
Xə bər ver di yi miz ki mi, Na zir lər Ka bi-
ne ti tə rə fin dən təs diq edil miş “Şu şa 
İli” ilə bağ lı Təd bir lər Pla nı”nın 
mü va fiq bən di nə əsa sən, “Youth 

Art Camp Shus ha and Ba ku” (“Şu şa və 
Ba kı gənc lər in cə sə nət dü şər gə si”) ad lı 
bey nəl xalq la yi hə hə ya ta ke çi ril di.

Sent yab rın 4-də Bey nəl xalq Mu ğam Mər-
kə zin də av qus tun 26-dan real laş dı rı lan la-
yi hə nin bağ la nış mə ra si mi və ye kun sər gi si 
təş kil olun du. 

Sər gi də la yi hə çər çi və sin də Ağ dam, Fü-
zu li, Cəb ra yıl və Şu şa şə hər lə ri ni zi ya rət 
edən öl kə miz dən və xa ric dən 16 rəs sa mın 
çək dik lə ri rəsm lər yer al mış dı.

Təd bir də çı xış edən mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov la yi hə nin Azər bay can Mə də-
niy yət Na zir li yi, Azər bay can Res pub li ka sı-
nın UNES CO üz rə Mil li Ko mis si ya sı, öl kə-
mi zin İs pa ni ya da kı sə fi r li yi və An dor ra nın 
UNES CO üz rə Mil li Ko mis si ya sı nın təş ki lat-
çı lı ğı ilə ər sə yə gəl di yi ni bil dir di.

La yi hə nin əhə miy yə ti ni qeyd edən na zir 
de di: “Biz ya ra dı cı lıq dü şər gə si ni iş ğal dan 
azad edi lən bü tün böl gə lər də ger çək ləş dir-
mək is tə yi rik. Bu də fə la yi hə Azər bay ca nın 
mə də niy yət pay tax tı Şu şa şə hə rin də ke çi-

ril di. Er mə nis tan 30 ilə ya xın iş ğal al tın dan 
sax la dı ğı əzə li tor paq la rı mız da ta ri xi-mə-
də ni ir si da ğıt sa da, biz Qa ra ba ğı ye ni dən 
qu ra ca ğıq. Azər bay can böl gə də da vam lı 
sül hün ya ra dıl ma sı üçün bü tün səy lə ri ni sə-
fər bər edir. Şu şa nı və Qa ra ba ğın di gər böl-
gə lə ri ni zi ya rət edən rəs sam lar tə biət dən 
il ham la na raq öz təəs sü rat la rı nı kə tan üzə ri-
nə kö çü rüb lər. Əmi nəm ki, bu ra da olar kən 

rəs sam lar Azər bay can xal qı nın sülh se vər 
və qo naq pər vər ol du ğu nun şa hi di nə çev ril-
di lər. Şa dam ki, UNES CO tə rə fi n dən ya ra dı-
lan bu la yi hə gə lə cək də Şu şa nın bey nəl xalq 
aləm də da ha ge niş ta nı dıl ma sı na dəs tək 
ola caq”.

Da ha son ra na zir rəs sam la ra uğur lar ar-
zu la dı.

davamı səh. 3-də
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səh. 6

Nazirlikdə dünya şöhrətli baletmeyster 
həmyerlimizlə görüş olub

“Bundan sonra da doğma Azərbaycanı
layiqincə təmsil edəcəyəm”

səh. 2

“Beynəlxalq 
Anadolu 
Günləri”ndə 
“Azərbaycan 
otağı”

səh. 8

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

“Yaradıcılıq düşərgəsini işğaldan azad edilən
bütün bölgələrdə gerçəkləşdirmək istəyirik”

Paytaxt payızının caz havası 

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə 23-30 sent yabr ta ri xin də 
XVII Ba kı Bey nəl xalq Caz Fes ti va lı ke çi ri lə cək. 

Buil ki fes ti val da Azər bay can la ya na şı, 13 öl kə dən (İta li ya, 
Fran sa, Tür ki yə, Lük sem burq, Ma ca rıs tan, İs veç rə, Nor veç, İs-
rail, Bel çi ka, Ni der land, Al ma ni ya, Bra zi li ya, Ar gen ti na) ta nın mış 
ifa çı lar Ba kı pa yı zı na caz ha va sı qa ta caq lar.

Zən gin proq ra mı olan fes ti val çər çi və sin də Ba kı sa kin lə ri və 
şə hə ri mi zin qo naq la rı kon sert lə ri ödə niş siz iz lə mək im ka nı qa-
za na caq lar.

Sent yab rın 23-də Hey dər Əli yev Mər kə zi nin par kın da fes ti va lın 
açı lı şı ke çi ri lə cək. Ey ni za man da “QGal lery”də sər gi, YA RAT-da 
caz haq qın da fi l min nü ma yi şi və s. təd bir lər təş kil olu na caq. Sə-
ya hət hə vəs ka rı olan caz se vər lər can lı mu si qi nin sə da la rı al tın da 
“City Jazz Tour” av to bu su ilə pay tax tı gə zə cək lər.

Fes ti va lın proq ra mı na “I am Jazz man!” – caz ifa çı la rı nın ənə-
nə vi mü sa bi qə si də da xil dir. Bu il mü sa bi qə nin pe şə kar mün sif-
lər he yə ti nə Tür ki yə, Fran sa və Azər bay can dan olan mu si qi çi lər 
da xil dir. 

Ba kı Bey nəl xalq Caz Fes ti va lı haq qın da ət rafl  ı mə lu ma tı fes ti-
va lın say tın dan (www.ba ku jazz fes ti val.com) əl də et mək olar.

“İki ölkə arasında əldə edilmiş
hər bir razılaşma həyatda öz əksini tapır”

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev İta li ya 
Pre zi den ti Ser cio Mat ta rel la nın də və ti ilə av qus tun 31-də Brüs-
sel dən Ro ma ya iş gü zar sə fər edib.

Sent yab rın 1-də Ro ma da Azər bay ca nın İta li ya da kı Sə fi r li yi nin 
ye ni bi na sı nın açı lı şı olub. Pre zi dent İl ham Əli yev açı lış mə ra si-
min də iş ti rak edib.

Əv vəl cə Pre zi dent İl ham Əli yev sə fi r li yin hə yə tin də ağac əkib. 
Son ra döv lə ti mi zin baş çı sı sə fi r li yin ye ni bi na sı nın rəm zi açı lı şı nı 
bil di rən len ti kə sib.

Da ha son ra Azər bay can Pre zi den ti ye ni bi na da ya ra dı lan şə-
rait lə ta nış olub. Pre zi den tin kö mək çi si Anar Ələk bə rov və Azər-
bay ca nın İta li ya da kı sə fi  ri Məm məd Əh məd za də döv lə ti mi zin 
baş çı sı na bi na da ya ra dı lan şə rait ba rə də mə lu mat ve rib lər.

Qeyd edək ki, Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev 2020-ci ilin 
fev ra lın da İta li ya ya döv lət sə fə ri za ma nı bi rin ci xa nım Meh ri ban 
Əli ye va ilə Ro ma şə hə rin də ki sə fi r li yi miz və onun ta be li yin də 
Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi üçün nə zər də tu tu lan bi na ilə 
ta nış olub, bi na nın əsas lı tə mi ri ilə bağ lı tap şı rıq və töv si yə lə ri ni 
ve rib lər.

Bil di ri lib ki, ötən əs rin 40-cı il lə rin də in şa edil miş bi na nın 1-ci və 
2-ci mər tə bə lə ri Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi, 3-5-ci mər tə-
bə lə ri isə sə fi r lik üçün nə zər də tu tu lub.

davamı səh. 2-də

Mədəniyyət naziri
Ağdaşda vətəndaşlarla görüşəcək 

Mər kə zi ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı və di gər ida rəet mə qu rum-
la rı rəh bər lə ri nin şə hər və ra yon lar da və tən daş la rın qə bu lu 
cəd və li nə əsa sən, Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət 
na zi ri Anar Kə ri mov tə rə fin dən sent yab rın 23-də saat 10:00-
da Ağ daş ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də Ağ daş, Göy çay, 
Zər dab və Ucar ra yon la rın dan olan və tən daş la rın qə bu lu 
ke çi ri lə cək. 

Və tən daş lar 19 sent yabr ta ri xi nə dək na zir li yin in fo@cul tu re.
gov.az elekt ron poçt ün va nı, (012) 493-74-24 te le fon nöm rə si 
va si tə si lə və “What sapp” xid mə ti nə (077) 714-71-47 mü ra ciət et-
mək lə qə bu la ya zı la bi lər lər.

“Azərbaycanfi lm”in 100 illiyi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanıb
2023-cü il  də C.Cab  bar  lı adı  na “Azər  bay -
can  film” Ki  nos  tu  di  ya  sı  nın ya  ran  ma  sı  nın 
100, ki  no  mu zun isə 125 ili ta  mam olur. Bu 
mü  na  si  bət  lə təd  bir  lər pla  nı ha zır la nıb.

2022-2023-cü il  lə  ri əha  tə edən təd  bir  lər 
pla  nın  da “Azər  bay  can  fi lm”də in  di  yə qə  dər is -
teh  sal olu  nan fi lm  lə  rin bər  pa  sı, təb  li  ği və ye -
ni fi lm  lə  rin is  teh  sa  lı nə  zər  də tu  tu  lub. Bun  dan 
əla  və, klas  sik fi lm  lə  rin pos  ter  lə  ri  nin, trey  ler  lə -
ri  nin, in  gi  lis di  lin  də sub  titr  lə  ri  nin ha  zır  lan  ma -
sı, rə  qəm  sal for  ma  ta ke  çi  ril  mə  si plan  laş  dı  rı  lır. 

Təd  bir  lər pla  nın  da “Azər  bay  can  fi lm” – 
100: afi   şa  lar”, “Azər  bay  can  fi lm” – 100: 
kadr ar  xa  sın  da”, həm  çi  nin rek  vi  zit-ge  yim, 
es  kiz-de  kor  la  rın sər  gi  si, də  yir  mi ma  sa və 
konf  rans  la  rın ke  çi  ril  mə  si də öz ək  si  ni ta  pır. 

Bu  nun  la ya  na  şı, ki  nos  tu  di  ya  nın bir əsr  lik  ta -
ri  xi  ni, fəaliy  yət is  ti  qa  mə  ti  ni, hə  ya  ta ke  çir  di  yi 
ən uğur  lu la  yi  hə  lə  ri əha  tə edən bir ne  çə ver -
si  ya  dan iba  rət ta  nı  tım çarx  la  rı ha  zır  la  na  caq. 

Ki  no ilə bağ  lı fun  da  men  tal ədə  biy  yat  la  rın 
tər  cü  mə  si və çap olun  ma  sı, klas  sik fi lm  lə  rin 

sse  na  ri  lə  ri  nin nəş  ri, “Azər  bay  can  fi lm” – 100” 
ka  ta  lo  qu  nun iki dil  də ha  zır  la  nıb nəşr edil  mə -
si də nə  zər  də tu  tu  lub. Həm  çi  nin fi lm is  teh -
sa  lı nın in  ki  şaf et  di  ril  mə  si məq  sə  di  lə mü -
sa  bi  qə  lə  rin ke  çi  ril  mə  si, sse  na  ri port  fe  li  nin 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı da plan  da yer alıb.

Qeyd edək ki, təd  bir  lər pla  nın  da tə  lə  bə  lər 
üçün “Açıq qa  pı” gü  nü – “Azər  bay  can  fi lm” 
tu  ru”nun təş  kil edil  mə  si, hər ay bir böl  gə -
də ol  maq  la se  çil  miş 12 böl  gə  də (Nax  çı  van, 
Gən  cə, Şa  ma  xı, Şə  ki, Qu  ba, Lən  kə  ran, Za -
qa  ta  la, Bi  lə  su  var, Ağ  dam, Yev  lax, Qa  zax, 
Şir  van) “Azər  bay  can  fi lm” – 100” ad  lı ki  no 
həf  tə  si  nin ke  çi  ril  mə  si plan  laş  dı  rı  lır. 

Türk  dil  li öl  kə  lər  də və MDB mə  ka  nın  da da 
“Azər  bay  can  fi lm”in yu  bi  le  yi ilə əla  qə  dar ta  nı -
tım təd  bir  lə  ri  nin ke  çi  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur.

Teatrların yeni mövsümü
Öl kə miz də fəaliy yət gös tə rən 27 döv lət 
və 10-dan ar tıq müs tə qil (bir qis mi özəl 
sta tus la) teatr ye ni möv sü mə baş la ma ğın 
hə yə ca nı nı ya şa yır. Ar tıq on la rın bir ne çə si 
sent yab rın ilk gün lə rin də ənə nə vi top lan-
tı la rı nı ke çi rib, ye ni möv sü mün açı lı şı üçün 
plan-proq ram la rı nı da mü za ki rə edib lər.

Ki mi si re per tuar la rın da kı ən ba xım lı, ki mi-
si ən ye ni, ki mi si də ənə nə vi ta ma şa la rı ilə 
teatr se vər lə rin gö rü şü nə gə lə cək. Tə bii ki, 
ara la rın da hə lə qə rar ver mə yən, ta ma şa çı-
sı nı in ti zar da sax la maq is tə yən, da ha doğ ru-
su, öz is ti ra hət müd dət lə ri ni uza dan da var...

Be lə lik lə, ke çək pay taxt da fəaliy yət gös-
tə rən ək sər teatr la rın ye ni möv süm plan laş-
ma sı na. Ön cə onu de yim ki, ilk iki həf tə ni 
ha zır lıq-məşq, bər pa ta ma şa lar üzə rin də 
işə həsr edən ya ra dı cı he yət lər əsas eti ba ri-
lə sent yab rın 15-dən son ra pər də lə ri ni aça-
caq lar.

İlk olaraq mil li və dün ya ope ra və ba let 
nü mu nə lə ri ni seyr çi lə ri nə da ha ya xın et-
mə yə ça lı şan Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Ope ra və Ba let Teat rın dan baş la yaq. 
Özü nün 114-cü möv sü mü nü ənə nə si nə 
sa diq qa la raq sent yab rın 18-də – Mil li Mu-
si qi Gü nün də (Üze yir mu si qi gü nü) aça-

caq ya ra dı cı he yət hə min gün Ü.Ha cı bəy-
li nin  “Ley li və Məc nun” ope ra sı nı nü ma yiş 
et di rə cək.

davamı səh. 5-də

Sent yab rın 7-dən 11-dək 
Ba kı da V ANİ MA FİLM 
Bey nəl xalq Ani ma si ya 
Fes ti va lı ke çi ri lə cək. Mə-

də niy yət Na zir li yi nin dəs tə-
yi ilə ger çək lə şə cək buil ki 
fes ti va lın de vi zi “Bir bi let – bir 
ağac”dır. 

Sent yab rın 6-da Ni za mi Ki no 
Mər kə zin də fes ti val la bağ lı mət-
buat konf ran sı ke çi ril di. Fes ti va lın 
tə sis çi si və di rek to ru, Azər bay can 
Ani ma si ya As so siasi ya sı nın səd-
ri Rə şid Ağa ma lı yev çı xı şın da 
bil dir di ki, Ni za mi Ki no Mər kə zin-
də ke çi ri lə cək buil ki fes ti val iq lim 
də yi şik li yi nə həsr olu nub. Be lə ki, 
bi let sa tı şın dan əl də olu na caq və-
sait iş ğal dan azad olun muş əra-
zi lər də eko lo ji ta raz lı ğın bər pa sı 
məq sə di lə Qa ra bağ Dir çə liş Fon-
du na ianə edi lə cək.

Tə sis çi bil dir di ki, fes ti va lın 
buil ki tə rəf daş la rı Mə də niy yət 
Na zir li yi, Azər bay can Ki ne ma-
toq raf çı lar İt ti fa qı, Qa ra bağ Dir-
çə liş Fon du, “Cul tu re Net work 
House As so siation”, Azər bay-

can Ya ra dı cı Sə na ye lər Fe de-
ra si ya sı, Ni za mi Ki no Mər kə zi, 
“An necy” Bey nəl xalq Ani ma si ya 
Film Fes ti va lı və di gər qu rum lar-

dır. V ANİ MA FİLM “Azər bay can 
Ani ma si ya As so siasi ya sı” İc ti-
mai Bir li yi və “PE Rİ FİLM” şir kə-
ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lə cək. 

Di rek tor həm çi nin diq qə tə çat-
dır dı ki, bu il fes ti val ta ma şa çı la ra 
üç əsas proq ram təq dim edə cək: 
mü sa bi qə, mü sa bi qə dən kə nar və 
pe şə kar lar üçün proq ram lar.

Fes ti va lın me dia me ne ce ri 
Ba har Zey nal lı KİV nü ma yən də-
lə ri nin diq qə ti nə çat dır dı ki, fes ti-
va la 50 öl kə dən 230 fi lm təq dim 
olu nub. Se çim ko mis si ya sı mü-
sa bi qə proq ra mı na 29 öl kə dən 
76 fi lm da xil edib. İş ti rak çı lar bir 
yer li və al tı bey nəl xalq ka te qo ri-
ya üz rə mü ka fat lar uğ run da ya rı-
şa caq lar. Bü tün se çil miş fi lm lə ri 
bey nəl xalq və uşaq mün sifl  ər he-
yə ti iz lə yə cək. Uşaq mün sifl  ər he-
yə ti nə 22 yer li uşaq, bey nəl xalq 
he yə tə isə 6 pe şə kar xa ri ci mün sif 
da xil edi lib.

davamı səh. 2-də

Bakıda V ANİMAFİLM Beynəlxalq 
Animasiya Festivalı keçiriləcək

Müsabiqə proqramına 29 ölkədən 76 film daxil edilib
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Romadakı səfirliyimizin tabeliyində 
Mədəniyyət Mərkəzi yaradılacaq

PrezidentİlhamƏliyevsentyabrın3-dəAzərbaycanınİtaliya-
dakıSəfirliyinintabeliyindəMədəniyyətMərkəzininyaradılma-
sıhaqqındasərəncamimzalayıb.

MərkəzAzərbaycanRespublikasınındaxilivəxaricisiyasəti,mə
dəniyyəti,tarixi,sosialiqtisadiinkişafı,elmitexnikivəturizmpoten
sialıbarədətəbliğatişiningenişləndirilməsiməqsədiiləyaradılır.
SərəncamdaNazirlərKabinetinəMədəniyyətMərkəzininfəaliy

yətinin təminedilməsi iləbağlızəruri tədbirlərihəyatakeçirmək
tapşırılıb.

Regionda uzunmüddətli və 
davamlı sülhə ehtiyac var

Xəbərverildiyikimi,avqustun31-dəBelçikaKrallığınınpay-
taxtıBrüsseldəAzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlham
Əliyev,AvropaİttifaqıŞurasınınPrezidentiŞarlMişelvəErmə-
nistanınBaşnaziriNikolPaşinyanarasındaüçlüformatda
növbətigörüşkeçirilib.

ŞarlMişelüçtərəfigörüşünyekunlarınadairmətbuatabəyanat
verib.Bəyanatdadeyilirki,buformatdadördüncüsükeçiriləngö
rüşdəCənubiQafqazdasonhadisələrvəAvropaİttifaqıiləhəriki
ölkəarasındakımünasibətlərmüzakirəolunub:“Fikirmübadilələ
rimizaçıqvəməhsuldarkeçdi.Bunagörəhərikiliderətəşəkkür
edirəm.Bizgündəliyimizdəkibütünməsələlərinəzərdənkeçirdik.
Bizimsongörüşümüzdəəldəetdiyimizrazılaşmalaristiqamətin
dəbəziaddımlarınatıldığınıgörməksevindiricihaldır.Bugünbiz
ErmənistanvəAzərbaycanarasındakıdövlətlərarasımünasibət
lərinizamlayansülhmüqaviləsininirəliləməsiistiqamətindəsubs
tantivişinsürətləndirilməsi iləbağlırazılığagəldikvəxarici işlər
nazirlərinə layihəmətnlərinin hazırlanması üçün bir ay ərzində
görüşməkbarədətapşırıqverdik.Bizhəmçininhumanitarməsə
lələr,eləcədəminalarıntəmizlənməsi,saxlanılanvəitkindüşmüş
şəxslərintaleyibarədəətrafımüzakirələrapardıq.Avropaİttifaqı
buməsələlərləməşğulolmaqdadavamedəcək”.
İkiölkəarasındasərhədlərindelimitasiyasınadairbütünməsə

lələrləbağlıəldəolunmuşirəliləyişlərivəsabitvəziyyətidahayax
şıtəminetməyinəzərdənkeçirdikləriniqeydedənŞ.Mişeldeyib
ki,SərhədKomissiyasınınnövbəti iclasınınnoyabrdaBrüsseldə
keçirilməsi iləbağlırazılığagəlinib.Görüşdəhəmçininnəqliyyat
xətlərininaçılmasıiləbağlışərtlərinmüzakirəsindəəldəolunmuş
nəticələrdənəzərdənkeçirilib.
AvropaİttifaqıŞurasınınPrezidentibəyanatındahərikitərəfin

əhalisiniuzunmüddətlivədavamlısülhəhazırlamağınvacibliyini
qeydedib:“Buistiqamətdəictimaimesajçoxəhəmiyyətlidir–bu
cürhəssassituasiyadadigərtərəfictimaiyyətdədanışılanhərbir
sözü,həqiqətən,eşidirvəqiymətləndirir.Avropaİttifaqıuzunmüd
dətlivədavamlısülhistiqamətindəözdəstəyinibundansonrada
göstərməyəhazırdır”.
Ş.Mişelbəyanatındahəmçininbuilnoyabrayınınsonundaye

nidənüçlüformatdagörüşməkləbağlırazılığagəlindiyinidəvur
ğulayıb.

“Bundan sonra da doğma Azərbaycanı 
layiqincə təmsil edəcəyəm”

MədəniyyətnaziriAnarKərimovsentyabrın6-dagörkəmli
Belarusbaletmeysteri,pedaqoq,SSRİXalqartisti,professor,
həmyerlimizValentinNikolayeviçYelizaryevləgörüşüb.

