
Pay tax tı mız növ bə ti bey nəl xalq ki tab bay-
ra mı na ev sa hib li yi edir. 2009-cu il də əsa sı 
qo yu lan Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si 8-ci 
də fə ki tab la bağ lı və ki ta ba bağ lı olan hər 
kə si – na şir lə ri, ya zar la rı, ki ta bın ça pı, ya yı-
mı ilə məş ğul olan tə si sat la rı, ki tab xa na la-
rı, bu sa hə də aidiy yə ti döv lət qu rum la rı nı, 
ən nə ha yət, oxu cu la rı bir ara ya gə ti rib.

Okt yab rın 5-də Ba kı Eks po Mər kə zin də Mə-
də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə VIII Ba kı 
Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si nin açı lı şı ke çi ril di.

Açı lış mə ra si min də Azər bay can Res pub-
li ka sı Baş na zi ri nin müavi ni Əli Əh mə dov, 
mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov, Tür ki yə 
mə də niy yət və tu rizm na zi ri nin müavi ni Ser-
dar Çam, bir ne çə öl kə nin Azər bay can da kı 
sə fi r lə ri, mil lət və kil lə ri, elm və mə də niy yət 
xa dim lə ri, di gər qo naq lar iş ti rak edir di lər.

Mə ra sim də gi riş sö zü söy lə yən Baş na zi rin 
müavi ni Əli Əh mə dov qo naq la rı sa lam la dı. 
Qeyd et di ki, ki tab bə şə riy yə tin və in san la rın 
hə ya tın da çox mü hüm yer tu tan at ri but lar-
dan bi ri dir: “Əsr lər bo yu ki tab in sa nı mü şa-
yiət edib, on la ra bi lik lər ve rib. Hət ta göy lər-
dən gə lən məs lə hət lər, mü qəd dəs kə lam lar 
da in san la ra ki tab lar va si tə si lə çat dı rı lıb. 
Doğ ru dur, bu gün kü dövr də elm və tex ni ka-
nın in ki şa fı ilə əla qə dar in san hə ya tın da ki ta-
bın ro lu nu oy na yan di gər va si tə lər mey da na 
gə lib. Bü tün bun la ra bax ma ya raq ki tab in san 

hə ya tın da ye nə də öz ye ri ni tut maq da dır”.
Döv lə ti miz tə rə fi n dən el mə, ki ta ba bö yük 

diq qət ye ti ril di yi ni söy lə yən Əli Əh mə dov 
Azər bay ca nın ki tab la bağ lı il lər bo yu for ma-
laş mış ənə nə lə ri nə hər za man sa diq ol du-
ğu nu vur ğu la dı: “Bu nun ba riz nü mu nə lə rin-
dən bi ri ar tıq sək ki zin ci də fə dir ki, öl kə miz də 
ke çi ri lən Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si dir. 
Ümid edi rəm ki, sər gi ki ta bın təb li ği nə və ya-
yıl ma sı na öz töh fə si ni ve rə cək”.

Təd bir də çı xış edən mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov bil dir di ki, hər bir xal qın bö-
yük lü yü, onun ədə biy ya tı nın zən gin li yi həm 
də ki ta ba və nəş riy ya ta olan mü na si bə tin dən 
ası lı dır: “Əsr lər bo yu ya zar la rı mız, mü tə fək-
kir lə ri miz dün ya ədə biy ya tı na zən gin töh fə lər 
ve rib lər. Bu nun la da Azər bay ca nı ədə biy yat 
və fi  kir mə ka nı ki mi dün ya xə ri tə si nə yer ləş-
di rib lər”.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Bakıda böyük kitab bayramı
“Hər bir xalqın böyüklüyü onun ədəbiyyatının zənginliyi və kitaba münasibətindən də asılıdır”

Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı
fransız yazıçıya verilib

2022-ci il Ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı fran sız ya zı çı An ni Er-
no ya (An nie Er naux) ve ri lib.

No bel Ko mi tə si nin okt yab rın 
6-da yay dı ğı mə lu mat da qeyd 
olu nur ki, An ni Er no “şəx si yad-
da şın mən şə yi ni, öz gə ləş mə si ni 
və kol lek tiv çər çi və si ni if şa et di yi 
cə sa rət və cər ra hi də qiq li yə” gö rə 
mü ka fa ta la yiq gö rü lüb.

Xa tır la daq ki, bun dan ön cə is-
veç li ge ne tik Svan te Peebo tibb və fi  ziolo gi ya, fran sa lı fi  zik Alen 
As pekt, ame ri ka lı fi  zik Con Fren siz Klo zer, avst ri ya lı fi  zik An ton 
Tsay lin ger fi  zi ka, ame ri ka lı kim ya çı lar Ka ro lin Ber tot si və Karl 
Bar ri Şarp less, da ni mar ka lı kim ya çı Mor ten Mel dal kim ya üz rə 
mü ka fa tı qa za nıb lar.

Okt yab rın 7-də sülh və okt yab rın 10-da iq ti sa diy yat üz rə No bel 
mü ka fat la rı nın laureat la rı açıq la na caq. Mü ka fat lar de kab rın 10-
da, Alf red No be lin anım gü nün də sa hib lə ri nə təq dim olu na caq.

İşğaldan azad edilmiş əraziləri
yenidən qurmaq bizim milli ideyamızdır
Okt yab rın 5-də BMT-nin Məs kun laş ma Proq ra mı (UN-HA BI TAT) 
və Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si nin bir gə əmək daş-
lı ğı, ADA Uni ver si te ti nin təş ki la ti dəs tə yi ilə Ağ dam da “Da ya nıq lı 
İn ki şaf Məq səd lə ri” və “Ye ni Şə hər Gün də li yi” – post mü na qi şə 
döv rün də bər pa və ye ni dən qur ma nın apa rı cı qüv və si ki mi” möv-
zu sun da Azər bay can Mil li Şə hər sal ma Fo ru mu işə baş la yıb.

Fo ru ma BMT-nin Məs kun laş ma Proq ra mı nın ic ra çı di rek to ru 
Maimu na Mohd Şə rif və 44 öl kə dən nü ma yən də lər qa tı lıb.

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 Fo ru mun açı lış mə ra si min də iş ti rak edib lər.

Mə ra sim də çı xış edən döv lət baş çı sı BMT-nin be lə bir mö tə bər 
təd bi ri nin Ağ dam da ke çi ril mə si nin əhə miy yə ti ni diq qə tə çat dı rıb: “İn-
di gö rə bi lər si niz ki, bir za man lar hə yat do lu olan şə hər dən heç nə 
qal ma yıb. O, da ğı dı lıb, iş ğal döv rün də da ğı dı lıb. Ağ dam Bi rin ci Qa-
ra bağ mü ha ri bə si döv rün də da ğıl ma mış dı. O, son ra dan, de mək olar 
ki, otuz il ər zin də daş la rı bir-bir sö kül mək lə da ğı dı lıb, bü tün bi na lar 
vi ran qo yu lub və sö kü lüb, daş lar oğur la nıb və sa tı lıb... Bu ra da – Ağ-
dam da gör dük lə ri ni zi Qa ra bağ əra zi sin də hər bir kənd də gö rə bi lər-
si niz. Bi li rəm ki, qo naq la rı mız bu ra ya təy ya rə ilə ye ni ti kil miş Fü zu li 
Ha va Li ma nı na gə lib lər. Fü zu li şə hə ri ta ma mi lə da ğı dı lıb. Bir ti ki li 
be lə qal ma yıb. Ey ni lə Cəb ra yıl, ey ni lə Qu bad lı, Zən gi lan da. Bü tün 
bi na la rın da ğı dıl ma dı ğı ye ga nə yer lər Şu şa, La çın və qis mən Kəl-
bə cər olub. La kin bu nun sə bə bi odur ki, Er mə nis tan döv lə ti müx tə lif 
öl kə lər dən olan er mə ni lə ri iş ğal edil miş əra zi lər də yer ləş dir mək üçün 
qa nun suz məs kun laş ma si ya sə ti yü rü dür dü...”.

davamı səh. 2-də

Natəvanın özbək dilinə tərcümə edilmiş 
kitabının təqdimatı 

Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev adı na Azər bay can Mə də niy yət Mər-
kə zi nin (AMM) la yi hə si ilə öz bək di li nə tər cü mə olun muş Azər bay-
ca nın ta nın mış şairi Xur şid ba nu Na tə va nın ki ta bı nın okt yab rın 6-da 
VIII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si çər çi və sin də təq di ma tı ke çi ri lib. Ki-
ta bı öz bək di li nə öz bə kis tan lı şairə Şəh la Qa sı mo va tər cü mə edib.

Təq di mat mə ra si min də AMM-in di rek to ru Sa mir Ab ba sov, Ni za mi 
Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin di rek to ru, aka-
de mik Ra fael Hü sey nov və öz bək şairə Xo si yat Rüs təm çı xış edib lər.

Bil di ri lib ki, nəşr də Na tə va nın əsər lə ri həm Azər bay can, həm də 
öz bək di lin də təq dim olu nur. Bun dan baş qa, şairə nin ir si, əl iş lə ri, 
çək di yi rəsm lər ki tab da ək si ni ta pıb.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, aka de mik Ra fael Hü sey no vun ön söz yaz dı ğı 
ki tab “Şu şa İli” mü na si bə ti lə nəşr edi lib.

Qeyd edək ki, sər gi də Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev adı na AMM-
in sten din də Azər bay ca na dair öz bək di li nə tər cü mə edil miş nəşr lər 
sər gi lə nir.

“Azərbaycan və
qədim şəhərləri”

İlber Ortaylı kitabını Bakıda təqdim edib

Ba kı Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi si çər çi və sin də 
məş hur tür ki yə li  ta rix çi, 
elm xa di mi İl ber Or tay-

lı nın “Azər bay can və qə dim 
şə hər lə ri” (“Azer bay can ve 
ka dim şe hir le ri”) ki ta bı nın 
təq di mat mə ra si mi ke çi ri lib.

Təq di mat da çı xış edən müəl lif 
bil di rib ki, Tür ki yə ilə Azər bay-
can, sa də cə, si ya si bir lik ba xı-
mın dan bir ara ya gə lən öl kə lər 
de yil, or taq mə də niy yət, din, dil, 
sə nət bi lik lə ri nə sa hib mə kan lar-
dır. Bu iki döv lə ti bir ləş di rən bir 
çox də yər lər, mə nə vi bağ lar var.

İl ber Or tay lı çı xı şın da türk 
ədə biy ya tı və ta ri xi ilə bağ lı bir 

çox kon sep tual mə qam la ra to-
xu nub. Alim XIV-XV əsr lər də 
ya şa mış hü ru fi zm tə rəf da rı İma-
dəd din Nə si mi dən bəhs edər-
kən mü tə fək kir şairin ədə bi di li 
zən gin ləş dir mək üçün da nı şıq 
di lin də və şi fa hi xalq ədə biy ya-
tın da kı bən zət mə, kə lam və de-
yim lər dən is ti fa də et di yi ni vur-
ğu la yıb. Bil di rib ki,  Nə si mi nin 
müasir lə ri Mus ta fa Zə rir, Qa zi 
Bür ha nəd din, Qa sım Ən var və 
Qi ya səd din Əh məd türk di lin də 
ya zıb lar.

Alim bil  di  rib ki, XVI əsr  də Sə -
fə  vi hökm  dar  la  rı I İs  ma  yıl və I 
Təh  ma  si  bin ha  ki  miy  yət döv  rü 
Azər  bay  can di  li  nin və ədə  biy -
ya  tı  nın ta  ri  xin  də ən par  laq dövr 

he  sab edi  lir. Şah İs  ma  yıl Xə -
taidən baş  la  ya  raq təq  ri  bən bir 
əsr bo  yun  ca Sə  fə  vi im  pe  ri  ya -
sın  da Azər  bay  can di  li sa  ray  da, 
or  du  da və məh  kə  mə  də is  ti  fa  də 
edi  lib. Döv  rün qı  zıl  baş eli  ti linq -
vis  tik ideolo  gi  ya və Azər  bay  can 
di  lin  də ədə  biy  ya  tın in  ki  şa  fı  na öz 
töh  fə  si  ni ve  rib. Bu dövr  də İraq  da 
ya  şa  mış, azər  bay  can  ca, fars  ca, 

ərəb  cə ya  zan Mə  həm  məd Fü  zu -
li Azər  bay  can poezi  ya  sı  nın klas -
si  ki he  sab edi  lir.

Ta  rix  çi alim ona ün  van  la  nan 
sual  la  rı ca  vab  lan  dı  rıb, iki qar  daş 
öl  kə  nin ta  ri  xi-ədə  bi mətn  lə  ri  ni or -
taq ədə  biy  yat kon  teks  tin  dən təh -
lil pred  me  ti  nə çe  vi  rib.

Son  da İl  ber Or  tay  lı ki  ta  bı  nı 
oxu  cu  lar üçün im  za  la  yıb.

Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin 
nizamlanması Praqada müzakirə olunub

Pre zi dent İl ham Əli yev okt yab rın 6-da Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın 
Pre zi den ti Şarl Mi şe lin və Çex Res pub li ka sı nın Baş na zi ri Petr 
Fiala nın də və ti ilə “Av ro pa si ya si bir li yi” Zir və Top lan tı sın da iş ti-
rak et mək üçün Pra qa ya sə fər edib.

Pra qa da Pre zi dent İl ham Əli ye vin Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre-
zi den ti Şarl Mi şel ilə gö rü şü ke çi ri lib.

Döv lət baş çı sı “Av ro pa si ya si bir li yi” Zir və Top lan tı sı nın açı lış 
ple nar ic la sın da və “Av ro pa qi tə sin də sülh və təh lü kə siz lik” möv-
zu sun da də yir mi ma sa da iş ti rak edib.

 “Av ro pa si ya si bir li yi” qi tə nin öl kə lə ri ara sın da si ya si əla qə lən dir-
mə plat for ma sı dır. Bir li yin məq sə di ümu mi ma raq do ğu ran mə sə lə lə-
rin həl li üçün si ya si dialo qu və əmək daş lı ğı in ki şaf et dir mək, Av ro pa 
qi tə si nin təh lü kə siz li yi ni, sa bit li yi ni və ri fa hı nı güc lən dir mək dir. Zir və 
top lan tı sın da 44 öl kə nin döv lət və hö ku mət baş çı la rı iş ti rak edir lər.

Sam mit çər çi və sin də Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev, Tür-
ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan və Er mə nis ta nın Baş na-
zi ri Ni kol Pa şin yan ara sın da qey ri-for mal gö rüş olub. Söh bə tə 
Fran sa Pre zi den ti Em ma nuel Mak ron da qo şu lub.

Okt yab rın 6-da ax şam Pra qa da Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre zi-
den ti Şarl Mi şel, Fran sa Pre zi den ti Em ma nuel Mak ron, Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev və Er mə nis ta nın Baş 
na zi ri Ni kol Pa şin ya nın iş ti ra kı ilə dörd tə rəfl  i gö rüş də ke çi ri lib.

“İrəvan necə varsa: keçmişdən bu günə”
Qədim yurd yerimizin tarixi-mədəni irsi 

haqqında kitab
Mə də niy yət Na zir li yi nin 
dəs tə yi ilə “İrə van ne cə 
var sa: keç miş dən bu 
gü nə” ki ta bı çap dan çı-
xıb. VIII Ba kı Bey nəl xalq 
Ki tab Sər gi si çər çi və sin-
də okt yab rın 5-də Ba kı 
Eks po Mər kə zin də ki ta-
bın təq di ma tı ke çi ril di.

