunagö
rəonaçoxminnətdaram.Səxavət
müəllimmənətardaifailəyanaşı,
Azərbaycandiliniöyrənməkdədə
yaxındanköməkedib.

– Ba kı da yer li te le ka na la mü sa
hi bə za ma nı  Qa ra bağ, bu qə
dim Azər bay can tor pa ğı ba rə də 
də fi kir bil dir mi si niz. Azər bay
can mə də niy yə ti nin be şi yi Şu
şa ya sə fər et sə niz, ora da han sı 
mu si qi nöm rə si ni ifa edər di niz?
– Bakıya səfərlərimin birində

üzərində “Qarabağ Azərbaycan
dır!”sözləriyazılmışköynəkalmı
şam.Onugeyinməyiçoxsevirəm.
Azərbaycanlı dostlarımla bir yerə
toplaşandadabizbirlikdəbuşüarı
səsləndirməyiçoxsevirik–Qara
bağAzərbaycandır!Qarabağaget
məkarzumuisəmüəllimimSəxa
vətMəmmədovaçoxdandemişəm
və ilk imkan yaranan kimi böyük
məmnuniyyətləorayasəfəretmək
istəyirəm. Bu mənimAzərbaycan
ilə əlaqəli ənböyükarzularımdan
biridir.Şuşadaisə“Sarıgəlin”mah
nısınıifaetməyidüşünürəm.

– Azər bay can mu si qi si ni öy
rən mək çə tin dir mi? Əsa sən 
han sı mah nı la rı bə yə nir si niz?
– İstənilən musiqini peşəkar

səviyyədəöyrənməkböyükzəh
mət tələb edir. Düşünürəm ki,
Azərbaycanmusiqisibarədəbil
diklərimhazırdaminimumsəviy
yədədir.Məndeyərdimki,musi
qibirkainatqədərsonsuzdurvə
onutamamiləanlamaqmümkün
deyil. Bu mənada Azərbaycan
musiqisiözünübütün janrlarıvə
variantlarıiləbirnəhəngqalakti

kanı xatırladır. Mənmuğamı ifa
etməyəbacarsamda,buheçdə
mənimonuntamamiləbaşadüş
məyim anlamına gəlməməlidir.
Fikrimcə,mənAzərbaycanmusi
qisini tamanlamaqüçünbugö
zəlölkədəazıbirneçəilyaşama
lı və tanınmış ustadlardan dərs
almalıyam.Mənbunaəminəm.
Qeydetdiyimkimi,məniməsas

ifaetdiyimalətkontrabasdırvəbu
məndən həmin alətlə daha ciddi
məşğulolmağımıvə ifamı təkmil
ləşdirməküçündahauzunmüddət
məşqetməyitələbedir.Doğrusu
nu deyim ki, mənim xüsusi sev
gi ilə yanaşdığım mahnı çoxdur,
çünkimənAzərbaycanmusiqisini
bütün spektrləri ilə sevirəm. Mə
sələn,“Görüş”filmindəki“Arzular”
mahnısı üçün kontrabasda aran
jirovkam tamaşaçılar tərəfindən
həmişəsürəklialqışlarlaqarşılanır.

– Bu ilin ma yın da Azər bay ca
nın Müs tə qil lik Gü nü ilə əla qə
dar təd bir də mil li mu si qi nü mu
nə lə ri ni ifa et mi si niz... 
–BrisbendəyaşayanAzərbay

canicmasıüzvlərininsayınınaz
olmasına baxmayaraq, Müstə
qillikGünüiləbağlıbiryerətop
laşaraqbuböyükbayramıqeyd
etməkhamıüçünçoxsevindirici
oldu.Tədbirzamanımən“Baya
tıŞiraz” muğamını, “Sarı gəlin”
mahnısınıvəbirneçədigərəsəri
ifaetdim.İştirakçılarifamısürək
li alqışlarla qarşıladılar. Mən bu
diqqəti vəhörməti həqiqətəndə
çoxyüksəkqiymətləndirirəm.

– Bəs Avst ra li ya da Azər bay
can mu si qi alət lə rin də ifa et
mək is tə yən lər, tar da ifa nı öy
rət di yi niz tə lə bə lər var mı? 

–Təəssüfhissiiləqeydetmək
istərdimki,AvstraliyadaAzərbay
canmusiqisibarədəməlumatıəl
dəetmək,millimusiqialətlərində
ifanı öyrənmək istəyənlər azdır.
AvstraliyadaAzərbaycanmusiqi
sinitəbliğedən,millimusiqialət
lərinitəqdimedəneləbirmərkəz
dəyoxdur.Ammadüşünürəmki,
zaman keçdikcə bu istiqamət
də dəyişikliklər baş verəcək və
şəxsənmənbunayardımetmək
üçünəlimdəngələnietməyəha
zıram.

– Gə lə cək fəaliy yət və kon sert
lər haq qın da plan la rı nı zı bil
mək ma raq lı olar dı.
– Avstraliyada Azərbaycanı

yaxşı tanımadıqlarınagörəmən
öz fəaliyyətimi ilk növbədə sizin
ölkəniz haqdaməlumatların da
hagenişkontekstdəyayılmasıis
tiqamətində qurmağa çalışıram.
Buməqsədləcariilinsonlarında
“Daxili dənizlərin musiqisi” adlı
konsertproqramı iləçıxışetmə
yiplanlaşdırıram.Həminkonsert
zamanı Xəzər, Qara və Aralıq
dənizlərininsahillərindəyaşayan
xalqların – Türkiyə, Gürcüstan,
Qazaxıstan, İran, İtaliya və di
gər ölkələrin musiqi nömrələrini
tamaşaçılara təqdim edəcəyik.
Təbii ki, həmin konsertdəAzər
baycanmusiqisinədəxüsusiyer
ayrılacaq.
Bununla yanaşı, Azərbaycan

danözümləgətirdiyimmillimusi
qihaqdaəsərləridəöyrənməyə
çalışıram.Düşünürəmki, həmin
kitablar sizin zənginmusiqimə
dəniyyətiniz haqda biliklərimi
artırmaqla yanaşı, onun Avst
raliyada təbliği işinə də yardım
edəcək.

Avstraliyada Azərbaycan tarının vurğunu
Con Varney: “Şuşada “Sarı gəlin” mahnısını ifa etmək istərdim”
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Ağa ba cı Rza ye va. Azər bay-
can mu si qi se vər lə ri nin yax şı 
ta nı dı ğı bu ad hə mi şə xoş 
duy ğu lar, qəl box şa yan nəğ-

mə lər lə as so siasi ya olu nur. O, mil li 
bəs tə kar lıq mək tə bi nin in ki şa fı na 
töh fə ve rib, də yər li əsər lə ri ilə onu 
zən gin ləş di rib. İlk qa dın bəs tə kar-
la rı mız dan olan sə nət ka rı ana dan 
ol ma sı nın 110 il li yi mü na si bə ti lə 
xa tır la yı rıq. 

Ağa ba cı İs ma yıl qı zı Rza ye va 15 
de kabr 1912-ci il də Ba kı şə hə rin də 
zi ya lı ailə sin də dün ya ya göz açıb. O, 
döv rü nün məş hur tar zə ni Mir zə Fə rə-
cin nə və si dir. Ağa ba cı er kən çağ lar dan 
mu si qi yə ma raq gös tə rir. Təəc cüb lü 
də ol sa, Mir zə Fə rəc ailə üzv lə ri nin bu 
sa hə ilə məş ğul ol ma sı nı is tə mir. Ona 
gö rə də ilk vaxt lar da Ağa ba cı mu si qi ilə 
məş ğul ola bil mir. Diq qə ti ni or ta mək-
təb dərs lə ri nə yö nəl dir. Mək tə bi bi tir-
dik dən son ra Pe da qo ji Tex ni ku ma qə-
bul olu nur. Təh si li ni 1929-cu il də ba şa 
vu rub tə yi nat la Maş ta ğa, Kür də xa nı və 
Sa ray kənd lə rin də müəl lim lik edir. 

Ba ba sı və fat edən dən son ra ata sı 
qız la rı na fər di qay da da mu si qi məşq lə-
ri ke çil mə si nə şə rait ya ra dır. Ailə yə ya-

xın dost olan Üze yir Ha cı bəy li Ağa ba cı 
və ba cı sı Ru qiy yə nin is te da dı nı gö rür 
və hər iki si ni Mu si qi Tex ni ku mu na qə-
bul edir. On lar təh sil müəs si sə sin də 
Mir zə Mən sur, Səid Rüs tə mov və Üze-
yir Ha cı bəy li dən sə nə tin sir lə ri ni öy rə-
nir lər.

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, 1934-
cü ilin bir pa yız gü nü Ağa ba cı nın ata sı 
İs ma yıl ki şi evə gə lir və de yir: “Üze yir 
bəy kon ser va to ri ya da Xalq mu si qi si 
şö bə si açıb. Heç bir ailə öz qı zı nı kon-
ser va to ri ya da oxu ma ğa ica zə ver mir. 
O, mə nə de di ki, qız la rı mı onun ya nı na 
apa rım. Mu si qi qa bi liy yət lə ri ni bir da ha 
yox la yaq. Məs lə hət ol sa, kon ser va to ri-
ya da oxu sun lar”. 

Hə min dövr də Ağa ba cı Rza ye va ilk 
əsə ri ni – “Gənc və tən pər vər lər” mar-
şı nı bəs tə lə yir. Əsə ri din lə yən Üze yir 
bəy gənc Ağa ba cı ya kon ser va to ri ya-
nın Bəs tə kar lıq şö bə si nə da xil ol ma-
ğı məs lə hət gö rür. O, da hi bəs tə ka rın 
məs lə hə ti nə qu laq asır. Əv vəl cə Üze yir 
bəy dən, da ha son ra Qa ra Qa ra yev dən 
bəs tə kar lıq dərs lə ri alır. Əsa sən mah nı 
və ro mans la ra diq qət ayı rır. Onun yaz-
dı ğı uşaq mah nı la rı “Kuk la”, “Qa ran-
quş”, “Ba la ca ka pi tan”, “Ba kı met ro su”, 
“Qə rən fi  ləm mən”, “Ağ gö yər çi nim” və 

s. mah nı la rı bu gün də uşaq lar tə rə fi n-
dən ma raq la qar şı la nır. 

Gör kəm li bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğın da 
əmək və uşaq mah nı la rı ilə ya na şı, li-
rik əsər lər də yer alır. On la rın ara sın da 
dil lər əz bə ri olan “Evi mi zə gə lin gə lir”, 
“Toy mah nı sı”, “Tel li sa zım”, “Şu şa nın 
yol la rı” və baş qa la rı mu si qi se vər lər tə-
rə fi n dən ma raq la qar şı la nır. Bəs tə ka rın 
qəh rə man neft çi lə ri mi zin əmək qəh rə-
man lı ğı nı tə rən nüm edən “Neft çi Qur-
ban”, “Oxu ma, gö zəl”, “Ço ban Qa ra”, 
ilk də fə Mosk va da səs lən di ri lən “Kuk la” 
mah nı sı ona ge niş şöh rət qa zan dı rır.

