
Azər bay can mə də niy yə ti nin pay tax tı 
Şu şa da ta ri xən söz lə sə nət hə mi şə qo şa 
ad dım la yıb. XIX əsr də şə hə rin mu si qi 
yı ğın caq la rı ilə ya na şı poezi ya məc lis lə ri 
də ədə bi-mə də ni mü hi tin in ki şa fın da mü-
hüm rol oy na yıb. Bu ədə bi məc lis lər dən 
ən məş hu ru 1864-cü il də fəaliy yə tə baş la-
yan “Məc li si-üns” (“Dost luq məc li si”) olub.

Şu şa lı şair lər Mir zə Rə him Fə na və Ha cı 
Ab bas Aga hın tə şəb bü sü ilə döv rün gör kəm-
li zi ya lı sı Mir zə Əli Qa zi nin məd rə sə sin də 
təş kil olu nan söz sə nə ti məc li si bir müd dət 
son ra Ha cı Ab bas Aga hın evin də ke çi ri lib. 
1872-ci il dən isə gör kəm li şairə, so nun cu 
Qa ra bağ xa nı Meh di qu lu xan Ca van şi rin qı-
zı Xur şid ba nu Na tə va nın hi ma yə si və rəh-
bər li yi ilə onun evin də da vam edən “Məc li si-
üns”ün fəaliy yə ti da ha da ge niş lə nib.

Mir zə Ələs gər Növ rəs, Mir zə Hə sən Yüz-
ba şov, İs gən dər bəy Rüs təm bə yov, Mir zə 
Sa diq Pi ran, Ba xış bəy Sə bur, İs ma yıl bəy 
Da ru ğə, Mə şə di Nə sir Löv hi – ümu mi lik də 
otuz dan çox ta nın mış şu şa lı şair məc li sin 
daimi üzv lə ri idi lər.

“Məc li si-üns”ə Na tə va nın rəh bər lik et mə-
si onun şöh rə ti nin art ma sı na tə sir gös tə rib. 

Məc li sin fəaliy yə ti mün tə zəm şə kil al dıq ca və 
üzv lə ri nin sa yı art dıq ca onun sə da sı Qa ra-
ba ğın hü dud la rı nı aşır. Şa ma xı dan S.Ə.Şir-
va ni, M.Bi xud, A.Zü hu ri, Şə ki dən İ.Na kam, 
Ba kı dan A.Mü ni ri, Nax çı van dan M.T.Sid qi, 
Lən kə ran dan M.İ.Qa sir Şu şa ya – “Məc li si-
üns”ün adı na mək tub ya za raq bu ye ni ədə bi 
məc li si təq dir edir lər.

“Məc li si-üns”ün fəaliy yə ti 1897-ci ilə dək – 
Xan qı zı Na tə va nın və fa tı na qə dər da vam 

edib. Əla mət dar fakt dır ki, qa la-şə hə ri miz Şu-
şa nın 270 ya şı nı sil si lə təd bir lər lə qeyd et di-
yi miz 2022-ci il də  Xur şid ba nu Na tə va nın da 
ana dan ol ma sı nın 190 il li yi dir. Yu bi ley döv lət 
baş çı sı nın mü va fi q sə rən ca mı ilə qeyd olu nur. 
Yu bi ley ilin də gör kəm li şairə nin adı nın “Məc li-
si-üns”lə qo şa çə kil mə si də tə biidir. Na tə va nın 
və fa tın dan 125 il son ra “Məc li si-üns” də azad 
Şu şa da bər pa olun du.

davamı səh. 3-də
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Bölgələrdə 
“Şuşa İli” 
tədbirləri
davam edir

səh. 4

Bədii təhsil müəssisələrinə
müəllimlərin işə qəbulu üzrə

müsahibə mərhələsi başa çatıb

səh. 3

TÜRKSOY 
Opera Günləri 
Fikrət Əmirovun 
100 illiyinə
həsr edilib

səh. 8

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

“Məclisi-üns” azad Şuşada bərpa olundu
125 il sonra eyni məkanda...

“Suğra və oğulları” Daşkənd festivalında

Xə bər ver di yi miz ki mi, 14-18 sent yabr ta ri xin də Öz bə kis ta nın 
pay tax tı Daş kənd də ke çi ri lə cək “İpək Yo lu nun dür da nə si” bey-
nəl xalq film fes ti va lın da öl kə miz də təm sil olu na caq.

Daş kənd də ki Hey dər Əli yev adı na AMM-dən ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, fes ti val da ki no re jis sor İl qar Nə cə fi n “Suğ ra və oğul la rı” fi l mi 
təq dim olu na caq. Ba kı Me dia Mər kə zi, “Bu ta fi lm”, “Ari zo na Pro-
duc tions” (Fran sa) və “Sa lar fi lm”in (Al ma ni ya) bir gə is teh sa lı olan 
fi lm də İkin ci Dün ya mü ha ri bə si döv rün də Azər bay can da, uc qar 
kənd də ya şa yan in san la rın ta le yin dən bəhs olu nur. Fil min çə ki liş-
lə ri 2019-cu il də apa rı lıb.

Qeyd edək ki, Öz bə kis ta nın pay tax tın da hə lə so vet döv rün də 
ke çi ri lən bey nəl xalq fes ti val uzun fa si lə dən son ra, 2021-ci il də 
“İpək Yo lu nun dür da nə si” adı al tın da bər pa olu nub. Buil ki ki no fes-
ti val da 40-dək  öl kə nin iş ti ra kı nə zər də tu tu lub. 

Sent yab rın 15-də fes ti val çər çi və sin də Hey dər Əli yev adı na 
AMM-də “Azər bay can ki no su gün lə ri” açı la caq. 17 sent yabr da 
“Suğ ra və oğul la rı” fi l mi Bu xa ra şə hə rin də də nü ma yiş et di ri lə cək.

Ali Baş Komandan Silahlı Qüvvələrin 
rəhbər heyəti ilə operativ müşavirə keçirib

Yaranmış gərginliyin məsuliyyəti
Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə düşür

Sent  yab  rın 13-də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti, Si  lah  lı 
Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da  nı İl  ham Əli  yev Er  mə  nis  tan  -A  zər -
bay  can sər  hə  din  də Er  mə  nis  ta  nın tö  rət  di  yi təx  ri  bat  lar  la bağ  lı 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin rəh  bər he  yə  ti  nin 
iş  ti  ra  kı ilə ope  ra  tiv mü  şa  vi  rə ke  çi  rib.

Mü şa vi rə də aidiy yə ti üz rə mə ru zə lər təq dim edi lib, Er mə nis tan 
si lah lı qüv və lə ri nin iki döv lə tin sər hə din də tö rət di yi təx ri bat la rın 
qar şı sı nın alın dı ğı, bü tün mü va fi q və zi fə və tap şı rıq la rın ye ri nə ye-
ti ril di yi bil di ri lib. Qeyd olu nub ki, ya ran mış gər gin li yin mə su liy yə ti 
tam şə kil də Er mə nis ta nın si ya si rəh bər li yi nin üzə ri nə dü şür. Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Si lah lı Qüv və lə ri sər həd bo yun ca ope ra tiv 
və ziy yə tə nə za rət edir.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev sent yab rın 13-də ABŞ Döv lət De par ta men-

ti nin Qaf qaz da nı şıq la rı üz rə baş mü şa vi ri Fi lip Ri ke ri qə bul edib.
Gö rüş də sent yab rın 13-də Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin iki 

öl kə nin sər hə di nin Kəl bə cər, La çın və Zən gi lan is ti qa mət lə rin də 
tö rət di yi ge niş miq yas lı təx ri bat lar mü za ki rə olu nub.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Azər bay ca nın Er mə nis ta nın bu təx ri bat la-
rı na ca vab təd bir lə ri hə ya ta ke çir di yi ni və baş ver miş təx ri bat la ra 
gö rə bü tün mə su liy yə tin Er mə nis ta nın si ya si-hər bi rəh bər li yi nin 
üzə ri nə düş dü yü nü qeyd edib.

Qeyd edək ki, sent yab rın 13-də ABŞ döv lət ka ti bi An to ni Blin ken ilə 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev ara sın da te le fon da nı şı ğı olub.

Vətən sağ olsun! 
Sent yab rın 12-si ge cə və 13-ü sə hər saat la rın da Er mə nis tan 
si lah lı qüv və lə ri tə rə fin dən Azər bay can-Er mə nis tan döv lət 
sər hə di nin Daş kə sən, Kəl bə cər, La çın və Zən gi lan is ti qa mət lə-
rin də ge niş miq yas lı təx ri bat tö rə di lib.

Mü da fi ə Na zir li yi nin yay dı ğı mə lu mat da bil di ri lir ki, ge niş miq-
yas lı təx ri ba tın qar şı sı alı nar kən Azər bay can Or du sun dan 42, 
Döv lət Sər həd Xid mə tin dən isə 8 hər bi qul luq çu ol maq la ümu mi-
lik də Si lah lı Qüv və lə rin 50 hər bi qul luq çu su şə hid olub.

Pre zi dent İl ham Əli yev sent yab rın 13-də Er mə nis tan si lah lı 
qüv və lə ri nin ge niş miq yas lı təx ri ba tı nə ti cə sin də hə lak olan hərb-
çi lər lə bağ lı pay la şım edib.

Pay la şım da de yi lir: “Sent yab rın 13-də Er mə nis tan si lah lı qüv və lə-
ri nin Azər bay ca nın Kəl bə cər, La çın, Daş kə sən və Zən gi lan ra yon la rı 
is ti qa mə tin də tö rət di yi ge niş miq yas lı təx ri bat la rın qar şı sı nı alan za-
man şə hid ol muş hər bi qul luq çu la rı mı zın ailə lə ri nə, ya xın la rı na və 
bü tün Azər bay can xal qı na də rin hüzn lə baş sağ lı ğı ve ri rəm. Al lah şə-
hid lə ri mi zə rəh mət elə sin! Şə hid lə ri mi zin qa nı yer də qal ma dı!”.

mövzunun davamı səh. 2-də

Bölgə səhnələrinə nəzər 

Ö
l kə teatr la rı növ bə ti möv-
süm hə yə ca nı nı ya şa yır. 
Ta ma şa çı lar la gö rü şə 
ha zır köh nə-ye ni səh nə 

iş lə ri ilə ya na şı, tə zə ide ya lar la 
da gə lən lər az de yil. Bu ak tiv lik 
pay taxt dan kə nar da kı teatr lar-
da da mü şa hi də olu nur.

Baş la yaq Ba kı ya ən ya xın Sum-
qa yıt Döv lət Dram Teat rın dan. Sə-
nət oca ğın da ötən həf tə ye ni möv-
sü mün baş lan ma sı ilə bağ lı ic las 
ke çi ri lib. Teat rın di rek to ru və zi fə si-
ni ic ra edən Əmək dar ar tist Vi da di 
Məm mə dov ye ni möv sü mün həm 
də sə nət oca ğı üçün yu bi ley (55-ci 
möv süm) ol du ğu nu xa tır la da raq bu 
mə na da re per tuar si ya sə ti nin da ha 
da zən gin nə zər də tu tul du ğu nu bil-
di rib. Qeyd olu nub ki, re per tuar da 
ye ni ta ri xi mi zin şan lı sə hi fə si olan  
44 gün lük Və tən mü ha ri bə si nə, və-

tən pər vər lik  möv zu su na da xü su si 
yer ay rı la caq.

Teat rın baş re jis so ru, Xalq ar tis ti 
Fi ru din Mə hər rə mov ye ni möv süm-
də ha zır lan ma sı nə zər də tu tu lan ta-
ma şa lar ba rə də da nı şıb. Bil di rib ki, 
teat rın uşaq ta ma şa la rı na da bö yük 
ma ra ğı var. Ötən il lər də “Qa ra ca 
qız”, “Tıq-tıq xa nım”, “Göy çək Fat-
ma”, “Da nı şan gə lin cik” ki mi ta ma-
şa lar ha zır la nıb. Tez lik lə bu sı ra ya 
A.Lindq re nin “Ba la ca və Karl so nun 
ma cə ra la rı” (re jis sor Va sif Məm-
mə dov) əla və olu na caq. Bun dan 
əla və, ötən möv süm dən məşq lə ri 
baş la nı lan Ü.Ha cı bəy li nin “O ol ma-
sın, bu ol sun” (qu ru luş çu re jis sor 
Əmək dar ar tist Na mis Şir məm-
mə dov) və Ə.Haq ver di ye vin “Kim-
dir mü qəs sir?” (qu ru luş çu re jis sor 
Fuad Ka zı mov) ya xın vaxt lar da 
təh vil ve ri lə cək.

davamı səh. 4-də

Moskvadakı “Azərbaycan” pavilyonunda “iki sevgi şəhəri” 

Ru si ya pay tax tın da kı Xalq 
Tə sər rü fa tı Nailiy yət lə-
ri Sər gi sin də ki (XTNS) 
“Azər bay can” daimi 

pa vil yo nun da “Mosk va-Ba kı: 
iki sev gi şə hə ri” ad lı fes ti val 
ke çi ri lib.

Sent yab rın 10-11-də Mosk va 
şə hə ri nin 875 il li yi nə həsr olun-
muş təd bir “MBA-Mosk va” ban-
kı, “Ser gey And ri ya ka nın Ak va rel 
və Zə rif Sə nət lər Aka de mi ya sı”, 

“Res to mar ket by Va silc huk Brot-
hers” ilə bir gə təş kil edi lib.

Mosk va lı la ra və şə hə rin qo naq-
la rı na xo reoq raf Rə na İb ra hi mo-
va nın rəh bər lik et di yi “Ala göz” və 
Fat ma Nə zər li nin “Xa rı bül bül” an-
sambl la rı nın ifa sın da Azər bay can 
rəqs lə ri, mü ğən ni Emil Qə di ro vun 
ifa sın da mah nı lar, açıq sə ma al-
tın da Azər bay ca nın şah plo vu nun 
ha zır lan ma sı və ənə nə vi süf rə yə 
ve ril mə si şousu təq dim olu nub, 
mil li şir niy yat la rın bə zə dil mə si, 

elə cə də qu tab bi şi ril mə si üz rə 
us tad dərs lə ri ke çi ri lib.

Uşaq lar isə va li deyn lə ri ilə 
bir gə “Ser gey And ri ya ka nın 
Ak va rel və Zə rif Sə nət lər Aka-
de mi ya sı”nın us tad dərs lə rin-
də iş ti rak edib lər: nar şək lin də 
ke ra mi ka mə mu lat la rı na na xış 
vu rub, Mosk va və Ba kı ya həsr 
olu nan vik to ri na da, du lus çu luq 
sə nə tin də bi lik və ba ca rıq la rı nı 
sı na yıb lar.

davamı səh. 8-də

Sent yab rın 12-də Lat vi-
ya Mil li Ki tab xa na sın da 
“Da hi Azər bay can şairi 
və mü tə fək ki ri Ni za mi 

Gən cə vi ir si və onun ümum-
bə şə ri də yər lə rin təş viq edil-
mə si nə tə si ri” möv zu sun da 
bey nə xalq sim po zium 
ke çi ri lib.

Azər bay ca nın Ri qa da kı sə-
fi r li yi və Azər bay can Mil li Ki tab-
xa na sı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
ger çək lə şən təd bir də bu öl kə də-
ki dip lo ma tik kor pu sun, mə də-
niy yət, in cə sə nət və aka de mik 
dairə lə rin nü ma yən də lə ri, tə lə-
bə lər iş ti rak edib lər.

Öl kə mi zin Lat vi ya da kı sə fi  ri El-
nur Sul ta nov iş ti rak çı la rı sa lam-
la ya raq sim po ziumun önə mi ni 
qeyd edib, təd bi rin Lat vi ya-Azər-
bay can mə də ni və hu ma ni tar əla-
qə lə ri nə töh fə ol du ğu nu  de yib.

Sə fi r diq qə tə çat dı rıb ki, Ni za-
mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi 
da hi şairin öl məz ir si ni dün ya da 

təş viq edən mü hüm bey nəl xalq 
plat for ma dır. Mər kə zin fəaliy yə-
tin də Lat vi ya nın sa biq pre zi dent-
lə ri Vay ra Vi ke-Frey ber qa, Val dis 
Zat lers və Ray monds Ve yo ni sin 
fəal iş ti rak et dik lə ri vur ğu la nıb.

Lat vi ya Mil li Ki tab xa na sı nın ic-
ra çı di rek to ru Dzint ra Mu ka ne öl-
kə mi zin sə fi r li yi ilə əmək daş lıq dan 
da nı şıb, ötən il sə fi r lik tə rə fi n dən 
ki tab xa na ya hə diy yə edi lən ki-
tab la ra gö rə tə şək kü rü nü bil di rib. 

D.Mu ka ne Lat vi ya Mil li Ki tab xa na-
sı nın Ni za mi Gən cə vi ir si nə ma ra-
ğı nı ifa də edib və onun əsər lə ri nin 
la tış di li nə tər cü mə olun ma sı nı ar-
zu la dı ğı nı vur ğu la yıb.

Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın 
Ki tab xa na-in for ma si ya xid mə ti və 
bey nəl xalq əla qə lər üz rə di rek tor 
müavi ni Ədi bə İs ma yı lo va sim po-
zium da “Ni za mi Gən cə vi ir si dün-
ya ki tab xa na la rın da” möv zu sun-
da təq di mat la çı xış edib. O, da hi 
şairin dün ya ki tab xa na la rın da sax-
la nı lan əl yaz ma la rı haq qın da ət-
rafl  ı mə lu mat ve rib, Mil li Ki tab xa na 
tə rə fi n dən Ni za mi Gən cə vi ir si nin 
qo run ma sı və təb li ği is ti qa mə tin də 
gö rü lən iş lər dən bəhs edib, həm çi-
nin bö yük mü tə fək ki rin əsər lə ri nin 
əl yaz ma la rın dan da nı şıb.

davamı səh. 2-də

V ANİMAFİLM festivalı sona çatıb
Xə bər ver di yi miz ki mi, 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 lib. Mə-
də niy yət Na zir li yi, Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı, 
Qa ra bağ Dir çə liş Fon du, Azər bay can Ya ra dı cı Sə na ye lər 
Fe de ra si ya sı, “Cul tu re Net work House” As so siasi 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 la rın tə rəf daş lı ğı ilə ger çək lə şən 
buil ki fes ti va lın de vi zi “Bir bi let – bir ağac” idi.

Sent yab rın 11-də Ni za mi Ki no Mər kə zin də fes ti va lın bağ-
la nı şı və qa lib lə rin mü ka fat lan dı rıl ma sı mə ra si mi ke çi ri lib. 
Mün sifl  ər he yə ti nin üz vü Es ra Əli ye va qeyd edib ki, fes ti va lın 
bi let sa tış la rın dan 4119 ma nat pul yı ğı lıb. Bu və sait lə iş ğal dan 
azad edi lən əra zi lər də 412 ağac əki lə cək.

Fes ti va lın “Ən yax şı qı sa met raj lı ani ma si ya fi l mi” – Qran pri 
mü ka fa tı qa li bi nin adı nı Mə də niy yət Na zir li yi Audiovi zual və in-
te rak tiv me dia şö bə si nin mü di ri Rü fət Hə sə nov açıq la yıb. Mü ka-
fa ta fran sa lı re jis sor Aman di ne Me ye rin “İki tru ba üçün he ka yə” 
(“A Story for 2 Trum pets”) fi l mi la yiq gö rü lüb. Bu no mi na si ya da 
xü su si se çim mü ka fa tı nı isə ABŞ-dan re jis sor Owen Klat te nin 
“Ağac dan” (“Of Wood”) fi l mi qa za nıb.

davamı səh. 5-də

Latviyada Nizami irsinə dair simpozium 
və Natəvana həsr edilmiş seminar
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Mədəniyyət naziri ABŞ-ın Etnik Anlaşma 
Fondunun prezidenti ilə görüşüb

MədəniyyətnaziriAnarKərimovsentyabrın13-dəölkəmizdə
səfərdəolanABŞ-ınEtnikAnlaşmaFondununtəsisçisivəpre-
zidentiravvinMarkŞnayerləgörüşüb.

Görüşdə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ötən il irəli sürülən
“Mədəniyyət naminə sülh” (Peace4Culture) qlobal kampaniyası
müzakirəolunub.
SözügedənqlobalçağırışınbuilinmayayındaBMT-ninSivili-

zasiyalarAlyansında keçirilən təqdimatmərasimi haqqında da-
nışannazirdeyibki,MarkŞnayevbulayihəninəsastərəfdaşvə
spikerlərindənolub.AnarKərimovbubeynəlxalqçağırışagöstər-
diyidəstəyəgörəqonağatəşəkkürünübildirib.
MarkŞnayevmədəniyyətlərarasıvədinlərarasıdialoqdaəmək-

daşlıq baxımındanAzərbaycanı lider ölkələrdən hesab etdiyini
vurğulayıb.O, “Mədəniyyətnaminəsülh”qlobalkampaniyasına
bundansonradadəstəkgöstərəcəyinidiqqətəçatdırıb.

İstiqlal Muzeyində Əhməd Cavad haqqında 
kitabın təqdimatı

Sentyabrın13-dəMilliMəclisinMədəniyyətkomitəsivəAzərbay-
canİstiqlalMuzeyinintəşkilatçılığıiləAzərbaycanədəbiyyatının
görkəmlinümayəndəsi,istiqlalşairiƏhmədCavadın(1892-1937)
anadanolmasının130,vəfatının85-ciildönümümünasibətilə
tədbirvə“TürkruhununbayrağıƏhmədCavad”kitabınıntəqdi-
matıkeçirilib.KitabınmüəllifləriMilliMəclisinMədəniyyətkomi-
təsininsədriQənirəPaşayevavəAMEAFəlsəfəvəSosiologiya
İnstitutununaparıcıelmiişçisi,dosentFaiqƏləkbərlidir.