Təd bir də çı xış edən mə-
də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov qə dim Azər bay can 
tor pa ğı olan İrə van da kı 
mə də ni ir si mi zin təd qi qi 
və təb li ği nin önə min dən söz aç dı: “İrə van da Azər bay can mə də-
niy yə ti nə, ta ri xi nə aid çox lu iz lər, əsər lər var ki, ge niş ic ti maiy yə tə 
təq dim edil mə li dir. Ey ni za man da bey nəl xalq sə viy yə də biz bu işi 
gör mə li yik. Əsr lər bo yu İrə van tor pa ğın da olan mə də ni ir si mi zin 
da ğı dıl ma sı, sax ta laş dı rıl ma sı ki mi fakt lar diq qət dən kə nar da qa-
lıb. Ona gö rə də İrə van da, Zən gə zur da olan mə də ni ir si mi zi təd-
qiq edə rək ic ti maiy yə tin diq qə ti nə çat dır ma lı yıq. Bu sa hə də alim-
lə ri mi zin üzə ri nə çox önəm li iş dü şür”.

Anar Kə ri mov qeyd et di ki, Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fi n dən qon şu 
öl kə lə rin ar xiv lə rin də araş dır ma lar apa rı la caq: “Tür ki yə, İran, Ru si-
ya və Gür cüs ta nın ar xiv lə rin də araş dır ma la ra baş la ya ca ğıq ki, be lə 
el mi mən bə lər, bu sa hə də olan ki tab la rı mız da ha da ço xal sın. Be lə 
la yi hə lə ri miz çox ol ma lı dır. “İrə van ne cə var sa: keç miş dən bu gü-
nə” bu la yi hə üz rə nəşr olu nan ilk ki tab dır”.
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əvvəli səh. 1-də
Prezident qeydedib ki, hazırdabiz keç

miş məcburi köçkünləri öz doğma yurdla
rına mümkün qədər tez qaytarmaq üçün
nəhəng bir çağırışla üzüzəyik. Lakin ge
nişmiqyaslı bərpa proqramı ilə yanaşı, ən
böyükçətinliklərdənbiriminalardır:“Müha
ribədeməkolarki,ikiilbundanəvvəlbaşa
çatandan bəri təxminən 250 azərbaycanlı
minalarınpartlamasınəticəsindəhəlakolub
və ya ağır yaralanıb. Ermənilər işğal döv
ründə 1 milyondan çox mina basdırıblar.
LapbuyaxınlardabizİkinciQarabağmüha
ribəsibitəndənsonrakıdövrdəErmənistan
silahlıqüvvələritərəfindənLaçınrayonunda
basdırılmış1400dənçoxminaaşkaredə
rək zərərsizləşdirmişik. Beləliklə,Azərbay
canaqarşıtəcavüz,Azərbaycanaqarşıter
rordavamedir”.
Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki,Azər

baycan İkinci Qarabağ müharibəsi başa
çatdıqdan sonra regionda davamlı sülh
vəsabitlikləbağlı təklif irəlisürüb:“10min
kvadratkilometrdən çox ərazinin Ermənis
tan tərəfindən dağıdılmasına baxmayaraq,
insanlarımızın çəkdiyi zülmlərə baxmaya
raq,bizErmənistanasülh təklifetdik.Sülh
müqaviləsi üçünəsasolanbeynəlxalqhü
ququn beş əsas prinsipini, – xüsusən də
ölkələrin ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı ta
nınması, gələcəkdə ərazi iddialarından
çəkinmək, güc tətbiq etməmək və ya güc
tətbiqetməkhədəsindən çəkinmək, dövlət
sərhədlərininmüəyyənedilməsivəkommu
nikasiyalarınaçılması,–irəlisürdük.Bütün
bunlar, əslində, beynəlxalq hüququn əsas
prinsipləridir və hesab edirəm ki, münasi
bətlərini normallaşdırmağa çalışan ölkələr
arasındasülhsazişlərivəyahərhansısa
zişlərbunaəsaslanmalıdır”.
Prezidentqeydedibki,AzərbaycanınQa

rabağbölgəsindəyaşayanerməniəhalisibi
zimvətəndaşlarımızdırvəbizonlarınözəra
zimizdəhəyatınınecətəşkiledəcəyimiziheç
birbeynəlxalqoyunçuiləmüzakirəetməyə
cəyik:“QarabağAzərbaycandır!İkinciQara
bağmüharibəsibunumeydandasübutetdi.

İşğal dövründə dünyanın heç bir ölkəsi, o
cümlədənErmənistanbuqondarmaqurumu
tanımadı.Onagörədədaxiliişlərimizləbağ
lıməsələləriheçvaxtbeynəlxalqqurumlarla
vəyaböyüklüyündənvəpotensialındanasılı
olmayaraq,heçbirölkəiləmüzakirəetmirik”.
Sülh prosesi ilə bağlı müəyyən nikbinlik

olduğunudeyən İlhamƏliyevbildirib ki, bu
yaxınlarda Azərbaycanın və Ermənistanın
xarici işlər nazirlərinin sülh sazişi layihəsi
nin hazırlanması gündəliyi ilə bağlı ilk gö
rüşü keçirilib: “Ümid edirik ki, bu, çox vaxt
aparmayacaq. Eyni zamanda, ümid edirik
ki,sərhədlərindelimitasiyasıüzrə ikimüva
fiq komissiya –Azərbaycan vəErmənistan
komissiyalarıdavaxtitirməyəcəkvəikiölkə
arasında faktiki mövcud olmayan sərhədin
müəyyənləşdirilməsi üzərində fəal işləyə
cəklər.400kilometrdənçoxolanbusərhə
dimüəyyənləşdirməküçüntarixisənədlərə,
tarixi xəritələrə, beynəlxalq təcrübə vəme
todologiyaya əsaslanaraq fəal şəkildə işlə
məliyik”.
Prezident diqqətə çatdırıb ki, oktyabrın

4dəAğdamınüçkəndinin–Xıdırlı,Kəngərli
vəSarıcalınıntəməlqoymamərasimləriolub:

“Maksimumiki ildənsonrabukəndlərdəbir
neçəmininsanyaşayacaqdır.Ağdamşəhə
rində biz demək olar ki,min yerlikməktəb
tikirik.Buməktəbdəolabilsin bu il, yada
gələnilhazırolacaq.Xəstəxanavəbirneçə
yaşayışbinasıtikilir.Bu,sadəcə,Ağdamdır.
Eyni işlər Füzulidə, Qubadlıda, Zəngilanda
da görülür. İki ay bundan əvvəl qayıtdığı
mızLaçın şəhərini növbəti ilin sonunakimi
bərpa etməyi planlaşdırırıq. Çünki dediyim
kimi, orada qeyriqanuni məskunlaşma var
idi.Heçdəbütünbinalarsökülməmişdir.Biz
artıq bir qrupmütəxəssisi oraya göndərmi
şik. Beləliklə, biz Qarabağı və Zəngəzuru
yenidənquracağıq.Bunaheçbirşübhəmiz
yoxdur.Necəbahalıolursaolsun,bunuedə
cəyik. Bu, bizim milli ideyamızdır. Əvvəllər
bizim milli ideya torpaqlarımıza qayıtmaq
dan, ədaləti və ərazi bütövlüyümüzü bərpa
etməkdən ibarət idi və bütün Azərbaycan
xalqı bu ideya ətrafında birləşmişdi, özünü
bunahazırlamışdı... İndiartıq işğaldamğa
sından azad olunmuş Azərbaycan yüksəl
məkdədirvəmənəminəmki,Azərbaycanən
uğurluölkələrdənbiriolacaqvəsöhbəttəkcə
bizimregiondangetmir”.

Ağdamda Natəvanın qəbirüstü abidəsi 
bərpa edilib

Xəbərverdiyimizkimi,AzərbaycanRespublikasınınPreziden
tiİlhamƏliyevvəbirincixanımMehribanƏliyevaoktyabrın
4dəAğdamrayonunasəfərediblər.Səfərzamanırayonun
işğaldanazadolunmuşərazilərində,ocümlədənAğdam
şəhərindəbərpaquruculuqvəinfrastrukturlayihələriiləbağlı
təməlqoymamərasimləriolub.

PrezidentvəbirincixanımAğdamdaPənahəlixanınsarayıvə
İmarətkompleksindəgörüləcəkişlərlətanışolub,XurşidbanuNa
təvanınqəbirüstüabidəsininaçılışınıediblər.
Məlumatverilibki,Ağdamrayonundaermənivandalizminəmə

ruzqalantariximemarlıqabidələrindənbiridəQarabağxanlığının
banisiPənahəlixanınsarayıvəİmarətkompleksidir.BuradaQara
bağxanlığınınəsasınıqoymuşPənahəlixanınvəxanlıqdamüxtəlif
illərdəhakimiyyətdəolmuşİbrahimxəlilxanınvəonunoğluMeh
diqulu xanın qəbirüstü türbələri, həmçinin Mehdiqulu xanın qızı
XurşidbanuNatəvanınməzarlarıolub.Ağdamşəhəri1993cüildə
işğalolunduqdansonra İbrahimxəlil xanın türbəsivəXurşidbanu
Natəvanınqəbirüstüabidəsidəermənilərtərəfindəndağıdılıb.
AzərbaycanPrezidentininmüvafiqtapşırığınaəsasən,komplek

sinbərpasıişlərinəbaşlanılıb.Pənahəlixanınsarayınınyerləşdiyi
İmarətkompleksiüçünilkinkonsepsiyalayihəsiİtaliyanın“ArtCloud
Network International s.c.r.l.” şirkəti tərəfindənhazırlanıb.Komp
leksPənahəlixanınsarayı,məqbərələr,kassa,məlumatmərkəzi
vəQarabağatlarıparkındanibarətolacaq.Pənahəlixanınsarayı
bərpaedilərəkinteraktivmuzeykimifəaliyyətgöstərəcək.
Kompleksdəaparılacaqbərpavəkonservasiyaişlərinəmədəniy

yətüzrəbeynəlxalqekspertAlesandroBiankirəhbərlikedəcək.O,
vətəniİtaliyada,eləcədəTürkiyə,Gürcüstan,İsrail,İraq,Albaniya,
Efiopiyavəs.ölkələrdəbərpavəkonservasiyaişləriüzrəfəaliyyət
göstərib,birçoxbeynəlxalqtəşkilatlarınhəyatakeçirdiyilayihəvə
proqramlardamütəxəssiskimiiştirakedib.Kompleksinilkinlayihə
ləndirilməişləriüçüntələbolunanvəsaitinqrantqismindəQarabağ
DirçəlişFondutərəfindənayrılmasınəzərdətutulur.
SonraPrezidentvəbirincixanımXIXəsrAzərbaycanədəbiyya

tınıngörkəmlinümayəndəsi,xanqızıXurşidbanuNatəvanınqəbi
rüstüabidəsininaçılışınıediblər.
Prezident İlhamƏliyevin2022ci il14mart tarixliSərəncamı ilə

builNatəvanın190illiyininqeydolunduğunəzərəalınaraqMədə
niyyətNazirliyitərəfindənhəminqəbirüstüabidəninbərpaolunması
istiqamətindəişlərəbaşlanılıb.Qəbirüstüabidəözününilkingörkəmi
əsasındaheykəltəraşKənanƏliyev tərəfindən350santimetrhün
dürlükdəbozqranitmaterialındanhazırlanıbvəəvvəlkiyerindəqu
raşdırılıb.1982ciildəucaldılmışvəElcanŞamilovunmüəllifiolduğu
qəbirüstüabidənindaşyonulmasıişlərinigörmüşRəfiZeynalov40il
sonradaeyniabidəninhazırlanmasıüçündaşyonub.Bununlabağlı
RəfiZeynalovunxatirələrinibölüşdüyüqısafilmdəhazırlanıb.
PrezidentİlhamƏliyevvəbirincixanımMehribanƏliyevaqəbi

rüstüabidəninönünəgüldəstələriqoyublar.

Yaradıcı İqtisadiyyat üzrə III Dünya Konfransı
57oktyabrtarixindəİndoneziyanınBaliadasında“İnklüzivya
radıcılıq.Qlobalbərpa”mövzusundaYaradıcıİqtisadiyyatüzrə
IIIDünyaKonfransıkeçirilir.Konfransdayaradıcısənayelərin
iqtisadiyyatdarolununartırılması,ocümlədənsahəviinkişaf
proseslərinintəminolunmasıiləbağlımüzakirələraparılır.

Konfransın6oktyabr tarixindəkeçirilənNazirlərsessiyasında
AzərbaycanRespublikasımədəniyyətnazirininbirincimüaviniEl
nurƏliyevonlaynformadaiştirakedib.
SessiyadaçıxışedənElnurƏliyevölkəmizdəmədəniyyətvəya

radıcısənayelərsahəsindəbaşverənsonproseslər,nazirliyinbu
istiqamətdə yanaşması, dövlət başçısınınmüvafiq sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “AzərbaycanRespublikasının 20222026cı illərdə
sosialiqtisadiinkişafStrategiyası”,eləcədəişğaldanazadedilmiş
ərazilərəyaşayışvəmədəniyyətinqayıdışındanbəhsedib.
Sonda“Balibaxışı.YaradıcıİqtisadiyyatüçünYolXəritəsi”baş

lıqlısənədlayihəsinəzərdənkeçirilərəkqəbulolunub.

Bəstəkarlar İttifaqına yeni üzvlərin qəbulu 
və fəaliyyət planının müzakirəsi keçirilib

Oktyabrın5dəAzər
baycanBəstəkarlar
İttifaqı(ABİ)İdarəHe
yətininiclasıkeçirilib.
ABİninsədri,Xalq
artisti,AMEAnın
müxbirüzvüFirəngiz
Əlizadəniniştira
kıiləkeçəniclasda
ittifaqın2022ciilinI
yarısındakeçirilmiş
tədbirlərininhesabatı
dinlənilib,ilinsonu

nadəknəzərdətutulmuşyenitədbirlərplanımüzakirəedilib.

Müzakirə zamanı görkəmli Azərbaycan bəstəkarlarının yubi
leylərinəhəsrolunmuştədbirlərinkeçirilməsixüsusiqeydedilib.
Bildirilibki,ABİdəƏşrəfAbbasovunvəRaufHacıyevin100 illi
yinəhəsrolunmuşkonfransvəkonsertlərinkeçirilməsinəzərdə
tutulur.HəmçininABİnintəşkilatçılığıiləAlmaniyadavəİsveçrə
dədahibəstəkarımızFikrətƏmirovun100illiyinəhəsrolunmuş
yubileytədbirlərininkeçirilməsiiləbağlıhazırlıqişləriaparılır.
Bəstəkarlar İttifaqının fəaliyyətinin prioritet istiqaməti olaraq

gənclərin yaradıcılığına xüsusi diqqət göstərilir. Noyabr ayında
ZəfərGününəhəsrolunmuş“Gəncbəstəkarlarınyeniəsərlərin
dənibarətPlenum”unkeçirilməsinəzərdətutulur.
İdarə Heyətinin iclasında öz yaradıcılıqları ilə fərqlənən beş

gənc – bəstəkarlar ElvinQuliyev,Yusif Bayramov vəVəfa Ba
ğırzadə,musiqişünaslarLeylaQuliyevavəHəbibəMəmmədova
AzərbaycanBəstəkarlarİttifaqınaüzvqəbulediliblər.