O, ey ni za man da bir çox mah nı və 
ro man sın, həm çi nin “Hö cət elə mə” (İs-
ma yıl Qu li yev lə bir gə) mu si qi li ko me di-
ya sı nın, xalq çal ğı alət lə ri or kest ri, sim li 
kvar tet üçün pyes və sim fo nik əsər lə-
rin, İ.Nə si mi nin söz lə ri nə bəs tə lə di yi 
7 ro man sın və s. müəl li fi  dir. Ağa ba cı 
Rza ye va da ha ge niş audi to ri ya ya ün-
van la nan “Çi çək lə nən yur dum”, “Azər-
bay can”, “Bəx ti yar el lər”, “Dil bə rim” ad-
lı əsər lə ri ni xor üçün bəs tə lə yib. 

Azər bay can caz-mu ğam sə nə ti nin 
əsa sı nı qo yan gör kəm li piano çu Va qif 
Mus ta fa za də bəs tə ka rın “Ey pə ri” və 
“Evi mi zə gə lin gə lir ” ki mi məş hur əsər-
lə ri nə mü ra ciət edib.

Ağa ba cı Rza ye va uşaq mah nı la rı ilə 
ya na şı, “Gü nə şin eş qi” ad lı pyes də ya-
zıb. Xalq ar tis ti Əf ra si yab Bə dəl bəy li 12 
iyun 1954-cü il də “Ədə biy yat və in cə-
sə nət” qə ze tin də dərc et dir di yi mə qa-
lə də ya zır: “Son za man lar Səid Rüs tə-
mov, Fik rət Əmi rov, Sol tan Ha cı bə yov, 
Ağa ba cı Rza ye va, Qən bər Hü seyn li və 
baş qa bəs tə kar la rı mız uşaq lar üçün də 
bir sı ra yax şı mah nı lar bəs tə lə yib lər. 
Qən bər Hü seyn li nin “Cü cə lə rim”, Ağa-
ba cı Rza ye va nın “Pioner”, “Şən yol ka”, 
“Gənc ma şi nist lər” mah nı sı və s. Bu 
mah nı lar az yaş lı uşaq və mək təb li lər 
tə rə fi n dən se vi lə-se vi lə oxu nur”.

Mu si qi mə də niy yə ti mi zin in ki şa fın-
da kı xid mət lə ri yük sək qiy mət lən di ri lən 
Ağa ba cı Rza ye va 1960-cı il də “Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi” adı na la yiq gö rü-
lür. İki də fə “Qır mı zı Əmək bay ra ğı” və 
“Şə rəf ni şa nı” or den lə ri ilə təl tif edi lir. 

Həm də ic ti mai xa dim ki mi fəaliy yət 
gös tə rən sə nət kar üç ça ğı rış Ba kı So-
ve ti nin,  1963-cü il də isə Azər bay can 
SSR Ali So ve ti nin de pu ta tı olub.

Bəs tə lə ri bu gün də dil lər də do la şan 
Ağa ba cı Rza ye va 5 iyul 1975-ci il də, 63 
ya şın da Ba kı da və fat edib, II Fəx ri xi ya-
ban da dəfn olu nub. 

Savalan Fərəcov

Nəğmələri ilə könüllər oxşayan bəstəkar

Av qus tun 21-i Lən kə ran Döv lət Dram 
Teat rı nın apa rı cı səh nə us ta sı, Əmək-
dar ar tist Tə vək kül Əli ye vin xa ti rə 
gü nü idi. Ya şa say dı 71 ya şı nı qeyd 
edə cək di...

On lar 13 nə fər idi lər – Mir za ğa Əli yev 
adı na Azər bay can Döv lət İn cə sə nət 
İns ti tu tu nun Ki no və dram akt yor lu ğu 
fa kül tə si nin 13 mə zu nu. Azər bay ca nın 
gör kəm li teatr və ki no re jis so ru, akt yor 
və pe da qo qu Adil İs gən də ro vun kur su-
nu bi ti rən ki mi on la rın ha mı sı nı tə yi nat-
la Lən kə ra na teatr aç ma ğa, da ha də-
qiq de sək, bu cə nub şə hə rin də vax ti lə 
fəaliy yət gös tər miş Döv lət Dram Teat-
rı nın işi ni bər pa et mə yə gön dər miş di-
lər. İki-üç il dən son ra Lən kə ra na teatr 
aç ma ğa gə lən lə rin ək sə riy yə ti əya lət 
şə hə ri nin çə tin lik lə ri nə döz mə yə rək 
Ba kı ya qa yıt dı. 

Üç nə fər – sə da qət li ömür-gün yol-
daş la rı olan Xalq ar tis ti, Pre zi dent 
mü ka fat çı sı Bö yük xa nım Əli ye va ilə 
Əmək dar ar tist, “Tə rəq qi” me dal lı Tə-
vək kül Əli yev və bir də uzun müd dət bu 
sə nət oca ğı na rəh bər lik edən Əmək-
dar ar tist El şad Zey na lov öz ta le lə ri ni 
Lən kə ran la bağ la dı lar. On lar is tər hə-
yat yol la rın da, is tər sə də sə nət də əl də 
et dik lə ri nailiy yət lə ri məhz Lən kə ran da 
qa zan dı lar. Bu ra da ca ailə qu rub, ev-
eşik və ad-san sa hi bi ol du lar. El şad 
Zey na lov 2007-ci il yan va rın 5-də, 56 
ya şın da dün ya sı nı də yiş di. On bir il 
son ra, 2017-ci ilin 23 yan va rın da isə 
Tə vək kül Əli yev bu dün ya nı tərk edə-
rək əbə diy yə tə qo vuş du...

Tə vək kü lü Lən kə ran da ha mı ta nı-
yır və se vir di. O da qar şı lıq lı ola raq bu 
di ya ra qəl bən bağ lan mış, özü nə çox-
lu dost qa zan mış dı. Söh bət dü şən də 
bə zən za ra fat ya na dağ la rı  gös tə rib: 
“Odur ey, ora lı yam – Bar za vu lu yam”, 
– de yər di (Bar za vu – Le rik ra yo nun da 
dağ kən di – red.).

Onu teatr da akt yor ki mi işə baş la dı ğı 
dövr dən ta nı yır dım. İn di ki ki mi ya dım-
da dır. 1973-cü il de kab rın 6-da ye ni cə 
fəaliy yə tə baş la yan Lən kə ran Döv lət 
Dram Teat rı nın ta ma şa za lı na iy nə at-
say dın, ye rə düş məz di. Kənd li-şə hər li 
yüz lər lə in san teat rın ilk ta ma şa sı na 
bax ma ğa gəl miş di. On la rın ara sın da 
Ba kı dan də vət olu nan ta nın mış sə nət-
çi lər, zi ya lı lar, şair və ya zı çı lar, o cüm-
lə dən “Yax şı adam” əsə ri nin müəl li fi  
rəh mət lik Mir zə İb ra hi mov la onun ailə 
üzv lə ri də var dı. Gənc akt yor Tə vək kül 
Əli yev teat rın pər də si ni aça raq tit rək 
ad dım lar la səh nə nin qar şı sı na çıx dı 
və özü nə məx sus gur səs lə Lən kə ran 
Döv lət Dram Teat rı nın fəaliy yə tə baş la-
ma sı mü na si bə ti lə ta ma şa çı la rı təb rik 
et di. Son ra sü rək li al qış lar al tın da ta-
ma şa baş lan dı. 

Hə min gün gənc akt yor la rın ha mı sı 
rol la rı nın öh də sin dən la yi qin cə gəl di-
lər. Tə vək kül Əli yev isə Azər ro lu nun 

ifa sı ilə teat ra par laq fər di xü su siy yət-
lə rə ma lik olan qey ri-adi bir akt yo run 
gəl di yi ni nü ma yiş et dir di. İl lər öt dük cə 
akt yor xa rak ter cə bir-bi rin dən fərq li 
rol lar da çı xış et di, ta ma şa çı la rı nı gah 
gül dür dü, gah dü şün dür dü, gah da göz 
yaş la rı na qərq et di. Ta ma şa dan ta ma-
şa ya özü də püx tə ləş di, müd rik ləş di. 

İş elə gə tir di ki, gün lə rin bir gü nü 
Lən kə ran teat rın da ça lış ma lı ol dum və 
bun dan be lə Tə vək kül Əli ye vin ya ra dı-
cı lı ğı nı da ha ya xın dan iz lə mək im ka nı 
əl də et mək lə ya na şı, həm də onun iç 
dün ya sı nı ta nı ma ğa baş la dım. Son 5-6 
il də isə bi zi onun la meh ri ban dost luq 
tel lə ri bağ la mış dı. 

Tə vək kül mə su liy yət li akt yor idi. Ro-
lu nun üzə rin də az qa la əsir di, ya rat dı ğı 
ob ra zı, sa də cə, səh nə də ifa et mək lə işi-
ni bit miş he sab et mir di. Hə lə məşq pro-
se sin də qəh rə ma nın ya şa dı ğı ta ri xi döv-
rü, mü hi ti və s. öy rə nib mə nim sə yir di. 

Söh bət dü şən də de yir di ki, mə ni Lən-
kə ran da sax la yan ta ma şa çı mə həb bə ti 
və qay ğı sı olub: “Bə zən Bö yük xa nım la 
(akt yo run ömür-gün yol da şı, Xalq ar-
tis ti Bö yük xa nım Əli ye va – A.B.)  bir 
ne çə gün lü yə Ba kı ya get mi şik, am ma 
Lən kə ran üçün, tə ləb kar ta ma şa çı la rı-
mız üçün da rıx dı ğı mız dan müd dət dən 
əv vəl ge ri qa yıt mı şıq. Qü rur his si ke çi-
ri rəm ki, məhz Lən kə ran teat rı nın səh-
nə sin də öz sö zü nü de miş, püx tə ləş miş 
akt yor sə viy yə si nə uca la bil mi şəm. 
İn di nin özün də be lə yol da, kü çə də ta-
ma şa çı lar la qar şı la şar kən on lar bi zə 
oy na dı ğı mız rol la rın ad la rı ilə mü ra ciət 
edir lər. Be lə ta ma şa çı nı ne cə sev mə-
yə sən? Be lə şə hə ri, be lə teat rı ne cə 
tərk edə sən?”.

Doğ ru dan da, o, öm rü nün so nu na ki-
mi əh di nə sa diq qal dı, Lən kə ra nı tərk 
edib heç bir ye rə get mə di. Teat rın səh-
nə sin də isə 100-dən ar tıq rol da çı xış 
et di: Ay dın (“Ay dın”, C.Cab bar lı), İl dı-
rım Bə ya zid (“To pal Tey mur”, H.Ca vid), 

An ton An to no viç (“Mü fət tiş”, N.Qo qol), 
Ezop (“Ezop”, Fi qe rey do), Nə cəf bəy 
(“Da ğı lan ti faq”, Ə.Haq ver di yev), Şeyx 
Nəs rul lah (“Ölü lər”, C.Məm məd qu lu za-
də), Azər (“Yax şı adam”, M.İb ra hi mov), 
Zaur (“Təh mi nə və Zaur”, Anar), Mah-
mud (“Mah mud və Mər yəm”, El çin), 
Pol ya Luici (“Də mir si nif”, A.Ni ko lai)...