ƏvvəlcəşəhidlərimizinəzizxatirəsiehtiramlayadedilibvəDöv-
lətHimnisəsləndirilib.
Tədbirin aparıcısı,MilliMəclisinMədəniyyət komitəsinin eks-

pertiƏkbərQoşalıTürkiyətürkcəsindənəşrolunankitabhaqqın-
daməlumatverib.
İstiqlalMuzeyinindirektoruSədiMiresyiblidiqqətəçatdırıbki,

ƏhmədCavadömrünü,canını,bütünvarlığınıtürkçülükvəturan-
çılıqideyalarınahəsredib.TürkiyəvəAzərbaycanınmüstəqilliyi
yolundayorulmazfəaliyyətgöstərənistiqlalşairimizinəzizxatirəsi
onmilyonlarlainsanınqəlbindəyaşayır.
MillətvəkiliQənirəPaşayevaçıxışındavurğulayıbki,bugünƏh-

mədCavadTürkdünyasınısevənkönüllərdəyaşayır,şeirləridillər
əzbəridir:“ƏhmədCavadhərcürməhdudiyyətə,basqıyabaxma-
yaraqözfizikiömrüboyutürklükfikrindən,vətəncanlıziyalımöv-
qeyindəngeridurmadı.Baxmayaraqki,bugünƏhmədCavadın
məzarıyoxdur,ammaadımilyonlarınürəyindəucayerdədir.
MədəniyyətNazirliyininşöbəmüdiriAkifMarifi, “Türkədəbiy-

yatı”dərgisininbaş redaktoru, kitabıTürkiyə türkcəsinəçevirən
İmdatAvşar,kitabınhəmmüəllifiFaiqƏləkbərli,ŞimaliKiprTürk
Cümhuriyyətininölkəmizdəki təmsilçiliyinin təhsilvəmədəniyyət
müşaviriTevfikUlualvəbaşqalarıtəqdimolunankitabınəhəmiy-
yətibarədəfikirlərinibölüşüblər.
SonraƏhmədCavadnəslininnümayəndəsiCavadAxundzadə

tədbirintəşkilatçılarınavəiştirakçılarınaminnətdarlığınıbildirib.
ƏməkdarartistAğalarBayramovƏhmədCavadınşeirinisöylə-

yib,ƏməkdarartistNuriyyəHüseynovaşairinşeirlərinəyazılmış
mahnılaroxuyub.

Ermənistanın təxribatlarına bundan sonra da 
qətiyyətlə cavab veriləcək

Sentyabrın12-sigecə
saatlarındanbaşlaya-
raqErmənistansilahlı
qüvvələrininbölmələri

Azərbaycan-Ermənistan
dövlətsərhədininDaşkəsən,
KəlbəcərvəLaçınistiqa-
mətlərindəgenişmiqyaslı
təxribattörədib.

Müdafiə Nazirliyinin məluma-
tına əsasən, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin diversiya qrupları
sutkanınqaranlıqvaxtındaərazi-
nindağlıqrelyefivəmövcuddərə
boşluqlarınıistifadəedərəkmüx-
təlif istiqamətlərdə Azərbaycan
Ordusunun bölmələrininmövqe-
ləri arasındakı ərazilərin və tə-
minat yollarının minalanmasını
həyatakeçirib.Ermənistansilahlı
qüvvələri bununla yanaşı, Azər-
baycan Ordusunun Daşkəsən,
KəlbəcərvəLaçınrayonlarıəra-
zisindəkimövqelərimüxtəlifçaplı
silahlar, o cümlədən minaatan-
lardanintensivatəşətutub.Nəti-
cədə silahlı qüvvələrimizin şəxsi
heyəti arasında itkilər var, hərbi
infrastrukturaziyandəyib.
Məlumatda vurğulanır ki, Er-

mənistan silahlı qüvvələrinin təx-
ribatının və ölkəmizin ərazisinə
və suverenliyinə qarşı hərbi təh-
lükələrinqarşısınınalınması,hər-
bi qulluqçularımızın, o cümlədən
Kəlbəcər və Laçın rayonları əra-
zisində infrastruktur işlərinə cəlb
olunmuşmülkiişçilərintəhlükəsiz-
liyinin təmin edilməsi məqsədilə
döyüş toqquşmasınınmiqyasının
genişlənməsininqarşısı alınıb və
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
atəş nöqtələrinin susdurulması
istiqamətində Azərbaycan Ordu-
sununbuistiqamətdədislokasiya
olunan bölmələri tərəfindən qəti
cavabtədbirlərigörülüb.
Qeydedəkki,sərhəddəhərbi

toqquşma səhər saatlarınadək
davam edib və gündüz qismən
səngiyib.

***
Sentyabrın 13-də Müdafiə

Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi
Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi ge-
neral-mayorHüseynMahmudov
Azərbaycan Respublikasında
akkreditə olunmuş xarici hərbi
attaşelərüçünbrifinqverib.
Xarici ölkələrin hərbi nüma-

yəndələrinə Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Daşkəsən, Kəlbə-
cərvəLaçınistiqamətlərindətö-
rətdiyi genişmiqyaslı təxribatlar
barədə ətrafı məlumat verilib.
Bildirilib ki,Ermənistan tərəfinin
son zamanlar qeyd olunan isti-
qamətlərdə mövqelərimizi mü-
təmadiolaraqatəşə tutmasında
başlıca məqsəd sülh sazişinin
imzalanmasının, həmçinin azad
edilmiş ərazilərdə aparılan iri-
miqyaslı bərpa-quruculuq işləri-
ninyubadılmasıdır.
Beynəlxalq nümayəndələrin

diqqətinəçatdırılıbki,Azərbay-
can2020-ci il 10noyabr tarixli
üçtərəfibəyanatasadiqdir,sər-
hədlərin demarkasiya və deli-
mitasiya işinin başlanması və
hər iki ölkə arasında sülhmü-
qaviləsininimzalanmasıiləböl-
gədə əmin-amanlığın bərqərar
olunmasına maraqlıdır. Qarşı
tərəf isə əksinə, ərazilərimizə,
bölmələrimizin təminat yolları-
na minalar basdırmaqla bəya-
natazidddavranışlarsərgiləyir.

BudaErmənistanınhərbiavan-
türavərevanşistmövqedəoldu-
ğunaəyanisübutdur.
“Ümumiyyətlə, son bir ay ər-

zində Ermənistan silahlı qüvvə-
lərinin dövlət sərhədinin Laçın,
Gədəbəy, Daşkəsən və Kəlbə-
cər rayonları istiqamətində təx-
ribatları,AzərbaycanOrdusunun
həmin rayonların ərazisindəki
mövqelərinin müxtəlif çaplı si-
lahlardanatəşətutulmasıhalları
intensiv və sistematik xarakter
daşıyırdı. Eyni zamanda Ermə-
nistan tərəfindən Azərbaycan
sərhədləriboyuncahərbiləşməni
artırması, bölgədə ağır texnika
vəiriçaplısilahlaryerləşdirməsi
Ermənistanıngenişmiqyaslıhər-
bi təxribata hazırlaşdığını gös-
tərirdi” – bu sözlər Xarici İşlər
Nazirliyinin yaydığı bəyanatda
vurğulanır.
Bildirilirki,Ermənistan tərəfinin

Azərbaycana qarşı növbəti təca-
vüzübeynəlxalqhüququn funda-
mental norma və prinsiplərinin,
habelə Azərbaycan, Ermənistan
və Rusiya Federasiyası liderlə-
ri arasında imzalanmış üçtərəfi
bəyanatların müddəalarının və
AzərbaycanlaErmənistanarasın-
daəldəedilmişrazılıqlarınkobud
şəkildə pozulmasıdır, Ermənis-
tanın bu addımları aparılan nor-
mallaşma və sülh prosesinə ta-
mamiləziddir.Azərbaycandövləti
işğaldanazadedilmişərazilərində
genişmiqyaslıbərpavəquruculuq
işləriaparanbirzamanda,Ermə-
nistan təcavüzə yol verməklə bu
prosesəhərvəchləmaneolduğu-
nunövbətidəfəgöstərdi.
“Başvermiştəxribat,qarşıdur-

mavə itkilərəgörəbütünməsu-
liyyət Ermənistanın hərbi-siyasi
rəhbərliyininüzərinədüşür.Azər-
baycanRespublikasınınərazibü-
tövlüyünəvəsuverenliyinəqarşı
hər bir addımların qarşısı qətiy-
yətləalınacaq”,–deyəAzərbay-
canXİN-inbəyanatındadeyilir.
Qeyd edək ki, sentyabrın 13-

dəAzərbaycanınmüdafiənaziri
general-polkovnik Zakir Həsə-
nov ilə Türkiyənin milli müdafiə
naziriHulusiAkararasında,elə-
cə də xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramovun Türkiyənin xarici
işlərnaziriMövludÇavuşoğluilə
telefondanışığıolub.
MəsələiləbağlıAzərbaycanın

xariciişlərnaziriCeyhunBayra-
moviləABŞdövlətkatibininAv-
ropavəAvrasiyaməsələləriüzrə
köməkçisiKarenDonfridarasın-
dadatelefondanışığıbaştutub.
Ceyhun Bayramov Ermənistan
silahlı qüvvələrininAzərbaycan-
Ermənistansərhədboyuərazilə-
rində genişmiqyaslı təxribatları,
habelə ölkəmizin ərazisinə və
suverenliyinə qarşı hərbi təhlü-

kələrinqarşısınınalınması,hər-
biqulluqçularımızın,ocümlədən
infrastruktur işlərinə cəlb olun-
muş mülki işçilərin təhlükəsizli-
yinin təmin edilməsi məqsədilə
görülən tədbirlər barədə qarşı
tərəfəməlumatverib.
RegiondakısonvəziyyətAzər-

baycan XİN rəhbəri Ceyhun
Bayramovun Rusiya xarici işlər
naziri Sergey Lavrovla telefon
danışığındadamüzakirəedilib.

***

Sentyabrın 13-də həmçinin
xarici işlər naziri Ceyhun Bay-
ramovun Ermənistanın qeyri-
qanuni hərbi fəaliyyətini davam
etdirməsi, eyni zamanda Azər-
baycanınərazisinəyeniminala-
rınbasdırılmasıiləbağlıBMT-yə
ünvanlandığı məktub təşkilatın
sənədikimiyayılıb.
Qeyd edək ki, BMT Təhlükə-

sizlikŞurasına(TŞ)sədrlikedən
Fransa Ermənistan-Azərbaycan
sərhədində vəziyyətin gərgin-
ləşməsi ilə bağlı TŞ-nin iclası-
nınkeçiriləcəyinibildirib. İclasın
sentyabrın14-dəolacağıbarədə
məlumatverilib.
Azərbaycan XİN rəhbərinin

BMT-dəyayılanməktubundaEr-
mənistan tərəfindən ölkəmizin
azadedilmişərazilərininminalar
vədigərpartlamamışhərbisur-
satlarla çirkləndirilməsinə diq-
qət çəkilib, bunun ciddi təhlükə
törətdiyi qeyd olunub. Vurğula-
nıb ki, Azərbaycanın mühəndis
istehkam bölmələri tərəfindən
təkcə Laçın rayonunda avqus-
tun 15-dən 22-dək 1 318 ədəd
piyadaəleyhinəminaaşkarlanıb
vəbu, təhdidinnəqədərgeniş-
miqyaslıolduğunugöstərir.
Məktubdahəmçininqeydolu-

nub ki, Ermənistan 10 noyabr
2020-ci il tarixində imzalanmış
üçtərəfibəyanatınmüvafiqmüd-
dəasının ziddinə olaraq Azər-
baycan ərazilərindən qanunsuz
hərbi birləşmələrini çıxarmayıb
vəhərbifəaliyyətlərinidayandır-
mayıb.Əksinə,ErmənistanRu-
siya sülhməramlı kontingentinin

müvəqqəti yerləşdirildiyi Azər-
baycan ərazilərində yeni döyüş
mövqeləri formalaşdırmağa da-
vamedir,möhkəmləndirməişləri
aparırvəyeniminalarbasdırır.

***
Sentyabrın 13-də xarici işlər

naziri Ceyhun Bayramovun və
Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin köməkçisi Hikmət
Hacıyevin iştirakı ilə ölkəmizdə
Azərbaycanda akkreditə olmuş
diplomatik korpusun nümayən-
dələriüçünbrifinqkeçirilib.
Xarici İşlər Nazirliyində keçi-

rilən brifinq zamanı Kəlbəcər,
LaçınvəDaşkəsənrayonları is-
tiqamətində Ermənistan silahlı
qüvvələriningenişmiqyaslıhərbi
təxribatlarınəticəsindəyaranmış
gərginlikvəhərbitəcavüzünqar-
şısının alınması məqsədilə gö-
rülmüş təxirəsalınmaz və adek-
vat tədbirlərbarədə iştirakçılara
müfəssəlməlumatverilib.
Azərbaycan tərəfindən cavab

addımlarının məhdud xarakterli
olduğu, legitim hərbi hədəfərə
yönəldiyivəmülkiəhalininhədəf
alınmadığıbildirilib.

BMT-nin Baş katibi Antonio
Quterreş, ATƏT-in fəaliyyətdə
olan sədri, Polşanın xarici işlər
naziri Zbiqnev Rau vəATƏT-in
Baş katibi Mariya Helqa Şmid
Ermənistan-Azərbaycansərhədi
boyuncabaş vermiş silahlı qar-
şıdurmalarla əlaqədar tərəfəri
təciliatəşkəsəçağırıblar.
RusiyaXİNdəAzərbaycanilə

Ermənistan arasında gərginliyin
artması ilə əlaqədar bəyanatla
çıxışedib.
Bəyanatda deyilir: “Tərəfəri

vəziyyəti daha da kəskinləşdir-
məkdən çəkinməyə, təmkinlilik
nümayiş etdirməyə və Rusiya,
AzərbaycanvəErmənistanlider-
lərinin2020-ciil9noyabr,2021-
ciil11yanvarvə26noyabrtarix-
liüçtərəfibəyanatlarınamüvafiq
olaraqatəşkəs rejiminədönmə-
dənriayətetməyəçağırırıq”.
Rusiyanın xarici siyasət ida-

rəsi münaqişə tərəfərini “mü-
bahisəli problemləri yalnız si-
yasi-diplomatik yolla, sərhəd
məsələlərinə aid hissədə isə,
Rusiyanın məşvərətçi kimi kö-
məyiiləErmənistan-Azərbaycan
sərhədinin delimitasiyası üzrə
ikitərəfi komissiyanın işi çərçi-
vəsində”həlletməyəçağırıb.
Bu arada Rusiya Prezidenti-

nin beynəlxalq məsələlər üzrə
köməkçisiYuriUşakovVladimir
Putinin15-16sentyabrdaÖzbə-
kistanın Səmərqənd şəhərində
keçiriləcək Şanxay Əməkdaşlıq
Təşkilatının sammitində Azər-
baycanPrezidentiİlhamƏliyevlə
görüşəcəyinibildirib.

əvvəli səh. 1-də
Ə.İsmayılova 2021-ci ildə

elan olunan “Nizami Gəncəvi
İli”iləəlaqədarAzərbaycanMilli
KitabxanasınınMədəniyyətNa-
zirliyi ilə birgə reallaşdırdığı la-
yihələrdən də bəhs edib, həm-
çininMilliKitabxananınHeydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə
həyata keçirdiyi “Milli-mənəvi
dəyərlərimizin Vətənə qayta-
rılması” layihəsi çərçivəsində
dünyamillikitabxanalarındaqo-

runan Azərbaycan ədəbiyyatı
klassiklərinə məxsus əlyazma-
ların rəqəmsal nüsxələrinin öl-
kəyə gətirilməsindən söz açıb.
Sonra o, “Nizami Gəncəvi irsi
dünyakitabxanalarında”(“Niza-
mi Ganjavi’s heritage in world
libraries”) elektron məlumat
bazasını tədbir iştirakçılarına
nümayiş etdirib. Qeyd edib ki,
elektronməlumatbazasındaNi-
zamiGəncəvi“Xəmsə”sinin155
nüsxəsi toplanıb. Bu əlyazma-

ların elektron nüsxələri “Niza-
mi İli”ndə (2021)Türkiyə,ABŞ,
Almaniya,Fransa,BöyükBrita-
niya, Polşa,Çexiya,Rusiya və
Qazaxıstanınkitabxanavəmu-
zeylərindən Milli Kitabxanaya
daxilolub.
LatviyaUniversitetinin profes-

soru Kaspars Klavinş dünyada
elm və fəlsəfi fikrin inkişafında
Nizami Gəncəvinin parlaq rolu-
natoxunub.
Siyasielmlərüzrəfəlsəfədok-

toru Nigar Sultanova Nizami
poemalarının filoloji tərcüməsi-
nin incəliklərindən, Latviya Uni-
versitetinintədqiqatçılarıMədinə
MustafayevavəİneseDavidson
isə dahi şairin yaradıcılığından,
onun Şərq intibahındakı rolun-
dandanışıblar.
Latviya Universitetinin tələ-

bəsi Daniyels Pavloviçs Niza-
mi Gəncəvinin “Yeddi gözəl”
poemasından bir parçanı səs-

ləndirib.
Azərbaycanın görkəmli da-

hi vokalçısı Bülbülün ifasında
Ü.HacıbəylininNizamininsözlə-
rinə yazdığı “Sevgili canan” ro-
mansının videoyazısı nümayiş
etdirilib.
Sonda səfir E.Sultanov Lat-

viya Universitetinin tələbələrinə
NizamiGəncəviiləbağlıkitablar,
Ə.İsmayılovaisəMilliKitabxana-
nınehtiyatmübadilə fondundan
NizamiGəncəviiləbağlıkitablar
və “Sözləri Nizaminindir”  disk
albomunu LatviyaMilli Kitabxa-
nasınınfondunahədiyyəediblər.
Tədbir çərçivəsində Nizami

Gəncəvi mövzusunda nəşr olu-
nankitablar,şairinəsərlərinəçə-
kilmişminiatürlərdənibarətsərgi
dənümayişetdirilib.

***
Sentyabrın 13-də Riqa şəhə-

rindəki Latviya Universitetinin

AkademikKitabxanasında “Xur-
şidbanu Natəvan: ədəbiyyatın
və incəsənətin təbliğində Azər-
baycan qadınının rolu” adlı se-
minarkeçirilib.
Azərbaycanın Latviyadakı sə-

firiElnurSultanov tədbirdəgiriş
nitqisöyləyib.
Seminarda Azərbaycan Milli

Kitabxanasınındirektormüavini,
tarixüzrə fəlsəfədoktoruƏdibə
İsmayılova “Xurşidbanu Natə-
van”mövzusunda ingilis dilində
məruzəiləçıxışedib.Bildiribki,
Xurşidbanu Natəvan XIX əsrdə
Azərbaycanın qədim mədəniy-
yət mərkəzlərindən olan Şuşa
şəhərində ədəbi-bədii mühitin
formalaşmasındavəədəbiməc-
lislərin fəaliyyətində əhəmiyyətli
roloynayıb.Qeydedibki,Natə-
vansonuncuQarabağxanıMeh-
diquluxanCavanşirinqızı,İbra-
himxəlilxanınnəvəsidir.Diqqətə
çatdırılıbki,builşairənin190illik

yubileyi tamam olur və bunun-
la bağlı Azərbaycan Prezidenti
müvafiq sərəncam imzalayıb.
AzərbaycanMilliKitabxanasıtə-
rəfindən “Xurşidbanu Natəvan”
biblioqrafiyasıhazırlanaraqnəşr
olunub,şairəhaqqındaelektron
məlumatbazasıtərtibedilib.
Ə.İsmayılovaingilisdilindəha-

zırlanmış “XurşidbanuNatəvan”
adlı elektron məlumat bazasını
iştirakçılaranümayişetdirib.
SeminarındavamındaXurşid-

banu Natəvan nəslindən olan
Nazlı Hacızadə, Latviya Uni-
versitetinin İnsan hüquqları fa-
kültəsinin professoru Kaspars
Klavins və digərləri Xurşidbanu
Natəvanınhəyatvəyaradıcılığı
barədəsözaçıblar.
Sonda Ə.İsmayılova Milli Ki-

tabxananınfondundanNatəvan-
labağlınəşrlər LatviyaUniver-
siteti Akademik Kitabxanasına
hədiyyəedib.

Latviyada Nizami irsinə dair simpozium və 
Natəvana həsr edilmiş seminar
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türkiyəli qonaqla görüş
MədəniyyətnaziriAnarKərimovsentyabrın12-dəAnkaradakı
ƏhmədYəsəviDərnəyininrəhbəri,tibbxadimi,pedaqoq,eyni
zamandaböyüktürkmütəfəkkiriƏhmədYəsəviirsinintanın-
mıştədqiqatçısıFatmaSönməzləgörüşüb.

Türk dün ya sı nın ta nın mış zi ya lı sı Fat ma Sön mə zi sə mi mi sa
lam la yan na zir is tər iş ğal döv rün də, is tər sə də ta ri xi Zə fə ri miz dən 
son ra Azər bay ca nın əzə li tor paq la rı Qa ra ba ğın, Şu şa nın bey nəl
xalq ic ti maiy yə tə ta nı dıl ma sın da gör dü yü əvəz siz iş lər üçün ona 
də rin tə şək kü rü nü bil di rib. Anar Kə ri mov qo na ğa Mə də niy yət Na
zir li yi nin tə sis et di yi “Şu şa – 270” döş ni şa nı nı təq dim edib. 

Də vət üçün mə də niy yət na zi ri nə min nət dar lı ğı nı bil di rən Fat
ma Sön məz bun dan son ra kı fəaliy yə tin də də Türk dün ya sı na
mi nə yo rul ma dan ça lı şa ca ğı nı qeyd edib.

Anar Kə ri mov qo na ğa fəaliy yə tin də uğur lar və can sağ lı ğı ar
zu la yıb.

Bədii təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə 
qəbulu üzrə müsahibə mərhələsi başa çatıb
Uşaqmusiqi,incəsənət,rəssamlıq,muğam,aşıqməktəbvə
mərkəzlərinəmüəllimlərinişəqəbuluüzrəmüsabiqəninmü-
sahibəmərhələsibaşaçatıb.

Mə də niy yət Na zir li yi sis te
min də ki uşaq mu si qi, in cə
sə nət, rəs sam lıq, mu ğam, 
aşıq mək təb və mər kəz lə rin
də təh si lin key fiy yə ti nin yük
səl dil mə si, bi lik li və ba ca rıq lı 
kadr la rın bə ra bər hü quq lu, 
şəf af rə qa bət şə raitin də se
çi lib yer ləş di ril mə si məq sə
di lə 20222023cü təd ris ili nə müəl lim lə rin işə qə bu lu üz rə mü
sa bi qə nin mü sa hi bə mər hə lə si də ba şa ça tıb.