Əhmədxan Bakıxanovun 130 illiyi qeyd olunub

Builgörkəmlitarzən,pedaqoq,mu
siqitəşkilatçısı,Əməkdarmüəllim,
XalqartistiƏhmədxanBakıxanovun
(18921973)anadanolmasının130

illiyidir.

Oktyabrın6daMusiqiMədəniyyətiDövlət
Muzeyindəmusiqixadimininyubileyinəhəsr
olunantədbirkeçirildi.
Muzeyin direktoru, Əməkdar mədəniyyət

işçisiAllaBayramovaqeydetdiki,Azərbay
can musiqi mədəniyyəti, tar ifaçılıq sənəti
bugündəböyükmüəllim,görkəmliifaçıƏh
mədxanBakıxanovunirsindənbəhrələnir.
Muzeyin direktor müavini Təranə Zeyna

lova sənətkarın həyat və yaradıcılığından
söz açdı. Diqqətə çatdırdı ki, Ə.Bakıxanov
ilkmusiqitəhsiliniİrandaalıb.Buradaustad
tarzənlərdən tar ifaçılığının və muğamatın
sirlərinə dərindən yiyələnib. 1920ci ildən
Bakıda musiqi məclislərində və konsertlər
də fəal iştirakedib.Eynizamandapedaqo
ji fəaliyyətlədəməşğulolub,yeni tarzənlər
nəslinin yetişdirilməsinə öz töhfəsini verib.
1930cu ildən Üzeyir Hacıbəylinin dəvəti
iləAzərbaycan Dövlət Konservatoriyasında
muğamdandərsdeyib.AzərbaycanRadiosu
nəzdində ilk xalq çalğı alətləri ansamblının
təşkilatçısıvərəhbəridəməhzƏ.Bakıxanov
olub.1973cüildənhəminansamblsənətka
rınadınıdaşıyır.
Tarzənin oğlu, görkəmli bəstəkar, Xalq

artisti, professor Tofiq Bakıxanov çıxış
edərək tədbirin təşkilində əməyi olan hər
kəsə və iştirakçılara təşəkkürünü bildirdi.

Qeyd etdi ki,Ə.Bakıxanovun ifaçılıq fəaliy
yətinin ən parlaq səhifələrindən birini onun
xalq çalğı alətləri ansamblındakı işi təşkil
edir:“O,uzunillərərzindəbirsıramusiqian
sambllarınınrəhbəriolub.RadioKomitəsinə
1927ci ildə solist kimi işləməyə dəvət olu
nub. 1941ci ildə Radio Komitəsi nəzdində
Xalq çalğı alətləri ansamblı Ü.Hacıbəylinin
təşəbbüsü iləƏ.Bakıxanovtərəfindəntəşkil
olunub.Ansamblınhazırladığı proqramların
ilk dinləyicisi də əksər hallarda Üzeyir Ha
cıbəyliözüolub.Ə.Bakıxanovbuansambla
ömrününaxırınakimirəhbərlikedib...”.
Xalq artistləri – tarzənlər Ramiz Quliyev,

MöhlətMüslümov, kamança ifaçısıFəxrəd
dinDadaşovvəbaşqalarıçıxışedərəkgör
kəmlisənətkarlabağlıxatirələrinibölüşdülər.

Bildirdilərki,Ə.Bakıxanovtələbələrinəsənə
tin sirlərini öyrətməklə bərabər, onlaramə
nəndəyaxınbirdostidi.
TədbirinbədiihissəsindəMusiqiMədəniy

yətiDövlətMuzeyininQədimmusiqialətləri
ansamblının solisti, Əməkdar artist, tarzən
Davud Abdullayev, xanəndə Hüseyn Məli
kov, Musiqi Kollecinin tələbələri, Ə.Bakıxa
novadına6saylımusiqiməktəbininmüəllim
və şagirdlərinin ifasında konsert proqramı
təqdimedildi.
Sonra muzeyin kolleksiyası əsasında ha

zırlanan “Əhmədxan Bakıxanov – 130” adlı
slaydşounümayişolundu.Görkəmlisənətka
rınmusiqitərtibatçısıolduğu“Şur”sənədlitele
viziyafilmi(1967)göstərildi.

SavalanFərəcov

İşğaldan azad edilmiş əraziləri yenidən qurmaq 
bizim milli ideyamızdır

Xəbərverildiyikimi,56
oktyabrtarixlərində
BMTninMəskunlaşma
Proqramı(UNHABI

TAT)vəDövlətŞəhərsalma
vəArxitekturaKomitəsinin
birgəəməkdaşlığı,ADA
Universitetinintəşkilatidəs
təyiilə“Dayanıqlıİnkişaf
Məqsədləri”və“YeniŞəhər
Gündəliyi”–postmüna
qişədövründəbərpavə
yenidənqurmanınaparıcı
qüvvəsikimi”mövzusunda
AzərbaycanMilliŞəhərsal
maForumukeçirilib.

44 ölkədən 130dan çox nü
mayəndənin, ümumilikdə isə
400 nəfərdən çox iştirakçının
qatıldığı forum şəhərsalma sa
həsindədünyanınmüxtəlifölkə
lərindənbusahəüzrəmütəxəs
sislərin təcrübələrini bölüşməsi
və dayanıqlı inkişafın təmin
edilməsi üçün əməkdaşlıq əla
qələriningenişləndirilməsibaxı
mındannadirvəuğurluplatfor
madır.
Oktyabrın5dəAğdamda işə

başlayan forum ayın 6da Ba
kıda ADA Universitetində mə
dəni,ekolojivəiqtisadimövzu
larda sessiyalarla işini davam
etdirib.

“Mədəni və tarixi irsin post
konfiktdövründəbərpası”möv
zulusessiyadaçıxışedənmədə
niyyətnaziriAnarKərimovdeyib
ki, 30 il ərzində Ermənistanın
işğalıaltındaqalanərazilərimiz
dəAzərbaycanınmədəniirsida
ğıdılıb, mənşəyi dəyişdirilib və
yaqanunsuzarxeolojiqazıntılar
aparılıb. Ərazilərimiz işğaldan

azad edildikdən sonra burada
xarabalıqlar,vandallıqaktlarıaş
karlanıb.Nazirbildiribki,bukimi
hadisələr beynəlxalq konvensi
yalaraziddir.
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfin

dənişğaldanazadedilmişərazi
lərdəaparılanilkinmonitorinqlər
barədə danışan Anar Kərimov
diqqətə çatdırıb ki, təhlillər za

manı dövlət reyestrinə salınmış
706abidədən403ü tədqiqolu
nub.Bundanbaşqa,864mədə
niyyətmüəssisəsininmonitorinqi
aparılıb.Həmçinin162yenimə
dəniyyətabidəsiaşkarolunub.
Anar Kərimov əlavə edib ki,

hazırda nazirliyin əməkdaşları
monitorinqapararkənmina təh
lükəsiiləqarşılaşırlar.Busəbəb
dən prioritet tapşırıq ərazilərin
minalardan təmizlənməsi və ar
xeolojiişlərintəhlükəsizliyinintə
minolunmasıdır.
Nazir qeyd edib ki, hazırda

Azərbaycanınmədəniyyət pay
taxtıŞuşaşəhərindəüçməscid
və iki kilsə bərpa olunur. “Bu
nunladaAzərbaycanmədəniir
səqarşıayrıseçkiliketmədiyini
birdahabəyanedir.Hərbirmə
dəni irs nümunəsi Azərbaycan
üçün əhəmiyyətlidir, dəyərlidir.
ÇünkibuirsyalnızAzərbaycana
deyil, bütün bəşəriyyətə məx
susdur”, – deyə Anar Kərimov
əlavəedib.

“Mədəni və tarixi irsin 
postkonflikt dövründə bərpası”
Mədəniyyət naziri Milli Şəhərsalma Forumunda çıxış edib



www.medeniyyet.az

№74 (1947)
7 oktyabr 2022 tədbir 3 Sərgi çərçivəsində görüşlər

MədəniyyətnaziriAnarKərimovoktyabrın5-dəVIIIBakıBey-
nəlxalqKitabSərgisinin“fəxriqonaqölkə”siolanTürkiyənin
mədəniyyətvəturizmnazirininmüaviniSerdarÇamınrəhbər-
liketdiyinümayəndəheyətiiləgörüşüb.GörüşdəTürkiyənin
AzərbaycandakısəfiriCahitBağcıdaiştirakedib.

Qonaqları
səmimisa
lamlayannazir
AnarKərimov
Türkiyənin
sərgidəgeniş
tərkibdə,həm
də“fəxriqonaq
ölkə”kimiişti
rakındanməm
nunluğunu
bildirib.Nazir
bukimitədbir
lərinikiölkəninqardaşlıqbağlarınındahadamöhkəmlənməsinə
vəgələcəknəsillərəötürülməsinətöhfəverəcəyinivurğulayıb.
TÜRKSOYun2023cüildəAzərbaycanınŞuşaşəhərini“Türk

DünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”elanetməsininxalqımızaböyük
qüruruhissiyaşatdığınısöyləyənAnarKərimovTürkdünyasının
zənginliyinigöstərməküçünbukimibirgə layihələrinəhəmiyyə
tiniqeydedib.Nazirliyinmədəniyyətsahəsindəhəyatakeçirdiyi
layihələrəTürkƏməkdaşlıqvəKoordinasiyaAgentliyi(TİKA)və
YunusƏmrəİnstitutunundəstəkgöstərməsininəhəmiyyətinidiq
qətəçatdırıb.
Türkiyə mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Serdar Çam

Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində iştirakından böyükməmnun
luğunu bildirib, yüksək təşkilatçılığa görə nazirə təşəkkür edib.
O,Türkiyəninbusərgidə“fəxriqonaqölkə”kimiiştirakınınikiöl
kəarasındamünasibətlərindavamlı inkişafındanxəbərverdiyini
söyləyib,bukimilayihələrinbeynəlxalqsəviyyədədahagenişşə
kildətəqdimedilməsinəümidvarolduğunubildirib.
Görüşdəmədəniyyətsahəsindəgələcəkəməkdaşlığadairfikir

mübadiləsiaparılıb.
SondaAnarKərimov2022ciildəŞuşanın270illiyimünasibə

tilənazirlik tərəfindən təsisolunanxatirənişanınıSerdarÇama
təqdimedib.

***
NazirAnar

Kərimovokt
yabrın5də
İranınmə
dəniyyətvə
islamiirşad
nazirinin
müaviniYasər
Əhmədvənd
ilədəgörüşüb.
VIIIBakı

Beynəlxalq
KitabSərgisi
çərçivəsindəgerçəkləşəngörüşzamanıikiölkəarasındadost
luq,əməkdaşlıqmünasibətininbundansonradainkişafedəcəyi
nəinamifadəolunub.
İranın kitab sərgisində iştirakını yüksək qiymətləndirən Anar

Kərimovbelətədbirlərinyazarvənaşirlərarasındakörpürolunu
oynadığınıvurğulayıb,İranınAzərbaycandakıSəfirliyivəİranMə
dəniyyətMərkəzivasitəsiləölkələrimizarasındamədəniəlaqələ
rindavamlıinkişafetdiyinibildirib.
Sərgiyə dəvətə görə təşəkkürünü bildirən Yasər Əhmədvənd

qarşılıqlıəməkdaşlıqçərçivəsindəAnarKərimovu2023cüilinmay
ayındaTehrandakeçiriləcəkbeynəlxalqkitabsərgisinədəvətedib.
Görüşdətərəfərimaraqlandıranbirsıraməsələlərinmüzakirəsi

aparılıb.

Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinə 
Türkiyədən 40 nəşriyyat qatılıb

TürkiyəVIIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisinəgenişheyətləqa-
tılıb.Qardaşölkənisərgidə40nəşriyyattəmsiledir.Oktyabrın
5-dəsərgiməkanındaTürkiyəMədəniyyətvəTurizmNazirliyi-
ninstendininaçılışmərasimiolub.

TürkiyəmədəniyyətvəturizmnazirininmüaviniSerdarÇambildi
ribki,sonzamanlarölkədəkitabaolanmaraqartıb.Müxtəlifdillərdə
kitablartürkdilinətərcüməedilir.O,AzərbaycanMədəniyyətNazirli
yinətəşəkküredib,sərgidəiştirakedənnəşriyyatlaravəsərgiyəqa
tılanyazarlarauğurlararzulayıb.
MədəniyyətnaziriAnarKərimovbildiribki,Türkiyəninbusər

gidəgenişheyətlə iştiraketməsihamınısevindirir:“İnanıramki,
busərginəşriyyatlararasındadaişbirliyiyaradacaq.Azərbaycan
dabuilİstanbuldatəşkilolunacaqkitabsərgisinəfəxriqonaqqis
mindədəvətolunub.Bizbudəvətiməmnuniyyətləqəbuletmişik”.
AnarKərimov“İrəvannecəvarsa–keçmişdənbugünə”kitabını

Türkiyəningörkəmlitarixçialimi,professorİlberOrtaylıyabağışlayıb.
BaşnazirinmüaviniƏliƏhmədovdeyib:“Bucürtədbirlərqar

daşlığımızıdahadamöhkəmləndirirvəillərkeçdikcəbubirlikda
ha damöhkəmlənəcək. Türkiyənin tədbirdə belə geniş şəkildə
iştiraketməsibizimüçünqürurdur”.
Sonraklassiktürkmusiqisindənnümunələrsəsləndirilib.

Rusiya stendində ədəbiyyat müzakirələri
Oktyabrın5-dəVIIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisiçərçivəsində
Rusiyastendinindəaçılışıolub.

Tədbirdə
Rusiyanın
ölkəmizdəki
səfiriMixail
Boçarnikov,
RusiyaFede
rasiyasının
Rəqəmsalİnki
şaf,Rabitəvə
KütləviKom
munikasiyalar
Nazirliyinin
Kitabsənayesi
departamentininrəhbəriVladimirQriqoryev,“Rossotrudniçest
vo”agentliyininnümayəndəsiİrekZinnurovvəyazıçıYevgeniya
Vodolazkinaçıxışediblər.
Bildirilib ki,Azərbaycan unikal yerdir. Bu torpaqda tarix boyu

müxtəlifxalqlarbirarayagəliblər.Azərbaycanindidəxalqlarıbir
yerətoplayır,birbirlərinibaşadüşməyəçağırır,onlaramultikultu
raldəyərləraşılayır.
RusiyaFederasiyasıstendindəmüxtəlif tədbirlər təşkilolunur.

YazıçıAfanasiMamedovlaşairAlinaTalıbovaarasındaBakıhaq
qındadialoqkeçirilib.Oktyabrın6daVIIIBakıBeynəlxalqKitab
Sərgisi çərçivəsində yazıçı NinaDaşevskaya və “Literaturnaya
qazeta”nınredaktoruMaksimZamşevin iştirakı ilə “ədəbiyyatda
musiqi”mövzusundamüzakirəkeçirilib.