Əl bət tə ki, bu ob raz la rın hər bi ri 
haq qın da ay rı lıq da bəhs et mək olar, 
am ma bu bir ya zı nı nın im kan la rı xa-
ri cin də dir. Bu nun la be lə, akt yo run ya-
rat dı ğı bir ne çə rol üzə rin də da yan-
maq is tər dik.

Tə vək kül Əli ye vin Xalq şairi Nə bi 
Xəz ri nin “Sən yan ma san” əsə ri nin ta-
ma şa sın da ifa et di yi El dar ob ra zı ba-
rə də Lən kə ra nın yaş lı teatr se vər lə ri 
bu gün də xoş xa ti rə lər lə söz açır lar. 
On lar dan fi  lo lo gi ya elm lə ri na mi zə di, 
Pre zi dent tə qaüd çü sü, qo ca man pe-
da qoq Ha cı Mir ha şım Ta lış lı he sab 
edir ki, Tə vək kül Əli yev El dar ob ra zı-
nın da xi li alə mi ni özü nə məx sus ciz gi-
lər lə aça raq, onun tək cə müs bət xa-
rak te ri ni de yil, ey ni za man da mən fi  
xü su siy yət lə ri ni də gös tər mə yi ba ca-
rır dı. Akt yor El da rın si ma sın da da xi lən 
çü rük, za hi rən tə miz olan, bu qə lə mun 
ki mi rəng dən-rən gə, don dan-do na gi-
rən tip lə rin ümu mi ləş di ril miş ob ra zı nı 
ya rat mış dı.

Ya zı çı Məm məd hü seyn Əli-
ye vin “Ana fər ya dı” əsə ri nin ta-
ma şa sı da Lən kə ran teat rı nın 
ta ri xin də xü su si yer tu tur. İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə si nin xal qı mı-
zın hə ya tın dan iz siz ötüş mə di-
yi ni və min lər lə ailə yə bəd bəxt-
lik gə tir di yi ni əks et di rən səh nə 
əsə rin də “qa ra” ka ğı zı gəl miş 
İl ya sın (Tə vək kül Əli ye vin) on 
beş il dən son ra doğ ma yur da 
qə fi l qa yı dı şı onun doğ ma la rı-
nın hə yat tər zi ni ta mam alt-üst 
edir. Çün ki İl ya sın ar va dı onun 
ana sı Bə yi min təh ri ki ilə ar tıq 
xa la sı oğ lu na ərə ge dib. Möv-
cud və ziy yət dən ha mı çaş-baş 
qa lıb. Bü tün ailə İl ya sın ya nın-
da özü nü gü nah kar say dı ğın-
dan onun gö zün dən qa çır. Be lə 
mə qam da İl yas üzü nü gör mə-
di yi doğ ma qı zı Mir va ri ilə söh bət lə şib 
dərd lə şir. Da ha son ra o, tən ha lı ğa qa-
pı lır, fo noq ram ilə səh nə dən onun da xi-
li mo no lo qu uca lır. Akt yor sö zün hə qi qi 
mə na sın da, bu mo no lo qu ya şan tı lar la 
ifa edir. Onun si fə tin də ki ciz gi lər qəh-
rə ma nı nın mü ha ri bə də ne cə bö yük 
əzab-əziy yət lər dən keç di yi ni,  göz yaş-
la rı isə acı ta le yi üçün da xi lən vay-şi-
vən qo par dı ğı nı gös tə rir. Bu ob raz ilə 
akt yor həm də söz süz səh nə lə rin ma-
hir ifa çı sı ol du ğu nu sü bu ta ye ti rir.

Tə vək kül Əli yev məhz be lə us ta lıq la 
“Ay dın” ta ma şa sın da bö yük ar zu lar la 
ya şa yan, la kin əli heç bir ye rə çat ma-
yan Ay dı nı, “To pal Tey mur”da ba şı eyş-
iş rə tə qa rış mış, xal qın və ziy yə ti ilə ma-
raq lan ma yan hökm dar İl dı rım Bə ya zi di, 
“Şə hə rin yay gün lə ri”ndə (Anar) hər 
şe yi pul la həll et mə yə ça lı şan Ağa rə fi  ni, 
“Fər had və Şi rin” dra mın da (S.Vur ğun) 
öz sev gi si uğ run da Xos rov la baş-ba şa 
gə lən, bu nun üçün hət ta dağ la rı par ça-
la yan Fər ha dı və on lar la bu ki mi müx tə-
lif xa rak ter li ob raz la rı ya ra da raq ta ma-
şa çı rəğ bə ti ni qa zan mış dı. 

Teatr da son ro lu isə Əli Və lioğ lu nun 
“Əsr lə rin ha ra yı” ta ma şa sın da Mi di ya 
hökm da rı As tiaq ol du. Akt yor qa nı-ca nı 
ba ha sı na bu ob ra zı ya rat mış, is te da dı-
nın bü tün coş qun lu ğu ilə As tiaqın zid-
diy yət lər lə do lu hə ya tı nı açıb gös tər-
mə yi ba ca ra bil miş di. Ölü mün dən cə mi 
üç gün əv vəl də bu ob raz da səh nə yə 
çıx mış dı. Yan va rın 23-də isə o, bir da-
ha 43 il dən bə ri ca nın dan da çox sev-
di yi səh nə yə qa yıt dı. Am ma bu də fə ki 
– so nun cu ta ma şa nın müəl li fi  də, ifa çı-
sı da özü idi. Ye nə də qə dir bi lən dost-
la rı, pə rəs tiş kar la rı onun ya nın da idi lər, 
onu  al qış la yır dı lar. Am ma bu al qış lar 
göz yaş la rı na qa rış mış dı. Ta ma şa çı lar 
se vim li akt yor la rı nı son mən zi lə yo la 
sa lır dı lar...

Tə vək kül Əli yev “Azər  bay  ca  nın 
Əmək  dar ar  tis ti” fəx ri ada la yiq gö rül-
müş, “Tə rəq qi” me da lı ilə təl tif olun-
muş du. Xalq ar tis ti adı nı al ma sa da, 
xal qın se vim li sə nət ka rı idi. Bu ada 
mə nə vi haq qı da var idi. Bu ba rə də söz 
dü şən də de yir di: “Post so vet döv rü nün 
bə zi  na qis xü su siy yət lə ri öz dik tə si ni 
et mək də dir. O vaxt be lə bir qay da var-
dı: ər lə ar vad, ya xud da ata ilə öv lad la rı 
bir ida rə də, bir müəs si sə də iş lə yə bil-
məz di lər. Bi zim işi miz də bu na ox şa yır. 

Söz dü şən də de yir lər ki, Bö yük xa nım la 
siz ər-ar vad sı nız, iki ni zə də ey ni bə ra-
bər lik də ye ri mək ol maz. Əs lin də, be lə 
şey lər gə rək ya ra dı cı in san la ra şa mil 
edil mə sin. Be lə çı xır ki, Bö yük xa nım 
Xalq ar tis ti ol du ğun dan mən bu ada 
la yiq gö rü lə bil mə rəm. Əs lin də, bu nun 
mə nim üçün elə bir əhə miy yə ti də yox-
dur. Əmək dar ar tist ol sam da, Xalq ar-
tis ti sə viy yə sin də ça lı şı ram...”. 

Teatr da ha zır la nan ta ma şa la rın ək-
sə riy yə tin də baş qəh rə ma nı oy na maq 
Tə vək kü lün qis mə ti nə düş müş dü. Ürə-
yin də bir ar zu su da var idi: Kral Li ri oy-
na maq. Am ma ömür ona bu ar zu su nu 
ger çək ləş dir mə yə im kan ver mə di. 

Son il lər o həm də ki no akt yo ru ki mi 
ta nın mış dı. Bir sı ra bə dii fi lm lər də, te-
le se rial lar da ma raq lı rol lar da çə kil miş-
di. Ümu mi lik də isə Tə vək kül 15 ek ran 
əsə rin də müx tə lif səp ki li rol la rı ifa edib. 
Ki no da axı rın cı işi “Əli və Ni no” fi l min-
də olub. Bu ra da məş hur Azər bay can 
xey riy yə çi si Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye-
vin ob ra zı nı ya ra dıb. 

Qeyd edək ki, Tə vək kül Əli yev özü nü 
həm də re jis su ra sa hə sin də sı na yıb. 
Əsa sən də uşaq lar üçün ta ma şa lar ha-
zır la yar dı. İş elə gə tir miş di ki, Tə vək kül 
mə nim də üç əsə ri mə qu ru luş ver miş-
di. Bu pro ses də onun ne cə tə ləb kar sə-
nət çi ol ma sı nın bir da ha şa hi di ol dum. 
“Mən hər şey dən əv vəl akt yo ram, həm 
də pe şə kar akt yo ram, – de yir di. – Am-
ma ara-sı ra teatr da ta ma şa ha zır la maq 
isə mə nim təc rü bəm dən irə li gə lən bir 

iş dir. Re jis sor və zi fə si nin mə su-
liy yə ti bö yük dür və mən be lə bir 
yü kün al tı na gir mə yə cü rət et-
mə rəm. Ötən onil lik lər ər zin də 
çox re jis sor lar la iş lə mi şəm, hə-
rə si nin dəst-xət tin dən müəy yən 
qə dər bəh rə lən mi şəm”. 

Tə vək kül Əli yev həm çi nin 
gənc akt yor la rın ha mi si idi. Bi-
li yi ni, təc rü bə si ni heç kim dən 
əsir gə mir di. Gö zü nün qa ba ğın-
da on lar la gənc akt yo run püx tə-
ləş mə si nə, sə nə tin sir lə ri ni əxz 
et mə si nə uşaq ki mi se vi nər di.

65 il lik öm rü nün 43 ili ni səh-
nə sə nə ti nə həsr edən Tə vək kül 
Əli yev həm də gö zəl ailə baş çı-
sı, sə da qət li ömür-gün yol da şı,  
meh ri ban ata və ba ba idi. Nə və-
lə ri ni özü nün ən bö yük var-döv-
lə ti he sab edir di.

Heyf ki, ölüm onu ara mız dan tez 
apar dı. Lən kə ran ta ma şa çı sı düz beş 
il dir ki, on suz qa lıb. Am ma əziz xa ti rə-
si unu dul mur və il lər, qə ri nə lər keç sə 
be lə, unu dul ma ya caq. Tə vək kül Əli yev 
bir-bi rin dən gö zəl, rən ga rəng səh nə 
ob raz la rı, fi lm lər də ki rol la rı ilə əbə di 
ya şa ya caq.

Mə za rın cən nət mə kan ol sun, əziz 
dost!

Ağaddin Babayev
yazıçı-teatrşünas

Bir  sənətkar  vardı...