Döv lət İm ta han Mər kə zi ilə bir gə ke çi ril miş test im ta ha nın da (7 
av qust) mü vəf ə qiy yət qa za na raq elan edil miş va kant və zi fə lə rə 
qey diy yat dan keç miş 352 nə fər lə 59 sent yabr ta ri xin də apa rıl
mış mü sa hi bə lə rin nə ti cə lə ri ya xın gün lər də elan edi lə cək.

Qeyd edək ki, test im ta ha nın da iş ti rak et miş 1709 nə fər dən 
482 nə fər tə ləb olu nan ke çid ba lı nı top la ya raq mü sa hi bə lər də 
iş ti rak hü qu qu qa za nıb. Elan olun muş va kant və zi fə lə rə 383 nə
fər qey diy yat dan keç sə də, on lar dan 31 nə fər mü sa hi bə mər hə
lə si nə qa tıl ma yıb.

Müasirhərbtariximizəqızıl
hərflərləyazılan44günlük
Vətənmüharibəsininikinci
ildönümüyaxınlaşır.Ərazi

bütövlüyümüzünbərpasıilənəticə-
lənən,xalqımızaəbədiZəfərruhu
yaşadanhaqqsavaşımızmədəni-
mənəvidəyərlərsistemimizdəyeni
səhifəaçıb,müxtəlifyaradıcılıqsa-
hələrininəsasmövzusunaçevrilib.

Sent yab rın 9da Mu zey Sər vət lə ri 
və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi Bər pa Mər
kə zin də  27 sent yabr – Anım Gü nü ilə 
əla qə dar “Və tən mü ha ri bə si xa ti rə lər
də” ad lı təd bir ke çi ril di. 

Və tən uğ run da ca nın dan ke çən qəh
rə man la rın əziz xa ti rə si bir də qi qə lik 
sü kut la yad olun duq dan son ra mər
kə zin di rek to ru Zə ri fə Mə li ko va xal qı
mı zın qü rur qay na ğı olan II Qa ra bağ 
mü ha ri bə si haq qın da söz aç dı, Anım 
Gü nü ba rə də da nış dı. Bil dir di ki, 44 
gün lük şə rəf i dö yüş də öl kə mi zin əra
zi bü töv lü yü uğ run da şü caət gös tər
miş əs gər və za bit lə ri mi zə, can la rı nı 

fə da et miş bü tün şə hid lə ri mi zə də rin 
eh ti ram əla mə ti ola raq Pre zi dent İl
ham Əli ye vin 2020ci il 2 de kabr ta rix
li sə rən ca mı ilə hər il sent yab rın 27si 
Azər bay can da “Anım Gü nü” ki mi qeyd 
edi lir. Anım Gü nü tək cə 27 sent yabr da 
de yil, ilin bü tün gün lə rin də unu dul ma
ma lı, tor paq la rı mız uğu run da şə hid və 
qa zi olan oğul la rı mı za hər bi ri miz diq
qət və qay ğı mı zı əsir gə mə mə li yik.

Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə rə şa dət li Azər bay can Or
du su nun iş ğal çı Er mə nis tan üzə rin də 
ta ri xi Qə lə bə sin dən bəhs edən di rek
tor bil dir di ki, bu Zə fə ri miz re gion da 
sül hün, sa bit li yin və in ki şa fın tə min 
olun ma sın da mü hüm əhə miy yət kəsb 
edir: “Dö yüş mey da nın da şan lı Or du
mu zun əl də et di yi mi sil siz qə lə bə lər
lə ya na şı, öl kə rəh bə ri nin bu həs sas 
və ta le yük lü gün lər də apar dı ğı dip
lo ma tik mü ba ri zə, dün ya nın nü fuz
lu nəşr lə ri nə ver di yi mü sa hi bə lər də 
Azər bay ca nın haqq sə si ni dün ya ya 
çat dır dı. Azər bay can Qa ra ba ğa qo
vuş du, ta ri xi Zə fə rə im za at dı, şə hid

lə ri mi zin, gü nah sız in san la rın qi sa sı 
dö yüş mey da nın da alın dı. Bu Zə fə ri 
biz lə rə ya şa dan isə Ali Baş Ko man
da nı mız İl ham Əli ye vin qə tiy yə ti, si
ya si ira də si, güc lü Or du muz dur”.

Di rek tor bu Qə lə bə də mə də niy yət 
sa hə sin də ça lı şan la rın da xid mə ti nin 
ol du ğu nu əla və et di. 

Mər kə zin baş fond mü ha fi zi Pa ki zə 
Al ma zo va təd bi rin proq ra mı və iş ti rak 
edən qa zi lər haq qın da mə lu mat ver di.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi Mə həb
bət Meh di ye va çı xı şın da 44 gün da vam 
edən Və tən mü ha ri bə si nin xalqor du 
bir li yi sa yə sin də möh tə şəm Qə lə bə ilə 
ba şa çat ma sı nın hər bir Azər bay can 
və tən da şı nın qəl bin də bö yük qü rur və 
if ti xar his si ya rat dı ğı nı de di. 

Da ha son ra təd bi rə on layn qo şu lan 
Və tən mü ha ri bə si qa zi si, To vuz Ra yon 
Ta rixDi yar şü nas lıq Mu ze yi nin əmək
da şı Ya sin Sə mən də rov dö yüş yo lun
dan bəhs et di. Və tən uğ run da bir aya
ğı nı itir sə be lə, bu gün azad olun muş 
tor paq la rı mız da qu ru cu luq iş lə rin dən 
fəxr duy du ğu nu di lə gə tir di. 

Qa zi Se yi dək bər Xa lı qov çı xı şı za ma
nı Tər tərAğ də rə is ti qa mə tin də ge dən 
çə tin dö yüş lər dən, şə hid olan əs gər 
dost la rı və ko man dir lə ri nin şü caətin dən 
bəhs et di. O, Azər bay can Döv lət Aka
de mik Mu si qi li Teat rı nın işıq çı sı, şə hid 
Əliağa Məm mə dov la bir gə 4 no yabr ta
ri xi nə dək vu ruş duq la rı nı de di, Qə lə bə 
xə bə ri ni isə hos pi tal da al dı ğı nı bil dir di. 

Şə hid baş ley te nant Röv şən Nur za
də nin ata sı, Xalq ar tis ti Əli Nur möh tə
şəm Zə fə ri miz dən, xal qı mı zın və tən

pər vər öv lad la rı na gös tə ri lən döv lət 
qay ğı sın dan da nış dı. Oğ lu nun dö yüş 
yo lun dan söz açan sə nət kar köv rək xa
ti rə lə ri ni bö lüş dü, şə hid va li deyn lə ri nə 
sə bir di lə di. 

Son da şə hid lə ri mi zin xa ti rə si nə həsr 
olu nan vi deoçarx lar nü ma yiş et di ril di. 
Təd bir  Pre zi dent İl ham Əli ye vin Zə fər 
çı xı şı və “Xa rı bül bül” fes ti va lın da səs
lə nən “Ba ya tıŞi raz” mu ğa mı nın sə da
la rı ilə ba şa çat dı. 

Lalə Azəri

8-9sentyabrtarixlərindəQa-
zaxıstanınNur-Sultanşəhərin-
dəMDBiştirakçı-dövlətlərinin
Mədəniəməkdaşlıqüzrə
Şurasının37-ciiclasıkeçirilib.
İclasdaMədəniyyətNazirli-
yininAparatrəhbəriVüqar
Məmmədovunrəhbərliyiilə
nümayəndəheyətiiştirak
edib.

Top lan tı da 20212025ci il lər 
üz rə MDB iş ti rak çı döv lət lə ri nin 
əmək daş lı ğı ilə əsas təd bir lər, 
2022ci il də MDBdə “Xalq ya
ra dı cı lı ğı və mə də ni irs ili” elan 
olun ma sı ilə əla qə dar təd bir
lər pla nı nın hə ya ta ke çi ril mə si, 
2022ci il də “Bir li yin mə də niy yət 
pay tax tı” döv lət lə ra ra sı la yi hə si
nin Qır ğı zıs tan da ic ra edil mə si, 
MDB iş ti rak çıdöv lət lə ri nin mu
zey işi sa hə sin də əmək daş lı ğı 
haq qın da sa zi şin la yi hə si, “Bir
li yin qiy mət li bo yun ba ğı sı” bey
nəl xalq la yi hə si, iş ti rak çı döv
lət lə rin ki ne ma toq ra fi ya üz rə 
iş çi qru pu nun fəaliy yə ti, Mə də ni 
əmək daş lıq üz rə Şu ra nın fəaliy

yə ti nə dair he sa bat, növ bə ti ic
la sın ke çi ril mə si, 2023cü il də  
nə zər də tu tu lan fəaliy yət və di
gər mə sə lə lər mü za ki rə olu nub.

Vü qar Məm mə dov çı xı şın da 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh
bər li yi ilə Azər bay ca nın iş ğal
dan azad edil miş Qa ra bağ və 
Şər qi Zən gə zur re gion la rın da 
apa rı lan bər pa və ye ni dən qur

ma iş lə ri, o cüm lə dən post mü
ha ri bə döv rün də mə də niy yət 
sa hə sin də hə ya ta ke çi ri lən təd
bir lər dən söz açıb. Ey ni za man
da Şu şa şə hə rin də il ər zin də 
ke çi ril miş bey nəl xalq “Xa rı bül
bül” fes ti va lı, Va qif poezi ya gün
lə ri, “Post mü na qi şə hu ma ni tar 
gün də li yi nin in ki şaf et di ril mə si: 
mə də ni mü hi tin can lan dı rıl ma sı 

yo lu ilə da vam lı in ki şaf” təd bir
lə ri haq qın da mə lu mat ve ri lib. 
Vü qar Məm mə dov sent yabr 
ayın da ke çi ri lə cək Üze yir Ha
cı bəy li XIV Bey nəl xalq Mu si qi 
Fes ti va lı, XVII Ba kı Bey nəl xalq 
Caz Fes ti va lı və ya xın müd dət
də təş ki li plan laş dı rı lan di gər 
təd bir lər ba rə də də top lan tı iş ti
rak çı la rı na mə lu mat ve rib.

İc la sın so nun da aidiy yə ti mə
sə lə lə rə dair qə rar lar və töv si yə
lər qə bul olu nub. 

Azər bay can la Ta ci kis tan 
ara sın da mə də ni əla qə lər 

mü za ki rə olu nub
Mə də niy yət Na zir li yi nin Apa

rat rəh bə ri Vü qar Məm mə dov 

NurSul tan şə hə rin də MDBnin 
Mə də ni əmək daş lıq üz rə Şu ra
sı nın ic la sın da iş ti rak edən Ta
ci kis tan mə də niy yət na zi ri nin 
müavi ni Ma nu çehr Şa rif zo da 
və Ta ci kis ta nın Aka de mik Ope
ra və Ba let Teat rı nın di rek to ru 
Ka mo lid din Say fid di nov ilə gö
rü şüb.

Gö rüş də öl kə lə ri miz ara sın da 
mə də niy yət sa hə sin də əmək
daş lı ğın in ki şa fı, mə də niy yət və 
in cə sə nət lə bağ lı qar şı lıq lı mü
ba di lə, iki öl kə nin ope ra və ba let 
teatr la rı ara sın da əmək daş lı ğa 
dair mü qa vi lə nin ha zır lan ma sı 
mü za ki rə edi lib.

Bey nəl xalq Del fi Ko mi tə si nin 
di rek to ru Vla di mir Pon ya vi nin 
də qa tıl dı ğı gö rüş də Azər bay
can nü ma yən də he yə ti nin bu 
il Ta ci kis tan da təş kil olu na caq 
MDB öl kə lə ri gənc lə ri nin növ
bə ti Del fi Oyun la rın da iş ti ra kı 
mə sə lə si və di gər möv zu lar ət
ra fın da fi kir mü ba di lə si apa rı lıb.

əvvəli səh. 1-də
Sent yab rın 9da Şu şa şə hə

rin də Mə də niy yət Na zir li yi və 
Şu şa Şə hə ri Döv lət Qo ru ğu 
İda rə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
XIX əsr Azər bay can sözsə
nət ir sin də məx su si ye ri ol muş 
“Məc li siüns” ədə bi məc li si nin 
bər pa edil di yi ni bil di rən top lan tı 
ke çi ri lib.

“Şu şa İli” çər çi və sin də və 
gör kəm li şairə Xur şid ba nu Na
tə va nın 190 il li yi mü na si bə ti lə 
ger çək lə şən top lan tı da mə də
niy yət na zi ri Anar Kə ri mov, Mil li 
Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə
si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va, 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin 
(AYB) səd ri, Xalq ya zı çı sı Anar, 
Azər bay ca nın və di gər türk dil li 
öl kə lə rin elm, ədə biy yat xa dim
lə ri, di gər qo naq lar iş ti rak edib
lər.

Təd bir iş ti rak çı la rı ön cə Xur
şid ba nu Na tə va nın 190 il li yi nə 
həsr edi lən ki tab sər gi si nə ba
xıb lar. Sər gi də Na tə va nın əsər
lə ri nin əl yaz ma la rı, rəsm lə ri də 
nü ma yiş olu nub.

Vax ti lə Şu şa da Xur şid ba
nu Na tə va nın hi ma yə sin də 
fəaliy yət gös tər miş, böl gə nin 
ta nın mış şair lə ri nin və mu si qi
çi lə ri nin qa tıl dı ğı, döv rün ədə bi 
mü hi ti nin for ma laş ma sın da xü
su si ro lu olan “Məc li siüns”ün 
fəaliy yə ti nin bər pa sın dan son ra 
ilk top lan tı sı Xan qı zı nın evi nin 
– otuz il lik er mə ni iş ğa lı döv rün
də van da liz mə mə ruz qal mış bu 
ta ri xi bi na nın qar şı sın da, açıq 
ha va da təş kil edi lib.

AYBnin ka ti bi, Əmək dar mə
də niy yət iş çi si İl qar Fəh mi gi riş 
sö zü söy lə yə rək qo naq la rı sa
lam la yıb.

Top lan tı da çı xış edən mə də
niy yət na zi ri Anar Kə ri mov iş ğal
dan azad olun muş əra zi lə ri miz
də öl kə rəh bər li yi nin tap şı rı ğı na 
uy ğun ola raq, bü tün sa hə lər üz
rə ge niş miq yas lı qu ru cu luq iş lə
ri hə ya ta ke çi ril di yi ni de yib. Bil
di rib ki, ey ni za man da mə də ni 
inf rast ruk tu run bər pa sı və ta ri xi 
yurd yer lə ri mi zə mə də niy yə ti mi
zin qay ta rıl ma sı is ti qa mə tin də 
la yi hə lə rin real laş dı rıl ma sı Mə
də niy yət Na zir li yi nin fəaliy yə
tin də priori tet mə sə lə lər dən bi ri 
ki mi müəy yən ləş di ri lib.

“Məc li siüns”ün bər pa sı nın 
önə mi ni vur ğu la yan na zir qeyd 
edib ki, 1864cü il də Şu şa da  
şeirsə nət xa dim lə ri nin iş ti ra
kı ilə ya ra dı lan bu ədə bi məc
lis 1872ci il dən Azər bay can 
poezi ya sı nın gör kəm li si ma sı 

Xur şid ba nu Na tə va nın hi ma yə
sin də fəaliy yə ti ni da ha da ge
niş lən di rib. Böl gə nin ta nın mış 
şair lə ri nin və mu si qi çi lə ri nin 
qa tıl dı ğı “Məc li siüns” o dövr
də Qa ra bağ da və ümu mi lik də 
Azər bay can da ədə bi mü hi tin 
for ma laş ma sı və ədə bi nə sil
lə rin ye tiş mə sin də mü hüm rol 
oy na yıb. Məc li sə qa tı lan gənc 
şair lər ədə bi mü za ki rə lər də iş
ti rak edib və us tad lar dan şeir 
sə nə ti nin in cə lik lə ri ni öy rə nib lər.

Na zir diq qə tə çat dı rıb ki, tor
paq la rı mı zın iş ğal dan azad edil
mə sin dən son ra Qa ra bağ ədə bi 
məc lis lə ri nin bu ənə nə si ni ya
şat maq və təb liğ et mək üçün 
“Məc li siüns” Ədə bi Məc li si İc
ti mai Bir li yi nin ya ra dıl ma sı qə
ra ra alı nıb. Bir li yin fəaliy yə ti nin 
əsas məq sə di Qa ra ba ğın ədə
bi və mə də ni ir si ni araş dır maq, 
Azər bay can da və onun hü dud
la rın dan kə nar da təb li ğa tı nı 
hə ya ta ke çir mək, müasir ədə bi 

pro ses lə rin və ya ra dı cı şəxs lə
rin in ki şa fı nı dəs tək lə mək, Azər
bay ca nın mə də ni ir si nin mü ha
fi zə si nə, in ki şa fı na və təş vi qi nə 
dair təd bir lər təş kil et mək dir. 
“İna nı rıq ki, öl kə Pre zi den ti nin 
mü va fiq sə rən cam la rı nın ic ra sı 
ilə əla qə dar ədə bimə də ni ənə
nə lər üzə rin də ya ra dı lan “Məc
li siüns” Ədə bi Məc li si İc ti mai 
Bir li yi öz fəaliy yə ti ilə Azər bay
can xal qı nın qə dim və zən gin 
mə də niy yə ti nin azad Qa ra ba ğa 
qay ta rıl ma sı və ədə bi nə sil lə rin 
ye tiş mə si işi nə töh fə ola caq”, – 
de yə Anar Kə ri mov bil di rib.

Da ha son ra Mil li Məc li sin Mə
də niy yət ko mi tə si nin səd ri Qə
ni rə Pa şa ye va, AYBnin səd
ri, Xalq ya zı çı sı Anar, Ni za mi 
Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can 
Ədə biy ya tı Mu ze yi nin baş di
rek to ru, aka de mik Ra fael Hü
sey nov, AMEAnın Mə həm məd 
Fü zu li adı na Ədə biy yat İns ti tu
tu nun baş di rek to ru İsa Hə bib
bəy li, Mə həm məd Fü zu li adı na 
Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun baş el
mi iş çi si, pro fes sor Ra qub Kə
ri mov, şair, tər cü mə çi, AYBnin 
Bə dii Tər cü mə və Ədə bi Əla
qə lər Mər kə zi nin rəh bə ri Sə lim 
Ba bul laoğ lu çı xış edə rək təd bir 
haq qın da fi kir lə ri ni bö lü şüb lər.

Məc   lis   də Azər   bay   can, Tür  
ki   yə, Qa   za   xıs   tan, Qır   ğı   zıs   tan 
və Öz   bə   kis   ta   nın şair   lə   ri ud və 
qa   nun ifa   çı   la   rı   nın mü   şa   yiəti 
ilə şeir   lər söy   lə   yib   lər. “İgid   lə   rin 
sö   zü” la   yi   hə  si   nin iş   ti   rak   çı   la   rı – 
Və   tən mü   ha   ri   bə   si  qaz   lə   ri olan 
şair   lər də poetik mis   ra   la   rı   nı di   lə 
gə   ti   rib   lər.

MDB-nin Mədəni əməkdaşlıq üzrə Şurasının iclası keçirilib

“Məclisi-üns” azad Şuşada bərpa olundu

Xalq-ordu birliyinin təcəssümü
Elmi Bərpa Mərkəzində  27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunan tədbir keçirildi
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№67 (1940)
14 sentyabr 2022Bölgələrdə “Şuşa İli” tədbirləri davam edir

GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsinin(RMİ)təşəbbüsüvə
Goranboyrayonmədəniyyətmüəssisələrinintəşkilatçılığıilə
rayonHeydərƏliyevMərkəzindəNizamiGəncəvinin881illi
yinəvə“Şuşaİli”nəhəsrolunantədbirkeçirilib.Tədbirdəçıxış
edənGəncəRMİninrəisiVasifCənnətovəlamətdarilmüna
sibətiləidarəninəhatəetdiyibütünmədəniyyətmüəssisələrin
dəsilsilətədbirlərinkeçirildiyinibildirib.Tədbirinbədiihissə
sindəvətənpərvərlikruhundamahnılarsəsləndirilib.

***
Şəmkir RMİ

Göygöl rayonMə
dəniyyət Mərkəzi,
AşıqŞəmşiradına
Uşaqmusiqimək
təbi və Göygöl
Rayon İcra Haki
miyyətinin birgə
təşkilatçılığı ilə
“Şuşa, sən azad
san!” adlı tədbir
keçirilib. Tədbirdə
Göygöl Rayon İc

raHakimiyyətininbaşçısıElvinPaşayevvəŞəmkirRMİninrəisi
vəzifəsiniicraedənNurəddinMehdiyevçıxışediblər.Çıxışlardan
sonrarayonMədəniyyətMərkəzindəyeniyaradılan“Büsat”inst
rumentalansamblınınkonsertproqramıtəqdimolunub.

***
AğstafaRMİQazaxrayonMKSninE.HüseynovadınaMərkə

ziKitabxanası yazıçıYusifVəzirÇəmənzəminlinin (18871947)
anadanolmasının135illiyinəhəsrolunmuş“Şuşamədəniyyəti
ninincilərindən”adlıtədbirkeçirib.Yazıçınınəsərlərindənibarət
kitabsərgisinümayişolunub.

Bərdədə “Muzeyi peşəkardan öyrənək”
MədəniyyətNazirliyitərəfindənhəyatakeçirilən“Muzeyipe
şəkardanöyrənək”layihəsidavamedir.Builinaprelayından
reallaşanlayihəçərçivəsindənazirliyinregionalidarələrinin
əhatəetdiyimuzeyvəHeydərƏliyevmərkəzlərininəməkdaş
larıüçüntəlimlərtəşkilolunur.

Növbəti təlimseminar Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi
(RMİ)BərdərayonMədəniyyətMərkəzindəgerçəkləşib.Tədbir
dəregionalidarəninəhatəetdiyiBərdə,Tərtər,Yevlaxrayonların
davəMingəçevirşəhərindəfəaliyyətgöstərəntarixdiyarşünaslıq
muzeyləri,rəsmqalereyalarıvəHeydərƏliyevmərkəzlərinindi
rektorları,başfondmühafizlərivəelmiişçiləriiştirakediblər.
RMİninrəisiVəsiləMöhsümovabildiribki,ümummillilidertə

rəfindənmuzeyişinininkişafıüzrəmüəyyənedilmişprioritetlərvə
müvafiqdövlətsiyasətibugünPrezidentİlhamƏliyevtərəfindən
uğurladavametdirilir.
SonraAzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyinindirek

toru,ƏməkdarmədəniyyətişçisiAllaBayramovavəmuzeyinEks
pozisiyaşöbəsininmüdiriÜlviyyəŞəmmədovatərəfindən“Muzey
sahəsindəmüasirçağırışlar”,“Fondvəmühafizəişi”,“Dünyamu
zeyləri”vədigərmövzularüzrəiştirakçılaratəlimlərkeçirilib.