əvvəli səh. 1-də
Nazir vurğuladı ki, mədəniy

yətimizinböyükhamisi, ümum
milli lider Heydər Əliyev hələ
sovet Azərbaycanına rəhbərliyi
dövründəədəbi irsimizə,kitaba
diqqət və qayğı göstərib: “Bö

yük şair və mütəfəkkirlərimizin
adlarıəbədiləşdirilib,təbliğiisti
qamətindəmühümaddımlaratı
lıb.1982ciildəölkəmizdəVaqif
Poeziya Günlərinin keçirilməsi
Azərbaycan milli ədəbiyyatı
nın təntənəsi idi. Bu diqqət və
qayğı hazırda Prezident İlham
Əliyev tərəfindən davam etdiri
lir. Torpaqlarımızın düşməndən
azad edilməsindən sonra Şu
şada 2021ci ildə Vaqif Poezi
yaGünləri bərpaolundu vəbu
il ikinci dəfə gerçəkləşdi. Bu il
Azərbaycanədəbiyyatınındörd
görkəmli nümayəndəsi – Xur
şidbanuNatəvanın190,Əhməd
Cavadın 130, Hüseyn Cavidin
140,ÖmərFaiqNemanzadənin
isə150illiyidövlətsəviyyəsində

qeyd edilir. Natəvanın yubileyi
münasibətilə“Məclisiüns”ədə
bi məclisi azad Şuşada bərpa
edildi”.
Sərgi haqqında danışanAnar

Kərimov bildirdi ki, “Şuşa İli”nə
həsr olunan kitab bayramında
10dan çox ölkə, 100dən artıq
yerli və xarici nəşriyyat iştirak
edir. Beş gün davam edəcək
sərgi müddətində müxtəlif for
matdaümumilikdə200dən çox
tədbir təşkil olunacaq: “Xüsu
si olaraq qeyd etmək istəyirəm
ki,builki sərgimizin fəxriqonağı
qardaşTürkiyəCümhuriyyətidir.
Sərgidə Türkiyə mədəniyyət və
turizm nazirinin müavini Serdar
Çamınrəhbərliyi ilənümayəndə
heyəti iştirakedir.Bizəminikki,

Türkiyəninbusərgidə iştiraket
məsiikiölkəarasındakitabdöv
riyyəsi, kitab sənayesi və ədə
biyyatla bağlı bütün sahələrdə
əməkdaşlığın inkişafına öz töh
fəsiniverəcək”.
AnarKərimovçıxışınınsonun

da kitab bayramı münasibətilə
bütün kitabsevərləri təbrik etdi,
sərgiiştirakçılarınauğurlararzu
ladı.
Türkiyəmədəniyyət və turizm

nazirininmüaviniSerdarÇamçı
xışedərəkPrezidentRəcəbTay
yib Ərdoğan və nazir Mehmet
Nuri Ersoyun salamlarını tədbir
iştirakçılarınaçatdırdı.44günlük
Vətənmüharibəsindəqazanılan
Zəfərdən sonra belə tədbirlərin
keçirilməsinin böyük əhəmiyyət

kəsb etdiyini vurğulayan nazir
müavinisərginintəşkilindəəmə
yiolanhərkəsəminnətdarlığını
bildirdi.
AzərbaycanYazıçılarBirliyinin

sədri, Xalq yazıçısı Anar sərgi
nin bütün xalqımızın, ən əsası
isəyazıçılarınbayramıolduğunu
söylədi.
Çıxışlardan sonra sərginin

rəmziaçılışınıbildirənlentkəsil
di. Tədbir iştirakçıları sərgimə
kanı, stendlərlə yaxından tanış
oldular.
Oktyabrın9dəkdavamedəcək

VIII Bakı Beynəlxalq Kitab Sər
gisi “Caspian Event Organisers”
(CEO) şirkətinin təşkilati dəstəyi
iləhəyatakeçirilir.

Nurəddin

Bakıda böyük kitab bayramı
“Hər bir xalqın böyüklüyü onun ədəbiyyatının zənginliyi və 

kitaba münasibətindən də asılıdır”

VIIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisininmaraqlıtədbirvətəqdimatlardan
ibarətzənginproqramıvar.Oktyabrın5-dəsərgiçərçivəsindəmədə-
niyyətnaziriAnarKərimovunBakıDövlətUniversiteti(BDU)vəAzər-
baycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversitetinin(ADMİU)kitab-
xanaçılıqvəinformasiyaixtisasıüzrəməzunlarıiləgörüşükeçirildi.

Bakı Ekspo Mərkəzində ger
çəkləşəngörüşdəçıxışedənAnar
Kərimov Mədəniyyət Nazirliyinin
kitabxanainformasiya sahəsi üz
rə apardığı islahatlardan söz aç
dı. Dedi ki, hazırda nazirliyin ta
beliyində olan mərkəzləşdirilmiş
kitabxana sistemlərində işçilərin
20 faizi ixtisaslı kadrlardır: “Bu
sahənin inkişafı üçün ən başlıca
meyarlardan biri məhz peşəkar
mütəxəssislərincəlbolunmasıdır.

Bu istiqamətdəhəmşəfafığı tə
minetməküçün,həmdəmüvafiq
sahəüzrəəməkbazarındarəqa
bətinformalaşdırılmasıməqsədilə
nazirliyintabeliyindəolankitabxa
nalarda işəgötürmə prosesi artıq
test vəmüsahibəmərhələsindən
ibarət olmaqla imtahanla həyata
keçiriləcək”.
Nazirbildirdi ki, artıq imtahan

prosesini tənzimləyən qaydalar
datəsdiqolunub:“Sizlərbupro

sesin ilk iştirakçılarısınız. Əmi
nəmki,qazandığınıznəzəritəc
rübə,əldəetdiyinizbilikvəpeşə
hazırlığınız vasitəsilə ölkədə ki
tabxana sahəsinin inkişafınaöz
töhfələrinizi verəcəksiniz. Bəzi
ləriniz karyeranıza regionlarda,
bəziləriniz isə Bakı şəhərində
başlamaq arzusunda olduğunu
zuifadəetmisiniz”.
AnarKərimovməzunlarıtəbrik

edərək onlara gələcək işlərində
uğurlararzuladı.
BDUnun Kitabxanaçılıqin

formasiya fakültəsinin dekanı,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosentƏləmdarCabbarlıvurğu
ladı ki, Azərbaycanda kitabxa
nasahəsinədiqqətvəqayğının
ənənələrivar:“UluöndərHeydər
Əliyevhərzamankitabxana işi
nə,kitabxanaçıəməyinəyüksək
qiymət verib. Bu ənənələr Pre
zident İlham Əliyev və Birinci
vitseprezident Mehriban Əliye

va tərəfindən layiqincə davam
etdirilir. Mədəniyyət naziri Anar
Kərimovunməzunlarlabugünkü
görüşünü də bu ənənələrin da
vamı kimi yüksək qiymətləndiri
rik.Mənilkdəfəbizimfakültənin
məzunlarınınnazirsəviyyəsində
qəbulununşahidioluram”.
Azərbaycan Milli Kitabxana

sınındirektoru,professorKərim
Tahirovqeydetdiki,bu ilBDU
nun Kitabxanaçılıqinformasiya
fakültəsinin4nəfərməzunuelm
ocağındaişlətəminolunub.
MədəniyyətNazirliyiKitabsə

nayesişöbəsininmüdiriAkifMa
rifidiqqətəçatdırdıki,hərikiuni
versitet üzrə 20212022 tədris
ilinin 178 nəfərməzunu arasın
dan20nəfərişlətəminolunmaq
üçün seçilib. Seçilən gənclərin
hərbiri ilə fərdiqaydadamüsa
hibəaparılıb.
Sonda görüş iştirakçıları ilə

xatirəşəkliçəkdirildi.

Kitabxana işinə 
gənc kadrlar gəlirlər

Mədəniyyət naziri BDU və ADMİU-nun 
məzunları ilə görüşüb

Gənclər Kitabxanası sərgiyə geniş çeşiddə kitablar gətirib

RespublikaGənclərKitabxana-
sıdaVIIIBakıBeynəlxalqKitab
Sərgisinə200-dəkaddakitab
gətirib.Onlarınarasındakitab-

xananınbuilelanetdiyi“Nəşrlərin
satınalınmasımüsabiqəsi”nəticə-
sindəəldəedilənkitablarüstünlük
təşkiledir.

Bundan əlavə, kitabxananın sten
dində Fikrət Əmirovun 100, Əhməd
Cavadın 130, Hüseyn Cavidin 140,
Ömər Faiq Nemanzadənin 150, Xur
şidbanuNatəvanın190illikyubileylə
rinəvə“Şuşaİli”nəhəsrolununnəşr
ləryeralır.

MilliMəclisindeputatlarıQənirəPa
şayeva, Əziz Ələkbərli, AMEAnın
M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
nun baş direktoru, akademik Teymur
Kərimli,filologiyaelmləridoktoru,pro
fessorQəzənfərPaşayev,Albaniyanın
“FanNoli”nəşriyyatınındirektoruRex
hep Hida və başqaları kitabxananın
stendiniziyarətediblər.
Oktyabrın7dəRespublikaGənclər

Kitabxanasınınnəşrəhazırladığı“Sən
azadsan!”kitabınıntəqdimatmərasimi
keçiriləcək.Kitabda20yəyaxıngənc
yazarınAzərbaycanınşanlıZəfərtari
xi–44günlükmüharibəyəhəsrolun
muşəsərləritoplanıb.

Bakı Ekspo Mərkəzində Milli Kitabxananın təqdimatları 

MilliKitabxanaVIIIBakı
BeynəlxalqKitabSər-
gisindəzənginstendlə
təmsilolunur.Sərginin

ilkgünü“Şuşatarixisənədlərdə
(MilliKitabxananınfondundan)”
kitabının,“Bizsənidirçəldəcəyik,
əzizŞuşa!”adlıelektronməlumat
bazasınıntəqdimatıkeçirilib.

Baş nazirin müavini Əli Əhmədov,
mədəniyyətnaziriAnarKərimov,Tür
kiyəninmədəniyyətvəturizmnazirinin
müavini Serdar Çam, Milli Məclisin
Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə
Paşayeva,BeynəlxalqTürkMədəniy
yəti və İrsi Fondunun prezidenti Gü
nay Əfəndiyeva və digər rəsmilər, yerli və
xariciqonaqlartəqdimatdaiştirakediblər.
Milli Kitabxananın direktoruKərimTahirov

qonaqlarastendinmüxtəlifbölmələrindəkiki
tablar, kitabxananın əməkdaşları tərəfindən
hazırlanmış“Bizsənidirçəldəcəyik,əzizŞu
şa!”elektronbazasıhaqqındaməlumatverib.

Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanmış
“Şuşa tarixi mənbələrdə” biblioqrafiya kita
bından da söz açan direktor bildirib ki, bu,
kitabxananınŞuşayahəsrolunanikincibib
lioqrafiknəşridir.
AMEAnın vitseprezidenti, akademik İsa

Həbibbəylibildiribki,biblioqrafiyakitabıQara

bağın,onuntacıolanŞuşaşəhərininta
rixininöyrənilməsindətədqiqatçılarüçün
bələdçi rolunu oynayacaq.O həmçinin
diqqətə çatdırıb ki, Ədəbiyyat İnstitutu
MədəniyyətNazirliyivəMilliKitabxana
nın “Qarabağa kitabla gedək!” kampa
niyasınaqoşularaq1000nüsxəyəyaxın
kitabhədiyyəedib.
Oktyabrın 6da sərgidə Mədəniyyət

NazirliyivəMilliKitabxananınbirgətəş
kilatçılığıilə“XurşidbanuNatəvan”bib
lioqrafiya kitabının, eləcə də “Xurşid
banu Natəvan” adlı elektron məlumat
bazasının təqdimat mərasimi keçirilib.
Milli Kitabxananın direktoru, professor
KərimTahirovnəşrhaqqındaməlumat
verib.

AzərbaycanYazıçılarBirliyininkatibi İlqar
FəhmibiblioqrafiyanınNatəvanınyubileyinə
birtöhfəolduğunuqeydedib.
TədbirdəiştirakedənRusiyaDövlətKitab

xanasının prezidenti Viktor Federov bildirib
ki,təqdimedilənbiblioqrafiyarustədqiqatçı
larıüçündəqiymətlinəşrdir.
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əvvəli səh. 1-də
Nazirdiqqətəçatdırdıki,növ

bətimərhələdəbukitabınxarici
dillərətərcüməedilməsidəplan
laşdırılır. Beynəlxalq ictimaiyyət
bilməlidir ki, indiki Ermənistan
ərazisi olan İrəvan tarixi Azər
baycantorpağıdır.Onundaəya
nisübutlarıməhzİrəvandaolan
tarixiirsimizdir.
AMEAnın Nizami adına Ədə

biyyat İnstitutunun baş direktoru,
akademik İsa Həbibbəyli bildirdi
ki, Azərbaycan tarixşünaslığında
İrəvanməsələsidahaçoxErmə
nistanmövzusununtərkibhissəsi
kimi öyrənilib. Kitabın ən böyük
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,
burada İrəvan qalası haqqındakı
rəvayətlərdən, İrəvan şəhərinin
salınmasından başlayaraq günü
müzəqədərdövrü,onunətrafında
olan məsələlər zəngin arxiv sə
nədləri, ilkin mənbələr əsasında
ictimaiyyətə təqdimedilir: “İrəvan
şəhəriniXIXəsrinortalarınaqədər
idarə edənlərin hamısı azərbay
canlılarolub.Buvəyadigərfaktlar
birdahaonugöstərirki,İrəvanbir
mənalışəkildəAzərbaycanşəhəri
olub.Kitabdatədqiqedilənbütün
problemlərQərbiAzərbaycan ta
rixi və həmin bölgə üzrə həyatın

bütün sahələrinə dair materiallar
kontekstində nəzərdən keçirilib.
Bu da kitabın əhəmiyyətini daha
da artıraraq, onu bu sahə üzrə
unikalmənbəyəçevirib”.
AMEAnınA.Bakıxanovadına

Tarix İnstitutununbaşdirektoru,
tarixüzrəelmlərdoktoru,profes
sorKərimŞükürovbildirdiki,ki
tabdailkdəfəolaraqAzərbayca
nıntarixiİrəvanşəhərikompleks
şəkildətədqiqedilib:“Kitababa
xandaonunüzərindəkirəngdiq
qəti cəlb edir. Bu rəng təsadüfi
seçilməyib, İrəvan xanlığının
bayrağından gələn bir rəngdir.
HəminrənginfonundaAzərbay

canmədəniirsininbirnümunəsi
olanGöyməscidverilib.Bu,İrə
vanınmüsəlman şəhəri olması
nınbirgöstəricisidir”.
DahasonratarixçiSəbuhiHü

seynov kitab haqqındaməlumat
verdi.Dediki,kitabınbirincifəsli
İrəvan şəhərinin coğrafiyası və
tarixinin əsas dövrlərindən bəhs
edir.Növbəti  fəsildəermənilərin
və Ermənistan dövlətinin İrəva
nın azərbaycanlı əhalisinə qarşı
etniktəmizləməsiyasəti,üçüncü
fəsildəİrəvanşəhərivəümumən
Qərbi Azərbaycanın (indiki Er
mənistan ərazisi) toponimiyası
və epiqrafik abidələri araşdırılıb.