Göytürk dövrünün ən qədim yazılı abidəsi 
Beynəlxalq Türk Akademiyası və Monqolustan arxeoloqlarının birgə ekspedisiyasında aşkar olunub

əvvəli səh. 1-də
Kəşf də iş ti rak edən alim lər abi də nin 

mət nin dən “Tan rı”, “Türk”, “Kut luq”, 
“Tü men” ki mi bir sı ra söz lə ri oxu ya bi-
lib lər. Abi də nin mət nin dən əl də edi lən 
mə lu mat la ra əsa sən, Nom qon komp-
lek si nin Göy türk Xa qan lı ğı nı ye ni dən 
qur muş Kül te gin və Bil gə Xa qa nın 
ata sı İl tə riş Kut luq Xa qa na it haf edil di-
yi qə naəti nə gə li nib.

Bun dan əla və, bu kül li yə “Türk” adı-
nın ilk də fə çə kil di yi Göy türk döv rü nün 
ən qə dim ya zı lı abi də si ki mi qə bul edi lir.

Ümu mi lik də Nom qon komp lek si bü-
tün xü su siy yət lə ri nə gö rə Bil gə Xa qan 
və Kül te gin komp leks lə ri nə bən zə yir. 

Nom qon ya zı sı olan abi də nin yu xa rı 
tə rə fi n də əj da ha for ma sın da iki ca na-
var ba şı həkk olu nub. Mə lum dur ki, 
Tas par Xa qan, Bil gə, Kül te gin və di gər 
abi də lə rin zir və sin də xa qan lıq rəmz lə ri 
olan bu cür əj da ha şək lin də, qurd baş lı 
ciz gi çə ki lib. Nom qon abi də si nin də Or-
xon abi də lə ri ki mi Göy türk döv lə ti üçün 
əhə miy yət li bir abi də ol du ğu an la şı lır.

Qeyd edək ki, BTA Nom qon qa zın-
tı la rı nın nə ti cə lə ri nə dair el mi nəşr 
ha zır la ya caq və türk döv lət lə ri nin pay-
taxt la rın da təq di ma tı nı ke çi rə cək. Mon-
qo lus tan da Göy türk döv rü abi də lə ri nin 
qa zın tı la rı gə lə cək də də da vam et di ri-
lə cək.

Nom qon dü zün də qa zın tı iş lə ri nə 
2019-cu il də baş la nı lıb. CO VID-19 
pan de mi ya sı sə bə bin dən iki il fa si-
lə ve ri lən “Nom qon” or taq qa zın tı la rı 
2022-ci ilin iyul ayın da ye ni dən bər pa 
olu nub.

“Nom qon-2022” or taq qa zın tı la rın-
da BTA-nın iş çi qru pu (aka de mi ya nın 
pre zi den ti Dar xan Kı dı ra lı, ar xeoloq-
lar Na pil Ba zıl xan və Nur bo lat Bo-
gen ba yev) ilə ya na şı,  Mon qo lus tan 
Elm lər Aka de mi ya sın dan pro fes sor 
Al tan ge relyn Enkh tor, ar xeoloq lar 
Tse renk handyn Bu yank his hig, Gonc-
hig yin Bat bold və Na ran tu yag yin 
Tsen gel, Munkh saik hany Uuqan ba-

yar da iş ti rak edib lər. Mon qo lus tan 
Elm lər Aka de mi ya sı Ar xeolo gi ya İns-
ti tu tu Ar xeolo ji Araş dır ma lar Mər kə-
zi nin di rek to ru Dəm din su ren gin Tse-
veen dorj (2022-ci il də və fat edib) də 
məs lə hət çi ar xeoloq ola raq la yi hə də 
yer alıb.

Bun dan əv vəl də Bey nəl xalq Türk 
Aka de mi ya sı Mon qo lus tan da Şi veet-
ulan abi də sin də ar xeolo ji qa zın tı lar 
apa rıb. 2016-cı il də adı çə ki lən va di yə 
xü su si eks pe di si ya təş kil edib. Kut-
luq Xa qan döv rün də ti kil miş mə ra sim 
komp lek sin də türk tay fa la rı nın dam-
ğa la rı və müx tə lif ta ri xi əş ya lar müəy-
yən edi lib. Bu təd qi qat la rın da va mı 

ola raq 2019-cu il də baş la nan Nom qon 
ar xeolo ji qa zın tı la rı nə ti cə sin də İl tə riş 
Xa qa na həsr olun muş komp leks aş kar 
olu nub.

Ağabacı Rzayeva (sağdan üçüncü) musiqi xadimləri ilə
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27 av qust 1918 – Əmək dar rəs sam Ən vər Ha cıağa oğ lu Al mas-
za də (1918 – 6.3.2007) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Ope ra və Ba let 
Teat rın da rəs sam (1937-1992) iş lə yib.

27 av qust 1921 – Ya zı çı-dra ma turq Sey fəd din Dağ lı (Sey fəd din 
Əliağa oğ lu Ab ba sov; 1921 – 18.1.1983) Xı zı da do ğu lub. “Adı sə-
nin, da dı mə nim”, “Ay dın lı ğa doğ ru” və s. pyes lə rin, “Ba har оğ lu”, 
“Mə şəl” ki tab la rı nın müəl li fi  dir. “Kir pi” jur na lı nın baş re dak to ru olub.

27 av qust 1928 – Əmək dar rəs sam Na dir Əli mux tar oğ lu Zey na-
lov (1928 – 16.3.1987) ana dan olub.

27 av qust 1929 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, akt yor, re jis sor 
Məm məd ka mal Al lah qu lu oğ lu Ka zı mov (1929 – 13.12.2005) Ba-
kı da ana dan olub. Aka de mik Dram, Sum qa yıt, Ağ dam teatr la rın da 
ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

27 av qust 1942 – Ərəb şü nas alim, aka de mik Va sim Məm mə də li 
oğ lu Məm mə də li yev (1942 – 13.10.2019) Ba kı da ana dan olub. “Qu-
ra ni Kə rim”in Azər bay can di li nə tər cü mə çi lə rin dən bi ri dir. “Ərəb dil-
çi li yi”, “Qu ran və elm” və s. mo noq ra fi  ya la rın, dərs lik lə rin müəl li fi  dir. 

27 av qust 1998 – Gör kəm li ki no re jis sor, Xalq ar tis ti To fi q Meh di-
qu lu oğ lu Ta ğı za də (7.2.1919 – 1998) və fat edib. Film lə ri: “Gö rüş”, 
“Uzaq sa hil lər də”, “Yed di oğul is tə rəm”, “Də də Qor qud”, “O dün ya-
dan sa lam” və s. 

28 av qust 1935 – Ta nın mış ya zı çı, şərq şü nas Əli ba la Qüd rət 
oğ lu Ha cı za də (1935 – 9.10.2009) Bi lə su var ra yo nu nun Ağa lı kənd 
kən din də do ğu lub. “İt kin gə lin”, “Əf sa nə siz il lər”, “Ay rı lı ğın so nu 
yox muş”, “Təy ya rə köl gə si”, “Və fa lım mə nim” və s. əsər lə ri ge niş 
oxu cu rəğ bə ti qa za nıb.

28 av qust 1968 – Aşıq Xın dı Məm məd (Məm məd Gü la bı oğ lu 
Qə ni yev; 1896, Bor ça lı – 1968) və fat edib. 

28 av qust 1984 – Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Rü ba bə Xə lil 
qı zı Mu ra do va (22.3.1933 – 1984) və fat edib. Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı nın so lis ti olub. 

29 av qust 1890 – Şair, qə zəl xan Mə həm mə də li Şə fai (1890- 
1967) Ba kı nın Maş ta ğa kən din də ana dan olub.

29 av qust 1929 – Ta nın mış rəng kar Fər had İb ra him oğ lu Ha cı-
yev (1929 – 17.12.1987) Şa ma xı da do ğu lub. “Ba kı ritm lə ri”, “Kə-
pəz” və b. tab lo la rın müəl li fi  dir. Azər bay can da bər pa rəs sam lı ğı nın 
əsa sı nı qo yub, Mu zey Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi Bər pa 
Mər kə zi nin rəh bə ri (1981-1987) olub. 

29 av qust 1960 – Te le jur na list, Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı 
Çin giz Fuad oğ lu Mus ta fa yev (1960 – 15.06.1992) ana dan olub. 

29 av qust 1965 – Məş hur tar zən, Xalq ar tis ti Qur ban Bəx şə li oğ-
lu Pi ri mov (30.10.1880 – 1965) və fat edib. 1920-ci il dən Ope ra və 
Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

30 av qust 1946 –  Xalq ar tis ti, ta nın mış ra dio dik to ru Qa ra sim 
Əb dül hə sən oğ lu Ta ğı za də (1946-2018) Bey lə qan ra yo nu nun Dün-
ya ma lı lar kən din də ana dan olub. Azər bay can Ra diosu nun dik tor lar 
şö bə si nə rəh bər lik edib.

30 av qust 2000 – Ta nın mış şair, pub li sist Şah mar Ək bər oğ lu 
Ək bər za də (28.12.1941 – 2000) və fat edib. “Mə də niy yət” qə ze ti nin 
ilk baş re dak to ru (1991-2000) olub.

31 av qust 1927 – Şair, dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
İs gən dər Coş qun (İs gən dər Məm məd oğ lu Hüm mə tov; 1927 – 
10.12.1996) Göy çay da ana dan olub. “Gə mi də söh bət”, “Qı ğıl cım-
lar”, “Nəğ mə do lu ürək” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

31 av qust 1942 – Şair, na sir, tər cü mə çi, maarif çi Rə şid bəy İs ma yıl 
oğ lu Əfən di yev (1863-1942) və fat edib. Şə ki də do ğu lub. “Qan oca ğı, 
“Pul də li si”, “Diş ağ rı sı” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir. Dərs lik lər ya zıb.

31 av qust 1957 – Əmək dar ar tist Küb ra Məm mə da ğa qı zı Da da-
şo va (1957 – 12.2.2017) Ba kı da ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də (“Yu xu”, “Ca vid öm rü” və s.) çə ki lib.   

31 av qust 1967 – Cə nu bi Azər bay can ya zı çı sı, ic ti mai-si ya si xa-
dim Sə məd Beh rən gi (24.6.1939 – 1967) və fat edib. Azər bay can 
na ğıl la rı nı fars di li nə tər cü mə edə rək nəşr et di rib. 

31 av qust 2018 – Şə ki şə hə rin də Xalq şairi, dra ma turq, ədə biy-
yat şü nas, ic ti mai xa dim Bəx ti yar Va hab za də nin Ev-Mu ze yi nin açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib.

31 av qust 2021 – Azər bay ca nın Əmək dar ar tis ti, Ru si ya nın Xalq 
ar tis ti Ta mil la Mir sü ca qı zı Ağa mi ro va (21.8.1928 – 2021) və fat edib.

31 av qust 2021 – Şair, sse na rist Əh məd Oğuz (Əh məd Mu sa 
oğ lu Kə ri mov; 13.11.1961 – 2021) və fat edib.

Dünya
27 av qust 1770 – Al man fi  lo so fu Georq Vil helm Frid rix He gel (Georg 

Wil helm Fried rich He gel; 1770 – 14.11.1831) ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Ru hun fe no me no lo gi ya sı”, “Mən tiq el mi”, “Ta ri xin fəl sə fə si” və s.