Mədəniyyət müəssisələrindən qısa xəbərlər

GəncəŞəhərİcraHakimiyyətinin
dəstəyi,GəncəRMİnintəşəbbüsü
vətəşkilatçılığıiləşəhərHeydər
ƏliyevMərkəzində“Uluöndər

HeydərƏliyevinNizamiGəncəviirsinin
təbliğindərolu”mövzusundatədbirke
çirilib.

Dahi Azərbaycan şairinin 881 illiyinə
həsr olunmuş tədbirdə icra başçısının
müaviniAdilTağıyev,GəncəRMİninrəisi
VasifCənnətov,elm,ədəbiyyatxadimləri,
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
ÇıxışedənləruluöndərinNizamiyurduna,
eləcədəböyükşairinirsinədiqqətvəqay
ğısından danışıblar. Şəhər Uşaq incəsə
nətməktəbi,şəhər1,2,3,4və5nömrəli
Uşaqmusiqiməktəblərininmüəllimvəşa
girdlərinin ifasındamusiqi nömrələri səs
ləndirilib.

***
Ağdaş RMİ Göyçay rayon MKSdə “Gə

lin,kitaboxuyaq!”adlı“açıqkitabxana”təşkil
edilib. Oxuculara Azərbaycan, dünya ədə
biyyatınümunələritəqdimolunub.

***
SumqayıtRMİAbşeronrayonMehdiabad

qəsəbə Uşaq musiqi məktəbinin xanən
də ixtisası üzrə şagirdi Ülvi Ağamalızadə
“SehrliAləm”Cəmiyyəti tərəfindən türkdilli
ölkələr arasında keçirilən “Pöhrə – 2022”
istedadmüsabiqəsindəbaşmükafatalayiq
görülüb.

***

Ağcabədi RMİnin rəisi Qalib Həsənov
idarənintabeliyindəolanAğdamrayonunda
fəaliyyətgöstərənGüllücə,Qiyaslı,Əhməda
ğalı,Qaradağlı,Əfətli,XındırıstanvəSeyidli
kənduşaqmusiqiməktəblərininkollektivləri
iləgörüşkeçirib.Görüşdəmusiqiməktəbin

də çalışan müəllimlərin təklif və şikayətləri
dinlənilib,mövcudproblemlərinaradanqal
dırılmasıüçüntövsiyələrverilib.

***

LənkəranRMİLənkəranşəhərMədəniy
yətMərkəzindəşəhərUşaqrəssamlıqmək
təbi məzunlarının ali və orta ixtisas təhsil
müəssisələrinə daxil olması münasibətilə
tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən idarə
rəisi ŞahinŞahbazovməktəbin respublika
və beynəlxalq müsabiqələrdə əldə etdiyi
uğurlardan danışıb, məzunları təbrik edə
rəkgələcəkfəaliyyətlərindəuğurlararzula
yıb.
Mədəniyyət Mərkəzində həmçinin Azər

baycanYazıçılarBirliyininüzvü,yazıçıQəni
Camalzadə ilə görüş keçirilib. Lerik Rayon
İcraHakimiyyətinin təşkilatçılığı iləkeçirilən
görüşdəçıxışedənləryazıçınınhəyatvəya
radıcılığıhaqqındasöhbətaçıblar.

Vətən oğullarının fədakarlığı unudulmur

QubarayonununİkinciNügə
dikəndindəVətənmüharibəsi
şəhidiEynullaLətifovunxatirə
sinəinşaolunanabidəbulaq

kompleksiistifadəyəverilib.Eynulla
Lətifov2001ciilsentyabrın8dəİkinci
Nügədikəndindəanadanolub.Vətən
müharibəsininilkgünündənman
qakomandirikimidöyüşlərəqatılıb,
oktyabrın19daXocavəndrayonunda
şəhidlikzirvəsinəucalıb.“Xocavəndin
azadolunmasınagörə”,“Vətənuğ
runda”və“Cəsurdöyüşçü”medalları
ilətəltifedilib.

***

Zaqatala rayonunun Car kəndində şəhid
NemətKusayevinxatirəsinəinşaedilmişabi
dəbulağın açılışı keçirilib. Nemət Kusayev
1988ci il dekabrın 4dəCar kəndində ana
dan olub. 2007ci ildəmüddətli həqiqi hərbi
xidmətəçağırılıb.2008ciilinmartındadöyüş
tapşırığınıyerinəyetirərkənşəhadətəyetib.

***

Qəbələ şəhərində Vətənmüharibəsi şəhidi
İqbal Babayevin doğum günündə şəhidlərin
xatirəsini əbədiləşdirməkməqsədilə inşa edi
lənkompleksinaçılışıolub.Tədbirdəçıxışedən
şəhidinailəüzvlərionlaragöstəriləndiqqətvə
qayğıyagörəölkərəhbərliyinəminnətdarlıqla
rınıbildiriblər.

***

Ağstafada Vətən müharibəsi şəhidi Ni
had Abdullayevin xatirəsinə inşa olunan
bulaqkompleksininaçılışı olub.Mərasimdə
Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
SeymurOrucov, rayon hüquqmühafizə or
qanlarınınrəhbərləri,NihadAbdullayevinvə
digərağstafalışəhidlərinailəüzvləri,mühari
bəiştirakçılarıvəictimaiyyətnümayəndələri
iştirakediblər.

***

MasallıRMİMasallırayonMərkəziKitab
xanasında Vətən müharibəsi şəhidi Niya
məddinSultanzadənindoğumgününəhəsr
olunmuş“Şəhidlikənucavəmüqəddəszir
vədir”mövzusundatədbirkeçirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

əvvəli səh. 1-də
Cənub bölgəsinin əsas səh

nəsiolanLənkəranDövlətDram
Teatrı sentyabrın 16da yeni
mövsümə başlayacaq. Direktor
Tofiq Heydərovun verdiyi mə
lumata görə, həmin gün sənət
sevərlərə teatrın baş rejissoru
AnarBabalınınqələməaldığıvə
quruluş verdiyi “Haqqın 44 gü
nü” tamaşası təqdim olunacaq.
Xatırladaq ki, kollektiv Vətən
müharibəsindətarixiZəfərəhəsr
olunan bu səhnə işi ilə dekabrı
ayında İranda keçiriləcək “Sa
hibdelan” 12ciBeynəlxalqmis
tikteatrfestivalındaAzərbaycanı
təmsiledəcək.
Teatr rəhbərinin sözlərinə gö

rə,ilinsonunakimiLənkəransə
nətsevərləriXalqyazıçısıKamal
Abdullanın “Casus”, İlqar Fəh
minin “Qanlı namə” vəmərhum
yazıçı, Əməkdar incəsənət xa
dimi Məmmədhüseyn Əliyevin
“Prokuror”əsərləriəsasındaha
zırlanacaq tamaşalara da baxa
biləcəklər.Hazırdahərüçsəhnə
əsərininməşqləridavametdirilir.

***
ŞəkiDövlətDramTeatrımöv

sümüsentyabrınsonhəftəsində
Xalq şairi, dramaturq Vaqif Sə
mədoğlunun “İntihar” əsəri əsa
sında səhnələşdirilmiş eyniadlı
tamaşa ilə açacaq. Tamaşanın
quruluşçu rejissoru Orxan Hə
midli, quruluşçu rəssamı Nicat

Məmmədovdur, rollarıƏməkdar
artistlərƏbülfətSalahov,Xanlar
Həşimzadə, Rəhim Qocayev,
aktyorlarXəyalSalahov,Brilyant
Babayeva və digərləri ifa edə
cəklər.
Eyni zamanda teatrda Xəqani

Əliyevin “Çələbi xana Qızılqaya
xəyanəti” pyesinin tamaşaya qo
yulmasıüçünhazırlıqgedir.Həm
çinin teatrın nəzdində yaradılmış
gənc rejissorlar laboratoriyası və
gənc aktyorların hazırlanması
üçünteatrstudiyasıartıqözişinə
başlayıb.

***
GəncəDövlətDramTeatrıye

ni mövsümə sentyabrın 17də
M.F.Axundzadənin “Müsyö Jor
dan və dərviş Məstəli şah” ko
mediyasının tamaşası iləbaşla
yacaq.
Repertuar planında nəzər

də tutulanConPatrikin “Qəribə
missisSevic”tamaşasıartıqtəh
vil verilib.Tamaşanın quruluşçu
rejissoru, teatrın baş rejissoru
Elşad Əhmədovdur. Qarşıdakı
dövrdə Ejen İoneskonun “Kral
ölür”,AvksentiSaqarellinin “Xa
numa”, Jorj Feydonun “Qadın
dərzisi”vəAbdullaŞaiqin“Danı
şan gəlincik” (uşaqlar üçün) ta
maşalarıhazırlanacaq.
Artıqməşqləribaşlanan“Kral

ölür” tamaşasına Azərbaycan
Dövlət Akademik Rus Dram
Teatrının rejissoru Tural Musta
fayevquruluşverir.Səhnə tərti

batçısıDövlətGəncTamaşaçılar
Teatrının baş rəssamı Mustafa
Mustafayev, musiqi tərtibatçı
sı Vüsalə Bədəlovadır. Rolları
XalqartistiPərvanəQurbanova,
ƏməkdarartistElxanYunis,Sev
da Orucova, İlham Hüseynov,
aktyorlar Günay Cabbarova,
RuslanHüseynovoynayacaqlar.
Tamaşanın premyerası oktyabr
ayıüçünnəzərdətutulub.

***
QazaxDövlətDramTeatrı isə

mövsümünü sentyabrın 20də
Əhməd Orucoğlunun “Qulluqçu
axtarıram” tamaşası iləaçacaq.
Avqust ayında teatr bu tamaşa
iləŞəmkirşəhərindəqastrolsə
fərində də olub. Kollektiv sent
yabrvəoktyabraylarındasəhnə
əsərini Ağstafa, Tovuz, Gədə
bəy,DaşkəsənvəGöygölrayon
larındatəqdimedəcək.
Teatrınrepertuarplanınaəsa

sən, ilinsonunadəkAltayMəm
mədovun “Yadındamı?” və Jalə
İsmayılın “Min bir gecəlik kitab
xana”əsərləritamaşayaqoyula
caq.

***
Ağdam Dövlət Dram Teat

rı yenimövsümdə seyrçiləri ilə
ilk görüşə 13 sentyabrda S.İb
rahimlinin “Azad Şuşa” əsəri
əsasında baş rejissoru Kərim
Həsənovun hazırladığı eyniad
lı tamaşa ilə gəlib. Tamaşanın
quruluşçu rəssamı Müşfiq Qa
rayev, musiqi tərtibatçısı Elşən
Yusifovdur.
Oktyabrda Xalq yazıçısıAfaq

Məsudun “Can üstə” əsəri əsa
sında rejissor Səbuhi Əhmədo
vun hazırladığı tamaşa təhvil
veriləcək.Bundanbaşqa,reper
tuarplanındaXanımanaƏlibəy
linin“Dovşanınadgünü”vəƏziz
Nesinin“Tənhaqadınlar”əsərlə
rivar.

***
Yeni mövsümünə hamıdan

tez – sentyabrın 9da Turqut
Özakmanın “Adət” tamaşası
iləbaşlayanQusarDövlətLəz
gi Dram Teatrını da yeni möv
sümdə qaynar yaradıcılıq hə
yatı gözləyir. Kollektiv hazırda
Nəriman Həsənzadənin “Qara
bağnamə” əsəri üzərində çalı
şır.Teatrdailinsonunadəkyerli
müəllif Asəf Mehmanın “Xarı
bəy, Sarıbəy” komediyası da
hazırlanacaq.

***
MingəçevirDövlətDramTeat

rı mövsümü sentyabrın 25i iki
premyera ilə açmaqniyyətində
dir. Bunlar Günel Məcidovanın
(yerlimüəllif)“MünəccimSəlimin
nağılları” (uşaqlar və böyüklər
üçünmistik nağıl) vəDario Fo
nun“Rəngsazlarınxatirələriyox
dur”(klounlarüçünfars)tamaşa
larıdır.

Yaradıcı heyət hazırda El
çin Məhərrəmlinin (yerli müəllif)
“Manej” əsərinin üzərində çalı
şır.HəmçininM.F.Axundzadənin
“HacıQara”əsəriilinsonunadək
təhvil veriləcək. Plandan kənar
tamaşalaragəlincə,oktyabrayın
da dramaturq İsmayıl İmanın
“Astarabağları”pyesiüzərindəiş
başlanacaq.

***
SalyanDövlətKuklaTeatrıye

nimövsümdəilktamaşanısent
yabrın20dəNeftçalarayonunda
göstərəcək.Veteranmədəniyyət
işçiləriiləgörüşdə“Sülhnaminə
birləşək!” kompozisiyası təqdim
olunacaq. Sentyabrın 22də isə
Rəvan Tohidoğlu “Bir də etmə
rəm” nağıltamaşasının prem
yerasıolacaq.Hərikitamaşanın
quruluş müəllifi Laləzar Hüsey
novadır.
İlinsonunadəkteatrdadahaiki

yenisəhnəişi–RedyardKiplin

qin “Mauqli” (quruluşçu rejissor
Rafiq Mirzə) və Xanımana Əli
bəylinin“Dovşanınadgünü”(qu
ruluşçu rejissor L.Hüseynova)
tamaşaları hazırlanacaq. Həm
çininRafiqRəhimlinin “Sönmüş
talelər” lirikpsixoloji dramı (qu
ruluşçu rejissor L.Hüseynova)
tamaşaçılaratəqdimolunacaq.

***
Builyaranmasının50illikyu

bileyiniqeydedəcəkQaxDövlət
Kukla Teatrı da yeni mövsümə
həvəslə hazırlaşır. Kollektiv ye
ni mövsümdə sentyabrın 17də
HansXristianAndersenin“Çirkin
ördəkbalası”kuklatamaşasıilə
balacalarınqarşısınaçıxacaq.
RəhmanƏlizadənin“Tülkünün

uçuşu”,NizamiGəncəvinin“Xeyir
vəŞər”,PavelMorozovun“Yırtıcı
dovşan”əsərləriəsasında tama
şalardasentyabrrepertuarındakı
nümunələrdir.Oktyabrınsonuna
dəkOtfridProyslerin“Balacaca
dugər” tamaşasının premyerası
danəzərdətutulub.Teatrınyubi
ley tədbirtamaşasıdaqarşıdakı
yaradıcılıqplanlarınadaxildir.

Həmidə Nizamiqızı

Bölgə səhnələrinə nəzər
Yeni mövsümə necə başlayırlar?

“Mən dünyanı oxuyuram”

Kürdəmirdəşəhidvəqaziuşaqlarının
psixolojidəstəklənməsi,mütaliəmədə
niyyətininformalaşdırılmasıməqsədilə
“Məndünyanıoxuyuram”adlılayihəyə

başlanılıb.

Layihə üzrə ilk təlimKürdəmir rayonMərkəzi
KitabxanasınınUşaqşöbəsindəkeçirilib.Təlim
də çıxış edən Kürdəmir RMİnin rəisi Faiq Xu
danlı layihənin məqsəd və məramı haqqında
məlumat verib. Qeyd edib ki, layihə uşaqların
sosialpsixoloji tərbiyəsinin,oxu,nitqvəmütaliə
mədəniyyətinininkişafına,onlarınşəxsiyyətkimi
formalaşmasınadəstəkməqsədidaşıyır.
Bir il müddətində davam edəcək layihə mü

təxəssislərin və kitabxanaçıların hazırladıqları
proqraməsasındareallaşacaq.Tədbirlərinayda
ikidəfəolmaqlaşənbəgünləri,58və913yaşlı
uşaqlardanibarətikiqrupüzrəkeçiriləcək.Ehti
yacolduğuhaldaaztəminatlıailələrinuşaqlarının
dadəvətolunmasınəzərdətutulur.

Mütəxəssispsixoloqlar Aynurə Xudanlı, Lə
manSəfərovavəkitabxananınəməkdaşlarıtərə
findənkeçirilənilktəlimdəqeydedilənyaşqrup
larıüzrədoqquznəfərşəhidvəqaziövladıiştirak
edib.Təlimuşaqlarınpsixolojidurumununyaxşı
laşdırılması,dünyagörüşlərininformalaşdırılması
mövzusunahəsrolunub.

Məryəm Əliyeva 
Kürdəmir rayon MKS-nin baş biblioqrafı
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Bu il mil  li mət  buatı  mı  zın 
ba  ni  si, gör  kəm  li tə  biət  şü 
nas alim, maarif və mə 
də  niy  yət xa  di  mi Hə  sən 

bəy Zər  da  bi  nin (18421907) 
ana  dan ol  ma  sı  nın 180 il  lik 
yu  bi  le  yi  dir. Sent  yab  rın 11də 
“Gənc  lik Mall”da yer  lə  şən 
“Ci  ne  maP  lus” mər  kə  zin  də 
əla  mət  dar yu  bi  le  yə həsr 
olu  nan “Əkin  çi”dən “Ça 
par”a” ad  lı təd  bir ke  çi  ril  di.

Tədbir “Çapar Yayınları”nın
təşkilatçılığı, “Fil Agency” və
“Cambridge International Aca
demy”nındəstəyiiləgerçəkləş
di.
Əvvəlcə tədbir iştirakçıla

rı “Çapar Yayınları” tərəfindən
nəşredilmişyenikitablarlatanış
oldular. Sonra Azərbaycan və
TürkiyəninDövləthimnlərisəs
ləndirildi.
Tarixçi, publisist, professor

Ədalət Tahirzadə çıxışında bil
dirdi ki, “Çapar” nəşriyyatı bu
günHəsənbəyZərdabimaarif
çilik ənənələrini layiqincə da
vametdirir.
Tanınmış jurnalist, filologiya

üzrə elmlər doktoru, professor
Qulu Məhərrəmli qeyd etdi ki,
“Əkinçi”qəzetimillətinsözüde
yilmədiyi bir vaxtda meydana
gəldi.OnagörədəHəsənbəyin

“Əkinçi”ni nəşr etdirməsi feno
menalbirhadisədir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi

nin sədr müavini, “525ci qə
zet”inbaşredaktoruRəşadMə
cid milli mətbuatımızın keçdiyi
tarixi yoldanbəhsetdi.Söylədi

ki, insanhissləri içərisindəonu
ən çox kövrəldən minnətdarlıq
duyğusu,vəfavəetibardır:“Bu
günkü tədbirin bütün ruhundan
bu vəfa və minnətdarlıq duy
ğusuyağır.BugünHəsənbəy
Zərdabidən başlayaraq Azər
baycan xalqının həyatında bö
yükroloynamışinsanlarınadla
rınıçəkirik...”.
Daha sonra “Çapar Yayınla

rı”nın təsisçisi Yusif İlhamoğlu,
baş redaktoru Dilqəm Əhməd
vədigərləriçıxışedərəktədbir
də təqdim olunan yeni kitablar
haqqındaməlumatverdilər.
Bildirildiki,HafizƏhmədovun

“Varislərləmüsahibələr –1” ki
tabındamüəllifinXIXXXəsrlər
dəAzərbaycanın ictimai, siyasi
və sosial həyatında önəmli rol
oynamış ziyalılarının müxtəlif
ölkələrdə yaşayan varisləri ilə

müsahibələritoplanıb.Oxucula
rınilkdəfətanıyacağıbuvaris
lərailəfotoşəkillərinivəailəsir
lərini ilk dəfə Hafiz Əhmədova
açıqlayıblar.
“Azərbaycan Cümhuriyyəti

(19181920)” (müəllifər–Əda

lət Tahirzadə, Dilqəm Əhməd)
kitabında Azərbaycan Cümhu
riyyətinin qurulması və 23 ay
müddətindəgördüyüişlərtəsvir
olunub.Kitabbugünəkimiikisi
təkrarolmaqla5dildənəşrolu
nub.
“Azərbaycan türk mətbuatı”

(müəllif – Mirzəbala Məhəm
mədzadə) kitabında müəllifin
XIXXXəsrlərdəAzərbaycanda
fəaliyyətgöstərənqəzetvə jur
nallar haqqında biblioqrafiyası
və mühacirət dövründə Azər
baycanmətbuatıhaqqındamə
qalələritoplanıb.
“Qurtuluş savaşının azərbay

canlızabitləri”(müəllifər–Əda
lət Tahirzadə, Orxan Cəbrayıl)
kitabımüəllifərinTürkiyəCüm
huriyyətininqurulmasındaəsas
mərhələsayılanQurtuluşsava
şınınazərbaycanlızabitlərihaq

qında araşdırma yazılarından
ibarətdir.
“Rəsulzadə xatirələri” (“Me

muar ədəbiyyatı” seriyasından
2ci kitab) kitabında Cümhu
riyyətin qurucusu Məhəmməd
Əmin Rəsulzadənin yazdığı

və onun haqqında yazılan xa
tirələrtoplanıb.Həmçininilkki
tabda Rəsulzadənin indiyədək
geniş kütləyə məlum olmayan
yenifotosuverilib.Hərüçkita
bın redaktoru Dilqəm Əhməd
dir.
Tədbirdə həmçinin Əkbər

N.Nəcəfin“MoğolşahmatıHü
lakü xan”, Altay Məmmədovun
“Kəngərlər: qədim dünyanın
gizlifatehləri”,DimesHakAlerli
nin“ŞahXətai:şiə,səfəvi,yox
saqızılbaş?!”,DilqəmƏhmədin
“Milliyyəti türk”vəƏdalətTahir
zadənin “Həsən bəy Ağayev”
vəyazıçıKənanHacının“Fəna
fasiləsi” (roman)kitablarınında
təqdimatıoldu.
Sonda Cümhuriyyət tariximi

zə aid nadir arxiv materialları
nümayişetdirildi.

N.Məmmədli

Rəng lər dün ya sı və bu alə mə 
qərq olan bir xa nım tə səv vür 
edin. Söz süz ki, qa dın olan 
yer də gö zəl lik var, əl van lıq 
var, nik bin not lar var...