Dördüncü fəsildə Azərbaycanın
mədəniyyət mərkəzlərindən bi
ri kimi Azərbaycan dilinin İrəvan
dialekti, oradaAzərbaycan mək
təblərivəmüəllimləri,folklor,ədə
bimühit,mətbuat,teatr,memarlıq
vəs.məsələləröyrənilib.Beşinci
fəsil İrəvan tarixinin erməni sax
talaşdırıcıları haqqındadır. İrəvan
şəhərində Azərbaycan mədəni
və tarixi irsinin sonuncu yadigarı
–Təpəbaşıməhəlləsinintarixi,bu
günüvəmühafizəsiməsələləriisə
nəşrinaltıncıfəslindəaraşdırılıb.
Kitab strukturu, irəli sürülən

problemlərin əhatə dairəsi və
həllinəgörəAzərbaycan irəvan
şünaslığınaböyük töhfə olmaq
la onun yeni istiqamətlərini də
müəyyənetməyəimkanverir.
Qeydedəkki,kitabMədəniyyət

Nazirliyininmüvafiq əmri ilə təs
diqolunmuşNəşrplanınıntərtibi
vənəşriyyatməhsullarınınsatına
lınmasıüzrəkomissiyanınqərarı
naəsasən,“Aspoliqraf”MMCnin
mətbəəsindəçapolunub.Kitabın
elmiməsləhətçisimədəniyyətna
ziriAnar Kərimov, layihənin rəh
bərivəelmiredaktoruAMEATarix
İnstitutununbaşdirektoru,profes
sorKərimŞükürovdur.

Nurəddin

“İrəvan necə varsa: keçmişdən bu günə”
Qədim yurd yerimizin tarixi-mədəni irsi haqqında kitab

Azərbaycan xalqlar arasında sülh və 
əməkdaşlığa öz töhfəsini verir

Xəbərverdiyimizkimi,ADAUniversiteti,universitetinİnkişafvə
DiplomatiyaİnstitutuvəUNESCOüzrəAzərbaycanRespubli
kasıMilliKomissiyasınınbirgətəşkilatçılığıiləsentyabrın24də
təlimproqramıbaşlayıb.TəliməAfrikanın14ölkəsininUNESCO
üzrəmillikomissiyalarınınbaşkatiblərivənümayəndələricəlb
olunub.

Oktyabrın4dəBeynəlxalqMuğamMərkəzindəmədəniyyətna
ziriAnarKərimovuntəlimproqramıiştirakçılarıiləgörüşükeçirilib.
QonaqlarısalamlayanAnarKərimovUNESCOnunaliməqsə

diolanirqindən,cinsindən,dilindənvədinindənasılıolmayaraq,
təhsil,elmvəmədəniyyətsahələriüzrəxalqlarınəməkdaşlığını
genişləndirməkyoluiləsülhünvətəhlükəsizliyinmöhkəmlənməsi
prinsiplərinəAzərbaycanındaöztöhfəsiniverdiyinibildirib.
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən2008ciildəirəlisürülənmə

dəniyyətlərarası dialoqa dair “Bakı Prosesi” qlobal platforması
haqqındadanışanAnarKərimovvurğulayıbki,ölkəmizinbeləbir
hərəkatıntəşəbbüskarıkimiçıxışetməsininəsassəbəbiərazisin
dətarixənfərqlidinimənsubiyyətiolanmillietnikqrupların,icma
larınvəzənginmədənimüxtəlifiyinolmasıdır.
NazirhəmçininMədəniyyətNazirliyitərəfindənötənilirəlisürülən

“Mədəniyyət naminə sülh” (Peace4culture) beynəlxalqplatforması
haqqındadaməlumatverib,layihəninəhəmiyyətinidiqqətəçatdırıb.
SonraADAUniversitetində ixtisasartırma proqramlarının rəh

bəriNərgizİsmayılovatəlimkursuhaqqındadanışıb.Qeydedib
ki, proqramın əsas məqsədi Azərbaycanın Afrika ölkələri ilə
UNESCOçərçivəsindəmövcudolanəməkdaşlıqmünasibətləri
nininkişafetdirilməsi,sözügedənregiondaölkəmizbarədəməlu
matlılığınartırılması,eləcədəişğaldanazadolunmuştorpaqları
mızdabərpaquruculuqişlərihaqqındayeniliklərinçatdırılmasıdır.
NərgizİsmayılovatəlimproqramınınAzərbaycanvəAfrikaölkə

lərininUNESCOüzrəmillikomissiyalarıarasındaəməkdaşlığıvə
ikitərəfiəlaqələrigücləndirəcəyinəümidvarolduğunubildirərək,tə
liməgöstərdiyidəstəyəgörəMədəniyyətNazirliyinətəşəkküredib.
SondaqonaqlarBeynəlxalqMuğamMərkəziilətanışolublar.
Qeydedəkki,oktyabrın8dəbaşaçatacaqproqramıniştirakçı

larıAzərbaycanınUNESCOnunDünyaİrsiSiyahısınadaxilolan
məkanlarınıdaziyarətedəcəklər.

Hərbi attaşelər Edilli kəndindəki 
kütləvi məzarlığa baş çəkiblər

Xəbərverildiyikimi,Xocavəndrayonununişğaldanazadolun
muşEdillikəndindəermənilərtərəfindənqətləyetirilmişazər
baycanlılarınbasdırıldığınövbətikütləviməzarlıqaşkaredilib.

Oktyabrın 6da
Azərbaycandaakk
reditəolunmuşdip
lomatik korpusun
hərbiattaşeləriküt
ləvi məzarlığa baş
çəkiblər. Müvafiq
dövlətqurumlarının
əməkdaşları onla
ra kənd ərazisində
aparılmışqazıntıiş
ləri, tapılmış insan

qalıqlarıiləbağlıətrafıməlumatveriblər.
Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji

AnatomiyaBirliyinindirektoruƏdalətHəsənovbildiribki,kütləvi
məzarlıqdaayaqlarıbağlanmış12nəfərinsümükləriaşkarlanıb:
“Bizdəolanməlumatagörə,Edillidəonlarla vətəndaşımızqətlə
yetirilərəkbuərazilərdəbasdırılıb.İndiyədək25şəxsəaidqalıqlar
tapılıb.Axtarışişləridavametdirilir”.
İlkinqənaətəgörə,kütləviməzarlıqdaəsirlikdəöldürülənazər

baycanlıhərbçilərbasdırılıb:“Hamısınınayağında“pressipi”var.
Onlarınbəzilərindədəlikdəvar.Buhaldalaboratoriyadaaraşdı
rılacaq.BaşProkurorluqhərbirqalıqbarədərəyverəcək.Eks
pertizazamanıqoyulansuallaraaydınlıqgətiriləcək”.

Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır...
SumqayıtRMİ
SumqayıtşəhərNi
zamiGəncəviadı
naKitabxanaklu
bunəməkdaşları
Vətənmüharibəsi
şəhidiEldarAb
dullayevinailəsini
ziyarətediblər.

***
Ağcabədi şəhə

rindəki Qəhrəmanlar parkında Vətənmüharibəsi şəhidiAnar Cə
fərovunanımmərasimi keçirilib.MərasimdəAğcabədiRayon İcra
HakimiyyətininbaşçısıRafilHüseynov,AğcabədiRMİninrəisiQalib
Həsənovdaiştirakediblər.

***
Yevlax rayonu

nun Kövər kəndin
də Vətən mühari
bəsi şəhidlərinin
xatirəsinə abidə
inşa olunub. Abi
dənin açılış məra
simində şəhər İc
ra Hakimiyyətinin
başçısı Anar Tağı
yev çıxış edərək
şəhidlərimizin əziz

xatirəsinin xalqımız tərəfindən daima uca tutulduğunu bildirib.
TədbirdəBərdəRMİnin tabeliyindəkiYevlax şəhərMədəniyyət
MərkəzininəməkdaşlarıvəKövərkəndtamortaməktəbininşa
girdlərişəhidlərinxatirəsinəhəsrolunmuşkompozisiyanümayiş
etdirib,şeirlərsəsləndiriblər.

Bölgələrdən qısa xəbərlər

MasallışəhərindəyerləşənXIXəsrə
aidhamamərazisində“Abidələrimizi
qoruyaq”devizialtındaiməcilikkeçirilib.
AksiyadaMədəniyyətüzrəElmiMetodi
kivəİxtisasartırmaMərkəzinindirektoru
SəadətXələfbəylivəmərkəzinkollektivi,
MasallıRMİninrəisiBəxtiyarQılıncov,
həmçininrayondakımədəniyyətmüəssi
sələrininəməkdaşlarıiştirakediblər.

Masallı rayon Nizami Gəncəvi adına Mə
dəniyyət Mərkəzində “Bölgə eksperimental
teatr” truppasının “Həyat tablosu” tamaşası
nümayiş etdirilib. Nümayişdən sonraMədə
niyyətMərkəzisolistlərininifasındavətənpər
vərlikmövzusundamahnılarsəsləndirilib.

***
AğdaşRMİZərdabrayonMKSninMərkəzi

Kitabxanasındaümummilli liderHeydərƏliye

vin3oktyabr1993cüildəAzərbaycanRespub
likasınınPrezidentiseçilməsiiləəlaqədar“Tarix
yaradaninsan”başlıqlıtədbirkeçirilib.Tədbirdə
uluöndərinAzərbaycandövlətçiliyinininkişafın
damüstəsnaxidmətlərindənbəhsolunub.

***
KürdəmirRMİİmişlirayonMərkəziKitab

xanasında yazıçıhüquqşünas, detektiv he
kayə və romanlarmüəllifi ƏlisəfaAzayevlə
görüş keçirilib. “Məni eldən soruşun” adlı
tədbirdə rayon ziyalıları, yazarlar, fəal oxu
cular,məktəblilər,mədəniyyətmüəssisələri
ninəməkdaşlarıiştirakediblər.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMədəniyyətMər

kəzində“BugününvəgələcəyinşairiNiza
miGəncəvi...”adlı tədbirkeçirilib.Tədbirdə
mərkəzinkurstələbələriNizamiGəncəvinin
şeirlərindən parçalar söyləyib, dahi şairin
qəzəllərinəyazılmışmahnılarısəsləndiriblər.
SondaNizaminin əsərlərinə çəkilmiş rəsm
lərdənibarətsərginümayişetdirilib.

***
ŞəkiRMİOğuzrayonMərkəziKitabxanası

nınəməkdaşlarışəhərH.Babayevadına1saylı
tamortaməktəbin9cusinfində“Gəncəterroru”
mövzusundainformasiyasaatıkeçiriblər.

***

Ağstafa RMİ Ağstafa şəhər H.Arif adına
Uşaqmusiqiməktəbində “Yolhərəkətiqay
dalarınariayətedək”başlıqlıtədbirkeçirilib.
DYPninəməkdaşıElvinAydınovşagirdlərə
yolhərəkətiqaydalarıhaqqındaətrafıməlu
matverib.MəktəbindirektoruArifƏliyevyol
hərəkətiqaydalarınınpozulmasısəbəbindən
baş verə biləcək bədbəxt hadisənin önlən
məsi üçün belə maarifəndirici tədbirlərin
əhəmiyyətinivurğulayıb.

***
AğcabədiRMİAğcabədirayonHeydərƏli

yevMərkəzində“Zəfərinilkmüjdəçisi–Cəb
rayıl” adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə “Ruhu
muzunqələbəsinaminə”adlısərginümayiş
olunub.

Hazırladı: N.Məmmədli

5oktyabr–BeynəlxalqMüəllimlərGünü
1966cıildəUNESCOnunqərarıilətəsis
edilib.ƏlamətdargünAzərbaycandada
genişşəkildəqeydolunur.Təhsilmaarif
sahəsindəçalışanlarınpeşəbayramımü
nasibətiləyerlərdəkimədəniyyətmüəs
sislərindədətədbirlərkeçirilib.

Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin
(RMİ)təşkilatçılığıiləAğdaşrayonHeydərƏli
yevMərkəzində“Müəllimömrü”adlıtədbirke
çirilib.Tədbirdəregional idarəninəhatəetdiyi
Ağdaş,Göyçay,UcarvəZərdabrayonlarında
fəaliyyət göstərən uşaqmusiqi və incəsənət
məktəbininmüəllimləri,rayonİcraHakimiyyəti
aparatınınişçiləri,ortaməktəblərinmüəllimləri
vəmədəniyyətişçiləriiştirakediblər.

***
AğstafaRMİTovuzRayonTarixDiyarşü

naslıq Muzeyinin əməkdaşları Beynəlxalq
MüəllimlərGünümünasibətilə7saylıkörpə
ləreviuşaqbağçasınıziyarətediblər.

***

SabirabadRMİnin tabeliyindəkiuşaqmu
siqi məktəblərində çalışan müəllimlərin bir
qismiiləSabirabadrayonHeydərƏliyevMər
kəzində görüş keçirilib. Ötən ildən etibarən
ənənə halını alan görüşdə idarə rəisi Fərid
Qurbanzadə çıxış edərək Beynəlxalq Müəl
limlər Günü münasibətilə müəllimləri təbrik

edib,işlərindəonlarauğurlararzulayıb.Sonra
müəllimlər regional idarənin fəxri fərmanları
ilətəltifolunub.

***

Gəncə RMİ Gəncə şəhər Heydər Əliyev
MərkəzivəMKSnin16nömrəlikitabxanafi
lialı“Zəfərtariximiziyazantarixmüəllimi”möv
zusundaVətənmüharibəsininşəhidmüəllimi
RəşadMəmmədovunailəsiiləgörüşkeçirib.
GəncəşəhərMKSninMərkəziKitabxana

nınUşaqşöbəsi isə“Mənimsevimlimüəlli
mim”adlıtədbirtəşkiledib.Tədbirdəşagird
lər söylədikləri şeirlərlə müəllimlərini təbrik
ediblər.

“Muzeyi peşəkardan öyrənək” layihəsi Biləsuvarda
MədəniyyətNazirliyitərəfindənhəyata
keçirilən“Muzeyipeşəkardanöyrənək”
layihəsidavamedir.Layihəüzrənövbəti
təlimseminarBiləsuvarRMİBiləsuvar
HeydərƏliyevMərkəzindəkeçirilib.

Tədbirdə regional idarənin nəzdində
fəaliyyətgöstərənBiləsuvar,Salyan,Neft
çala, Cəbrayıl rayon tarixdiyarşünaslıq
muzeyləri, rəsm qalereyaları və Heydər
Əliyevmərkəzlərinindirektorları, baş fond
mühafizlərivəməsulişçiləriiştirakediblər.
AzərbaycanMilliİncəsənətMuzeyininelmi

işlərüzrədirektormüavini,Əməkdarmədə
niyyət işçisiXədicəƏsədovatərəfindənişti
rakçılaramuzeyfondlarındaqorunanekspo
natların sənədləşmə işi, onların mühafizəsi
üçün təlimatauyğunşəraitin təşkili,elmi in
ventarizasiyahaqqındaməlumatverilib.Tə
limdəhəmçininmuzeyəazyaşlıuşaqlarınvə
gənclərincəlbedilməsiməqsədiləlayihələrin

hazırlanması,muzeylərinsosialşəbəkələrdə
təbliği üçün maraqlı məlumatların davamlı
olaraq yenilənməsi və s. məsələlərlə bağlı
tövsiyələrverilib,müzakirələraparılıb.
Layihəninilinsonunadəkdigərregionlar

üzrə muzey müəssisələrinin əməkdaşları
üçüntəşkilidənəzərdətutulur.

Musiqi məktəbi müəllimlərinin 
ifasında “Arşın mal alan”

BərdəRMİMingəçevirşəhərÜzeyirHacı
bəyliadına11illikMusiqiməktəbininmüəl
limləritərəfindəndahibəstəkarın“Arşın
malalan”operettasınıntamaşasınümayiş
olunub.

