
Sent yab rın 28-də Mek si ka Bir ləş miş Ştat la rı nın pay tax tı Me-
xi ko da UNES CO-ya üzv öl kə lə rin mə də niy yət na zir lə ri nin 
Mə də ni St ra te gi ya və Da ya nıq lı İn ki şa fa dair Dün ya Konf ran-
sı (“Mon diacult – 2022”) işi nə baş la yıb. Təd bi rə 115 öl kə dən 

yük sək sə viy yə li rəs mi lər ol maq la, ümu mi lik də 160 öl kə dən 
nü ma yən də he yə ti qa tı lıb. 

Konf rans da mə də niy yət na zi-
ri Anar Kə ri mo vun rəh bər li yi ilə 
öl kə mi zin nü ma yən də he yə ti iş-
ti rak edir.

Sent yab rın 30-da ba şa ça ta-
caq konf rans da “İrs və  mə də ni 
müx tə lifl  ik böh ran döv rün də”, 
“Ye ni lən miş və güc lən di ril miş 
mə də niy yət si ya sə ti”, “Mə də niy-
yət da ya nıq lı in ki şaf üçün”, “Ya-
ra dı cı iq ti sa diy ya tın gə lə cə yi” 
möv zu la rın da mü za ki rə lər apa-
rı lır.

Na zir Anar Kə ri mo vun çı xı şı 
“İrs və mə də ni müx tə lifl  ik böh-
ran döv rün də” möv zu su na həsr 
olu nub. Konf rans çər çi və sin də 
na zi rin bir sı ra iki tə rəfl  i gö rüş lə ri 
də nə zər də tu tu lub. 

Anar Kə ri mov konf rans da iş ti-
rak edən Ma ca rıs ta nın mə də niy-
yət mə sə lə lə ri üz rə döv lət ka ti bi 
Pi ter Hop pal la gö rü şüb. Gö rüş-
də iki öl kə ara sın da mə də niy yət 
sa hə sin də əla qə lə rin yük sə lən 
xət lə in ki şaf et di yi, bu əmək daş-
lı ğı tən zim lə yən mü qa vi lə ba za-
sı nın da ha da möh kəm lən di ril-
mə si nin zə ru ri li yi qeyd olu nub.

Bil di ri lib ki, Azər bay ca nın mə-
də niy yət pay tax tı olan Şu şa 
2023-cü il üçün “Türk Dün ya sı nın 
Mə də niy yət Pay tax tı” elan edi lib. 
Ma ca rıs ta nın Vesp rem şə hə ri isə 
gə lən il “Av ro pa nın Mə də niy yət 
Pay tax tı” ola caq. Bu ba xım dan 
iki şə hər ara sın da bir gə mə də ni 
la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lə bi lər.

Gö rüş də ey ni za man da Azər-
bay ca nın mə də niy yət lə ra ra-
sı dialoq sa hə sin də tə şəb büs 
və təd bir lə ri nə Ma ca rıs ta nın 
dəs tə yi və iş ti ra kı nın va cib li-

yi nə diq qət çə ki lib, UNES CO 
çər çi və sin də fəaliy yət lər də 
qar şı lıq lı əmək daş lı ğın də rin-
ləş di ril mə si nin əhə miy yə ti vur-
ğu la nıb.
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Xalq artisti
Fikrət
Verdiyevin
75 illiyi
qeyd olundu

səh. 3

Azərbaycan Beyin Mərkəzləri nin
I Forumunun iştirakçıları işğaldan

azad olunmuş ərazilərə səfər ediblər

səh. 4

Tanınmış 
rəssam Lətafət 
Məmmədovanın 
fərdi sərgisi 
açılıb

səh. 3

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

Dayanıqlı inkişaf üçün mədəni strategiya necə olmalıdır?
160 ölkədən nümayəndələrin qatıldığı konfransda dünya mədəniyyətinin aktual mövzuları müzakirə edilir

Səs və musiqinin rənglərdə təcəssümü...

“Yax şı rəsm mu si qi dir, me lo di ya dır” de yib dün ya şöh rət li ital-
yan rəs sa mı Mi ke lan ce lo. Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də 
(BMM) sent yab rın 28-də açı lı şı ke çi ri lən Xalq rəs sa mı Əş rəf 
Hey bə to vun “Mu ğam alə mi” ad lı fər di sər gi si də mu si qi ilə 
rəs sam lı ğın bir-bi ri nə çox ya xın ol du ğu na əya ni sü but idi. 

Qo naq la rı sa lam la yan BMM-in di rek to ru, Xalq ar tis ti Mu rad 
Hü sey nov rəs sa mın ya ra dı cı lı ğın da mil li üs lub dan söz aç dı. 
Bil dir di ki, mu ğa ma olan son suz sev gi dən ya ra nan bu əsər lər 
mu ğam ifa çı la rı nın ən də rin me di ta si ya dan tut muş, ən yük sək 
emo sional yük sə li şə qə dər olan həs sas-eksp res siv hal la rı nın di-
na mi ka sı nı sim vo li zə edir. 

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va 
sər gi mü na si bə ti lə rəs sa mı təb rik et di. Bil dir di ki, Xalq rəs sa mı nın 
Şu şa, Qa ra bağ, ümu mən Və tən möv zu su na özü nə xas mü na si-
bə ti əsər lə rin də hər za man ön plan da dır.

davamı səh. 2-də

2023-cü il Azərbaycanda
“Heydər Əliyev İli” elan edilib

2023-cü il Azər  bay  can  Res pub li ka sın da “Hey  dər Əli  yev İli” 
elan edi  lib. Bu nun la bağ lı Pre zi dent İl ham Əli yev sent yab rın 
29-da sə rən cam im za la yıb. 

səh. 2

Tarixi görkəmini bərpa edən Şuşa tezliklə 
zəngin mədəni həyatına qovuşacaq

Xə bər ve ril di yi ki mi, Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli yev və bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va sent yab rın 
28-də Şu şa şə hə rin də ye ni in şa olu nan, elə cə də əsas lı tə mir-
bər pa edi lən bir sı ra ob yekt lər də iş lə rin ge di şi ilə ta nış olub lar.

Pre zi den tin Şu şa ra yo nun da xü su si nü ma yən də si Ay dın Kə ri-
mov şə hər də ye ni ya şa yış komp lek si nin ti kin ti si ba rə də mə lu mat 
ve rib. Bil di ri lib ki, ti kin ti nin ümu mi sa hə si 8 hek ta ra ya xın dır. Ya-
şa yış komp lek si 23 bi na dan iba rət ola caq. Sək kiz bi na nın ti kin-
ti si nə bu il iyu lun 1-də, di gər 15 bi na nın in şa sı na isə sent yab rın 
1-də baş la nı lıb. Ümu mi lik də 450 mən zil nəzərdə tutulan ya şa-
yış komp lek sin də bi na lar 3 və 5 mər tə bə li ola caq. Əra zi də ge niş 
abad lıq və ya şıl laş dır ma iş lə ri gö rü lə cək.

davamı səh. 2-də

“Qəlbim Qarabağdadır” –
Vyanada və Budapeştdə sərgi və konsert
Avst ri ya nın pay tax tı Vya na da fəaliy yət gös tə rən Azər bay can 
Mə də niy yət Mər kə zin də (AMM) 27 Sent yabr – Anım Gü nü ilə 
bağ lı “Qəl bim Qa ra bağ da dır” ad lı sər gi nin açı lı şı olub.

“Şu şa İli” çər çi və sin də AMM-in Azər bay ca nın Avst ri ya da kı Sə-
fi r li yi və “Arts Coun cil Azer baijan” təş ki la tı ilə bir gə ke çir di yi  sər-
gi də 8-15 yaş lı uşaq la rın Qa ra ba ğa həsr et dik lə ri rəsm əsər lə ri 
nü ma yiş olu nub.

AMM-in rəh bə ri Ley la Qa sı mo va sər gi haq qın da mə lu mat ve-
rib. Qeyd edib ki, təq dim olu nan əsər lər də rəng ko lo ri ti Azər bay-
can gənc lə ri nin Qa ra bağ sev gi si ni və on la rın Və tən tor pa ğı na ül vi 
hiss lə ri ni tə cəs süm et di rir.

davamı səh. 8-də

Paytaxtımız növbəti kitab bayramına hazırlaşır

Xə bər ver di yi miz ki mi, pay-
tax tı mız ye ni dən bey nəl xalq 
ki tab bay ra mı na ev sa hib li yi 
edə cək. Mə də niy yət Na zir-

li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 5-9 okt yabr 
ta ri xin də VIII Ba kı Bey nəl xalq 
Ki tab Sər gi si (“Ba ku In ter na tional 
Book Fair – 2022”) ke çi ri lə cək. 

Ba kı Eks po Mər kə zin də açı la caq 
sər gi də yer li və xa ri ci nəş riy yat lar və 
mət bəələr, elə cə də ki tab ma ğa za la-
rı, uni ver si tet lər, mə də niy yət mər kəz-
lə ri, mu zey lər və s. iş ti rak edə cək. 

Sər gi nin məq sə di rə qəm sal əsr də ki ta-
bın, mü ta liənin təb li ği və po pul yar laş dı rıl-

ma sı, Azər bay can və xa ri ci nəş riy yat la rın 
po liq ra fi  ya məh sul la rı ilə ta nış lıq, nəş riy-

yat sə na ye si nə dəs tək, po ten sial 
əmək daş lıq üçün nəş riy yat la rı ki-
tab ma ğa za la rı ilə ta nış et mək, öl-
kə miz də ki tab biz ne si nin in ki şa fı 
ilə bağ lı təc rü bə və fi  kir mü ba di lə si 
apar maq dır. 

“Cas pian Event Or ga ni sers” şir kə-
ti nin təş ki la ti dəs tə yi ilə ke çi ri lə cək 
sər gi də 16 öl kə dən 60-dan çox aidiy-
yə ti qu rum, 130 yer li nəş riy yat-po liq-
ra fi  ya və ki tab sə nə ti ilə əla qə li müəs-
si sə təm sil olu na caq. Qeyd edək ki, 
ötən il sər gi yə 13 öl kə dən iş ti rak çı 
təş ki lat lar qa tıl mış dı sa, bu də fə öl kə 

sa yı 16-ya ça tıb.
davamı səh. 2-də

Varşavada Azərbaycan kinosu həftəsi 

Pol şa nın pay tax tı Var şa va da Azər bay-
can ki no su həf tə si ke çi ri lir. Öl kə mi-
zin Pol şa da kı sə fir li yi, Mə də niy yət 
Na zir li yi və Pol şa Ki ne ma toq raf çı lar 

As so siasi ya sı nın bir gə la yi hə si pol yak 
ta ma şa çı la rı na Azər bay can ki ne ma toq-
ra fi ya sı ilə ta nış lıq im ka nı ya ra dıb.

Var şa va nın “Kul tu ra” ki no teat rın da okt-
yab rın 1-dək da vam edə cək ki no həf tə sin də 
fi lm lər pol yak və in gi lis dil lə rin də sub titr lər lə 
nü ma yiş olu nur.

Açı lış mə ra si min də Pol şa Ki ne ma toq raf-
çı lar As so siasi ya sı nın vit se-pre zi den ti Kin-

qa Dembs ka, Azər bay ca nın Pol şa da kı sə fi  ri 
Nər giz Qur ba no va ki no həf tə si nin əhə miy yə-
tin dən söz açıb lar. Sə fi r çı xı şın da Azər bay-
can da ki no nun ta ri xi haq qın da ət rafl  ı da nı şıb.

Son ra Ma zo viets ki əya lə ti nin rəh bə ri Adam 
St ru ji kin adın dan təb rik mək tu bu oxu nub. 
Var şa va Ye par xi ya sı nın kö mək çi ye pis ko pu 
Mi xal Ya no xa Azər bay can da mul ti kul tu ra-
lizm mü hi ti haq qın da təəs sü ra tı nı bö lü şüb.

Ki no həf tə si nin açı lı şın da re jis sor Fa riz Əh-
mə do vun “So nun cu”  sə nəd li fi l mi nü ma yiş 
olu nub. Nü ma yiş dən ön cə re jis sor və fi l min 
pol şa lı ope ra to ru Ma teuş Çux novs ki çı xış 
edə rək uğur lu ya ra dı cı lıq işin dən söz açıb lar.

Azər bay can ki no su həf tə si nin proq ra mı na 
həm çi nin “Biz”, “Da xil də ki ada”, “Mi ras” fi lm-
lə ri da xil dir.

“Türk” sözünün qədim yazılı mənbələrdə
ilk qeydə alındığı daş kitabə

Tür ki yə nin Bur sa şə hə rin də 
“Or xon dan Or xan Qa zi yə” 
möv zu sun da IV Bey nəl-
xalq ar xeolo ji və mə də-

ni eks kur si ya çər çi və sin də 
Türk dün ya sı üçün mü hüm 
əhə miy yət kəsb edən “İl te riş 
Mü qəd dəs Ka ğan” me mo rial 
komp lek si və daş ki ta bə si-
nin təq di ma tı ke çi ri lib. Təd bir 
Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya sı 
(BTA) tə rə fin dən təş kil olu nub.

Türk ta ri xi üçün son 130 ilin ən mü hüm 
kəşfl  ə rin dən və türk adı nın keç di yi ən qə dim 
qay naq olan “İl te riş Mü qəd dəs Ka ğan” me-
mo rial komp lek si və daş ki ta bə si Bey nəl xalq 
Türk Aka de mi ya sı və Mon qo lus tan Elm lər 
Aka de mi ya sı nın bir gə ar xeolo ji qa zın tı la rı nə-
ti cə sin də aş kar edi lib.

Təd bir də BTA-nın vit se-pre zi den ti Fü zu li 
Mə cid li, Türk Dil Qu ru mu nun rəh bə ri Gü rer 
Gül se vin və baş qa la rı çı xış edib lər.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, bey nəl xalq ar xeolo ji 
və mə də ni eks kur si ya da Azər bay can, Tür ki-
yə, Ru si ya, Ta ta rıs tan, Baş qır dıs tan, Qa za-
xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan, Ma ca rıs tan 

və Mon qo lus tan dan nü ma yən də lər iş ti rak 
edir lər. BTA-nın “Türk dün ya sı nın mü qəd dəs 
yer lə ri” la yi hə si çər çi və sin də ənə nə vi ar xeolo ji 
və mə də ni tur lar çər çi və sin də növ bə ti təd bi-
rin 2023-cü il də “Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət 
Pay tax tı” olan Şu şa şə hə rin də təş ki li plan laş-
dı rı lır. Diq qə tə çat dı rı lıb ki, bu tur lar dan bi rin ci-
si 2015-ci il də Ru si ya nın Al tay Res pub li ka sın-
da “Qı zıl be şik Al tay” möv zu sun da ke çi ri lib. 
Növ bə ti təd bir 2016-cı il də “Tan rı dağ la rın-
dan Ötü kə nə” möv zu sun da Mon qo lus tan da, 
üçün cü tur isə “Ken tay dan Ulu tauaya: ye ni-
lən mə” idi. “Ta ri xi yad daş” möv zu sun da 2017-
ci il də Qa za xıs tan da baş tu tub.

davamı səh. 8-də

44 günün əbədiyyət və 
şərəf yolu

Böl gə lər də ki mə də niy yət müəs si sə-
lə rin də 27 Sent yabr – Anım Gü nü 
mü na si bə ti lə müx tə lif təd bir lər ke-
çi ri lib. Təd bir lər də 44 gün lük Və tən 

mü ha ri bə si nin Azər bay can ta ri xin də 
ye rin dən, hərb çi lə ri mi zin mi sil siz qəh-
rə man lıq la rın dan söz açı lıb. 

Bər də Re gional Mə də niy yət İda rə si 
(RMİ) Bərdə ra yon Mə də niy yət Mər kə zin-
də Bər də Xalq teat rı nın ha zır la dı ğı “Zə fə-
rə ge dən yol” ta ma şa sı nü ma yiş olu nub. 
Re jis sor Meh man Qu li ye vin qu ru luş ver-
di yi ta ma şa nın əsas qa yə si ye ni yet mə və 
gənc lər də və tən pər vər lik his si ni da ha da 
yük səlt mək, in san la rın teat ra ma ra ğı nı ar-
tır maq dır.

davamı səh. 4-də
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Tarixi görkəmini bərpa edən Şuşa 
tezliklə zəngin mədəni həyatına qovuşacaq

əvvəli səh. 1-də
Prezident və birinci xanım

Şuşada hotel və konfransmər
kəzinin inşaat işləri ilə də tanış
olub.Ümumiərazisi3hektardan
artıq olacaq hotel və konfrans
mərkəzinininşaatişlərinəbuilin
aprelində başlanılıb. Mərkəzdə
400nəfərlikkonfranszalı,görüş
otaqları, restoranlar,mağazalar,
yeraltı və yerüstü avtodayana
caqlarvədigərzəruriinfrastruk
turyaradılacaq.
Şuşahotelvəkonfransmərkə

zinininşasışəhərintarixigörkə
mininbərpası,əvvəlkişöhrətinin
özünə qaytarılması və ənənəvi
zənginmədəni həyatınaqovuş
masıüçünaparılanbərpaquru
culuqişlərindəmühümyertutur.
Qədim dövrdə Böyük İpək Yo
lunun əsas qovşaqlarından biri
olan Şuşa Avropa və Şərq şə
hərləriiləbirbaşaticarətəlaqəsi
saxlayırdı. Buməqsədlə şəhər
də karvansaralar tikilirdi. Hotel
vəkonfransmərkəzidəkarvan
sara konsepti əsas götürülərək
müasir vəmillimemarlıqüslub
larının sintezi ilə dizayn edilib.
Xaricigörünüşündəmillimemar
lıqelementləritətbiqolunacaq.
Dövlətbaşçısıvəbirincixanım

PrezidentinŞuşarayonundaXü

susi Nümayəndəliyinin binasın
da da olublar. Bildirilib ki, bina
1970ci illərdə inşaedilib.Bura
dabərpavəyenidənqurmaişlə
rinə2021ciiliniyunundabaşla
nılıb. Binada ümumilikdə 41 iş
otağı var. Burada əməkdaşla
rın yüksək səviyyədə çalışması
üçünhərtərəfişəraityaradılıb.
Şuşada bərpa işçləri görülən

tarixitikililərdənbiridəMehman
darovların malikanə kompleksi
dir. Prezidentin köməkçisi Anar
Ələkbərov görülən işlər barədə
məlumat verib. Bildirilib ki, ma
likanə kompleksiMehmandarov
nəslinin nümayəndələri tərəfin
dənXVIIIəsrdəinşaedilib.Meh
mandarovlar ailəsinə məxsus
olmuşkompleksəböyükvəkiçik
yaşayışbinaları,ailəməscidivə
bulaqdaxildir.
Heydər Əliyev Fondu tərəfin

dən aparılan təmirbərpa işləri
2021ciilinoktyabrındabaşlanıb.
İndiyədəkevinvəməscidindam
örtükləri orijinala uyğun quraş
dırılıb, tavanlar bərpaolunubvə
rənglənib,qapıvəpəncərələrqo
yulub.Dağılmışdivarbərpaedi
lib,zədəlidivardabərkitmə işləri
aparılıb. Evin çöl pilləkəni yeni
dən qurulub, döşəmə daşlarının
dağılmışhissələribərpaedilib.

Eskizlayihələriəsasındadivar
və tavanlardarəsmlərinbərpası
işlərigörülür.Buişlərailəməsci
dininuçmuşgünbəzlərini,damı
nı,mehrabıvə“Güldəstə”sinidə
əhatə edir. Mehmandarovların
malikanəkompleksinədaxilolan
bulaqistifadəyəverilib.
2023cü ildə yekunlaşdırıl

masıplanlaşdırılan təmirbərpa
işlərindənsonraburadamuzey
ekspozisiyasının qurulması nə
zərdətutulur.Muzeyinekspozi
siyasıözündəbirşuşalınınevini
təcəssümetdirəcək.Buradaev
sahibinin məşğuliyyətini, mara
ğını nümayiş etdirən əşyalarla
təchiz olunmuş kabinetin, qo
naqların qəbulu üçün nəzərdə
tutulan,evinəntəmtəraqlıotağı
sayılanvəbirçoxhallarda tax
ta dekorativ panellər və par
ça divar kağızları ilə bəzədilən
qonaq otağı, yemək və yataq
otaqlarınınyaradılmasınəzərdə
tutulur.
ŞuşaşəhərindəXIXəsrinorta

larındaQarabağmemarlıqmək
təbinəxasolantərzdəinşaedil
mişvəhazırdabərpaolunanüç
yaşayışbinasınınhotelkimiisti
fadəyəverilməsinəzərdətutulur.
Prezidentin köməkçisi Anar

Ələkbərov görülən işlər barədə

məlumat verib. Bildirilib ki, bu
binalar işğal zamanı dağıdılmış
və istifadəyə yararsız hala sa
lınmışdı. Bu ilinmayından baş
layan bərpa işləri yekunlaşdıq
dan sonra istifadəyə veriləcək
hotelininteryeriautentiküslubda
olacaq. İşğal dövründə binanın
dağılmış hissəsi yenidən tikilib.
Sonradaninşaolunmuşəlavəti
kililərisəsökülüb.Həyətdəkiya
rımtikilinindivarlarındabərkitmə
işləri aparılıb, dəmirbeton dam
quraşdırılaraq tikintisi tamamla
nıb.Təmirbərpa işlərinin 2023
cü ilinsonunadəkyekunlaşdırıl
masınəzərdətutulur.
Şuşada1saylıtamortamək

təbin binasının tikintisi sürətlə
davametdirilir.PrezidentinŞu
şa rayonunda xüsusi nümayən
dəsiAydınKərimovməlumatve
ribki,ümumitikintisahəsi4300
kvadratmetrə yaxın olan yeni
məktəbbinasının inşaat işlərinə
2021ciilinoktyabrındabaşlanı
lıb.Məktəb960şagirdyerlikdir.
Dövlətimizin başçısına və bi

rincixanımaŞuşaŞəhəriDövlət
Qoruğu İdarəsinin mənzil kom
munal və təmir xidmətinin inzi
bati binasında görüləcək əsaslı
təmir işləri barədə də məlumat
verilib.

Anar Kərimov Mexikoda Xocalı abidəsini ziyarət edib

Xəbərverdiyimizkimi,mədəniyyətnaziriAnarKərimovun
rəhbərliketdiyinümayəndəheyəti28-30sentyabrtarixin-
dəMeksikanınpaytaxtıMexikodakeçirilənUNESCO-ya
üzvölkələrinmədəniyyətnazirlərininMədəniStrategiyavə

DayanıqlıİnkişafadairDünyaKonfransında(“Mondiacult2022”)
iştirakedir.