QonağısəmimisalamlayanAnarKərimovValentinNikolayevi
çin bir sənətkar kimi daimbəşəriyyəti narahat edənproblemlə
riaçıqşəkildənümayişetdirməyəçalışdığınıvurğulayıb.Dünya
şöhrətlibaletmeysterinXXəsrbaletsənətindəözünəməxsusye
rindəndanışannazironunAzərbaycanvəBelarusarasındayara
dıcılıq sahəsində əməkdaşlığınmöhkəmləndirilməsinə verəcəyi
töhfəninəhəmiyyətiniqeydedib.
NazirAzərbaycanmədəniyyətininBelarusda,eləcədədünyada

layiqincətanıdılmasınaböyüktöhfəverənsənətkaratəşəkkürünü
bildirib,“Şuşa–270”döşnişanınıtəqdimedib.
Yaradıcılığınagöstərilənböyükdiqqətvəqayğıyagörətəşək

kürünübildirənValetinYelizaryevbundansonradadünyayagöz
açdığıdoğmaAzərbaycanılayiqincətəmsiledəcəyinibildirib.
AnarKərimovgörkəmlibaletmeysterəmöhkəmcansağlığı və

yaradıcılıquğurlarıarzulayıb.

Rusiya ilə mədəni əməkdaşlıq məsələləri 
müzakirə olunub

AzərbaycanınRusiyadakısəfiriPoladBülbüloğlusentyabrın
5-dəbuölkəninmədəniyyətnaziriOlqaLyubimovailəgörüşüb.

GörüşdəRusiyailəAzərbaycanarasındamünasibətlər,ocümlə
dənmədəniyyətsahəsindəəməkdaşlıqməsələlərimüzakirəolunub.
PoladBülbüloğluMDBölkələriDövlətlərarasıHumanitarƏməkdaş
lıqFonduİdarəHeyətininsədriqismindəfəaliyyəti,fondunxətti ilə
keçirilmiştədbirlərhaqqındanazirəətrafıməlumatverib.
Görüş zamanı iki ölkənin mədəniyyət nazirlikləri arasında

əməkdaşlıqproqramı,beynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsindəmədəni
əlaqələringenişləndirilməsi,beynəlxalqtədbirlərhaqqındaməlu
matmübadiləsivəqarşılıqlıiştirakimkanları,ikiölkəninmədəniy
yətmüəssisələriarasındabirbaşaəlaqələrinqurulmasıvəbirgə
fəaliyyəti ilə bağlı fikirmübadiləsi aparılıb.Eyni zamandamüş
tərəkkinolayihəsininhazırlanması,AzərbaycanvəRusiyatərə
findəntəşkiledilənkinofestivallardaikiölkəninfilmlərininiştirakı
məsələləridəmüzakirəolunub.
Bundanəlavə,görüşdəbuilinnoyabrayındaSanktPeterburq

datəşkilolunacaqBeynəlxalqMədəniyyətForumundaölkəmizin
iştirakı, forum çərçivəsindəAzərbaycan mədəniyyəti günlərinin
keçirilməsiimkanlarınanəzərsalınıb.

“İki ölkə arasında əldə edilmiş 
hər bir razılaşma həyatda öz əksini tapır”

əvvəli səh. 1-də
Dünyanınənzəngintarixiirsininyerləşdi

yiRomadaAzərbaycanMədəniyyətMərkə
zinin fəaliyyətə başlaması ölkəmizin təbliği
istiqamətindəatılanənmühümaddımlardan
biridir və dünyada multikulturalizmin beşiyi
sayılan Azərbaycanın ən yüksək səviyyə
də tanıdılmasına xidmət edir. Birinci xanım
Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər
ƏliyevFondununAzərbaycanındünyamiq
yasında tanıdılması istiqamətində mühüm
tədbirlər həyata keçirdiyi ölkələr arasında
İtaliya xüsusi yerə malikdir. RomadaAzər
baycan Mədəniyyət Mərkəzinin fəaliyyətə
başlaması ölkəmizin zəngin tariximədəni
irsinin tanıdılmasına,Azərbaycan və İtaliya
arasındamədəniyyət,elm,təhsil,humanitar
sahələrdə daha səmərəli fəaliyyətin həyata
keçirilməsinəgenişimkanlaraçacaq.
Mədəniyyət Mərkəzinin daxili tərtibatında

Azərbaycanındövlət rəmzlərindən,milli sə
nətkarlıqelementlərindən,ocümlədənşəbə
kədənistifadəedilib.Mərkəzinmüxtəlifeks
pozisiya zallarındaAzərbaycan tarixini əks
etdirəneksponatlartəqdimolunur.Mərkəzdə
müxtəlif tədbirlərinvəgörüşlərinkeçirilməsi
üçünhərcürimkanyaradılıb.

Azərbaycan xalçalarımərkəzdəki ekspozi
siyanın ən qiymətli inciləri sırasındadır. Milli
xalçaçılığımızın müxtəlif məktəblərinin nü
munələrinin təqdim edildiyimərkəzdə qədim
xalça və xalça məmulatlarının geniş çeşidi
sərgilənir.BuradaAzərbaycanxalçaçılıqmək
təblərinintarixivəkeçdiyiinkişafyollarıbarədə
italyandilindəməlumatverilir.Bundanbaşqa,
Azərbaycanminiatürləri,ölkəmizdəqədimdən
yaranıb formalaşan rəssamlıq sənəti – mi
niatürməktəbi barədəətrafıməlumat verilir.
Zinət vəmüxtəlif bəzək əşyalarının, xalq in
cəsənətininbütün istiqamətlərinədairnümu
nələrin,taxtaüzərindəoymasənətinintəqdim
olunduğu mərkəzin ekspozisiyasında Azər
baycanmilligeyimləridədiqqəticəlbedir.
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Hey

dər Əliyev Fondu tərəfindən italyan dilində
nəşrolunmuşölkəmizinmədəniyyəti, incəsə
nəti, sənətkarlığı, qayaüstü rəsmlər, miniatür
sənəti,millimusiqimiz, zərgərlikməmulatları,
xalçalarlabağlıkitablarnümayişetdirilir.Mər
kəzdəhəmçininAzərbaycanıntarixi,mədəniy
yəti,ədəbiyyatı,xaricisiyasətiiləbağlısonillər
İtaliyadanəşredilmişkitablardatəqdimolunur.
Prezident İlham Əliyev mərkəzin açılışı

münasibətilə təşkil edilən “MənimAzərbay
canım” adlı rəsm sərgisi ilə də tanış olub.
Sərgidə realizmdən tutmuş modernizm və
postmodernizmədək Azərbaycanın təsviri
sənətininnadirnümunələrinümayişetdirilir.
Binanın səfirlik üçün nəzərdə tutulan iş

otaqlarında fəaliyyət üçün hər cür şərait
yaradılıb. Görüş otaqlarında Azərbaycan
İtaliyamünasibətlərinin ən vacibməqamla
rı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
azad olunmuş ərazilərə səfərləri, İtaliyada
Azərbaycanlabağlıdərcolunmuşkitablarla
bağlıfotosərgiləryerləşdirilib.

İtaliyanın beş ali təhsil ocağı ilə 
əməkdaşlıq

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 1də
Romada İtaliyaAzərbaycan Universitetinin
yaradılmasıiləəlaqədarimzalanmışsənəd
lərinmübadiləsimərasimindəiştirakedib.

İtaliyaAzərbaycanUniversitetiüzrəəmək
daşlıqçərçivəsininmüəyyənedilməsi, fakül
təvəproqramlarınyaradılmasıiləbağlıADA
Universitetiiləİtaliyanınbeşaparıcıalitəhsil
müəssisəsi – LuissGuidoCarliUniversiteti,
RomanınSapienzaUniversiteti,TurinPolitex
nikUniversiteti,AlmaMaterBolonyaUniver

sitetivəMilanPolitexnikUniversitetiarasında
akademik əməkdaşlığa dair imzalanmış sa
zişlərinmübadiləsimərasimikeçirilib.
Sənədlərin mübadiləsindən sonra Prezi

dentİlhamƏliyevçıxışedib.Dövlətbaşçısı
deyib:“BugünkümərasimAzərbaycansəfir
liyininyenibinasındakeçirilir.Onudademə
liyəmki,bu,yenibinadakeçirilənilktədbir
dir.Romanıntariximəhəlləsindəyerləşənbu
tarixibinabugünözqapılarınıaçırvəeyni
zamanda, bu binada Azərbaycanın Mədə
niyyətMərkəzidəfəaliyyətgöstərəcək.
Mənçoxşadamki,bubinadakeçirilənilk

tədbirməhz təhsil sahəsinə aiddir. Bu gün
İtaliyaAzərbaycanəlaqələrininyenisəhifəsi
açılır. Təhsil sahəsində biz yeni genişmiq
yaslı əməkdaşlığa başlayırıq. İki il bundan
əvvəlİtaliyadadövlətsəfərindəolarkənmən
butəklifəçıxışetmişdimki,İtaliyaAzərbay
canUniversiteti yaradılsın. İtaliya rəhbərliyi
dəbunualqışladıvəqısamüddətərzindəar
tıqbizpraktikifəaliyyətəbaşlayırıq.
BuilinaprelayındaBakıdaADAUniversi

tetininkampusundaİtaliyaxariciişlərnaziri
cənabLuiciDiMaionuniştirakıiləyenitəd
ris korpusunun təməli qoyuldu. İtaliyanın
aparıcı universitetləri ilə ADA Universite
tininəməkdaşlığı iki ölkəarasındakı dost
luq əlaqələrini möhkəmləndirəcək. Luiss
Universiteti, Bolonya Universiteti, Milan
PolitexnikUniversiteti,TurinPolitexnikUni
versiteti,RomaSapienzaUniversiteti–bu
adlar İtaliyanın kənarında da məşhurdur.
Onu da bildirməliyəm ki, İtaliyaAzərbay
can Universitetinin nəzdində iki institut –
KəndTəsərrüfatı vəQidaElmləri İnstitutu
və Dizayn və Memarlıq İnstitutu fəaliyyət
göstərəcək...Heçkiməsirrdeyilki,hərbir
ölkənin inkişafını təbii resurslar yox, bilik,
savad, texnoloji tərəqqimüəyyənedir.Biz
Azərbaycandatəbiiresurslardanəldəedil
mişgəliriinsankapitalınayönəldirikvəbu
günkü tədbirbununəyanisübutudur.Eyni
zamanda, əminəm ki, İtaliyaAzərbaycan
Universiteti İtaliyaAzərbaycan dostluğu
mərkəziolacaq...”.

***

Sentyabrın 1də dövlətimizin başçısı ilə
İtaliyaPrezidentiSercioMattarellaarasında
görüş olub. İtaliya Prezidenti bu il ölkələri
miz arasında diplomatik münasibətlərin 30
illiyininqeydedildiyinibildirib:“BusəhərSiz
Azərbaycansəfirliyininyenibinasınıaçdınız.
Bu, İtaliya iləAzərbaycanarasındadostluq
əlaqələrininmühümnümunəsidir”.
Dəvətə və qonaqpərvərliyə görə italiyalı

həmkarınaminnətdarlığınıbildirəndövlətimi
zinbaşçısıbuölkəyəsonsəfərinixatırlayaraq
əldəedilmişbütünrazılaşmalarınhəyatdaöz
əksini tapdığını qeyd edib. “Biz keçən dəfə
Sizinləburadagörüşəndəstratejitərəfdaşlığa
dairmühümsənədimzalamışıq.Eynizaman
da, Azərbaycanİtaliya Universitetinin yara
dılmasıhaqqındasöhbətetmişik.Bugünisə
İtaliyaAzərbaycanUniversitetininyaradılma
sıistiqamətindəönəmliaddımatıldı”,–deyə
PrezidentİlhamƏliyevvurğulayıb.
HəmingünPrezidentİlhamƏliyevinİtaliya

NazirlərŞurasınınsədriMarioDraqiləgörü
şü keçirilib. GörüşdəAzərbaycanınAvropa
İttifaqınınvəİtaliyanınenerjitəhlükəsizliyinin
təminolunmasındamühümroluxüsusiqeyd
edilib.Eləcədəölkələrimizarasında iqtisa
diyyat,elm,təhsil,mədəniyyət,incəsənətvə
digərsahələrdəəməkdaşlıqməsələlərinəto
xunuldu.Həmçinin İtaliyaşirkətlərinin işğal
danazadolunmuşərazilərdəhəyatakeçiri
lənbərpayenidənqurmaişlərindəfəaliştirak
etdiyi vurğulanıb. Söhbət zamanı qarşılıqlı
maraqdoğuranregionalməsələlərətrafında
fikirmübadiləsiaparılıb.

Qarabağ və Zəngəzurun 
zəngin enerji ehtiyatı var

Sentyabrın2dəİtaliyanınÇernobbioşəhə
rində“TheEuropeanHouse–Ambrosetti”be
yinmərkəzitərəfindən“Dünya,Avropavəİta
liyayabaxış”və“Rəqabətlistrategiyalarüçün
bugününvəsabahınssenarisi”mövzusunda
48ciBeynəlxalqÇernobbioForumukeçirilib.
PrezidentİlhamƏliyevİtaliyaPrezidentiSer

cioMattarella, İtaliyaNazirlərŞurasınınsədri
MarioDraqivə“TheEuropeanHouse–Amb
rosetti”beyinmərkəzinindəvətiiləbeynəlxalq
forumdaəsasqonaqqismindəiştirakedib.
Dövlətimizinbaşçısıforumunplenariclasın

da“Enerjitəhlükəsizliyinintəminolunmasında
Azərbaycanınrolu”mövzusundaçıxışedib.
Ermənistanın işğalından azad olunmuş

Azərbaycanərazilərininenerji imkanlarıhaq
qındasözaçandövlətbaşçısıdeyib:“2020ci
ilinVətənmüharibəsindəazadetdiyimizərazi
lərdə–QarabağvəZəngəzurdakülək,günəş
vəhidroenerjistansiyalarınınpotensialı10qi
qavatdançoxdur.Bizartıqbumühümpoten
sialıninkişafetdirilməsimərhələsindəyik.Sizə
deyəbilərəmki,biriSəudiyyəƏrəbistanı,biri
BirləşmişƏrəbƏmirliyivədigəriisəBirləşmiş
Krallıqdanüçaparıcıenerjişirkətiartıqinves
tisiyayatırırvəonlaryenilənəbilənüçenerji
stansiyasınayatırımetməyədavamedəcək
lər.Bustansiyalarınümumigücü700meqa
vatdançoxdur.Bu,bizəixracüçünəlavəqaz
tədarüketməyəköməkedəcək.Buisəbizim
ixracpotensialımızıgücləndirəcək”.

***
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 2də

Çernobbio şəhərində İtaliyanın “İl Sole 24
Ore”qəzetinəmüsahibəverib.
Dövlət başçısının İtaliyaya işgüzar səfəri

sentyabrın2dəbaşaçatıb.

əvvəli səh. 1-də
Bundanəlavə,buil“Tamaşaçı

seçimi”müsabiqəsininqalibifilm
nümayişləri zamanı izləyicilərin
səsverməsininnəticələriəsasın
da müəyyənləşəcək. Bütün se
çilmiş filmlərə beynəlxalq mün
sifər heyəti baxacaq, qaliblər
festivalın bağlanışmərasimində
elanolunacaq.
B.Zeynallı diqqətə çatdırdı

ki, Azərbaycanda dövlət sifarişi
ilə ildə 2 animasiya filmi isteh
salolunurvəbu,olduqcaazdır.
Festivalın uğurlarından biri də
müstəqil studiyaların animasiya
filmlərini təqdim etməsidir. Bu
il ölkəmizdən festivala 16 film
təqdimolunubvəproqramada
xil edilib: “Hazırda beynəlxalq
aləmdə uşaqların öz ana dillə
rində animasiya izləməsi zəruri
hesabedilir.Bu,onlarındiliqav
ramasınavəanadilinəmünasi
bətiniformalaşdırır”.

Qeyd olundu ki, festivalın ən
dəyərlimükafatıFransadakeçiri
lən“Annecy”BeynəlxalqAnima
siyaFilmFestivalınasəyahətdir
ki,bundanəvvəlbirincilikqaza
naniştirakçılarabuşansqismət
olub. Digər kateqoriyalarda pul
mükafatı, planşetlər və keramik
heykəlciklərtəqdimolunacaq.

Mədəniyyət Nazirliyi Audiovi
zual və interaktiv media şöbə
sinin əməkdaşı Elşad Əliyev
bildirdi ki, nazirliyin “BöyükQa
yıdış”müsabiqəsindəqalibolan
ikianimasiyafilmindənbiriartıq
hazırdır, digərinin çəkiliş prose
sidavamedir.Nazirliyinhəmişə
animasiya layihələrinə dəstək
olduğunu bildirən E.Əliyev bu
mənada ANİMAFİLM festivalını
nümunəgöstərdi:“Festivaldün
ya kinosunda sənətmeyarı he
sabolunur.Sevindirici haldır ki,
Azərbaycanda da festival ənə
nəsi formalaşıb. ANİMAFİLM,
Qısa filmlər festivalı, “DokuBa
ku” və s. Beynəlxalq festivallar
Azərbaycankinosunundünyaya
inteqrasiyasıdeməkdir.Bizbelə
layihələr vasitəsilə maraqlı nü
munələrlə tanışolurvəfilmlərin

yaradıcıheyətləriiləəlaqəqurur,
sənətmübadilələriaparırıq”.
Qeydedəkki, festivalçərçivə

sində Nizami Kino Mərkəzində
beynəlxalq münsifər heyəti ilə
görüşlər, rejissor Jonathan Las
karnın(İsveçrə)ustaddərsitəşkil
olunacaq. Bundan əlavə, proq
ramda Nitya Ramloqan (ABŞ),
TillyVallace(İngiltərə)vəNəzrin
Ağamalıyeva (Azərbaycan) işti
rakı ilə “Stopmontion”və “Şüşə
üzərində animasiya” vorkşopları
da nəzərdə tutulub. “Animasiya
refreyminqi: rəqəmsal texnolo
giyalar əsrində hərəkətli təsvirin
qorunmasıvəbərpası”adlıkonf
ransdafestivalınəsasproqramı
nadaxilediləntədbirlərdəndir.
Festivalın media tərəfdaşları

“Baku”və“Nargis”jurnallarıdır.

Lalə Azəri

Bakıda V ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı keçiriləcək
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bir daha səfər etməkdən məmnunam”
MədəniyyətnaziriAnarKərimovAlmaniyadayaşayanİrəvan
xanınınnəslindənolansoydaşımız,tarixçi,etnoqraf,mühən
disƏmirƏliSərdariİrəvaniiləgörüşüb.

GörüşzamanıqədimAzərbaycanşəhəriİrəvanıntarixi-mədəni
irsininöyrənilməsivətəbliğiiləbağlınəzərdətutulanişlər,layihə-
lərədairfikirmübadiləsiaparılıb.Bukontekstdəİrəvandavəümu-
milikdəhazırkıErmənistanərazisindəAzərbaycan xalqınaməx-
suszəngintarixi-mədəniirsəqarşıuzunillərboyuhəyatakeçirilən
vandalizm,talançılıqvəmənimsəməfaktlarınadiqqətçəkilib.
Əmir Əli Sərdari İrəvani

sözügedəntarixiAzərbaycan
ərazilərində mövcud olmuş
mədəni irsimizinöyrənilməsi
iləbağlı layihəvətəşəbbüs-
lərdə məmnuniyyətlə iştirak
etməkistədiyinivəbuistiqa-
mətdədəstəkgöstərəbiləcə-
yiniqeydedib.
ÖznövbəsindənazirAnar

Kərimov mədəni irs nümu-
nələrinin arxivləşdirilməsi,
qeydiyyata alınması və bu
xüsusda qonşu ölkələrin ar-
xivsənədlərininaraşdırılma-
sının vacibliyini vurğulayıb.
Söhbətzamanıhəmçininİrəvanxanınınnəslihaqqındabirgəsə-
nədlifilminhazırlanmasıməsələsinədə toxunulubvəbu istiqa-
mətdəəməkdaşlığınfaydalıolacağıbildirilib.
SondaƏmirƏliSərdariİrəvaniəcdadlarınınVətəninəbirdaha

səfəretməkdənməmnunluğunudiləgətirib,səmimiqəbulagörə
təşəkküredib.

Mədəniyyət Nazirliyində görkəmli tarzənlə görüş
Sentyabrın2dəgörkəmlitarzən,Xalqartisti,AzərbaycanRes
publikasıPrezidentininfərditəqaüdçüsüFikrətVerdiyevin75
illikyubileyitamamolub.

BumünasibətləmədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyev
sənətkarlagörüşüb.Yubileyimünasibətilə tarzəni təbrikedənEl-
nurƏliyevonunyaradıcılığınındaimadiqqətmərkəzindəolduğunu
vurğulayıb,möhkəmcansağlığı,yeniyaradıcılıquğurlarıarzulayıb.
XalqartistiFikrətVerdiyevdəöznövbəsindəonagöstəriləndiq-

qətəgörəminnətdarlığınıifadəedib.
Qeyd edək ki, Fikrət Verdiyevin 75 illik yubileyimünasibətilə

sentyabrın24-dəHeydərƏliyevSarayındatanınmışsənətçilərin
iştirakıiləkonsertkeçiriləcək.

Peşəkarlıq və təşəbbüskarlıq mədəniyyət 
işçiləri üçün əsas meyar olmalıdır

Xəbərverdiyimizkimi,MədəniyyətNazirliyisistemindəfəaliy
yətinvəidarəçiliyintəkmilləşdirilməsiməqsədiləhazırlanan
bölgələrəsəfərplanınauyğunolaraq,mədəniyyətnaziriAnar
KərimovQazaxrayonunasəfəredib.

Səfər çərçivəsindəAnar Kərimov Qazax rayonunun Daşsalahlı
kəndində “Avey”Dövlət-TarixMədəniyyətQoruğunun “Damcılı” fi-
lialınabaşçəkib.Nazirəməlumatverilibki,buradadünyaəhəmiyyət-
liqədimDamcılımağaradüşərgəsivəçoxsaydamağaralaryerləşir.
Ərazidəilkdəfə1953–1957-ciillərdəarxeolojiqazıntılaraparılıbvə
AveydağındaDaşdövrünəaid30-ayaxınmağaraaşkaredilib,bura-
danikiminəyaxınaləttapılıb.2015-ciilinyayındaYaponiyanınTokio
Universitetininmuzeyi,AMEA-nınArxeologiyavəEtnoqrafiyaİnstitu-
tuvə“Avey”qoruğuarasındamemorandumimzalanıb.Sənədəəsa-
sən,yaponiyalıvəazərbaycanlımütəxəssislərbuərazilərdəarxeoloji
tədqiqatişləriaparırlarvəhazırdaaraşdırmalardavametdirilir.
Sonra1970-ci ildə tikilənvəvaxtilə “Yaykinoteatrı” kimi fəaliyyət

göstərənGənclərinAsudəVaxtMərkəzininbinasınadabaxışkeçirilib.
AnarKərimovQazaxrayonMədəniyyətMərkəzivəQazaxDövlət

DramTeatrındadaolub.Qazaxşəhər2nömrəliUşaqmusiqiməktə-
biilətanışlıqzamanınazirəməlumatverilibki,1991-ciildənfəaliyyət
göstərənmusiqiməktəbində63müəllimçalışır,241şagirdtəhsilalır.
DahasonraQazaxrayonMKS-ninMərkəziKitabxanasınagələn

AnarKərimova500minəyaxınkitabfonduolankitabxanahaqqın-
daətrafıməlumatverilib.