MingəçevirDövlətDramTeatrınınsəhnəsin
dənümayişolunantamaşamaraqlaqarşılanıb.
Tamaşaya Mingəçevir teatrının baş rejis

soru Vüsal Mehrəliyev quruluş verib. Rejis
sorassistentiİbrahimTürksoy,musiqirəhbəri
məktəbinmüəllimi İradəXəlilova, layihərəh
bəriisəBərdəRMİninrəisiVəsiləMöhsümo
vadır.
Tamaşadansonraidarərəisiçıxışedərəkbu

kimilayihələrindavamlıolacağından,Qaraba
ğınzənginmədəniirsinintəbliğivətanıdılması
istiqamətindəgörülənişlərdənsözaçıb.

Qaranlığa işıq saçanlar...
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Ədəbiyyat,dramaturgiyavəteatrsənətiiləbağlımüza
kirələrdəəsasproblemkimimüasirpyeslərinüzərində
dayanılır.Təbiiki,ədəbinümunələrinmövzuvəideyası,
işlənmətexnikası,səhnənintələblərinəuyğunluğuda

aktuallıqkəsbedir.

Dramaturqvəssenaristkimi
daha çox vətəndən kənarda
tanınan İsmayıl İman hesab
edir ki, bu gün yazarlarımız
dramaturgiyaya, teatrlarla
əməkdaşlığa maraq göstər
mirlər. Amma buna rəğmən
pyesləryazır.

– İs ma yıl müəl lim, bu qey
ripo pul yar sa hə yə si zi han sı 
ma raq gə tir di?
– Əvvəl maraq göstərirdim.

Daha doğrusu, məni narahat
edən mövzulara bu formada
münasibət bildirmək istəyirdim.
Sonradanbumaraqdahaciddi
halaldıvəfəaliyyətistiqamətinə
çevrildi. Dramaturgiya artıq se
vibseçdiyimyaradıcılıqyoludur.

– Bəl kə pyes lə ri niz və on la rın 
səh nə yə qo yul du ğu teatr la ra 
nə zər sa laq? 
–Yaxşısualdır.Maraqlı,həm

də kədərli. Çünki mənim ölkə
mizdə teatrlar tərəfindən səh
nəyə qoyulan əsərlərim azdır.
Düzdür, eksperiment olaraq
qoyulan, birdəfəlik tamaşalar
çoxdur.Ammayalnızbirəsərim
daimi repertuaradüşmək imka
nı qazanıb. “Balaca, yaramaz
məxluq”pyesimƏməkdar incə
sənət xadimiBəhramOsmano
vun quruluşunda Dövlət Gənc
TamaşaçılarTeatrındahazırlan
dıvəsəhvetmirəmsə,23dəfə
oynanıldı.Vəssalam.

– Sə bəb nə dir?
– Çünki bizim teatrlarımız

əsasənkonservativdir.Olabilər,
bu kimlərinsə xoşuna gəlmə
sin. Amma bütün hallarda fakt
faktdır.Teatrımız yeniliyə, fərqli
formavəüslublaragözlərinidə,
qulaqlarınıdaqapayıb...

– Səhv et mi rəm sə, son ola raq 
pye si ni zin sə si Qa za xıs tan
dan gəl di.
–Bəli, bu günlərdəQazaxıs

tanagetmişdim.Almatıda“Şam”
teatrında “Astara bağları” pye
siməsasında“№37”adlı tama
şa hazırlandı. Premyera ma
raqla qarşılandı. İndi sizinlə o
an keçirdiyim hissləri bölüşüm:

xoşbəxtəm,başqaölkədə,baş
qa insanlar qarşısında mənim
mətnim səslənir, özü də qazax
dilində. Eyni zamanda həm də
özümüçoxbədbəxthisselədim.
Çünki istərdim ki, bu mətn öz
vətənimdəsəslənsin.Hərçəndo
əsəri56iləvvəlyazıbbirneçə
yerə təqdim etmişdim. Amma,
təəssüf ki, kimlərsə görmədi,
seçmədi,səhnəyəçıxarmadı.

– Bil di yim qə də ri lə əsa sən rus 
di lin də ya zır sı nız. Əsər lə ri ni zi 
ki tab ha lın da çap et dir mə mi
si niz...
– Ümumiyyətlə, materialları

toplamışam və kitab halına sa
lacam. 15ə yaxın pyesim var.
Böyükpyesləri,uzunfikirlərivə
mətnləri heç də hamı sevmir,
qəbuletmir.Bugüntamaşaçıya
səhnədən uzunmətnlər demək
olmur.Üstəlik onun səhnə həlli
dəmürəkkəbləşir.

– Çağ daş dra ma tur gi ya mız 
xü su sən son iki il də da ha çox 
tən qid ob yek ti nə çev ri lib. O 
cüm lə dən 44 gün lük mü ha ri
bə nin, qa zan dı ğı mız Zə fə rin 
səh nə də tə cəs sü mü ilə bağ lı...
–Gəlin,birazgeriyəqayıdaq.

Son 30 il ərzində deməzdim ki,
ədəbibədii nümunələr yaranma
dı.Yaşadığımızdərdiniçindənçı
xışedərəknəisəyazıbyaratmaq
üçün kifayət qədər uzun zaman
idi. Amma olmadı. Demirəm ki,
yazılmadı. Sadəcə, arzu olunan
səviyyəyə çatmadı. İndi isə son
iki il ərzində biz hələ də o anın
içindəyik.Sonhadisələrdəbunu
hasiletdi.Məncə,birazvaxtda
keçməlidir.Ümumiyyətlə,bu,sifa
rişləalınanbirmövzudeyil.

– Siz də bir çox həm kar la rı nız 
ki mi da nı şır sı nız. De yir si niz, 
vaxt keç mə li dir. Səh nə, sə nət 
va si tə si lə mil li, ta ri xi, mə də ni 
təb li ğa tı mı zı yu ba dan vaxt?...
– Yaxşı, onda statik düşün

məkvəyazmaq,mövzuxatirinə
onukonveyerəçevirməknəqə
dərdoğrudur?

– Qa ra bağ möv zu sun da əsə
ri niz var mı?

– 2020ci ildəQarabağmöv
zusunda pyes yazmağa başla
dım. Birinci Qarabağ mühari
bəsi vəAprel döyüşlərini əhatə
edirdi.Əslində,ideyabeynimdə
çoxdan dolaşırdı. Məqam gəldi
və onu yazıya çevirmək ehti
yacım yarandı. Təsəvvür edin,
pyesinsonredaktətarixi2020ci
ilin26sentyabrıoldu.Sonrabaş
verənləri yaxşıbilirsiniz.Mövzu
ədəbi gündəm mənasında ak
tuallığını itirdi və mən onu bir
kənaraqoydum.Beləcə,başqa
reallıqdayazılanəsərortayagə
lənəqədərQarabağ,onuntaleyi
ilə bağlı tam fərqli bir mənzə
rəhasiloldu.Əslində,opyesin
mövzusu maraqlı idi və yəqin
ki,hansısabirkeçidləonayeni
dən qayıdacağam... Dünyamız,
proseslər teztezdəyişir.Məsə
lən, pandemiya ilə bağlı bütün
mətnlər artıq gülməli görünür.
Yaradıcılıq sərbəstlik tələb edir
vəprosesiniçindəyazılanəsər
lətəəssüratəsasındayazılanın,
təbii ki, fərqi olur. Bir müddət
əvvəl Aprel döyüşləri barədə
ssenari yazmışdım. Bədii film
çəkiləcəkdi.İlkinprosesgedirdi.
Təəssüf ki, pandemiya düşdü,
ardıncamüharibəvəortayayeni
mövzular,yenireallıqlarçıxdıvə
oişdəyarımçıqqaldı.Ammabu
mövzuda sənədli pyes yazmaq
istəyirəm.Hələkiaxtarışdayam.

– Əs lin də, mü ha ri bə möv zu
sun da sə nəd li pyes üçün ye
tə ri qə dər möv zu var.
– Bəli, sözsüz ki, var. Qalır

onu ədəbi materiala çevirmək,
səhnə texnikası və tələblərinə
uyğunpyeshalınasalmaq.

– Bu gün kü Azər bay can dra ma
tur gi ya sın dan söh bət açar kən 
onu dün ya ədə biy ya tı kon teks
tin dən təc rid olun muş şə kil də tə
səv vü rə gə tir mək düz gün de yil.
–Məncə, ümumilikdə proses

getmir deyə birmənalı olaraq
paralellikaparabilmirəm.

– Bu ba rə də ni yə be lə pes si
mist si niz?
– Pessimist olsaydım, ümu

miyyətlə,buişləməşğulolmaz
dım. Sadəcə, özümə teztez
bu sualı verirəm: niyə bu işlə
məşğulam? Nəticəyə baxanda,
əslində, cavabım da ağır olur.
Başqaölkələrdəəsərlərimsəh
nəyə qoyulur, dramaturq kimi
qəbulolunuramvəbununsayə
sindəyazdıqlarımın lazımoldu
ğunubilirəm.Özteatrmühitimi
zin ümidinə qalsaydım, çoxdan
yazıpozunuburaxıbgetmişdim.

– Da ha çox han sı möv zu lar da 
ya zır sı nız? Bəl kə seç di yi niz 
möv zu və ya naş ma cəl be di ci 
gəl mir?
–Olabilər(gülür).Mənimüçün

konkret mövzu və ya fərd yox
dur.Dahaçoxsosialmövzularda
işləyirəm. Cəmiyyətdəki parça
lanma, bərabərsizlik, insanların
mənəvi aşınması, qısacası, hə
yatdan qaçış mövzuları. So
nuncuməndədaha teztezolur.
Müşahidə edirəm, daxili emosi
yasüzgəcimdənkeçirirəmvəilk
təəssüratladayazıram.Budaha
təbiialınır.Mənümumiaxınaqo
şulmağıqəbuletmirəm.Düzdür,
müəllifolaraqpyesiminyaradıcı
lıqtaleyinidədüşünürəm.Amma
mövzumaraqlıolmasa,alınmaz.

Çalışıram ümumbəşəri mövzu
lara toxunum, həm də ölkəmiz,
insanlarımız haqqında təsəvvür
yaradım...

– Dü şü nür sü nüz ki, bi zim hə
qi qət lə ri miz, elə gö tü rək Qa
ra bağ möv zu su nu – bü tün ta
ma şa çı lar üçün ey ni də rə cə də 
ma raq lı və va cib dir?
– Universal, yəni bəşəri də

yərlər fonunda versək, niyə də
olmasın? Müharibə, işğal, in
sanların taleyi, cəmiyyətin ona
münasibətitəxminəneynidir.

– Ol du ğu nuz öl kə lər də ta ma
şa çı ma ra ğı ne cə dir? 
–TəkcəRusiyayox,digəröl

kələrdədətamaşaçınəsliyeni
dir,tələbkardır,zövqlüdür,cəsa
rətlidir.

– Bəl kə ak tual möv zu lar se çir
lər, ya da ək si nə, klas si ka dan 
qo pa bil mir lər?
– Əslində, bütün rejissorlar

üçün bir fikir hakimdir: ölmüş
dramaturqla işləmək daha ra
hatdır.Çünkinəetirazetmir,nə
dəmüzakirə.Sənrejissor, teatr
olaraqheçbirfikirayrılığıyaşa
mırsan.

– Bəl kə dra ma turq la rın təq di
mat mey da nı yox dur?
–Onagörədəyazanyoxdur.

Lap gəncdir, yazdı, neyləyəcək
onu? Əsəri alınmırsa, maddiy
yatı qoyaq bir yana, haradasa
səhnəyə qoyulmursa,müzakirə
edilmirsə, niyə yazsın? Özümə
görədemirəm.Mənruscayazı
ramvəbilirəmki,haradasaözü
nəyoltapacaq,sərhədlərikeçə
cək. Demirəm ki, onlar mütləq
repertuara çıxacaq. Amma hər
halda, oxunur, müzakirə edilir,
qısacası, özünə yol tapmağa
çalışır...Başqalarıəsərininəet
sin,haraversin?

– Mə sə lən, böl gə teatr la rı na. 
Hər pyes ya zan he sab edir ki, 
onun əsə ri müt ləq aka de mik 
teatr da səh nə yə qo yul ma lı dır...
–Yaxşıdırsa,niyədəyox?Ha

mımızoralardaqoyulanəsərlə
ri da bilirik axı. Digər tərəfdən,
mənimüçünbölgüfərqiyoxdur,
təkiyaxşıtamaşaalınsınvəre
pertuardaqalabilsin.

– Ye ri gəl miş kən, han sı sa 
böl gə teat rı ilə əla qə niz var
mı?
– Hazırda iki teatrla iş gedir.

Baxın, burada da fərdi qayda
da. Mən isə ümumi prosesin,
gedişatın davamlılığının tərəf
darıyam.Sanki ölkədə birbirini
tanımaqproblemivar.

– Am ma si zin dra ma tur gi ya ilə 
bağ lı dəs tək alan la yi hə ni zi də 
xa tır la yı ram.
– Düzdü, 2020ci ildə Mədə

niyyət Nazirliyi və Azərbaycan
Teatr Xadimləri İttifaqı “British
Council Azərbaycan”ın dəstəyi
ilə “Yeni dudman” müasir dra
maturgiya müsabiqəsi elan et
mişdi.Əfsuski,pandemiyaonu
da yarımçıq qoydu və aylarla
zəhmət çəkdiyim iş də ortada
qaldı.

– Siz cə, dra ma tur gi ya mız cə
sa rət li de yil, teatr lar is tə mir, 
yox sa re jis sor lar hə lə də dü
nən də ili şib qa lıb lar?
–Məncə, hamı nə isəetmək

istəyir. Rejissorlar lap çox istə
yir. Sonda teatrları, repertuar
siyasətini, nəzarət sistemini qı
nayırlar.Sizəbirfaktdeyim.Bi
zimistedadlırejissorumuzİradə
Gözəlovapyesaxtardığınıdeyir
vəgürcüdostumənionatəqdim
edir. Bizim öz ölkəmizdə birbi
rimizdən xəbərimiz yoxdur. Ba
yaq dediyim rabitəsizliyə daha
birsübut.

– Mə nə elə gə lir ki, bu ümid
siz lik fo nun da heç Azər bay
can ta ma şa çı sı nın fik ri si zin 
üçün ma raq lı de yil... 
– Niyə, əksinə. Rus dilində

yazsamda,əsərlərimbaşqaöl
kələrdəsəhnələşdirilsədə,mən
daimbizim tamaşaçınındafikir
vərəyibarədədüşünürəm.

– Ha zır da nə ya zır sı nız?
– Bir ailə hekayəsi – ana və

övlad münasibətləri ilə bağlı
pyesüzərində işləyirəm.Bayaq
dediyimkimi,insanlararasında
kımünasibət,onlarındaxilidün
yasımənidahaçoxcəlbedir...

– Uğur ol sun.

Söhbətləşdi: H.Nizamiqızı

Memarlıq abidəsi olan binanın təmir 
layihəsi Dövlət Xidmətinə təqdim edilib

Xəbərverildiyikimi,paytaxtınSəbailrayonunda,Neftçi
lərprospekti51ünvanındakıtarixmemarlıqabidəsiolan
binadaqanunvericiliyintələblərigözlənilmədəntəmirişləri
aparılır.TəmirişlərihəminbinadayerləşənSəfərbərlikvə
HərbiXidmətəÇağırışüzrəDövlətXidmətitərəfindənhəyata
keçirilir.

BununlabağlıMədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQo
runması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətitərəfindən“Ta
rixmədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, sözügedən quruma
xəbərdarlıqedilmişdi.
BundansonraSəfərbərlikvəHərbiXidmətəÇağırışüzrəDöv

lətXidməti tərəfindən tarixi tikilidə aparılacaq təmirbərpa işlə
rinin layihəsiMədəni İrsinQorunması, İnkişafıvəBərpasıüzrə
DövlətXidməti ilərazılaşdırılmasıüçüntəqdimolunub.Qanun
vericiliyintələblərinəuyğunşəkildəhəminlayihəyəmütəxəssis
lərtərəfindənbaxılaraqrəyveriləcək.