SəfərçərçivəsindəAnarKə
rimovMexikoşəhərininTlaks
koakeXocalı meydanında
yerləşənXocalısoyqırımıqur
banlarının xatirəsinə ucaldıl
mışabidəniziyarətedib.Nazir
abidəninönünəgüldəstəsiqo
yub.

Qeydedəkki,abidəMexikoşə
hərinintariximərkəzində2011ci
ildə Azərbaycan Hökumətinin
dəstəyi ilə ucaldılıb. Həmçinin
meydanda təmirabadlıq işləri
həyatakeçirilib.Xocalısoyqırımı
abidəsininmüəllifiXalqrəssamı,
heykəltəraşNatiqƏliyevdir.

Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin 
“Heydər Əliyev İli” elan edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı

2023-cüilmayın10-daAzərbaycanxalqınınÜmummilliLideri,
müstəqilAzərbaycandövlətininqurucusu,görkəmlisiyasivə
dövlətxadimiHeydərƏliyevinanadanolmasının100ilita-
mamolur.

HeydərƏliyevözxalqını zamanınmürəkkəb tarixisiyasi sı
naqlarındanuğurlaçıxarmışvəardıcılmübarizəapararaqonu
müstəqilliyə qovuşdurmuş qüdrətli şəxsiyyətdir. Azərbaycan
xalqıyeniəsrəvəyeniminilliyəməhzHeydərƏliyevzəkasının
işığında qədəm qoymuşdur. Davamlı yüksəliş yolunda inamla
irəliləyən müasirAzərbaycan Heydər Əliyevin həyat amalının
təntənəsidir.
Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə Heydər Əliyev

özününqeyriadiidarəçilikbacarığı,poladiradəsivəyüksəkvə
tənpərvərliyisayəsində,uzaqgörənvəməqsədyönlüqərarlarıilə
çoxqısamüddətdərespublikamızdasosialiqtisadi,elmitexniki
vəmədənisahələrininkişafındaböyüksıçrayışanailolmuşdur.
Tariximizingedişatınınvəhəyatımızınahəngininköklüsurətdə
dəyişdiyi,azadlıqvəmüstəqillikduyğularınınmillidüşüncəmiz
dəüstünlüktəşkiletməyəbaşladığıbuillərAzərbaycanınquru
culuqsalnaməsininənparlaqsəhifələridir.UluÖndərinxalqın
yaradıcılıq enerjisini bir məqsədə yönəltməklə tarixi yaddaşın
bərpasıistiqamətindəatdığıqətiyyətliaddımlarodövrdəmilliru
hun canlanmasına xidmət göstərmiş, özünüdərki və soykökə
qayıdışıtəminetmiş,müstəqildövlətquruculuğunaaparanyo
luntəməldaşınaçevrilmişdir.
Böyük siyasi iradəyə, sarsılmaz əqidəyəmalik olanHeydər

ƏliyevintükənməzdövlətidarəçiliyiistedadıonunSSRİninrəh
bərlərindənbirikimiçalışdığıvəirimiqyaslılayihələrhəyatake
çirdiyiillərdəözünübirdahaparlaqsurətdətəzahüretdirmişdir.
HeydərƏliyevbütünvarlığı iləsevdiyivəcanındanəzizbildiyi
doğma xalqınınmənafelərini daim önə çəkmiş və respublika
mızıninkişafıüçünmalikolduğubütünimkanlardanistifadəet
mişdir.
Zamanınhökmü iləötənəsrin90cı illərindədövlətmüstə

qilliyinibərpaedənAzərbaycanErmənistanıntəcavüzü,xarici
təzyiqlərvədaxiliçəkişmələrüzündəndünyanınsiyasixəritə
sindənsilinməkvədövlətçiliyini itirmək təhlükəsi iləqarşılaş
mışdır.Taleyimizinhəllolunduğuağırbirzamandaxalqın tə
kidlitələbinəsəsverərəkyenidənhakimiyyətəqayıdanHeydər
ƏliyevdoğmaVətəninxilasınaminəmisilsizfədakarlıqnüma
yiş etdirmiş, ölkəmizi ictimaisiyasi pərakəndəliyin və anarxi
yanınməngənəsindən qurtarmış, bütün sahələrdəmüşahidə
olunandərin tənəzzülünqarşısınıalmış,yenidənqurduğuvə
hər cür qəsdlərdən qoruduğu dövlətin dayanıqlı inkişaf yolu
numüəyyənetmişdir.HeydərƏliyevinölkəmizərəhbərliyiilləri
xalqımızınnadirtarixiimkandanfaydalanaraq,böyükəziyyət
lərbahasınaözmüstəqilliyiniəbədivədönməzetdiyitaleyüklü
mərhələdir.
HeydərƏliyevinzənginhəyatyoluvəmüstəsnafəaliyyətinin

bütünmərhələləribirbirini tamamlamış,özxalqınasıxbağlılı
ğın,millidövlətçilikməfkurəsinəsadiqliyincanlı təcəssümüol
muşdur.GenişbilikvədərintəfəkkürsahibiolanHeydərƏliyev
düşünülmüşvəcəsarətliqərarlarıilətəkcəmüstəqillikdövründə
deyil,bütündövrlərdəAzərbaycanictimaiyyətiniənciddişəkildə
düşündürənməsələləriuğurlahəlletmişdir.UluÖndərcəmiyyət
həyatınınmüxtəlifsahələriarasındaüzvibağlılığıaydıngörərək,
müəllifiolduğumilliinkişafstrategiyasındaictimai,siyasi,sosial,
iqtisadi,mədənivədigərsahələrdəqarşıdaduranvəzifələridüz
günmüəyyənləşdirmişvəməharətləhəyatakeçirmişdir.Heydər
Əliyevinmillineftstrategiyasınınuğurlareallaşdırılmasınəticə
sindəxalqımızöz təbii sərvətlərinin tamsahibinəçevrilmiş və
qısamüddətdəölkəmizininkişafınagüclütəkanverənresurslar
əldə edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiya
sınınqəbulolunmasıvəbütünsferalarıəhatəedənköklüisla
hatların həyata keçirilməsi, demokratik, hüquqi dövlət qurucu
luğu,nizamiordununyaradılmasıHeydərƏliyevinAzərbaycan
xalqı qarşısındamüstəsna xidmətləridir. Xalqımızı vahid amal
ətrafındabirləşdirənazərbaycançılıq ideologiyasının formalaş
dırılması,anadilinindövlətqayğısıiləəhatəolunması,ictimai
siyasi, elmi vəmədəni fikir tariximizin əlamətdar hadisələrinin
müntəzəmqeydedilməsiənənəsininyaradılması,Azərbaycanın
çoxəsrlikmənəvimədəniirsəsahibqədimdiyarvəsivilizasiya
larınqovşağındayerləşəntolerantlıqməkanıkimigenişşöhrət
qazanmasıHeydərƏliyevinmükəmməlquruculuqproqramının
tərkibhissələriolmuşdur.
Dövrününənnüfuzlusiyasətçiləri iləbir sıradaduranHey

dərƏliyevAzərbaycanınmüasirsimasının,xalqımızınzəngin
dəyərlərinintanıdılmasıvəölkəmizinbeynəlxalqmünasibətlər
sistemində layiqli mövqe qazanmasındamüstəsna rol oyna
mışdır.ErmənistanAzərbaycanmünaqişəsininbeynəlxalqhü
ququnnormavəprinsipləriəsasındahəlliUluÖndərinqarşıya
qoyduğubaşlıcavəzifəolmuş,ölkəmizinbütünresursları,xal
qımızın potensialı tarixi ədalətin bərpası üçün səfərbər edil
mişdir.UluÖndərin şah əsəri olan güclüAzərbaycan dövləti
öz suverenliyini, müstəqilliyini qorumağa qadir olduğunu 44
günlükVətənmüharibəsində şanlı Zəfər qazanmaqla sübuta
yetirmişdir.
Dövlətçiliksalnaməmizdəsilinməzizlərqoymuş,azərbaycanlı

olması iləömürboyufəxretmiş,milliqürurvəiftixarmənbəyi
mizolanHeydərƏliyevbütündünyadaAzərbaycanınrəmzikimi
qəbuledilir.Xalqımızonunəzizxatirəsinihəmişəuca tuturvə
minnətdarlıqlaanır,yenidənhakimiyyətəgəldiyigünüAzərbay
canRespublikasınındövlətbayramı–MilliQurtuluşGünükimi
qeydedir.
MüstəqilAzərbaycanUluÖndərin indikivəgələcəknəsillərə

əmanəti,onunzənginvəçoxşaxəli irsi isəxalqımızınmillisər
vətidir.Bumüqəddəsmirasıqoruyubsaxlamaqhərbirazərbay
canlınınşərəfivəzifəsidir.
AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109cumaddəsi

nin32cibəndinirəhbərtutaraq,AzərbaycanxalqınınÜmummilli
LideriHeydərƏliyevin100 illikyubileyinindövlətsəviyyəsində
qeydolunmasınıtəminetməkməqsədiləqəraraalıram:
1.AzərbaycanRespublikasında2023cüil“HeydərƏliyevİli”

elanedilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiya

sı Azərbaycan Respublikasında 2023cü ilin “Heydər Əliyev
İli”elanedilməsiiləbağlıtədbirlərplanınadairtəklifəriniikiay
müddətindəhazırlayıbAzərbaycanRespublikasınınPrezidenti
nətəqdimetsin.

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 29 sentyabr 2022-ci il

Paytaxtımız növbəti kitab bayramına hazırlaşır
VIII Beynəlxalq Kitab Sərgisində 16 ölkə təmsil olunacaq

əvvəli səh. 1-də
Sərgişirkətlərinçapməhsullarınınümayiş

etdirmək və satmaq, habelə yerli və xarici
nəşriyyatlar,müəllifər,eləcədəmillinəşriy
yat və poliqrafiya şirkətləri ilə əlaqələr qur
maqvəmüqavilələrimzalamaqüçünunikal
fürsətdir.
Kitab bayramında Azərbaycanın tanınmış

yazıçı və şairləri, gənc yazarlar, eləcə də
xarici müəllifər, sənətçilər iştirak edəcəklər.
Sərgiçərçivəsindəuşaqlarvəböyüklərüçün
ustaddərsləri,inklüzivlikvədigəraktualmöv
zular üzrə kitab təqdimatları, imza günləri,
konfranslar,qiraətvəmusiqisaatlarıvəkitab

sənayesi sektorunun subyektləri arasında
əməkdaşlıqplatformalarıtəşkilediləcək.
Sərgimüddətindəmüxtəlifformatdaümu

milikdə200dənçoxtədbirintəşkilinəzərdə
tutulur.
XalqşairiRamizRövşənvətanınmışşair

Aqşin Yenisey VIII Bakı Beynəlxalq Kitab
Sərgisinin“fəxriyazarlar”ıolacaqlar.Hər iki
müəllifiniştirakıiləmüxtəlifformatdatədbir
lərkeçiriləcək.
Builkisərginin“fəxriqonaqölkə”siisəTür

kiyədir.
Sərgi ziyarətçilərinin metronun “Elmlər

Akademiyası”, “28May” və “Koroğlu” stan

siyalarından Bakı Ekspo Mərkəzinə xüsusi
avtobuslar vasitəsilə gedişgəlişi təmin edi
ləcək.
Saat 10:00dan 20:00dək açıq olacaq

sərgiyəgirişödənişsizdir.
Sərginin https://bakubookfair.az rəsmi

saytındaqeydiyyatdankeçibdəvətnaməəl
dəetməkolar.Dəvətnamətədbirinbütüniş
günlərindəpulsuzziyarət,qeydiyyatdankeç
məküçünnövbəyədurmadan tədbirədaxil
olmaq,tədbirləbağlıməlumatlarpaketiniəl
də etmək, sərgi çərçivəsində işgüzar proq
ramda iştirak etmək imkanı verir. Seminar,
konfransvətəqdimatmərasimlərindəiştirak
etmək üçün ayrıca dəvətnaməyə ehtiyac
yoxdur.

Lalə

Səs və musiqinin rənglərdə təcəssümü...
Xalq rəssamı Əşrəf Heybətovun “Muğam aləmi”

əvvəli səh. 1-də
Əşrəf Heybətovun xeyir və

şər mövzusunun, millimənəvi
dəyərlərimizinehtivaolunduğu
elementlərinçoxluq təşkiletdi
yiəsərlərisənətsevərlərəyaxşı
tanışdır. Rəssamın əsərləri bu
ilin aprelində Şuşada keçiril
mişDünyaAzərbaycanlılarının
Zəfər Qurultayında da sərgi
lənmişdi.  Əşrəf Heybətovun
işlərinin əsas mövzusu Azər
baycandır, xalqımızdır. Onun
yaradıcılığında xalqımızın ta
rixi, mədəniyyəti və folkloru
önəmliyertutur.
Azərbaycan Milli Konservato

riyasının (AMK) elmi işlər üzrə
prorektoru, professor Lalə Hü
seynova rəssamın əsərlərinin
birçoxölkələrin,eləcədəBMT,
UNESCO, NATO kimi beynəl
xalqtəşkilatlarınsərgizallarında
nümayiş etdirildiyini qeyd edə
rək öz sənəti, yaşam fəlsəfəsi
ilə Azərbaycan mədəniyyətini

dünyadatanıtdığınıdedi.Vurğu
ladıki,“Muğamaləmi”sərgisinin
səciyyəvi cəhəti rəssamın lirik
məqamları emosional intensiv
liklə birləşdirə bilməsi, rənglər
palitrasıvasitəsiləçatdırmasıdır.
Buəsərlərdərənglərinsəsştrix
ləri rolunuözüzərinəgötürməsi
diqqətçəkir.

Filologiya üzrə fəlsəfə dokto
ru, AMKnın dosenti Fəxrəddin
Salim, Əməkdar artist Elza Se
yidcahan çıxış edərək rəssamı
sərgimünasibətilətəbriketdilər.
İndiyədəkbirçoxölkələrdəfərdi

sərgiləritəşkiledilənƏşrəfHeybə
tovAzərbaycanRəssamlarİttifaqı,
Rusiya Rəssamlıq Akademiyası,

QərbiAvropaElmvəMədəniyyət
Akademiyasınınüzvüdür.
“Muğamaləmi”sərgisindərəs

samın25əsərinümayişolunur.
Buəsərlərdəsənətkarxarakterik
təsviriüslubdamuğamlarınifası
nı səciyyələndirən xüsusi texni
kadan, bədii temperamentdən,
mənəviyyatdan bəhs edir. Par
laq rəngarəngvurğular tamaşa
çınımelodikpafosundərinliyinə
və nüfuzuna kökləyir. Bədii kə
tanlara baxarkən onlarda nəyin
“səsləndiyini” tanımağa çalışır
san: “Bayatı” və ya “Dilruba”,
“Şur”vəya“Humayun”...
“Muğamaləmi”sərgisiənənəvi

Azərbaycanmusiqisinintərənnü
müdür.Rəssamdoğmayurdunun
mədəniyyətindənilhamalaraqta
maşaçılarıyenidənözmədəniir
sinə,tarixiköklərinəcəlbedir.
Əşrəf Heybətovun “Muğam

aləmi” fərdi sərgisi oktyabrın
1dəkaçıqolacaq.

L.Azəri
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Türkiyədə Azərbaycanın Anım Günü 
silsilə tədbirlərlə qeyd edilib

Azərbaycanınyenitarixinə
şanvəşərəfsalnaməsikimi
yazılan44günlükVətənmü
haribəsişəhidlərininxatirəsi
qardaşTürkiyədəsilsilətəd
birlərləyadedilib.

Anım Gü nü mü na si bə ti lə An
ka ra da Tür ki yə Pre zi dent Ad mi
nist ra si ya sı Sim fo nik Or kest ri nin 
bi na sın da “Qa ra bağ Azər bay can
dır!” şüarı ilə mə ra sim ke çi ril di. 

Əv vəl cə Azər bay can və Tür ki yə
nin döv lət himn lə ri səs lən di ril di, şə
hid lə ri mi zin ru hu na dualar oxun du.

Təd bir də çı xış edən Azər bay
ca nın Tür ki yə də ki sə fi ri Rə şad 

Məm mə dov Ali Baş Ko man dan 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə Azər
bay can Or du su nun 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı 
par laq Qə lə bə dən bəhs et di. 

TBMMdə Tür ki yəAzər bay can 
par la ment lə ra ra sı dost luq qru pu
nun səd ri Şa mil Ay rım 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də qəh rə man 
öv lad la rı mı zın gös tər dik lə ri mi
sil siz şü caətin  əbə diy yə tə qə dər 
xal qı mı zın qəl bin də ya şa ya ca ğı
nı vur ğu la dı.

Ata sı nın keç di yi şə rəf i dö yüş 
yo lun dan qü rur duy du ğu nu de yən 
Və tən mü ha ri bə si şə hi di İl qar Və
li ye vin oğ lu Fuad Və li za də bil dir

di ki, bu gün bü tün şə hid lə ri mi zin 
ru hu şad dır. Çün ki on la rın ar zu su 
Qa ra ba ğın azad ol ma sı idi. Qa zi 
İl kin Rüs təm li Və tən mü ha ri bə sin
də dö yüş yo lun dan bəhs et di.

44 gün lük sa va şa həsr edi lən 
vi deoma te rial nü ma yiş olu nan
dan son ra pol kov nik Er han Al tu
nok Qa ra bağ Zə fə ri nin ta ri xi və 
mə nə vi əhə miy yə tin dən da nış dı.

27 Sent yabr – Anım Gü nün də 
gös tər dik lə ri həm rəy li yə gö rə iş
ti rak çı la ra min nət dar lı ğı nı ifa də 
edən Azər bay ca nın Tür ki yə də ki 
hər bi at ta şe si pol kov nik Müş fiq 
Məm mə dov bil dir di ki, şə hid və 
qa zi lə ri mi zin rə şa də ti sa yə sin də 

doğ ma Və tə ni mi zin adı hər za
man zir və lər də ola caq.

Anım mə ra si mi bə dii proq ram
la ba şa çat dı. Azər bay ca na qar şı 
er mə ni tə ca vüz kar lı ğı nın ta ri xi ni, 
döv lət müs tə qil li yi miz yo lun da 
apa rı lan mil li azad lıq mü ba ri zə si
ni və əra zi bü töv lü yü nün bər pa
sı nı əks et di rən film və fo to sər gi 
nü ma yiş olun du.

***
Tür ki yə nin bir sı ra şə hər lə rin

də Azər bay ca nın Anım Gü nü sil
si lə təd bir lər lə qeyd edi lib.

Kon ya Azər bay can lı Tə lə bə
lər Bir li yi tə rə fin dən yü rüş, İz mir 
Azər bay can Dər nək lə ri Plat for ma
sı tə rə fin dən ke çi ri lən anım təd bi ri 
təş kil edi lib. Da ha bir mə ra sim Ma
ni sa Azər bay can Mə də niy yət və 
Həm rəy lik Dər nə yi nin təş ki lat çı lı
ğı, Ma ni sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə
si nin dəs tə yi ilə ger çək lə şib.

Bur sa Azər bay can İn no va si ya 
və Həm rəy lik Dər nə yi nin təş ki lat
çı lı ğı və Bur sa Ulu dağ Uni ver si
te ti “Azər bay can Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Bir li yi”nin dəs tə yi ilə 
şə hə rin De mir taş səm tin də yer lə
şən “Ge ne ralma yor Po lad Hə şi
mov” par kın da mə ra sim ke çi ri lib. 
Mə ra sim də Bur sa da müali cə si 
da vam edən Və tən mü ha ri bə si 
qa zi lə ri də iş ti rak edib lər.

Mehparə Sultanova 
Ankara
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Təd bir də mil lət və kil lə ri, ta nın
mış mə də niy yət və in cə sə nət 
xa dim lə ri, ic ti maiy yət nü ma yən
də lə ri və di gər qo naq lar iş ti rak 
edir di lər.

İlk ola raq tor paq la rı mı zın 
azad lı ğı uğ run da şə hid olan igid 
Və tən öv lad la rı nın əziz xa ti rə si 
bir də qi qə lik sü kut la yad edil di.

Son ra çı xış edən mə də niy yət 
na zi ri nin müavi ni Sev da Məm
mə də li ye va qo naq la rı sa lam la dı. 
Qeyd et di ki, Lə ta fət Məm mə do va 
xa ric də Azər bay can in cə sə nə ti ni 
la yi qin cə təm sil edən rəs sam lar
dan bi ri dir. 1954cü il də ta nın mış 
Azər bay can rəs sa mı, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Ha fiz Məm
mə do vun ailə sin də ana dan olan 
Lə ta fət Məm mə do va Əzim Əzim
za də adı na Rəs sam lıq Mək tə bi ni 
və Azər bay can Döv lət İn cə sə nət 
İns ti tu tu nu (in di ki AD MİU) mü vəf
fə qiy yət lə bi ti rib. O, 19781980ci 
il lər də Bal tik ya nı öl kə lə rin bir sı ra 
şə hər lə rin də ke çi ri lən sim po zium
lar da iş ti rak edib və mü ka fat la ra 
la yiq gö rü lüb. Lə ta fət xa nı mın ilk 

fər di sər gi si 1999cu il də Ba kı şə
hə rin də ke çi ri lib.

Na zir müavi ni bil dir di ki, Lə ta fət 
Məm mə do va 2001ci il də Tür ki
yə yə də vət olu nub və İs tan bu lun 
müx tə lif bə dii təh sil ocaq la rın da 
dərs de yib. Rəs sam 2005ci il də 
İs tan bu lun Ya şıl köy səm tin də öz 
sə nət ema lat xa na sı nı ya ra dıb. 
2018ci il də Tür ki yə nin “Şə rəf” 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Sev da Məm mə də li ye va çı xı
şı nın so nun da ye ni fər di sər gi si 
mü na si bə ti lə Lə ta fət Məm mə do
va ya təb rik lə ri ni çat dır dı. De di ki, 
Azər bay can rəs sam lıq sə nə ti nə 
ver di yi töh fə lə rə gö rə fır ça us
ta sı Mə də niy yət Na zir li yi nin fəx
ri fər ma nı ilə təl tif olu nub. Na zir 
müavi ni fəx ri fər ma nı rəs sa ma 
təq dim et di.

Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa
qı nın səd ri, Xalq rəs sa mı Fər
had Xə li lov söy lə di ki, ata sı Ha
fiz Məm mə dov ona bir müəl lim 
ki mi rəs sam lı ğın bü tün sir lə ri ni 
öy rə dib: “Bu sə bəb dən Lə ta
fət Məm mə do va nın sə nət də ən 

bö yük müəl li mi ata sı dır. İn di nin 
özün də be lə ema lat xa na sın da 
ça lı şar kən ata sı nın ona öy rət di yi 
tex ni ka lar dan is ti fa də edə rək çox 
gö zəl əsər lər ər sə yə gə ti rir”.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko
mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va 
vur ğu la dı ki, dün ya da bir mil lə ti 
və öl kə ni ən gö zəl təb liğ edən 
mə də niy yət dir: “Lə ta fət Məm
mə do va nın bu sə nət də bir qa dın 
ola raq uğu ra im za at ma ğı bi zi iki
qat se vin di rir. Çün ki dün ya da və 

öl kə miz də da ha çox ki şi im za lı 
rəs sam lar ta nı nıb. Ona gö rə də 
bir qa dın rəs sam ola raq öl kə mi zi 
dün ya da yük sək sə viy yə də təm
sil et mək təq di rə la yiq dir”.