27 av qust 1856 – Klas sik Uk ray na ədə biy ya tı nın ba ni lə rin dən bi-
ri, ya zı çı, şair İvan Fran ko (1856-1916) ana dan olub. Əsər lə ri: “Kə-
si şən cı ğır lar” (ro man), “Oğur lan mış xoş bəxt lik” (şeir lər top lu su).

27 av qust 1871 – Ame ri ka ya zı çı sı Teodor Dray zer (Theodo re 
Her man Al bert Dreiser; 1871 – 28.12.1945) ana dan olub. Əsər lə-
ri: “Ker ri ba cı”, “Cen ni Her hardt”, “Ar zu lar tri lo gi ya sı”, “Ame ri ka fa-
ciəsi”, “Da hi” və s.

27 av qust 1896 – Rus akt ri sa sı, SS Rİ Xalq ar tis ti Faina Ra nevs-
ka ya (Feld man; 1896-1984) ana dan olub. Bir müd dət (1925-1927, 
1929-1931) Ba kı İş çi Teat rın da ça lı şıb.

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.

28 av qust 1749 – Al man şairi, ya zı çı-dra ma turq Yo hann Volf-
qanq Hö te (Jo hann Wolf gang von Goet he; 1749 – 22.3.1832) ana-
dan olub. Əsər lə ri: “Faust” mən zum tra ge di ya sı, “Vil helm Meys te rin 
təh sil il lə ri”, “Gənc Ver te rin iz ti rab la rı” ro man la rı, “İfi  ge ni ya”, “Tork-
va to Tas so” dram la rı və s.

28 av qust 1867 – İta li ya bəs tə ka rı Um ber to Cor da no (Um ber to 
Me not ti Ma ria Gior da no; 1867-1948) ana dan olub. Ope ra la rı: “And-
re Şen ye”, “Fe do ra”, “Si bir”, “Ma dam Sen-Jen” və s.

28 av qust 1925 – Yə hu di əsil li Ru si ya ya zı çı sı Ar ka di Na ta no-
viç St ru qas ki (1925-1991) ana dan olub. Qar da şı Bo ris St ru qas ki 
(1933-2012) ilə bir gə yaz dıq la rı fan tas tik əsər lər lə ta nı nıb: “Tünd-
qır mı zı bu lud lar öl kə si”, “Gü nor ta, XXII əsr” və s.

29 av qust 1862 – Bel çi ka ya zı çı-dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı (1911) laureatı Mo ris Me ter link (Mauri ce Poly do re Ma rie Ber-
nard Maeter linck; 1862-1949) ana dan olub. Əsər lə ri: “Göy quş”, “Beat ris 
ba cı” (pyes lər), “Gül lə rin id ra kı”, “Arı la rın hə ya tı” (fəl sə fi  prit ça lar) və s.

29 av qust 1903 – Məş hur rus akt yo ru And rey Fayt (1903-1976) 
ana dan olub. “Azər bay can fi lm”də len tə alı nan “Uzaq sa hil lər də” 
(Ma zel li), “Bir qa la nın sir ri” (Göy göz ko sa) fi lm lə rin də çə ki lib.

29 av qust 1915 – İs veç akt ri sa sı, üç də fə “Os kar” laureatı İng rid 
Berq man (Ing rid Berg man; 1915 – 29.8.1982) ana dan olub. Film lə-
ri: “Anas ta si ya”, “Şərq eksp re sin də qətl”, “Qaz işı ğı” və s.

29 av qust 1920 – Ame ri ka caz mu si qi çi si Çar li Par ker (Char lie 
“Bird” Par ker; 1920-1955) ana dan olub.

29 av qust 1958 – Dün ya şöh rət li ame ri ka lı mü ğən ni Maykl Cek-
son (Mic hael Jo seph Jack son; 1958–2009) ana dan olub. 13 də fə 
“Qrem mi” mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.  

30 av qust 1748 – Fran sız rəs sa mı Jak Lui Da vid (Jac ques-Louis 
Da vid; 1748-1825) ana dan olub. Məş hur rəsm lə ri: “Ma ra tın ölü mü”, 
“Ho ra si lə rin an dı”.

30 av qust 1860 – Rus rəs sa mı İsaak İliç Le vi tan (1860-1900) 
ana dan olub. Pey zaj us ta sı ki mi ta nı nıb. Əsər lə ri: “Ağ ca qa yın me-
şə si”, “Göl” və s.

31 av qust 1811 – Fran sız ya zı çı sı Teofi l Qot ye (Theop hi le Gauti-
er; 1811-1872) ana dan olub. Ro man la rı: “Gənc Fran sa”, “Mad ma-
zel Mo pen” və s.

31 av qust 1897 – Ame ri ka akt yo ru, iki də fə “Os kar” laureatı Fre de-
rik Març (Fre de rick Er nest McInty re Bic kel; 1897-1975) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

27–31 avqustXatirə təqvimi

XX əs rin əv vəl lə rin dən eti ba-
rən Ba kı nın mə də ni mü hi ti 
təs vi ri sə nə ti mi zə bir çox 
is te dad lı rəs sam, hey kəl tə raş, 
de ko ra tiv- tət bi qi sə nət us ta-
la rı bəxş edib. Bu is te dad la rı 
coş qun ya ra dı cı lıq ru hu ilə 
sə nə tə sövq edən Azər bay-
can pay tax tı nın qə dim ta ri xi, 
mə də ni ir si, bü tün fə sil lər də 
özü nə məx sus tə biəti, sa hi lin-
də yer ləş di yi Xə zər, Ab şe ron 
bağ la rı, İçə ri şə hər, onun 
məx su si aura sı və s. olub. Bu 
sə nət ənə nə si nə sa diq qa lan 
rəs sam lar dan bi ri də Fuad 
Ma na fov dur. 

Fuad Hə ni fə oğ lu Ma na fov 
30 sent yabr 1968-ci il də Ba kı-
da do ğu lub. 1984-1988-ci il lər də 
Əzim Əzim za də adı na Rəs sam-
lıq Mək tə bin də Faiq İb ra hi mov, 
Sa bir Şıx lı ki mi pe şə kar rəs-
sam lar dan sə nə tin 
sir lə ri ni öy rə nib, ey-
ni za man da öz fərq li 
ya ra dı cı lıq üs lu bu nu 
ta pıb. Kom po zi si ya la-
rın çox fi  qur lu ol ma sı, 
di na mik tərz də həl li, 
mil li at ri but la rın zən-
gin li yi, mü la yim rəng 
ko lo ri ti onun dəst-xət-
ti nə xas əla mət lər dir. 
Şa qu li is ti qa mət də pil-
lə li təs vir lə ri mi niatür 
üs lu bun da təq dim 
edən rəs sam əsər-
lə ri nə şər ti xa rak ter-
li or na men tal-na xış 
ele ment lə ri də əla və 
edir. Bu qə bil dən olan 
təs vir lər ara sın da biz 
şə hə rin me mar lıq an-
samb lı nın şa qu li yük-
sə li şi ni iz lə yi rik. 

Ya ra dı cı lı ğı li riz-
mə və po zi tiv sim lə-
rə kök lə nən rəs sam ta ma şa çı nı 
za ma nın sə ya hə ti nə çı xa rır, onu 
ta rix lə üz ləş di rir, köh nə ilə ye-
ni nin ça lar la rı nı or ta ya qo ya raq 
dövr lə rin mü qa yi sə si nə zə min 
ya ra dır. Sə nət kar fərq li ra kurs-
lar dan, xü su si lə Ba kı nın qə dim 
qa la di var la rı, İçə ri şə hə rin dar 
kü çə lə ri ni, bu kü çə lər də gə zən 
sa kin lə ri, ey van dan söh bət lə şən 
qon şu la rı, mə həl lə lər də fut bol 
oya na yan uşaq la rı bö yük us ta-
lıq la realis tik tərz də təs vir edir. 
Real hə yat ha di sə lə ri nə əsas la-
nan te ma tik tab lo la ra nə zər ye-
ti rən ta ma şa çı doğ ma Ba kı nın 
ret ro alə mi nə qərq olur.

Xə zə rin mən zə rə lə ri tab lo-
lar da qa ğa yı la rın ma vi də ni zin 
su la rı üzə rin də süz mə si, gü-
nə şin qü ru bu, qa yıq la rın rit mik 
dü zü lü şü qey ri-adi gö zəl li yi ilə 
ba xan la rı hey ran edir. “Xə zə rin 
sa hi lin də” ad la nan əsə rin də də-
niz su yu və ha va nın rən gi ni də 
bə növ şə yi ça lar la ra bo ya mış 
rəs sam bu iki ay rı qüt bü gü nə şin 
şüala rı nın su da ək si ilə bir-bi rin-
dən ayır ma ğa mü vəff  əq olub.

Qə dim şə hə rin sa kin lə ri nə gə-
lin cə isə, on lar zəh mət keş və 
şən dir lər. Uşaq la rın səs-kü yü nü 
eşit mə mək, ey van lar dan söh bət-
lə şən qa dın la rın pı çıl tı sı nı duy-
ma maq qey ri-müm kün dür. Fuad 
Ma na fo vun tab lo la rı keç mi şə qa-
yı dıb hə min yer lər də hə min an la rı 
ya şa maq is tə yi ya ra dır. Bu qə bil-
dən olan əsər lər də köh nə Ba kı və 
onun bə dii ənə nə lə ri, müx tə lif yaş lı 
in san la rın ob raz la rı ümu mi ləş di ril-
miş və də qiq lik lə təs vir olu nub. 

70-80-ci il lə rə vi zual sə ya hət də 
hə yət lər də, park lar da gəz mə yə 
can atan na dinc uşaq la rın, xə-
yal la ra da lan yaş lı la rın, keç mi şin 
qı zıl du ma nın da ötən gün lə rin 
Ba kı sı qar şı mız da can la nır. Xə-
yal la rı mı zın və bö yük ar zu la rın 
şə hə ri... Uşaq lı ğın xoş bəxt gün-

lə ri, yay tə til lə ri, bay ram lar... Bü-
tün bun lar Fuad Ma na fo vun şa-
hi di ol du ğu za ma nın qı zı lı lay la rı 
ara sın dan sü zü lə rək kə tan üzə-
ri nə yan sı yırr. “Sa kit üfüq lər də”, 
“Yat mış şə hər”, “Gi la var”, “Xəz-
ri”, “Ba kı vax ti lə”, “Unu dul muş-
lar”, “Səmt kü lə yi”, “Şərq na ğı lı”, 
“Ay lı ge cə”, “Xa ti rə lər üzə rin dən 
uçuş”, “Kü lək lər şə hə ri. Me lan-
xo li ya”, “Ov dan”, “Ba kı in ci si”, 
“Gü nə şə doğ ru” ki mi əsər lər də ki 
de tal lar zər gər də qiq li yi ilə təs vir 
olun muş şə hə rin ru hu nun es te tik 
vəs fi  dir. Bu əsər lər də rəs sam ta-
ma şa çı nın nə zə ri ni han sı nöq tə-
lə rə tuş la ya ca ğı nı bi lir.