Əməkdar rəssam İnna Kos
tina həyatını rənglərə, sənə
tə həsr edib. Əbəs deyildir ki,
rəssambatika texnikası ilə “Si
murq” mövzusunda yaratdığı
silsilə əsərlərdə Simurqu əs
rarəngiz qadınquş adlandırıb.
İnna Kostina bu barədə deyir:
“Simurq həm Şərq, həm də
slavyan mifologiyasında möv
cud olan qadınquş obrazıdır.
Şərq mifologiyasında Simurq
peyğəmbərlik qabiliyyətlərinə
malikdir. Şərqdə Simurq tale
yinalətikimiçıxışedənsirlərin
qoruyucusuidi.Slavyanmifolo
giyasındaSimurqobrazı ruhun
dirilişininsimvoluolanqızbaş
lı Cənnət quşu – Sirin quşuna
uyğundur. Bir çox dini ənənə
lərdə quşlar yerlə göy arasın
da əlaqə qurur, ürək və ruhun
simvolukimiçıxışedir.Bugün
qloballaşma dövründə, az qala
millisərhədlərinsilindiyi,mədə
niyyətlərin birləşdiyi bir dövrdə
etnik kimliyin qorunub saxla
nılması problemi kəskin şəkil
də ortaya çıxır. Simurq obrazı
ruhun və Azərbaycan ruhunun
gücünün simvolu olaraq mənə
xüsusiləaktualgörünür...”.
Dosye:İnnaKostina1962ciil

dəBakışəhərindəanadanolub.
1984cüildəMoskvaİncəsənət
Texnikumunun Rəngkarlıq fa
kültəsini bitirib. 1984–1989cu
illərdəÜmumittifaqDövlətKine
matoqrafiya İnstitutunda bədii
film və televiziya üzrə quruluş
çu rəssam ixtisasına yiyələnib.

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
AkademiyasındaRəngkarlıqvə
kino kafedrasında dərs deyir.
Ötən əsrin 90cı illərindən ba
tika texnikasında ipəküzərində
işləyən rəssam kimi məşhurla
şıb.Birsırayerlivəbeynəlxalq
müsabiqələrin laureatı və 250
dənartıqsərgininiştirakçısıdır.
Özünəməxsus üslubu ilə ta

nınan İnna Kostinanın əl işləri
1987ci ildənbaşlayaraqİtaliya,
NorveçvəAlmaniya–ümumilik
də30dançoxölkədəmuzeyvə
qalereyalarda nümayiş olunub.
Əsərləri həmçinin Azərbaycan
Milli İncəsənət Muzeyi, Müasir
İncəsənət Muzeyi, Tomsk Vila
yət İncəsənət Muzeyi (Rusiya),
“OldGallery”vəKarvaslaMuzey
Mərkəzi(Gürcüstan),“ILLeone”
İncəsənət Mərkəzində (İtaliya),
həmçinin ölkəmizdə və xaricdə
şəxsikolleksiyalardasaxlanılır.

Bu il 60 illik yubileyini qeyd
edən rəssamla müsahibəmiz
sənətəsevgimövzusuüzərində
quruldu.

– Rəng kar lıq, rəsm si zin üçün 
nə de mək dir?
–Rəssamlıqartıqçoxdanhə

yatımın ayrılmaz bir hissəsinə
çevrilib. Hava, su kimi mənə
lazım olan və bunsuz yaşaya
bilmədiyimbiranlamkəsbedir.
Hərgünvəistənilənşəraitdəiş
ləyirəm.

– İn di yə dək on lar la fər di 
sər gi niz təş kil olu nub. Son 
sər gi lə ri niz dən olan “Ye rin-
gö yün bağ la rı” nə yi eh ti va 
edir di?
–SiyahımdaBakıda vədün

yanın müxtəlif şəhərlərində 36
fərdi,300qrupsərgisi və festi
val yer alır. 2021ci ilin noyab

rında Müasir İncəsənət Mu
zeyində açılan “Yeringöyün
bağları” sərgim insan ruhunun
əbədiliyiniözündəehtivaedirdi.
Burada uydurma, ideallaşdırıl
mışvəovsunlanmışdünyareal
dünyailəbirləşir.Lakinbudün
yaların müasir olması mütləq
deyil–onlarsirli,sankizaman
dankənardadırlar...

– Sər gi lə ri ni zə ma raq lı ad lar 
se çir si niz... 
– Düşünürəm ki, başlıq və

ideya sərginin mühüm hissəsi
dir. Bəzən ad özü gəlir, bəzən
uzunmüddətaxtarırsan.

–  Siz də ba ti ka tex ni ka sı ilə 
ipək üzə rin də iş lə mə yə ma raq 
ne cə ya ran dı?
–Təsvirisənətinistənilənnö

vündə özümü sınamaq mənim
üçünçoxmaraqlıdır:Batikaqə
dimvəmürəkkəbtexnikadır,bir
çoxnüanslarıvar.1995ciildən
bununlaməşğuloluram.Butex
nikadaişlədiyiməsərlərbirsıra
ölkələrdəvəbirçoxmuzeylərin
kolleksiyalarında nümayiş etdi
rilir,həmçininbiennalelərdəmü
kafatlandırılıb.Sənətinbirneçə
növüiləeyniandaməşğulolma
ğıxoşlayıram.Texnikanınseçi
midahaçoxdüşündüyünəsərin
ideya və təcəssümünə hesab
lanır. Düşüncələrimi, hisslərimi
ifadəetməyəhansıüslubdaha
yaxındırsa,onuseçirəm.

– Yu bi le yi ni zi ne cə qeyd et di-
niz? 

– Yubileyimi Sakit okeanın
sahillərindəqeydetdim.Soyuq
sulardaüzməkmənimənböyük
arzum idi vəbuarzumdager
çəkləşdi...

– Qar şı da sər gi niz göz lə ni lir-
mi?
–LatviyanınGulbenemuzeyin

də batika texnikası ilə işlədiyim
ipəkboyamalarvərəsmlərimdən
ibarət fərdisərgimvar.Sentyab
rın 30dək davam edəcək sərgi
Latviyanın Azərbaycandakı Sə
firliyinindəstəyi ilə təşkilolunub.
Yaxın vaxtlarda isə böyük yubi
leysərgiməhazırlaşıram.Hərbir
sərgirəssamhəyatınınmüəyyən
birdövrününhesabatıdır.

– Av to port re ti niz var mı?
–Bəli,birneçəavtoportretim

var.Ammainanıramki,istənilən
səmimi yaradıcılıq əsəri rəssa
mınözünüifadəsi,yəniavtoport
retidir...

– Əsas rəng lə ri niz han sı lar-
dır? Rəs sam üçün yaş art dıq-
ca rəng lər də də yi şir mi? 
–Rənglərəmünasibət birba

şa ruhun vəziyyəti ilə bağlıdır.
Düşünürəmki,önəmli olanya
şadığınızillərinsayıdeyil,həyat
təcrübəsidir.

– Siz cə, sə nə tin mis si ya sı nə-
dir?
– İnsanlara insan olmaqda

köməketmək.Bunuonlarındü
şüncələrinə,həyatabaxışlarına
təsiranlamındadeyirəm.

– Pe da qoq ki mi bu sə nə tin sir-
lə ri ni gənc lə rə ne cə açır sı nız?
–DövlətRəssamlıqAkademi

yasındadərsdeyirəm.Rəngkar
lıq kafedrasının dosenti vəKino
və televiziya rəssamlığı emalat
xanasının rəhbəriyəm. Tələbə
lərimiçoxsevirəm.1996cıildən
istedadlı uşaqlar üçün “7 əlvan
kəpənək” adlı studiya yaratmı
şamvəbugündərəhbərlikedi
rəm.Studiyayauşaqlarlayanaşı
böyüklərdəgəlir.İstedadlıinsan
lar çoxdur. Onlara bu istedadı
açmaqüçün yardımçı olmaq la
zımdır.HəmçininYARATMüasir
İncəsənət Məkanında böyüklər
üçünmütəmadirəngkarlıqvəba
tikadanustaddərslərikeçirəm.

– Gənc rəs sam la ra sö zü nüz 
var mı?
– Gənclərə sözüm budur ki,

öz yolunuzu axtarın, onu hər
hansı formada ifadə etməkdən
çəkinməyin.

– Bir da ha si zi yu bi le yi niz mü-
na si bə ti lə təb rik edir, can sağ-
lı ğı və sə nət uğur la rı ar zu la yı-
ram. 
–Məndəmüsahibəyəvədiq

qətinizə görə təşəkkür edirəm.
Sondaisəbildirməkistəyirəmki,
yubiley ilimdə mənim üçün ən
unudulmazanlardanbiridoğma
Şuşamızda,Cıdırdüzündə“Sa
rıgəlin”mahnısınıürəkdən,bü
tün qəlbimlə ifa etməyim oldu.
Bu,əslzövqvəxoşbəxtlikidi...

Lalə Azəri

“Rənglərə münasibət birbaşa ruhun vəziyyəti ilə bağlıdır”
İnna Kostina: “Sənətin bir neçə növü ilə eyni anda məşğul olmağı xoşlayıram”

V ANİMAFİLM festivalı sona çatıb
Fransalı rejissorun “İki truba üçün hekayə”si baş mükafatı qazanıb

əvvəli səh. 1-də
Yerli müsabiqənin “Ən yaxşı qısa

metrajlı Azərbaycan animasiya filmi”
nominasiyasıüzrəqalibini isəFransa
nınBakıdakısəfirliyininMədənifəaliy
yətvəəməkdaşlıqüzrəmüşaviriÇarlz
Denyertərəfindənaçıqlanıb.Mükafata
rejissor Ülviyyə Məmmədovanın “Ağ
qorxu”filmilayiqgörülüb.Bunominasi
yadaxüsusiseçimmükafatını rejissor
KövsərQurbanın“Birdamla”filmialıb.
Bildirilibki,“ƏnyaxşıqısametrajlıAzər
baycananimasiyafilmi”nominasiyası
nınqalibiFransadadünyanınənböyük
animasiyafestivalıolan“Annecy”Bey
nəlxalqAnimasiyaFilmFestivalınaqa
tılmaqimkanıqazanıb.
Tədbirdə vorkşoplara qatılmış işti

rakçılarıniqlimdəyişikliyimövzusunda

qısaanimasiyaroliklərinümayişetdiri
lib.
Daha sonra digər qaliblərin adla

rı açıqlanıb. “Uşaqlar üçün ən yaxşı
qısametrajlı animasiya filmi” nomina
siyasında rejissor Ana Çubinidzenin
(Gürcüstan, Fransa) “Franzy’s Soup
Kitchen” (“Franzinin şorba mətbəxi”),
“Ən yaxşı televiziya animasiya se
rialı”nda fransalı rejissorSedrikLaşe
naudin“GrizzyvəLemminqlərindünya
turu – Lemminqlər haqqında əfsanə”,
“Ən yaxşı qısametrajlı eksperimental
və ya abstrakt animasiya filmi” üzrə
portuqaliyalı rejissor Nelson Fernan
desin “Us” (“Bizi”), “Ən yaxşı musiqili
animasiya videosu” nominasiyasında
italiyalı rejissorlar Mario Kreyl Sirillo
və İzabelEmiliViqandın “Transparent

BlackandIronRichRed”(“Şəfafqara
və dəmirlə zəngin qırmızı”), “Ən yax
şıtələbəanimasiyafilmi”kimi isəçinli
rejissor Tanq Rehunun “A Dog under
Bridge”(“Körpününaltındabirit”)film
ləriqalibolublar.
Tamaşaçı seçimimüsabiqəsininqa

libiAnaÇubinidzenin“Franzininşorba
mətbəxi”filmiolub.
Sondaçıxışedənfestivalınartdirek

toruNəzrinAğamalıyeva2023cü ildə
keçiriləcək altıncı festivalın mövzusu
nun“Genderbərabərliyi”nəhəsroluna
cağınıdiqqətəçatdırıb.
Qeydedəkki,festivaldafilmləribey

nəlxalq münsifər heyəti – Jonathan
Laskar (İsveçrə),TillyWallace (Böyük
Britaniya),MarkusOvre (BöyükBrita
niya), Nodar Beqiaşvili (Gürcüstan),

JornLeeuwerink(Niderland)vəDaniel
Bird(BöyükBritaniya)kimipeşəkarlar
dəyərləndirib.
Bu il də festivalın uşaq jürisi fəaliy

yət göstərib. 22 üzvdən ibarət heyət
maarifəndiricivəəyləncəliuşaqproq
ramında iştiraketdikdənsonra“Uşaq

lar üçün ən yaxşı qısametrajlı ani
masiya filmi” və “Ən yaxşı animasiya
seriyalı” kateqoriyaları üzrə iki qalibi
seçib.
Festivalda ümumilikdə 29 ölkədən

uşaqlarvəböyüklərüçünçəkilmiş121
animasiyafilminümayişetdirilib.

Biliyiniz möhkəm olsun!
Bakıda “Bilik” kitab sərgi-yarmarkası

15 sent yabr – Bi lik Gü nü ərə fə sin də pay tax tın Ni za mi ra yo nun
da kı Hey dər Əli yev adı na parkbul var da I “Bi lik” ki tab sər giyar
mar ka sı ke çi ril di. “Azər bay can Nəş riy yat la rı As so siasi ya sı” İc ti mai 
Bir li yi (ANAİB) və Ni za mi Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin bir gə təş ki lat çı
lı ğı ilə 911 sent yabr ta ri xin də ger çək lə şən sər gi bu ya xın lar da yol 
qə za sın da hə ya tı nı iti rən “Ba ku moz” ki tab evi nin sa hi bi, ANAİBin 
ki tab çı yol da şı Nu rəd din Məm məd li nin xa ti rə si nə it haf edil miş di.

AçılıştədbirindəANAİBidarəheyətininüzvü,“Xan”nəşriyyatının
direktoruSəbuhiŞahmursoyqeydetdiki,bugünəqədərqurumtə
rəfindənbirsırakitabsərgilərivəfestivallarkeçirilib.“Biliyinizmöh
kəmolsun!”şüarıaltındakeçirilən“Bilik”kitabsərgisindəməktəbli
ləvazimatı, qeyd dəftərləri, test topluları, həmçinin bədii əsərlərin
satışıtəşkiledilir.Sərgidəeynizamandavalideynlərövladlarınınisti
fadəetmədiklərikitablarıehtiyacıolanuşaqlarahədiyyəedəbilərlər.
Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti İctimaisiyasi və humanitar

məsələlərşöbəsininmüdiriƏliAxundovbildirdiki,sərgininkeçi
rildiyiməkanNizamirayonsakinlərininənçoxüztutduqlarıyer
lərdənbiridir.Sərgiyəböyükmaraqvar.Ziyarətçilərhəmkitab
alır,həmdəyazarlarlagörüşürlər.
“Ting”nəşriyyatınınrəhbəri,YazıçılarBirliyininüzvü,uşaqya

zarıÇinarəKöçərli vurğuladı ki, budəfəki sərgidə iştirak edən
24nəşriyyatvəmağazaözməhsullarına20faizdən80faizədək
endirimlərnəzərdətutub.Oxuculara“Ting”nəşriyyatıtərəfindən
30ayaxınkitabtəklifolunur.
Qeydedəkki,üçgündavamedənsərgidəmüəllifərin imza

mərasimləri,əyləncəlişouproqramlar,şeirsaatları,canlımusiqi
dəqiqələrivəs.təşkiledilib.AktrisaİranəKərimovanınifasında
mahnısəslənib,yazarlarElxanElatlı,RövşənAbdullaoğlu,Fati
məAlxazvəÜlviyyəTahirinoxucularlagörüşügerçəkləşib.

Nurəddin

“Əkinçi”dən “Çapar”a”
Zərdabinin yubileyinə həsr edilən tədbirdə yeni nəşrlər təqdim olundu
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ƏhmədAdnanSayqun
Türkiyəninmədəniy
yəttarixinə“musiqi
beşliyi”kimidaxil

olmuşbəstəkarlardan(Ca
malRəşidRey,HasanFerit
Alnar,ÜlviCemalErkinvə
NecilAksesləyanaşı)biridir.
O,1907ciilsentyabrın7də
İzmirdədünyayagəlmişdi.
AtasıMahmudCəlaləd
dinbəyixtisascariyaziyyat
müəllimiidi.Həmçininİzmir
MilliKitabxanasınınqurucu
larındanolub.

Adnankiçikyaşlarındanmu
siqidünyasınıncazibəsialtında
idi.Müxtəlifalətlərdəifaetməyi
də özbaşına öyrənmişdi. Əv
vəlcə mandalina alətində ifa
etməyiöyrənirvəsonradanbir
virtuozkimiudçalmağabaşla
yır. Musiqi biliklərinə məktəb
də oxuduğu zaman yiyələnir.
Müəllimi İsmayıl Zühtidən nə
zəriyyə dərsləri alır və onun
məktəbdə təşkil etdiyi xorda
oxuyurdu. Roşali, daha sonra
isə macar əsilli Tevfiq bəydən
piano dərsləri alan Adnan bu
alətin aşiqinə çevrilir. Gecə
gündüzpianonunbaşındanay
rılmır,əlinəkeçənbütünnotları
havasu kimi udmağa çalışar
dı.Onun ilkbəstəkarlıqnümu
nələri də bu zaman meydana
gəlmişdi. 12 yaşında ikən
“Maderlepederolubbahane,
sevketti kaza beni cihane...”
mahnısındaifadəetdiyihəyat
vəinsantaleyimövzususon
radanbütünyaradıcılığıboyu
əsərlərininəsasideyasınıtəş
kiledir.
Adnan Sayqun 1925ci ildə

fransızca “La Grande Encyc
lopedie”dən musiqi ilə bağlı
məqalələritərcüməedərəkbir
neçə cildlik musiqi lüğəti ha
zırlamışdı. Həmin ildə əvvəl
cə İzmirdə ibtidai məktəbdə,
sonra isə qabiliyyət imtahanı
veribOğlanlar liseyindəmusi
qimüəllimikimiişləməyəbaş
layır.
Bəstəkar 192728ci illərdə

“Remajorsimfoniyası”nıbəs
tələyir. 1928də dövlətin musi
qi istedadı olan gənclər üçün
keçirdiyi imtahanda təqaüd
qazanaraq təhsil üçün Parisə
göndərilir. Parisdə “ScholCon
torum”da Vensan d`Endidən
kompozisiya dərsləri alır. Təh
sil illərində “Divertimentolog”
(1930)–dümbəkvəsaksofonlu
böyükorkestrüçünəsərinibəs
tələyir. Əsər Parisdə keçirilən
beynəlxalq müsabiqədə müka
fat qazanır, sonra Varşavada,
eləcə dəRusiya,Belçika və s.
ölkələrdə müvəfəqiyyətlə ifa
olunur.Bu,CamalRəşidReyin
Parisdəsəslənənüçəsərindən
(“Anadolu türküləri”,1927;“Be
bekəfsanəsi”,1928;“Türkmən
zərələri”,1929)sonraölkəxari
cindəifaolunan4cütürkəsəri
idi. 
1931ci ildəA.SayqunTürki

yəyə qayıdır və Musiqi Müəl
limləri Məktəbində pedaqoji
fəaliyyətə başlayır. 1934cü
ildə ölkə başçısı Mustafa Ka
malAtatürkünsifarişiiləilktürk
operasıolan“Özsoy”operasını
yazır.HəminildəDövlətSimfo
nikOrkestrinədirijortəyinedilir.
Atatürkdənyenibiroperayaz
maq tapşırığı alır. 27 dekabr
1934cü il tarixində Ankarada
səhnəyə qoyulan “Taş bebek”
operası yeni Cümhuriyyət in
sanınındoğuluşunahəsrolun
muşdu.

19361939cu illərdə İstanbul
Bələdiyyə Konservatoriyasın
damüəllimlik edir. 1936cı ildə
Türkiyəyə gələn macar bəstə
karı Bela Bartokla Anadolunu
səyahətə çıxır.Birlikdə türkülə
rin toplanması və nota alınma
sındaiştirakedir.Sonrabuişlər
“BelaBartokunTürkiyədəkixalq
musiqisi araşdırmaları” adlı ki
tabşəklində ingilisdilindənəşr
olunur.

1939cuildəbəstəkarHalkev
lerinə (mədənimaarif ocaqları
şəbəkəsi  red.) müfəttiş vəzi
fəsinə qəbul olunur və bütün
Türkiyənidolaşır.Halkevlerində
işiiləyanaşı,“TürkMusiqiBirli
yi”adlıxorkollektiviqururvəbu
xorla konsertlər verir. “Halkev
lerindəmusiqi” adlı kitabı çap
dançıxır.“Eskiüslubdakantat”,
“Birormanmasalı”adlıbaletləri,
“YunusƏmrə”oratoriyalarınıda
burada işlədiyi dövrlərdə yazır.
Oratoriya1943cü ilmüsabiqə
sindəÜlviCamalErkininpiano
konsertivəHasanFeritAlnarın
violakonserti iləbirgə1ci yeri
qazanır. Onun yaradıcılığının
ənməşhurəsəriolanbubəstəsi
dahasonra1958ciildəParisdə,
BMTninildönümümünasibətilə
konsertdə Leopold Stokovski
nindirijorluğu ilə ifaolunur.Bu
uğurlu işindən sonra bəstəkar
Londona, Parisə dəvətlər alır,
konfranslartəşkiledir.
A.Sayqun“YunusƏmrə”ora

toriyasından sonra “Kərəm”,
“Koroğlu”,“Gilqameş”operaları,
“Atatürk vəAnadoluya dastan”
xorəsəri,5simfoniya,konsert
lər, orkestr, xor, vokal və inst
rumental əsərlər bəstələyir,
həmçininmusiqiyədairkitablar,
məqalələryazır.
O, 1955ci ildə Folklor Təd

qiqatları İnstitutunuyaradanlar
danbiriolub,196472ci illərdə

Ankara Konservatoriyasında
kompozisiya,sonradanİstanbul
Konservatoriyasındaetnologiya
və kompozisiya dərsləri verir.
Bəstəkar 1971ci ildə Türkiyə
nin “Dövlət sənətçisi” fəxri adı
nalayiqgörülür.Türkiyəmusiqi
mədəniyyətinəverdiyi töhfələrə
görə 1985ci ildə “sənətçi pro
fessor” adı da alan görkəmli
bəstəkar1991ciilin6yanvarın
davəfatedib.