Lə ta fət Məm mə do va nın Tür
ki yə də ki fəaliy yə ti nə to xu nan 
Qə ni rə Pa şa ye va de di ki, müs
tə qil li yi mi zin ilk il lə rin də sər həd
lər açı lan da qar daş öl kə dən də
vət olu nan lar və ora ya ge dən lər 
mə də niy yət xa dim lə ri idi. Bi zim 
ma lik ol du ğu muz yük sək mə də

niy yə tin Tür ki yə də təb liğ olun
ma sın da bu in san la rın bö yük ro
lu var. Hə min in san lar dan bi ri də 
Lə ta fət Məm mə do va dır.

Da ha son ra Lə ta fət Məm mə
do va çı xış edə rək sər gi nin təş ki
lin də əmə yi olan hər kə sə tə şək
kü rü nü bil dir di.

Son da qo naq lar sər gi ilə ta nış 
ol du lar.

Qeyd edək ki, ya ra dı cı lı ğın
da əsa sən li rik kom po zi si ya la
rın, qa dın ob raz la rı nın və tə biət 

təs vir lə ri nin üs tün lük təş kil et di yi 
rəs sa mın əsər lə ri Ru si ya nın, Av
ro pa öl kə lə ri nin və ABŞın mu
zey lə rin də, şəx si kol lek si ya lar da 
sax la nı lır.

Okt yab rın 5dək da vam edə
cək sər gi də Lə ta fət Məm mə do va
nın müx tə lif janr lar da 70dən çox 
əsə ri, həm çi nin şəx si kol lek si ya
sın da sax la dı ğı ata sı Ha fiz Məm
mə do vun bir ne çə əsə ri nü ma yiş 
olu nur.

Nurəddin Məmmədli

Builtanınmıştarzən,Xalq
artisti,Prezidenttəqaüd
çüsüFikrətVerdiyevin75
illikyubileyidir.Sentyabrın

28dəHeydərƏliyevSara
yındasənətkarınyaradıcılıq
gecəsikeçirildi.

Təd bir də ta nın mış ic ti mai xa
dim lər, in cə sə nət nü ma yən də
lə ri, Fik rət Ver di yev sə nə ti ni se
vən lər iş ti rak edir di. 

Ya ra dı cı lıq ge cə si Azər bay
ca nın əra zi bü töv lü yü uğ run da 
can la rın dan keç miş şə hid lə ri mi
zin əziz xa ti rə si nin bir də qi qə lik 
sü kut la yad edil mə si ilə baş lan
dı. 

Təd bi rin apa rı cı sı, fi lo lo gi ya 
üz rə fəl sə fə dok to ru Gül hü seyn 
Ka zım lı Fik rət Ver di ye vi səh nə yə 
də vət et di. Ta ma şa çı lar tar zə ni 
gu rul tu lu al qış lar la qar şı la dı lar. 

Sə nət ka rın ya ra dı cı lıq yo lun
dan söz açan apa rı cı yu bil ya rı 
gö zəl so lo ifa çı və mü şa yiət çi 
ol maq la ya na şı, həm də mu si qi 
təş ki lat çı sı ki mi xa rak te ri zə et di. 
Bil dir di ki, Fik rət Ver di yev hə lə 
tə lə bə lik il lə rin də “Göy göl” Xalq 
Çal ğı Alət lə ri An samb lı nı ya ra
dıb. Son ra dan bu an sambl bö
yük şöh rət qa za na raq xa ric də də 
ta nı nıb, fəx ri fər man və mü ka fat
lar la təl tif olu nub. Şöv kət Ələk
bə ro va, Zey nəb Xan la ro va, Rü

ba bə Mu ra do va, Arif 
Ba ba yev, İs lam Rza
yev, Ca nə li Ək bə rov, 
Nə za kət Tey mu ro va, 
Flo ra Kə ri mo va, İl
ha mə Qu li ye va, Ni sə 
Qa sı mo va, Sə ki nə 
İs ma yı lo va, Kə ma lə 
Rə him li, Məm məd
ba ğır Ba ğır za də, El
mi ra Rə hi mo va, Ba
ba Mah mu doğ lu və 
baş qa ta nın mış sə
nət çi lər bu an sambl la 
çı xış edib lər. Zey nəb 
Xan la ro va 1972ci il dən eti ba rən 
bu an samb lın mü şa yiəti ilə yad
daş lar dan si lin mə yən kon sert lər 
ve rib.

Son ra Xalq ar tis ti nin hə yat və 
ya ra dı cı lıq an la rı nı əks et di rən 
vi deoçarx nü ma yiş olun du. Vi
deokadr lar da vax ti lə Fik rət Ver
di ye vin mü şa yiəti ilə Azər bay ca
nın ko ri fey sə nət kar la rı nın ifa və 
çı xış la rı əks olun muş du. On la rın 
hər bi ri nin gö rün tü sü za lın al qı
şı ilə qar şı la nır dı. Unu dul maz 
mu ğam us tad la rı Ağa xan Ab dul

la yev, İs lam Rza yev və Arif Ba
ba ye vin ifa la rı, səh nə ko ri fey lə ri 
Nə si bə Zey na lo va, Ha cı ba ba 
Ba ğı ro vun tar zən haq qın da vax
ti lə səs lən dir dik lə ri təb rik və fi kir
lə ri ni ta ma şa çı la rın gur al qış lar la 
qar şı la ma sı əsl sə nət kar la rın hər 
za man qəlb lər də ya şa dı ğı na işa
rə idi... 

Ge cə bo yun ca Gül hü seyn Ka
zım lı sə nət ka rın sə mə rə li fəaliy
yə tin dən bəhs et di. Onun həm 
Ba kı da, həm də Gən cə də sə nət 
adı na diq qə tə la yiq iş lər gör dü

yü nü söy lə di. O, yu
bil yar dan bu iş lə rin 
öh də sin dən ne cə 
gəl di yi ni xə bər al dı: 
axı, Gən cə də “Göy
göl” an samb lı fəaliy
yət gös tə rir di, Fik rət 
Ver di yev isə Ba kı da 
baş qa kol lek tiv lər lə 
iş lə yir di... Fik rət Ver
di yev bu suala “Əgər 
sev di yin iş lə məş ğul 
olur san sa, bu heç 
vaxt çə tin de yil” ca
va bı nı ver di.  

Yu bi ley təd bi ri ta nın mış ifa
çı la rın çı xış la rı ilə da vam et di. 
Mü ğən ni lə ri Fik rət Əmi rov adı na 
Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın 
“Göy göl” Döv lət Mah nı və Rəqs 
An samb lı mü şa yiət edir di.

Xalq ar tis ti Mə lək xa nım Əy yu
bo va, Əmək dar ar tist Se vinc Sa rı
ye va, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Meh pa rə Cə fə ro va, ifa çı lar Röv
şən Məm mə dov, Anar Qu li yev, 
Sa mir Məm mə dov, Ka mi lə Nə
bi ye va və baş qa la rı öz ifa la rı ilə 
yu bil ya rı və ta ma şa çı la rı se vin dir

di lər. Xalq mah nı la rı və mu ğam
la rı mız, bəs tə kar mah nı la rı nın 
ifa olun du ğu unu dul maz ge cə də 
an sambl və ifa çı lar öz çı xış la rı ilə 
mu si qi mə də niy yə ti mi zin zən gin li
yi ni və gö zəl li yi ni, ahən gi ni ta ma
şa çı la ra çat dır dı lar. 

Ge cə nin da ha bir mu si qi li qo na
ğı isə Xalq ar tis ti Ən vər Sa dı qo vun 
“Qay ta ğı” an samb lı idi. An sambl 
öz re per tuarın dan rən ga rəng mil li 
mu si qi lər lə yu bil ya rı təb rik et di. 

Qəl box şa yan çı xış lar la da vam 
edən ya ra dı cı lıq ge cə si tar zə nin 
75 il li yi nə töh fə ol maq la ya na şı, 
zən gin mil li mu si qi mi zin təb li ği nə 
əmək sərf edən sə nət kar la ra diq
qə tin nü mu nə si idi.

Qeyd edək ki, Fik rət Ver di yev 
1947ci il sent yab rın 2də Gən cə 
şə hə rin də ana dan olub. “Göy göl” 
an samb lı nın ya ra dı cı sı olan tar
zən sə mə rə li fəaliy yə ti ilə 1977ci 
il də an samb la “Döv lət Mah nı və 
Rəqs An samb lı” sta tu su nun ve
ril mə si nə nail olub.  2001ci il də 
Fik rət Ver di yev “Neft çi” mah nı və 
rəqs an samb lı nı ya ra dıb, kol lek
tiv Kö nül Xa sı ye va, Ay gün Bay
ra mo va, Röv şən Beh cə ti, Sa mir 
Cə fə rov, Fey ruz Sə xa vət, Sa bir 
Ab dul la yev, Tey yub As la nov ki
mi ta nın mış ifa çı lar la bir gə çı xış 
edib. 

Lalə Azəri

“Rənglərin sirri”
Tanınmış rəssam Lətafət Məmmədovanın fərdi sərgisi açılıb

Musiqi ilə yaşanan ömür
Xalq artisti Fikrət Verdiyevin 75 illiyi qeyd olundu

Xalqımız tarixi Zəfərin qəhrəmanlarını 
heç vaxt unutmayacaq

AzərbaycanınRusiyadakıSəfirliyininQonaqevində27Sentyabr
–AnımGününəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.Anımmərasimin
dəHeydərƏliyevFondununRusiyanümayəndəliyininəmək
daşları,RusiyanınAzərbaycanlıGənclərBirliyinin(RAGB)fəalları,
Rusiyaictimaiyyətininnümayəndələri,ocümlədənHəştərxan
VilayətDumasınındeputatıOleqŞeiniştirakediblər.

Mə ra sim iş ti rak çı la rı əv vəl cə Və tən mü ha ri bə si döv rün də Er mə
nis tan si lah lı qüv və lə ri tə rə fin dən ra ket zər bə lə ri nə mə ruz qal mış 
şə hər və qə sə bə lə ri miz də ki da ğın tı la rı əks et di rən fo to sər gi yə ba
xıb lar. Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nə həsr olun muş vi deoçarx nü
ma yiş olu nub.

Təd bir də çı xış edən sə fir Po lad Bül bü loğ lu Və tən mü ha ri bə si nin 
Azər bay can xal qı nın və döv lət çi li yi nin ta ri xin də xü su si əhə miy yət 
kəsb et di yi ni bil di rib.  Qeyd edib ki, döv lə ti mi zin baş çı sı də fə lər lə 
ən yük sək tri bu na lar dan Azər bay can xal qı nın iş ğal la ba rış ma ya
ca ğı nı bə yan et miş di. 2020ci ilin 27 sent yab rın da iş ğal çı Er mə nis
ta nın növ bə ti təx ri ba tın dan son ra baş la nan 44 gün lük mü ha ri bə də 
Azər bay can Or du su ta ri xi Qə lə bə qa zan dı, öl kə mi zin əra zi bü töv
lü yü bər pa olun du. Sə fir diq qə tə çat dı rıb ki, dö yüş mey da nın da 
məğ lub ol du ğu nu gö rən ça rə siz düş mən Azər bay ca nın ya şa yış 
mən tə qə lə ri ni bom ba la dı və nə ti cə də 100ə ya xın dinc sa kin  hə
lak ol du, 400dən çox in san ya ra lan dı. 

Dip lo mat mü ha ri bə dən ötən iki ilə ya xın müd dət də azad edil miş 
əra zi lər də hə ya ta ke çi ri lən bər paqu ru cu luq iş lə rin dən də söz açıb. 
Qeyd edib ki, bi zim və zi fə miz şə hid lə ri mi zin xa ti rə si ni ya şat maq, 
on la rın rə şa dət li hə yat yo lu nu gə lə cək nə sil lə rə çat dır maq dır. Azər
bay can xal qı ta ri xi Zə fə rin qəh rə man la rı nı heç vaxt unut ma ya caq.

Təd bir də da ha son ra RAGBnin mə sul ka ti bi Cey hun Hü sey nov 
çı xış edib. RAGBnin rəh bə ri Ley la Əli ye va nın qəh rə man əs gər lə
ri mi zə həsr et di yi şeir Ab bas qu lu Hə sə no vun ifa sın da səs lən di ri lib, 
Fa ti mə Qəh rə man lı özü nün Şu şa ya həsr olun muş şeiri ni oxu yub. 
Gənc azər bay can lı violon çe list İb ra him Na ğı yev və ru si ya lı sk rip
ka çı So fi ya Fe do to va nın ifa la rın da mu si qi lər səs lən di ri lib.

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb
BakıXoreoqrafiyaAkademi
yasında(BXA)27Sentyabr
–AnımGününəhəsrolunan
tədbirkeçirilib.

BXAdan ve ri lən mə lu ma ta gö
rə, təd bir də rek tor və zi fə si ni mü
vəq qə ti ic ra edən Əmək dar ar tist 
Nailə Məm məd za də, aka de mi
ya nın tə lə bəmüəl lim və şa gird 
he yə ti iş ti rak edib.

Əv vəl cə Azər bay ca nın Döv
lət Him ni səs lən di ri lib, öl kə mi zin 
əra zi bü töv lü yü uğ run da ca nın
dan keç miş Və tən oğul la rı nın 

əziz xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la 
yad edi lib.

Təd bir də bil di ri lib ki, 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də Ali Baş Ko
man dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi 
ilə Azər bay can Or du su tor paq la rı
mı zı er mə ni iş ğal çı la rın dan azad 
edə rək ta ri xi Zə fə rə im za atıb, öl
kə mi zin əra zi bü töv lü yü nü bər pa 
edib. Əl lə rin də Azər bay can bay
ra ğı və Və tən mü ha ri bə si şə hid lə
ri nin şə kil lə ri ni tu tan BXAnın tam 
or ta təh sil pil lə si nin şa gird lə ri şeir lər 
söy lə yib lər. Da ha son ra “Şu şa, sən 
azad san!” fil mi nü ma yiş et di ri lib.
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mışlövhəniziyarətediblər.
Tərtər rayonunun Ələsgər

li kəndində şəhidlərin xatirəsinə
inşa edilən abidə kompleksinin
açılışıolub.Tədbirdərayonunic
rabaşçısıMüstəqimMəmmədov,
MilliMəclisin deputatıSahibAlı
yevvəictimaiyyətnümayəndələri
iştirakediblər.

***

SabirabadRMİvərayonGənc
lərvəİdmanİdarəsinintəşkilatçılı
ğı, İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü
iləAnımGünüiləəlaqədarSabira
badrayonMədəniyyətMərkəzində
tədbirkeçirilib.Tədbirdəicrabaşçı
sıSiraqəddinCabbarovçıxışedə
rəkşanlıQələbəiləsonaçatanVə
tən müharibəsi zamanı canlarını
fədaedənoğullarımızınxatirəsinin
həmişə qəlbimizdə yaşayacağını
bildirib.Bədii hissədəMədəniyyət
Mərkəzi nəzdində fəaliyyət gös
tərən əlillərdən ibarət “Mübariz
lər” teatrınınhazırladığı “Qarabağ
Azərbaycandır!” adlı ədəbibədii
kompozisiyanümayişolunub.
Regional idarənin əhatə etdiyi

digər mədəniyyət müəssisələrin
dədəanımtədbirləritəşkilolunub.

***
ŞəmkirRMİŞəmkirrayonMKS

ninQaralarvəQılıncbəylikəndki
tabxanafiliallarıaçıqhavada “27
SentyabrAnım Günüdür” başlığı
altındasərgitəşkiledib.
Şəmkir şəhərində Anım Gü

nündəŞəhidlərabidəkompleksi
ninaçılışıolub.TədbirdəŞəmkir
RayonİcraHakimiyyətininəmək
daşları, şəhid ailələri, qazilər,
rayonun hüquqmühafizə orqan
larının,idarə,müəssisəvətəşki
latlarınrəhbərləri,ictimaiyyətnü
mayəndələriiştirakediblər.
Göygöl rayon Mədəniyyət

Mərkəzində isə “Vətənim sən
sən”adlısərgikeçirilib.

***

AnımGünümünasibətiləAğca
bədirayonundakeçiriləntədbirdə
ilk olaraq Bayraq meydanından
Qəhrəmanlar parkına doğru yü
rüş təşkil olunub.Ağcabədi Ra
yon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Rafil Hüseynov, Ağcabədi RMİ
ninrəisiQalibHəsənovundaiş
tiraketdiyitədbirdəQəhrəmanlar
parkıərazisindəşəhidqəhrəman
larınxatirəsinəağaclarəkilib.

***
Ağdaş RMİ, Ağdaş rayon

Mədəniyyət Mərkəzi və rayon
HeydərƏliyevMərkəzinin birgə
təşkilatçılığı ilə “44 günə gedi
lən yol” adlı tədbir təşkil edilib.
Tədbirdə Ağdaş Xalq teatrının
hazırladığı“Şəhidatası”kompo
zisiyasıtəqdimolunub.
Göyçay rayonunun Ləkçılpaq

kəndində 44 günlük Vətən mü
haribəsində şəhidlik zirvəsinə
ucalanZamiqÇingizoğluƏhmə
dovunxatirəsinəinşaedilənbu
laqkompleksininaçılışıkeçirilib.

***
Sumqayıt RMİ Anım Günü ilə

əlaqədar Sumqayıt Şəhər İcra
Hakimiyyətinin keçirdiyi ağacək
mə aksiyasına qoşulub. Şəhər
bulvarındakeçirilənaksiyada100
əyaxınhəmişəyaşılağacəkilib.

Regional idarənin Xızı rayo
nu üzrə nümayəndəliyinə tabe
olanmüəssisələrin əməkdaşları
Vətənmüharibəsişəhidi,C.Cab
barlı adına Mədəniyyət Mər
kəzinin Giləzi qəsəbə Folklor
klubununəməkdaşı İlahəAllah
verdiyevanınövladıVidadiFazil
oğluAllahverdiyevinanımməra
simindəiştirakediblər.

Sumqayıtın Tarixi Muzeyində
“Azərbaycanın sumqayıtlı Milli
Qəhrəmanları” adlı tədbir keçi
rilib. Tədbirdə mövzu ilə bağlı
hazırlanmış videoçarx nümayiş
olunub.
Sumqayıt Dövlət Rəsm Qa

lereyasının əməkdaşları Vətən
müharibəsinin şəhid polkov
nikleytenantı Ramiz Cəfərovun
ailəsiniziyarətediblər.
Qubadlı RayonTarixDiyarşü

naslıqMuzeyininəməkdaşları II
Qarabağmüharibəsi şəhidiMə
həmmədəliHəsənzadəninailəsi
iləgörüşüblər.
Abşeron rayon Mədəniyyət

Mərkəzi Ceyranbatan qəsəbə
Folklor evinin əməkdaşları Və
tənmüharibəsişəhidiRüfətŞa
banovunailəsinəbaşçəkiblər.

***
XaçmazRMİQubarayonHey

dərƏliyevMərkəzində“TəkiVə
tənyaşasın!”adlıtədbirkeçirilib.
TədbirdəQubaşəhər6,7saylı
vərayonAlekseyevkakəndtam
ortaməktəbinin şagirdləri Vətə
nə və şəhidlərə həsr olunmuş
şeirlərsəsləndiriblər.

***
İsmayıllıRMİvə İsmayıllıRa

yon İcra Hakimiyyəti tərəfindən
Anım Günü ilə əlaqədar Vətən
müharibəsişəhidləriTuralRəcə
balıyevvəFuadNəcəfovunailə
ləriziyarətolunub.

***

KürdəmirRMİnintəşkilatçılığı
ilə Kürdəmir rayon Heydər Əli
yevMərkəzində “KöksündəVə
tən yürü...” adlı tədbir keçirilib.
Rayon İcra Hakimiyyətinin baş
çısı Elxan İbrahimov, Kürdəmir
RMİnin rəisi Faiq Xudanlının
da iştirak etdiyi tədbirdə Vətən
müharibəsi döyüşlərini özündə
əks etdirən videoçarx nümayiş
olunub. Vətənpərvərlik mövzu
sundaşeirlər,muğamlarımızdan
parçalar və bəstəkar mahnıları
tədbiriştirakçılarıtərəfindənma
raqlaqarşılanıb.

KürdəmirDövlətRəsmQalere
yasındakeçirilənanımtədbirində
məktəblilərinvəqalereyanındər
nəküzvlərininəlişlərindənibarət
“Şuşa şəhərinin tarixi abidələri”
adlısərginümayişetdirilib.

Beyləqan rayonunda fəaliyyət
göstərən mədəniyyət müəssisə
lərinin əməkdaşları 140 beylə
qanlı şəhidin xatirəsinə ehtiram
olaraq üzərində şəhidlərin şəkil
ləri əks olunmuş geyimlərlə Şə
hidlərabidəsininönündəkeçirilən
anımtədbirindəiştirakediblər.
Füzuli rayonunun Bala Bəh

mənli kəndində şəhidlərin xati

rəsinə ucaldılan abidənin açılı
şı olub. Abidədə kəndin Birinci
Qarabağ və Vətən müharibəsi
şəhidlərinin şəkilləri və onların
haqqındaməlumatlaryeralıb.

***
Lənkəran RMİ Lənkəran şə

hər Heydər Əliyev Mərkəzində
Anım Günü ilə əlaqədar şəhid
ailələri və qazilərlə görüş keçi
rilib.
Lənkəranın Ürgə kəndində

şəhid polkovnikleytenant Meh
manŞirvanovunanımmərasimi
vəxatirə lövhəsininaçılışıolub.
Mərasimdə Lənkəran Şəhər İc
ra Hakimiyyətinin başçısı Taleh
Qaraşov,şəhidailələrivərayon
ictimaiyyətiiştirakediblər.
Lənkəran rayonunun Gəgiran

kəndində Vətənmüharibəsi şə
hidiBaloğlanŞakiroğluƏhədli
nin xatirəsinə inşa edilən xatirə
kompleksinin açılışı keçirilib.
Açılış mərasimində Lənkəran
Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı
nın müavini Mikayıl Cəfərzadə
çıxış edərək 44 günlük Vətən
müharibəsində qazandığımız
Qələbədən danışıb, şəhidləri
mizin qisasının alındığını, ərazi
bütövlüyümüzün bərpa olundu
ğunuvurğulayıb.