İşıq-köl gə eff  ekt lə ri, rəng yax-
ma la rı nın na ha mar vu ru lu şu bu 
əsər lə rin fak tu ra sı nın realis tik 
tərz də həll olun ma sı na gə ti rib 
çı xa rır. Ək sər tab lo la rın da o, şə-
hə rin mən zə rə si ni əsa sən “quş 
ba xı şı” ilə təs vir edə rək onun 
gö zəl li yi ni, qə dim li yi ni, də ni zi ni, 
sa kin lə ri ni bir əsər də ta ma şa çı-
nın önü nə çı xar ma ğa nail olur.

Fuad Ma na fov Ab şe ron bağ-
la rı nı da se və-se və təs vir edir. 
Də ni zin ya xın lı ğın da sa lı nan bu 
bağ la rın özü nə məx sus tə biəti var. 
Ba kıət ra fı kənd lər də hökm sü rən 
bu ab-ha va sa də sa kin lə ri, özü-
nə məx sus ənə nə lə ri ilə hər kə si 
bu ra is ti ra hə tə də vət edir di. Pay-
taxt sa kin lə ri yay fəs lin də xü su-
sən bağ la ra üz tu tur, bol mey və li 
bağ lar da şip şi rin ən cir lə ri, üzüm-
lə ri nü bar edir, nə həng tut ağa cı-
nın al tın da öz lə ri nə köşk qu rub, 
ya yın cır ha cır is ti sin də Xə zər 
də ni zi nin sa hi li nə üz tu tur du lar. 

Fuad Ma na fo vun tab lo la rın da 
da bu səh nə lər əks olu nur. De-
mək olar ki, o za man lar hər ba-
ğın ol maz sa ol ma zı – ala çıq lar, 
çar ho vuz lar, su qu yu la rı, yay da 
yor ğan-dö şək sa lan, xal ça-pa laz 
yu yan gə lin lər bu əsər lər də əsas 
fi  qur lar dır. Əf sa nə vi şa na pi pik qu-
şu nu da bu bağ la rın rəm zi he sab 
edə bi lə rik. Rəs sa mın “Ba kı bağ-
la rı”, “Ye nə o bağ olay dı...”, “Qon-
şu mə həl lə ilə oyun”, “So nun cu 
pil lə”, “Sübh şə fəq lə ri”, “Ba kı 
kənd lə ri. Maş ta ğa”, “Ba kı bağ la rı. 
Ən cir də rən lər” əsər lə ri qə dim tor-
pa ğın, Ab şe ron mo tiv lə ri nin real 
təs vir lə ri ilə sə ciy yə vi dir.

Adət-ənə nə lə rə bağ lı lıq, unu-
dul maq da olan bə dii də yər lə ri ya-
şat maq is tə yi Fuad Ma na fo vu bu 
möv zu da sil si lə əsər lər ya rat ma ğa 
sövq edir. Bu qə bil dən olan əsər-
lə rin möv zu su xal qın şi fa hi poetik 
ya ra dı cı lı ğı nı özün də bir ləş di rir. 

Azər bay ca nın qə dim toy ənə-
nə lə ri bu gü nü müz dən çox fərq li 
idi. Də və kar van la rı ilə gə lin kö-
çür mə adə ti ni əks et di rən kom-
po zi si ya la rın sü jet xət ti özün də 
mil li adət-ənə nə lə ri eh ti va edir. 
Gə lin lə rin kə ca və də apa rıl ma-
sı, mil li ge yim nü mu nə lə ri, çal ğı 
alət lə ri, mu ğam us ta la rı nın ifa 
edər kən təs vi ri emo sional bə dii 
ifa də si ilə se çi lir. Xal qın ta ri xi nə, 
məişə ti nə bi ga nə qal ma yan rəs-
sam “Kar van sim fo ni ya sı”, “Sa rı 
gə lin”, “Köh nə Ba kı da ni şan mə-
ra si mi”, “Ən ya xın dos tu mun to-
yu”, “Na ğıl lar şə hə ri”, “Xa ti rə lər 
kü çə si”, “Sübh şə fəq lə ri”, “Qə-

dim çöv kən oyu nu” tab lo la rın da 
xal qın folk lor ənə nə lə ri ni mə ha-
rət lə kə ta na kö çü rüb. O, həm çi nin 
Ba kı kənd lə rin də ke çi ri lən toy- bü-
sat adət lə ri ni də təs vir edib. Bü tün 
bu sa da la nan de tal la rı “Eli mi zə 
gə lin gə lir” əsə ri ilə ümu mi ləş dir-
sək, de yə bi lə rik ki, toy adət-ənə-
nə si fo nun da, qə dim mil li bay ra mı-
mız olan Nov ru zu, mil li ge yim lə ri, 
çal ğı alət lə ri ni, qə di mi lam pa la rı, 
sax sı qab la rı da gö rə bi lə rik.

Xal qın ta ri xi, müx tə lif mil li at-
ri but lar in sa nın mə nə vi alə mi nə 
da xil olub onun mil li şüuru nun ya-
ran ma sı na tə sir edir. Fuad Ma na-
fo vun elə bir əsə ri yox dur ki, ora-
da mil li ruh hiss olun ma sın. Bu, 
rəs sa mın öz qa yə si nə hör mə ti 
və sev gi si ilə bağ lı dır. “Ba kı nar-
la rı”, “Şərq”, “Xı na yax dı”,  “Oxu 
tar... Sə ni kim unu dar?!”, “Yu-
mur ta dö yüş dü rən lər”, “Yed di 
gö zəl”, “Gün olar, bay ram olar”, 
“Qa val la rəqs” ki mi əsər lər də 

Azər bay ca nın Nov ruz bay ra mı na 
xas adət-ənə nə lə ri, bay ra mın  at-
ri but la rı, mu ğam ifa edən xa nən-
də lər, mil li ge yim də qız lar, çal ğı 
alət lə ri us ta lıq la kə ta na kö çü rü lüb.

Fuad Ma na fo vun ən çox məişət 
jan rı na mü ra ciət et di yi ni əmin lik-
lə de yə bi lə rik. Xal qın gün də lik 
hə yat tər zi, keç mi şi, bu gü nü və 
gə lə cə yi rəs sa mı daima ma raq-
lan dı rır. O, tab lo la rın da bu sü jet-
lə ri təs vir et mək lə bi zə mü qa yi sə-
lər et mə yə, hər tə rəfl  i mü şa hi də lər 
apar ma ğa im kan ya ra dır. Bu na ən 
bə sit nü mu nə ki mi qon şu luq mü-
na si bə ti ni gös tə rə bi lə rik.  Qon-
şu la rın vax ti lə nə qə dər meh ri ban 
ol du ğu nu  “Meh ri ban qon şu lar”, 
“Ba kı vax ti lə”, “Ki şi lə rin söh bə ti”, 
“Ye nə o bağ olay dı...” və s. əsər-
lə rin də gör mək müm kün dür.   

Azər bay can xal qı nın  məişət ta-
ri xin də, hə yat tər zin də də və lə rin 
xü su si ye ri olub. Bu zəh mət keş 

can lı lar dan uzaq mə sa-
fə lə ri qət et mək, mal la-
rın da şın ma sı za ma nı 
is ti fa də olu nur du, bir za-
man lar də və lə rin kö mə-
yi ilə tor paq lar şum la-
nıb. Müasir Azər bay can 
əra zi sin də ağ də və yə 
pə rəs tiş İs lam dan əv-
vəl ki döv rə - Zər düşt-
lük döv rü nə ge dib çı xır. 
“Əməl kar va nı”, “Şərq”, 
“Sa leh pey ğəm bə rin ağ 
də və si”, “Kar van sim fo-
ni ya sı”, “Sa hib siz kar-
van”, “Ba kı dan-Qa ra-
ba ğa”, “Ömür kar va nı” 
ki mi də və kar van la rı nın 
əks olun du ğu əsər lər də 
gah şa qu li, gah da üfü qi 
xətt üz rə sti li zə edil miş 
mi niatür ənə nə lə ri ni iz-
lə yi rik. 

Ba tal jan rı na da mü-
ra ciət edən Fuad Ma na-

fov “Hü cum”, “Son dö yüş”, “Cə-
məl dö yü şü”, “Türk lər”, “Çal dı ran 
dö yü şü” əsər lə rin də  ay rı-ay rı 
dövr lər də baş ver miş ta ri xi dö yüş 
səh nə lə ri ni can lan dı rıb. Çox fi  qur-
lu və kəs kin di na mik kom po zi-
si ya lı bu əsər lər də əsa sən qəh-
və yi ça lar lar üs tün lük təş kil edir. 
Şüb hə siz ki, ta ri xi möv zu ya, ba tal 
jan rı na mü ra ciət rəs sa mın bu mü-
rək kəb janr lar da iş lə mək ba ca rı ğı 
ilə ya na şı, onun dün ya gö rü şü nü, 
ta ri xi bi lik lə ri ni də or ta ya qo yur.

Sə fə vi və Os man lı or du la rı 
ara sın da 1514-cü il də baş ve rən 
Çal dı ran dö yü şü nə həsr olun muş 
əsər qə dim mi niatür lə ri xa tır la dır. 

Am ma əsər də mi niatür sə nə ti nə 
xas şər ti lik möv cud de yil, tab lo 
kom po zi si ya di na mi ka sı və təs vir 
ob yekt lə ri nin həcm li həl li ilə fərq-
lə nir. 

Vax ti lə hər bi ri mi zin kök sün-
də də rin ya ra, həs rət izi qo yan 
Qa ra bağ möv zu su Fuad Ma na-
fo vun da ya ra dı cı lı ğın da ək si ni 
tap ma ya bil məz di. Onu da qeyd 
edək ki, Fuad Ma na fov Bi rin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə si nin iş ti rak-
çı sı olub. Və tə nə, onun ta ri xi nə 
bağ lı, adət-ənə nə lə ri nə sa diq, 
mil li ruh la yo ğu rul muş əsər lə-
rin müəl li fi  uğ run da vu ruş du ğu 
tor pa ğın gö zəl lik lə ri ni də se-
və-se və tab lo la rın da vəsf edib. 
“Qa ra bağ na mə”, “Şu şa –Qa ra-
bağ in ci si”, “Ağ dam – Qa ra bağ 
in ci si”, “Qu bad lı ya apa ran yol”, 
“Ağ da ma ba har gə lir”, “Şu şa-
ya ba har gə lir”, “Xu da fə rin” və 
s. əsər lə ri rəs sa mın Qa ra bağ 
etüd lə ri sil si lə si nə da xil dir.

Mil li adət-ənə nə lər, ta ri xi ha-
di sə lər, mil li ge yim lər, Ba kı nın 
köh nə və müasir mən zə rə lə ri, 
“Qa ra bağ in ci lə ri” sil si lə si, di-
ni möv zu lar Fuad Ma na fo vun 
çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı nın möv-
zu su və fəl sə fə si dir. Rəs sa mın 
əsər lə ri Azər bay can ta ri xi və 
ənə nə lə ri ni vi zual tərz də tab lo-
lar da ya şa dan xə zi nə dir de sək, 
ya nıl ma rıq. 