***
Türk mədəniyyət və elm xa

dimləri ilə maestro Niyazi ara
sında sıx yaradıcılıq əlaqələri
olub. NiyaziniAdnan Sayqunla
da yaradıcılıq və dostluq tellə
ri birləşdirib. Onların tanışlığı
1963cüilətəsadüfedir.Həmin
ilNiyazitürkbəstəkarlarıAdnan
SayqunvəCamalErkininmüəl
lif konsertlərində iştirak edir.
Maestronun məharətli idarəsi
ilə yanvarda Bakıda, fevralda
MoskvadaA.Sayqunun III sim
foniyası və fortepiano konserti,
C.ErkininIIsimfoniyasıvəskrip
kailəorkestrüçünkonsertisəs
lənir.Əsərlərmusiqiictimaiyyəti
vədinləyicilər tərəfindənböyük
maraqlaqarşılanır.
1963cüilinaxırlarındaisəNi

yaziTürkiyəyəgedirvəAnkara
Dövlət Simfonik Orkestrinin və
Opera Teatrının kollektivləri ilə
yaradıcılıq ünsiyyətində olur.
Onun dirijorluğu ilə A.Sayqu
nun III simfoniyası, fortepiano
konsertidəsəslənir.Fortepiano
konserti Türkiyədə ilk dəfə ifa
edilirdi.
A.Sayqun yazırdı: “Niyazi öl

kəmizə gəlmiş ilk sovet dirijo
rudur. Onun ecazkar istedadı
və böyük bədii erudisiyası var.
Mən bunu Sovet İttifaqına sə
fərim zamanı gözəl sənətkarın
ifaçılığını görərkən yəqin etmi

şəm.Əsərlərimibaşadüşdüyü
nəvəustalıqlaifaetdiyinəgörə
Niyaziyə səmimi minnətdarlığı
mı bildirmək istəyirəm. Niyazi
nin çıxışlarından aldığımız əsl
zövqə görə ona təşəkkür edir
vəsovetmusiqisininelçisi kimi
onusalamlayıram”.
MusiqitənqidçisiOrxanTanrı

qulumaestrohaqqındayazmış
dı: “Hansısa səbəbə görə isə
Niyazininçıxışlarınıdinləyəbil
məyənlərməni, sözün əslmə
nasında,məyusetmişlər.Çünki,
kimbilir,musiqisibeləbaşadü
şülmüş,beləilhamvədərinliklə
ifa edilmiş Çaykovskini biz bir
dənəvaxteşidəcəyik?”
1973cü ildəNiyazi yenidən

Türkiyəyədəvət alır. İstanbul
da Beynəlxalq musiqi festiva
lı günlərində onun rəhbərliyi
altında A.Sayqunun “Koroğ
lu” operası ilk dəfə tamaşaya
qoyulur və bəstəkarın “Yunus
Əmrə” oratoriyası ilk dəfə ifa
edilir. Bu faktın misilsizliyini
qeyd etmək lazımdır. Türkiyə
bəstəkarının vətənində onun
musiqisinin ilk ifası Niyazi
yə etibar edilmişdi. Bununla
əlaqədar A.Sayqunun dedi
yi sözlər olduqcamaraqlıdır:
“Mənə İstanbuldakeçiriləcək
musiqi festivalı münasibətilə
“Koroğlu” operasını yazmaq
təklif ediləndə, irəli sürdü
yüm ilk və təbii şərt bu oldu
ki,operanıntamaşayahazır
lanmasındamusiqi rəhbərliyi
üçünNiyazidəvətedilməlidir.
Mənbugözəlsənətkarınna
dir istedadınıyüksəkqiymət
ləndirirəm,onuzəmanəmizin
ən böyük dirijorlarından biri
sayıram”.
Adətənbirdirijorunsəviyyə

sinin yüksəkliyini göstərmək
üçünonunhərhansıbəstəka

rın duyğu və düşüncələrini də
qiqşəkildədinləyiciyəçatdırma
sındanbəhsedilir.LakinNiyazi
qeyriadibirdirijorolduğuüçün
o,çoxvaxtifaetdiyiəsərdəbəs
təkarınözünündətəxminetmə
diyi dərin məna və gözəlliklə
ri hiss edib aşkara çıxararaq
dinləyiciyə təqdim edir, beləcə,
əsərinmüəyyəndərəcədəhəm
müəllifinəçevrilirdi.Niyaziyara
dıcılığınınbuözəlliyinəgörətür
kiyəlibəstəkarlarözəsərlərinin
yozumunu ona etibar edirdilər.
Bunu onlar özləri də etiraf et
mişlər.
A.Sayqunun “Koroğlu” ope

rasınıvə“YunusƏmrə”oratori
yasını Niyazinin ustalıqla təfsir
etməsi İstanbulda beynəlxalq
musiqi festivalının mərkəzi ha
disəsinəçevrilir.
Türkiyənin görkəmli musiqi

xadimi,bəstəkarvənəzəriyyəçi
BüləntTərcanyazırdı:“Bizimöz
Adnan Sayqunumuz var, lakin,
təəssüfki,özNiyazimizyoxdur.
Opera sənətimiz adından, bü
tün türkmusiqisi adındanmən
Niyaziyəhədsizminnətdarlığımı
bildirmək və demək istəyirəm:
yaşa,minyaşa,Niyazi!”.

Rza Bayramov, 
Niyazinin Mənzil-Muzeyinin müdiri, 

Əməkdar mədəniyyət işçisi

Xanım Abdinova 
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti 

Dövlət Muzeyinin şöbə müdiri

“Bizim Sayqunumuz var, 
təəssüf ki, Niyazimiz yoxdur”

Görkəmli türk bəstəkarı Əhməd Adnan Sayqunun 115 illiyinə

Türkdünyasınınbəşəriyyətinelm
vəmədəniyyətxəzinəsinədəyər
litöhfələrverənsimalarındanbiri
dəƏbuReyhanəlBiruniolub.

Görkəmlialimtarix,təbiətelmləri,
etnoqrafiya,riyaziyyat,astronomi
ya,mineralogiyailəbağlı150dək
tədqiqatəsəriyazıb.Buəvəzsiz
töhfələrsonralarsözügedənelm
sahələrinininkişafınatəkanverib.

ƏbuReyhanMuhəmmədibnƏhməd
əlBiruni 4 sentyabr 973cü ildə Xa
rəzmşahlar dövlətinin paytaxtı Kayat
şəhərindəsənətkarailəsindədünyaya
gözaçıb.Erkənçağlardanelməmaraq
göstərib.Araşdırmalardaqeydedilirki,
o,22yaşındaastronomikölçülərapar
mağa səy göstərir. Bir müddət sonra
yaxınuzaqölkələrəsəyahətəçıxır,Xə
zərdənizininşərqvəcənubsahillərin
dəki ölkələri, MərkəziAsiyanın böyük
hissəsini öyrənir. Türk xalqlarının ya
şadıqları ərazilər, onların adətənənə
vəmərasimləribarədəətrafıməlumat
lartoplayır.Pəncabaetdiyisəyahətza
manıisəhindelminəvəmədəniyyətinə
dairxeylimaterialtoplayır.

Biruni 10 ildən sonra Xarəzmə dö
nür və hörmətlə qarşılanır. Ona elmi
araşdırmalaraparmasıüçünşəraitya
radılır.Araşdırmalarda qeyd edilir ki,
o,Xarəzmintanınmışalimlərindənİbn
Sina ilə əlaqə saxlayır. OnunlaAris
totel fizikası və bir çox təbiət elmləri
iləbağlıməsələlərhaqdamüzakirələr
aparır.Aristotelinbəzitraktatlarınıtən
qidedir.İbnSinaisəAristotelimüdafiə
edir.
ƏlBiruni empirik müşahidələr əsa

sında Hindistana həsr etdiyi əsərində
ilkdəfəYerinGünəşətrafındahərəkəti
nivədünyanınhərəkətsizdeyil,dönən
birkütləolduğunuqeydedir.Beləliklə,
o,beşəsrsonraməşhurpolyakastro
nomuKopernikləbaşlayanmüasirast
ronomiyanınilktəməlləriniqoyur.Alim
Orta Asiyanın topoqrafiyasına dair
əsərindəAmuDərya çayının bir neçə
dəfəözyatağınıdəyişdiyiniqeydedib.

Dünyanın bir çox yerlərinin, o cüm
lədən Azərbaycanın o zaman məlum
olanBakı,Dərbənd,Bərdə,Beyləqan,
Təbriz, Ərdəbil kimi şəhərlərinin enlik
vəuzunluqdairələrinigöstərib.
Görkəmlialimcisimlərinsıxlığını tə

yinedəncihazdüzəldir, “Xüsusi çəki”
kitabında onun təsvirini verir.Araşdır
malarda qeyd edilir ki, bu xüsusi bir
qab içərisinə salınan cismin həcminə
uyğun çıxarılan suyun həcmini dəqiq
ölçmək üçün nəzərdə tutulub. Həm
çininmayelərdə xüsusi çəkini ölçmək
üçünbircihazdüzəldir.Bucihazınkö
məyi ilə suyun soyuq və isti hallarda,
şirin vəduzlu suların xüsusi çəkilərini
təyinedir.Göstərirki,suyunsıxlığı ilə
onunxüsusiçəkisiarasındabirasılılıq
mövcuddur.
“Müqayisəli çəki” adlı kitabında isə

substansiyanın müqayisəli çəkisinin
onun kimyəvi xassələri ilə əlaqəsinə

aydınlıqgətirib.“Coğrafikəşfərintarixi
və səyyahlar” kitabındaqeydedilir ki,
Biruni995ci ildəYerkürəsininmode
linihazırlamağabaşlayıb.Bu,müxtəlif
şəhər,kəndvəcoğrafiobyektlərinye
rini dəqiq təyin etmək üçün diametri
təqribən5metrəyaxınolan ilkrelyefi
qlobusolub...
1017ci ildə Xorasan və Əfqanıstan

hakimi Sultan Mahmud Xarəzmi işğal
edir.YüzlərləalimvəsənətkarƏfqanıs
tanaaparılır.ƏsirlərarasındaBirunidə
olur. O, 13 il Qazte şəhərində yaşayır,
şəraitinağırolmasınabaxmayaraqelmi
işinidavametdirir.Coğrafiyavəastrono
miyaya aid əsərlər üzərində işləyir. Elə
bu ərəfədəBiruninin vəziyyəti ağırlaşır.
HəminvaxthakimiyyətəSultanMahmu
dunoğluMəsudkeçir.O,Biruniyəvədi
gəralimlərəxeyirxahmünasibətbəsləyir.
AlimlərdəMəsudaastronomiyavəsferik
triqonometriyayaaidəsərlərhəsredirlər.

ƏbuReyhanəlBiruni ömrününson
illərindəyazdığıdahabirkitabdamüx
təlifminerallar, qiymətli daşlarınmən
şəyi,xarakterivəmədənlərihaqqında
geniş söhbət açır. Ensiklopedik bilik
sahibiolanalim13dekabr1048ciildə
vəfatedib.

Savalan Fərəcov

Koperniklə başlanan müasir 
astronomiyanın ilk təməlçisi

Dirijor Fazil Əliyev vəfat edib
Tanınmışdirijor,ƏməkdarincəsənətxadimiFazilƏliyevsent
yabrın5dəABŞınNyuCersiştatındavəfatedib.

Fazil Böyükağa oğlu
Əliyev 23 iyun 1945ci il
də Bakı şəhərində ana
dan olub. 1952ci ildə 31
nömrəli ortaməktəbə da
xil olub, 1960cı ildəAsəf
Zeynallı adına Bakı Mu
siqi Texnikumunda təhsi
linidavametdirib.1962ci
ildə Ü.Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Kon
servatoriyasının Dirijorluq
fakültəsinə,eynizamanda

AzərbaycanDövlətPolitexnikİnstitutununİnşaatfakültəsininaxşam
şöbəsindəoxuyub.Hərikitəhsilocağınıfərqlənmədiplomuiləbitirib.
“Tallin1975” beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin laureatı olan

Fazil Əliyev Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasında dirijor kimi
fəaliyyətgöstərib.
O,həmçininBöyükVətənmüharibəsiveteranlarınınxorkol

lektivininyaradıcısı,bədiirəhbərivəbaşdirijoruolub.Veteranlar
xorununrepertuarındarus,Ukraynavədigərxalqlarınmahnıları
iləyanaşıAzərbaycanbəstəkarlarınınəsərləridəgenişyertu
tub.Kollektivdahaçoxyarandığıdövrüntələblərinəuyğunmah
nılarla, xüsusən müharibənin ağır günlərində ordunu döyüşə
ruhlandıran,sonralarisədüşmənüzərindəqələbəniəksetdirən
vənəhayət,sülhəhəsrolunmuşəsərlərlədövlət tədbirlərində,
bayrammərasimlərində,radiovəteleviziyaverilişlərindəçıxışlar
edib,xalqındərin rəğbətiniqazanıb.FazilƏliyevbukollektivə
1992ciiləqədərrəhbərlikedib.
Musiqixadimininfəaliyyətidövləttərəfindənyüksəkqiymətlən

dirilib,o,respublikanın“Əməkdarmədəniyyətişçisi”və“Əmək
darincəsənətxadimi”fəxriadlarınalayiqgörülüb.
1993cüildəABŞaköçəndirijororadaAzərbaycanmədəniy

yətiniyüksəksəviyyədətəbliğedirdi.
FazilƏliyevinxatirəsiailəsininvəsənətdostlarınınqəlbində

əbədiyaşayacaq.
Allahrəhməteləsin.

Lalə Azəri

“Azərbaycan – qədim sivilizasiya məskəni” 
Layihənin növbəti buraxılışı Çıraqqala haqqındadır

MədəniyyətNazirliyinin“Azərbaycan–qədimsivilizasiyaməs
kəni”adlıvideolayihəsinindördüncüburaxılışıtəqdimolunub.
NövbətivideomaterialŞabranrayonuərazisindəyerləşənVVI
əsrlərəaidÇıraqqalahaqqındadır.

Əsrlərboyutəbii fəlakətlərə,dövrünqasırğalarınamətanətlə
sinəgərərəkəcdadlarımızıntarixiniyaşadanÇıraqqalaŞabran
rayonmərkəzindəntəxminən25kmdəsıldırımqayanınzirvə
sindəyerləşir.VaxtiləSasanihökmdarlarınıntapşırığınaəsasən
istehkamməqsədilə tikilən bu əsrarəngizmemarlıq nümunəsi
Gilgilçaysəddininbaşqarovulxanasıolub.
ÇıraqqalanınyerləşdiyimöhtəşəmGilgilçaysəddi,bəzimən

bələrə görə,məşhur Çin səddindən sonra dünyada ikinci nə
həngmüdafiəistehkamıolub.
Çıraqqalatarixiabidəkompleksi2003cüildəqoruqelanedi

lib.AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin2019cuildəimzala
dığısərəncamaəsasən,Çıraqqaladamöhkəmləndirməvəbər
pakonservasiyaişlərinəbaşlanılıb.
Çıraqqalamərkəzi qala da daxil olmaqla 17 bürcdən ibarət

düzbucaqlı formadaolub.Həminbürclərinancaqüçüsalamat
qalıb.Ümumilikdəisəqalanınizləriməlumolan8bürcündəbər
pakonservasiyaişlərihəyatakeçirilir.Bərpakonservasiyalayi
həsindətarixiabidəniziyarətedənlərinrahatlığınıtəminetmək
məqsədilə ərazidə yerləşənmeşənin içindənqalaya qalxacaq
piyadalarüçünyol,eləcədəqaladivarlarıboyuyolunsalınması
danəzərdətutulub.

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”: 
“Açma-yumma” xalçası

MədəniyyətNazirliyitərəfin
dənhəyatakeçirilən“Şuşa
mədəniyyətinininciləri”layi
həsinin“Qarabağxalçaçılıq
məktəbi–Şuşa”bölməsi
üzrənövbətitəqdimatŞuşa
qrupunaaid“Açmayum
ma”xalçasınahəsrolunub.

“Açmayumma” xalçaları
Ağdam rayonunun Xıdırlı,
Cəbrayıl rayonunun Papı
vəSofulukəndlərində,XVIII
əsrdən bəri isə, həmçinin

ŞuşaşəhərindəonunyaxınlığındakıXəlfəli,Şırlankəndlərində
vəXocavəndrayonundatoxunulub.
Xalçanın ara sahəsini birbirinin arxasınca ritmik düzülmüş

rombşəkilli,dilikligöllərbəzəyir.Göllərinətrafındakıaçılıbbağ
lanandiliklərinquruluşunagörəsənətkarlarbuxalçaları“Açma
yumma”adlandırırlar.
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14 sent yabr 1880 – Ya zı çı İb ra him Meh di bəy oğ lu Mu sa bə yov 
(1880-1942) Qə bə lə də ana dan olub. Ya zı çı nın “Neft və mil yon lar 
səl tə nə tin də” po ves ti əsa sın da 1916-cı il də Azər bay ca nın ilk tam-
met raj lı bə dii fi l mi çə ki lib. Qa za xıs ta nın Ka ra qan da şə hə rin də sür-
gün də və fat edib.

14 sent yabr 1911 – Şair, dra ma turq, ədə biy yat şü nas Mü zəff  ər 
Qa sım oğ lu Nə sir li (1911-1980) Nax çı van MR Şah buz ra yo nu nun 
Sə lə süz kən din də ana dan olub.

14 sent yabr 1939 – Ya zı çı-dra ma turq  As lan Qəh rə man oğ lu 
Qəh rə man lı (1939 – 19.1.2014) Ağs ta fa ra yo nu nun Ye ni gün kən din-
də do ğu lub. Te le vi zi ya da ek ran laş dı rıl mış “Sə ni ax ta rı ram”, “Ba ğış la” 
və “Sən dən xə bər siz” pyes lə ri nin, po vest və he ka yə lə rin müəl li fi  dir.

14 sent yabr 1939 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı İs ma yıl Sa dıq 
oğ lu Ələk bə rov (1939-2021) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın mu ğam böl mə si nin so lis ti olub.

14 sent yabr 1941 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor 
Tey mur Bə kir oğ lu Bə kir za də (1941 – 21.9.1996) Ba kı da do ğu lub. 
“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da sə nəd li və bə dii fi lm lə rə (“Rə-
qib lər”, “Yol əh va la tı”) qu ru luş ve rib.

14 sent yabr 1949 – Əmək dar ar tist So na Qə dir qı zı Mir zə ye va 
(1949-1985) Ba kı da do ğu lub. İrə van Azər bay can, Nax çı van teatr la-
rı nın akt ri sa sı olub.  

14 sent yabr 1992 – Xalq şairi Hü seyn Arif (Hü seyn za də Hü seyn 
Ca mal oğ lu; 15.6.1924 – 1992) və fat edib. Azər bay can Aşıq lar Bir-
li yi nin səd ri olub.

14 sent yabr 1992 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı (ba ri ton) Əli Hə-
sən oğ lu Haq ver di yev (29.7.1939 – 1992) və fat edib. Azər bay can 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, fi lm lər də çə ki lib.

14 sent yabr 2017 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, us tad saz ifa çı sı, 
aşıq Əda lət Məm mə də li oğ lu Nə si bov (27.1.1939 – 2017) və fat edib. 

14 sent yabr 2021 – Əmək dar ar tist, ta nın mış mü ğən ni, bəs tə kar 
Ya qub Zu ruf çu (8.4.1956 – 2021) və fat edib.

15 sent yabr 1905 – Azər bay can da kuk la teat rı nın ya ra dı cı sı, akt-
yor, re jis sor Mol la Ağa Bə bir li (1905 – 22.10.1970) Ba kı da ana dan 
olub. “O ol ma sın, bu ol sun”, “Bir mə həl lə dən iki nə fər”, “Sehr li xa lat” 
fi lm lə rin də çə ki lib, Aka de mik Dram Teat rın da çı xış edib. 

15 sent yabr 2006 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Va sif Zül fü qar oğ lu Adı gö zə lov (28.7.1935 – 2006) və fat edib. Azər-
bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın səd ri olub. 

15 sent yabr 2007 – Xalq rəs sa mı El bəy Mir zə Hə sən oğ lu Rza-
qu li yev (17.6.1926 – 2007) və fat edib. “Te le fon çu qız”, “Ar şın mal 
alan” (1965), “Gün keç di”, “Ar xa dan vu ru lan zər bə” və s. fi lm lə rin 
rəs sa mı olub.

15 sent yabr 2021 – Əmək dar ar tist, ta nın mış ar fa ifa çı sı Çi çək 
Məm məd hü seyn qı zı Rza ye va (13.6.1944 – 2021) və fat edib. 

16 sent yabr 1909 – Azər bay ca nın ilk ki no akt ri sa la rın dan olan 
İz zət Mir zəağa qı zı Oru co va (1909 – 22.4.1983) Ba kı da do ğu lub. 
“Se vil” (1929), “Al maz” (1936) fi lm lə rin də baş rol lar da çə ki lib. Son-
ra lar ta nın mış kim ya çı alim, Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı nın 
aka de mi ki olub.

16 sent yabr 1934 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, piano çu, pro-
fes sor El mi ra Yu sif qı zı Sə fə ro va (1934-1997) Ba kı da ana dan olub.

16 sent yabr 2000 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Na zim Hü-
seyn qu lu oğ lu Ab ba sov (14.12.1938 – 2000) və fat edib. Bə dii (“Dvor-
ja kın me lo di ya sı”), sə nəd li və te le vi zi ya fi lm lə ri nin re jis so ru olub.

16 sent yabr 2002 – Ta nın mış akt yor Ba ha dur Ata ba la oğ lu Əli-
yev (24.2.1933 – 2002) və fat edib. “Ul duz”, “Bö yük da yaq” və s. 
fi lm lər də çə ki lib, fi lm lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib.

16 sent yabr 2021 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, di ri jor Ni za mi 
Ta hir oğ lu Məm mə dov (21.9.1947 – 2021) və fat edib.

Dün ya
14 sent yabr 1321 – İtal yan şairi Dan te Alig ye ri (Dan te Alig hieri; 

15.5.1265 – 1321) və fat edib. İn ti bah ədə biy ya tı nın şah əsər lə rin-
dən olan “İla hi ko me di ya” poema sı nın müəl li fi  dir. Axi rət dün ya sı-
na sə ya hə ti təs vir edən poema üç his sə dən (“Cə hən nəm”, “Əraf”, 
“Cən nət”) iba rət dir.

14 sent yabr 1618 – Hol land əsil li in gi lis rəs sa mı Pi ter Le li (Pe ter 
Lely - Pieter van der Faes; 1618-1680) ana dan olub.

14 sent yabr 1898 – Rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Mark Prud kin 
(1898-1994) ana dan olub. Film lə ri: “Ka ra ma zov qar daş la rı”, “On iki 
stul” (1976) və s.