***
SəfərçərçivəsindənazirAnarKərimovQazaxrayonMədəniy-

yətMərkəzindəmədəniyyətişçiləriiləgörüşüb.GörüşdəAğstafa,
QazaxvəTovuzrayonlarındafəaliyyətgöstərənmədəniyyətişçi-
ləriiştirakediblər.
Nazirtədbirdəçıxışedərəkbölgələrdəmədəniyyətişçiləriarasın-

dapeşəkarlıqsəviyyəsininvətəşəbbüskarlığınartırılmasınınvacibli-
yinidiqqətəçatdırıb.Nazirliksistemindəidarəçiliyintəkmilləşdirilməsi
kontekstindəmədəniyyətmüəssisələrininfəaliyyətiningününtələb-
lərisəviyyəsindəqurulmasınınprioritetməsələolduğuvurğulanıb.
Tədbirdəmədəniyyətmüəssisələrindəmövcudolanproblem-

lərdənsözaçılıb,onlarınhəlliyollarıiləbağlıtəklifərdinlənilib.
Nazir çıxışının sonunda problemlərin aradan qaldırılması,

müəssisələrindahasəmərəlifəaliyyətinintəşkiliiləbağlımüvafiq
tapşırıqvətövsiyələriniverib.
Sonrakonsertproqramıtəqdimolunub.KonsertdəQazax,Ağstafa

vəTovuzuşaqmusiqiməktəblərivəTovuzrayonMədəniyyətevinin
kollektivlərirəngarəngmusiqinömrələrivərəqslərtəqdimediblər.

Ağstafada vətəndaşların müraciətləri dinlənilib  

AzərbaycanRespublikasıPrezidentinintapşırığınauyğun
olaraq,mərkəziicrahakimiyyətiorqanlarıvədigərida
rəetməqurumlarınınrəhbərləritərəfindənbölgələrdəvə
təndaşlarınqəbulukeçirilir,sakinlərinmüxtəlifməsələlərlə

bağlımüraciətlərininhəlliiləəlaqədarmüvafiqaddımlaratılır.

2022-ci ilinavqustayındaşə-
hər və rayonlarda keçiriləcək
vətəndaşların qəbulu cədvəlinə
əsasən, Azərbaycan Respubli-
kasının mədəniyyət naziri Anar
Kərimovavqustun31-dəAğstafa
rayonHeydərƏliyevMərkəzində
Qazax,AğstafavəTovuzsakin-
ləri, eləcə də digər rayonlardan
qəbula gələn vətəndaşlarla gö-
rüşüb.
Qəbuldan öncə mədəniyyət

naziriAnar Kərimov vəAğstafa
Rayon İcra Hakimiyyətinin baş-
çısı Seymur Orucov ulu öndər
Heydər Əliyevin abidəsini ziya-
rətedib,önünəgüldəstələriqo-
yublar.
Sonra Ağstafa rayon Heydər

Əliyev Mərkəzinə gələn Anar
Kərimov 2008-ci ildən fəaliyyət
göstərən mərkəzin işi ilə tanış
olub, burada ulu öndərin həyat
vəfəaliyyətininmüxtəlifdövrləri-
niəksetdirənfotolaravəekspo-
natlarabaxışkeçirib.
DahasonraAğstafarayonHey-

dər ƏliyevMərkəzində nazirliyin
məsuləməkdaşlarınındaiştirakı
iləvətəndaşlarınqəbulukeçirilib.
Qəbulda iştirak edən sakinlərin
müraciətləri əsasən işlə təmin
olunma,fəxriadınverilməsi,mə-
dəniyyət ocağının başqa binaya
köçürülməsi, rayon mədəniyyət
müəssisələrinin kadr məsələləri,
uşaq musiqi və incəsənət mək-
təbləri üçün tədris vəsaitindən
istifadəyə icazə verilməsi, ta-
rix-mədəniyyət abidələrinin qo-

runması, kitabxana sisteminin
inkişafı, bundan əlavə, aparıcı
mədəniyyətocaqlarınınəsaslıtə-
miri,adınəbədiləşdirilməsivədi-
gərməsələləriəhatəedib.
Anar Kərimov vətəndaşların

müraciət və təklifərini dinləyib,
ərizə və şikayətlərinə baxıb.
Qaldırılan məsələlərin operativ,
hərtərəfi araşdırılması və qa-
nunvericiliyin tələblərinə uyğun
həll edilməsi ilə bağlı müvafiq
tapşırıqlarverib.

***
Vətəndaşların qəbulundan

sonraAnarKərimovAğstafaRa-
yon İcra Hakimiyyətinin başçısı
SeymurOrucovun iştirakı iləbir
sıramədəniyyətmüəssisələrinə
baxışkeçirib.
AğstafaDövlətRəsmQalere-

yası ilə tanışlıq zamanı bildirilib
ki,2008-ci ildənfəaliyyətgöstə-
rənqalereyanınümumifonduna
rəngkarlıqvəqrafikaüslubunda
işlənmiş184əsərdaxildir.
Sonra 1990-cı ildən fəaliyyət

göstərən və 330 mindən çox
kitab fondu olan Ağstafa rayon
MKS-nin Mərkəzi Kitabxanası
vəTarix-DiyarşünaslıqMuzeyinə
baxış keçirilib. Məlumat verilib
ki, 1993-cü ildən fəaliyyət gös-
tərən muzeydə 1442 eksponat
mühafizəedilir.
Ağstafa rayon Mədəniyyət

Mərkəzinəgələnnazirmüəssisə-
nin fəaliyyəti haqqındaməlumat
alıb.Qeydedilibki,1990-cıildən

Mədəniyyət evi, 2015-ci ildən
Mədəniyyət Mərkəzi kimi fəaliy-
yət göstərən mərkəzin binası
2016-cıildəəsaslıtəmirolunub.
Anar Kərimov Ağstafa şəhər

HüseynArif adınaUşaqmusiqi
məktəbininfəaliyyətiilədətanış
olub.Bildirilibki,1975-ciildəya-
radılanməktəbfəaliyyətiniPrezi-
dentİlhamƏliyevin2014-cüil30
iyuntarixlisərəncamı iləmüasir
üslubda inşa edilən binada da-
vam etdirir. Hazırda məktəbdə
40 sinif otağımövcuddur, forte-
piano,tar,kamança,saz,nağa-
ra, skripka, qarmon və xanən-
dəlik ixtisasları üzrə 235 şagird
təhsilalır,82müəllimdərsdeyir.

“Gənclərin tariximizə 
marağı məmnunluq 

doğurur”
Mədəniyyət naziri Anar Kə-

rimov, Ağstafa Rayon İcra Ha-
kimiyyətinin başçısı Seymur
Orucov, Ağstafa RMİ-nin rəisi
NurəddinMehdiyev,Mədəniyyət
Nazirliyi yanında Mədəni İrsin
Qorunması, İnkişafı və Bərpası
üzrə Dövlət Xidməti Mədəni ir-
sin qorunması şöbəsininmüdiri
Ruslan Ənvərli avqustun 31-də
“Keşikçidağ”DövlətTarix-Mədə-
niyyətQoruğunabaşçəkiblər.
Əvvəlcə Ağstafa rayonu So-

yuqbulaq qəsəbəsindən Keşik-
çidağ mağaralar kompleksinə
gedən yolun başlanğıcında ye-
niqoyulmuşməlumat lövhəsinə
baxış keçirilib, kurqanlar vadisi-
ninərazisindəyerləşən“Ceyran-
çuxur dərəsi” 1 saylı kurqanda
“Keşikçidağdaelmiarxeolojiqa-
zıntılarvəYayməktəbi–2”ad-
lı layihə çərçivəsində aparılan
qazıntı işləri ilə tanışlıq olub.

Ərazidə arxeoloji qazıntılar və
aşkar olunmuşmaddimədəniy-
yət nümunələri barədə ətrafı
məlumatverilib.
Arxeoloji qazıntılarda iştirak

edən gənc könüllülərin tariximi-
zə maraq göstərməsinin məm-
nunluqdoğurduğunuvurğulayan
nazirAnarKərimovonlarafəaliy-
yətindəuğurlararzulayıb.
Sonra qoruğa məxsus infor-

masiyamərkəzivəmərkəzinət-
rafındaAliBaşKomandanınrəh-
bərliyi altında 44 günlük Vətən
müharibəsindəşəhidolmuş igid
oğullarımızın xatirəsinin əbədi-
ləşdirilməsi məqsədilə salınmış
“Badambağı”ilətanışlıqolub.

Sonra Gürcüstanla sərhəddə
yerləşənKeşikçiqala,Albanmə-
bədivəmağara-məbədədəbaş
çəkilib.
Dahasonra“Keşikçidağ”ınən

hündür yüksəkliklərindən olan,
Ali Baş Komandanın şərəfinə
ucaldılmış “İlham Əliyev adına
zirvə”nin önündə Əməkdar mə-
dəniyyətişçisi,aşıqHüseynHü-
seynovun ifasında saz havaları
səsləndirilib,zirvəhaqqındamə-
lumatverilib.
Qoruq əməkdaşı tərəfindən

Keşikçidağmağaralar komplek-
siərazisindəaparılmışarxeoloji
qazıntılar zamanı fraqmentləş-
miş halda aşkar edilmiş saxsı
nümunələrinin bərpa prosesi,
həmçinin qoruğa məxsus çap
məhsullarından, fotoalbom və
əl işlərindən ibarət sərgi nüma-
yişolunub,buradagörülənişlər,
həyatakeçirilənlayihələrbarədə
videoçarxlartəqdimedilib.
AnarKərimov qoruğun fəaliy-

yəti ilə bağlı təklifəri dinləyib,
tövsiyələriniverib.

“Yaradıcılıq düşərgəsini işğaldan azad edilən 
bütün bölgələrdə gerçəkləşdirmək istəyirik”

“Youth ArtCamp Shusha and Baku” layihəsinə yekun vuruldu
əvvəli səh. 1-də
UNESCO-nun mədəni diplo-

matiya üzrə xoşməramlı səfiri
Hedva Ser Şuşanın müharibə-
dən əvvəlki və sonrakı vəziy-
yətini şəkillərdə görərkən çox
təsirləndiyini dedi, rəssamların
ərsəyə gətirdiyi işlərin əhəmiy-
yətli olduğunu vurğuladı. Qeyd
olundu ki, 2012-ci ildən başla-
nan layihə incəsənət nümayən-
dələrinitəkcəbirarayagətirmək
üçündeyil,həmçinindünyaxalq-
ları arasında mədəni körpünün
qurulmasınaxidmətedir.
Layihəni dəstəkləyən bütün

qurumlara təşəkkürünü bildirən
Hedva Ser gənc rəssamların
maraqlıyanaşmalarortayaqoy-
duqlarınıdedi,onlarauğurlarar-
zuladı.
Azərbaycan Rəssamlar İttifa-

qınınsədri,XalqrəssamıFərhad

Xəlilov belə bir layihənin təşkili-
nə görə minnətdarlığını bildirdi.
Müxtəlif ölkələrdən gəlmiş gənc
rəssamlara azad düşüncənin və
sərbəst yanaşmalarının təqdirlə
qarşılandığını dedi: “Gənc rəs-
samların görüşü, xüsusən də

müxtəlif ölkələrdə baş tutan bu
qəbildənlayihələrböyüktəcrübə
və inkişafazəminyaradır. İnanı-
ramki,işğaldanazadolunanəra-
zilərimizdə olan gənc rəssamlar
buduyğunugələcəkəsərlərində
dətablolardaəksetdirəcəklər”.

Əməkdar rəssam Əsmər Nə-
rimanbəyova sərginin layihədə
iştirakedənrəssamlarüçünçox
əhəmiyyətli olduğunu deyərək
burəsmləriAğdam,Füzuli,Cəb-
rayıl və Şuşanın bir güzgüsü
olduğunu qeyd etdi. Bildirdi ki,
rəssamlarQarabağıolduğukimi
əksetdiriblər.
Sonra nazirAnar Kərimov və

HedvaSerlayihədəiştirakedən
rəssamlara sertifikatlar təqdim
etdilər.
Layihə çərçivəsində gənc

rəssamların çəkdiyi rəsm əsər-
lərindən ibarət kataloqun ha-
zırlanması və xarici ölkələrdə
yayımlanması, həmçinin rəsm
əsərlərindən ibarətsərginin təş-
kilinəzərdətutulur.
Sonda Nicat Aslanovun

triosunun müşayiəti ilə xalq
mahnılarımız və milli rəqsləri-
mizdən ibarətcazkonserti təq-
dimolundu.

Lalə

Mədəniyyətnaziri
AnarKərimovsent
yabrın1dəMisir
ƏrəbRespublikası

nınölkəmizdəkisəfiriHişam
MohamedNağıAbdelHə
midiləgörüşüb.

Görüşdəikiölkəarasındamə-
dəniyyət sahəsində əlaqələrin
hazırkı vəziyyəti və planlaşdırı-
lan layihələr haqqında fikir mü-
badiləsiaparılıb.
Səfiri salamlayan Anar Kəri-

movMisirƏrəbRespublikasıilə
ikitərəfimünasibətlərinyüksələn
xətlə inkişaf etdiyini vurğulayıb.
Ötən ilin dekabr ayında Misirə
səfərini xatırladan nazir səfər
çərçivəsində keçirilən görüşlər-
dəəməkdaşlığıninkişafınatöhfə
verəbiləcəkaddımlarınatıldığını
qeydedib.
Anar Kərimov eyni zamanda

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev tərəfin-

dən 2008-ci ildə irəli sürülmüş
mədəniyyətlər və sivilizasiyalar
arasında səmərəli və efektiv
dialoqunqurulmasıməqsədida-
şıyan “Bakı Prosesi” haqqında
məlumat verib. Bildirib ki, “Bakı

Prosesi” artıq nüfuzlu beynəl-
xalqtəşkilatlar,ocümlədənBMT
tərəfindənqlobal platforma kimi
qəbulolunur.

Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
ötən il irəli sürülən “Mədəniyyət
naminə sülh” (Peace4Culture)
qlobaltəşəbbüsübarədədəsəfi-
rəməlumatverənnazirbuçağı-

rış vasitəsilə ölkəmizin bölgədə
vədünyadasülhüqorumaqüçün
səylərgöstərdiyinidiqqətəçatdı-
rıb.Qeydedibki,çağırışınəsas

məqsədi postmünaqişə dövrün-
də olan ölkələrin işğaldan azad
olunmuş ərazilərində mədəni
infrastrukturu dirçəltmək, milli-
mənəvidəyərləriyenidənhəmin
torpaqlara qaytarmaq üçün da-
vamlı sülhün təmin edilməsinə
töhfə verməkdir. Eyni zamanda
bu qlobal kampaniya Azərbay-
canın işğaldan azad olunmuş
ərazilərində mövcud vəziyyə-
tin, dağıdılmış infrastrukturun
vəmədəniyyətəqarşıtörədilmiş
vandalizmindünyayaçatdırılma-
sıməqsədidaşıyır.
Səfir Hişam Mohamed Nağı

AbdelHəmidsəmimiqəbulagö-
rə nazirə təşəkkürünü bildirib.
Diplomat səfirliyin nazirlik tərə-
findən həyata keçirilən layihə
və təşəbbüslərdə iştirakından
məmnunluğunubildirib.
Daha sonra görüş qarşılıqlı

maraqdoğurandigərməsələlə-
rədairfikirmübadiləsiilədavam
edib.

Misirlə mədəni əməkdaşlıq geniş sahələri əhatə edir



4 region
www.medeniyyet.az

№65 (1938)
7 sentyabr 2022

Nizami irsinin qorunması və təbliği
GəncəRMİ-nintəşəbbüsü,GəncəŞəhərİcraHakimiyyətinin
dəstəyivəNizamiGəncəviMuzeyinintəşkilatçılığıilə“Nizami
irsininqorunması,nəsillərəötürülməsi,təbliği”adlıtədbirkeçi-
rilib.Əvvəlcədahişairinməqbərəsiziyarətolunub,məzarının
üzərinəgüldəstələridüzülüb.

Son ra qo
naq lar Ni za mi 
GəncəviMuze
yininfoyesində
kitab sərgisi
və Nizaminin
“Xəmsə”s i nə
həsr olunan
rəsmsərgisiilə
tanışolublar.
Gəncə RMİ

nin rəisi Vasif
Cənnətov çı

xışındadahiAzərbaycanşairivəmütəfəkkiriNizamiGəncəvinin
anadanolmasının881ciildönümünəhəsrolunansilsilətədbirlə
rinregionalidarəninbütünmədəniyyətmüəssisələrindəkeçirilə
cəyinidiqqətəçatdırıb.
DigərçıxışedənlərNizamininhəyatıvəyaradıcılığı,buəbədi

yaşarirsintədqiqivətəbliğibarədədanışıblar.
Sondadahişairinqəzəlləriəsasındahazırlananmusiqiproqra

mıtəqdimedilib.

“Naxış-naxış incilər”
MasallıRMİMasallıTarix-DiyarşünaslıqMuzeyi,Gənclərinİnki-
şafvəKaryeraMərkəzi(GİKM)Masallınümayəndəliyininbirgə
təşkilatçılığıiləxalqtətbiqisənətinininkişafıvəgənclərinasu-
dəvaxtlarınınsəmərəlitəşkiliiləbağlısəyyartədbirkeçirilib.

“Nax ış na
xış incilər” adlı
tədbirdə mu
zeyin direktoru
Əntiqə Tağıye
va iştirakçılara
misgərlik və
xalçaçılıq sə
nətinin tarixi
barədə məlu
matverib.
Əvvəlcə təd

bir iştirakçıları
Masallışəhərsakini,xalçaçıTünzaləAbuzərovanınhəmdəema
latxana kimi istifadə etdiyi evində olublar. Sənətkar xalqımızın
qədimsənətnümunələrindənolanxalçaçılığınincəlikləribarədə
gənclərəməlumatverib.Gənclərxalçatoxunmasıprosesiiləta
nışolduqdansonradəzgaharxasındaözlərinisınayıblar.
DahasonrasəyyartədbirBoradigahqəsəbəsindəmisgərTaleh

Ağayevinevemalatxanasındadavamedib.Buradagənclərmis
gərsənətkarınmisqablarınecəqalayetdiyinivəmisqabüzərin
dədöyməüsulu iləvurduğuzərifnaxışların işlənməsiprosesini
əyaniizləyiblər.
Hərikisənətkargənclərəbölgəninqədimsənətkarlıqnövləriilə

tanışolmağıvəbupeşəyəyiyələnməyitövsiyəediblər.

“Tanıyaq və tanıdaq!”  – 
istedad müsabiqəsi

AğdaşRMİAğdaşrayonMədəniyyətMərkəzindəistedadlı
şəxslərinaşkaraçıxarılmasıvətanıdılmasıməqsədilə“Tanı-
yaqvətanıdaq”adlımüsabiqəkeçirilib.

L a y i h ə y ə
Ağdaş rayon
Mə d ə n i y y ə t
M ə r k ə z i n i n
t a b e l i y i n d ə
olan kəndmə
dəniyyət, di
yar şü nasl ıq ,
sə nə t ka r l ı q ,
folklor evi və
klubmüəssisə
lərinin təşkilat
çılığı ilə kənd

əhalisiarasındaistedadıiləseçilənşəxslərcəlbedilib.İştirakçılar
rəqs,rəsm,qiraət,gimnastika,səsvəmusiqialətlərindəifabaca
rığı,aktyorluqvədekorativtətbiqisənətüzrəmüsabiqəyəqatılıb
lar.Müsabiqədəfizikiimkanlarıməhdudşəxslərdəiştirakediblər.
Öncə Mədəniyyət Mərkəzinin qarşısında bacarıqlı uşaqların əl

işlərindənibarəttəşkilolunmuşsərgiyəbaxışkeçirilib.Dahasonra
şəhidlərinəzizxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib.Müsabiqəişti
rakçılarınınçıxışlarınımünsifərheyəti10ballıqsistemlədəyərləndi
riblər.Ənçoxxaltoplayaniştirakçılar1ci,2civə3cüyerlərəlayiq
görülərəkfəxrifərmanvəhədiyyələrləmükafatlandırılıb.Müsabiqə
dəiştirakedəndigərşəxslərədəfəxrifərmanlartəqdimolunub.

İ
şğaldanazadedilməsiniotuz
iləyaxınmüddətdəsəbirsiz-
likləgözlədiyimizdoğmaQa-
rabağdahəyatcanlanır.Hər
birazərbaycanlıüçünəziz
olanbutorpaqlarabərpavə
yenidənqurmaişləriiləyana-
şı,mədənihəyatdaqayıdır,
müxtəliftədbirlər,konsertlər
keçirilir.Belətədbirlərdənbiri
dəVətəninkeşiyindəkülək-
dənayıqdayananhərbçiləri-
mizüçünKəlbəcərrayonunda
yerləşənNsaylıhərbihissədə
bugünlərdətəşkilolunan
konsertproqramıoldu.