***
Biləsuvar RMİ Salyan rayon

HeydərƏliyevMərkəzivəGənc
lərinİnkişafvəKaryeraMərkəzi
Salyan nümayəndəliyinin birgə

təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan ta
rixində Zəfərə aparan yol” adlı
tədbir keçirilib.TədbirdəSalyan
şəhidləri haqqında məlumatları
əks etdirən videoçarx nümayiş
olunub.

***
Masallı RMİnin rəisi Bəxti

yar Qılıncov, idarə əməkdaşla
rı, həmçinin Masallı rayonunda
fəaliyyət göstərən mədəniyyət
müəssisələrinin kollektivləri
Qəhrəmanlar parkında ucaldıl
mış Şəhidlər abidə kompleksini
ziyarətediblər.

Nizami Gəncəvi adına Masallı
rayonMədəniyyətMərkəzininsəh
nəsindəMasallıvəCəlilabadxalq
teatrlarının aktyorları və Masallı
Dövlət Regional Kolleci tələbələ
rinin iştirakı ilə jurnalistpublisist

Cəfər Cəfərovun eyniadlı pyesi
əsasındahazırlanmış“Tabutasığ
mayanlar” adlı tamaşakompozi
siya nümayiş etdirilib. Tamaşanı
MasallıRayonİcraHakimiyyətinin
başçısı Araz Əhmədov, Masal
lı RMİnin rəisi Bəxtiyar Qılıncov,
hüquqmühafizə orqanlarının rəh
bərləri,şəhidailələrivəictimaiyyət
nümayəndələriizləyiblər.Rejissoru
Cəmaləddin Əliyev olan tamaşa
nınsəhnətərtibatıElsevərƏliyevə,
musiqitərtibatıisəRuslanZahido
vaməxsusdur.

***
AğstafaRMİAğstafarayonMə

dəniyyət Mərkəzində şəhid Milli
Qəhrəman, polkovnik İlqar Mir
zəyevə (19732020) həsr olunan
“Artilleriyanın atası” sənədli filmi
nümayiş etdirilib. Tədbirdə Ağs
tafa Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Seymur Orucov, Ağstafa
RMİninrəisiNurəddinMehdiyev,
Birinci və İkinci Qarabağ müha
ribəsi şəhidlərinin və qazilərinin
ailəüzvləri,müharibəiştirakçıları,
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak
ediblər. Mədəniyyət Nazirliyinin
“Salnaməfilm”studiyasında“Azər
baycanınMilliQəhrəmanları”silsi
ləsindənçəkilənsənədlifilminre
jissoruvəssenarimüəllifiKəmalə
Musazadə, operatorları Soltan
AbdullayevvəMuradNəzərli, ic
raçıprodüseriAzadAxundov,pro
düseriNazimHüseynovdur.
TovuzrayonMərkəziKitabxa

nasındaAnımGününəhəsrolu
nan “Qanları ilə tarix yazanlar”
başlıqlıtədbirkeçirilib.
Qazax Rayon TarixDiyarşü

naslıq Muzeyinin əməkdaşları
Anım Günü ilə əlaqədar Vətən
müharibəsi şəhidi İmamverdi İs
mayılovunailəsiniziyarətediblər.

***
ŞəkiRMİnin rəisiAzərYusu

bov, idarə əməkdaşları və Şəki
RegionalƏraziMetodikiMərkə
zinin rəhbəri Rəhman Məmmə
dov Vətən müharibəsi şəhidləri
Vilayət Allahverdiyev və Röyal
Xasıyevinailələrinəbaşçəkiblər.
Oğuz rayon M.F.Axundzadə

adına Mədəniyyət Mərkəzində
“Tarix yazan qəhrəmanlar” ad
lıədəbibədiikompozisiya təşkil
edilib.

***
GəncədəAnım Günü ilə əla

qədar ümumşəhər tədbiri keçi
rilib. Tədbirdə Gəncə RMİnin
rəisi Vasif Cənnətov, mədəniy
yət işçiləri, incəsənət xadimləri
iştirak ediblər. İlk olaraq Vətən
müharibəsi zamanı düşmənin
Gəncəni raket atəşinə tutması
nəticəsindədağılanəraziziyarət
edilib, burada həlak olan mülki
şəhidlərinşəkilvəməlumatlarını
əks etdirən lövhəyə baxış keçi
rilib. Silsilə tədbirlərin davamı
olaraq Nizami Gəncəvi Məqbə
rəsinin ərazisində Vətənmüha
ribəsindəhəlakolmuşşəhidləri
mizinəzizxatirəsinəhəsrolunan
ağacəkməaksiyasıgerçəkləşib.
Gəncə şəhər Zərif Qayıbov

adına5saylıUşaqmusiqimək
təbində keçirilən tədbirdə Anım
Gününəhəsrolunmuşmusiqilər
səsləndirilib.
Samux rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində “Zəfərə aparan yo
lun ilkgünü–27sentyabr”adlı
tədbir keçirilib. Samux şəhər 1
saylı məktəbliseyin şagirdləri
tərəfindən “Şəhidlər ölməz, Və
tənbölünməz!”adlıkompozisiya
təqdimedilib.

Regional idarənin tabeliyində
fəaliyyət göstərən digər mədə
niyyətmüəssisələrindədəanım
tədbirləritəşkilolunub.

Hazırladı: N.Məmmədli

44 günün əbədiyyət və şərəf yolu

Vətəndaşların növbəti qəbulu 
Masallıda keçiriləcək

Mərkəziicrahakimiyyətiorqanlarıvədigəridarəetməqurum
larırəhbərlərininşəhərvərayonlardavətəndaşlarınqəbulu
cədvəlinəəsasən,AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyət
naziriAnarKərimovtərəfindən2022ciil20oktyabrtarixində
saat10:00daMasallırayonHeydərƏliyevMərkəzində(Ma
sallışəhəri,Qarabağküçəsi17)Masallı,YardımlıvəCəlilabad
rayonlarındanolanvətəndaşlarınqəbulukeçiriləcək.

Vətəndaşlar16oktyabr2022ciiltarixinəqədərnazirliyininfo@
culture.gov.azelektronpoçtünvanı,(012)4937424telefonnöm
rəsivasitəsiləvə“Whatsapp”xidmətinə(0777147147)müraciət
etməkləqəbulayazılabilərlər.

Forum iştirakçıları işğaldan azad olunmuş 
ərazilərə səfər ediblər

Sentyabrın29da
AzərbaycanBeyin
MərkəzlərininI
Forumununyerli
vəəcnəbiiştirakçı
larıişğaldanazad
olunmuşəraziləri
mizəsəfərediblər.

Forumiştirakçıları
əvvəlcəFüzulirayo
nununMerdinlikən
dində dağıdılmış
məscidəbaxıblar.

Məlumat verilib ki,Qarabağda erməni vandalizminəməruz
qalanyaşayışməntəqələrindənbiridəMerdinlikəndidir.Kön
dələnçayın sahilində yerləşən bu kənd 1993cü ildə erməni
lərtərəfindənişğaledilərəkdağıdılıb.Kənd2020ciilinVətən
müharibəsindəAzərbaycanOrdusu tərəfindən işğaldan azad
olunub.Ermənivandalları27ilərzindəkənditalayıb,bütünev
lər, sosial obyektlər dağıdılıb. Düşmən kənddəki məsciddən
malqara tövləsi kimi istifadəetməklə,azərbaycanlılaraqarşı
öz nifrətlərini nümayiş etdirib. Kənd qəbiristanlığı da erməni
vandalizminəməruzqalıb–məzarlardağıdılıb,məzardaşları
uçurulub.
AzərbaycanBeyinMərkəzlərinin IForumununyerlivəəcnəbi

iştirakçıları Füzuli BeynəlxalqHava Limanı ilə də tanış olublar.
2021ci ildəinşaolunanhavalimanıbarədəətrafıməlumatve
rilib.
“İşğaldan azad olunmuş ərazilərə ilk dəfə səfər edirik. Füzu

lidəməscidi, dağıdılmış qəbiristanlığı və evləri gördük. Burada
gördüklərimizinsanaqəmginlikverir.Buərazilərinyenidənnecə
dirçələcəyinidüşünürdük.LakinFüzuliBeynəlxalqHavaLimanı
nıgördükdənsonrahərşeyindahagözəlolacağınıdeyəbilərik”
–AvrasiyaAraşdırmalarMərkəzinin(Türkiyə)direktorusəfirAlev
Kılıçtəəssüratınıbeləifadəedib.
Qeydedək ki, sentyabrın 28dəBakıda keçirilənAzərbaycan

BeyinMərkəzlərinin IForumununəsasməqsədi beyinmərkəz
lərinin fəaliyyətininstimullaşdırılmasıvədövrün tələbələrinəuy
ğuntəşkiledilməsi,dövlətqurumlarıvəbeyinmərkəzləriarasında
kommunikasiyanınvəəməkdaşlığınqurulmasınıtəminetməkdir.
Forumdayerlivəxaricibeyinmərkəzlərinintəmsilçiləriiləyanaşı,
müxtəlifdövlətqurumlarınınnümayəndələridəiştirakediblər.
Forumda“Azərbaycandabeyinmərkəzlərivəonlarınqarşısın

daduranməsələlər”,“VətənmüharibəsindənsonraCənubiQaf
qazevininqurulmasınaxidmətedənsülhprosesindəbeyinmər
kəzlərinin rolu”, “Azadedilmişərazilərdəbərpaquruculuq işləri,
iqtisadiinkişafvəBöyükQayıdışlabağlıbeyinmərkəzlərinintöh
fələri”və“Qloballaşandünyadamillikimliyinqorunmasıproblemi”
mövzularındapaneliclaslarıkeçirilib.
Forumda çıxış edən Prezident Administrasiyası Qeyrihöku

məttəşkilatlarıiləişvəkommunikasiyaşöbəsininmüdirmüavini
SəadətYusifovadiqqətəçatdırıbki,son illərAzərbaycandabe
yinmərkəzikimifəaliyyətgöstərməkistəyənqeyrihökuməttəş
kilatlarının sayıartmaqdadır.HazırdaQHTstatusunda fəaliyyət
göstərənbeyinmərkəzlərininsayı30ayaxındır.Onlardan20yə
yaxınıdövlətləsıxəməkdaşlıqedənlər,digər10ayaxınıisətam
müstəqilvəyasiyasiqüvvələrəbağlıdır.
“Hazırdabizimqarşımızdapostmünaqişəproblemlərininhəlli,

azad olunmuş ərazilərdə bərpaquruculuq işləri və oraməcbu
riköçkünlərinqayıdışıkimiciddiçağırışlardurur. İşğaldanazad
edilmişərazilərimizinbərpasıvəyenidənqurulması istiqamətin
dəirimiqyaslıişləraparılır.Buprosesözlüyündəbeyinmərkəzləri
üçün əvəzedilməz tədqiqatmövzusu və fəaliyyət istiqamətidir”,
–deyəS.Yusifovabildirib.

2026-cı ilədək 66 min insanın 
doğma torpaqlara qayıdışı nəzərdə tutulur
İşğaldanazadolunanərazilərdədövlətimiztərəfindənəsaslı
bərpavəquruculuqişləriaparılır.Ənmühümməsələərazilə
rinminalardantəmizlənməsidir.Bu,çoxvaxtvəmaliyyətələb
edənməsələdir.Minalartəmizlənməlidirki,insanlarevlərinə
qayıdabilsinlər.ArtıqZəngilanınAğalıkəndindəyaşayışvar.

Görüləcək işlər
hələçoxdur.Nəqliy
yatkommunikasiya
xətlərinin, yolların
tikilməsi, xəstəxa
naların inşa edil
məsi, ümumiyyətlə,
infrastrukturun ya
radılması mərhələli
şəkildə həyata ke
çirilir. 20222026cı
illəri əhatə edəcək
birinci mərhələ
də 66 min məcburi

köçkününözevlərinəqayıtmasıplanlaşdırılır.
BunuAzərbaycanRespublikasıPrezidentininQarabağiqtisadi

rayonunun işğaldanazadolunmuşərazilərindəkiXüsusiNüma
yəndəliyinin böyükməsləhətçisiAraz İmanov sentyabrın 28də
Bakıda keçirilənAzərbaycan Beyin Mərkəzlərinin I Forumunda
çıxışızamanıdeyib.
Odiqqətəçatdırıbki,2020ciilinnoyabrındanindiyədək530mil

yonkvadratmetrərazi(530kvadratkilometr–red.)minadantəmiz
lənib:“Həminərazilərdən66mindənçoxminavəpartlamamışsur
sataşkaredilib.Xatırladaqki,Azərbaycanınişğaldanazadedilmiş
ərazilərininümumisahəsi10minkvadratkilometrəyaxındır.
Bu tədbirin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində

bərpavəquruculuqprosesinətöhfəsiniverəcəyinəinandığınıbil
dirənA.İmanovdeyibki,azadedilmişərazilərdəbərpaquruculuq
proseslərininsürətləndirilməsi işindəbeyinmərkəzlərinin təşəb
büslərivəverəcəyitöhfələrçoxvacibdir.
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Ü
zeyirHacıbəyliXIVBeynəlxalq
MusiqiFestivalıçərçivəsində
BeynəlxalqMuğamMərkəzin
dəbəstəkarPikəAxundovanın

“Qələbədiradın”musiqilimonota
maşasınınpremyerası(21sentyabr)
haqqındaməlumatvermişdik.

Azərbaycan musiqi sənətində ilk
olantamaşaböyükmaraqvəsevgiilə
qarşılandı.Premyeradaəsərinbitməsi
nə baxmayaraq tamaşaçıların sürəkli
alqışlarıvəsonluğuxorşəklindəDövlət
Himnimizlətamamlamalarıtəqdimolu
nan layihənin  bəyənildiyinə işarə idi.
Elə bu səbəbdən də tamaşadan son
ramüəllifərvə mütəxəssislərinfikrini
öyrənməkbizimüçündəmaraqlıoldu.
İlk olaraq əsərdə baş rolu ifa edən

Əməkdar artist, tanınmış vokalçı, sə
nətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoruİlham
Nəzərovla həmsöhbət olduq: “Bu ilin
yanvarındabəstəkarPikəAxundovailə
danışıbbeləbirideyamınolduğunubə
yanetdim.“Şuşaİli”nətöhfəolaraqqa
laşəhərimizə həsr olunanmonotama
şahazırlamaq istədiyimidedim.O,bu
tamaşanı necə gördüyümü soruşanda
əsərdə bütün obrazları canlandırmaq
və səsləndirmək imkanım olduğunu
söylədim. Qeyd etdim ki, mənə gözəl
sözlülibrettovəonauyğunmusiqigə
rəkdir.Mənbəstəkaraobrazlarıvəpar
tiyaları – Şuşanı, Xarıbülbülü, Ananı,
oğulu da xatırlatdım. Pikə xanım dedi
ki, librettonu KəmaləAbiyevanın yaz
masıməqsədəuyğunolar.Beləliklədə
biz yanvar ayından başladığımız bu
ideyanı tamamlayaraq sentyabrın 21
dətəqdimetdik”.
Həmsöhbətimtamaşanınvokal ifaçı

sıüçünçoxmürəkkəbolduğunudeyir:
“Səhnəəsərindəsoprano,mezzosop
rano,baritonvə tenorsəs tembrlərinin
şahidi oluruq. Həm akademik vokal,
həm estrada, hətta meyxana janrına
da rast gəlirik. Obrazların fərqliliyi və
qısa müddətdə bir obrazdan digərinə
keçidifaçıdanböyükprofessionallıqtə
ləb edir. Çox sevindiricidir ki, tamaşa
çılar premyerada bizim işimizi yüksək
qiymətləndirdilər. Bildirmək istərdim ki,
tamaşadaşəhidinoğluobrazındaövla
dım–beynəlxalqmüsabiqələr laureatı
SəidNəzərliçıxışetdi.O,butamaşada
həmvokal,həmdəqiraətçikimiiştirak
edirdi.Budaməniçoxsevindirdivəqü
rurduyuram”.

İ.Nəzərov bildirir ki, tamaşa Mə
dəniyyət Nazirliyinin nümayəndələ
ri tərəfindən  dinlənilərək festivalın
proqramına daxil edilmişdi. Musiqili
monotamaşanın səmimiliyi ondadır
ki,bizburadabəhsolunanhallarıya
şamışıq,düşmənvandalizmiilərast
laşmışıq: “Ona görə dəmən bu ob
razları, sadəcə, oynamırdım həm
də yaşayırdım. Düşmənin nə qədər
mənfur,insafsızvəpsixiproblemlərə
malik olması da ön plana çəkilmiş
di. Libretto müəllifi Kəmalə Abiyeva
müharibə və şəhidlərimiz haqqında
bir çox kitablar və məqalələr yazıb.
Bu mövzuya bələddir. Tamaşa Pi
kəAxundova ilə ilk işbirliyimizdir və
Azərbaycanınmusiqi tarixinə ilkmu
siqili monotamaşa kimi yazıldı. Ta
maşaçılarınfikri, zaldaolmayıbsosial
şəbəkələrdəsəhnəəsəriniizləyənmu
siqişünasların rəylərimüsbətdir.Yara
dıcıheyətolaraqsevinchissiduyuruq”.
Bəstəkar Pikə Axundova musiqini

mətnəuyğunyazdığıüçünmətninonu
yönləndirdiyinidedi.“Mənonubeynim
də canlandırsam da, əsas istiqamət
verən mətnin ruhu və obrazlar idi. İl
kinvariantdansonrabirneçəhissədə
musiqiyədəyişikliketdim.AnavəHəs
rət səhnələrində ilk variantda olduq
ca lirik, romans tiplimusiqi alınmışdı.
SonradanHəsrətimistikbirmusiqi ilə
ahəngləşdirdim.Düşünürəmki,buda
ha uğurlu oldu. Qarşıma qoyduğum
məqsədlərdən biri də o idi ki, əsərdə
müxtəlif rəng çalarları və xarakterdən
istifadəedim.Maksimumnəmümkün
idisə,onadacanatdım.Hissələrara
sında kontrastlığı qorumağa çalışdım
ki, bənzərlik olmasın, hər hissə fərqli
palitrasıvəruhuiləseçilsin”.
Musiqinintəsirgücübuəsərdədanıl

mazfaktorlardanbiridir.Bəstəkarəsəri
yazarkənhansıhissləryaşayıb?
PikəAxundovabubarədəbelədeyir:

“Musiqinintəsiri iləbağlıdeyimki,bu,
Vətən savaşımızda qəlbimdə bəslədi
yimduyğular idi.Birnövoduyğuların
hayqırtısını bu əsərdə ifadə etmişəm.

Sanki səhnədə möcüzəvi bir hal baş
verirdi. Tamaşaçılarla səhnə arasın
da elə bil bir körpü atılmışdı. Vətən
sevgisi tamam başqa bir sevgidir. Bu
musiqi Vətənimə böyük sevgimin ifa
dəsidir.Bəzənvətənpərvərlikhissləri
lazımsız pafoslarla bəzədilir. Vətəni
alihisslərləsevməktoxunulmazduy
ğudur.Tamaşanınmusiqisindəçatdır
maqistədiyimdəbuidi–Vətənipa
fossuzsevmək”.
“Qələbənin adımusiqidə daha çox

hansı notda özünü tapır” sualımıza
cavabında bəstəkar bildirdi ki, əsərin
başlanğıcvəsontonu“re”dir.Nəma
jorvənədəminordur:“Bu,bütövtonlu
qammadır. Harada ki yarım ton yox
dur,səsqammasıbütövtonüzərində
qurulur. Çox sevdiyim rus bəstəkarı
A.Skryabinmusiqi notlarını rənglərdə
təsəvvüredirdivəonundüşüncəsində
“re” sarı rəngin tərənnümü idi. Əsəri
yazandadeyil, indibubarədədüşün
düm.Sarıgünəşinrəngidirvərəmzidir.
Bəlkədəburadaözümdə fərqinəvar
madanbeləbirkonsepsiyaqurmuşam
ki,şəhidlərimizözcanlarındankeçərək
Qarabağımızagünəşkimiişıqsaçdılar.
Premyerada səhnədə təközüm ifa et
dim.Bütünruhumuvəduyğularımıqoy
dumhəmingünsəhnəyə.Sənətinqəri
bəmistikasıvar,onunuğurundanyeni

ideyalar yaranır. Müəllimlərim, ailəm
və tələbələrimin sevgisindən doğan
yenibirhəvəsvəruh.Həruğurhəmdə
böyük birməsuliyyətdirmənim üçün.
Bundansonrabuetimadıdoğruldacaq
uğurluəsərlərtəqdimetməliyəm”.
Tamaşanın libretto müəllifi yazı

çışairəKəmaləAbiyevadeyir ki, 44
günlük Vətən müharibəsi başa çat
madan şəhidlərə həsr olunan yazı
lar yazmağa başlayıb: “Bu mövzu
da yazıları indi də davam etdirirəm.
Qəhrəmanların həyatını öyrəndikcə
müharibənin ağrılarını, Qələbənin
böyüklüyünüyaşayırdım.İkikitabha
zırlasamda,mənəazgəlirdi.Birçox
mahnılaryazılırdı.Məndəşeirlərqə
ləməalırdım.Dövlət başçısı 2022ci
ili “Şuşa İli” elan edəndə fərqli nəsə

etməkhaqdadüşünürdüm.Pikəxanım
müraciətedərəkİlhamNəzərovunŞu
şailəbağlımonotamaşatəklifiolduğu
nu dedi vəmən də razılaşdım.Sanki

eyniduyğularıyaşamışdıq.Süjetxətti
nioandacagördüm.ƏvvəlkiŞuşa,iş
ğalolunmuşŞuşavəazadŞuşa...Lib
rettonuyazarkənağladım,sevindimvə
qürurlandım. Pikə xanıma göndərən
dədedi ki,mətndəmusiqinieşidirəm.
Musiqininsözlərəyatmasınaözümdə
heyran oldum. İlhamın ifası isə əsə

ri tamamladı.Onunaktyoroyunu,söz
vəmusiqiduyumuvalehediciidi.Şəhid
övladıobrazıdaSəidNəzərlininifasın
dauğurlualındı.Bütünzəhmətikeçən
lərətəşəkküredirəm”.
Əməkdar incəsənət xadimi, musiqi

şünas Zümrüd Dadaşzadə tamaşanı
musiqi sənətimizdə yeni hadisə ad
landırır: “İstedadlı insanlarınbiraraya
gəlməsinəticəsindəbureallaşıb.İlham
Nəzərov kimi geniş səs imkanlarına
malikifaçıvəaktyorunolmasıbutama
şanımümkün etdi. PikəAxundovanın
yaratdığımusiqi, librettohamısıbirbi
rinitamamlayırdı.Əsastamaşanınsə
mimiliyi idi. Böyük həyəcanla izlədik.
Əgərhansısaməqamdaosəmimiyyə
tə xələl gəlsəydi, tamaşanın konsep
siyası pozulacaqdı. Bu, məni, yaxşı
mənada, təəccübləndirdi və heyran
etdi.Zaldaəyləşənlərləsəhnədəkilərin
ürəyi bir döyünürdü. Səhnədən gələn
enerjibütünzalıeynihisslərəqərqet
mişdi.Hərkəsürəkdəngələntamaşanı
izləyirdi.BusəhnəişiQələbəmizəgö
zəltöhfəoldu”.
Əməkdar mədəniyyət işçisi, yazıçı

dramaturqİlqarFəhmitamaşanıyara
dıcıruhuolanikiazərbaycanlıxanımın
xalqımızın başına gətirilən faciələr,
Vətən müharibəsi dönəmindəki hiss
və duyğularının səmimi ifadəsi kimi
səciyyələndirir: “O səmimi duyğuları
mətnvəmusiqidəgörəbildik.Əsərin
gözəlliyiondadırki,hərkəsinanlaya
biləcəyi, ammabununlabərabərdə
rin,məzmunluvətutumluhisslərəks
olunub. Tamaşa minimalist üslubda
olsada,gözəlhazırlanmışdı.Aktyor
oyunu, rejissoraxtarışları,monitorda
videogörüntülər və onların səhnədə
başverənhadisələrləparalelliyigözəl
alınmışdı. Təbii ki, tamaşanın bütün
yükünü səhnədə İlham Nəzərov və
bəstəkar Pikə Axundova çəkdi. On
larbuyüküuğurlaapardılar.Ənəsa
sıdatamaşaçıbiranbelədarıxmadı.
Tamaşa zəncirvarı şəkildə, yüksək
templə,dinamikailəelətəqdimolun
du ki, həmgöz baxırdı, həmdə ruh

qəbuledirdi.Yaradıcıheyətitəbrikedi
rəm”.
Qeydedəkki,44günlükVətənmü

haribəsində qüdrətliOrdumuzun şanlı
Qələbəsinisimvolizəedənmusiqilimo
notamaşanın rejissoru Mirsahib Ağa
zadəvəElçinMəmmədovdur.