Dürdanə Qurbanova
Azərbaycan Dövlət Rəsm 

Qalereyasının kiçik elmi işçisi

Tarix  və  ənənənin  rəngləri

Dağlara sığınan Lüvəsər
Lən kə ran da ya şa yan ta nın mış, jur na list pub-
li sist Ha cı Eti bar Əhə dov 60-a qə dər ki ta bın 
müəl li fi dir. Bu gün lər də onun “Dağ la ra sı ğı nan 
Lü və sər” ad lı ki ta bı işıq üzü gö rüb. 

Ye ni nəşr cə nub mir va ri si Lən kə ra nın ya şa yış 
mən tə qə si olan Lü və sər kən din dən bəhs edir. 
Ki tab da kən din coğ ra fi  möv qe yi, ta ri xi, Lü və sər 
to po ni mi və kən din mik ro to po nim lə ri, so sial-iq ti-
sa di, mə də ni hə ya tı, ta nın mış in san la rı haq qın-
da söz açı lır. Mə lu mat üçün bil di rək ki, əra zi si 

187 hek tar, əha li si 1400 nə fər olan kənd ra yon 
mər kə zin dən 7 km cə nub da, Ta lış dağ la rı nın 
ətə yin də yer lə şir.

Ki tab Mosk va da ya şa yan lü və sər li sa hib kar-xey-
riy yə çi Fəx rəd din Məm mə do vun mad di dəs tə yi he-
sa bı na çap olu nub. Ge niş oxu cu küt lə si üçün nə-
zər də tu tu lan  ki ta bın rəy çi si İ.Cə fə rov, re dak to ru 
fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru A.Əli yev dir.

Zəfər Orucoğlu
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü
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Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

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

951 il əv vəl...
26 av qust 1071-ci 

il də Sul tan Alp Ars la
nın baş çı lıq et di yi Səl
cuq or du su ilə Bi zans 
im pe ra to ru Ro men 
Dioge nin qo şun la rı 
ara sın da Ma laz girt dö
yü şü (Tür ki yə nin in di ki 
Muş vi la yə ti nin əra zi si) 
baş ve rib. Alp Ars la nın 
50 min lik sü va ri or du su bi zans lı la rın 200 min lik qo şu nu üzə rin də 
qə lə bə ça lıb. Bu qə lə bə dən son ra türk lə rin Səl cuq lar döv lə ti Qaf
qazYa xın Şərq re gionu nun he ge mon gü cə çev ri lib.

612 il əv vəl...
30 av qust 1410-cu il də Təb riz ya xın lı ğın da baş ve rən ikin ci Şən

biQa zan dö yü şün də Qa ra qo yun lu hökm da rı Qa ra Yu si fin qo şun la rı 
Cə lairi lər döv lə ti nin baş çı sı Sul tan Əh mə din or du su nu məğ lub edib. 
Cə lairi lər döv lə ti nin (Cə nu bi Azər bay can 13591410cu il lər də bu 
döv lə tin tər ki bin də olub) möv cud lu ğu na son qo yu lub. Böl gə də geosi
ya si are na ya ye ni Azər bay cantürk döv lə ti – Qa ra qo yun lu im pe ra tor
lu ğu (14101468) çı xıb.

496 il əv vəl...
29 av qust 1526-cı il də Sul tan II Sü ley ma nın baş çı lıq et di yi Os

man lı qo şun la rı Kral II Lü do vi qin rəh bər lik et di yi ma car or du su nu 
dö yüş də məğ lub edib. Bu dö yüş dən son ra Ma ca rıs tan kral lı ğı nın 
üç də iki si Os man lı nın, qa la nı isə Avst ri ya nın nə za rə ti nə keç di.

301 il əv vəl...
30 av qust 1721-ci il də Ru si ya ilə İs veç ara sın da 20 ilə ya xın (fa

si lə lər lə) sür müş Şi mal mü ha ri bə si nin ye kun la rı ba rə də Niş tadt sül hü 
im za la nıb. I Pyot run apar dı ğı mü ha ri bə nə ti cə sin də Ru si ya Bal tik də
ni zi nə (ora dan da dün ya okeanı na) çı xış əl də edib, in di ki Es to ni ya və 
Lit va əra zi lə ri ni, həm çi nin Fin lan di ya nın bir his sə si ni özü nə bir ləş di rib.

104 il əv vəl...
28 av qust 1918-ci il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Na zir lər 

Şu ra sı  xalq maari fi nin, or ta mək təb lə rin mil li ləş di ril mə si, öl kə nin bü
tün mək təb lə rin də türk (Azər bay can) di li nin ic ba ri qay da da təd ri si 
ba rə də qə rar qə bul edib.

100 il əv vəl...
30 av qust 1922-ci 

il də Mus ta fa Ka mal 
Pa şa nın ko man dan lı ğı 
al tın da türk or du su iş
ğal çı yu nan qo şun la rı 
ilə Dum lu pı nar dö yü
şün də (Kü tah ya vi la
yə ti) ta ri xi qə lə bə qa za
nıb. Bu qa li biy yət türk 
xal qı nın Qur tu luş sa va
şın da həl le di ci rol oy na yıb. 26 av qust da Af yon ka ra hi sar da baş la yan 
“Bü yük Taar ruz” (“Bö yük Hü cum”) 9 sent yabr da İz mi rin azad edil mə si 
ilə ba şa ça tıb. 30 av qust Tür ki yə də Zə fər bay ra mı (Si lah lı Qüv və lər 
Gü nü) ki mi qeyd olu nur.

92 il əv vəl...
30 av qust 1930-cu il də Azər bay can Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si və 

Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin qə ra rı ilə res pub li ka əra zi si ye ni əra zi
in zi ba ti va hid lə ri nə – ra yon la ra bö lü nüb. Azər bay can SSR əra zi sin
də 63 ra yon ya ra dı lıb. Bun dan ön cə (19201930cu il lər də) res pub
li ka da əra ziin zi ba ti böl gü sü ola raq 10 dairə və on la rın tər ki bin də 
qə za lar möv cud idi.

31 il əv vəl...
27 av qust 1991-ci il də Ba kı Şə hə ri Xalq De pu tat la rı So ve ti nin 

qə ra rı ilə şə hə rin mər kə zi (Le nin adı na) mey da nın da Vla di mir Le ni
nin hey kə li sö kü lüb və mey da na Azad lıq adı ve ri lib.

30 av qust 1991-ci il də Ali So ve tin növ bə dən kə nar “Azər bay can 
Res pub li ka sı nın döv lət müs tə qil li yi ni bər pa et mək haq qın da” Bə yan
na mə qə bul olu nub. Bə yan na mə də Azər bay can Res pub li ka sı nın 
19181920ci il lər də möv cud ol muş Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə
ti nin va ri si ol du ğu vur ğu la nır dı. Par la ment həm çi nin Azər bay ca nın 
döv lət müs tə qil li yi haq qın da Kons ti tu si ya Ak tı nın ha zır lan ma sı ilə 
bağ lı qə rar qə bul edib.

30 il əv vəl...
28 av qust 1992-ci il də Bal lı qa ya qət liamı baş ve rib. La çın ra yo

nu nun iş ğa lın dan son ra Go ran boy ra yo nu nun Bal lı qa ya kən di ya
xın lı ğın da  ça dır da məs kun la şan al tı ailə nin üzv lə ri – 24 nə fər ge cə 
yat dıq la rı yer də əra zi yə bas qın edən er mə ni si lah lı dəs tə si tə rə fin
dən aman sız ca sı na qət lə ye ti ri lib. Da ha son ra ça dır la ra od vu ru lub, 
me yit lə rin ək sə riy yə ti yan dı rı lıb.

30 av qust 1992-ci il də Azər bay can Res pub li ka sı ilə Qa za xıs tan 
ara sın da dip lo ma tik əla qə lər qu ru lub.

15 il əv vəl...
28 av qust 2007-ci il də Ba kı da M.Mux ta rov kü çə si 185 ün va nın da 

in şa edi lən 16 mər tə bə li bi na nın çök mə si nə ti cə sin də 27 nə fər hə lak 
olub. Qə za ti kin ti nin mü hən dis lik və tex ni ki təh lü kə siz lik nor ma la rı na 
uy ğun apa rıl ma ma sı nə ti cə sin də baş ve rib.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Böyükdəyişikliklərzama
nıdır.“Bolluq”və“qayğısız
günlər”insonudur.Fransa
PrezidentiEmmanuel

MakronbusözləriNazirlər
Şurasınıniclasındasöyləyib.

Dün ya nı bü rü yən cid di böh
ran la rın da vam et di yi ni vur ğu la
yan E.Mak ron hö ku mə ti baş ve
rən də yi şik lik lər qar şı sın da bir lik 
nü ma yiş et dir mə yə ça ğı rıb. 

Al tı ay əv vəl Uk ray na da baş la
yan mü ha ri bə nin və iq lim böh ra
nı nın tə sir lə ri ni xa tır la dan Fran
sa Pre zi den ti ma liy yə və saiti, 
tex no lo gi ya məh sul la rı, xam mal, 
elə cə də iç mə li su ba xı mın dan 
“bol lu ğun so nu” ol du ğu nu vur
ğu la yıb. Bil di rib ki, əha li be lə və
ziy yə tə bö yük təş viş lə reak si ya 
ve rə bi lər, am ma hö ku mət üzv

lə ri və ziy yə ti ol du ğu ki mi, ay dın 
şə kil də xal qa de mə li dir.

Ru si ya nın Uk ray na da hər
bi əmə liy ya tı nın baş lan ma sı ilə 
in di yə dək gö rün mə yən həd də 
yük sə lən ener ji qiy mət lə rin dən 
ən çox zə rər gö rən öl kə lər dən 
bi ri də Al ma ni ya dır. Ener ji tə lə
ba tı nın bö yük his sə si ni Ru si ya
dan al dı ğı qaz he sa bı na tə min 
edən öl kə də bu ilin əv və lin dən 
elekt rik ener ji si nin qiy mə ti 2 
də fə dən çox ar ta raq 1 kvt/saat 
üçün 50 sen tə ça tıb. 

Al ma ni ya hö ku mə ti pa yız və 
qış möv süm lə ri ilə bağ lı cid di 
qə naət re ji mi nə keç mə yə ha
zır la şır. Bil di ri lir ki, bu qış ic ti
mai bi na lar da mər kəz ləş di ril miş 
is ti lik sis te mi üz rə  tem pe ra tur 
19 də rə cə ola caq. İq ti sa diy yat 
na zi ri Ro bert Ha bek əha li ni və 

özəl sek to ru da bun dan nü mu
nə gö tür mə yə ça ğı rıb. Bun dan 
əla və, 1 sent yabr dan eti ba rən 
saat 22:00dan 6:00dək bü tün 
rek lam işıq la rı sön dü rü lə cək. 
Hö ku mət  bu yol la qış da qaz 
sər fiy ya tı na ən azı 2% qə naət 
et mək is tə yir.

Bu ara da Av ro pa son yü zil li
yin ən qu raq lıq döv rü nü ya şa yır. 
Av ro pa Ko mis si ya sı nın Bir gə 
Araş dır ma lar Mər kə zi eks pert
lə ri nin ha zır la dı ğı he sa bat da iyul 
ayın da qi tə də qu raq lı ğın təh lü
kə li sə viy yə yə çat dı ğı bil di ri lib. 