“Yaşa, doğma Azərbaycan!”
adlı konsert Kəlbəcərdə 29 il
sonra təşkil edilən ilk mədəni
kütləvitədbirkimitarixəyazılıb.
Proqramda tanınmış azərbay
canlı müğənnilər Xalq artisti
Emin,eləcədəEllai,BahhTee
&Türkan,Jony(CahidHüseyn
li), Rauf & Faiq, gənc müğən
ni Cəmilə Həşimova və “The
Excellent Music Band” qrupu

birbirindən maraqlı ifaları ilə
hərbçilərimizə xoş anlar bəxş
ediblər.
Konsertinaçılışındagəncmü

ğənni Cəmilə Həşimova “The
ExcellentMusicBand”qrupunun

müşayiəti ilə“Reyhan”,“Bugün
hər şey yaxşı olacaq” və “Sən
siz”mahnılarınıifaedib.
Sonra səhnəyə çıxan tanın

mış müğənnilər Bahh Tee &
Türkan,Ellai,Rauf&Faiq,Jony,

Xalq artisti Emin repertuarla
rından məşhur hitləri səslən
diriblər. Eminin “Yaşa, doğma
Azərbaycan!” mahnısı xüsusi
maraqla qarşılanıb. Konsert
gənc müğənni C.Həşimovanın

ifasında “Sadəcə, ən yaxşısı”
və“Buşəhərdə”mahnılarlaye
kunlaşıb.
Jurnalistlərə müsahibə verən

XalqartistiEmindeyib:“Bizəiş
ğaldanazadolunmuşərazilərdə

konsert verməksevincini yaşat
dığıüçünAzərbaycanOrdusuna
təşəkküredirəm.Burada–Kəl
bəcərdə qalib əsgər və zabitlə
rimizin qarşısında çıxış etmək
olduqcaqürurvericihissdir.Pre
zident,müzəfərAliBaşKoman
dan İlhamƏliyevin rəhbərliyi ilə
rəşadətli Azərbaycan Ordusu
igidlik göstərdi və ərazilərimizi
işğaldanazadetdi”.
Emin Kəlbəcərdən sonra iş

ğaldanazadolunmuşdigərəra
zilərimizdədəkonsertproqramı
iləçıxışedəcəklərinibildirib.
Doğma diyara gəldiyinə görə

özünühədsizdərəcədəxoşbəxt
hissetdiyinivurğulayanJonyde
yib: “Torpaqlarımızın işğaldan
azadedilməsiqürurhissidoğu
rur. Kəlbəcərə gəldiyimə görə
gözlərimdənsevincyaşlarıaxır.
Kəlbəcərin abhavası, yol bo
yunca dağlar qeyriadi təsir ba
ğışlayır.Doğmadiyaragəldiyimə
və Azərbaycan əsgərləri qarşı
sındaçıxışetməyiməgörəhəd
sizdərəcədəxoşbəxtəm”.

Azad Kəlbəcərdə ilk konsert
“Qalib əsgər və zabitlərimiz qarşısında çıxış etmək qürurverici hissdir”

Yubiley, müşavirə, sərgi, səyyar kitabxana...
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsinin
(RMİ)tabeliyindəfəaliyyətgöstərənuşaq
musiqivəincəsənətməktəblərininmüx-
təlifalitəhsilmüəssisələrinəqəbulolaraq
tələbəadınıqazananməzunlarıiləgörüş
keçirilib.GörüşzamanıidarərəisiVasif
Cənnətovməzunlarıtəbrikedib,onlara
uğurlararzulayıb.

Gəncə RMİ və Samux Rayon İcra Haki
miyyətinin təşəbbüsüvə təşkilatçılığı ilə ra
yonunQarayeri qəsəbə Uşaqmusiqimək
təbindəvəonunətrafındakıparkda iməcilik
keçirilib. Samux Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Alı Qocayev, Gəncə RMİnin rəisi
Vasif Cənnətovun da iştirak etdiyi iməcilik
dənsonramusiqiməktəbininkollektivitərə
findənmusiqinömrələritəqdimedilib.
Samux rayon MKSnin Mərkəzi Kitabxa

nasınınUşaqşöbəsi “Şuşanındahi şəxsiy
yətləri”adlıkitabsərgisitəşkilediblər.

***

ŞəkiRMİninrəisiAzərYusubovŞəkişəhər
2 nömrəli Uşaq musiqi məktəbində aparılan
əsaslıtəmirişləriilətanışolub.Musiqiməktə
binindirektoruTərlanMəmmədovvəişicraçısı
AdilBədəlovbinadaaparılanəsaslıtəmirişlə
ribarədəvəmüəssisəhaqqındaidarərəisinə
məlumatveriblər.

***
SumqayıtRMİSumqayıtınTarixiMuzeyin

dəidarərəisiRəşadƏliyeviniştirakıilətabe
limüəssisərəhbərlərininiştirakıiləmüşavirə

keçirilib.Müşavirədəmədəniyyətmüəssisə
lərinin fəaliyyətinin müasir dövrün tələbləri
əsasındaqurulması,işədavamiyyət,şəfaf
lıq və səmərəliliyin artırılması, təcrübəmü
badiləsininaparılmasınadiqqətyönəltməyin
vacibliyivurğulanıb.İdarərəisihəmçininbü
tünmüəssisələrdəmətbuatla işin təkmilləş
dirilməsi, sosial şəbəkələrin imkanlarından
düzgün istifadə etməklə maarifəndirmə və
təbliğat fəaliyyətinin sistemli və əlaqəli şə
kildəhəyatakeçirilməsi iləbağlı tapşırıqvə
tövsiyələriniverib.
SumqayıtşəhərNərimanNərimanovadı

naMədəniyyətMərkəzinin “Dostluq”Mədə
niyyət evində fəaliyyət göstərən “Aypara”
kukla teatrı “Cırtdan” tamaşasını təqdim
edib. Poeziya evində balacaların görüşünə
gələnteatruşaqlaraxoşovqatbəxşedib.

***
AğstafaRMİTovuz rayonMərkəzi Kitab

xanasınıntəşkilatçılığıiləHeydərƏliyevadı
naşəhəristirahətparkındasəyyarkitabxana
xidməti təşkiledilib.Tariximizə,millimənəvi
dəyərlərimizə, ədəbiyyat vəmədəniyyətimi
zədairkitablarnümayişolunub.

***
“İdeoloji maarifəndirmə konsepsiyası” ilə

bağlıYeniAzərbaycanPartiyasıBərdərayon
təşkilatınıntəbliğatqrupuHeydərƏliyevadı
naparkbulvarda“Genderbərabərliyi”möv
zusundatədbirkeçirib.Tədbirdəçıxışedən
BərdəRMİninrəisiVəsiləMöhsümovamöv
zu ilə bağlı qanunvericilik bazası haqqında
sözaçıb.

***
Ağdaş RMİ Zərdab rayon MKSnin Dək

kəoba kənd kitabxana filialına Dəkkəoba
kəndkörpələreviuşaqbağçasıfidanlarının
ekskursiyasıtəşkilolunub.

***

Xaçmaz RMİ Quba rayon MKSnin Mər
kəzi Kitabxanasında XIX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Xur
şidbanuNatəvanın(18321897)190illiyiilə
əlaqədar “Poeziyamızın iftixarı” adlı tədbir
keçirilib. Tədbirdə “Xurşidbanu Natəvan –
190”adlısərginümayişolunub.

***
Biləsuvar RMİnin əhatə etdiyi Neftçala

DövlətRəsmQalereyasıisəXanqızının190
illikyubileyinəhəsrolunmuşsərgitəşkiledib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Torpağı Vətən edənlər unudulmur

BərdəRMİYevlaxşəhərYaradıcılıq
evindəVətənmüharibəsişəhidiFaiq
Adıgözəlovahəsrolunmuşteatrlaş-
dırılmışədəbi-bədii,musiqilikompo-

zisiyanümayişetdirilib.İdarərəisiVəsilə
Möhsümovanındaiştiraketdiyitədbirdə
şəhidinqısaömüryolu,məktəbilləri,
AzərbaycanOrdusundaxidmətdöv-
rüvə44günlükVətənmüharibəsində
iştirakınıəksetdirənsəhnələrnümayiş
olunub,vətənpərvərlikruhundaşeirlər
vəmusiqinömrələrisəsləndirilib.

***
Şəki RMİnin rəisi Azər Yusubov, Mədə

niyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Şəki rayon
komitəsinin sədri Rəhman Məmmədov və
mədəniyyətişçiləritərəfindənVətənmühari
bəsişəhidiVasifHəmidovunməzarıvəailəsi
ziyarətedilib.

***
XaçmazRMİninəhatəetdiyiQubarayon

MKSnin Mərkəzi Kitabxanası Uşaq şöbə
sinin təşkilatçılığı ilə Milli Qəhrəman Yunis
Nəcəfovun(19671992)55illiyiiləəlaqədar
tədbirkeçirilib.

***
XızırayonununSitalçaykəndindətorpaq

larımızınazadlığıuğrundaşəhidlikzirvəsinə
ucalan şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirmək
məqsədiləbulaqkompleksiistifadəyəverilib.
Bulaq kompleksində Vətən müharibəsi şə
hidləriElnurAğaəhmədov,RafiqMəcidovvə
BirinciQarabağdöyüşlərindəşəhidolanMir
zə İbrahimov, NicatAllahverdiyev vəƏlab
basƏləkbərovunxatirələriəbədiləşdirilib.

***

Kürdəmir RMİ Beyləqan rayon Heydər
ƏliyevMərkəzindəVətənmüharibəsişəhidi
Mahir Dadaşzadənin doğum günü müna
sibətilə “Şəhidlik zirvəsinin 29 yaşlı fatehi”
adlı tədbir keçirilib. Beyləqan Rayon İcra

Hakimiyyəti vəKürdəmirRMİBeyləqan ra
yon nümayəndəliyinin tabeliyində fəaliyyət
göstərən müəssisələrin birgə təşkilatçılığı
iləgerçəkləşəntədbirdəşəhidinhəyatından
vədöyüşyolundanbəhsedənfilmnümayiş
olunub.
Kürdəmirin Qarasu kəndində Vətən mü

haribəsi şəhidi ElnurAbışovun adına tikilən
xatirə bulağının açılışı olub. Elnur Abışov
Vətən müharibəsində Suqovuşan qəsəbəsi
istiqamətindəşəhidolub,doğulduğukənddə

torpağa tapşırılıb. Ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”,“Laçınınazadolunmasınagörə”və
“Suqovuşanınazadolunmasınagörə”medal
larıilətəltifedilib.

***

İmişli rayonunda şəhidlərin xatirələrinin
əbədiləşdirilməsi istiqamətindədahabirad
dım atılıb.Gənc fəal ZiyaRzayevin təşəb
büsüiləİmişlişəhərininXiyabaniküçəsində
şəhidlərinxatirəsinəinşaedilənbulaqkomp
leksinin açılışı olub. Açılış tədbirində çıxış
edənlər qəhrəman övladların yetişməsində
valideynlərin əvəzsiz rolundan danışaraq
şəhid vəqazi analarına,habeləVətənmü
haribəsiiştirakçılarınınvalideynlərinətəşək
kürlərinibildiriblər.

“Keşikçidağ”da yeni tapıntılar
Ağstafarayonundakı“Keşikçidağ”Döv-
lətTarix-MədəniyyətQoruğuərazisində
arxeolojitədqiqatişləridavametdirilir.
AraşdırmaişləriAMEAArxeologiya,Et-
noqrafiyavəAntropologiyaİnstitutunun
əməkdaşı,tarixüzrəfəlsəfədoktoru,
dosentSəfərAşurovunrəhbərliketdiyi
ekspedisiyatərəfindənhəyatakeçirilir.

İnstitutunbaşdirektoru,professorAbbas
Seyidov və əməkdaşlardan professor Hi
dayətCəfərovvətarixüzrəfəlsəfədoktoru
Yaqub Məmmədov arxeoloji tədqiqatlarla
tanş olublar. Məlumat verilib ki, tədqiqat
lar nəticəsində kurqan çölündə diametri
21metrolan,ətrafıkromlexləəhatələnmiş
e.ə.Iminilliyinilkyarısınaaidqəbirabidəsi
tapılıb.İkikameradanibarətkurqandanin

sanskeletlərivəmaddimədəniyyətnümu
nələriaşkarolunub.
Qoruğun direktoru Musa Mursaquliyev

aparılanarxeolojiqazıntıişlərindənrazılığı
nıbildirib,tədqiqatçılarauğurlararzulayıb.
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əvvəli səh. 1-də
Əməkdar incəsənət xadimi

Hafiz Quliyevin quruluş verdiyi
səhnə əsərində Məcnun rolunu
Xalq artisti Mənsum İbrahimov,
Leyli obrazını isə gənc solist,
Əməkdar artistArzuƏliyeva ifa
edəcək. Digər rolları Əməkdar
artistlər Cahangir Qurbanov,
Təyyar Bayramov və başqaları
canlandıracaq. Tamaşanı dirijor
SevilHacıyevaidarəedəcək.
Sənət ocağında sentyabrın

22-dəisəQaraQarayevin“Yeddi
gözəl” baleti oynanılacaq. Dahi
şair, mütəfəkkir Nizami Gəncə-
vinineyniadlıpoemasınınmotiv-
ləriəsasındayazılmışbusəhnə
əsəriAzərbaycanbaletsənətinin
incilərindənsayılırvəhərnüma-
yişindəgeniş tamaşaçıauditori-
yasıtoplayır.Xatırladaqki,2008-
ci ildə “Yeddi gözəl” baleti dahi
bəstəkarın 90 illiyimünasibətilə
tamamiləyeniquruluşdasəhnə-
ləşdirilib.Tamaşanınquruluşunu
beynəlmiləlyaradıcıheyəthəya-
takeçirib.LibrettomüəllifiYana
Temiz, quruluşçu baletmeysteri
VasiliMedvedev,quruluşçurəs-
samıDmitriÇerbadjidir.
Tamaşada əsas partiyaları

ƏməkdarartistNigarİbrahimova,
həmçinin Anar Mikayılov, Timur
Oduşev, EdvardArazov, Samirə
Səmədova, Elmira Süleymano-
va,FailyaBolqarova,LeylaNəri-
manidze,CəmiləKərimova,Ayan
Eyvazovavədigərləri ifaedirlər.
TamaşayaXalqartisti,professor
CavanşirCəfərovdirijorluqedir.

***

AkademikMilli DramTeatrı da
yenimövsümün ilk ayının reper-
tuarınıtəqdimedib.Kollektivsent-
yabrın23-24və25-dəötənmöv-
sümünsonuncupremyerası–44
günlük Vətənmüharibəsinə həsr
olunmuş“Zəfəryolu”tamaşasıilə
teatrsevərlərinqarşısınaçıxacaq.
Mədəniyyət Nazirliyinin sifari-

şi ilə hazırlanan səhnə əsərinin
müəllifi və quruluşçu rejissoru
XalqartistiAzərPaşaNemətov,
rəssamı Əməkdar mədəniyyət
işçisiİlhamElxanoğlu,bəstəkarı
XalqartistiSiyavuşKərimi,rejis-
soruEmilƏskərovdur.
Tamaşada Xalq artistləri Nu-

rəddin Mehdixanlı, Əli Nur,
ƏməkdarartistlərHicranNəsiro-
va, ElxanQuliyev, MətanətAta-
kişiyeva, Mirzə Ağabəyli, Elnar
Qarayev,Anar Heybətov,Ayşad
Məmmədov, Mətləb Abdullayev,
Elşən Rüstəmov, Rəşad Bəxti-
yarov,aktyorlarElçinƏfəndi,Xə-
dicə Novruzlu, Rada Nəsibova,
İlahəHəsənova,İlyasƏhmədov,
AfətMəmmədova,AylinHəşimo-
va,ElsevərRəhimov,CorcQafa-
rov, Tural İbrahimov, Ramin Şı-
xəliyev, Elnur Qədirov, Cümşüd
Zeynalov,CavidanNovruzvəVü-
salMustafayevçıxışedəcəklər.

***
113-cü mövsümünü açacaq

Azərbaycan Dövlət Akademik
Musiqili Teatrı da vətənpərvərlik
mövzulunümunətəqdimedəcək.
Yaradıcı heyət sentyabrın 27-də
qürurmənbəyimizolanşəhidlərə,
qazilərə, əsgər övladlarımıza və
Zəfərimizinəsassimasınaçevri-

lənanalarımızahəsrolunan“Bir
nəfəsqədər”tamaşasınıyenidən
nümayişetdirəcək.
IIQarabağmüharibəsivəşan-

lı Qələbəmizin ehtiva olunduğu
səhnə işi SSRİ Xalq artisti Fik-
rətƏmirovunmusiqisiəsasında
hazırlanıb. Nümunənin ideya
müəllifi və bədii rəhbəri Əmək-
dar incəsənət xadimi Əliqismət
Lalayev,quruluşçurejissoruSa-
mir Qulamov, quruluşçu dirijoru
və musiqi tərtibatçısı Əməkdar
incəsənətxadimiFəxrəddinAta-
yev, quruluşçu rəssamı Vüsal
Rəhim, quruluşçu baletmeysteri
ƏməkdarartistlərLeylaAğayeva
vəZakirAğayev,konsertmeyste-
riKamilHəsənov,rejissorassis-
tentləri isəSevincMəmmədova
vəƏmrahDadaşovdur.
TamaşadaƏməkdarartistNahi-

dəOrucova,aktyorlarGülnarəAb-
dullayeva, Gülcahan Salamova,
ƏmrahDadaşov,İbrahimƏlizadə,
Nəzrinİsmayılzadə,MehribanZa-
liyeva, Səmədzadə Xasıyev, Hi-
dayətƏliyev,ƏliKərimov,Murad
Əliyev, eləcə də orkestr və balet
artistləriiştirakedirlər.

***
Səməd Vurğun adına Azər-

baycan Dövlət Akademik Rus
Dram Teatrına gəlincə, o, pər-
dələrini sentyabrın 30-da ingilis
yazıçısı Ceyn Ostinin romanı
əsasındasəhnələşdirilən“Qürur
və qərəz” tamaşası ilə açacaq.
Səhnə əsərinin quruluşçu rejis-
soru və musiqi tərtibatçısı İlqar
Safat,quruluşçurəssamıisəNi-
kitaSazonovdur.

Qeydedəkki,bugünəqədər
“İngilis ədəbiyyatının birinci xa-
nımı”kimitanınanCeynOstinin
“Qürurvəqərəz”romanımaraqlı
vəsondərəcəhəyatiəsərdir.Ağ-
lı,qüruru,bitkinxarakteriiləha-
mıda rəğbət oyadan qəhrəman
MissBennetisəgəncqızlaraən
yaxşınümunəolabilər...
Əsərəsasındadünyakinema-

toqrafarı onlarla film çəkiblər.
Bu əsər həmçinin bir çox dün-
yateatrlarınınrepertuarınadaxil
edilib.

*** 
Əsas səhnəsi təmir-bərpadan

sonra yenicə istifadəyə verilən,

bu il 95-ci yubiley mövsümünü
açan Azərbaycan Dövlət Gənc
Tamaşaçılar Teatrı izləyicilərinə
maraqlı səhnə əsərləri təqdim
edəcək. Kollektiv sentyabrın
24-də P.Cullifordun “Şirinlər” və
A.P.Çexovuneyniadlıəsəriəsa-
sında səhnələşdirilən “Qağayı”
tamaşasınınümayişetdirəcək.

***
Şuşa Dövlət Musiqili Dram

Teatrınisbətəndahacəldtərpə-
nibdesək,yerinədüşər.Beləki,
teatr 149-cu mövsümünü sent-
yabrın 10-da açacaq. Kollektiv
sənətsevərlər üçün repertuarın-
dakı maraqlı səhnə işlərindən
olanM.F.Axundzadənineyniadlı
əsəriəsasındahazırlanan“Müs-

yöJordanvədərvişMəstəlişah”
tamaşasınıtəqdimedəcək.
Birhissəliməzhəkənin rejisso-

ru teatrın baş rejissoru, Əmək-
darartistLoğmanKərimovdur.
Qeyd edək ki, səhnə əsərində

hadisələrAzərbaycanınQarabağ
bölgəsindəcərəyanedir.Fransa-
danQarabağaqonaqgələnMüs-
yöJordanözvətəninəqayıdanda
gəncŞahbazıdaözüiləFransaya
aparmaqqərarınagəlir.Lakinbu
arzunun qarşısını almaq istəyən
Şahbaz bəyin nişanlısı və əmisi
arvadımüxtəlifyollarlaonubuis-
təyindəndaşındırmağaçalışırlar...

***

Dövlət Yuğ Teatrı isə möv-
sümünü premyera ilə açacaq.
M.F.Axundzadənin “Mürafiə
vəkilləri” əsəri əsasında hazır-
lanmış eyniadlı tamaşanın ilk
nümayişi sentyabrın sonuncu
həftəsinə nəzərdə tutulub. Ta-
maşanın quruluşçu rejissoru
Gümrah Ömərdir. Səhnə işin-
də Xalq artisti Vidadi Həsənov,
aktyorlar Vüqar Hacıyev,Oqtay
Mehdiyev, Amid Qasımov, Ziya
Ağavəbaşqalarırolalırlar.

***
A.Şaiq adına Azərbaycan

Dövlət Kukla Teatrı sentyab-
rın 17-də balacaların görüşü-
nə gələcək. Kollektiv məşhur

nağılçıHansXristianAnderse-
nin“Düyməcik”nağılını təqdim
edəcək.
Tamaşanın səhnələşdirəni və

quruluşçu rejissoru teatrın baş
rejissoru, Əməkdar artist Qur-
banMəsimov, quruluşçu rəssa-
mıRəvanəYaqubova,bəstəkarı
ƏməkdarartistVüqarCamalza-
dədir. Musiqili nağıl-tamaşada
rolları Əməkdar artist Cəmilə
Allahverdiyeva,aktyorlarRəhim
Rəhimov, Samirə Nəcəfova,
Nərmin Əhmədova, Yasin Ab-
basov və Ramiz Qəmbərov ifa
edəcəklər.

***

Sentyabrın 17-də Rəşid Beh-
budovadınaDövlətMahnıTeat-
rındadailknümayişgünühəyə-
canıyaşanacaq.Beləki,musiqi,
rəqs və interaktiv uşaq oyunları
ilərəngarəng“Herkules”adlımü-
zikl-tamaşa nümayiş olunacaq.
Müzikl-tamaşada balaca seyr-
çilər bir-birindən maraqlı musiqi
parçalarıvərəqsnömrələriiləəy-
ləncəlivaxtkeçirəcəklər.
Onudaqeydedəkki,paytaxt

teatrlarıiləyanaşı,bölgədəkiək-
sərsənətocaqlarıdamövsümün
açılışıiləbağlıplanlarınımüzaki-
rəedib.Bəziləristasionar,bəzi-
ləri isəsəyyartamaşanümayiş-
lərinəzərdətutublar.