Lalə Azəri

Vətən müharibəsi və şanlı Zəfərimizin 
səhnə təcəssümü

“Qələbədir adın” tamaşası haqqında düşüncələr

Sentyabrın28dəİçərişə
hərdəyerləşən“Ədibin
Evi”ndəgörkəmliyazıçı,
ədəbiyyatşünas,peda

qoqMirCəlalın(19081978)
anımgününəhəsredilmiş
tədbirkeçirilib.

Tədbirdə ədibin ailə üzvləri,
Mir Cəlalın sonradan həmkar
larına çevrilən tələbələri, “İçə
rişəhər” Dövlət TarixMemarlıq
Qoruğu İdarəsi, Medianın İnki
şafı Agentliyi, Mətbuat Şurası
nınnümayəndələri iştirakedib
lər. Tədbirdə “kiçik hekayənin
böyük ustası”nın irsinin davam
etdirilməsi məqsədilə bir sıra
birgə layihələrə dair müzakirə
ləraparılıb.
Çıxışlarda vurğulanıb ki, Mir

Cəlalın bədii sözləmaraqlı sü
jet,hadisəvəobrazlarıyığcam
və lakonik üslubda yaratmaq
bacarığı bugünkü qədər aktual
olmayıb. İnformasiya texnolo
giyaları təkamülünün gətirdiyi
yeni platformalar hamını qısa
məzmunla daha çox fikir çat
dırmaqməcburiyyətiqarşısında
qoyur. Bununla yanaşı, satira
ilə güldürüb düşündürən, ədə
biyyatımızın qızıl fonduna düş
müşMirCəlalınəsərləri ictimai
müzakirələrdə cəmiyyətimizin
tərəqqisinə səsləyən fəaliyyət
istiqamətlərinədətəkanverərdi.

“ƏdibinEvi”ƏdəbiyyataDəs
tək Fondunun icraçı direktoru
ŞəfəqMehrəliyevatədbirdəMir
Cəlalın xatirəsinə həsr edilmiş
ikimüsabiqənielanedib.
Onlardanbirincisi“ƏdibinEvi”

Ədəbiyyata Dəstək Fondunun
Medianın İnkişafı Agentliyi və
“İçərişəhər” Dövlət TarixMe
marlıqQoruğu İdarəsi ilə birgə
keçirəcəyi “6 sözlük əhvalat”
adlımüsabiqədir.
Müsabiqənin qalibləri Bakı

DövlətUniversitetininprofessoru,

ədəbiyyatşünas Təhsin Mütəlli
movunsədrliyiiləyazıçıvəjurna
listlərdən ibarət münsifər heyəti
tərəfindənseçiləcəkvəbuilinde
kabrında mükafatlandırılacaqlar.
Müsabiqə dövründə iştirakçılara
yaradıcı prosesdə dəstək məq
sədiləikivebinarkeçiriləcək.
Medianın İnkişafı Agentliyi

nin saytında yer alan səhifəyə
(https://bit.ly/MEDİA) daxil ola
raq müsabiqə şərtləri barədə
daha ətrafı məlumat almaq
mümkündür.

Digər müsabiqə isə “Ədibin
Evi”nin təşkiletdiyivəartıq3cü
dəfə keçiriləcəkMir Cəlal adına
hekayəmüsabiqəsidir.Hekayələ
rinmövzusu iləbağlıməhdudiy
yətyoxdur.Həcmi1500(minbeş
yüz)sözdənçoxolmamaqşərtilə
Azərbaycandilindəyazılanheka
yələrelektronşəkildəedibinevi@
gmail.comünvanına2023cüil1
yanvar tarixinədək göndərilməli
dir.Müsabiqəyəqədərçapolun
muşhekayələrqəbuledilmir.
Finalmərhələsinəyüksələn10

(on) hekayə “TEASPress” Nəş
riyyatEvitərəfindəntopluşəklində
nəşrediləcək.QalibləriXalqyazı
çısıElçininsədrliyiiləpeşəkarya
zıçıvəədəbitənqidçilərdənibarət
münsifərheyətiseçəcək.Müsabi
qəyə2023cüilinaprelayındaye
kunvurulacaq.1ciyerüçün3000,
2ciyerüçün(2nəfər)2000,3cü
yerüçün(3nəfər)1000manatpul
mükafatınəzərdətutulub.
Qeydedəkki, “ƏdibinEvi”Mir

Cəlalın 19291940cı illərdə Ba
kıda yaşadığı ilk ünvanıdır. Ədib
burada“Birgəncinmanifesti”,“Di
rilən adam” romanlarını, bir çox
satirikhekayələriniqələməalıb.

Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində 
tanınmış pianoçu ilə görüş 

Sentyabrın28dəAzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlətMu
zeyindətanınmışpianoçu,ƏməkdarartistRənaRzayevailə
görüşkeçirilib.

Muzeyindirektoru,ƏməkdarmədəniyyətişçisiAllaBayramo
vaçıxışedərəkRənaRzayevanınsənətfəaliyyətihaqqındada
nışıb.Qonağamuzeynəşrlərindənnümunələrhədiyyəedilib.

TədbirdəRənaRzayevanınarfaifaçısı,ƏməkdarartistÇiçək
Rzayevanınxatirəsinəhəsrolunmuşdiskinintəqdimatıkeçirilib.
BuyaxınlardaAvstriyanınpaytaxtıVyanadaburaxılandisk

dəyazılmışəsərlərinarasındabəstəkarRəhiləHəsənovanın
İkinciQarabağmüharibəsindəQələbəmizəhəsrolunmuş“Pa
yızpalitrası”əsəridəyeralıb.Diskəəlavəolunmuşbukletdə
R.Rzayevanın Qarabağ mövzusuna həsr etdiyi rəsmləri əks
olunub.
Əməkdar incəsənət xadimi,musiqişünas, professor Zümrüd

Dadaşzadə çıxış edərəkR.Rzayevanın yaradıcılığı və təqdim
olunandiskhaqqındaətrafısözaçıb.
DahasonraR.Rzayevadiskdəyazılmışəsərlərdənbirneçə

siniifaedib.

Mir Cəlalın xatirəsinə həsr olunmuş 
müsabiqələr elan edilib

Sentyabrın27dəpaytaxtdakı“Gənclik
Mall”dayerləşən“CinemaPlus”kino
teatrında“Köhnəçamadanlar”filminin
medianümayəndələrivəVətənmü
haribəsiqaziləriüçünnümayişiolub.

Vətənmüharibəsi şəhidlərininAnım
Günündə filmin yaradıcı heyət üzvlə
ri,realqəhrəmanlarınümayişdənöncə
çıxışedərəkfikirlərinibölüşüblər.

Ekranişindəşəhidatasıobrazınıcan
landıran Xalq artisti Məmməd Səfa,
eləcədəfilmdəhaqlarındasöhbətge
dənBirinciQarabağmüharibəsininqa
dın iştirakçıları Aliyə Piriyeva, Kəmalə
Qəhrəmanova,XanımzərHəsənovavə
MəhəbbətPaşayeva,eləcədə44gün
lük Vətən müharibəsinin qaziləri ürək
sözlərinibildiriblər.Ekranəsərininhaqq
savaşımız, onun iştirakçıları və qəhrə

manlarının həyat hekayələrinin geniş
tamaşaçıauditoriyasınatəqdimatıbaxı
mındanəhəmiyyətivurğulanıb.
Müharibənin ağrılarını hələ də fiziki

və mənəvi yük kimi daşıyanlar filmin
yaradıcıheyətininbu işəyanğı iləya
naşdığını,illərləköhnəlməyənxatirələ
rinin təbiivə təsirliçalarlarlakinolentə
köçürüldüyünüdiləgətiriblər.Çıxışlar
dahəmçinin“Köhnəçamadanlar”ınçə
kilişinə və yayımınadəstəkolan şəxs
vəqurumlara təşəkkürbildirilib,Qara
bağhəqiqətlərivəhaqqmücadiləmizin
gələcəknəsillərə,həmçininbeynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılması üçün daha
çoxbeləbədiinümunələrinərsəyəgə
tirilməsininvacibliyiqeydolunub.
Çıxışların ardınca nümayiş olunan

filmalqışlarlaqarşılanıb.
Xatırladaq ki, real həyat hekayələri

əsasındaçəkilənfilmmüharibəninqa
dınların taleyindəburaxdığıağrılı izlə
rəekranhəyatıverib.BirinciQarabağ
müharibəsindətorpaqlarındandidərgin
düşən, işgəncələrəməruzqalan,doğ

malarınıitirənmüxtəlifqadınobrazları,
onların yaşadıqları psixoloji travmalar
filmdəəksini tapıb.Eynizamandaek
ranəsərində44günlükVətənmühari
bəsinivəQələbəsevinciniəksetdirən
sənədlikadrlaryeralıb.
Filmin quruluşçu rejissoru Saida

Haqverdiyeva, ssenari müəllifi Sevda
Sultanova, görüntü rejissoru Şahmar
Səfəroğlu,montajrejissoruRzaAlmasi
Pərqu,quruluşçurəssamıƏfşanƏsə
dova,bəstəkarıVüqarCamalzadə,art
direktoru Tahir Əliyev, baş prodüseri
Pərvinəİsmayılova,icraçıprodüserləri
KəmaləNəhmətovavəNicatMəmmə
dov, redaktoru Həmidə Rüstəmova,
menecerləriAynurəƏkbərova vəGü
lərMəlikdir.
EkranəsərindəXalq artistləriMəm

mədSəfa,PərvanəQurbanova,Əmək
dar artistlər Gülzar Qurbanova, Nəsi
bəEldarova,ŞəfəqƏliyeva, aktyorlar
ZemfiraƏbdülsəmədova,ZümrüdQa
sımova,ÜlviyyəƏliyeva,ZülfiyyəQur
banova, Oksana Rəsulova, Zülfiyyə

Nəzər Məmmədova, Rada Nəsibova,
ZarinaQurbanova,AygünFətullayeva,
Türkay Cəfərli, Könül Qasımova, Sə
mimi Fərhad,Aqil M. Quliyev, Namiq
Ağayev,VüqarHacıyev,CavanşirMə
hərrəmov,RəsmiyyəNurməmmədova,
QızılgülQuliyevavəbaşqalarıçəkilib.
Psixoloji dram janrında olan filmdə

İkinciQarabağmüharibəsininiştirakçı
ları,DövlətSərhədXidmətininhərbçi
ləri,eləcədəsağlamlıqimkanlarıməh
dudistedadlışəxslərdəiştirakediblər.
2021ci ilin payızından çəkilişlərinə

başlanılan “Köhnə çamadanlar” tam
metrajlı bədii filmi Əmək və Əhalinin
SosialMüdafiəsiNazirliyi,DOSTİnklü
zivİnkişafvəYaradıcılıqMərkəzi,“RS
Production” və “OYUN” inklüziv teatrı
MMCnin birgə əməkdaşlığı ilə ərsə
yəgətirilib.Ekranəsərininpremyerası
aprelin30daNizamiKinoMərkəzində
olmuşdu.
“Köhnə çamadanlar” sentyabrın 29

dan “CinemaPlus” kinoteatrlar şəbəkə
sindənümayişolunur.

“Köhnə çamadanlar”ın təzə nümayişi
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27 Sent yabr – Anım Gü nü öl kə miz də bö yük hüzn və qü rur his si ilə 
qeyd olun du. Pay taxt da fəaliy yət gös tə rən mu zey müəs si sə lə rin də 
ke çi ri lən təd bir lər də də Və tən uğ run da ca nı nı fə da edən igid oğul
la rın xa ti rə si anı lıb, ta ri xi Zə fə ri mi zin əhə miy yə ti vur ğu la nıb. 

Azərbaycan İstiqlalMuzeyində
44 günlük Vətənmüharibəsi şə
hidlərininxatirəsiniyadetməkvə
vətənpərvərliyintəbliğiməqsədilə
ötən ildən etibarən davam edən
“Qəhrəmanlar can verir yurdu
yaşatmaqüçün”adlılayihəçərçi
vəsindəAnımGününəhəsrolun
muş“Tarixyazaraqtarixəyazılan
lar”adlıtədbirsərgikeçirilib.
Tədbiriştirakçılarıçıxışedərək

2020ci il sentyabrın 27də Er
mənistanın atəşkəs rejimini ko
budşəkildəpozmasıiləAzərbay
can Silahlı Qüvvələrinin erməni
təxribatlarının qarşısını almaq
üçünbaşlatdığıəkshəmləəmə
liyyatlarındanvədüşmənüzərin
dətarixiQələbəqazanmağımız
danbəhsediblər.

SondatədbiriştirakçılarıVətən
müharibəsi şəhidləri – baş ley
tenant Həsənağa Abdullazadə,
CəmilNəcəfov,gizirRüfətMəm
mədli, kiçik gizirŞahmarMənə
fov,əsgərlərRəşadAğayev,Mi
rağa Əliyev, Babək Mahmudlu,
PəhliyəQəribovaməxsusmuze
yinfondlarındaqorunubsaxlanı
lan90ayaxınşəxsiəşyanınyer
aldığısərgiilətanışolublar.
“Tarix yazaraq tarixə yazılan

lar” sərgisi oktyabrın 3dək da
vamedəcək.

***
Abdulla Şaiqin MənzilMuze

yində Anım Günü münasibətilə
“Zəfərəaparanyol”adlıtədbirvə

yazıçıjurnalistTamillaTeymurqı
zının “RuhumqaldıQarabağda”
kitabının təqdimat mərasimi ke
çirilib.
DövlətHimnisəsləndirildikdən

sonraşəhidlərimizinəzizxatirə
sibirdəqiqəliksükutlayadedi
lib.
Mənzilmuzeyin direktoru Ül

kərTalıbzadə,CəlilMəmmədqu
luzadənin EvMuzeyinin direk
toru Yeganə Qasımlı, Nəriman
Nərimanovun Xatirə Muzeyinin
əməkdaşları, təqdimatı keçirilən
kitabın müəllifi Tamilla Teymur
qızı,şəhidailəsiÇimnazHüsey
nova və başqalarının çıxışları
dinlənilib.Bildirilibki,44günda
vamedənmüharibəAzərbaycan
Ordusunun parlaq Qələbəsi ilə

nəticələndi.Hərqarışında şəhid
qanı axan torpaqlarımız Azər
baycan xalqının igid oğullarının
qanları bahasına işğaldan azad
edildi. Vətən yolunda şəhadətə
yüksələnheçbirşəhidimizinqanı
yerdəqalmadı.Düşmənədöyüş
meydanındadivantutuldu.
TədbirdəXətairayonu58say

lı tam orta məktəbin şagirdləri
vətənsevərlik ruhlu şeirlər səs
ləndiriblər. Kanadadan gəlmiş
həmyerlimizSevincxanımınqızı
balacaAylaAbbasSəhhətin“Və
tən” şeirini söyləyib. Sonda şə
hidlərinəzizxatirəsinəhəsredil
mişvideoçarxnümayişetdirilib.

***

SəmədVurğununEvMuzeyin
dəVaqifSəmədoğluMərkəzinin
birgə təşkilatçılığı ilə “44günlük
Vətənmüharibəsi”adlıtədbirke
çirilib.“AYTAM”UşaqlarınMədə

niMaarifəndirilməsiİctimaiBirliyi
vəNərimanovrayonu45nömrəli
tam orta məktəbin şagirdlərinin
iştiraketdiyitədbirdəəvvəlcəşə
hidlərimizinəzizxatirəsibirdəqi
qəlik sükutla yad olunub.Sonra
Vətən müharibəsinə həsr olun
muşvideoçarxvəqəhrəmanların
fotolarınümayişetdirilib.
SəmədVurğununEvMuzeyinin

rəhbəri Nüşabə BabayevaVəkilo
va tədbiri açaraqAzərbaycanOr
dusununqazandığıböyükQələbə
ninəhəmiyyətindən,hərbçilərimizin
şücaətindəndanışıb.Qeydedibki,
bu tədbirin əsas məqsədlərindən
biriqəhrəmanəsgərlərimizinVətə
nəolansevgisinigəncnəsləaşıla
maqdır.Muzeyinböyükelmi işçisi

SəidəAbdullayevabildiribki,min
lərlə igid əsgər və zabitimizin qa
nıvəcanıhesabına torpaqlarımız
düşməndənazadolunub.“AYTAM”
İctimaiBirliyininrəhbəriAygünZa
manovaşanlıZəfərəgedənyolda
misilsizşücaətgöstərənhərbçiləri
mizdənbəhsedib.
45 nömrəli məktəbin şagird

lərindən Türkan Nəcəfova “Ağ
lama, şəhid anası” və özünün
yazdığı “Can Şuşam”, Nihad
Şafahatov Xalq şairi Zəlimxan
Yaqubun“Ordumvarsa,yurdum
var” və tədbir iştirakçıları birgə
Səməd Vurğunun “Azərbaycan”
şeirlərinisəsləndiriblər.

Sondaşagirdlərmuzeyineks
pozisiyasıilətanışolublar,xatirə
şəkilləriçəkdirilib.

***
Bülbülün Memorial Muzeyində

dahimüğənnininadınıdaşıyanOr

ta İxtisasMusiqiMəktəbi iləAnım
Gününəhəsrolunantədbirkeçirilib.
Vətən uğrunda canından ke

çən şəhidlərimizin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yadedildikdən
sonra çıxış edən muzeyin di
rektoru Fərqanə Cabbarova 44
günlükVətənmüharibəsibarədə
sözaçıb.Bildiribki,AliBaşKo
mandanİlhamƏliyevinrəhbərliyi
ilə Azərbaycan Ordusu misilsiz
şücaət göstərib, işğalçı düşmən
üzərindəparlaqQələbəçalıb.
TədbirBülbüladınaOrtaİxtisas

MusiqiMəktəbişagirdlərininifaları
ilədavamedib.

***

Hüseyn Cavidin EvMuzeyin
də də Anım Günü Münasibətilə
tədbir təşkil olunub.  “Şəhidlərin
əziz xatirəsi ürəklərdə yaşayır”
adlı tədbirdə Vətən fədailərinin
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
olunub.

Muzeyin baş direktoru, fi
lologiya üzrə elmlər doktoru
Gülbəniz Babaxanlı Prezident
İlham Əliyevin 2020ci il de
kabrın 2də imzaladığı “Azər
baycanRespublikasındaAnım
Gününün təsis edilməsi haq
qında” sərəncamının əhəmiy
yətindəndanışıb.Qeydedibki,
44 günlük Vətənmüharibəsin
dəəsgərvəzabitlərimizingös
tərdiyi misilsiz qəhrəmanlıqlar
tariximizəəbədiyazılıb.Xalqı
mızbuşanlıtarixlədaimqürur
duyacaq.
Sonda muzey tərəfindən ha

zırlanmış “44 günün qəhrəman
ları” mövzusunda sərgi təqdim
olunub.

***
Anım Günü ilə əlaqədar L.və

M.Rostropoviçlərin EvMuzeyin
də “Qəhrəmanımızı tanı!” adlı
tədbirkeçirilib.
Muzeyin qarşısında Müdafiə

Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət
göstərən Hərbi Hava Qüvvələri
orkestrinin ifasındaAzərbaycan
nınDövlətHimni,“Qələbə”mar
şı,Vətənmüharibəsiqazisi,mu
zeyinəməkdaşı,bəstəkarVüqar
Məmmədzadənin “Zəfər” marşı
səsləndirilib.
Sonda muzeydə Anım Günü

tədbirində istedadlımusiqiçi, tu
ba ifaçısı, şəhidTamerlanMah

mudovhaqqındaqısafilm,çıxış
etdiyikonsertlərdənvideokadrlar
nümayiş olunub.Tədbirdə həm
çininPrezidenttəqaüdçüsü,bəs
təkar,qaziVüqarMəmmədzadə
yə həsr olunmuş “Bir addım da
olsa...”filmigöstərilib.

“Sən qayıdacaqsan” – Bakı Bələdiyyə Teatrının tamaşası nümayiş olunub
27 Sent yabr – Anım Gü nü 
ilə əla qə dar Döv lət Təh lü
kə siz li yi Xid mə ti nin (DTX) 
Mə də niy yət Mər kə zin də 
Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın 
təq di ma tın da Əmək dar 
ar tist Bəh ruz Va qi foğ lu nun 
“Sən qa yı da caq san” pye si 
əsa sın da ey niad lı ta ma şa 
nü ma yiş olu nub.

DTXnin mətbuat xidmətin
dənbildirilibki,tarixboyuAzər
baycan xalqına qarşı xüsusi
amansızlıqvəqəddarlıqlatörə
dilənkütləviqırğınlardan,müha
ribələrdəyaxınlarınıitirəninsan
ların acı taleyindən bəhs edən
tamaşanı Vətənmüharibəsi iş

tirakçıları,DTXninəməkdaşları
vəAzərbaycantəhlükəsizlikor
qanlarının veteranları, DTXnin

HeydərƏliyev adınaAkademi
yasınınkursantlarıvəhərbihis
səsininəsgərləriizləyiblər.