Bakıdakı Rus Evində Yeseninin yaradıcılığına 
həsr olunmuş tədbir

BakıdakıRusEvində(RusiyaİnformasiyavəMədəniyyətMər
kəzi)məşhurrusşairiSergeyYeseninə(18951925)həsrolun
muşmusiqilibədiigecətəşkilolunub.Tədbirdəşairinyaradı
cılığınınmüxtəlifnəsillərdənolanpərəstişkarlarıiştirakediblər.

BədiirəhbəriLarisaTarusovaolan“Günay”uşaqteatrınınüzv
ləriYeseninintəbiətəhəsrolunmuşşeirlərindənibarətkompozi
siyatəqdimediblər.
Azərbaycan Mədəniyyət Fondu sədrinin birinci müavini,

Əməkdar mədəniyyət işçisi Rafiq Kəşanlı da şairin şeirlərini
söyləyib. Xalq artisti, kinorejissor Oqtay Mirqasımov, rusiya
lışair,AzərbaycanYazıçılarBirliyininfəxriüzvüEldarƏhədov
vəgəncaktrisaLaləHəsənovaşairinhəyatvəyaradıcılığından
söhbətaçıblar.
TədbirdəYeseninmuzeyinin (AMEANizamiGəncəvi adına

MilliAzərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin  tərkibində S.Yesenin
adına AzərbaycanRusiya ədəbi əlaqələr mərkəzi) direktoru
NatəvanMustafayeva vəAzərbaycanınRusdilli TəhsilMüəs
sisələriMüəllimləriAssosiasiyasınınsədriLyubovYakuninada
çıxışediblər.

Dramaturqun  səhnə  arzuları

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinintəşkilatçılığıiləMər
dəkanMədəniyyətSarayında“Qonağımızvar”layihəsinin
növbətiqonağıXalqartisti,AzərbaycanKinematoqrafçılar
İttifaqınınsədri,görkəmliaktyorRasimBalayevolub.

Tədbirdə Xəzər Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Elşən
Salahov, Bakı Şəhər Mədəniy
yətBaş İdarəsinin rəisi İbrahim
Əliyev,XalqrəssamıƏşrəfHey
bətov, rayon ictimaiyyəti və sə

nətsevərləriştirakediblər.
Baş idarədən bildirilib ki, əv

vəlcə Azərbaycan Respublika
sınınDövlətHimnisəsləndirilib,
şəhidlərinəzizxatirəsibirdəqi
qəliksükutlayadedilib.

AparıcıGünayFirudinqızısə
nətkarın həyat və yaradıcılığı
haqqında danışıb. Sonra Ra
simBalayevinçəkildiyi“Nəsimi”,
“Babək”,“DədəQorqud”,“Cavid
ömrü”vəbaşqafilmlərdənfraq
mentlərnümayişolunub.
Rasim Balayev sənət yolun

dan,millikinematoqrafınhazırkı
vəziyyətindən söz açıb, kinoda
yaratdığıobrazlar,sevdiyi rollar

haqqındadanışıbvə iştirakçıla
rımaraqlandıransuallaracavab
verib.
XəzərrayonicrabaşçısıElşən

Salahov,BakıŞəhərMədəniyyət
Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Əli
yev aktyorun Azərbaycan kino
sənətinətöhfələrindənbəhsedib
lər.Qeydolunubki,onunçəkildi
yi filmlər Azərbaycan kinosunun
parlaqsəhifələrinitəşkiledir.

Bakılısirksevərlər,xüsusəndəazyaşlılarpayızfəsliningəlməsiilə
rəngarəngvədolğunproqramlısirkmövsümününaçılışınısəbir
sizlikləgözləyirlər.BununəzərəalanBakıDövlətSirkininəmək
daşlarıdaseyrçilərinitəəccübləndirməküçünyenilikləretməyə,
dünyacaməşhursirkproqramlarınınqastrolsiyahısınapaytaxtımı
zıdadaxiletməyəçalışırlar.

Bu dəfə də Bakı sirki yeni
mövsümdə “Beynəlxalq sirk:
festival qalibləri” adlı proqramı
təqdimedəcək.
Bununla bağlı oktyabrın 5də

mediamənsublarıiləgörüşkeçi
rənBakıDövlətSirkinindirektor
əvəziNahidAğayevvəsirkus
tası, proqramlar üzrə təşkilatçı,

Dünya Sirk Sənəti Festivalının
mükafatçısı Allahverdi İsrafilov
qarşıdakı yaradıcı təşəbbüslər
haqqındadasözaçdılar.
Allahverdi İsrafilov qastrol

proqramıbarədəməlumatverdi.
Bildirdiki,proqram14oktyabr–
27noyabr tarixləriniəhatəedə
cək.Oktyabrın 12də isə şəhid

vəqaziailələriüçünxüsusinü
mayişnəzərdətutulub.
Görüşdə milli sirk mütəxəs

sisləri, sirk sənətinin növləri və
ötənmüddət ərzində təşkil olu
nan sirk truppasından da söh
bətaçıldı.NahidAğayevsirkdə
uzun illərdən sonra zəruri tə
mirbərpaişləriningörüldüyünü,
heyvanların saxlama yerlərin
dəntamaşaçısalonuvəmanejə
qədərhissələrinmüasir tələblər
səviyyəsinəgətirildiyinibildirdi.
Əməkdaşlıq layihələrinin milli

truppanınpüxtələşməsi və inki
şafınaxidmətedəcəyinibildirən
N.Ağayev beynəlxalq təcrübə
li mütəxəssisləri dəvət etməklə
sirkməktəbini formalaşdırmağa
can atdıqlarını dedi: “Əslində,
Azərbaycanda sirk artistləri ye
tişdirən məktəb, ixtisas sahəsi
yoxdur.Burada,sadəcə,bu işə
sevgisi və fiziki imkanları olan

insanlarciddiməşğulolaraqöz
lərini tapmağa çalışırlar. Biz də
bunun üçün mühit formalaşdır
mağa, şərait yaratmağa çalışı
rıq.Onlarıseçibzamanındaye
tişdirmək,yeniyetməvəgəncləri
sirk sənətinin növləri üzrə püx
tələşdirmək üçün də vaxta ehti
yacvar.Bununəzərəalaraqbu
istiqamətdə danışıqlar aparırıq.
Müxtəlifməşhur sirk proqramla
rının səfəri də gənc sirk əmək
daşları üçün ustad dərsi rolunu
oynayacaq.Bu,təcrübəmübadi
ləsinədəzəminyaradacaqvəar
tistlərimiz yetişdikcə birgə proq
ramlarıntəşkilinənailolacağıq”.
Sirk rəhbərimilli truppadabu

sənətin müxtəlif növləri üzrə
gənclərin,pəhləvanlar,jonqlyor
lar,illüzionistlər,akrobatvərəqs
nömrələrini göstərən artistlərin
olduğunudedi.

Həmidə

Payızın sirk sürprizləri
Bakı Dövlət Sirki oktyabrın 14-də qapılarını 

tamaşaçılara açacaq

“Qonağımız var” layihəsində Rasim Balayevlə görüş
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Azər bay can la Cə nu bi 
Af ri ka Res pub li ka sı 
(CAR) ara sın da dip lo-
ma tik əla qə lər 1992-ci 

il 29 ap rel ta ri xin də qu ru lub. 
2011-ci il dən Azər bay ca nın 
bu öl kə də sə fir li yi fəaliy yət 
gös tə rir. Cə nu bi Af ri ka Res-
pub li ka sı nın (CAR) Tür ki yə-
də ki sə fi ri xa nım Di puo Ber ta 
Let sat si-Du ba ey ni za man da 
Azər bay can da da akk re-
di tə olu nub. Onun la söh-
bə ti miz də iki öl kə ara sın da 
mə də niy yət, tu rizm və di gər 
sa hə lər də mü na si bət lə rə 
to xun duq.

– Xa nım sə fi r, Azər bay can la 
CAR ara sın da əla qə lə rin sə-
viy yə si ni ne cə də yər lən di rir si-
niz?
– Azər bay can la Cə nu bi Af ri ka 

Res pub li ka sı ara sın da sə mi mi, 
qar şı lıq lı hör mə tə da ya nan mü-
na si bət lər var. Biz Azər bay ca nı 
CAR üçün çox st ra te ji bir öl kə 
və tə rəf daş ki mi gö rü rük. Azər-
bay can da sə fi r li yi miz ol ma sa 
da, mü na si bət lə ri miz yax şı dır. 
Bu isə Cə nu bi Af ri ka nın Ba kı-
da təm sil çi li yi ola ca ğı təq dir də 
əla qə lə rin da ha da yax şı la şa-
ca ğı nı de mə yə əsas ve rir. Mə-
sə lən, Azər bay can xal qı Cə nu-
bi Af ri ka təm sil çi lə ri ilə sə ya hət, 
iş gü zar və di gər mə sə lə lər də 
ün siy yət qu ra bi lə cək lər.

– Eti mad na mə ni zi təx mi nən 
iki ay ön cə Azər bay can Pre-
zi den ti nə təq dim et di niz. Bu 
həm də si zin Azər bay ca na 
ilk sə fə ri niz idi. Təəs sü ra tı nı-
zı bil mək ma raq lı olar dı... 
– Pre zi dent lə  gö rü şü müz 

qı sa sür sə də, şa hid ol dum ki, 
cə nab İl ham Əli yev öl kə lə ri miz 
ara sın da əla qə lə rin in ki şa fın-
da ma raq lı dır. Hət ta dip lo ma tik 
ba xım dan be lə öl kə lə ri miz ara-
sın da əmək daş lıq da hu ma nist 
möv qe yi var ki, bu, çox önəm li-
dir. Azər bay ca na gə lin cə, hə lə lik 
Ba kı nı gö rə bil dim. Gö zəl şə hər-
dir. Azər bay can xal qı nın qo naq-
pər vər li yi ni, mət bəx mə də niy yə-
ti ni xü su si qeyd et mək is tər dim. 
Ye mək lə ri niz çox rən ga rəng dir.

– Mə də niy yət de miş kən, öl kə-
lə ri miz ara sın da mə də ni əla-
qə lə rin qu rul ma sı ba rə də nə 
de yə bi lər si niz?
– Biz Azər bay can la mə də niy-

yət sa hə sin də əmək daş lıq et mək 
is tə yi rik. Bu nun la bağ lı la yi hə 
də ha zır la mı şıq. Mən An ka ra da 
Azər bay ca nın Müs tə qil lik Gü nü 
ilə bağ lı bir təd bir də iş ti rak et dim. 
Rən ga rəng mə də ni nü mu nə lər 
– fərq li və xoş rəqs lər, ifa lar gör-
düm. Azər bay can mə də niy yə ti 
də bi zim ki ki mi çox şa xə li dir. He-
sab edi rəm ki, bu əla qə lə ri qur-
maq üçün ön cə Azər bay can da  
fəx ri kon sul lu ğu mu zun, nü ma-
yən də li yin açıl ma sı nı və fəaliy-
yə ti ni tə min et mə li yik.

– CAR həm də dün ya da məş-
hur tu rizm is ti qa mət lə rin dən 
bi ri dir. İki tə rəfl  i əla qə lər də bu 
sa hə nin təş vi qi üçün nə ki mi 
ad dım lar atı la bi lər?
– Bi zim priori tet lə ri miz dən ən 

va ci bi ün siy yət dir. Ün siy yət və 
ye nə də ün siy yət. Çün ki öl kə-
miz də Azər bay can haq qın da 
çox az adam bi lir. Elə Cə nu bi Af-
ri ka haq qın da da si zin öl kə niz də 
yə qin az ada mın mə lu ma tı var. 
Tu riz min qar şı lıq lı təb li ği, ta nı-
dıl ma sı üçün uy ğun st ra te gi ya 
ol ma lı dır. Bu nun üçün me diada 
da ha çox mə lu mat la rın ya yıl ma-
sı, tu rizm agent lik lə ri, ho tel lər, 

qi da mə də niy yə ti ba rə də mə-
lu mat lan dır ma nın apa rıl ma sı 
va cib dir. Bu is ti qa mət də kom-
mu ni ka si ya st ra te gi ya mı zı da 
yax şı laş dır maq is tə yi rik.

– İki öl kə ara sın da aviareys lə-
rin açıl ma sı müm kün dür mü?

– Ya xın gə lə cək də bir ba şa 
uçuş lar müm kün ol ma ya caq. 
La kin tu rizm müəy yən va si tə-
lər lə təş viq edi lə bi lər. Mə sə lən, 
qrup lar qar şı lıq lı ola raq sə fər 
edib, öl kə lə ri kəşf edə bi lər lər. 
Bir ba şa da vam lı reys lər in di lik 
real de yil, am ma çar ter reys lə-
ri müm kün dür. Əgər öl kə lə ri miz 
ara sın da ra zı laş ma olar sa, bu 
reys lə ri sa də cə, tu rist lər üçün 
de yil, hər iki öl kə də iş qur maq 
is tə yən in ves tor lar, biz nes men-
lər üçün də təş kil edə bi lə rik.

– Ümu miy yət lə, Azər bay can-
da akk re di tə olun muş dip-
lo mat ola raq iki tə rəfl  i əmək-
daş lıq da han sı is ti qa mət lə ri 
priori tet gö rür sü nüz?
– Əsas hə də fi  miz Azər bay-

can hö ku mə ti ilə ti ca ri-iq ti sa di 
əla qə lə rin ar tı rıl ma sı üçün irə li 
sü rü lən tə şəb büs lə ri də yər lən-
di rib, bu əla qə lə rin həc mi ni ar-
tır maq dır. Çün ki pan de mi ya nın 
ya rat dı ğı çə tin lik lər nə ti cə sin də 
ti ca rət əla qə lə ri miz çox zəifl  ə-
yib. De di yim ki mi, Azər bay ca nı 
CAR üçün st ra te ji bir öl kə, Af ri-
ka qi tə si ba xı mın dan isə st ra te ji 
tə rəf daş ki mi gör dü yü müz üçün 
bu nun sıx iq ti sa di mü na si bət lər-
də də tə za hür et mə si ni is tə yi rik. 

CAR Af ri ka Kon ti nen tal Azad Ti-
ca rət Zo na sı nı təş viq edir. Bu, 
Af ri ka da təx mi nən 1,3 mil yard 
in sa nın mal və xid mət lə ri üçün 
ən bö yük va hid ba zar ya rat maq 
və Af ri ka nın iq ti sa di in teq ra si ya-
sı nı də rin ləş dir mək üçün la yi-
hə dir. CAR da bu la yi hə nin bir 

his sə si dir. Azər bay ca nı xü su-
si lə neft, qaz, neft məh sul la rı 
təc hi za tın da bi zə dəs tək ve rə 
bi lən tə rəf daş he sab edi rik. 
Di gər priori tet lə ri miz mə də niy-
yət, tu rizm, ix rac, xalq lar ara-
sın da əla qə lə rin in ki şa fı dır.