Həmidə

Teatrların yeni mövsümü
Pərdələr sentyabrın 15-dən sonra açılacaq

BeynəlxalqMuğamMər
kəzindəsentyabrın4də
“YouthArtCampShusha
andBaku”(“ŞuşavəBakı

gənclərinincəsənətdüşər
gəsi”)beynəlxalqlayihəsi
ninbağlanışmərasimində
layihəçərçivəsindəAğdam,
Füzuli,CəbrayılvəŞuşa
şəhərləriniziyarətedən
ölkəmizdənvəxaricdən16
gəncrəssamınçəkdikləri
rəsmlərinsərgisinümayiş
olundu.Düşüncəvəyanaş
mafərqlilikləriiləseçilən
əsərlərqonaqlartərəfindən
maraqlaqarşılandı.

Sərgi ilə tanışlıqzamanıXalq
rəssamı,AzərbaycanRəssamlar
İttifaqının sədri Fər had Xə li lov
əsərləri tariximizə əcnəbi gənc-
lərin gözü ilə baxış olaraq yük-
səkqiymətləndirdi:“Buəsərlərin
hər birində biz bu gün sənət-
karlıq tərəfərinideyil,məsələyə
yanaşmanı qiymətləndirməliyik.
Hərbirrəssamgördüyünüazad
vəsərbəst,özüslubvəjanrında
kətanaköçürüb”.
Türkiyəli rəssamAl per Ba kı

cı Türkiyə-Azərbaycan qardaş-
lığının əbədiliyindən söz açdı:
“Tablo üzərində Azərbaycan-
la Türkiyənin ortaq mirası olan
Dədə Qorqudun fəlsəfi ruhunu
ötürməyəçalışdım.Şuşaqalası
üzərində Dədə Qorqudun rəs-
mini çəkdim, Azərbaycan tarını
Türkdünyasınınqopuzu iləəla-
qələndirdim.DədəQorqudhəm
də sazımızın simvolu olduğu
üçünonunruhunuŞuşaqalası-
nınmərkəziqapısındabirləşdir-
məyə çalışdım. İşlədiyim rəsm-
dəgöy,qırmızıvəyaşıl rəngləri
əsasgötürmüşəm.Bununlamən
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlı-
ğına bir töhfə vermək niyyətimi
reallaşdırdım”.

Əməkdar rəssamƏs mər Nə
ri man bə yo va layihənin Azər-
baycanda təşkilinə görə əlaqə-
dar qurumlara minnətdarlığını
bildirdi: “Şuşanın hər bir qarışı
bizim üçün doğmadır. Təəssüf
ki,bizbubinaları fotolardagör-
müşük. Biz səfərdə olduğumuz
zaman Şuşanın tanınmaz hala
salındığına şahid olduq. Ancaq
xəyalən köhnəŞuşanın küçələ-
ri ilə dolaşır, onun istisini duya
bildik. Bu gün sərgilənən əsər-
lərimdəyağlıboyailəŞuşanıfu-
turizmelementləri iləkubizmvə
daha çox impressionizm üslu-
bundatəsviretdim.Şuşanıgəz-
dikcə, Şuşa qalasını, görkəmli
şəxsiyyətlərindağıdılmışevlərini
gördükcə, Cıdır düzündən dağ-
larıseyretdikcəmövzularselki-
miaxıbözüiləyenifikirlərgətirir.
Çəkdiyimrəsmlərdəçalışmışam
Şuşanın tarixi abidələrini və fü-
sunkartəbiətiniəksetdirim.Bun-
danbaşqa,ağaclarınkölgəsində
gizlənən evləri, kol-kos basmış
həyətləridəgöstərim”.

PakistanlıCa zib Cey kobsərgi-
ninsonundasertifikattəqdimolu-
nan zaman ona ünvanlanan sü-
rəklialqışlardanfəxrduyduğunu,
bualqışıhəmdəPakistan-Azər-
baycandostluğunahəsredildiyini
dedi.OhəmdəŞuşadaçəkdiyiilk
rəsmiPakistan-Azərbaycandost-
luğuna ərməğan edib: “Şuşaya
səfərimzamanıböyükbirmədə-
niyyətocağınıkəşfetdim.Ancaq
Şuşanın mərkəzi meydanında
güllələnmiş heykəlləri görəndə
çox mütəəssir oldum. Dahilərin
heykəllərivandalizməməruzqal-
mışdı.Buməniçoxkədərləndirdi.
Qəraragəldimki, rəsmdəPakis-
tandaçoxməşhurolanbəstəkar
vəşairJameelSirajiləÜzeyirHa-
cıbəylininportretiniyaradım.Mən
onlarıŞuşaqalasınınönündətəs-
vir etmişəm. Musiqi insanları bir
araya gətirdiyi üçün düşünürəm
ki, yaratdığım əsər Pakistanla
dostAzərbaycanarasındamədə-
nikörpürolunuoynayacaq”.
İspaniyalı rəssam Ali sia Lun

yo:“Şuşanınküçələriiləgəzərkən

qarşımaçıxanbeşmərtəbəli bina
diqqətimi çəkdi və mən onu ki-
çikrəsmdəəksetdirməkistədim.
Həmin bina tamamilə dağıdılsa
da,mənonurəsmdəolduqcaəl-
van rənglərlə işləmişəm. Rəsm-
də həmçinin həmin binanı bərpa
edən, şəhəri abadlaşdıran, ümu-
milikdəŞuşanınəvvəlkigörkəmini
özünəqaytarmaqüçüngecə-gün-
düz çalışan fəhlələrin əksini də
görmək olar. Bu, həmin işçilərə
mənim tərəfimdən olan bir ehti-
ramdır.Rəsmdəəlvanrənglərdən
istifadəetmişəm.Çəhrayıvəsarı
rəngləriqabardıb,göyünmüxtəlif
çalarlarıiləuyğunlaşdırmışam”.
QətərlirəssamAb  dul  la əlMu 

ta  vaAzərbaycandanxoşvəzən-
gin təəssüratlarla ayrılacağını
bildirdi:“QətərinMədəniyyətNa-
zirliyibumötəbərtədbirdəiştirak
etməküçünmənimnamizədliyimi
irəli sürüb.Azərbaycanınzəngin
mədəniirsivəŞuşanınfüsunkar
təbiətiniözəsərlərimdəəksetdir-
məkləyanaşı,Qətərindəmədə-
niyyəti,tarixivəidmansahəsində
uğurlarını tanıtmaq istəyirəm.
Türkiyə, İran,Meksika,Pakistan
və İordaniyadan da rəssamların
iştiraketdiyibusənətforumunda
ölkəmi təmsiletməkdənxoşbəx-
təm. Bumüddət ərzində iştirak-
çılarüçünhərcürşəraityaradıl-
mışdı.Bizrəssamlartablolarında
ikiəsasmövzunu–ətrafmühitvə
sülhideyalarınıtəbliğetdik.Mən
başqa ölkələrdə də analoji təd-
birlərdə iştirak etmişəm, amma
Şuşadatamamiləbaşqaab-hava
var.Bu,təbiətinecazkargözəlliyi
iləvəhdəttəşkiledənqonaqpər-
vərlikidi”.

Lalə Azəri

Tanınmış rejissorun yubileyi münasibətilə 
kitab-albom işıq üzü görüb

AzərbaycanTeatrXadimləriİttifaqının(ATXİ)sədri,AkademikMilli
DramTeatrınınbədiirəhbərdirektoru,XalqartistiAzərPaşaNe
mətovun75illikyubileyinəhəsrolunankitabalbomçapolunub.

“Elmvətəhsil”nəş-
riyyatında Azərbay-
can, rusvə ingilisdil-
lərindəişıqüzügörən
yeni nəşrin əvvəlində
Azər Paşa Neməto-
vun atası, görkəmli
teatr rejissoru Zəfər
Nemətovun (1917-
1971)həyat vəsənət
yolundanbəhsolunur.
Kitab-albom daha sonra “Uşaqlıq və gənclik illəri”, “Portretlər”,
“Tamaşalardanfraqmentlər”,“Sənət,həyat,düşüncələr...”bölmə-
ləriilədavamedir.
NəşrdəA.P.NemətovunAzərbaycanDövlətGəncTamaşaçılar,

LeninqradGəncTamaşaçılar,ArxangelskDövlətDram,TallinGənc
Tamaşaçılar,AzərbaycanDövlətAkademikMilliDramteatrlarında
hazırladığıtamaşalardan,eynizamandagörkəmlirejissorunyara-
dıcısəfərlərizamanılentəalınanfotolarözəksinitapıb.
Kitab-albomdaATXİ,AzərbaycanDövlətTeatrMuzeyi,Akade-

mikMilliDramTeatrınınmuzeyi,ocümlədənrejissorunşəxsiar-
xivindənistifadəolunub.
YeninəşrintərtibçisiCavidZeynallı,rusvəingilisdillərinətərcü-

məedəniAynaZərbəliyeva,redaktoruAidaQafarova,bədiitərti-
batçısıisəAqilƏmrahovdur.

Dərbənd teatrının “Validə”sinə 
ictimai baxış olub

DərbəndDövlətAzərbaycanDramTeatrındapremyerasısent
yabrdagözlənilənSSRİXalqartistiMuradKajlayevin“Validə”
əsəriəsasındahazırlanmışeyniadlıtamaşayaictimaibaxış
olub.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Azərbaycan Dövlət Akademik
OperavəBaletTeatrınınbaşrejissoru,Əməkdar incəsənətxadi-
miHafizQuliyevdir.SəhnəəsərininrəssamıDağıstanınƏməkdar
rəssamıDəmirİsakov,musiqirəhbəriisəSevdaBəybalayevadır.
TamaşadaDərbəndteatrınınaparıcıaktyorlarıvə“Kaspi”döv-

lətrəqsansamblıiştirakedirlər.
RejissorHafizQuliyevhəmin teatrınkollektivi iləbirlikdəsəh-

nəəsəriüzərindəgərgin işlədiyinibildirib: “Məzuniyyətvaxtıol-
sada,başda teatrındirektoruDağıstanınƏməkdarmədəniyyət
işçisiFirdovsiƏsgərovolmaqlabütüntruppailəavqustun1-dən
30-dəkgərginməşqetdik.Hərkəsqarşıyaqoyulantapşırığınöh-
dəsindənlayiqincəgəlməyəçalışırdı.Sondatamaşauğurlatəhvil
verildi.Əsərinmaraqlısüjetxəttivar”.
Qeydedəkki, tamaşanınpremyerasımüəllifin iştirakı iləMa-

haçqalaşəhərindənəzərdətutulur.

“Mərakeş gənc azərbaycanlı rəssamların gözü ilə”

AzərbaycanlaMərakeş
arasındadiplomatik
münasibətlərin30illiyi
və“Yaşılyürüş”ün47ci

ildönümünüqeydetmək
məqsədiləMərakeşKrallığı
nınBakıdakısəfirliyitərəfindən
“NərgizArtStudio”və“Holcim
Azərbaycan”iləəməkdaşlıq
çərçivəsində618yaşarası
gəncrəssamlarüçünrəsm
müsabiqəsikeçirilir.

“Mərakeş gənc azərbaycan-
lı rəssamların gözü ilə” devizi
altında təşkil olunanmüsabiqə-
nin məqsədi Mərakeş və Azər-

baycan xalqları arasında yaxın
əlaqələr yaratmaq və qarşılıqlı
anlaşmanı gücləndirmək, eyni
zamanda gənc nəsil arasında
yaradıcılığa marağı artırmaq,
uşaqlarıfaydalıfəaliyyətlərəhə-
vəsləndirmək, onların dünyagö-
rüşünü genişləndirmək və gənc
istedadlarıüzəçıxarmaqdır.
İştirakçılaryarışmaəsnasında

üç yaş kateqoriyasına bölünə-
rəkmemarlıq, coğrafimənzərə,
məşhurinsanlar,Mərakeşnağıl-
larıvəyaölkəninadət-ənənələri
kimibuölkəninelementlərinieh-
tivaedənsənətəsərlərininfoto-
şəkillərinitəqdimetməlidirlər.

Qaliblər iki mərakeşli rəssam
Mahi Binebine və Abderrahim
Yamou, eləcə də iki azərbay-
canlırəssamƏsmərNərimanbə-
yovanın və Nərgiz Quliyevanın
iştiraketdiyimünsifərheyəti tə-
rəfindənseçiləcək.
Qeyd edək ki, rəsm müsabi-

qəsində iştiraketmək istəyənlər
əsərlərinioktyabrın15-dəkresm.
marakesh@gmail.comünvanına
göndərməlidirlər. Müsabiqənin
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lardamillimədəniyyətimizinhərəkətvericiqüvvəsihe

sabolunublar.Beləcə,nəinkiyaşayıbyaratdıqlarıcoğrafiyada
vəzamanda,ümumilikdədaimmillimusiqimizin,xalqolaraq
sənətsalnaməmizinəsasınıtəşkiletməyibacarıblar.

Bu gün hər bir azər bay can
lı üçün həs rə tin vü sal la bit mə
si nin tən tə nə si olan Şu şa və 
onun qoy nun da özü nə əbə di
ya şar lıq qa za nan mu si qi xa dim
lə ri ni, nəin ki və tə ni miz, ümu
mən dün ya mu si qi xə zi nə si nə 
əvəz siz nü mu nə lər bəxş edən 
şu şa lı mu si qi xa dim lə ri nin bir 
qis mi ni yad et miş ola ca ğıq. Özü 
də mu zey eks po na tı na çev ri lən 
ya ra dı cı lıq nü mu nə lə ri və şəx si 
əş ya la rı nın bə ləd çi li yi, işıq lı xa
ti rə lə ri nin “mü şa yiət”i ilə.

Mə lum ol du ğu ki mi, döv lət 
baş çı sı tə rə fin dən 2022ci ilin öl
kə miz də “Şu şa İli” elan edil mə si 
haq qın da sə rən cam im za la nıb. 
Sə rən ca ma əsa sən, öl kə miz də 
sil si lə mə də niküt lə vi təd bir lər 
təş kil olu nur, fərq li möv zu lu la
yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir. 

Bu mü na si bət lə Mu si qi Mə
də niy yə ti Döv lət Mu ze yin də də 
ma raq lı ak si ya lar real laş dı rı lır. 
On lar dan bi ri də mu ze yin “Şu şa 
İli”nə həsr et di yi eks po zi si ya sı dır.

Bu gün lər də mu zey də olar kən 
Eks po zi si ya şö bə si nin mü di ri Ül
viy yə Şəm mə do va nın bə ləd çi li yi 
ilə ma raq lı və bir ço xu muz üçün 
ye ni olan nü mu nə lə rin sər gi lən
di yi Şu şa eks po zi si ya sı ilə də 
ta nış ol maq im ka nı qa zan dıq. 

Şu şa və ona son suz sev gi lə
ri ha kim olan mu si qi sə nə ti mi zin 
gör kəm li nü ma yən də lə ri nə aid bir 
ne çə nü mu nə üzə rin də xü su si lə 
da ya na raq hər iki za lı gəz dik.

Mu ze yin əmək da şı zən gin 
fond dan se çi lən nü mu nə lər ba
rə də ət raf ı mə lu mat ve rə rək 
qeyd edir ki, eks po zi si ya mə də
niy yət oca ğı nın “Şu şa İli”nə bir 
hə diy yə si dir: “Mu ze yin iki za lı nı 
Şu şa və şu şa lı mu si qi, in cə sə
nət xa dim lə ri ni xa tır la dan eks
po nat lar la zən gin ləş dir mə yə 
ça lış mı şıq. Bu ra da bəs tə kar la
rın not əl yaz ma la rın dan şəx si 
əş ya la ra dək müx tə lif nü mu nə
lə ri iz lə yə bi lər si niz. Bu yol la ça
lış dıq ki, zi ya rət çi lə ri miz mu si qi 
mə də niy yə ti mi zi öl məz əsər lə ri 
ilə bə zə yən sə nət ko ri fey lə ri mi zi 
da ha ya xın dan ta nı sın lar”.

İri və işıq lı za lın gi ri şin də bi zi 
“müasir ta rın ata sı” he sab edi lən 
Sa dıq ca nın iri fo to su qar şı la yır. 
No va tor tar zə nin fo to su nu gös
tə rə rək onun ta rın tək mil ləş mə
sin də ki xid mət lə ri ni sa da la yan 
bə ləd çi xa nım ar dın ca gu şə ni 
zən gin ləş di rən di gər fo to lar dan 
da nı şır: “Öl məz Fik rət Əmi ro vun 
ata sı, ta nın mış tar zən, bəs tə kar 
Mə şə di Cə mil Əmi rov Şu şa
nın se vi lən sə nət xa dim lə rin dən 

olub. O həm də Azər bay can mu
si qi ta ri xin də mu ğam la rı ilk no ta 
sa lan lar dan dır”. 

Ümu mi lik də bir ne çə fo to və 
rəs min nü ma yiş olun du ğu his
sə də C.Əmi rov la ya na şı Zül fü 
Adı gö zə lo vun, Mə cid Beh bu do
vun, İs lam Ab dul la ye vin də təs
vir lə ri var.

Eks po zi si ya da Şu şa da ya şa
yıbya rat mış şair, rəs sam, ast ro
nom, ədə biy yat şü nas, nəq qaş, 
ta rix çi, xət tat və mu si qi şü nas Mir 
Möh sün Nəv va ba aid gu şə də 
var. Bu ra da ali mə aid bir ne çə 
şəx si əş ya nü ma yiş olu nur. Zi
ya rət çi lər bu gu şə də ayaq sax
la ya raq ədi bə aid ki tab, xət keş, 
stə kan, qənd qa bı və bö yü dü cü 
şü şə ni gö rə bi lər lər.

Eks po zi si ya da XIX əsr də Şu
şa da təş kil olu nan mu si qi məc
lis lə ri, həm çi nin Şərq kon sert lə ri
nə aid təs vir lər də var. Mə sə lən, 
1878ci il də Tif is də çə ki lən fo to
da şu şa lı mu si qi nü ma yən də lə ri 
təs vir olu nur lar. Bil di yi miz ki mi, 
hə min dö nəm də öl kə miz də səs
yaz ma stu di ya la rı ol ma dı ğın dan 
ifa çı lar səs lə ri ni mu si qi val la rı na 
yaz dır maq üçün müx tə lif öl kə lə
rə üz tu tur du lar. O mə kan lar dan 
bi ri də Tif is də ki səs yaz ma stu di
ya sı olub və nü ma yiş olu nan şə
kil də hə min an da əbə di ləş di ri lib. 
Biz bu ra da məş hur ifa çı Bül bül
can (Əb dül ba ğı Zü la lov) və onun 
mu si qi çi lər dəs tə si ni gö rü rük. 

Gu şə də xa nən də Cab bar Qar
yağ dıoğ lu nun da mu ğam üç lü yü 
ilə fo to su var.

Eks po zi si ya da məş hur azər
bay can lı di ri jor və bəs tə kar Ni ya
zi yə aid gu şə də ma raq do ğu rur. 
Bu ra da onun rəsm əsə ri, “Xos
rov və Şi rin” ope ra sı na çə kil miş 
es kiz lə ri ilə ya na şı, müəl li fin not 
əl yaz ma sı, di ri jor pul tu, saatı, ne
yi və mö hü rü də nü ma yiş olu nur. 
Mə lum ol du ğu ki mi, maest ro nun 
Ba kı da mən zilmu ze yi də fəaliy
yət gös tə rir və mu si qi xa di mi nin 
xa ti rə lə ri nin qo run du ğu hə min 
mə kan da bu mu ze yin fi lialı dır. 
Yə ni əsas ün van ki mi mən zilmu
zey eks po nat lar la da ha zən gin
dir. Sa də cə, şu şa lı və Şu şa nı çox 
se vən mu si qi xa di mi ki mi onun 
da adı bu eks po zi si ya da nü ma yi

şə haqq qa za nan lar sı ra sın da dır.
Mu ğam üç lü yü gu şə sin də 

Azər bay can mu si qi mə də niy yə
ti nin in ki şa fın da xü su si rol oy na
mış Ke çə çioğ lu Mə həm mə din 
qa va lı, XIX əs rin or ta la rı na aid 
sə dəf i tar və ka man ça da var. 
Onu da qeyd edim ki, mu zey də 
qo ru nan ən qə dim tar 1908ci 
ilə aid dir.

Xa ri ci ru por lu qram mo fon 
da diq qət çə kən eks po nat lar 
ara sın da dır. Onu iz lə yi ci üçün 
ma raq lı edən isə tam baş qa 
nüans dır. Qram mo fo nun üzə
rin də gör kəm li xa nən də Mə şə di 
Məm məd Fər zə li ye vin na dir səs 
ya zı sı nın ol du ğu val var.

İn di isə bə ləd çi miz bi zi müəl
lif not əl yaz ma la rı nın nü ma yiş 
olun du ğu gu şə yə tə rəf apa rır. 
Mə lu mat löv hə sin də ki qeyd lə ri 
oxu yu ruq: “Da hi bəs tə kar Üze
yir Ha cı bəy li nin “Ləz gi” rəq si
nin not əl yaz ma sı”, “Sü ley man 
Ələs gə ro vun “Qa ra bağ” ro man
sı”, “Sol tan Ha cı bə yo vun “İki 
nöm rə li sim fo ni ya”sı” və “Əş rəf 
Ab ba so vun “Şu şa” poema sı və 
“Kla vir”inin müəl lif not əl yaz ma
sı”...  

Mu ze yin şö bə mü di ri Ü.Şəm
mə do va qeyd edir ki, mu ze yin 
daimi eks po zi si ya sın da kı bə
zi əş ya lar ha zır da Azər bay can 
Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də təş kil 
olu nan “Mə də niy yə ti mi zin in ci si 
– Qa ra bağ” ad lı sər gi də nü ma
yiş et di ri lir. 

Hə min ma te rial lar ara sın
da ta nın mış bəs tə kar Zül fü qar 
Ha cı bə yo va aid bə zi sə nəd lər 
də var. Bu ra da onun şəx si ar xi
vin dən bə zi sə nəd lər, elə cə də 
“Şə rəf ni şa nı” or de ni, ya zı lə
va zi mat la rı sər gi lə nir. Ümu mən 
ailə yə aid zən gin eks po nat lar 
Ni ya zi nin Mən zilMu ze yin də 
qo ru nur.

Eks po zi si ya nı do la şar kən 
“Ley li və Məc nun” ope ra sı nın 
1915ci ilə aid afi şa sı, Ha cı bə
yov qar daş la rı nın fo to su və di
gər rəsm lər də diq qə ti mi zi çə kir.