Tamaşanın qəhrəmanları
müharibəninözünüvəsonrakı
fəsadlarını yaşayan insanlar
dır.Hərbirqəhrəmanhərgün
eyni vaxtdaqatar yoluna tələ
sir, eyni vaxtda qatar yolunda
müharibədə itirdiklərinin yolu
nu gözləyir. Əsərin sonunda
qəhrəmanların həsrətinə son
qoyulur.
Bəhruz Vaqifoğlunun quru

luşverdiyitamaşadaƏməkdar
artistlər Hüsniyyə Mürvətova,
Rafiqİbrahimov,eləcədəMeh
manAbdullayev,ZülfiyyəQur
banova, Toğrul Rza, Zülfiyyə
Məmmədova, Elçin Muradov,
Ülviyyə Rza, Fateh Muradov,
ƏzizəHəşimovarolalıblar.

Nu man Kur tul muş 20142017ci 
il lər də Tür ki yə Baş na zi ri nin 
müavi ni, 20172018ci il lər də 
mə də niy yət və tu rizm na zi

ri və zi fə lə ri ni tu tub. 2018ci il dən 
ha kim Əda lət və İn ki şaf Par ti ya sı 
(AK Par ti) səd ri nin bi rin ci müavi ni dir. 
1990cı il lər dən pe şə kar si ya sət də 
ol maq la ya na şı, həm də elm ada
mı dır, öl kə nin bir sı ra ali mək təb lə
rin də iq ti sa diy yat, si ya si kom mu ni
ka si ya və s. üz rə dərs de yib.

Onunla müsahibəmizdəAzərbaycan
Türkiyə əlaqələrinə,müxtəlif sahələrdə
qurulanvəinkişafetdirilənişbirliyinəto
xunduq.

– Nu man bəy, siz Tür ki yə-Azər bay can 
əla qə lə ri ilə bağ lı çı xış la rı nız da “Bir 
mil lət, iki döv lət” ola raq mil li, di ni, mə-
də ni, ta ri xi kök lə rə əsas la nan iş bir li yi-
ni gə lə cə yə da şı maq üm də və zi fə lə ri-
mız dən bi ri dir” de yir si niz. Tür ki yə nin 
ha kim par ti ya sı nın rəh bər li yin də yer 
alan şəxs ki mi bu xü sus da fi kir lə ri ni zi 
bir qə dər ət raf ı eşit mək is tər dik.
– TürkiyəAzərbaycan qardaşlığının

tarixi qədimdir. Eyni regionda yerləşən,
eynimillətolaraq,təbiiki,digərölkələrlə
qurulandiplomatikəlaqələrləmüqayisə
dəbiziməlaqələrimizfərqlidir.Bizimmilli,
dini,mədəniəlaqələrimizbirbiriləiçiçə
dir. Amalda, məqsəddə, niyyətdə birlik
bizi qardaş edir. Biz TürkiyəmizinAzər
baycanımızlaələləveribgələcəyəqalib
vəfiravanaddımlarlagetməsiniistəyirik.
Bukontekstdəmediada,elmiəlaqələrdə,
incəsənətdəvəqeyrihökuməttəşkilatla
rında daha sıx əlaqələrlə, müştərək la
yihələrdə birləşmək lazımdır.Türkiyənin
inkişafetdirdiyiyüksəkmüdafiətexnolo
giyasınınhəmbilikvətəcrübəsi,həmdə
logistikimkanlarıAzərbaycandaözəksini
tapırvəbununəlaqələrimizəböyüktöhfə

olduğunudüşünürük.Busahədəmüba
dilədahadagenişlənməlidir.Həmçinin
universitetlərimizdə qarşılıqlı tələbə və
elmi mübadilə kimi məsələlər bilik is
tehsalıbaxımındanmühüm tərəfdaşlıq
fürsətiyaradacaq.İstərdimki,mədəniy
yət,ədəbiyyat,incəsənətinmüxtəlifsa
hələrində daha sıx görüşlərimiz, birgə
layihələrimiz olsun. Konsertlər, ədəbi
məclislər,kinogünləriTürkiyəvəAzər
baycanın mədəniyyət dairələrində, o
cümlədən gənclər arasında qardaşlıq
əlaqələrini daha da artıracaq. Gənclik
dedikdəağlımızaidmanyarışlarıdagə
lir.Müasiridmannövləriiləbərabər,kö
çərioyunlarıkimiəcdadlarımızınmədəni
irsinədədiqqətiartırmalıyıq.Hərsahədə
gəncləribirarayagətirməliyik.

– Azər bay can la Tür ki yə nin hər tə rəf-
li bir li yi nin güc lən mə si nə töh fə ve rən 
2021-ci il 15 iyun ta rix li Şu şa Bə yan-
na mə si ni ne cə də yər lən di rir si niz?
–AzərbaycanvəTürkiyəarasındamüt

təfiqlikmünasibətlərinədairŞuşaBəyan
naməsində birgə maraqlarımızın qorun
masındasiyasi,iqtisadi,müdafiə,mədəni,
humanitar,səhiyyə,təhsil,sosial,gənclər
və idman sahələrində potensiallarının,
imkanlarımızın birləşdirilməsinin vacibliyi
qeyd edilib. Şuşa Bəyannaməsinə əsa
sən,ikiölkəhəmhərbi,həmdəmüdafiə
sahəsində birgə əməkdaşlıqla fəaliyyət
göstərə biləcək. Tərəfərdən hər hansı
birininmüstəqilliyinə,suverenliyinə,ərazi
bütövlüyünə,beynəlxalqsəviyyədətanın
mışsərhədlərinintoxunulmazlığınavəya
təhlükəsizliyinəqarşıüçüncüdövlətvəya
dövlətlərtərəfindəntəhdidvəyatəcavüz
edildiyi təqdirdə, bunun aradan qaldırıl

ması məqsədilə beynəlxalq hüquq prin
siplərinəmüvafiqbirgəaddımlaratılacaq,
qarşılıqlı yardım göstəriləcək. Şuşa Bə
yannaməsi Türkiyə vəAzərbaycanı milli
müdafiəmövzusundamöhkəmittifaqlarla
birbirinədahasıxbağlayır.Eynizamanda
qeydolunurki,Qafqazregionundasabitli
yinvətəhlükəsizliyinmöhkəmləndirilməsi,
iqtisadivənəqliyyatəlaqələrininbərpası,
eləcədəregiondövlətləriarasındamüna
sibətlərinnormallaşdırılmasıvəuzunmüd
dətlisülhün təminedilməsi istiqamətində
birgəsəylərimizdavamedəcək.Düşünü
rəmki,xüsusiləbuhissəçoxvacib,gələ
cəyəyönəlmişməqamdır.

– Bu möv zu da çı xış la rı nız da bir mə sə-
lə ni də vur ğu la yır sı nız ki, Er mə nis tan 
öz xal qı nın ma raq la rı nı nə zə rə ala raq 
Qaf qaz da sülh üçün ça lış ma lı dır. Am-
ma Er mə nis tan hə mi şə sülh əvə zi nə 
mü na qi şə va rian tı na üs tün lük ve rir...
– İki il əvvəlAzərbaycanAli Baş Ko

mandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiilətarixi
vəbizimüçündəqürurvericiolanZəfərə
imza atdı. Prezidentimiz Rəcəb Tayyib

ƏrdoğanbaşdaolmaqlaTürkiyəAzər
baycanınbuhaqqmübarizəsindəonun
yanındaolduvəbundansonradaola
caq.UcaRəbbimizəşükürlərolsunki,
AzərbaycansayəsindəTürkdünyasına
belə bir zəfəri bəxş etdi. Əslində, bu,
bütün bəşəriyyətin zəfəridir, çünki zül
məqarşıqürurvəəzmqalibgəlib.Ona
görə də mən deyərdim ki, Qarabağın
işğaldanqurtuluşubəşəriyyətüçünmü
hümnümunədir.Sualınızıncavabı isə,
əslində,Ermənistandademokratiyavə
qonşuluq mədəniyyətinin olubolma
masından asılıdır.OnlarAzərbaycanla
münasibətlərinə dövlət məsələsi kimi

baxmır,bundandaxilisiyasətlərinintərkib
hissəsikimiistifadəedirlər.Bütünbunlar
daonugöstərirki,Ermənistanhələdəbu
mədəniyyətimənimsəyəbilməyib.

– Sent yab rın 15-də Qaf qaz İs lam Or-
du su tə rə fin dən Ba kı nın azad edil mə-
si nin 104-cü il dö nü mü ta mam ol du. 
Bu ta rix ba rə də fi kir lə ri niz ne cə dir?
–SualınızmənəAzərbaycandaməş

hur olan “Lalələr” mahnısını xatırlatdı.
BumahnınınQafqaz İslamOrdusunun
şərəfinəyazıldığıbildirilir.Qafqazınqır
mızı lalələri sanki şəhidlərimizin al qa
nıydı.1918ciilsentyabrın15dəermə
nivəbolşevikişğalıaltındaolanBakını
azadedənNurupaşanıvəonunkoman
danlığındakı Qafqaz İslam Ordusunun
əsgərlərini hər zaman böyük ehtiram
la və qürurla yad edirik. Azərbaycanla
qəlbimiz bir, canımız bir, sözümüz bir,
nəğməmiz, sevincimiz, kədərimiz bir
dir. Bu yerdə bizi eyni ruhla səsləşən,
ortaqmənəviköklərimizitapanədibləri
mizi,müdriklərimizidəyadetməkyaxşı

olardı.1900cüillərdəAzərbaycanədə
biyyatınıntanınmışnümayəndələriolan
Hüseyn Cavid, Məhəmməd Hadi, Əh
mədCavadkimiədiblər,İstanbulşairvə
yazıçılarıƏbdülhəqHamid,TofiqFikrət,
RəcaizadəƏkrəmvəxüsusiləMehmet
AkifErsoyiləsıxəlaqədəolublar.Onlar
Türkiyə iləAzərbaycanı, İstanbulla Ba
kınıbirləşdirənmənəvimədənikörpüləri
qurdular və bizlərə birbirilərinin kölgə
sində böyüyən fidan bağçaları miras
qoydular.Biz bugünomirasdandaha
çoxyararlanmalıyıq.

– Son vaxt lar Azər bay can və Tür ki yə 
me diası nın or taq fəaliy yə ti nin önə-
min dən bəhs edi lir, siz də bu ba rə də 
fi kir bil dir mi si niz. Bu gün Azər bay can 
me diası na bax saq, gün də lik mə lu mat-
la rın önəm li qis mi, bəl kə də üç də bi ri 
Tür ki yə ilə bağ lı olur. Ey ni ten den si-
ya nın Tür ki yə me diasın da in ten siv ləş-
mə si üçün han sı ad dım lar atıl ma lı dır?
–Türkiyədəmətbuatazadlığınaçoxbö

yükdiqqətyetirilir.Buprinsipbizəmətbuat
tariximizin başlanğıcından qalıb. Azad
mətbuathəmkeçmişdə,həmdəbugün
ölkəmizdə ictimaiyyətinsəsikimiüzərinə
düşən vəzifəni yerinə yetirir.Mediamızın
dəyərləri arasında demokratiya, azadlıq,
sülh,tərəqqivəinkişafkimiprinsiplərvar
ki,bunlarhəmdəAzərbaycanmediasının
ortaqnöqtələridir.Onudadeyimki,Tür
kiyəcəmiyyətivəmediasıAzərbaycanda
başverənbütünprosesləriböyükmaraq
laizləyir.Təbiiki,mediamızıdahasıxbir
arayagətirəcəkşəraititəminedəbilərikvə
etməliyik.

Mehparə Sultanova 
Ankara

Tarix yazaraq tarixə yazılanlar...
Muzeylərdə Anım Günü münasibətilə tədbirlər keçirilib

“Türkiyə ilə Azərbaycan arasında mənəvi körpü quranların 
mirasından daha çox yararlanmalıyıq”

Şəhid Elşən Səfərov haqqında 
sənədli film hazırlanacaq

Le rik ra yo nu  nun Çay rud kənd or ta mək tə bi şə hid El şən Sə fə ro vun adı nı 
da şı yır. El şən kən din ilk şə hi di dir. 4 av qust 1970ci il də dün ya ya göz 
açan bu Və tən sev da lı sı Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də kö nül lü cəb
hə yə get miş di. 6 yan var 1994cü il də Ağ dam ra yo nu nun Gül lü cə kən di 
uğ run da ge dən dö yüş lər də 23 ya şın da şə hid lik zir və si nə uca lıb. Hə min 
dö yüş lər za ma nı ya ra lı yol daş la rı nı dö yüş mey da nın dan çı xa rar kən ba
şı na snay per gül lə si də yib. Doğ ma Çay rud kən din də tor pa ğa tap şı rı lıb. 

ElşənSəfərovuncanındanartıqsevdiyiVətənyolundaşəhidolmağıel
obasınabaşucalığıgətirib.Bugünlərdə “Səssizdünya” işarətdilindəda
nışanəlillərəvəidmançılaradəstəkİctimaiBirliyiQHTlərəDövlətDəstəyi
Agentliyininqrantıhesabına“QəhrəmanlıqsalnaməsininElşənSəfərovzir
vəsi” layihəsinin icrasınabaşlayıb.Birliyin sədriAidəSəfərovabildirdi ki,
layihəçərçivəsindəElşənSəfərovunhəyatvədöyüşyolundanqısametrajlı
sənədlifilmçəkiləcək.Layihəninicrasınoyabrın1dəknəzərdətutulub.

Zəfər Orucoğlu
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1 okt yabr 1897 – Gör kəm li şairə Xur şid ba nu Na tə van (1832, 
Şu şa –1897) və fat edib. So nun cu Qa ra bağ xa nı Meh di qu lu xa nın 
qı zı dır. Şu şa da “Məc li si-üns” ədə bi bir li yi nin ya ra dı cı sı olub. Ağ-
da mın “İma rət” qə bi ris tan lı ğın da dəfn edi lib.

1 okt yabr 1932 – Mə də niy yət xa di mi Ək bər Fər zə li oğ lu Fər zə-
li yev (1932-1999) Qu sar ra yo nun da ana dan olub. “Qız mar gü nəş 
al tın da”, “Ko roğ lu” və s. fi lm lər də çə ki lib. 1963-cü il də Qu sar da 
Ləz gi Xalq teat rı nı təş kil edib.

1 okt yabr 1949 – Əmək dar ar tist Al maz Əh məd qı zı Mus ta fa-
ye va (1949 – 26.12.2020) Ağ dam şə hə rin də do ğu lub. Azər bay can 
Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı olub, fi lm lər də çə ki lib.

1 okt yabr 1965 – Qə zəl xan şair, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Əli a ğa Va hid (Əli a ğa Məm məd qu lu oğ lu İs gən də rov; 18.2.1895 – 
1965) və fat edib. Ni za mi, Xa qa ni, Nə vai və b. şair lə rin qə zəl lə ri ni 
Azər bay can di li nə tər cü mə edib.

1 okt yabr 2018 – Ba kı şə hə rin də da hi bəs tə kar Qa ra Qa ra ye vin 
Ev-Mu ze yi nin açı lış mə ra si mi olub.

2 okt yabr 1913 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, di ri jor Çin giz Zül-
fü qar oğ lu Ha cı bə yov (1913 – 18.1.1971) ana dan olub.

2 okt yabr 1915 – Mə həm məd Əmin Rə sul za də tə rə fi n dən əsa-
sı qo yu lan “Açıq söz” qə ze ti nin ilk sa yı çap dan çı xıb. 1918-ci ilə-
dək nəşr olu nub.

2 okt yabr 1923 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Tu ran Ca vid (Tu-
ran Hü seyn Ca vid qı zı Ra si za də; 1923 – 12.9.2004) ana dan olub. 
C.Cab bar lı adı na Döv lət Teatr Mu ze yi nin, Hü seyn Ca vi din Ba kı-
da kı ev-mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

2 okt yabr 1924 – Azər bay can da fəh lə və kənd li müx bir lə rin bi-
rin ci qu rul ta yı ke çi ri lib.

2 okt yabr 1935 – Şair, tər cü mə çi, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Sə ya vuş İm ran oğ lu Məm məd za də (1935 – 3.9.2022) ana dan 
olub. Azər bay can ədə biy ya tın dan rus di li nə, rus, bol qar, Uk ray na, 
Pol şa ədə biy ya tın dan Azər bay can di li nə tər cü mə lər edib. 

2 okt yabr 1962 – Əmək dar ar tist El şən Şı xə li oğ lu Şi rə li yev 
(1962 – 20.12.2021) Ba kı da ana dan olub. Azər bay can Döv lət 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru olub.  

2 okt yabr 1969 – Mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok-
to ru Sey ran Əmir oğ lu Qa fa rov (2.10.1969 – 5.11.2018) Ba kı da 
ana dan olub.

2 okt yabr 1981 – Xalq ar tis ti, ta nın mış teatr və ki no akt yo ru Hə-
sə na ğa Dər ya oğ lu Sa la yev (5.12.1921 – 1981) və fat edib. Aka de-
mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, “Gö rüş”, “Onu ba ğış la maq olar-
mı?”, “Ay gün” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

3 okt yabr “Türk dil li xalq la rın həm rəy li yi gü nü”dür. 2009-cu ilin 
3 okt yab rın da Nax çı van da Türk Şu ra sı nın (2021-ci il dən Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı) ya ra dıl ma sı haq qın da bə yan na mə im za la nıb. 
2010-cu il də türk dil li döv lət lə rin baş çı la rı nın İs tan bul sam mi tin də 
bu ta rix “Türk dil li xalq la rın həm rəy li yi gü nü” ki mi tə sis olu nub.

3 okt yabr 1875 – Ya zı çı-dra ma turq Sü ley man Sa ni Rza qu lu 
bəy oğ lu Axun dov (1875-1939) Şu şa da ana dan olub. Ya zı çı nın 
“Qor xu lu na ğıl lar” top lu su Azər bay can uşaq ədə biy ya tı nın klas si-
ka sı sa yı lır. “La çın yu va sı”, “Eşq və in ti qam”, “Ta mah kar” və s. 
pyes lə rin müəl li fi  dir. 

3 okt yabr 1887 – Əmək dar ar tist Ələk bər Hü seyn oğ lu Hü seyn-
za də (1887 – 4.11.1967) ana dan olub. “Ar şın mal alan” (1945) 
fi l min də Sol tan bəy ob ra zı na gö rə Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rü-
lüb. Bu ro lu Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da 600 də fə ifa edib. “Qa ra 
daş lar”, “Ögey ana” və s. fi lm lər də çə ki lib. 

3 okt yabr 1990 – Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti nin qə ra rı ilə 
Nax çı van MR Cul fa ra yo nu əra zi sin də “Gü lüs tan” Ta rix-Mə də niy-
yət Qo ru ğu ya ra dı lıb.

3 okt yabr 1996 – Xalq ya zı çı sı İl yas Mə həm məd oğ lu Əfən di-
yev (26.5.1914 – 1996) və fat edib. “Sö yüd lü arx”, “Kör pü sa lan lar”,  
“Ge ri yə bax ma, qo ca” və s. ro man la rın, Azər bay can dra ma tur gi-
ya sın da ye ni mər hə lə təş kil edən pyes lə rin müəl li fi  dir. 

4 okt yabr 1923 – Teatr və ki no akt yo ru, Azər bay ca nın Xalq ar-
tis ti Ana to li So lo mo no viç Fal ko viç (1923-1994) Ba kı da do ğu lub. 
Döv lət Rus Dram Teat rın da ça lı şıb, res pub li ka Döv lət mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lüb. “Qa tır Məm məd”, “Ba kı da kü lək lər əsir” və s. fi lm-
lər də çə ki lib.

4 okt yabr 1924 – Ope ra mü ğən ni si, Əmək dar ar tist So na Şah-
nə zər qı zı As la no va (1924-2011) ana dan olub. Ope ra və ope ret ta-
lar da (Ni gar – “Ko roğ lu”, Gül çöh rə – “Ar şın mal alan”) çı xış edib. 
“Bi zim Cə biş müəl lim”, “Gö rüş” və s. fi lm lər də çə ki lib. Öm rü nün 
son il lə ri ni ABŞ-da ya şa yıb və ora da dün ya sı nı də yi şib.

4 okt yabr 1957 – Ta nın mış ba la ban ifa çı sı Mə hər rəm Ağa ba la 
oğ lu Möv sü mov (1916-1957) və fat edib.

4 okt yabr 2000 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti To fi q Ələk bər 
oğ lu Qu li yev (7.11.1917 – 2000) və fat edib. Po pul yar mah nı la rın, 
fi lm lə rə (“Bəx ti yar”, “Gö rüş”, “Ögey ana”, “Onu ba ğış la maq olar-
mı?”, “Qız mar gü nəş al tın da”, “Nə si mi” və s.) mu si qi lə rin müəl li fi -
dir. Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın səd ri olub. 

4 okt yabr 2006 – Xalq ar tis ti Ha cı ba ba Ağar za oğ lu Ba ğı rov 
(12.6.1933 – 2006) və fat edib. 1962-ci il dən Mu si qi li Ko me di ya 
Teat rın da ça lı şıb, 1996-2006-cı il lər də teat ra rəh bər lik edib. Film-
lər də (“Ul duz”, “Qa nun na mi nə”, “Al ma al ma ya bən zər” və s.) çə-
ki lib.

4 okt yabr 2016 – Ta nın mış teatr re jis so ru Yu sif Məm mə da-
ğa oğ lu Ək bə rov  (2.9.1949 – 2016) və fat edib. Sum qa yıt Döv lət 
Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da iş lə yib.

Dün ya  
1 okt yabr Bey nəl xalq Mu si qi Gü nü dür (In ter na tional Mu sic 

Day). UNES CO ya nın da Bey nəl xalq Mu si qi Şu ra sı nın qə ra rı ilə 
1975-ci il dən qeyd olu nur. 

1 okt yabr Bey nəl xalq Ahıl lar Gü nü dür. BMT Baş As samb le ya sı-
nın 14 de kabr 1990-cı il ta rix li qət na mə si nə əsa sən tə sis olu nub. 
1991-ci il dən qeyd edi lir.

1 okt yabr 1912 – Rus ta rix çi si, fi  lo sof, şair Lev Qu mil yov (1912-
1992) ana dan olub. Qə dim türk ta ri xi nə dair əsər lə rin müəl li fi  dir: 
“Bö yük çöl”, “Hun lar Asi ya və Av ro pa da”.

1 okt yabr 1930 – Fran sız akt yo ru Fi lipp Nuare (Phi lip pe Noiret; 
1930-2006) ana dan olub.