15 sent yabr 1789 – Ame ri ka ya zı çı sı Ceyms Fe ni mor Ku per 
(Ja mes Fe ni mo re Cooper; 1789 – 14.9.1851) ana dan olub. Ta ri xi 
və ma cə ra ro man la rı nın müəl li fi  dir: “Ca sus”, “Də niz qul du ru”, “Los-
man”, “So nun cu mo gi kan”, “Lə pir çi” və s.

15 sent yabr 1890 – İn gi lis ya zı çı sı, de tek tiv əsər lə rin müəl li-
fi  Aqa ta Kris ti (Agat ha Mary Cla ris sa; 1890 – 12.1.1976) ana dan 
olub. Əsər lə ri: “Ro cer Ek roy dun qət li”, “Ya rım çıq port ret”, “Şərq 
eksp res sin də qətl”, “Nil də ölüm” və s.

15 sent yabr 1894 – Fran sız ki no re jis so ru, “Os kar” laureatı Jan 
Re naur (1894–1979) ana dan olub. Film lə ri: “Bö yük il lü zi ya”, “Mar-
sel yo za”, “Fran sız kan ka nı” və s.

15 sent yabr 1914 – Türk ya zı çı sı Or xan Ka mal (Meh met Ra şit 
Öğüt çü; 1914 – 2.6.1970) Ada na nın Cey han qə sə bə sin də do ğu lub. 
“Ba ba evi”, “Cə mi lə”, “Yad qı zı”, “Qür bət quş la rı” ki mi ro man la rı, 
“Çö rək da va sı”, “Ar xa kü çə” və s. he ka yə lə ri ya zı çı ya ge niş oxu cu 
rəğ bə ti qa zan dı rıb.

15 sent yabr 1925 – Rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Ki rill Lav rov 
(1925-2007) ana dan olub. Film lə ri: “Di ri lər və ölü lər”, “Ka ra ma zov 
qar daş la rı”, “Odun ram edil mə si” və s.

16 sent yabr 1462 – İtal yan fi  lo so fu Pyet ro Pom po nas si (Piet ro 
Pom po naz zi; 1462-1525) ana dan olub.

16 sent yabr 1888 – Fin lan di ya ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı (1939) laureatı Frans Emil Sil lanpy ya (Frans Eemil Sil lan-
paa; 1888-1964) ana dan olub. Əsər lə ri: “Hə yat və gü nəş”, “Adam-
lar yay ge cə sin də”, “Ca van lı ğın da və fat et miş”.

16 sent yabr 2016 – Məş hur türk ki noakt yo ru, ya zar Ta rık Akan 
(Ta rık Tah sin Üre gül; 13.12.1949 – 2016) və fat edib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

14-16 sentyabrXatirə təqvimi

Akt yor la rı rol la rı, re jis sor-
la rı film lə ri məş hur laş-
dı rır. Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi Tey mur 

Bə kir za də ni ço xu muz qu ru-
luş ver di yi “Yol əh va la tı” ki no-
ko me di ya sın dan ta nı yı rıq. 
Əs lin də isə onu ki no se vər-
lə rə ta nı da caq sə bəb da ha 
çox dur. Azər bay can ki no-
sun da fər di dəst-xət ti nə gö-
rə se çi lən re jis so run ana dan 
ol ma sı nın 81-ci  il dö nü mün-
də (14.09.1941-21.09.1995) 
xa ti rə si ni eh ti ram la yad 
edə rək, qı zı Mə di nə xa nı mın 
və həm kar la rı nın söh bət lə-
rin dən şəx siy yə ti, sə nət kar lıq 
xü su siy yə ti haq qın da ət raf lı 
mə lu mat la rı oxu cu lar la da 
bö lüş mək is tə yi rik.

Tey mur Bə kir za də nin uşaq lı ğı 
həm ya şıd la rı ki mi mü ha ri bə il lə ri-
nə tə sa düf edib. Ata sı İkin ci Dün-
ya mü ha ri bə sin dən qa yıt ma yıb, 
ana sı ev dar qa dın olub. Uşaq lıq 
və gənc lik il lə ri ağır ke çən ye ni-
yet mə id ma nı və in cə sə nə ti hə-
ya tı nın mə na sı na çe vi rib, yün-
gül at le ti ka da beş növ çü lük üz rə 
məş ğul olub. Hə min il lər də SS Rİ 
üz rə ke çi ri lən bir çox ya rış lar da 
iş ti rak edib, me dal lar la təl tif olu-
nub. Re jis sor luq fəaliy yə tin də də 
id ma na həsr et di yi sə nəd li fi lm lər-
lə bö yük uğur lar əl də edib. 

Re jis sor ki mi ilk sə nəd li fi l mi isə 
Xalq rəs sa mı Toğ rul Nə ri man bə-
yov haq qın da olub. Bun dan son-
ra 40-a ya xın müx tə lif möv zu lu, 
o cüm lə dən bioq ra fi k (“Ax ta rış 
hə və si”, “Fəh lə Gül ba la Əli yev” 
və s.), id man (“Fut bol, fut bol…”, 
“Ta ca doğ ru ad dım” və s.), ta ri xi 
(“Ab şe ron qa la la rı”, “Ba kı-Neapol 
qar daş dır lar” və s.), so sial (“Hə-
yat yo lu” və s.) janr lı sə nəd li fi lm-
lər ər sə yə gə ti rib, bir sı ra ek ran 
əsər lə ri nin sse na ri si ni ya zıb. Bə-
dii ki no da isə “Öm rün sə hi fə lə-
ri” ki noal ma na xın dan “Rə qib lər” 
no vel la sı na,  “Çə ti ri miz bu lud lar-
dır” (Ni cat Bə kir za də ilə bir gə), 
“Yol əh va la tı”,  “Lə qə bi “İKA”dır” 
(Amin Nov ru zov la bir gə) bə dii 
fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib, “Mo za-
lan” ki no jur na lı üçün qı sa met raj lı 
bə dii sü jet (“Ar zu”) çə kib. 

Re jis so run “Dis so nans” sə-
nəd li fi l mi ki no ic ti maiy yə ti nin 
bö yük ma ra ğı na sə bəb olub. Bu 
uğu run sə bə bi ni fi l min ope ra to ru 
ol muş Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi Hü seyn Meh di yev dən öy-
rə ni rik: “1977-ci il də Mosk va da 
Ümu mit ti faq  Ki ne ma toq ra fi  ya 
İns ti tu tu nu bi ti rib “Azər bay can-
fi lm”ə ye ni gəl miş dim. Tey mur 
mə ni Azər bay can qa dın hənd-
bol çu la rın ko man da sı na həsr 
olun muş sə nəd li fi lm də iş lə mə yə 
də vət et di. Am ma ilk çə ki liş lə rin 
nə ti cə lə ri nə bax dıq dan son ra 
fi l min ide ya sı nı də yiş dir di və id-
man da baş ve rən pro ses lər də 
qa dın gö zəl li yi nin, in cə li yi nin bu 
mü ba ri zə də həm çi nin sərt lik, ko-
bud luq la əks mü tə na sib də ol du-
ğu nu gös tər mə yi əsas gö tür dü. 

Hə min il Tey mur Bə kir za də ilə 
bir lik də hənd bol çu la rın Kaunas, 
Sverd lovsk, Ki yev və Ba kı da ke-
çi ri lən dörd ya rış tu run da iş ti rak 
et dik. Hər tur da 6-7 oyun ol maq-
la bü tün oyun la rı  iz lə dik və “giz li 
ka me ra” ilə ha mı sı nı çək dik. Tə-
səv vür edin ki, “Kon vas” ki no ka-
me ra sı şta tiv də, bir əlim fo ku su 
tut maq üçün uzun fo kus lu (300 
mm) ob yek tiv də, bir əlim isə ka-
me ra nı işə sa lan düy mə də olur-
du, gö zü mü isə vi zir dən (ka me-
ra nın göz lü yün dən) çək mir dim. 
Tey mur ya nım da du rub oyu nu 
diq qət lə iz lə yir, nə zə ri ni mə nim 
gö rə bil mə di yim səh nə lə rə və 
epi zod la ra yö nəl dir di ki, oyun da 
ma raq lı mə qam la rı bu rax ma yaq. 
Ma raq lı an la rı tut maq, çək mək 
əv vəl cə çə tin idi. Am ma bir ne-
çə oyu nu iz lə dik dən son ra mən 
ar tıq təx min edir dim ki, han sı 
oyun çu mey da nın han sı ye rin də 
ma raq do ğu ra caq nə edə bi lər. 
Be lə cə, bü tün oyun la rı çək dik.  

Tey mur çox təm kin li idi. İns ti tu-
tu ye ni bi tir miş çıl ğın və tərs təs-
vir re jis so ru na (yə ni mə nə) əməl-
li-baş lı “dö zür dü”. Eti raf edim ki, 
mə nim “giz li ka me ra” ilə çək di-
yim ma te rial lar ol ma say dı, fi lm 
is tə di yi miz ki mi alın ma ya caq dı. 
Ey ni za man da  Tey mur id ma nı 
və id man çı la rın psi xo lo gi ya sı-
nı də rin dən bil mə səy di, on la rın 

ke çir di yi hiss lə ri ya şa ma say dı, 
ha di sə lə ri ki no di lin də, har mo nik 
for ma da fi l mə çe vir mək ba ca-
rı ğı ol ma say dı, “Dis so nans” da 
alın maz dı... Onun pe şə kar lı ğı 
ma te rial la rın, səs lə rin dü zü mün-
də, fi l min dra ma tur ji qu ru lu şun-
da düz gün se çim et mə yə im kan 
ver di. Nə ti cə də har mo nik, re por-
taj xa rak ter li, bə dii sə viy yə li əsər 
ya ran dı.

“Dis so nans” fi l mi ki no fes ti-
val lar da müx tə lif mü ka fat la ra, 
həm çi nin Le ninq rad da (Sankt-
Pe ter burq) VII Ümu mit ti faq id-
man fi lm lə ri ki no fes ti va lın da qı-
zıl me da la (1979), Aş qa bad da 
XII Ümu mit ti faq ki no fes ti va lın da 
par laq, di na mik ki no re por ta ja 
gö rə mün sifl  ər he yə ti nin dip-
lo mu na (1979), Mosk va da id-
man jur na list lə ri nin Ümum dün-
ya As so siasi ya sı nın mü ka fa tı na 
(1980), Bu da peşt də qı sa met raj lı 
fi lm lər fes ti va lın da bü rünc me da-
la (1982) la yiq gö rü lüb. 

Mün sifl  ər he yə ti nin səd ri məş-
hur ki no re jis sor Ros tots ki bi zim 
fi l mi nə zər də tu ta raq de miş di ki, 
“Bu, bir fi l min fes ti va lı dır...”. Bu 
fi lm dən son ra mə ni 1980-ci il də 
Mosk va da ke çi ri lən Olim piada-
nın çə ki liş lə ri nə də vət et di lər...

Tey mur öz is te da dı nı son ra lar 
bə dii fi lm lə rin də də gös tər di və 
xalq tə rə fi n dən se vi lən “Yol əh-
va la tı” fi l mi ni (1980) ya rat dı. “Ya-
rat dı” sö zü nü əmin lik lə de yi rəm, 
çün ki Tey mur za hi rən təm kin li 
gö rün sə də, da xi lən çox emo-
sional, his siy yat lı in san idi, fi l min 
ya ra dıl ma pro se si onun üçün 
da xi li alə mi nin tə za hü rü, ek ran 
va si tə si lə üzə çıx ma sı de mək 
idi...”.

Re jis sor la ta nış lı ğı mı zı Xalq 
ar tis ti, akt ri sa Hə mi də Ömə ro-
va ilə da vam et di ri rik: “Yol əh va-
la tı” fi l mi nə çə kil mə yim tə sa dü fi  
ol du. Hə min il lər də Ümu mit ti faq 
Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tu nu ye ni 
bi tir miş dim. Ki no re jis sor lar mə ni 
baş rol la ra də vət edir di lər. Tey-
mur müəl lim də Züm rüd ob ra zı nı 
mə nə hə va lə et di. Film də çə kil-

məz dən əv vəl mə nə məs lə hət 
gör dü lər ki, onun çək di yi “Dis so-
nans” fi l mi nə ba xım. Film bir nə-
fə sə iz lə ni lir, çox bə yən dim, “Yol 
əh va la tı”nda da məm nu niy yət lə 
çə kil dim. Fil mə də fə lər lə bax mı-
şam və ora da kı bir çox ifa də lə rin 
in san lar ara sın da bir  növ zərb-
mə sə lə çev ril di yi nin də şa hi di ol-
mu şam. 

Tey mur müəl lim akt yor la ra tam 
sər bəst lik ve rir di. De yir di ki, ro lu 
oy na yan za man  kim ol du ğu nu zu 
unu dun, özü nü zü ob ra zın ye ri nə 
qo yun. Per so na jın və ziy yə tin də 
ol say dı nız, ne cə edər di niz sə elə 
də edin, dav ra nın. Bu na gö rə də 
akt yor lar çox imp ro vi zə edir di lər. 
Bu da re jis so run düz gün akt yor 
se çi min dən, doğ ru mi zan ver mə-
sin dən, hər şe yi öl çüb-biç mə sin-
dən irə li gə lir di ki, qu ru luş la rı fi lm-
lə ri nə ba xım lı lıq gə ti rir di...”. 

Re jis so run qı zı Mə di nə Bə kir-
za də nin xa ti rə lə rin dən: “Atam 
tez-tez mə ni çə ki liş mey dan ça-
sı na apa rır dı. Or da işi nə ne cə 
ürək dən ya naş dı ğı nı gö rür düm. 
Yu mor his si güc lü idi. Za ra fat la-
rı mən tiq li və yad da qa lan olur du. 
Am ma ailə də çox cid di idi, sərt li-
yi də var dı. Hər han sı bir sse na-
ri ni oxu yan da ona söz de yə bil-
məz dik. İd ma nı çox se vir di, bi zə 
də sev di rir di. Anam mu si qi müəl-
li mə si idi. Mü la yim xa siy yə ti var-
dı. Ata ma qar şı çox həs sas idi. 
Atam köh nə mə həl lə lə rin bi rin-
də fi lm çək di yi za ma nı onu gör-
müş dü, ta nış olub ev lən miş di lər. 
Anam la ailə qur maz dan əv vəl 
atam Tat ya na ad lı xa nım la ev li 
olub. Atam onun la Mosk va da Ali 
Re jis sor lar Kur sun da oxu yan da 
ta nış olub. Ali mək tə bi bi tir dik-
dən son ra (1974) özü ilə Ba kı ya 
gə ti rib. Tat ya na xa nım bir müd-
dət ki nos tu di ya da re dak tor ki mi 
ça lı şıb. Bu iz di vac dan oğ lan la rı 
Bə kir dün ya ya gə lib. Mən BDU-
nun Ta rix fa kül tə si ni bi tir mi şəm, 
Bə kir isə səs ope ra to ru ki mi ça lı-
şır dı. Hə mi şə ki nos tu di ya da ata-
mın ya nın da olur du. Atam uzun 
müd dət qa ra ci yər xər çən gi xəs-
tə li yin dən müali cə al dı, fay da sı 
ol ma dı. Anam isə bu il rəh mə tə 
get di. O da xər çəng xəs tə li yin-
dən əziy yət çə kir di...”.

Vaxt sız ölüm Tey mur Bə kir za-
də yə so nun cu fi l mi ni (“Lə qə bi 
“İKA”) ta mam la ma ğa im kan ver-
mə yib. Həm ka rı nın işi ni ta mam-
la yan ki noope ra tor, Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Amin Nov ru zov 

ya xın keç mi şi be lə xa tır la yır: 
“Tey mur la 1969-cu il də ki nos tu-
di ya da ta nış ol dum. Bu il lər ər-
zin də onu gö zəl in san, də rin bi-
li yə ma lik re jis sor ki mi ta nı dım. 
Dost la rı ilə hə mi şə yax şı mü na-
si bət də idi. Bu na gö rə də ha mı 
onun hör mə ti ni sax la yır dı. 

“Lə qə bi “İKA”dır fi l mi ni çə kən-
də mə ni ope ra tor ki mi fi lm də iş-
lə mə yə də vət et di. Film “Bül lur” 
kom mer si ya ban kı nın ma liy yə 
dəs tə yi ilə çə ki lir di. Çə ki liş lə rə 
dörd öl kə dən (Azər bay can, Ru-
si ya, Be la rus, Türk mə nis tan) 
ta nın mış akt yor lar cəlb olun-
du. Tey mur hə mi şə fi l min rəs-
sa mı Ma yis Ağa bə yov la, mə-
nim lə məs lə hət lə şir di. Bir lik də 
Be la ru sa get dik, çə kə cə yi miz 
mə kan la rı ax ta rıb tap dıq. Və sait 
çat ma dı ğı na gö rə na tu ra çə ki-
liş lə ri ni çə kə bil mə dik. Hə min 
yer lə rə bən zər mə ka nı İs ma yıl lı 
ra yo nu nun İva nov ka kən din də 
çək dik. Or da rus qə bi ris tan lı ğı, 
po lik li ni ka səh nə si ni len tə al dıq. 

Çə ki liş lə rin bi rin də Tey mu run 
bur nun dan qan gəl di. Dü şün-
dük ki, tez ke çər. Am ma gö-
rən də ki, və ziy yə ti pis lə şir tə ci li 
yar dım ça ğır dıq. Onu xəs tə xa-
na ya apa ran da ge də-ge də mə-
nə tap şır dı ki, “fi l mi sax la ma, 
qa lan epi zod la rı müt ləq çək...”. 
Fil min dox san beş faizi çə kil-
miş di. Tey mur hər dən gə lib 
mər hə lə-mər hə lə fi l min mon-
ta jı nı da edir di. Bir gün eşit dik 
ki, dün ya sı nı də yi şib. Al lah ona 
rəh mət elə sin.

Bir müd dət son ra di gər bir 
fi l mi Be la ru sa aş kar la ma ğa 
apar mış dım. Ki nos tu di ya nın 
di rek to ru nun ya nı na get dim 
və ya rım çıq qa lan fi lm haq qın-
da ona da nış dım. Fil min sə si ni 
yaz maq, bə zi çə ki liş lə ri ta mam-
la maq la zım ol du ğu nu de dim. 
O, da “Mə də niy yət na zi ri ilə da-
nı şım, ra zı ol sa, fi l min qa lan his-
sə si ni müş tə rək ta mam la ya rıq” 
de di. Aş kar la ma üçün bir həf-
tə or da qal ma lı ol dum. Bir gün 
mə nə de di lər ki, ki nos tu di ya nın 
di rek to ru sə ni ça ğı rır. Onun la 
gö rü şən də na zi rin, fi l min qa lan 
his sə si ni  müş tə rək çək mə yi mi-
zə ra zı ol du ğu nu bil dir di. Ba kı ya 
qa yı dan da fi l min spon so run dan 
(ban kın rəh bər li yin dən) ra zı lıq 
alıb bü tün ma te rial la rı Be la ru sa 
apar dım. İki ay ya rım or da qa lıb 
fi l mi ta mam la dım. Film bö yük 
ruh yük sək li yi ilə qə bul olun du. 
Hət ta biz or da olar kən baş qa 
şə hər lər dən nüs xə lə ri al maq 
üçün si fa riş lər də gə lir di. 10 gün 
son ra mə ni fes ti va la də vət et di-
lər. Fil mə “Lis to pad” Bey nəl xalq 
ki no fes ti va lın da (Minsk) MDB 
İc raiy yə Ko mi tə si nin mü ka fa tı 
ve ril di. 

Mən se vi ni rəm ki, Tey mu run 
ya rım çıq qal mış fi l mi ni kol lek tiv-
lə bir lik də ta mam la maq la onun 
ru hu nu şad et dik. Am ma ye nə 
də dü şü nü rəm ki, Tey mur özü 
sağ ol say dı, bu fi l mi da ha da 
yax şı bi ti rər di...”. 

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Filmin yaradılma prosesi onun üçün 
daxili aləminin təzahürü idi...

Kinorejissor Teymur Bəkirzadə xatirələrdə

Kitabxana Çəmənzəminlinin 135 illiyi 
münasibətilə materiallar hazırlayıb

Cə fər Cab bar lı adı na Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sı nın 
əmək daş la rı tə rə fin dən gör kəm li ya zı çı, dip lo mat Yu sif Və zir 
Çə mən zə min li nin (12.9.1887 – 3.1.1943) ana dan ol ma sı nın 
135-ci il dö nü mü mü na si bət lə sil si lə ma te rial lar – vi deoçarx, 
vir tual ki tab sər gi si və bib lioq ra fik si ya hı ha zır la nıb. 

Vi deoma te rial və vir tual sər gi də ya zı çı nın hə yat və ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da mə lu mat ək si ni ta pıb. Ma te rial lar da ədi bin “Qız lar bu la-
ğı”, “Bir gən cin dəf tə ri” və s. əsər lə ri nin qı sa məz mu nu ilə ya na şı, 
“İki od ara sın da”, “Stu dent lər” ro man la rı haq qın da da mə lu mat 
ve ri lir. Bib lioq ra fi k si ya hı da isə Çə mən zə min li nin 10-dan çox ki ta-
bı nın bib lioq ra fi k təs vi ri, gör kəm li şəxs lə rin onun haq qın da söy lə-
dik lə ri fi  kir lər yer alıb.

Ma te rial lar Gənc lər Ki tab xa na sı nın say tın da yer ləş di ri lib.
Yu sif Və zir Çə mən zə min li zən gin bə dii ya ra dı cı lı ğı ilə ya na şı 

dip lo ma tik fəaliy yə ti ilə də ta nı nıb. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə-
ti nin İs tan bul da sə fi  ri olub, son ra mü ha ci rət də ya şa yıb, 1926-cı 
il də Azər bay ca na qa yı dıb. 1940-cı il də həbs olu nub, Ru si ya nın 
Nij ni-Nov qo rod vi la yə tin də həbs dü şər gə sin də və fat edib.

Mədəniyyət mövzusunda yeni nəşr

Ta nın mış ədə biy yat şü nas, fi-
lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru, 
pub li sist, tər cü mə çi Ra sim Nə-
bioğ lu nun “Mə də niy yət. İn cə sə-

nət. Ədə biy yat” ad lı ki ta bı nın ikin ci 
cil di (bi rin ci cild 2017-ci il də çap dan 
çı xıb) işıq üzü gö rüb.