He sa bat da Av ro pa İt ti fa qı (Aİ) 
tor paq la rı nın 47 faizin də qu raq
lı ğın təh lü kə li sə viy yə yə çat dı ğı, 
Aİnin 17 faizin də isə hə yə can ve
ri ci sə viy yə də ol du ğu vur ğu la nıb.

Qu raq lıq sə bə bin dən qi tə də 
qar ğı da lı, so ya və gü nə ba xan 
is teh sa lı nın son 5 ilin or ta gös
tə ri ci sin dən 15 faiz az ola ca ğı 
göz lə ni lir. Ya ğın tı la rın ol ma ma
sı Av ro pa çay la rın da su yun sə
viy yə si ni aşa ğı sa lıb, su elekt rik 
stan si ya la rın da ener ji is teh sa lı 
aza lıb.

V.Kamal

OğluMustafaKamalPaşanın
(MustafaKamalAtatürk)qələ
bəiləqayıtmasınıarzulayan
Zübeydəxanımınsonsözləri

(“Zəfərəldəetmədəndönmə,Musta
fam”)türkxalqınınQurtuluşsavaşında
böyükZəfərin100cüildönümündə
səhnəyəgətirilib.

Bu ba rə də Tür ki yə Mə də niy yət və Tu
rizm Na zir li yin dən mə lu mat ve ri lib. Na
zir li yin İn cə sə nət üz rə Baş İda rə si 100 
nə fər dən iba rət  kol lek ti vin 30 Av qust – 
Zə fər bay ra mı mü na si bə ti lə ha zır la dı ğı 
səh nə əsə ri ni 4 vi la yət də ta ma şa çı la ra 
təq dim edə cək. 

Af yon ka ra hi sar, Kü tah ya, Uşak və İz mir
də səh nə yə qo yu la caq “Zə fər yo lu – 100
cü il. Son söz” ta ma şa sın da düş mə nə ilk 
gül lə ni ata raq qur tu luş fi ti li ni alov lan dı ran 
Hə sən Tah sin dən baş la ya raq ayul duz lu 
bay ra ğı sə ma ya qal dı ran qəh rə man la rın 
9 sent yabr da İz mir də düş mə ni də ni zə tök
mə si ilə ye kun la şan möh tə şəm qə lə bə lə
ri nin he ka yə si  an la dı la caq. 

İz mir Döv lət Türk Dün ya sı Rəqs və 
Mu si qi An samb lı nın təq dim edə cə yi ta
ma şa dan son ra sə nət çi lər Fa tih Ər koç 
və Əh məd Ba ran İz mir Döv lət Sim fo nik 
Or kest ri nin mü şa yiəti lə dü zən lə nən 30 
Av qust özəl kon ser tin də  ey ni səh nə ni 
pay la şa caq lar.

Baş Ko man dan lıq mey dan dö yü şü nün 
(“Bö yük hü cum”) 100cü il dö nü mün də 
Türk Ta rix Qu ru mu nun əha tə li ar xiv araş
dır ma sı ilə ha zır la dı ğı, həm ar xa cəb hə
də, həm də ön cəb hə də ge dən mü ba ri zə
yə işıq sa lan “Mil lə tin əz mi” sə nəd li fil mi 
də ta ma şa çı la ra təq dim edi lə cək.

Türk or du su nun həl le di ci dö yü şə ha
zır lıq la rı, ko man dan lıq he yə ti nin st ra te ji 
ad dım la rı və xal qın mü ba ri zə yə ver di yi 
töh fə ni fo to şə kil lər və vi deo gö rün tü lər lə 
diq qə tə çat dı ran sə nəd li film də hü cum 
bo yun ca cəb hə də ya şa nan lar üçöl çü lü 
xə ri tə lər va si tə si lə izah edi lir.

Qa zi Mus ta fa Ka mal Ata tür kün li der li
yi ilə qa za nı lan ta ri xi qa li biy yət dən bəhs 
edən ta ma şa isə ilk ola raq 25 av qust da 
Af yon ka ra hi sa rın Şu hut ra yo nun da nü
ma yiş olu nub. “Zə fər yo lu – 100cü il. 
Son söz” 27 av qust da Küt ha ya da, 28 
av qust da Uşak da və 30 av qust da İz mir
də gös tə ri lə cək.

MehparəSultanova 
Ankara

Böyük Qələbə dastanının 
son hekayəsi səhnələşdirilib

“Zəfər əldə etmədən dönmə, Mustafam”

Xəbərverdiyimizkimi,AzərbaycanKinematoqrafçılarİttifaqı,
ABŞınBeynəlxalqİnkişafAgentliyi(USAİD),Azərbaycan
daFransızİnstitutuvədigərqurumlarındəstəyiilə1320
avqusttarixində“Sevil”BeynəlxalqQadınSənədliFilm

Festivalıkeçirilib.

Yer li və əc nə bi ki no mü tə xəs
sis lə ri nin iş ti rak et di yi fes ti val da 
ümu mi lik də 36 film nü ma yiş olu
nub.

Bağ la nış mə ra si min də üç no
mi na si ya da qa lib olan film lər 
elan edi lib. 

“Tam met raj lı sə nəd li film no
mi na si ya sı” üz rə Mi na Laamo
nun (Fin lan di ya) “Kə dər tər bi
yə çi si”, “Bey nəl xalq qı sa met raj lı 
sə nəd li film no mi na si ya sı” üz rə 
Ma riana X.Ri ve ra nın (Mek si ka) 
“Çöl çi çək lə ri”, “Yer li qı sa met
raj lı sə nəd li film no mi na si ya sı” 
üz rə isə Ay nur Ka zı mo va nın 

(Azər bay can) “Unu dul muş ar
zu lar” fil mi fes ti va lın qa li bi olub.

Re jis sor Ay nur Ka zı mo va 
“Se vil fest”in 2022ci il proq ra
mı çər çi və sin də Al ma ni ya nın 
“goEast” film fes ti va lı tə rə fin dən 
təş kil edi lən “EastWest Ta lent 
Lab”da iş ti rak hü qu qu qa za nıb.

Fes ti val da mün sif ə rin xü su si 
mü ka fa tı da təq dim olu nub. Mü
va fiq ka te qo ri ya lar üz rə Ceyms 
Kik lay te rin (ABŞ) “Kim li yin sə
si”, Sar gol Es la mianın (İran) 
“Sü kut için də pı çıl tı” ek ran əsər
lə ri mün sif ər he yə ti nin se çi mi 
olub.

“Sevil” sənədli filmlər 
festivalına yekun vurulub

PolşanınLutoslavski
adınaBeynəlxalq
GənclərSimfonik
OrkestriAzərbay

canDövlətAkademik
OperavəBaletTeatrının
başdirijoru,Əməkdar
artistƏyyubQuliye
vinrəhbərliyialtında
Berlininənmötəbər
salonlarındanbiriolan
“Konzerthaus”davə
PolşanınŞeçinşəhərinin
M.KarloviçadınaDövlət
Filarmoniyasındaçıxış
edib.

Lu tos lavs ki adı na or kestr 
ar tıq 10 il dir xü su si sı naq 
mü sa bi qə lə ri nin nə ti cə lə ri 
əsa sın da dün ya nın müx tə lif öl
kə lə rin dən is te dad lı gənc lə ri se
çib də vət edir. Bu il Pol şa, İs pa
ni ya, İta li ya və di gər öl kə lər dən 
se çil miş gənc mu si qi çi lər Ber lin 
Fi lar mo nik, Ber lin Kon zert haus 
və Pol şa mil li or kest ri nin mu si
qi çi lə ri tə rə fin dən xü su si ola raq 
ha zır lıq pro se si ke çib lər. Son 
mər hə lə də azər bay can lı di ri jor 
Əy yub Qu li yev lə bə ra bər çox 
mü rək kəb mu si qi proq ra mı tər

tib edi lib. Proq ram da Be la Bar
to kun sim fo nik or kestr üçün 
yaz dı ğı “Kon sert”, M.Kar lo vi çin 
“Mo le na dan Bian ka” sim fo nik 
poema sı və V.Lu tos lavs ki nin 
“Violon çel və or kestr üçün kon
sert”i (so list – bey nəl xalq mü sa
bi qə lər laureatı Mar cin Zdu nik) 
yer alıb.

Hər il Ber lin də av qust ayın da 
ke çi ri lən və dün ya nın ta nın mış 
gənc lər sim fo nik or kestr lə ri
nin iş ti rak et di yi “Young Euro 

Clas sics” fes ti va lı na Lu tos lavs
ki Bey nəl xalq Gənc lər Or kest ri 
ilk də fə qa tı lıb. Pol şa Or kest ri 
ilə bə ra bər fes ti va lın açı lı şın
da Ame ri ka Mil li Gənc lər Sim
fo nik Or kest ri (di ri jor – Da niel 
Har dinq), Al ma ni ya Gənc lər 
Or kest ri (di ri jor – Mark Ab rext), 
elə cə də Uk ray na (di ri jor – Ok
sa na Ly niv), Tür ki yə (di ri jor – 
Cem Man sur), Ni der land, Ve ne
suela və Avst ri ya nın gənc lər dən 
iba rət sim fo nik or kestr lə ri çı xış 

edib lər. Kon sert lər də Re
ne Ka pu son (sk rip ka/Fran
sa) və Ali sa Vay lerş tayn 
(violon çel/ABŞ) ki mi so list
lər də iş ti rak edib lər.

Əy yub Qu li ye vin rəh bər li
yi ilə ke çən kon sert də Pol şa 
Bey nəl xalq Gənc lər Sim fo
nik Or kest ri nin ifa sı al man 
mət buatın da fes ti va lın ən 
yad da qa lan və uğur lu kon
sert lə rin dən bi ri ki mi qeyd 
olu nub. Kon ser tin so nun da 
din lə yi ci lə rin al qış la rı nı və 
is tə yi ni nə zə rə ala raq mu si
qi çi lər əla və ola raq Yo han
nes Brahm sın əsər lə ri ni ifa 
edib lər. 

Qeyd et mək la zım dır 
ki, Ber lin də ke çi ri lən kon
sert Al man Döv lət Ra diosu 
(Deutch Rund fuk) tə rə fin
dən tam ola raq len tə alı nıb. 
Kon sert dən son ra Pol şa nın 
Al ma ni ya da kı sə fi ri tə rə fin

dən azər bay can lı di ri jor və Pol şa 
or kest ri nin şə rə fi nə rəs mi qə bul 
təş kil olu nub. 

Kon sert proq ra mı Pol şa nın 
Şe çin şə hə rin də – M.Kar lo viç 
adı na Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın 
“Qı zıl zal”ın da da sə nət se vər lər 
tə rə fin dən al qış lar la qar şı la nıb. 
Son da fi lar mo ni ya nın di rek to ru 
Do ro ta Ser va və di ri jor Əy yub 
Qu li yev or kestr üzv lə ri nə xü su si 
ser ti fi kat lar təq dim edib lər.

Bolluq dövrü bitir – 
qənaət zamanıdır

Avropa ölkələri Ukraynadakı müharibənin 
daha ağır iqtisadi fəsadlarına hazırlaşır

Polşa orkestri azərbaycanlı dirijorun 
rəhbərliyi altında çıxış edib
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