2 okt yabr 1832 – İn gi lis et noq ra fı və ya zı çı sı Eduard Ber nett 
Tey lor (Ed ward Bur nett Ty lor; 1832-1917) ana dan olub.

2 okt yabr 1869 – Hin dis tan da mil li-azad lıq hə rə ka tı nın ideolo-
qu, fi  lo sof Ma hat ma Qan di (Mo han das Ka ramc hand Gand hi; 
1869-1948) ana dan olub.

2 okt yabr 1914 – Məş hur so vet dik to ru, SS Rİ-nin Xalq ar tis ti 
Yu ri Le vi tan (1914-1983) ana dan olub.

3 okt yabr 1895 – Rus şairi Ser gey Ye se nin (1895 - 27.12.1925) 
ana dan olub. 1924-1925-ci il lər də Ba kı da ya şa yıb. Bu ra da 40-dək 
şeiri ni yer li mət buat da dərc et di rib. Mər də kan da şairin xa ti rə mu-
ze yi var.

3 okt yabr 1897 – Fran sız şairi, ədə biy yat da sür realiz min ba ni-
lə rin dən Lui Ara qon (Alouis Ara gon – Louis-Ma rie And rieux; 1897-
1982) ana dan olub.

3 okt yabr 1919 – Məş hur Lit va şairi Eduar das Me je lay tis 
(Eduar das Mieze laitis; 1919-1997) ana dan olub.

4 okt yabr 1720 – İtal yan ar xeolo qu, rəs sam və me mar Co van ni 
Ba tis ta Pi ra ne zi (Giovan ni Bat tis ta Pi ra ne si; 1720-1778) ana dan 
olub.

4 okt yabr 1814 – Fran sız rəs sa mı Jan Mil le (Jean-Fran çois Mil-
let; 1814-1875) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

1-4 oktyabrXatirə təqvimi

Təbrizdə milli hərəkata dəstək olan sənətkar
Aşıq Hüseyn Cavan Cənubi Azərbaycanın “Xalq artisti” adına layiq görülmüşdü

XX yü zil lik də otay lı-bu tay lı Azər bay can 
aşıq sə nə ti nin ün lü si ma la rın dan bi ri 
də Əmək dar mə də niy yət iş çi si Hü seyn 
Ca van olub. O həm gö zəl saz ifa çı lı ğı, 
həm də aşıq şeiri nin müx tə lif janr la rın da 
qə lə mə al dı ğı diq qə tə la yiq bə dii nü mu-
nə lər lə ədə bi-mə də ni mü hit də bö yük 
şöh rət qa za nıb.

Hü seyn Mi ka yıl oğ lu Əli yev (Hü seyn Ca-
van) 1916-cı il də Cə nu bi Azər bay can da – 
Qa ra dağ ma ha lı nın Uti kən din də yox sul bir 
ailə də dün ya ya göz açıb. Çox ki çik ikən ata-
sı qəfl  ə tən və fat edir, ailə çə tin lik lər lə üz lə-
şir. Ana sı Zöh rə xa nım oğ lu ilə bir gə Şi ma li 
Azər bay ca na pə nah gə ti rir. Ağ dam ra yo nu-
nun Şə rəf xan lı kən din də məs kun la şır lar. 

Hü seyn yed di ya şın dan əza ba qat la şır, 
nö kər çi lik edir, qo yun-qu zu ota rır. Qo yun 
sü rü sü nün ar dın ca ya ma ca qal xar kən öz-
özü nə züm zü mə edir. Onun mə la hət li sə si 
ço ban yol daş la rı nın diq qə ti ni çə kir. El yay la-
ğa ge dər kən kən din ağ saq qa lı Hü sey ni Aşıq 
Ələs gə rin qar da şı oğ lu Aşıq Mu sa ilə ta nış 
edir. Hü seyn sək kiz il onun ya nın da qa-

lır, sə nə tin sir lə ri ni öy rə nir. Ya vaş-ya vaş el 
şən lik lə ri nə də qa tı lır, aşıq ki mi ta nın ma ğa 
baş la yır. Şi fa hi xalq ədə biy ya tı nı də rin dən 
mə nim sə yir. O, ifa çı lıq la bə ra bər, ya ra dı cı 
sə nət kar ola raq da özü nü gös tə rir. Bə da-
hə tən söy lə di yi şeir lər, oxu du ğu ha va cat lar 
din lə yi ci lə rin ru hu nu ox şa yır.

Aşıq-şair 20-25 yaş la rın da qə lə mə al dı ğı 
“Təb riz” rə difl  i şeirin də elm, söz-sə nət mər-
kə zi, ar zu la rın şə hə ri nə olan həs rə ti ni be lə 
ifa də edir di:

Sa rı lıb boy nu na bir kör pə sa yaq,
Do yun ca hüs nü nə ba xay dım, Təb riz.
Sən bir dağ olay dın, mən də bir bu laq,
Şır ha şır si nən dən axay dım, Təb riz.

Şeir lə rin də tez-tez Gü ney Azər bay ca nın 
dağ la rı nı, şə hər lə ri ni ya da sa lan şair “Qa ra-
dağ” rə difl  i qoş ma sın da doğ ma eli ni Təb riz-
lə mü qa yi sə edir:

Təb riz bir ana dır, sən də oğ lu san,
El bi lir, ürək dən ona bağ lı san.
Oğ lun Sət tar xan dan si nə dağ lı san,
Onun çün ağa rıb ba şın, Qa ra dağ...

Aşıq Hü seyn 1938-ci il də Cə nu bi Azər-
bay can mən şə li ol du ğun dan so vet Azər bay-
ca nı nı tərk et mə li olur. Tə zə-tə zə isi niş di yi 
dost-ta nış la rın dan ay rı dü şür. Hə min il Təb-
riz də məs kun la şır. 

Onun ilk qə ləm təc rü bə si olan “Gül Azər-
bay can”, “Oyan, və tən da şım”, “Ana və tən” 
və s. şeir lə ri Təb riz də nəşr edi lən “Və tən 
yo lun da” qə ze tin də dərc olu nub. O, Cə nu bi 
Azər bay can da Se yid Cə fər Pi şə və ri nin rəh-
bər lik et di yi mil li de mok ra tik hə rə ka tın alov-
lan dı ğı gün lər də sa zı və sö zü ilə fə dailə ri 
qə lə bə yə ruh lan dı rıb. Cə nu bi Azər bay can 
Mil li Hö ku mə ti onun bu fəaliy yə ti ni “21 Azər” 

me da lı mü ka fat lan dı rıb. 1946-cı ilin mar tın-
da Təb riz də Döv lət Dram Teat rı təş kil olu-
nur. Aşıq-şair di rek tor müavi ni və zi fə si nə 
tə yin edi lir. Rəs mi təd bir və şən lik lər də coş-
qun in qi la bi ruh lu nəğ mə lə ri ilə çı xış lar edir. 
Təb riz də aşıq lar an samb lı ya ra dır. Əmə-
yi yük sək qiy mət lən di ri lən Hü seyn Ca van 
Azər bay can De mok rat Fir qə si tə rə fi n dən 
“Xalq ar tis ti” fəx ri adı na la yiq gö rü lür. 

Azər bay can De mok rat Fir qə si sü qut et dik-
dən son ra, 1946-cı il də Aşıq Hü seyn Ca van 
bir da ha So vet Azər bay ca nı na pə nah gə ti-
rir. O, vax tı nın bö yük his sə si ni ya ra dı cı lı ğa 
həsr edir. Üç xalq das ta nı ya ra dır. Bir müd-
dət son ra M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olur. 

Mən bə lər də o da qeyd edi lir ki, sə nət kar 
1948-ci il də Qa sım İs ma yı lov (in di ki Go ran-
boy) ra yo nu nun Əziz bə yov (in di ki Kəh riz li) 
kən di nə kö çür. Mər kəz dən uzaq da ya şa-
sa da, res pub li ka və ümu mit ti faq sə viy yə li 
təd bir lər də ya xın dan iş ti rak edir. O, Ümu-
mit ti faq Xalq Ya ra dı cı lı ğı Fes ti va lı na qa tı lır. 
Mosk va da “Bö yük Teatr”da çı xı şı al qış lar la 
qar şı la nır. 1953-cü il də Ba kı şə hə rin də ke çi-
ri lən Res pub li ka öz fəaliy yət in cə sə nət fes ti-
va lı nın laureatı olur, bi rin ci də rə cə li dip lo ma 
la yiq gö rü lür. Mosk va da ke çi ri lən Azər bay-
can ədə biy ya tı və in cə sə nə ti on gün lü yün də 
aşıq lar an samb lı nın rəh bə ri olur.

Aşıq Hü seyn Ca van Azər bay ca nın əs ra-
rən giz tə biətin dən vəc də gə lib, bu gö zəl lik-
lər dən il ham la nıb. Öl kə mi zi kənd bə kənd, 
şə hər bə şə hər gə zən şair tə biətin hər gü lü-
nə, çi çə yi nə bir nəğ mə qo şur. “De, dağ la rın 
bu ça ğın dan” şeirin də ya zır: 

Aşıq, gö tür tel li sa zı, 
De, dağ la rın bu ça ğın dan. 
Eşi dil sin xoş ava zın 
Xaç bu la ğın yay la ğın dan. 

Bax qar tal lı qa ya la ra, 
Bə zək di ulu dağ la ra, 
Göz vu rur lar bu lud la ra 
Yur du mun hər bu ca ğın dan.

Ca van Hü seyn, ava zın xoş,
Zil dən oxu, ürək dən coş,
Şeir də yaz, nəğ mə də qoş,
Dürr sü zül sün do da ğın dan.

Gü ney li-Qu zey li Azər bay can da is te dad lı 
sə nət kar ki mi ta nı nan aşıq-şairin sağ lı ğın-
da “Azad lıq mah nı la rı”, “Aşı ğın ar zu la rı”, 
“Sə dəfl  i saz”, “Qoş ma lar”, “Da nış, tel li sa-
zım” və s. ki tab la rı işıq üzü gö rüb. Xalq şairi 
Sə məd Vur ğun onun ya ra dı cı lı ğı na yük sək 
qiy mət ve rib, Azər bay can Ya zı çı lar İt ti fa qı 
sı ra la rı na qə bul edib. 

Əmək dar mə də niy yət iş çi si Aşıq Hü seyn 
Ca van 14 no yabr 1985-ci il də, 69 ya şın da 
və fat edib, Go ran boy ra yo nun da dəfn olu-
nub. 2016-cı il də sə nət ka rın 100 il lik yu bi le yi 
öl kə miz də ge niş qeyd edi lib.

Savalan Fərəcov

Hər il Azər bay can pro fes sional mu-
si qi sə nə ti və mil li bəs tə kar lıq mək-
tə bi nin ba ni si Üze yir Ha cı bəy li nin 
do ğum gü nü ilə baş la yan və da hi 

sə nət ka rın adı nı da şı yan bey nəl xalq 
mu si qi fes ti va lı nın bu il (18-26 sent yabr) 
də zən gin proq ra mı var dı. 12-14 sent-
yabr da Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin 
Azər bay can la sər həd də tö rət di yi ge niş-
miq yas lı təx ri ba tı nın qar şı sı nı alar kən 
hə lak olan şə hid lə ri mi zin ru hu na də rin 
eh ti ram ola raq proq ram da bir sı ra də yi-
şik lik lər zə ru rə ti ya ran sa da, ümu mi lik də 
fes ti val mə də ni hə ya tı mız da əla mət dar 
ha di sə si ki mi yad da qal dı. Fes ti va lın 
kon sert lə ri öl məz li yə qo vu şan Və tən öv-
lad la rı nın xa ti rə si nə sə nət it ha fı idi.

Fes ti val çər çi və sin də sent yab rın 24-də 
Ka me ra və Or qan Mu si qi si Za lın da Ü.Ha-
cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
pro fes so ru, Xalq ar tis ti Zəh ra Qu li ye va nın 
bə dii rəh bə ri ol du ğu “De ta şe” violon çel çi-
lər an samb lı nın təq dim et di yi kon sert də 
“Şə hid lə rə it haf” ad la nır dı. Hər də fə “De-
ta şe” an samb lı nın proq ram tər ti bi nə fi  kir 
ve rər kən se çi lən əsər lə rin ar dı cıl lı ğı nın dü-
şü nül müş dra ma tur ji məz mu na gö rə qu rul-
du ğu xü su si nə zə rə çar pır. Bu də fə ki kon sert 
də is tis na de yil di.

Kon sert al man bəs tə ka rı Qeorq Frid rix 
Hen de lin “Pas sa ka li ya”sı ilə baş la dı. Bəs tə-
ka rın 7 say lı sol mi nor, kla ve sin süita sı nın 
son bö lü mü olan əsər Qər bi-Av ro pa klas sik 
ir sin dən bu gü nü mü zə qə dər gə lib ça tan po-
pul yar möv zu lar dan bi ri dir. Sa ra ban da, ça-
ko na ki mi qə dim rəqs lər qru pu na aid olan 
pas sa ka li ya (is pan mən şə li rəq sin tər cü mə-
si “kü çə yü rü şü” de mək dir) da də yiş məz bas 
özə yin (bas so os ti na to) üzə rin də qu ru lan, 
mi nor ruh lu va riasi ya ar dı cı lı ğın dan iba rət-
dir. İfa çı la rı mı zın təf si rin də “Pas sa ka li ya”nın 
məz mu nun da kı li ri ka ilə ya na şı,  qəh rə ma ni 
və pa te tik ahəng ol duq ca inan dı rı cı səs lə-
nə rək din lə yi ci lə ri mu si qi ax şa mı nın axa rı na 
kök lə di. 

Növ bə ti kom po zi si ya XIX əsr ro man tiz mi-
nin gör kəm li nü ma yən də si, Avst ri ya bəs tə-
ka rı Frans Şu ber tin Lya ma jor “Ada jio”su idi. 
Hə ya tın tə zad lı dö nə mi ni ək sər in san la rın 
duy du ğu ki mi öz əsər lə rin də əks et di rən Şu-
bert bu ra da da üs lu bu na sa diq qa lıb. Se re na-
da tə biət li mah nı va rı pye sin üç səs li ver si ya sı 
möv zu nun əsa sı nı təş kil edən işıq lı mə həb-
bət ru hu nun par laq açı mı nı şərt lən di rir.  

Da ha son ra müasir al man bəs tə ka rı 
İoahim Yo ho vun “An to nionun yu xu su” ad-
la nan və ital yan sə nət ka rı An to nio Vi val di yə 
həsr edi lən kom po zi si ya təq dim olun du. Bu 
əsər ümu mən proq ram bo yu ro ya lın iş ti ra kı 
ol ma dan səs lən di ri lən ye ga nə nü mu nə idi. 
İfa çı lar so list sə viy yə sin də ya zı lan par ti ya la-
rın öh də sin dən uğur la gəl di lər. 

Son ra isə is te dad lı piano çu-kon sert meys ter 
Sə bi nə Mu ra do va nın həs sas mü şa yiətin də 
an sambl tə rə fi n dən me lo di ya sı nın fü sun kar lı-
ğı ilə heç ki mi bi ga nə qoy ma yan  F.Şu ber tin 
“Ave Ma ri ya”sı səs lən di. Şot land şairi Val ter 
Skot tun  “Göl mə laikə si” poema sın da əsl adı 
“El le nin duası” ad la nan vo kal kom po zi si ya da 
qəh rə ma nın ila hi var lı ğa ün van la dı ğı di lək lər-
də Yer üzü nü bü tün pis lik lər dən qur tar maq, 
in san lı ğa mər hə mət ki mi bə şə ri ça ğı rış var. 
Tə sa dü fi  de yil ki, di ni ina mın dan ası lı ol ma-
ya raq dün ya nın is tə ni lən kon sert mə ka nın da 
hə min əsər müx tə lif alət lər də səs lə nər kən 
din lə yi ci lə rin say ğı sı ilə qar şı la nır.

Səh nə yə hər çı xı şın da re per tuar fər di li yi 
ilə se çi lən pro fes sor Zəh ra Qu li ye va bu də fə 
özü nə sa diq qal dı. Ff ran sız bəs tə ka rı Qab-
riel Fo re nin gənc lik il lə ri nə aid və mü ğən ni 
Po li na Viar do ya həsr elə di yi “Oya nış” ro-
man sı nın inst ru men tal va rian tı  bu də fə so lo 
və an sambl for ma sın da təq dim olun du. Be lə 

təf sir üs lu bu əsə rin məz mu nu na baş qa bu-
caq dan bax ma ğa sövq edir. Şəx sən mə-
nim göz lə rim qar şı sın da qə rən fi l lə rə qərq 
olan şə hid mə za rı önün də ma təm sü ku tu-
na dal mış ana ob ra zı can lan dı. 

Kon ser tin proq ra mı haq qın da da nı şar-
kən da ha üç əsər ba rə də söz de mək is tər-
dim. Aq şin Əli za də nin “Rə qib lər” fi l mi üçün 
yaz dı ğı həs sas li ri ka ilə zən gin mu si qi hər 
də fə din lə yi ci də ötən lər lə bağ lı nos tal ji 
hiss lər ya ra dır. Fil mə ta ma şa edən lər hə-
min mu si qi nin ya ğış lı, çis kin li bir ha va da 
iki həm ka rın söh bə ti za ma nı səs lən di yi ni 
yax şı xa tır la yır lar. Hə min ax şam isə “De-
ta şe”nin təf si rin də ki kom po zi si ya san ki 
Şə hid lər xi ya ba nı üs tü nə ya ğan göy lə rin 
aram sız göz ya şı təəs sü ra tı ya ra dır dı. 

Xalq ar tis ti, pro fes sor Fər had Bə dəl bəy li-
nin “İt haf” pye si nin “De ta şe” an samb lı üçün 
iş lən mə si gənc bəs tə kar Ağa Əli ye və məx-
sus dur. Mil li me lizm lə rin müasir har mo nik 
va si tə lər lə sin te zi pye sin ro man tik əh va lı nı 
güc lən di rir. “İt haf” bü tün şə hid lə ri mi zin xa ti-
rə si nə ün van la nan mu si qi li say ğı dır.
Mu si qi ax şa mı nın fi  na lı Qa ra Qa ra ye-

vin “İl dı rım lı yol lar la” ba le tin dən iki kont rast 
fraq ment lə so na ça tar kən ha mı nın tə xəy-
yü lün dən öl məz li yə qo vu şan qəh rə man la-
rın qı sa, la kin mə na lı hə ya tı nın bir fi lm ki mi 
keç di yi ni de səm, yə qin ya nıl ma ram. Bi rin ci 
epi zod da möv cud əh val-ru hiy yə dö nə min də 
hü zur not la rı eşi dil sə də, ikin ci par ça nın çıl-
ğın lı ğı mü ba riz ru hun daima sön mə yə cə yi-
nə, ək si nə, Və tə ni mi zin bir qa rış tor pa ğı na 
be lə göz di kən ya ğı ya qar şı daim ba rış maz 
mü ca di lə yə bir ça ğı rış idi.

Bu il “De ta şe” an samb lı nın  15 ya şı ta-
mam olur. Hər kon sert bir ya ra dı cı lıq he-
sa ba tı ola raq is tə ni lən kol lek ti vin ka mil lik 
sə viy yə si nə doğ ru atı lan ye ni ad dım de mək-
dir. Elə haq qın da söh bət aç dı ğım kon sert-
də səs lə nən əsər lə rin da xi li məz mu nun dan 
irə li gə lən emo sional hiss lə rin ar tıb-azal ma 
də rə cə si an samb lın həs sas sinx ron lu ğun da 
dol ğun tə sir ba ğış la yır dı. Be lə lik lə, “De ta şe” 
qar şı sı na qoy du ğu mis si ya nı uğur la ye ri nə 
ye ti rir. Üze yir fes ti va lın da çı xış da bu na ba-
riz nü mu nə dir. 

Son da bir da ha şə hid lə ri mi zə Tan rı dan 
rəh mət di lə yi rik. 

Ya vər Ney mət li
sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru

Ölməzliyə  ithaf

“Kitabi-Dədə Qorqud” və qeyri-səlis məntiq” 

Xalq ya zı çı sı, aka de mik, Azər bay-
can Dil lər Uni ver si te ti nin (ADU) 
rek to ru Ka mal Ab dul la və AMEA-
nın müx bir üz vü, pro fes sor Ra fiq 

Əli ye vin həm müəl lif ol duq la rı “Ki ta bi-
Də də Qor qud” və qey ri-sə lis mən tiq” 
ad lı ki tab çap olu nub. Bu ba rə də 
ADU-dan mə lu mat ve ri lib. 

“Ön söz”də qeyd olu nur ki, qey ri-sə lis 
dü şün cə tər zi qey ri-sə lis mən tiq ad lı el-
mi is ti qa mət də bir ləş miş və əs lin də, ona 
qə dər şüuru mu zu ida rə edən Aris to te lin 
for mal mən ti qi nə qar şı lıq ki mi ya ra nıb. 
Bu mən tiq ka te qo rial lıq dan uzaq, in sa na, 
onun dün ya nı dərk və qə bul et mə prin sip-
lə ri nə ya xın bir dü şün cə tər zi dir.

Lüt fi  Za də nin mən tiq nə zə riy yə sin dən 
də bəh rə lə nə rək ər sə yə gə lən ki tab da 
qey ri-sə lis mən tiq nə zə riy yə sin də söy lə-
ni lən dörd sü tun – ümu mi mən tiq sü tu nu, 

qey ri-sə lis çox luq lar sü tu nu, epis te mik 
(epis te mo lo ji) sü tun və mü na si bət lər sü tu-
nu haq qın da bəhs olu nur. Türk lə rin qə dim 
das ta nı olan “Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı 
qey ri-sə lis mən tiq prin sip lə ri nə öz dil mə-
ka nın da bol-bol yer ve rir. Bu qə dim das ta-
nın də ri nin də giz lə nən dü şün cə tər zi qey-
ri-sə lis mən ti qin dörd sü tu nu na aid olan 
spe si fi k mən ti qi sxem lə rin for ma laş ma sı na 
gə ti rir. Das tan da qey ri-sə lis mən ti qə dair 
ki fa yət qə dər ge niş dil ma te rialı var. Bu da 
öz növ bə sin də on dan xə bər ve rir ki, qə dim 
əc da dı mız dün ya ya ba xı şın da da ha ge niş 
və də rin ya naş ma nı üs tün tu tur. Se çim im-
ka nı olan ya naş ma onun tər ci hi olur.

“525-ci qə zet” se ri ya sın dan işıq üzü gö-
rən ki ta bın re dak tor la rı aka de mik Mux tar 
İma nov və Al ma ni ya da ya şa yan həm yer li-
miz, pro fes sor Maq sud Əfən di yev, rəy çi si 
pro fes sor Fəx rəd din Sa dı koğ lu, nəş riy yat 
re dak to ru Qis mət Rüs tə mov dur.
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MƏDƏNİYYƏT

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

470 il əv vəl...
2 okt yabr 1552-ci il də Çar İvan (IV) Qroz nı nın qo şun la rı bir ne

çə ay mü ha si rə də sax la dı ğı Ka zan şə hə ri nə da xil olub lar. Şə hə rin 
sü qu tu ilə Ka zan xan lı ğı nın (in di ki Ta ta rıs tan və Vol qa bo yu əra zi lər) 
Ru si ya döv lə ti nə bir ləş di ril mə si ba şa çat dı.