Şu şa nın iş ğa lın dan əv vəl ki və 
azad lı ğın dan son ra kı iki ay rı fo
to gu şə də ma raq lı ta ri xi an la rın 
fo tox ro ni ka ya çev ri lən mə qam
la rı ilə diq qə tə şa yan dır. 

İkin ci zal da gör kəm li mu ğam ifa
çı sı Xan Şu şins ki yə aid rəsm əsə ri 
və xa nən də nin bə zi şəx si əş ya la
rı nı ya xın dan gö rə bi lər si niz.

Nərd oy na ma ğı se vən və 
müx tə lif məş hur mu si qi xa dim
lə ri ilə oyun za ma nı şə kil lər çək
di rən Sol tan Ha cı bə yo vun nər
di də eks po nat lar ara sın da dır. 
Bu ra da bəs tə ka rın oğ lu İs ma yıl 
Ha cı bə yov tə rə fin dən çə ki lən 
rəsm lə ri də iz lə yə bi lər si niz. 

Şu şa za lın da ha zır da öl kə
miz də və on dan kə nar da ya şa
yıbya ra dan şu şa lı mu si qi çi lə rin 
fo to la rı da nü ma yiş olu nur.

Mu si qi sa hə sin də məş hur şu
şa lı qa dın lar – mü ğən ni Sü rəy
ya Qa car və mu si qi şü nas Aidə 
Ta ğı za də nin də fo to la rı sər gi yə 
rəng qa tan nü mu nə lər dən dir.

Eks po nat lar ara sın da şu şa lı 
mu si qi şü nas, Qa ra Qa ra ye vin 
tə lə bə si Nər giz Şə fi ye va tə rə fin
dən mu ze yə hə diy yə olun muş 
piano da var.

Ümu mi lik də hə yat və ya ra dı
cı lıq yo lun dan Şu şa ke çən mə
də niy yət xa dim lə ri nin yad daş və 
xa ti rə top lu su olan Şu şa sər gi si 
iz lə yən lə rə həm Azər bay can mu
si qi ta ri xi nin bö yük bir his sə si ilə 
ta nış lıq im ka nı ve rir, həm də qa
la şə hə rə, qi ya bi də ol sa, sə fər 
vəd edir...

Həmidə Nizamiqızı

Muzey eksponatına çevrilən xatirələr

“Şuşaİli”münasibətiləqalaşəhərimizinAzərbaycanınmusiqi
mədəniyyətinəbəxşetdiyisənətkarlarhaqqındasilsiləmizida
vametdiririk.“Şuşalıbəstəkarlar”rubrikasındabudəfəAzər
baycanmusiqimədəniyyətiningörkəmlinümayəndələrindən
XalqartistləriSüleymanƏləsgərovvəVasifAdıgözəlovuyada
salacağıq.

Sü ley man Ələs gə rov zən gin 
ya ra dı cı lıq yo lu na ma lik bəs
tə karpe da qoq la rı mız dan dır. 
Onun ya ra dı cı lı ğı Azər bay can 
pro fes sional mu si qi ta ri xi nin 
par laq bir sə hi fə lə rin dən dir. 
Mah nı lar dan tut muş, ope ra ya 
ki mi rən ga rəng ya ra dı cı lıq nü
mu nə lə ri nin müəl li fi olan sə
nət kar həm də ay dın və tən daş 
möv qe yi olan şəx siy yət lər dən 
idi. 

Sü ley man Əy yub oğ lu Ələs
gə rov 1924cü ilin 22 fev ra lın da 
Şu şa da ana dan olub. Uşaq lıq 
il lə rin dən mu si qi yə bö yük ma
raq gös tə rən Sü ley man Şu şa 
dağ la rı nın uca lı ğın dan, çə mən
lə ri nin ət rin dən, bu laq la rı nın 
saf ı ğın dan elə bəh rə lən miş di 
ki, öm rü bo yu il ha mı nın ün va nı 
Şu şa idi. 

1948ci il də Azər bay can Döv
lət Kon ser va to ri ya sı nı (in di ki 
BMA) bi ti rən bəs tə kar 2 ope ra 
(“Ba ha dır və So na” və “Sol ğun 
çi çək lər”), 12 mu si qi li ko me di ya, 
2 sim fo ni ya (“Gənc lik” və “Və
tən”),  “Ba ya tıŞi raz” sim fo nik 
mu ğa mı, violon çel, for te piano 
və sim fo nik or kestr üçün “İki li 
kon sert”, sim fo nik or kestr üçün 
uver tü ra lar, iki sim fo nik poema, 
6 kan ta ta, bir sı ra ka me rainst
ru men tal əsər lər, tar ilə Azər
bay can xalq çal ğı alət lə ri or
kest ri üçün 3 kon sert, xor üçün, 
xalq çal ğı alət lə ri or kest ri üçün 
çox say lı əsər lə rin müəl li fi dir. 
Sə nət ka rın 200ə qə dər mah nı 
və ro man sı bu gün də mu si qi se
vər lə rin qəl bi ni ox şa yır.

S.Ələs gə ro vun ge niş ta ma
şa çı, din lə yi ci küt lə si ara sın da 
ta nın ma sı 1940cı il lə rin əv vəl
lə ri nə tə sa düf edir. 1944cü il də 
Tbi li si də ke çi ri lən Za qaf qa zi ya 
res pub li ka la rı nın in cə sə nət on
gün lü yün də gənc bəs tə kar da 
iş ti rak edir di. Təd bir çər çi və sin
də səs lən di ri lən bir çox mah nı
lar sı ra sın da onun “Göz lə mə ni” 
mah nı sı da var dı. O, bu mah nı
nı 1942ci il də, 18 ya şın da yaz
mış dı. İlk ifa dan son ra mah nı 
din lə yi ci lər ara sın da ge niş ya
yıl dı, se vil di və müəl li fə şöh rət 
gə tir di.

Hə lə kon ser va to ri ya da məş
hur pe da qoq, pro fes sor Bo ris 
Zeyd ma nın bəs tə kar lıq sin fin də 
təh sil alar kən ge niş ya ra dı cı lıq 
fəaliy yə ti nə baş la mış dı. So vet 
İt ti fa qı Qəh rə ma nı, ge ne ral Hə zi 
As la no va həsr olun muş sim fo nik 
poema, “Mə həb bət gü lü” mu si
qi li ko me di ya sı nı, sim li kvar tet, 
sk rip ka, violon çel və for te piano 
üçün “Trio”, “Xa ti rə” əsər lə ri
ni ya zır. III kurs da oxu yar kən 
sim fo nik or kestr üçün “Bay ram 
uver tü ra sı”nı, violon çel, for te
piano və sim fo nik or kestr üçün 
iki li “Kon sert”, nə ha yət, dip lom 
işi ki mi “Və tən” sim fo ni ya sı nı 
bəs tə lə miş di. Tə lə bə bəs tə ka
rın bu əsər lə ri nin ək sə riy yə ti elə 
ya zıl dı ğı dövr də mu si qi ic ti maiy
yə ti ara sın da rəğ bət lə qar şı lan
mış dı və bu gün də kon sert lər də 
səs lən di ri lir. 

Gör kəm li bəs tə kar Əş rəf Ab
ba sov “Bay ram uver tü ra sı”nı 
bəs tə ka rın ən mü vəf ə qiy yət li 
əsər lə rin dən sa yır: “Bu ra da xəl
qi lik, me lo di ya zən gin li yi, har mo
ni ya əl van lı ğı... or kest rin par laq 
səs lən mə si, mu si qi in ki şa fı nın 
qa nu nauy ğun lu ğu və ümu mi 
ahən gi uver tü ra nın bay ram sa
ya ğı ifa sı na gə ti rib çı xa rır”. 

Bəs tə ka rın sim fo nik mu ğam 
jan rın da “Ba ya tıŞi raz əsə ri 
bu janr da “Şur”, “Kürd ov şa rı” 
(F.Əmi rov) və “Rast”dan (Ni ya
zi) son ra ya zıl mış gö zəl nü mu
nə lər dən he sab edi lir. Sə nət ka
rın ka me ra inst ru men tal əsər lə ri 
də də yər li dir. Bu əsər lə rin bir 
ço xu ali və or ta ix ti sas mu si qi 
mək təb lə ri nin təd ris proq ra mı na 
da da xil edi lib.

S.Ələs gə rov ya ra dı cı lı ğın da 
mu si qi li səh nə əsər lə ri də xü su
si yer tu tur. O, bü tün ya ra dı cı lı ğı 
bo yu bu ki mi əsər lə rə mü ra ciət 
edib. Bəs tə ka rın mu si qi li ko me
di ya jan rı na xü su si mü na si bə ti, 
ma ra ğı olub. “Ul duz”, “Özü müz 
bi lə rik”, “Ol ma dı elə, ol du be
lə”, “Mil yon çu nun di lən çi oğ lu”, 
“Har da san, ay su bay lıq?”, “Se
vin dik qız ax ta rır”, “Hə mi şə xa
nım” ki mi ope ret ta la rı Mu si qi li 
Ko me di ya Teat rı nın re per tuarın
da uzun müd dət yer tu tan ən 

uğur lu ta ma şa lar dan olub. Bu  
gün də bu ope ret ta la ra ma raq 
azal ma yıb. 

İs te dad lı bəs tə kar həm də 
Azər bay can xalq mu si qi si nin 
top lan ma sın da, no ta kö çü rül mə
sin də bö yük fə da kar lıq gös tə rib. 
Mu si qi fon dun da sax la nı lan bir 
sı ra mu ğam lar, rəng lər (“Qa ra
bağ şi kəs tə si”, “Se gah rən gi” 
və s.), xalq mah nı la rı S.Ələs gə
ro vun zəh mə ti nin bəh rə si dir. O, 
yur du mu zu qa rışqa rış gə zə rək 
yad daş lar da ya şa yan, el şən lik
lə rin də ifa olu nan mah nı la rı se
çə rək no ta kö çü rür dü. 

S.Ələs gə rov hə mi şə ta ma şa
çı lar tə rə fin dən se vi lən, al qış
lar la qar şı la nan bəs tə kar lar dan 
olub. Həm ki no film lə rə, həm ta
ma şa la ra yaz dı ğı mu si qi lər film 
və səh nə əsər lə ri nin tə sir gü cü
nü da ha da ar tı rıb, mü tə xəs sis
lə rin diq qə ti ni çə kib. Gör kəm li 
bəs tə kar 21 yan var 2000ci il də 
Ba kı şə hə rin də və fat edib. 

***
Va sif Adı gö zə lov 1935ci il iyu

lun 28də Şu şa da məş hur mu
ğam us ta sı Zül fü Adı gö zə lo vun 
ailə sin də dün ya ya göz açıb. İlk 
mu si qi təh si li ni (piano) Azər
bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı 
nəz din də 10 il lik Mu si qi mək
tə bin də alıb. 1953cü il də kon
ser va to ri ya ya da xil olub. Bəs
tə kar lıq üz rə Qa ra Qa ra ye vin, 
for te piano üz rə Si mu zər Qu li ye
va nın si nif ə rin də təh si li ni da vam 
et di rib. 1959cu il də hə min təh sil 
oca ğı nı iki ix ti sas üz rə bi ti rib. 

Va sif Adı gö zə lo vun ya ra dı
cı lı ğı mil li mu si qi mə də niy yə
ti miz də xü su si yer tu tur. Onun 
əsər lə ri nəin ki öl kə mi zin, dün
ya nın bir çox yer lə rin də, o cüm
lə dən, Al ma ni ya, Bol qa rıs tan, 
Çe xi ya, Mek si ka, Kos taRi ko, 
Ve ne suela, Ku ba, Tür ki yə, İran 
və keç miş SS Rİnin bir sı ra res
pub li ka la rı nın mu si qi ic ti maiy yə
ti nə yax şı ta nış dır.

Bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğı çox 
ge niş və rən ga rəng dir. Onun 
müx tə lif mu si qi janr la rın da yaz
dı ğı yük sək sə viy yə li sə nət 
əsər lə ri ge niş din lə yi ci küt lə si
nin rəğ bə ti ni qa za nıb. Bəs tə
kar 2 ope ra nın (“Ölü lər”, “Na tə
van”), 6 mu si qi li ko me di ya nın, 
o cüm lə dən “Nə nə min şah lıq 
qu şu”, bəs tə kar Ra miz Mus ta
fa yev lə bir gə yaz dı ğı “Ha cı Qa
ra”, “Bo şa naq, ev lə nə rik”, “Al dın 

pa yı nı, ça ğır da yı nı”, həm çi nin 
“Od lar yur du”, “Qa ra bağ şi
kəs tə si”, “Ça naq qa la – 1915”, 
“Qəm kar va nı” ora to ri ya la rı nın, 
3 sim fo ni ya nın, “Se gah” mu
ğamsim fo ni ya sı nın, “Mər hə
lə lər”, “Af ri ka mü ba ri zə edir” 
sim fo nik poema la rı nın, 5 inst
ru men tal kon ser tin, çox lu say da 
ka me rainst ru men tal əsər lə rin, 
100ə qə dər mah nı və ro man
sın, dram ta ma şa la rı na və ki no
film lə rə mu si qi lə rin müəl li fi dir.

Bəs tə ka rın müx tə lif janr la rı 
əha tə edən ya ra dı cı lı ğı nın çox 
his sə si ni for te piano üçün mu si qi
lər təş kil edir. Bu da tə sa dü fi de
yil. Onun bir piano çu ki mi is te da
dı mu si qi ic ti maiy yə ti tə rə fin dən 
hə mi şə yük sək qiy mət lən di ri lib. 
Bəs tə kar hə lə tə lə bə lik il lə rin
dən baş la ya raq for te piano üçün 
pre lüd lər dən tut muş iri həcm li 
inst ru men tal əsər lər – piano və 
or kestr üçün 3 kon sert, sk rip ka 
və or kestr üçün, violon çel və or
kestr üçün kon sert ya zıb.

V.Adı gö zə lo vun ya ra dı cı lı
ğın da mo nu men tal vo kalsim
fo nik əsər lər də üs tün lük təş kil 
edir. Onun müx tə lif il lər də bəs
tə lə di yi “Od lar yur du”, “Qa ra
bağ şi kəs tə si”, “Ça naq qa la – 
1915” ora to ri ya la rı xal qı mı zın, 
həm çi nin Tür ki yə türk lə ri nin 
ta ri xi ni, onun azad lıq və müs
tə qil lik uğ run da mü ba ri zə si ni 
tə rən nüm edən yük sək və tən
pər vər lik ru hun da ya zıl mış diq
qə tə la yiq əsər lər dir. 

İri mo nu men tal əsər lər lə ya
na şı, bəs tə ka rın mah nı la rı da 
öz sə mi mi, ecaz kar me lo di ya sı 
ilə xal qı mı zın qəl bi nə yol ta pıb. 
Onun dil lər əz bə ri olan “Qə rən
fil”, “Ba kı”, “Xo şum gə lir”, “Naz
naz”, “Şu şa lay la sı”, “Ana” ki mi 
mah nı la rı in sa nın ül vi hiss lə ri nin 
yük sək bə dii tə za hü rü dür. 

Azər bay can mu si qi ic ti maiy yə ti 
V.Adı gö zə lo vu həm də fəal ic ti
mai xa dim ki mi ta nı yır. O, müx tə lif 
il lər də Ba kı Mu si qi Tex ni ku mun
da di rek tor, Azər bay can Döv lət 
Mah nı və Rəqs An samb lın da, 
Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya
sın da bə dii rəh bər, Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sın da ka fed ra mü di ri 
və Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa
qın da bi rin ci ka tib ki mi ça lı şa raq 
bö yük təş ki lat çı lıq qa bi liy yə ti gös
tər mək lə ya na şı, öz sə mi mi və 
meh ri ban xa siy yə ti ilə ic ti maiy yə
tin də rin rəğ bə ti ni qa za nıb.

Mu ğam la rı mı zın ma hir bi li ci si, 
gör kəm li xa nən də Zül fü Adı gö
zə lo vun ailə sin də do ğu lub bo
yaba şa çat mış Va sif Adı gö zə
lo vun xalq mu si qi si mü hi tin də 
tər bi yə olun ma sı onun ya ra dı
cı lı ğı nın mil li zə min də for ma laş
ma sı na bi la va si tə tə sir gös tə rib. 
Müasir bəs tə kar lıq tex ni ka sı
nın in cə lik lə ri ni mə nim sə mək lə 
piano çu luq mə ha rə ti nə yi yə lən
mək lə ya na şı, xalq mu si qi qay
naq la rın dan bəh rə lə nə rək öz 
zən gin tə xəy yü lü nün məh su lu 
olan ori ji nal əsər lər ya ra dıb.

Gör kəm li bəs tə ka rın 80 il lik 
yu bi le yi 2015ci il də öl kə miz də 
döv lət sə viy yə sin də ge niş qeyd 
olu nub. 

Va sif Adı gö zə lov 2006cı il sent
yab rın 16da dün ya sı nı də yi şib.

Lalə Azəri

Şuşalı  bəstəkarlar
IV yazı

Qazax Milli Universitetinin əməkdaşı Əlyazmalar İnstitutunda olub
ƏlFərabiadınaQazaxMilliUniversitetiŞərq
şünaslıqfakültəsinindosenti,həminuniversi
tetinnəzdindəMədəniirsvəəlyazmalarfon
dununrəhbəri,filologiyaüzrəfəlsəfədoktoru
ZübeydəŞafkamAMEAMəhəmmədFüzuli
adınaƏlyazmalarİnstitutununqonağıolub.

Gö rüş də Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun baş di rek
to ru, aka de mik Tey mur Kə rim li elm oca ğı haq
qın da mə lu mat ve rib. Söh bət za ma nı gə lə cək də 
bir gə əmək daş lıq la yi hə lə ri mü za ki rə olu nub, 
qar şı lıq lı el mi eza miy yə lə rin təş kil edil mə si ilə 
bağ lı fi kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Zü bey də Şaf kam öz növ bə sin də təm sil et di yi 
el mi müəs si sə də ya ra dıl mış fon dun işi nin təş ki li 

za ma nı dün ya nın apa rı cı əl yaz ma mər kəz lə ri ilə 
ya na şı, M.Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun 
təc rü bə si ni də əsas gö tür dük lə ri ni vur ğu la yıb.

Öz araş dır ma la rı ba rə də mə lu mat ve rən alim 
bil di rib ki, ha zır da Azər bay can di lin də qə lə mə 
alı nan uni kal ya zı lı folk lor abi də si “Rüs tem na
me yitür ki” əl yaz ma sı nın üzə rin də təd qi qat apa
rır. Ba kı ya gə li şi nin də əsas sə bəb lə rin dən bi ri 
hə min əsə rin əl yaz ma nüs xə lə ri haq qın da ət raf ı 
mə lu mat top la maq dır.

Gö rüş dən son ra qa zax ali mi ins ti tu tun eks po
zi si ya za lın da nü ma yiş et di ri lən na dir eks po nat
lar, əl yaz ma nüs xə lə ri ilə ta nış olub.

Zü bey də Şaf ka ma Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun son 
nəşr lə ri hə diy yə olu nub və xa ti rə şək li çə ki lib.
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6 sent yabr 1936 – SS Rİ Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si nin qə ra rı ilə 
“SSRİ Xalq ar tis ti” adı tə sis olu nub. So vet İt ti fa qın da mə də niy yət xa dim-
lə ri nə ve ri lən ən yük sək fəx ri ad olub. Azər bay can dan bu ada ilk ola raq 
Üze yir Ha cı bəy li, Bül bül, Şöv kət Məm mə do va (1938) la yiq gö rü lüb lər.

6 sent yabr 1945 – Ta nın mış xa nən də Mə cid Beh bu da lı oğ lu 
Beh bu dov (18.4.1873 – 1945) və fat edib. Şu şa da dün ya ya gə lən 
sə nət kar Ba kı da, Gən cə də ope ra ta ma şa la rın da çı xış edib. 30-cu 
il lər də İrə van da, son ra Qa zax da ya şa yıb. Bö yük mü ğən ni Rə şid 
Beh bu do vun ata sı dır.

6 sent yabr 2015 – Xalq ar tis ti İl ham Tə vək kül oğ lu Əs gə rov 
(16.7.1958 – 2015) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da, te-
le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də (“Doğ ma sa hil lər”, “Biz qa yı da ca-
ğıq”) ma raq lı rol lar oy na yıb. Film lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib.

7 sent yabr 1914 – Teatr şü nas və ədə biy yat şü nas, Azər bay can 
Elm lər Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü Cə fər Ha şım oğ lu Cə fə rov 
(1914 – 19.9.1973) Ba kı da ana dan olub. Ya zı çı lar İt ti fa qı nın mə-
sul ka ti bi, mə də niy yət na zi ri nin müavi ni iş lə yib. “Re jis sor sə nə ti”, 
“Azər bay can Dram Teat rı” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

7 sent yabr 1939 – Şair, tər cü mə çi, sse na rist Mən sur Fəx ri 
(Mən sur Fəx ri oğ lu Və ki lov; 1939-2009) Ba kı da ana dan olub. “Li-
te ra tur nı Azer bayd jan” jur na lı nın baş re dak to ru iş lə yib. Rus di lin də 
ya zıb, Azər bay can şair lə ri nin əsər lə ri ni rus ca ya tər cü mə edib. 

8 sent yabr 1903 – Əmək dar ar tist Da daş Ka mil oğ lu Şa rap lı 
(Məm mə dov; 1903-1959) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Dram Teat-
rı nın akt yo ru olub. 

8 sent yabr 1906 – Xalq ar tis ti Ye le na Vla di mi rov na Tar ye va 
(1906-1962) Odes sa da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Rus Dram 
Teat rı nın akt ri sa sı (1938-ci il dən) olub.

8 sent yabr 1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Hü sey na ğa Ağa-
hü seyn oğ lu Ata ki şi yev (1949 – 9.4.2006) Ba kı da ana dan olub. 
Şə ki Döv lət, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da baş re jis sor iş lə-
yib. 1989-cu il də Gənc lər Teat rı nı (2009-cu il də Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı na bir ləş di ri lib) ya ra dıb. “Üze yir öm rü” (1981) fi l min də çə ki lib.

8 sent yabr 1982 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru Ələs gər Məm məd ta-
ğı oğ lu Şə ri fov (25.12.1909 – 1982) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da ça lı şıb, “Sə bu hi” fi l min də M.Ş.Va zeh ro lun da çə ki lib.

8 sent yabr 2015 – Xalq ar tis ti, ta nın mış ka man ça ifa çı sı Ha bil 
Mus ta fa oğ lu Əli yev (28.5.1927 – 2015) və fat edib. Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub. Film lər də mu si qi lə ri ifa edib.