Ki tab da müəl li fi n müx tə lif il lər də yaz-
dı ğı ədə bi-tən qi di, nə zə ri-es te tik, pub-
li sis tik məz mun lu ya zı la rı top la nıb. 
Ki ta bın “Ölüm se vin mə sin qoy...” böl-
mə sin də isə Azər bay ca nın mə də niy yət, 
elm, ədə biy yat, in cə sə nət sa hə sin də 
şöh rət qa zan mış mər hum şəx siy yət lə ri 
haq qın da xa ti rə ya zı la rı yer alır. Ya zı la-
rın ək sə riy yə ti vax ti lə döv ri mət buat da, 

el mi nəşr lər də işıq üzü gö rüb, bir qis mi 
isə ilk də fə çap olu nur. 

AMEA-nın Ni za mi Gən cə vi adı na 
Ədə biy yat İns ti tu tu nun bö yük el mi iş-
çi si Ra sim Nə bioğ lu (Ra sim Nə bi oğ lu 
Qur ba nov) Hü seyn Ca vid ir si nin araş-
dı rı cı la rın dan dır. “Hü seyn Ca vi din es-
te tik idealı” möv zu sun da dis ser ta si ya 
mü da fi ə edib.

2007-2015-ci il lər də Azər bay can 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin Mə-
də niy yət şü nas lıq üz rə El mi-Me to di ki 
Mər kə zin də el mi ka tib, şö bə mü di ri, 
“Müasir mə də niy yət şü nas lıq” jur na lı nın 
el mi re dak to ru iş lə yib. 20-yə ya xın ədə-
bi, el mi, pub li sis tik, tər cü mə ki ta bı nın 
müəl li fi  və tər tib çi si dir.

“Vətən sevdalısı” – şəhid
polkovnik-leytenant haqqında kitab

Ya zı çı-pub li sist Pün han Əfən di ye vin Və tən Mü-
ha ri bə si Qəh rə ma nı, şə hid pol kov nik-ley te nant 
Əf qan Ab du rah ma nov haq qın da yaz dı ğı “Və tən 
sev da lı sı” ki ta bı çap dan çı xıb.

Ki tab da Əf qan Ab du rah ma no vun hə ya tın dan, hər-
bi xid mət il lə rin dən, 2020-ci ilin 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də ki dö yüş yo lun dan, Və tə nə, tor pa ğa 
sə da qə tin dən,  ya xın la rı nın və dö yüş yol daş la rı nın 
xa ti rə lə rin dən bəhs edi lir.

Azər bay can Or du su nun pol kov nik-ley te nan tı Əf-
qan Ab du rah ma nov 2020-ci il okt yab rın 10-da Su-
qo vu şan da şə hid olub. Qə bə lə ra yo nu nun Əmir van 
kən din də dəfn edi lib.

Teymur Bəkirzadə (solda) və operator Hüseyn Mehdiyev
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MƏDƏNİYYƏT

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

201 il əv vəl...
15 sent yabr 1821-ci il də Mər kə zi Ame ri ka öl kə lə ri Hon du ras və 

Ni ka ra qua İs pa ni ya müs təm lə kə çi li yi nə qar şı mü ha ri bə ge di şin də 
müs tə qil li yi ni elan edib. Hər iki öl kə XVI əsr dən İs pa ni ya nın müs təm
lə kə si idi, müs tə qil lik ela nın dan bir müd dət son ra isə fak ti ki ABŞın 
nə za rə ti nə düş dü.

196 il əv vəl...
13 sent yabr 1826-cı il də İkin ci Ru si yaİran mü ha ri bə si nin (1826

1828) ge di şi nə əhə miy yət li tə sir edən Gən cə dö yü şü olub. İran qo
şun la rı nın ağır məğ lu biy yə tə uğ ra ma sı mü ha ri bə nin ta le yi ni fak ti ki 
ola raq həll edib. Bun dan əv vəl (3 sent yabr) şah za də Ab bas Mir zə
nin qo şun la rı Şəm kir dö yü şün də rus la ra məğ lub ol muş du. Bun dan 
son ra Ru si ya qo şun la rı nın Nax çı van və İrə van xan lıq la rı üzə ri nə 
hü cum la rı baş lan dı.

181 il əv vəl...
15 sent yabr 1841-ci il də Sal va dor İs pa ni ya müs təm lə kə çi li yin

dən qur tu lub. Ha zır da ElSal va dor Res pub li ka sı ad la nır.

174 il əv vəl...
15 sent yabr 1848-ci il də Mər kə zi Ame ri ka nın da ha bir öl kə si – 

Kos taRi ka İs pa ni ya nın nə za rə tin dən çı xa raq müs tə qil li yi ni bə yan 
edib.

104 il əv vəl...
15 sent yabr 1918-

ci il də Nu ru pa şa nın 
ko man dan lı ğı al tın da 
Azər bay cantürk (Os
man lı) hər bi qüv və lə ri
nin Qaf qaz İs lam Or du
su Ba kı nı “Sent ro kas pi 
dik ta tu ra sı” və daş nak 
törtö kün tü lə rin dən tə
miz lə yib. 1918ci ilin 
ap reliyul ay la rın da Ba
kı Şaum ya nın baş çı lıq 
et di yi “Ba kı Kom mu na sı”nın, av qus tun 1dən isə in gi lis lə rin dəs tə yi 
ilə qu ru lan esermen şe vikdaş nak (“Sent ro kas pi”) hö ku mə ti nin nə za
rə tin də idi. Qaf qaz İs lam Or du su his sə lə ri nin Ba kı ya hü cu mu ön cə si 
(14 sent yabr) in gi lis lər şə hə ri tərk et miş di lər. Ba kı nın azad olun ma sı 
Azər bay ca nın is tiq lal ta ri xi nin şan lı sə hi fə si ol du. Mil li hö ku mət Gən
cə dən Ba kı ya köç dü və Ba kı Cüm hu riy yə tin pay tax tı elan edil di.

102 il əv vəl...
14 sent yabr 1920-

ci il də Cə nu bi Azər
bay can Mil li Hö ku mə
ti nin qu ru cu su Şeyx 
Mə həm məd Xi ya ba ni 
Təb riz də qət lə ye ti ri lib. 
Xi ya ba ni nin baş çı lı ğı 
ilə Təb riz üs ya nı hə
min ilin ap re lin də qə lə
bə çal mış, iyun da Mil li 
Hö ku mət qu rul muş du. 
Sent yab rın 12də ir ti ca 
qüv və lə ri nin Təb ri zə hü cu mu baş la mış dı. Xi ya ba ni nin qət li ilə Cə
nu bi Azər bay can türk lə ri nin is tiq lal mü ba ri zə si nin da ha bir sə hi fə si 
so na çat dı.

62 il əv vəl...
14 sent yabr 1960-cı il də Bağ dad da ke çi ri lən bey nəl xalq konf rans

da Neft  İx ra cat çı sı Öl kə lə rin Təş ki la tı – OPEK ya ra dı lıb. Ha zır da 
İraq, İran, Ve ne suela, Qə tər, Li vi ya, Ni ge ri ya, BƏƏ, Səudiy yə Ərə bis
ta nı ki mi ümu mi lik də 13 neft öl kə si nin da xil ol du ğu təş ki lat dün ya da 
neft is teh sa lı nın ya rı şı na nə za rət edir. Mən zilqə rar ga hı Vya na (Avst
ri ya) şə hə rin də dir.

43 il əv vəl...
14 sent yabr 1979-cu il də Əf qa nıs tan da ha ki miy yət çev ri li şi baş ve

rib. Əf qa nıs tan De mok ra tik Res pub li ka sı İn qi la bi Şu ra sı nın səd ri Nur 
Mə həm məd Tə ra ki baş na zir Ha fi zul la Əmi nin qüv və lə ri tə rə fin dən 
öl dü rü lüb. Ha ki miy yət H.Əmi nin əli nə ke çib. La kin onun ha ki miy yə ti 
də uzun çək mə di və hə min ilin de kab rın da so vet mü da xi lə si za ma nı 
H.Əmin qət lə ye ti ril di.

31 il əv vəl...
14 sent yabr 1991-ci il də Ba kı da Azər bay can Kom mu nist Par ti ya

sı nın (KP) föv qə la də 33cü qu rul ta yı ke çi ri lib. Qu rul tay Azər bay can 
KPnin özü nü bu rax ma sı haq qın da qə rar qə bul edib. Par ti ya nın əm
la kı res pub li ka və yer li ha ki miy yət or qan la rı na ve ri lib. “Av qust qi ya
mı”nın (1921 av qust – Mosk va da “QKÇP” döv lət çev ri li şi cəh di) if a
sın dan son ra So vet İt ti fa qın da kom mu nist ha ki miy yə ti nə fak ti ki ola raq 
son qo yul muş du. Be lə cə, 1920ci ilin yan va rın da qu ru lan və 71 il ha
kim qüv və olan Azər bay can KP də ta ri xin ar xi vi nə ve ril di.

28 il əv vəl...
14 sent yabr 1994-cü il də Azər bay can Res pub li ka sı ilə Qə tər 

döv lə ti ara sın da dip lo ma tik mü na si bət lər qu ru lub.

18 il əv vəl...
15 sent yabr 2004-cü il də Azər bay can da dərs ili ilk də fə ye ni ta

rix də baş la yıb. On dan ön cə dərs ili 1 sent yabr da baş la yır dı. Pre zi
dent İl ham Əli ye vin mü va fiq fər ma nı (21 av qust 2004cü il) ilə 15 
sent yabr – “Bi lik Gü nü” elan edi lib.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

BeynəlxalqTürkMədəniy
yətiTəşkilatı–TÜRKSOY
unənənəvilayihələrin
dənolanOperaGünləri

növbətidəfəsənətçiləribir
arayagətirəcək.

23cü TÜRK SOY Ope ra Gün
lə ri Tür ki yə Mə də niy yət və Tu
rizm Na zir li yi nin də dəs tə yi ilə 
1521 sent yabr ta ri xin də Tür ki
yə nin Bur sa və İz mir şə hər lə ri 
ilə ya na şı, Şi ma li Kip rin Qa zi
ma ğu sa və Gir ne şə hər lə rin də 
də dü zən lə nə cək.

Qeyd edək ki, TÜRK SOY 
Daimi Şu ra sı bö yük Azər bay
can bəs tə ka rı Fik rət Əmi ro
vun ana dan ol ma sı nın 100 
il li yi mü na si bə ti lə 2022ci ili 
“Fik rət Əmi ro vu an ma İli” elan 
edib. Bu mü na si bət lə TÜRK
SOYun 23cü Ope ra Gün lə ri 
Fik rət Əmi ro va həsr olu nub. 
Kon sert proq ram la rı nın re

per tuarın da Fik rət Əmi ro vun 
əsər lə ri nə xü su si yer ay rı lıb, 
həm çi nin bəs tə ka rın hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı fo to sər gi 
sə nət se vər lə rə təq dim olu na
caq.

Ope ra Gün lə ri nin açı lış mə
ra si mi sent yab rın 15də “2022 

– Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət 
Pay tax tı” Bur sa da baş tu ta caq. 
Proq ram da ope ra mü ğən ni lə ri 
azər bay can lı di ri jor, Əmək dar 
ar tist Əy yub Qu li ye vin ida rə et
di yi or kest rin mü şa yiəti ilə sə
nət se vər lə rin qar şı sı na çı xa
caq lar.

Sent yab rın 18də İz mir səh
nə sin də təş kil olu na caq kon
sert də Türk dün ya sı bəs tə kar
la rı nın ope ra əsər lə ri və dün ya 
klas sik ari ya la rı səs lə nə cək.

Uzun fa si lə dən son ra bu il 
TÜRK SOY Ope ra Gün lə ri Şi
ma li Kipr də də ke çi ri lə cək. Kon
sert lər sent yab rın 20də Qa zi
ma ğu sa da “Otel lo” qa la sın da, 
ayın 21də isə Gir ne şə hə rin də 
Bel la pais mo nas tı rın da ger çək
lə şə cək.

23cü TÜRK SOY Ope ra Gün
lə ri nin kon sert lə rin də Azər bay
can, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Türk mə nis tan, Tür ki yə, Öz bə
kis tan, Şi ma li Kipr, Şi ma li Ma
ke do ni ya dan sə nət çi lər iş ti rak 
edə cək. Kon sert proq ram la rın
da Azər bay ca nı Fa ti mə Cə fər
za də təm sil edə cək. 

MehparəSultanova 
Ankara

Həştərxanda klassik musiqi 
festivalında “Azərbaycan günü” 

Xəbərverdiyimizkimi,
sentyabrın2dən11
dəkRusiyanınHəştər
xanşəhərində“Opera

First–2022”Beynəlxalq
XəzərKlassikİncəsənət
Festivalıkeçirilib.İkincidəfə
təşkilolunanfestivalınkon
sertproqramlarındaRusiya,
Azərbaycan,İran,Türkmə
nistanvəQazaxıstanteatrla
rınınsolistləriiştirakediblər.

Fes ti val çər çi və sin də Xə zər
ya nı öl kə lə rin gün lə ri ke çi ri lib. 
Sent yab rın 9da “Azər bay can 
gü nü” ad lı kon sert təş kil olu nub.

Həş tər xan Fi lar mo ni ya sı nın 
bö yük za lın da ke çi ri lən kon ser
tin proq ra mı nı Azər bay can Bəs
tə kar lar İt ti fa qı nın səd ri, Xalq ar
tis ti, pro fes sor Fi rən giz Əli za də 
təq dim edib.

Proq ram da Azər bay can klas
sik lə ri Qa ra Qa ra yev və Fik
rət Əmi ro vun, elə cə də öl kə nin 
müasir bəs tə kar la rı nın – Fi rən
giz Əli za də, Azər Da da şov, Cə
lal Ab ba sov, Tu ral Məm məd li nin 
əsər lə ri yer alıb.

Əsər lə ri Ümid Ab ba sov 
(skrip ka), Nəz rin As lan lı (sk
rip ka), Emin Hü sey nov (sk
rip ka), Rə na Rə hi mo va (alt), 
Or xan Hü sey nov (violon çel), 
Za kir Əsə dov (for te piano) ifa 
edib lər.

Kon ser ti Həş tər xan da ke çi ri
lən Xə zər me diafo ru mun da iş ti
rak edən Azər bay can nü ma yən
də he yə ti, Mil li Məc li sin üzv lə ri 
də iz lə yib lər.

Ru si ya Bəs tə kar lar İt ti fa
qı Həş tər xan şö bə si nin səd ri 
Kons tan tin Qu zen ko çı xı şın
da “Azər bay can gü nü” kon
ser ti nin göz lən ti lə ri üs tə lə di
yi ni vur ğu la ya raq de yib: “Biz 
Azər bay ca nın pe şə kar mu si qi 
sa hə sin də bö yük nailiy yət lə
ri ol du ğu nu hə mi şə bi lir dik. 
La kin bu gün din lə dik lə ri miz 
qəl bi mi zin də rin li yi nə dək bi zi 
riq qə tə gə tir di. Tək cə mu si qi 
yox, Fi rən giz Əli za də nin gö
zəl çı xı şı da bi zi va leh et di. O 
çı xı şın da dün ya sə viy yə sin də 
uğur qa zan mış Azər bay can 
bəs tə kar lıq mək tə bi nin şan lı 
ta ri xi nə ma raq lı eks kurs et
di...”.

Fes ti va lın ye kun qa lakon ser
tin də Azər bay ca nın ta nın mış 
vo kal çı sı, Əmək dar ar tist Azər 
Rza za də də çı xış edib.

Moskvadakı “Azərbaycan” pavilyonunda 
“iki sevgi şəhəri”

əvvəli səh. 1-də
XTNSdə yer lə şən “Mosk va nın ma ke ti” pa vil yo nun da əsas təd bir – 

“Mə də niy yət kör pü lə ri: Ru si yaAzər bay can” fil mi nin təq di ma tı ke çi ri lib. 
“Azər bay can” pa vil yo nu nun di rek to ru Səadət Qə di ro va film də ta ma
şa çı la ra Ru si ya və Azər bay can ara sın da olan də rin mə də ni və ta ri xi 
əla qə lər dən söh bət açıb, Mosk va nın vax ti lə Azər bay can da ya şa mış 
şəx siy yət lər lə bağ lı olan ta ri xi yer lə ri nə vir tual eks kurs ke çi ri lib.

Səadət Qə di ro va jur na list lə rə mü sa hi bə sin də qeyd edib ki, həm 
Azər bay ca na, həm də Ru si ya ya mən sub olan dün ya miq yas lı şəx
siy yət lər ta ri xi miz də mü hüm yer tu tur lar: “Mə də niy yət kör pü lə ri: Ru
si yaAzər bay can” fil mi be lə məş hur şəx siy yət lər və yer lər ba rə də
dir. Biz ta ma şa çı la rı Azər bay ca nın Mosk va da kı sə fir li yi nin bi na sı, 
sə fir Po lad Bül bü loğ lu ilə ta nış et dik, Ru si ya pay tax tın da hey kəl lə ri 
ucal dıl mış da hi şair lər – Ni za mi və Nə si mi, dün ya şöh rət li mü ğən ni 
Müs lüm Ma qo ma yev ba rə də da nış dıq...”. 

Fes ti val çər çi və sin də təş kil olu nan yar mar ka lar da  iki gün bo yun
ca qo naq lar ənə nə vi Azər bay can ça yı ilə Azər bay can və dağ yə hu
di lə ri mət bə xi nin ən gö zəl şir niy yat növ lə ri nin da dı na ba xıb, elə cə 
də azər bay can lı is teh sal çı la rın məh sul la rı nı əl də edib lər.

“Qızıl şir” sənədli filmə verildi
İtaliyanın Venesiya şəhərində 79-cu kinofestival başa çatıb

Avqustun31dənsentyabrın
10dəkdavamedən79cu
VenesiyaFilmFestivalının
mükafatçılarıelanolunub.
Avropanınənnüfuzluüçkino
forumundan(KannvəBerlin
festivalıiləbərabər)biriolan
VenesiyaFilmFestivalınınəsas
müsabiqəproqramınabuil23
ekranəsəridaxiledilmişdi.

Ame ri ka lı akt ri sa və ya zar Cu
lian Mu run sədr lik et di yi mün sif
lər he yə ti nin qə ra rı na əsa sən, 
ame ri ka lı re jis sor və sə nəd li 
film lə rin pro dü se ri Laura Poit ra
sın “Bü tün gö zəl lik lər və qan lar” 
fil mi “Ən yax şı film” no mi na si ya
sın da 79cu Ve ne si ya Film Fes
ti va lı nın “Qı zıl şir” mü ka fa tı nı 
qa za nıb. 

Qeyd edək ki, bu, ki no fes ti va lın 
əsas proq ra mın da ye ga nə sə nəd
li film olub. Film də ame ri ka lı fo toq
raf Nan Qol di nin “Pur due Phar ma” 
əc za çı lıq şir kə ti nə dəs tək ve rən 
Sak ler ailə si nə qar şı çıx ma sın
dan bəhs edi lir. Sö zü ge dən şir kət 

is ti fa də çi lər də pre pa ra ta da vam lı 
bağ lı lıq ya ra dan ağ rı kə si ci (ok si
kon tin) is teh sa lı ilə məş ğul dur.

Fran sa lı re jis sor Alis Diopun 
“Mü qəd dəs Ömər” fil mi jü ri nin 
Qranpri mü ka fa tı na – “Gü müş 
şir”ə la yiq gö rü lüb.

İta li ya lı re jis sor, pro dü ser 
və sse na rist Lu ka Quadaq ni
no “Sü mük lər və ha mı sı” fil
mi nə gö rə “Ən yax şı re jis sor” 
no mi na si ya sın da mü ka fa ta yi
yə lə nib. Hə min film də çə ki lən 
ka na da lı akt ri sa Tey lor Rassl 
pers pek tiv vəd edən gənc akt
yor və akt ri sa lar üçün nə zər də 
tu tu lan “Mar çel lo Mast ro yan ni” 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Azər bay can əsil li məş hur 
iran lı re jis sor Cə fər Pə na hi nin 
“Ayı lar sız” fil mi mün sif ər he yə
ti nin xü su si mü ka fa tı nı qa za nıb. 
Qeyd edək ki, Cə fər Pə na hi ha
zır da İran da həbs də dir.

İr lan di ya lı akt yor Co lin Far rell 
(“İni şe ri nin ölüm pə ri lə ri” fil mi, 
re jis sor Mar tin Mak do nax)  və 
avst ra li ya lı akt ri sa Keyt Blan şett 
(“Qət ran” fil mi, re jis sor Tod Fild) 
ən yax şı ki şi və qa dın oyun çu 
ki mi “Vol pi” ku bo ku nu qa za nıb
lar.

V.Kamal

23-cü TÜRKSOY Opera Günləri 
Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr edilib

Milli mətbəx və mədəniyyətimiz 
Belarusda təbliğ olunub

BelarusunQomelşəhərinin855ciildönümümünasibətiləke
çirilənMilliMədəniyyətlərFestivalındaAzərbaycandatəmsil
olunub.

Şə hə rin mər kə zi mey da nın da ke çi ri lən fes ti val da Be la ru sun 
“Azər bay can İc ma la rı Konq re si”nin təş kil et di yi stend də mə də
ni ir si miz, mil li mət bə xi miz nü ma yiş et di ri lib. Bay ra mın qo naq
la rı Azər bay can plo vu nun, dol ma sı nın, nar şi rə si nin, şə kər bu ra, 
pax la va, qo ğal ki mi şir niy yat la rın da dı na ba xıb lar.

Qo mel Vi la yət İc raiy yə Ko mi tə si nin səd ri İvan Krup ko, şə hər 
İc raiy yə Ko mi tə si nin səd ri Pyotr Ki ri çen ko da sər gi ni zi ya rət 
edib, Azər bay ca nın adətənə nə lə ri və mə də niy yə ti ilə ta nış olub, 
həm çi nin Azər bay can şir niy yat la rın dan da dıb lar.

“Sa rı gə lin” rəqs an samb lı “Uzun də rə”, “Naz elə mə”, “Ağ çi çək” 
və di gər xalq rəqs lə ri ni ifa edib. Fes ti val iş ti rak çı la rı Azər bay can 
mil li rəq si “Yal lı”nı bir lik də oy na yıb lar. Sten di miz də Azər bay ca nın 
mil li ge yim lə ri və at ri but la rı da nü ma yiş et di ri lib.
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