216 il əv vəl...
3 okt yabr 1806-cı il də Bi rin ci Ru si yaİran mü ha ri bə si (18041813) 

ge di şin də rus qo şun la rı Ba kı nı iş ğal edib lər. Ru si ya qo şun la rı hə lə 
1806cı ilin fev ra lın da Ba kı nı mü ha si rə yə al mış dı. O za man ge ne ral 
Pa vel Si sianov şə hə rin təs lim edil mə si ilə bağ lı Ba kı ha ki mi Hü seyn
qu lu xan la da nı şıq lar apa ran za man öl dü rül müş və bun dan son ra 
rus lar ge ri dön müş dü. Ye ni hü cum la Ba kı nı ələ ke çi rən rus qo şun la rı 
şə hər də bö yük qır ğın və ta lan tö rət miş di. İş ğal dan son ra Ba kı xan lı ğı 
ləğv olun du və xan lı ğın əra zi sin də çar Ru si ya sı Qaf qaz ha kim li yi nin 
Ba kı dairə si ya ra dıl dı.

195 il əv vəl...
1 okt yabr 1827-ci il də Ru

si ya qo şun la rı İran la mü ha ri
bə (18261828) ge di şin də 
İrə van qa la sı nı ələ ke çi rib lər. 
Ge ne ral İvan Pas ke vi çin ko
man dan lıq et di yi qo şun lar 
bun dan ön cə (20 sent yabr) 
böl gə də ki əsas stra te ji mən
tə qə olan Sər dar a bad qa la
sı nı iş ğal edən dən İrə va nın 
mü da fiə im kan la rı zəif ə miş di. İrə va nın iş ğal olun ma sın da er mə ni əha
li si, Eç miəd zin kil sə si rus la ra hər cür yar dım gös tər miş di.

104 il əv vəl...
1 okt yabr 1918-ci il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Na zir lər 

Şu ra sı Ba kı Dairə Məh kə mə si nin tər ki bin də pro ku ror luq or qan la rı
nın ya ra dıl ma sı ba rə də qə rar qə bul edib. Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 
17 iyul 1998ci il ta rix li sə rən ca mı na əsa sən, 1 okt yabr pro ku ror luq 
iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı gü nü ki mi qeyd edi lir.

95 il əv vəl...
1 okt yabr 1927-ci il də SS Rİ ilə İran ara sın da “Qar şı lıq lı tə mi nat

lar və neyt ral lıq haq qın da” sa ziş im za la nıb. Sa ziş də iki öl kə nin Xə
zər də ki sər hə di də müəy yən ləş miş di, sər həd As ta ra (Azər bay can) 
– Hə sən qu lu (Türk mə nis tan) xət ti üz rə ke çir di.

73 il əv vəl...
1 okt yabr 1949-cu il də Çin Xalq Res pub li ka sı nın ya ran dı ğı elan 

edi lib. Çin kom mu nist lə ri nin li de ri Mao Ts ze dun (Ze dong, Tsetung) 
döv lə tin rəh bə ri olub. 1840cı il lər də qis mən Bri ta ni ya im pe ri ya sı nın 
tə si ri al tı na dü şən Çin də 1927ci il də Sun Yat se nin baş çı lı ğı ilə in qi
lab qə lə bə çal mış dı. La kin bun dan son ra ha ki miy yə tə gə lən ge ne ral 
Çan Kay şi dik ta tu ra re ji mi qur du və öl kə nin əsas his sə si ni müt tə fi
qi ol du ğu Ya po ni ya nın tə si ri al tı na sal dı. II Dün ya mü ha ri bə sin dən 
son ra Çin də xalq in qi la bı baş lan dı və ÇXR elan edil di.

64 il əv vəl...
2 okt yabr 1958-ci il də Fran sa nın Qər bi Af ri ka da kı müs təm lə kə si 

olan Qvi ne ya müs tə qil li yi ni elan edib.

62 il əv vəl...
1 okt yabr 1960-cı il də Bri ta ni ya nın pro tek to rat lı ğın da olan Ni ge

ri ya müs tə qil li yi ni elan edib. Af ri ka nın ən bö yük öl kə lə rin dən olan 
Ni ge ri ya 1914cü il dən Bri ta ni ya nın nə za rə ti nə keç miş di.

32 il əv vəl...
3 okt yabr 1990-cı il də Qər bi və Şər qi Al ma ni ya (ADR və AFR) bir

lə şə rək va hid döv lət olub. II Dün ya mü ha ri bə sin dən son ra SS Rİ, ABŞ, 
Bri ta ni ya, Fran sa ara sın da sek tor la ra bö lü nən Al ma ni ya əra zi sin də 
1949cu il də Al ma ni ya De mok ra tik Res pub li ka sı (so vet sek to run da, 108 
min kv km) və Al ma ni ya Fe de ra tiv Res pub li ka sı (Qərb sek to run da, 255 
min kv km) ya ran mış dı.

30 il əv vəl...
1 okt yabr 1992-ci il-

də BMTnin NyuYork da
kı mən zilqə rar ga hın da 
Azər bay can Res pub li ka sı
nın nü ma yən də li yi açı lıb. 
Bu na dək Azər bay ca nın 
BMTdə ki nü ma yən də li yi 
Tür ki yə nin təş ki lat da kı nü
ma yən də li yin də yer lə şir di.

29 il əv vəl...
3 okt yabr 1993-cü il də Azər bay can da növ bə dən kə nar pre zi dent 

seç ki lə ri ke çi ri lib. 1993cü il iyu nun 24də Mil li Məc lis tə rə fin dən 
Əbül fəz El çi bə yin pre zi dent sə la hiy yət lə rin dən məh rum edil mə si 
və av qus tun 29da bu nun la bağ lı re fe ren dum ke çi ril mə sin dən son
ra növ bə dən kə nar seç ki lər elan edil miş di. Rəs mi nə ti cə lə rə gö rə, 
seç ki də iş ti rak edən lə rin 98,8 faizi nin sə si ni qa za nan Hey dər Əli yev 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti se çi lib.

27 il əv vəl...
2 okt yabr 1995-ci il də Azər bay can Res pub li ka sı ilə Öz bə

kis tan Res pub li ka sı ara sın da dip lo ma tik mü na si bət lər ya ra dı lıb. 
19921993cü il lər də Xalq Cəb hə si ha ki miy yə ti döv rün də Öz bə
kis tan la mü na si bət lər də so yuq lu ğun ya ran ma sı iki öl kə nin dip lo
ma tik əla qə lər qur ma sı nı xey li lən git miş di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

BeynəlxalqTürkMədə
niyyətivəİrsiFondunda
məşhurmacarşairi
MikloşRadnotininya

radıcılığınahəsrolunmuş
bədiimusiqiligecə,eləcə
dəədibinFondtərəfindən
Azərbaycandilindəçapolu
nan“Çiçəklərinnəfəsi”adlı
şeirlərkitabınıntəqdimat
mərasimikeçirilib.

Sent yab rın 27də ke çi ri lən 
təd bi rin rəs mi his sə sin də Bey
nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr
si Fon du nun pre zi den ti Gü nay 
Əfən di ye va, təş ki la tın mü şa hi
də çi öl kə si olan Ma ca rıs ta nın 
Azər bay can da kı sə fi ri Ta maş 
Yo jef Tor ma və Türk Döv lət lə ri 
Təş ki la tı nın Bu da peşt də ki nü
ma yən də li yi nin rəh bə ri Ya noş 
Ho va ri çı xış edib lər. 

Gü nay Əfən di ye va qə dim 
HunTürk ta ri xin dən söz aça raq 
bil di rib ki, Ma ca rıs tan Qər bi Hun 
İm pe ri ya sı nın mər kə zi olub. 
Müasir ma car xal qı isə həm də 
Atil la nın nəs li, onun va ris lə ri dir: 
“Be lə lik lə, əsr lər bo yu ma car və 
türk xalq la rı nın birbi ri nə bəs lə
di yi mü na si bət dost luq dan da ha 
ar tıq bir sə viy yə də olub. Çün ki 

xalq la rı mız ara sın da kı doğ ma lıq 
or taq keç mi şə, mən şə yə, di lə və 
mə də niy yə tə söy kə nir”.

Fon dun Türk dün ya sı nın qə
dim mad dimə nə vi də yər lə ri ni 
öy rə nil mə si və təb li ği is ti qa mə tin
də fəaliy yə tin dən da nı şan Gü nay 
Əfən di ye va bil di rib ki, mü şa hi də çi 
öl kə Ma ca rıs ta nın mə də niy yə ti də 
qu ru mun diq qət mər kə zin də dir. 

Təş ki la tın növ bə ti la yi hə si ma car 
xal qı nın bö yük şairi Mik loş Rad
no ti nin (19091944) Azər bay can 
di li nə tər cü mə olu nan şeir lə rin dən 
iba rət ki ta bı nın nəşr edil mə si dir. 
Ki ta bın ma car ədə biy ya tı nın Azər
bay can oxu cu la rı na ta nı dıl ma sı na 
da ha bir töh fə ola ca ğı nı bil di rən 
Gü nay Əfən di ye va de yib: “Rad
no ti nin ədə bi ir sin də par laq is te

da dı ilə ya na şı, həm də cə sa rət li 
xa rak te ri ay dın nə zə rə çar pır. O, 
əsl xalq şairi idi. Fa şiz min ma car 
xal qı na qar şı tö rət di yi vəh şi lik lər lə 
bağ lı və tən daş möv qe yi ni bil di rir 
və bu ba rış maz lı ğı yük sək poetik 
dil lə qə lə mə alır dı...”.

Ma ca rıs ta nın Azər bay can da kı 
sə fi ri Ta maş Yo jef Tor ma şairin 
keş mə keş li hə ya tın dan söh bət 
açıb. Bil di rib ki, Mik loş Rad no ti
nin ya ra dı cı lı ğı Ma ca rıs ta nın ən 
çə tin dö nə mi nə tə sa düf edib. 
II Dün ya mü ha ri bə si qur ban la
rın dan olan şair hə ya tı nı ma car 
xal qı na həsr edib, şeir lə ri lə in
san lar da və tə nə sev gi aşı la yıb. 
Sə fir “Çi çək lə rin nə fə si” ki ta bı nın 
nəş ri nə gö rə Gü nay Əfən di ye va
ya tə şək kü rü nü bil di rib.

Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nın 
Bu da peşt də ki nü ma yən də li yi nin 
rəh bə ri Ya noş Ho va ri də Mik loş 
Rad no ti nin II Dün ya mü ha ri bə si 
döv rün də fa ciəvi ha di sə lə rin qur
ban la rın dan bi ri ol du ğu nu qeyd 
edib, həm çi nin 1926cı il də Ba kı 
şə hə rin də ke çi ri lən Bi rin ci Tür ko
lo ji Qu rul tay da iş ti rak edən Türk 
dün ya sı nın də yər li alim lə ri nin, 
tür ko loq la rı nın acı ta le yin dən də 
söz açıb. O, Azər bay ca nın iki il 
ön cə qa zan dı ğı Qa ra bağ Zə fə
rin dən də bəhs edə rək əra zi bü
töv lü yü uğ run da hə lak olan bü tün 
şə hid lə rin ruh la rı nı yad edib.

Təd bi rin bə dii his sə sin də 
Əmək dar ar tist Sa hib Pa şa za də 
tar da ma car mu si qi lə rii ni ifa edib. 
Son ra Əmək dar ar tist Ni cat Ka zı
mo vun qu ru lu şun da Mik loş Rad
no ti nin əsər lə rin dən iba rət mü ha
ri bə qur ban la rı na həsr olun muş 
bə dii kom po zi si ya təq dim olu nub.

əvvəli səh. 1-də
Azər bay ca nın Avst ri ya da kı sə

fi ri Röv şən Sa dıq bəy li çı xı şın da 
bu il 270 il lik yu bi le yi qeyd olu nan 
və Azər bay can mə də niy yə ti nin 
be şik lə rin dən sa yı lan Şu şa şə hə
ri nin  ta ri xi, Azər bay can mə də niy
yə ti nə bəxş et di yi gör kəm li şəx
siy yət lər ba rə də da nı şıb. Diq qə tə 
çat dı rı lıb ki, “Qaf qa zın kon ser va
to ri ya sı” sa yı lan Şu şa 2020ci il
də, 28 il sü rən er mə ni iş ğa lın dan 
azad edi lən dən son ra öz ta ri xi
mə də ni gör kə mi ni ge ri qay ta rır, 
gə lən il şə hər “Türk Dün ya sı nın 
Mə də niy yət Pay tax tı” ola caq.

Vur ğu la nıb ki, sər gi də azər
bay can lı gənc lə rin azad Qa ra
ba ğa, sül hə həsr edil miş rəsm lə
ri nü ma yiş olu nur. Bu rəsm lər də 
ey ni za man da şə hid lə rin xa ti rə
si nə eh ti ram gös tə rən Azər bay
can gənc lə ri sülh və da ha yax şı 

dün ya na mi nə ümid lə ri ni rəng lə
rin di li ilə can lan dı rıb lar.

“Arts Coun cil Azer baijan”ın 
rəh bə ri Da daş Məm mə dov bil di
rib ki, təş ki la tın əsas hə də fi Azər
bay ca nın mə də ni də yər lə ri ni dün
ya da təb liğ et mək dir. “Şu şa İli” 
çər çi və sin də təş ki lat tə rə fin dən 
müx tə lif səp ki li mə də ni la yi hə lər 
ha zır la nıb. Təq dim olu nan sər gi 
Av ro pa nın bir sı ra öl kə lə rin də də 
nü ma yiş et di ri lə cək.

Təd bir də ta nın mış piano çu, 
bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı 
Səidə Ta ğı za də Azər bay can 
bəs tə kar la rı nın Qa ra bağ və və
tən pər vər lik möv zu sun da əsər
lə ri ni ifa edib. Qa ra Qa ra yev və 
Fik rət Əmi ro vun əsər lə rin dən 
par ça lar, Ra min Qu li ye vin Azər
bay ca nın şə hid əs gər lə ri nin xa
ti rə si nə həsr et di yi bal la da, Pi kə 
Axun do va nın “Sa lam, Şu şa!” və 

Sev da Məm məd li nin “La çın bal
la da sı” ma raq la qar şı la nıb.

***
“Qəl bim Qa ra bağ da dır” ad lı 

sər gi nin növ bə ti təq di ma tı Bu da
peşt də, Azər bay ca nın Ma ca rıs
tan da kı Sə fir li yin də olub. “Şu şa 

İli” çər çi və sin də ke çi ri lən təd bir 
sə fir li yin və “Arts Coun cil Azer
baijan” təş ki la tı nın əmək daş lı ğı 
ilə ger çək lə şib.

Təd bir də çı xış edən Azər bay
ca nın Ma ca rıs tan da kı sə fi ri Ta hir 
Ta ğı za də hər iki öl kə ara sın da 
möv cud st ra te ji tə rəf daş lıq əla
qə lə ri, o cüm lə dən mə də niy yət 
sa hə sin də əmək daş lıq ba rə də 
mə lu mat ve rib.

Sə fir öl kə mi zin 44 gün lük Və
tən mü ha ri bə si nə ti cə sin də əl də 
et di yi ta ri xi Zə fər və Azər bay can 
mə də niy yə ti nin in ci si sa yı lan Şu

şa şə hə ri nin 30 il son ra er mə ni 
iş ğa lın dan azad edil mə si nin öl
kə mi zin ta ri xin də dö nüş nöq tə
lə rin dən sa yıl dı ğı nı vur ğu la yıb. 
T.Ta ğı za də 2023cü il də “Türk 
Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax
tı” ola caq Şu şa və “Av ro pa nın 
Mə də niy yət Pay tax tı” ola caq 
Vesp rem (Ma ca rıs tan) şə hər lə ri 
ara sın da əla qə lə rin qu rul du ğu
nu, növ bə ti il də bir gə təd bir lə rin 
təş ki li ba rə də ra zı lı ğa gə lin di yi ni 
diq qə tə çat dı rıb.

Təd bir iş ti rak çı la rı 815 yaş
lı azər bay can lı uşaq la rın Şu şa 
şə hə ri və Qa ra bağ la bağ lı rəsm
lə ri nə ba xıb lar. Piano çu Səidə 
Ta ğı za də nin ifa sın da Azər bay
ca nın klas sik mu si qi nü mu nə lə ri 
də ma raq la qar şı la nıb.

Təd bir də Ma ca rıs tan da akk
re di tə olun muş dip lo ma tik kor
pu sun və yer li ic ti maiy yə tin 
nü ma yən də lə ri, Azər bay can 
dias po ru nun təm sil çi lə ri, Bu da
peşt şə hə rin də təh sil alan azər
bay can lı və əc nə bi tə lə bə lər iş
ti rak edib lər.

“Qəlbim Qarabağdadır” – Vyanada və 
Budapeştdə sərgi və konsert

“Türk” sözünün qədim yazılı mənbələrdə 
ilk qeydə alındığı daş kitabə

Bursada “İlteriş Müqəddəs Kağan” memorial 
kompleksi və daş kitabəsinin təqdimatı olub

əvvəli səh. 1-də
Fü zu li Mə cid li bil di rib ki, 2009cu 

il də türk dil li öl kə lə rin baş çı la rı nın 
Nax çı van sam mi tin də qə bul edil
miş qə ra ra əsa sən tə sis olu nan 
BTAnın mən zilqə rar ga hı Qa za
xıs ta nın As ta na şə hə rin də yer lə
şir. Təş ki lat 2016cı il dən eti ba rən 
bir çox la yi hə lər hə ya ta ke çi rir. 
On lar dan bi ri də ta ri xi türk mi ra sı 
is ti qa mə tin də apa rı lan ar xeolo ji 
qa zın tı lar dır. Bu iş lər bir ne çə şə
hər də pa ra lel şə kil də hə ya ta ke çi
ri lir. La kin qa zın tı lar ən ge niş şə kil
də Mon qo lus tan da apa rı lır: “Bi zim 
və Mon qo lus ta nın ar xeoloq la rı nın 
bir gə işi nə ti cə sin də bu ilin av
qust ayın da çox va cib bir kəş fə 
im za atı lıb. Ta pın tı 130 ilin ən bö
yük kəş fi de yi lə bi lə cək sə viy yə də 

bir ta ri xi əsə ri or ta ya çı xart dı. Bu, 
“Türk” sö zü nün qə dim türk dil li ya
zı lı mən bə lər də ilk qey də alın dı ğı 
bir daş ki ta bə dir. Bey nəl xalq Türk 
Aka de mi ya sı nın üz vü olan döv lət
lə ri mi zin ar xeoloq la rı bu işi hə ya ta 
ke çir di lər və be lə bir nailiy yə tə im
za at dı lar. Bil gə Xa qan, Kül te gin 
ki mi ki ta bə lər dən son ra bu, çox 
əhə miy yət li bir ta ri xi kəşf dir. Ta
pın tı nın əhə miy yə ti on dan iba rət
dir ki, bu əsər türk ya zı ta ri xi nin və 
“Türk” kəl mə si nin ya zı lı mən bə lər
də is ti fa də si ni yüz il da ha əv və lə, 
yə ni təx mi nən yed din ci əs rə apa
rır. Bu da bi zim or taq türk ya zı ta ri
xi mi zin nə qə dər qə dim və zən gin 
ol du ğu nu sü but edir”.

BTAnın vit sepre zi den ti qeyd 
edib ki, bu il Bur sa şə hə ri nin 

“Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət 
Pay tax tı” ol ma sı nı nə zə rə ala raq 
ki ta bə nin ilk təq di ma tı nı bu ra da 
ke çir dik. Abi də Bur sa da həm fo
to sər gi, həm də ta nı tım proq ra mı 
ilə ic ti maiy yə tə təq dim olun du. 
Qar şı dan gə lən gün lər də ey ni 
təq di ma tın Ba kı da, da ha son ra 

isə bü tün Türk dün ya sı öl kə lə ri
nin pay taxt la rın da ke çi ril mə si nə
zər də tu tu lur. Son ola raq bu ilin 
so nun da 15 de kabr – “Bey nəl
xalq Türk Di li Gü nü” mü na si bə ti lə 
Pa ris də, UNES COnun qə rar ga
hın da bu ta pın tı nın bey nəl xalq 
sə viy yə də nü ma yi şi ke çi ri lə cək.

“Auezov və dünya sivilizasiyası” – elmi-praktik konfrans
2829sentyabrtarixlərindəAlmatışəhərin
dəgörkəmliqazaxyazıçısıMuxtarAuezovun
(18971961)anadanolmasının125illiyimüna
sibətilə“Auezovvədünyasivilizasiyası”adlı
elmipraktikkonfranskeçirilib.

Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya sı, Mux tar Auezov 
adı na Ədə biy yat və İn cə sə nət İns ti tu tu, TÜRKSOY 
və Qa za xıs tan Ya zı çı lar İt ti fa qı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 
ger çək lə şən təd bir də öl kə miz də təm sil olu nub.

Ba kı Slav yan Uni ver si te ti nin pro fes so ru Ni za mi 
Məm mə dov konf rans da çı xış edib. Konf rans çər
çi və sin də Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya sı tə rə fin
dən çap dan çıx mış ya zı çı nın “Qır ğız qəh rə man lıq 

das ta nı “Ma nas” el mi əsə ri, azər bay can lı alim, fi
lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Tu ran Tey mu ro vun 
“M.Auezo vun “Abay” ro ma nın da sə nət kar lıq mə sə
lə lə ri” mo noq ra fi ya sı, həm çi nin “Abay” ro ma nı nın 
Azər bay can di lin də ye ni nəş ri nin təq di ma tı olub.

Ro man ilk də fə 1954cü il də Azər bay can di li nə 
tər cü mə edi lə rək ki ril əlif ba sı ilə nəşr edi lib. Bu 
il Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya sı ədi bin 125 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə “Abay” ro ma nı nı la tın qra
fi ka sı ilə Azər bay can di lin də nəşr et di rib. Ro man 
bö yük qa zax şairi Abay Ku nan ba ye vin hə ya tı fo
nun da qa zax xal qı nın ta ri xi nə işıq tu ta raq bü töv 
bir döv rü əha tə li şə kil də əks et di rir. Əsər dün ya
nın 100dən çox di li nə tər cü mə olu nub.

“Çiçəklərin nəfəsi” 
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda macar şairi 
Mikloş Radnotinin yaradıcılığına həsr olunmuş təqdimat
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