9 sent yabr 1937 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ay bə niz Sə məd 
qı zı Və ki lo va (1937 – 13.6.2009) ana dan olub. Sə məd Vur ğu nun 
Ev-Mu ze yi nin baş mü ha fi  zi və di rek to ru (2006-2009) iş lə yib. 

9 sent yabr 1939 – Xalq ar tis ti İri na Alek sand rov na Per lo va 
(1939 – 14.9.2010) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Rus Dram Teat rın da, Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat-
rın da (rus böl mə si) qu ru luş çu re jis sor iş lə yib.

9 sent yabr 1991 – Dün ya şöh rət li xal ça çı alim, de ko ra tiv sə nət us-
ta sı, Xalq rəs sa mı Lə tif Hü seyn oğ lu Kə ri mov (1906 – 9.9.1991) və fat 
edib. “Azər bay can xal ça la rın da or na ment”, “Azər bay can xal ça sı” çox-
cild li yi və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. L.Kə ri mo vun tə şəb bü sü ilə Ba kı da 
Xal ça Mu ze yi təş kil olu nub.

Dün ya
6 sent yabr 1928 – Rus bəs tə ka rı və di ri jo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti 

Yev ge ni Svet la nov (1928-2002) ana dan olub.
6 sent yabr 2007 – Dün ya şöh rət li ital yan ope ra mü ğən ni si Lu-

ça no Pa va rot ti (Lu ciano Pa va rot ti; 12.10.1935 – 2007) və fat edib.

7 sent yabr 1726 – Fran sız bəs tə ka rı Fran sua And re Fi li dor 
(1726-1795) ana dan olub. Ko mik ope ra la rı ilə ta nı nıb, 30-dan çox 
ope ra ya zıb: “Pi nə çi Blez”, “Bağ ban və onun ağa sı” və s.

7 sent yabr 1870 – Rus ya zı çı sı Alek sandr İva no viç Kup rin 
(1870–1938) ana dan olub. “Mo lox”, “Dö yüş”, “Za ma nın tə kə ri”, 
“Ja ne ta”, “Qra nat qol ba ğı” və s. ro man-po vest lə rin müəl li fi  dir. 

7 sent yabr 1909 – Yu nan mən şə li Ame ri ka re jis so ru Elia Ka zan 
(Elia Ka san coğ lu; 1909–2003) İs tan bul da ana dan olub. İki də fə “Os-
kar” laureatı dır: “Centl men ra zı laş ma sı” (1947) və “Li man da” (1954).

8 sent yabr 1830 – Fran sız şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
(1904) laureatı Fre de rik Mist ral (Fre de ric Mist ral; 1830-1914) ana-
dan olub. Ki tab la rı: “Mi re yo”, “Qı zıl ada lar”, “Zey tun yı ğı mı”.

8 sent yabr 1841 – Gör kəm li çex bəs tə ka rı An to nin Leopold 
Dvor jak (1841-1904) ana dan olub. 10 ope ra (“Su pə ri si”, “Ar mi da” 
və s.), 9 sim fo ni ya, 5 sim fo nik poema və baş qa əsər lə rin müəl li fi  dir.

8 sent yabr 1923 – Da ğıs ta nın Xalq şairi Rə sul Həm zə tov (1923 - 
3.11.2003) ana dan olub. Mil liy yət cə, avar dır. Ki tab la rı: “Dost la rı qo ru-
yun”, “Mə nim Da ğıs ta nım” və s. Şeir lə ri nə po pul yar mah nı lar bəs tə lə-
nib. So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı adı na, Le nin mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

8 sent yabr 1937 – Ta nın mış türk ki noakt yo ru Cü neyt Ar kın (əsl 
adı Fah ret tin Cü rek li ba tur; 1937 – 28.6.2022) Əs ki şə hər də do ğu-
lub. 300-dək fi lm də çə ki lib: “Qür bət quş la rı”, “Hə rəm xa na da dörd 
qa dın”, ”İn ti qam atə şi”, “Do daq dan qəl bə”, “Arım, ba lım, pə tə yim” 
və s. Şeir lər ya zıb.

9 sent yabr 1583 – İtal yan bəs tə ka rı, fu qa mu si qi alə ti nin ya ra dı-
cı la rın dan bi ri Ci ro la mo Fres ko bal di (Gi ro la mo Fres co bal di; 1583-
1643) ana dan olub.

9 sent yabr 1769 – Uk ray na ədə biy ya tı nın ba ni lə rin dən bi ri, şair 
və ya zı çı İvan Kotl ya rovs ki (1769-1838) ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Üzü kö çü rül müş Eneida”, “Na tal ka Pol tav ka” və s.

9 sent yabr 1828 – Bö yük rus ya zı çı sı və mü tə fək ki ri Lev Ni ko-
la ye viç Tols toy (1828 – 20.11.1910) Tu la qu ber ni ya sı nın Yas na ya 
Pol ya na kən din də do ğu lub. Əsər lə ri: “Ailə xoş bəxt li yi”, “Hərb və 
sülh”, “An na Ka re ni na”, “Di ril mə” (ro man lar), “Krey ser so na ta sı”, 
“Ka zak lar”, “Ha cı Mu rad” (po vest lər), “Can lı me yit” (pyes) və s.

9 sent yabr 1908 – İtal yan ya zı çı sı Çe za re Pa ve ze (Ce sa re Pa-
ve se; 1908-1950) ana dan olub. “Yol daş”, “Xo ruz ban la ma yın ca”, 
“Gö zəl yay”, “Ay və ton qal lar” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

Hazırladı: Vüqar Orxan

6-9 sentyabrXatirə təqvimi

“Durnam, gedər olsan bizim ellərə...”
Müəmmalar haləsinə bürünən Ağ Aşıq ömrü

Ağız ədə biy ya tı mı zın ün lü 
sə nət kar la rın dan bi ri də 
yad daş lar da Ağ Aşıq ki mi 
qa lan  Aşıq Al lah ver di olub. 

Haq qın da mən bə lər də sə hih 
mə lu mat çox az ol sa da, an caq 
onun  XVIII əs rin ikin ci ya rı sın da, 
təx mi nən 1775-ci il də dün ya ya 
göz aç dı ğı bil di ri lir.  

XVIII-XIX əsr Göy çə aşıq mü hi ti-
nin ye tir mə si olan Ağ Aşı ğın hə ya tı 
və ya ra dı cı lı ğı müəm ma lar ha lə si nə 
bü rü nüb. 

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, Al-
lah ver di nin ana dan gəl mə sa çı, qa şı və kir-
pi yi ağ olub. Hə ya ta ba xı şı və ya ra dı cı lı ğı da 
müasir lə rin dən fərq lə nib. Baş qa bir araş dır-
ma da isə de yi lir ki, Ağ Aşı ğın ba ba sı Şeyx 
Os man su fi -dər viş tək kə si nin mür şi di olub. 
Mü rid lə ri ilə qu zey dən – Qa zax-Şəm şəd dil, 
ya xud da hə min böl gə yə aid Qa ra qo yun lu-
dan Şə rur böl gə si nə gə lib lər. Araz qı ra ğın da-
kı Ko sa can kən din də məs kun la şıb lar. Şeyx 
Os man və onun oğ lu Qa ra Os ma noğ lu mu-
si qi yə, aşıq sə nə ti nə çox bağ lı olub lar. Aşıq-
lıq et mə sə lər də, gö zəl saz ça lıb-oxu yub lar. 

Ağ Aşıq Cə nu bi Azər bay can dan, Araz 
ça yı na ya xın bir kənd dən Tel li Cə fə rin qı zı 
Sü sən bər xa nım la ailə qu rur. Onun eş qi nə 
“Sü sən bə ri” ad lı bir şeir də ya zır. El şən lik-
lə rin də, toy-dü yün də bu şeiri aşıq ha va sı 
üs tün də oxu yur. Aşı ğın bu ni kah dan İs ma yıl 
və Mə hər rəm ad lı oğul la rı olub. 

Aşıq Al lah ver di 20-25 ya şın da ikən ailə yə 
bəd bəxt lik üz ve rir. Ata sı qəfl  ə tən və fat edir. 
Bu it ki dən sar sı lan Al lah ver di bir müd dət 
özü nə gə lə bil mir. Xey li vaxt elin toy-dü yü-
nün də iş ti rak et mir. De mək olar ki, ürək dən 
sev di yi, qəl bən bağ lan dı ğı eli-oba dan ay rı 
dü şür. Bir tə rəf dən də ailə nin ağır gü zə ra nı 
onu üzür. Çox çə tin lik lə özü nü ələ alan aşıq 
Ko sa can dan kö çür və Göy çə ma ha lın da 
məs kun olur. İlk gün lər dən el şən lik lə rin də 
ya xın dan iş ti rak edir. Tə zə yurd da hör mət 
və eh ti ram la qar şı la nır. Gü nü-gü zə ra nı yax-
şı la şır. Al la hın ver di yi nə şü kür edir və de yir:

Qəm çəkmə, ey könül, fani dünyada,
Qılınc çəksən dərdə, aha yaxşıdı.
İbadət et, leyli-nahar sal yada,
Şükür etsən, bir Allaha yaxşıdı...

Ağ Aşıq, elini etdilər talan,
Namərdlər mərd olub, mərdlərsə yalan.
Atalar ölərkən yurdunda qalan
Qeyrətli övladı daha yaxşıdı.

Xalq ara sın da Ağ Aşıq haq da bir ne çə 
rə va yət for ma la şıb. Gü nü mü zə gə lib ça-
tan hə min rə va yət lə rin bi rin də de yi lir ki, 
Ağ Aşıq bu ta lı, yə ni, haqq aşı ğı idi. Onun 
ifa sı və oxu ma sın dan sa ğal maz xəs tə lər 
şə fa ta par dı. Aşı ğın bu mö cü zə si-tə bib li yi 
Göy çə hü dud la rı nı aşa raq Şər qi Ana do lu 
el lə ri nə qə dər ya yı lır. Hə min vaxt lar Sər-
dar Hü seyn pa şa bərk xəs tə lə nir. Yu xu-
suz luq dan əziy yət çə kir. Onu sa ğalt maq 
üçün hə kim so raq la yır lar. Ağ Aşıq la gö-
rü şüb xəs tə nin ya nı na apa rır lar. O, hər 
gün 3-4 saat kö nü la çan ifa la rı ilə xəs tə nin 
ru hu nu ox şa yır. Bir gün “Ru ha ni” ha va sı 
ilə xəs tə yə ya xın la şır. İl lər cə gö zü nə yu xu 
gəl mə yən Sər dar Hü seyn pa şa mu si qi nin 
tə si ri al tın da qəfl  ə tən yu xu ya da lır. Hət ta 
elə he sab edir lər ki, o, öl dü. An caq hər 
şey çox yax şı qur ta rır. Sər dar Hü seyn pa-
şa çox keç mir yu xu dan ayı lır. Bir müd dət 
son ra onun ru hi poz ğun lu ğu bər pa olur. 
Ağ Aşıq beş il Ana do lu da qa lır və pa şa nı 
mu si qi ilə müali cə edir. 

Sər dar Hü seyn pa şa tam sa ğa lan dan son ra 
Ağ Aşıq rüs xət is tə yir. El dən-oba dan çox dan 

ay rıl dı ğı nı xa tır la dır. Pa şa aşı ğa yə hər-
yü yən li bir at, müx tə lif hə diy yə lər, pul 
ve rib yo la sa lır. Ağ Aşıq Göy çə el lə ri nə 
ya xın laş dıq ca kön lü qu bar edir və de yir: 

Durnam, gedər olsan bizim ellərə,
Qatıq söylə, qaymaq söylə, yağ söylə.
Əgər soruşsalar Ağ Aşığın halın,
Boynu armud saplağı, canı sağ söylə,

Ağ Aşıq us tad sə nət kar ki mi bir çox 
el-oba da ağır məc lis lər yo la ve rib. 
Qay naq lar da hət ta onun Mi sir və Şər-
qi Tür küs tan da da ol du ğu bil di ri lir. 

Ağ Aşı ğın ya ra dı cı lı ğı döv rün feodal 
ara mü ha ri bə lə ri vax tı əl dən-ələ ke-

çə rək itib-ba tıb. Gü nü mü zə isə çox az bir 
qis mi gə lib ça tıb. Aşıq-şairin “Kək lik” ad lı bir 
qoş ma sın da de yi lir: 

Baharın gülşən çağında,
Uçar daşdan-daşa kəklik.
Ovçu görsə səkər asta,
Sinər daşdan-daşa kəklik.

Məskən salar qayalarda,
Özü göyçək boyalarda.
Gözdən uzaq sayalarda
Çökər daşdan-daşa kəklik.

Süsənbərim göylər mahı,
Ağ Aşığın qibləgahı.
Əyir belim yarın ahı
Bükər başdan-başa kəklik.

Ağ Aşıq qoş ma, gə ray lı, təc nis lər lə ya na-
şı, kö nül rü ba bı nın sə si nə səs ve rib, tə sir li 
ba ya tı lar qo şa raq keş mə keş li hə ya tı nı hə-
zin, köv rək duy ğu lar la ifa də edib: 

Mən aşıq, gəldi keçdi,
Günlərim gəldi keçdi.
Yarın odlu baxışı
Sinəmi dəldi keçdi.

Ağ Aşıq us tad sə nət kar ol maq la bə ra bər, 
həm də öz ye tir mə lə ri ilə də ad-san qa za-
nıb. Gör kəm li saz-söz arifl  ə ri miz dən Aşıq Alı 
onu öz us ta dı he sab edib. Ağ Aşıq təx mi nən 
1880-ci il də və fat edib. 

Savalan Fərəcov

“Qarabağın Antik dövr alban abidələri”
Ölkəmiz Tacikistanda “Gənc arxeoloqların məktəbi”ndə təmsil olunub

MDB öl kə lə ri nin Bey nəl xalq 
Hu ma ni tar Əmək daş lıq Fon-
du nun təş ki lat çı lı ğı ilə Ta ci kis-
tan da qə dim Sa razm əkin çi lik 
məs kə nin də “Gənc ar xeoloq-
la rın mək tə bi” təş kil olu nub. 

Mək təb də Azər bay can, Ta-
ci kis tan, Ru si ya, Be la rus, Qa-
za xıs tan və Öz bə kis tan dan ar-
xeoloq lar və gənc mü tə xəs sis lər 
mə ru zə lər lə çı xış edib, ar xeolo ji 
ir sin qo run ma sı na dair va cib mə-
sə lə lə ri mü za ki rə et mək lə ya na-
şı, ye ni təc rü bə qa za nıb lar.

Təd bir də öl kə mi zi AMEA Ar-
xeolo gi ya, Et noq ra fi  ya və Ant ro-
po lo gi ya İns ti tu tu nun el mi iş çi si, 
ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru Gü la-
nə Əli ye va, ki çik el mi iş çi Vü sal 
Əli yev, Ba kı Döv lət Uni ver si te ti-
nin ma gist ran tı Əvəz Oru cov və 
Ta rix fa kül tə si nin müəl li mi, Mil li 
Məc li sin de pu ta tı Na qif Həm zə-
yev təm sil edib lər.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, Gü la nə 
Əli ye va “Qa ra ba ğın An tik dövr 
al ban abi də lə ri” möv zu sun da 
mə ru zə ilə çı xış edib. Mə ru zə-
də Ağ ca bə di, Ağ dam, Fü zu li, 
Xo ca vənd və Qa ra ba ğın di gər 
ra yon la rı nın əra zi sin də ki An tik 
dövr abi də lə rin dən bəhs olu-
nub. Qa la tə pə, Nər giz tə pə, Qa-

ra tə pə, Üzər lik tə pə və di gər bu 
ki mi şə hər və kənd tip li ya şa yış 
yer lə ri, küp və tor paq qə bir lə-
rin xü su siy yət lə ri, elə cə də əl-
də edil miş əmək alət lə ri, bə zək 
əş ya la rı, me tal mə mu la tı, ke-
ra mi ka ki mi mad di mə də niy yət 
nü mu nə lə ri haq qın da mə lu mat 
ve ri lib. 

Vü sal Əli yev isə “Mil dü zü nün 
Or ta əsr abi də lə ri (IX-XIII əsr-
lər)” möv zu sun da mə ru zə ilə çı-
xış edə rək əra zi dən aş kar olun-
muş müx tə lif mad di mə də niy yət 
nü mu nə lə ri haq qın da söz açıb.

Təd bir çər çi və sin də iş ti rak çı lar 
Sa razm, Er kən Or ta əsr abi də si 
Pən ci kənd, Hi sar qa la sı, fars-ta cik 
ədə biy ya tı nın ba ni si A.Ru də ki nin 
tür bə si, A.Ru də ki adı na Pən ci-
kənd Di yar şü nas lıq Mu ze yi və Ta-
ci kis tan Mil li Mu ze yin də olub lar.

Nü ma yən də he yə ti miz Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Ta ci-
kis tan da kı sə fi  ri Əli mir za min 
Əs gə rov la gö rüş ke çi rib lər.

Təd bi rin bağ la nış mə ra si min-
də Ta ci kis tan Mil li Elm lər Aka-
de mi ya sı nın pre zi den ti, aka de-
mik Far hod Ra hi mi iş ti rak çı la ra 
ser ti fi  kat lar təq dim edib.

Bil di rək ki, 100 hek ta ra ya xın 
əra zi ni əha tə edən, Eneolit döv-
rü abi də lə rin dən olan Sa razm 
2010-cu il də UNES CO-nun 
Dün ya İr si Si ya hı sı na sa lı nıb.

Gəmiqaya təsvirləri ibtidai 
mədəniyyətimizə işıq salır

Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı Ali Məc li si Nax çı van şü nas-
lıq Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı, AMEA Nax çı van Böl mə si və 
M.S.Or du ba di adı na Nax çı van Mux tar Res pub li ka Ki tab xa-
na sı əmək daş la rı nın iş ti ra kı ilə “Gə mi qa ya təs vir lə ri ib ti dai 

mə də niy yə ti mi zin nü mu nə si ki mi” möv zu sun da təd bir ke çi ri lib.

Təd bir də çı xış edən Nax çı-
van şü nas lıq Mər kə zi nin el mi 
ka ti bi Ni had Tar ver di yev bil di-
rib ki, sü jet və kom po zi si ya sı 
ilə fərq lə nən Gə mi qa ya rəsm-
lə ri nin möv zu su əc dad la rı mı zın 
inan cı na və əmək fəaliy yə ti nə 
həsr olu nub. Ona gö rə də xal-
qı mı zın hə yat tər zi, qə dim adət-
ənə nə lə ri ilə əla qə dar ya ran mış 
Gə mi qa ya rəsm lə ri qiy mət li ta-
ri xi və təs vi ri sə nət nü mu nə lə ri 
ki mi mə də niy yə ti mi zin il kin in ki-

şaf mər hə lə lə ri ni xro no lo ji ar dı-
cıl lıq la iz lə mə yə və öy rən mə yə 
im kan ve rir.

Qeyd olu nub ki, xal qı mı zın 
ta ri xi keç mi şi nin öy rə nil mə si 
ba xı mın dan Gə mi qa ya nın çox 
əhə miy yət li abi də ol du ğu nu 
vur ğu la yan ümum mil li li de ri miz 
Hey dər Əli yev vax ti lə de yib: 
“Nax çı va nın gö zəl tə bii abi də lə ri 
var. Gə mi qa ya dün ya da məş hur 
bir yer dir... O, bi zim bö yük sər-
və ti miz dir. Ora da in sa nın qoy-

du ğu iz lər var. Bu, Azər bay ca-
nın, onun ay rıl maz his sə si olan 
Nax çı va nın ta ri xi dir. Bun lar la 
məş ğul ol maq la zım dır”.

AMEA Nax çı van Böl mə si Ta-
rix, Et noq ra fi  ya və Ar xeolo gi ya 
İns ti tu tu An tik və Or ta əsr lər 
ar xeolo gi ya sı şö bə si nin mü di ri, 
ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru Toğ-
rul Xə li lov çı xış edə rək diq qə-
tə çat dı rıb ki, Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sın da ta rix və mə-
də niy yət abi də lə ri nin qo run-
ma sı və bər pa sı is ti qa mə tin də 
ar dı cıl təd bir lər gö rü lür. Mux tar 
res pub li ka Ali Məc li si səd ri nin 
2001-ci il ap re lin 26-da im za la-
dı ğı “Or du bad ra yo nun da kı Gə-
mi qa ya abi də si nin təd qiq edil-
mə si haq qın da” sə rən ca mın dan 
son ra Gə mi qa ya rəsm lə ri el mi 
əsas lar la öy rə ni lib, bu möv zu-
da on lar la el mi mə qa lə və ki tab 
ya zı lıb, “Gə mi qa ya” Ta rix-Bə dii 
Qo ru ğu ya ra dı lıb. 2005-ci il də 
Gə mi qa ya abi də si nə bey nəl-
xalq eks pe di si ya təş kil edi lib, 
Gə mi qa ya ət ra fın da kı ar xeolo ji 
abi də lər də təd qi qat lar apa rı la-
raq et noq ra fi k, folk lor və ono-
mas tik ma te rial lar top la nıb. 
Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı 
Ali Məc li si nin səd ri ya nın da Bi-
lik Fon du nun təd bir lər pla nı na 
əsa sən, 2016-cı il də “Gə mi qa-

ya” Ta rix-Bə dii Qo ru ğun da və 
ona bi ti şik əra zi lər də ki qa yaüs-
tü təs vir lər lə bağ lı təd qi qat iş lə-
ri apa rı lıb. Gə mi qa ya rəsm lə ri 
Azər bay ca nın qə dim ta ri xi nin, 
mad di və mə nə vi mə də niy yə ti-
nin, in cə sə nə ti nin, ey ni za man-
da xal qı mı zın et no ge nez ta ri xi-
nin öy rə nil mə si üçün ol duq ca 
zən gin, də yər li mən bə dir.

Son da təd bir iş ti rak çı la rı na 
mər kəz də təş kil edi lən ki tab sər-
gi lə ri haq qın da mə lu mat ve ri lib.

Van Qoqun 135 yaşlı “Döyüşən pəhləvanlar”ı aşkara çıxarılıb
Rəsm 3D teksturalı fırça ilə bərpa edilib

İn gi lis mü tə xəs sis lə ri əf sa nə vi hol land rəs sa-
mı Vin sent Van Qo qun (1853-1890) 135 il əv vəl 
çək di yi iki dö yü şən ki şi ni əks et di rən bir qə dər 
kor lan mış tab lo su nu aş ka ra çı xa ra raq ye ni-
dən bər pa edib lər. 

Beş ay da vam edən la yi hə də ney ro bioloq En-
to ni Bu ra şed və fəl sə fə dok to ru, fi  zik Corc Kann 
3D teks tu ra lı fır ça vu ruş la rın dan is ti fa də edə rək 
rəs mi tam rəng li for ma da bər pa et mə yə ça lı şıb-
lar. 

Ri ya ziy yat çı və art-di rek tor Jes per Eriks son 
ilə bir lik də iş lə yən iki alim müm kün olan ən yax şı 
nə ti cə ni əl də et mək üçün rent gen şüala rın dan, 
sü ni in tel lekt dən və 3D çap dan is ti fa də edib lər. 
Təd qi qat çı lar hol lan di ya lı rəs sa mın bu əsə ri ni 
ori ji nal və ziy yə ti nə qay ta ra bil mək üçün xü su si 
al qo ritm də ha zır la yıb lar.

“İki dö yü şən pəh lə va nın təs vi ri 1886-1887-ci 
il lər də yağ lı bo ya ilə 100x80 sm öl çü lü kə tan 
üzə rin də ya ra dı lıb. Bi zim ver si ya mı zın ori ji nal 
rəs mə nə qə dər bən zə di yi ni in di dən söy lə mək 

müm kün de yil. La kin bər pa et mə yə ça lış dı ğı mız 
rəsm əsə ri ori ji nal gö rü nü şə tam ya xın dır və bu, 
müasir tex no lo gi ya la rın kö mə yi ilə bu gün əl də 
edə bi lə cə yi miz ən uy ğun va si tə dir”, – de yə eks-
pert lər izah edib lər.

Bu nun la be lə, təd qi qat çı lar son tex no lo gi ya-
nın bu cür la yi hə lə rin ic ra sı üçün hə lə ki, mü-
kəm məl ol ma dı ğı nı da eti raf edir lər. 

Rəsm əsə ri ha zır da Hol lan di ya nın Kröl ler-
Mül ler Mu ze yin də qo ru nur.



“Mədəniyyət” qəzetinin kollektivi iş yoldaşları 
Şəmistan Yolçuzadəyə əzizi
Allahverdiyeva Məfarənin

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin.

8 www.medeniyyet.az

№65 (1938)
7 sentyabr 2022son səhifə

Baş redaktor: Vüqar Əliyev

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

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

“Mədəniyyət” qəzetinin kompüter mərkəzində səhifələnib, 
“Azərbaycan“ nəşriyyatında çap olunub. 
Tiraj: 5072. Sifariş: 2569
Buraxılışa məsul: Fariz Yunisli

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

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

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

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

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

642 il əv vəl...
8 sent yabr 1380-ci il də rus kn yaz lıq la rı ilə Qı zıl Or da nın qo şun

la rı ara sın da Ku li ko vo (Don ça yı nın sa hi lin də) dö yü şü olub. Vla di mir 
və Mosk va kn ya zı Dmit ri İva no vi çin (Dmit ri Dons koy) or du su Qı zıl 
Or da xa nı Ma ma yın baş çı lıq et di yi qo şun la rı məğ lub edib. Bu məğ
lu biy yət dən son ra Qı zıl Or da nın rus kn yaz lıq la rı üzə rin də hökm ran
lı ğı zəif ə di. Bu nun la be lə, mon qolta tar la rın hökm ran lı ğı na rəs mən 
1480ci il də son qo yul du.

210 il əv vəl...
7 sent yabr 1812-ci il də Ru si yaFran sa mü ha ri bə si ge di şin də Bo

ro di no kən di ya xın lı ğın da (in di ki Mosk va vi la yə ti nin Mo jaysk ra yo
nu nun əra zi sin də) bö yük dö yüş olub. İki bö yük sər kər də nin – Na po
leon la Ku tu zo vun üzüzə gəl di yi dö yüş də Fran sa qo şun la rı məğ lub 
olub. Na po leonun or du su 58 min nə fər (o cüm lə dən 47 ge ne ral), 
Ru si ya qo şun la rı 44 min nə fər (o cüm lə dən 23 ge ne ral) it ki ver miş di.

200 il əv vəl...
7 sent yabr 1822-ci il də Por tu qa li ya nın Cə nub Ame ri ka da kı ən bö

yük müs təm lə kə si olan Bra zi li ya müs tə qil li yi ni elan edib. Öl kə 1889cu 
il də Bri ta ni ya Fe de ra tiv Res pub li ka sı, 1891ci il də isə Bra zi li ya Bir ləş
miş Ştat la rı adı nı al dı.

121 il əv vəl...
6 sent yabr 1901-ci il də Buf a lo şə hə rin də (NyuYork şta tı) ke çi ri lən 

Pa na me ri ka sər gi si nin açı lı şın da iş ti rak edən ABŞın Pre zi den ti Vil yam 
MakKin li yə suiqəsd olub. Anar xist qrup laş ma üz vü Leon Çol qoş aç
dı ğı atəş lə onu ölüm cül ya ra la yıb. V.MakKin li 8 gün son ra və fat et di.

104 il əv vəl...
6 sent yabr 1918-ci 

il də Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti Mil li Şu ra
sı nın səd ri Mə həm məd 
Əmin Rə sul za də nin baş
çı lı ğı ilə nü ma yən də he
yə ti İs tan bul da Os man lı 
Sul ta nı VI Meh met Vah
det tin tə rə fin dən qə bul 
edi lib. Bu, Xalq Cüm hu
riy yə ti he yə ti nin ilk xa ri ci sə fə ri idi. Gö rüş də Cüm hu riy yə tə əla və hər bi 
yar dım və Ba kı nın azad olun ma sı mə sə lə si əsas möv zu olub.

97 il əv vəl...
7 sent yabr 1925-ci il də Vya na da (Avst ri ya) ke çi ri lən bey nəl xalq 

konf rans da Bey nəl xalq Ci na yət Po li si Ko mis si ya sı ya ra dı lıb. 1946
cı il də qu rum İn ter pol (Bey nəl xalq Po lis) ad lan dı rı lıb.

81 il əv vəl...
8 sent yabr 1941-ci il də İkin ci dün ya mü ha ri bə si ge di şin də Le

ninq ra dın blo ka da sı baş la nıb. Al man qo şun la rı 872 gün (1944cü il 
yan va rın 27dək) şə hə ri blo ka da da sax la sa lar da, ələ ke çi rə bil mə
di lər. Blo ka da baş la nan da şə hər də 2,9 mil yon nə fər var dı. On lar dan 
təx mi nən 800 mi ni ac lıq dan və bom bard man lar dan hə lak ol muş du.

54 il əv vəl...
6 sent yabr 1968-ci il də Bri ta ni ya nın Af ri ka nın cə nu bun da kı müs

təm lə kə si olan Sva zi lend müs tə qil li yi ni elan edib. Sva zi lend 1903
cü il də Bri ta ni ya nın pro tek to rat lı ğı na keç miş di.

31 il əv vəl...
5 sent yabr 1991-ci il də Pre zi dent Ayaz Mü təl li bov Azər bay can 

Res pub li ka sı Mü da fiə Na zir li yi nin ya ra dıl ma sı ba rə də fər ma nı ve rib. 
Ge ne ralley te nant Va leh Bər şad lı mü da fiə na zi ri tə yin edi lib. Am ma 
öl kə nin hə lə or du su yox idi. 9 okt yabr da Ali So vet Azər bay can Si lah
lı Qüv və lə ri nin ya ra dıl ma sı haq qın da qa nun qə bul et di.

7 sent yabr 1991-ci il də er mə ni təx ri bat çı dəs tə lə ri Dağ lıq Qa
ra bağ Mux tar Vi la yə ti Had rut ra yo nu nun (in di Xo ca vənd ra yo nun 
tər ki bin də dir) Tuğ kən din də 2 azər bay can lı sa ki ni öl dü rüb. Hə min 
gün Xan kən di ya xın lı ğın da sər ni şin av to bu su nun atə şə tu tul ma sı 
nə ti cə sin də 3 azər bay can lı öl dü rü lüb, 4 nə fər ya ra la nıb.

8 sent yabr 1991-ci il də Azər bay can da ilk pre zi dent seç ki lə ri ke
çi ri lib. Öl kə də ki ək sər si ya si qüv və lə rin boy kot et di yi və al ter na tiv 
na mi zə din ol ma dı ğı seç ki lər də Azər bay can KP MKnın 1ci ka ti bi 
Ayaz Mü təl li bo vun pre zi dent se çil di yi elan edi lib. Mü təl li bov 1990cı 
ilin ma yın da Ali So vet tə rə fin dən pre zi dent se çil miş di.

30 il əv vəl...
8 sent yabr 1992-ci il də Azər bay can la Ya po ni ya (öl kə mi zin müs

tə qil li yi ni 1991ci il de kab rın 28də ta nı mış dı) ara sın da dip lo ma tik 
mü na si bət lər qu ru lub.

24 il əv vəl...
8 sent yabr 1998-ci il də Ba kı da ta ri xi İpək Yo lu nun bər pa sı ilə 

bağ lı Av ro pa Bir li yi nin TRA CE CA (Av ro paAsi ya nəq liy yat dəh li zi) 
la yi hə si üz rə bey nəl xalq konf rans ke çi ri lib. 32 öl kə nin (o cüm lə dən 
9 öl kə baş çı sı), 12 bey nəl xalq təş ki la tın iş ti rak et di yi konf rans da Av
ro paQaf qazAsi ya bey nəl xalq nəq liy yat dəh li zi nin ya ra dıl ma sı haq
qın da mü qa vi lə im za la nıb.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Ankarada “Beynəlxalq Anadolu Günləri” 
festivalında “Azərbaycan otağı”

AnkaranınEtimesgutBə
lədiyyəsitərəfindən24cü
“BeynəlxalqAnadoluGünləri”
MədəniyyətvəSənətFestivalı
təşkilolunub.

Fes ti val Bey nəl xalq Türk Mə
də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY, 
Azər bay can, Öz bə kis tan Qa za
xıs tan, Qır ğı zıs tan, Şi ma li Kipr 
Türk Cüm hu riy yə ti nin sə fir lik lə
ri və di gər qu rum la rın dəs tə yi ilə 
ger çək lə şib.

26 av qust – 4 sent yabr ta rix
lə ri ni əha tə edən fes ti va lın məq
sə di türk döv lət lə ri və xalq la rı nın 
bir li yi ni, bə ra bər li yi ni da ha da 
möh kəm lən dir mək, mə də niy yət 
və in cə sə nə ti nin ya şa dıl ma sı
na, təb li ği nə töh fə ver mək dir. 

Tür ki yə də ki sə fir li yi miz tə
rə fin dən fes ti val çər çi və sin də 
“Azər bay can ota ğı” qu ru lub. 

Bu ra da Azər bay ca nın zən gin 
mə də niy yə ti, ta ri xi, in cə sə nə
ti təb liğ olu nur. Bö yük ma raq la 

qar şı la nan “Azər bay can ota
ğı”nda zi ya rət çi lə rə mə də ni 
zən gin lik lə ri miz haq qın da mə lu
mat ve ri lib. 

Fes ti va lın ilk gün lə rin də 
TÜRK SOY, Qars, Ər da han, İğ
dır və Ada na nı təm sil edən ay
rıay rı qu rum lar tə rə fin dən mə
də ni proq ram lar təş kil olu nub. 
Son ra kı gün lər də qeyd olu nan 
sə fir lik lə rin və müx tə lif dər nək 
və qu rum la rın iş ti ra kı ilə ma
raq lı təd bir və təq di mat lar real
la şıb. 

Fes ti val sent yab rın 4də Türk 
Bəy lə ri Kənd Mey da nın da Eti
mes gut Bə lə diy yə si və Azər
bay can Sə fir li yi nin təş kil et di yi 
kon sert proq ra mı ilə ba şa ça
tıb.

Almaniya paytaxtında 
Şuşa rüzgarı

Almaniyanınpaytaxtı
Berlindəmədəniyyət
paytaxtımızŞuşanın
270illiyinəhəsrolun

muşkonsertkeçirilib.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko
mi tə sin dən bil di ri lib ki, ko mi
tə nin dəs tə yi və Al ma ni ya da 
fəaliy yət gös tə rən “Kha riBül
bül“ Azər bay can Mə də niy yət 
Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə baş 
tu tan kon sert Şu şa nın qə dim, 
ey ni za man da müasir ta ri xi ni, 

44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin
də şan lı Qə lə bə mi zi, həm çi nin 
Dias por Gənc lə ri nin Üçün cü 
Yay Dü şər gə si ni əks et di rən 
vi deogö rün tü lə rin nü ma yi şi ilə 
baş la yıb.

Son ra Ba kı dan gəl miş “Ritm” 
rəqs qru pu nun ifa sın da Azər
bay ca nın mil li rəqs lə ri təq dim 
edi lib.

Təd bi rin so nun da Al ma ni
ya Azər bay can lı la rı Al yan sı nın 
sədr müavi ni, “Kha riBül bül” 
Azər bay can Mə də niy yət Mər

kə zi nin səd ri Sev da Bə də liori və 
di gər lə ri çı xış edə rək iş ti rak çı la

ra və qo naq la ra min nət dar lıq la
rı nı bil di rib lər.

Daşkənddəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 
Özbəkistanın Müstəqillik Günü

DaşkənddəkiHeydərƏli
yevadınaAzərbaycan
MədəniyyətMərkəzin
də(AMM)Özbəkistanın

müstəqilliyinin31ciildönü
mümünasibətiləbayram
tədbirikeçirilib.Şənliyə
gələnlərəvvəlcəmərkəzin
foyesindəyaradılan“İstiqlalı
nın31ciildönümümübarək,
əzizÖzbəkistan!”adlıkitab
vəfotoşəkillərdənibarətsər
giilətanışolublar.

Təd bir də Öz bə kis tanAzər
bay can Dost luq Cə miy yə ti nin 
rəh bər li yi, yer li azər bay can lı lar, 
qar daş öl kə nin mə də niy yət xa
dim lə ri, zi ya lı lar, ali mək təb lə rin 
müəl lim lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bir iş ti rak çı la rı nı bay ram 
mü na si bə ti lə təb rik edən AMM
in di rek to ru Sa mir Ab ba sov Öz
bə kis ta nın müs tə qil lik il lə rin də 
in ki şa fın dan da nı şıb. De yib ki, 
Öz bə kis tan Pre zi den ti Şav kat 
Mir zi yo ye vin rəh bər li yi ilə öl kə

də si ya si, iq ti sa di, mə də nihu
ma ni tar və di gər sa hə lər də kök
lü is la hat lar apa rı lıb.

Di rek tor bu ilin iyun ayın da 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin Öz bə kis ta na rəs mi sə
fə ri haq qın da da da nı şıb, Öz
bə kis ta nın döv lət baş çı sı ilə 
sə mə rə li da nı şıq lar apa rıl dı ğı
nı, əmək daş lı ğın də rin ləş di ril

mə si is ti qa mə tin də sə nəd lər 
im za lan dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb: 
“Bu nun la da Azər bay can la Öz
bə kis tan ara sın da əmək daş
lı ğın ye ni mər hə lə si nin əsa sı 
qo yu lub”.

S.Ab ba sov 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə si haq qın da da mə lu
mat ve rib, bil di rib ki, Pre zi dent 
Şav kat Mir zi yo ye vin tə şəb bü sü 

ilə Öz bə kis tan iş ğal dan azad 
olu nan Fü zu li şə hə rin də bö yük 
bir or ta mək tə bin ti kin ti si ni öz 
üzə ri nə gö tü rüb və təh sil oca ğı
nın ti kin ti la yi hə si ar tıq Azər bay
can Hö ku mə ti nə təq dim edi lib.

“Öz bə kis tanAzər bay can” 
Dost luq Cə miy yə ti nin ic ra çı di
rek to ru, pro fes sor Er kin Nu rid
di nov və Öz bə kis tan Mil li Uni
ver si te ti nin pro fes so ru Ni gi na 
Şer mu xam me do va öl kə lə ri miz 
ara sın da dost luq əla qə lə ri nin 
ge niş lən di ril mə si, elm sa hə
sin də əmək daş lı ğın də rin ləş
di ril mə si nin əhə miy yə ti ni qeyd 
edib lər. 

Son ra Azər bay can Mə də
niy yət Mər kə zi nin nəz din də ki 
“Azər bay can qız la rı” rəqs an
samb lı nın üzv lə ri mil li rəqs lə ri
mi zi, Ba kı dan gə lən gənc mü
ğən ni Meh di Hə sə nov, həm çi nin 
Rə na Əzi zo va, Yu sif Əli yev, 
Ti mur Rəh ma nov və Dav ron 
Ka dı rov Azər bay can və öz bək 
mah nı la rı nı ifa edib lər.

Bakıda hind modası 
nümayişi

Hindista
nınBakıdakı
səfirliyi“ANM
Exhibitions”
sərgişirkətiilə
birgə“JWMa
rirottAbşeron
Bakı”meh
manxanasın
da“Hindistan
yaradıcılığı
səhnədə”adlı
eksklüzivmo
danümayişi
təşkiledib.

Təd bir də rəs mi lər, ti ca rət pa la ta la
rı nın nü ma yən də lə ri, iş adam la rı və 
me dia iş çi lə ri, ha be lə Hin dis ta nın ta
nın mış di zay ner lə ri – “CTC Mall”dan 
Su deş Çab ra, “Ma jes tic by Jap nah” 
bren din dən Har mit və Qam bir Cap
nah, “De Beau” bren din dən Bhav na 
Şar ma və Sa mant Çauhan iş ti rak 
edib lər. Mo da şousu nun rəh bə ri və 
xo reoq ra fı Anup Ba ner ci dir.

Hin dis ta nın Azər bay can da kı mü
vəq qə ti iş lər və ki li Vi nay Ku mar 
təd bir də çı xı şın da bil di rib ki, bu 
eksk lü ziv mo da nü ma yi şi Hin dis tan 
sə fir li yi tə rə fin dən öl kə si nin müs tə
qil li yi nin 75 il li yi ni qeyd et mək məq
sə di lə hə ya ta ke çi ri lən “Aza di Ka 
Am rit Ma hot sav” tə şəb bü sü çər çi
və sin də təş kil olu nan sil si lə təd bir
lər dən bi ri dir. 

V.Ku mar Hin dis ta nın dün ya nın 
ikin ci ən bö yük teks til və ge yim is
teh sal çı sı ol du ğu nu vur ğu la yıb. De
yib ki, to xu cu luq və ge yim sə na ye si 

Hin dis tan ÜDMin 2,3 faizi ni və ix
ra cı nın 12 faizi ni təş kil edir. Öl kə də 
45 mil yo na ya xın in san teks til və əl 
to xu cu lu ğu sek to run da ça lı şır. 

Dip lo mat həm çi nin Hin dis tan və 
Azər bay can ara sın da teks til və ge
yim sek to run da əmək daş lıq üçün 
ge niş im kan la rın ol du ğu nu bil di rib. 
Vur ğu la yıb ki, bu mo da nü ma yi şi iki 
öl kə ara sın da iki tə rəf i iq ti sa di əla
qə lə rin in ki şa fı na kö mək edə cək.

O, ta ma şa çı la rı sent yab rın 2dən 
12dək Ba kı İd man Sa ra yın da ke çi
ri lə cək “Best of In dia” sər gi si ni zi ya
rə tə, Hin dis tan dan gə ti ri lən yük sək
key fiy yət li məh sul və xid mət lər lə 
ta nış ol ma ğa də vət edib. 

Azər bay can lı mo del lə rin nü ma
yiş et dir di yi hind sa ri lə ri, gə lin lik le
han qa lar və ko li lər, şal var və kost
yum lar, Qərb sti lin də olan şən lik 
ge yim lə ri, yük sək dəb ge yim lə ri ta
ma şa çı lar tə rə fin dən ma raq la qar şı
la nıb.

79-cu Venesiya Film Festivalında 
23 ekran əsəri yarışır

Avqustun31dədünyanınənməşhurkinoforumların
danolan79cuVenesiyaFilmFestivalıbaşlanıb.

11 gün ər zin də “Pa laz zo del Ca si no” və “Li do di Ve
ne zia” sa lon la rın da dün ya ki no su nun ye ni əsər lə ri ic ti
maiy yə tə nü ma yiş et di ri lə cək. Ümu mi lik də mü sa bi qə də 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin dən 23 ek ran əsə ri nü ma yiş 
olu na caq.

“Çox lu ul duz lar göz lə ni lir, qır mı zı xal ça hər gün do la
caq. Ti mo ti Şa la me, Pe ne lo pa Kruz, Vir ci ni Efi ra, Har ri 
Stayls ar tıq iş ti rak la rı nı təs diq lə yib lər”, – de yə fes ti va lın 
di rek to ru Al ber to Bar be ra vur ğu la yıb.

Fes ti val müx tə lif qi tə lər də çə kil miş bir ne çə fil min nü
ma yi şi ilə açı la caq. On la rın ara sın da ame ri ka lı re jis sor 
Noa Baum ba xın “Ağ səsküy” fil mi də var. Ek ran əsə ri nin 
sü je ti Don De lil lo nun ey niad lı ro ma nı əsa sın da qu ru lub. 
Əsas rol lar da Adam Dray ver və Qre ta Qer viq çə ki lib lər. 
Kann ki no fes ti va lın dan fərq li ola raq, Ve ne si ya da “Netf ix” 
tə rə fin dən bu ra xı lan film lər də müs bət qar şı la nır və bu, 
hə min film lə rə mü sa bi qə də iş ti rak et mək im ka nı ve rir.

Fes ti va lın əsas mü sa bi qə sin də iş ti rak edən ek ran əsər
lə ri ara sın da ən çox göz lə ni lən lər dən bi ri də məş hur iran
lı re jis sor Cə fər Pə na hi nin “Ayı lar sız” fil mi dir. Fil min baş 
qəh rə ma nı C.Pə na hi nin özü nün can lan dır dı ğı re jis sor 
ob ra zı dır. Mə lum ol du ğu ki mi, C.Pə na hi uzun müd dət tə
qib lə rə mə ruz qa lıb və bu, onun çək di yi ek ran əsə rin də 
də ək si ni ta pıb.

79cu Ve ne si ya Film Fes ti va lı sent yab rın 10da ba şa 
ça ta caq.
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