– Azər bay ca nın re gion da kı 
ye rin dən söz düş müş kən, öl-
kə miz uzun il lər Er mə nis ta-
nın iş ğa lı al tın da qal mış tor-
paq la rı nı azad et di. Bu gün 
Azər bay can re gion da da vam lı 
sül hün tə rəf da rı dır, am ma Er-
mə nis tan hə lə də sər həd də 
təx ri bat lar tö rə dir. Bu ba rə də 
fi k ri ni zi  bil mək is tər dik.
– Azər bay can Pre zi den ti cə-

nab İl ham Əli ye və eti mad na mə-
mi təq dim edən də qı sa söh bə-
ti miz za ma nı o, bu ba rə də söz 
aç dı, mü ha ri bə nin ar tıq ba şa 
çat dı ğı nı, Azər bay ca nın və böl-
gə nin ri fa hı üçün ye ni qu ru cu luq 
iş lə ri nin ola ca ğı nı de di. Bu po-
zi tiv fi  kir lər biz də bö yük ümid lər 
ya ra dır. Əl bət tə, mü ha ri bə lər, 
mü na qi şə lər çox üzü cü dür. Azər-
bay can-Er mə nis tan sər hə din də 
baş ve rən son ha di sə lə ri də iz lə-
yir dik. Bu gün dün ya nın bir sı ra 
yer lə rin də hər bi mü na qi şə lər var.  
Ona gö rə də mü na qi şə lə rin sülh 
yo lu ilə həl li bi zim priori te ti miz 
ol ma lı dır. Da ha çox əmək daş lıq 
sa hə lə ri nə diq qət et mə li yik.

– Xa nım Di puo Ber ta Let sat si-
Du ba, Tür ki yə və Azər bay ca-
na sə fi r tə yi na tı nı ne cə qar şı-
la dı nız? Ümu miy yət lə, qa dın 
üçün dip lo mat ol maq çə tin 
de yil ki?
– Sə fi r tə yin olun ma ğım mə-

nim üçün çox hə yə can ve ri ci idi. 
Onu da de yim ki, bu, mə nim ilk 
dip lo ma tik mis si yam dır. Pre zi-
den ti miz zəng edib Tür ki yə yə 
sə fi r tə yin olun du ğu mu bil di rən-
də çox se vin dim. Çün ki mən 24 

il hö ku mət də iş lə mi şəm və hər 
za man bir dip lo ma tik və zi fə tut-
ma ğı xə yal et mi şəm. Dip lo mat 
ol maq çox ma raq lı pe şə dir. Bu 
mə nim çox sev di yim bir iş dir. 
Azər bay ca na kon sul tə yi na tı na 
da bir qa dın dip lo ma tın se çil mə-
si nə çox üs tün lük ve rər dim.

– Ma raq lı dır, ni yə qa dın la ra 
bu qə dər önəm ve rir si niz?
– Çün ki öl kə lə rin ço xun da fəx-

ri kon sul lar ki şi lər dir. Mən qa dın-
la ra dip lo ma tik sa hə də də  eti-
mad olun ma sı nın tə rəf da rı yam. 
Qa dın lar qə rar ver mə sə la hiy yə ti 
olan və zi fə lə rə yük səl dil mə li-
dir. Dü şü nü rəm ki, qa dın la ra 
für sət ve ril səy di, bu gün dün ya 
çox fərq li olar dı. Çün ki qa dı nın 
tə biətin də qay ğı keş lik ol du ğu 
üçün o hər ki çik bir nüan sı in-
cə lik lə ri nə ki mi dü şü nüb, da ha 
mə su liy yət li və hər bir mə sə lə ni 
dü zə nə sa lan qə rar lar ve rə bi lər.  
Mən cə, əgər əda lət li qə rar ver-
mə möv qe yi nə sa hib qa dın la ra 
sə la hiy yət ve ril sə, dün ya mı zın 
da ha çox tə rəq qi və iq ti sa di can-
lı lı ğa çev ri lən gə lə cə yi ola caq.

– Bu ya xın lar da An ka ra da Gü-
ney Af ri ka Mil li Mi ras Gü nü  
ke çi ril di. Hər il sent yab rın 24-
də qeyd et di yi niz bu gü nün öl-
kə niz üçün əhə miy yə ti nə dən 
iba rət dir?
– Hə min gün bü tün cə nu bi af-

ri ka lı lar mə də ni kim lik lə ri ni nü-
ma yiş et dir mək, keç miş dən qa-
lan mə də ni mi ras la rı nı qo ru maq 
üçün bir lə şir. Biz vax ti lə öz qə dim 
mə də niy yə ti mi zi ya şat maq üçün 
çə tin lik lər lə üz ləş miş, bö lün mə-
yə mə ruz qal mış bir cə miy yə-
tik. Am ma son ra so sial laş dıq və 
bü tün ləş dik. Yə ni hər kəs fər di 
ola raq keç miş dən qa lan mə də ni 
mi ra sı nı qo ru maq üçün özün də 
bir mə su liy yət hiss et mə li dir. Ona 
gö rə də CAR Kons ti tu si ya sı na 
gö rə, 24 sent yabr da Gü ney Af-
ri ka nın Mə nə vi Mi ras və Müs tə-
qil lik Gü nü nü mil li bay ram ola raq 
qeyd edi rik. İn san la rı mı za mə-
də niy yət, mət bəx, sə nət, mu si qi 
ki mi fərq li sa hə lər də öz mə nə vi 
mi ras la rı nı ifa də et mək im kan-
la rı ya ra dı lır. CAR de mok ra tik 
döv lət çi li yə qə dəm qoy duq dan 
son ra mü hüm irə li lə yiş lər qa za-
nıb, irq çi lik və cin si, di ni ay rı-seç-
ki li yə yol ver mə dən in san lə ya-
qə ti nə, hü quq üs tün lü yü nə  çox 
əhə miy yət ve rir. Çün ki bu bi zə 
1948-1994-cü il lər ara sın da öl kə-
ni ida rə edən irq çi, apar teid re ji-
mi nə qar şı azad lıq mü ba ri zə si nin 
əf sa nə vi adı Nel son Man de la dan 
mi ras qa lıb. Məhz onun sa yə sin-
də CAR Af ri ka qi tə si nin ən sa bit 
və in ki şaf et miş öl kə lə rin dən bi ri 
ol ma ğa da vam edir.

Mehparə Sultanova
Ankara

Türkiyədə Qarabağ Zəfərinə həsr olunan
xatirə sikkəsi hazırlanıb

Tür ki yə nin Xə zi nə və Ma liy yə Na zir li yi tə rə fin dən Azər bay ca nın 
Qa ra bağ Zə fə ri ilə əla qə dar gü müş xa ti rə sik kə si ha zır la nıb.

Tür ki yə nin öl kə-
miz də ki sə fi  ri Ca hit 
Bağ cı bu gün lər də 
Azər bay can Pre zi-
den ti nin kö mək çi si 
– Pre zi dent Ad mi-
nist ra si ya sı Xa ri ci 
si ya sət mə sə lə lə ri 
şö bə si nin mü di ri 
Hik mət Ha cı yev lə 
gö rüş də xa ti rə sik-
kə si ni ona hə diy yə 
edib.

Sə fi r bu nun la bağ lı özü nün “Twit ter” he sa bın da pay la şım edib. 
“Tür ki yə haq lı mü ba ri zə sin də so na dək Azər bay ca nın ya nın da-
dır”, – de yə Ca hit Bağ cı qeyd edib.

Səudiyyə Ərəbistanı ilə diplomatik 
münasibətlərin 30 illiyi qeyd olunub 

Okt yab rın 4-də Xa ri ci İş lər Na zir li yin də Azər bay can Res pub-
li ka sı ilə Səudiy yə Ərə bis ta nı Kral lı ğı ara sın da dip lo ma tik 
mü na si bət lə rin qu rul ma sı nın 30-cu il dö nü mü mü na si bə ti lə 
təd bir və sər gi ke çi ri lib. Azər bay ca nın xa ri ci iş lər na zi ri Cey hun 
Bay ra mov və Səudiy yə Ərə bis ta nı nın öl kə miz də sə fər də olan 
xa ri ci iş lər na zi ri şah za də Fey sal bin Fər han əl-Səud təd bir də 
iş ti rak edib lər.

Təd bir də çı xış 
edən Cey hun Bay-
ra mov 30 il ər zin də 
iki döv lət ara sın da 
əla qə lə rin st ra te ji 
tə rəf daş lıq müs tə-
vi si nə yük səl di yi ni 
bil di rib. Səudiy yə 
Ərə bis ta nı nın hər 
za man Azər bay-
can Res pub li ka sı-
nın su ve ren li yi və 
əra zi bü töv lü yü nü 

dəs tək lə di yi de yən na zir öl kə lə ri mi zin re gional və bey nəl xalq for-
mat lar da da fay da lı əmək daş lı ğı nın ol du ğu nu söy lə yib. Ha zır da 
post mü na qi şə döv rün də Azər bay ca nın böl gə də sülh qu ru cu lu ğu-
nun tə rəf da rı və tə şəb büs ka rı qis min də çı xış et di yi diq qə tə çat-
dı rı lıb.

Fey sal bin Fər han əl-Səud iki öl kə ara sın da dip lo ma tik mü-
na si bət lə rin qu rul ma sı nın 30 il li yi mü na si bə ti lə təb rik lə ri ni təd bir 
iş ti rak çı la rı na çat dı rıb. O, ha zır da Azər bay can Res pub li ka sı ilə 
Səudiy yə Ərə bis ta nı Kral lı ğı ara sın da bir sı ra bir gə la yi hə lə rin 
uğur la ic ra olun ma sın dan məm nun luq la bəhs edib. İki öl kə ara-
sın da müx tə lif sa hə lər də əmək daş lı ğın da ha da in ki şaf et di ril mə-
si üçün po ten sialın möv cud ol du ğu vur ğu la nıb.

Son da iş ti rak çı lar Azər bay can ilə Səudiy yə Ərə bis ta nı ara sın-
da dip lo ma tik mü na si bət lə rin 30 il li yi nə həsr edil miş sər gi ilə ta-
nış olub lar.

Qeyd edək ki, Səudiy yə Ərə bis ta nı Kral lı ğı Azər bay can Res-
pub li ka sı nın müs tə qil li yi ni 1991-ci ilin 30 de kabr ta ri xin də ta nı-
yıb. 1992-ci il fev ra lın 24-də iki öl kə ara sın da dip lo ma tik əla qə lər 
qu ru lub.

ATMU tələbələri xaricdə
istehsalat təcrübəsi keçəcəklər

Azər bay can Tu rizm və Me nec ment Uni ver si te tin də (AT MU) 
İs railin öl kə miz də ki sə fi ri nin müavi ni Do ron Peer ilə gö rüş ke-
çi ri lib. Bu ba rə də AT MU-dan mə lu mat ve ri lib. Söh bət za ma nı 
bil di ri lib ki, 2008-ci il dən bu gü nə dək AT MU-nun xey li say da 
tə lə bə si İs railin tu rizm sə na ye si müəs si sə lə rin də pe şə kar 
vər diş lə rə yi yə lə nib lər. Ha zır da uni ver si tet mə zun la rı tək cə öl-
kə mi zin de yil, dün ya nın bir sı ra ho tel lə rin də mə sul və zi fə lər də 
ça lı şır lar. 

AT MU-nun Bey-
nəl xalq əla qə lər şö-
bə si nin mü di ri Or xan 
Mu sa, Tu rizm və qo-
naq pər vər lik fa kül tə-
si nin de ka nı Ba ha dur 
Bi la lov, Kar ye ra və 
kom mu ni ka si ya şö-
bə si nin rəh bə ri Səidə 
Məm mə do va nın iş-
ti rak et di yi gö rüş də 
uni ver si te tin ca ri təd-
ris ilin də də tə lə bə lər 

üçün İs rail də is teh sa lat təc rü bə si nin təş kil ol du ğu vur ğu la nıb. 
ATMU və İs railin tu rizm təh si li ve rən ali təh sil müəs si sə lə ri ara-
sın da sə mə rə li əmək daş lıq im kan la rı nın hə dəfl  ə ri nə zər dən ke-
çi ri lib.

AT MU-da Fran sa nın Azər bay can da kı Sə fi r li yi nin əmək daş lıq 
və mə də niy yət mü şa vi ri Şarl Dö nie ilə ke çi ri lən gö rüş də də tə lə-
bə lə rin bu öl kə də is teh sa lat təc rü bə si keç mə si, həm çi nin bey nəl-
xalq təh sil la yi hə lə rin də bir gə iş ti rak mə sə lə lə ri mü za ki rə olu nub.

AT MU-nun tə lə bə lə ri is teh sa lat təc rü bə si ilə bağ lı ma raq gös-
tər di yi öl kə lər dən bi ri də  Şi ma li Kipr Türk Cüm hu riy yə ti dir. Bu 
mə sə lə Şi ma li Kip rin Azər bay can da kı nü ma yən də li yi nin rəh bə ri 
Ufuk Tur qa ner lə gö rüş də mü za ki rə edi lib.

Diaspor fəalları Helsinkidə məlumatlandırıcı 
aksiya təşkil edib

Fin lan di ya nın pay tax tı Hel sin ki də Er mə nis ta nın öl kə mi zin sər-
hə din də tö rət di yi son təx ri bat lar la əla qə dar mə lu mat lan dı rı cı 
ak si ya ke çi ri lib.

Dias  por  la İş üz  rə Döv  lət Ko  mi  tə  sin  dən bil  di  ri  lib ki, şə  hər vağ -
za  lı  nın və Tuomiokirk  ko kil  sə  si  nin önün  də baş tu  tan ak  si  ya  lar 
Hel  sin  ki Azər  bay  can Evi  nin rəh  bə  ri, “Azər-Türk” Gənc  lər Təş  ki  la -
tı  nın səd  ri Ül  viy  yə Cab  ba  ro  va tə  rə  fi n  dən təş  kil olu  nub.

Azər  bay  can bay  ra  ğı dal  ğa  lan  dı  ran ak  si  ya iş  ti  rak  çı  la  rı “Er  mə -
nis  tan, sülh mü  qa  vi  lə  si  ni im  za  la!”, “Er  mə  nis  tan, re  gion  da  kı kom -
mu  ni  ka  si  ya  la  rı bər  pa et!” və di  gər şüar  la  rın ya  zıl  dı  ğı pla  kat  la  rı 
nü  ma  yiş et  di  rib  lər.

Ak  si  ya ilə ma  raq  la  nan pay  taxt sa  kin  lə  ri  nə Er  mə  nis  ta  nın öl  kə -
mi  zə qar  şı tö  rət  di  yi si  lah  lı təx  ri  bat  lar ba  rə  də mə  lu  mat ve  ri  lib.

Azərbaycanla mədəniyyət sahəsində 
əməkdaşlıq etmək istəyirik

qı sa sür sə də, şa hid ol dum ki, 

hə dir. CAR da bu la yi hə nin bir 

Azər bay can re gion da da vam lı 

“Bizim prioritetlərimizdən 
ən vacibi ünsiyyətdir. Çünki 

ölkəmizdə Azərbaycan 
haqqında çox az adam bilir. 
Cənubi Afrika haqqında 
da sizin ölkənizdə yəqin az 
adamın məlumatı var. Bu 
istiqamətdə kommunikasiya 

strategiyamızı da 
yaxşılaşdırmaq istəyirik”

Mərhum rəssam-pedaqoq Əbdül Şərifovun xatirəsinə həsr olunmuş sərgi 

Xə tai Sə nət Mər kə zin də 
mər hum rəs sam-pe-
da qoq Əb dül Şə ri fo vun 
xa ti rə si nə həsr olun-

muş sər gi açı lıb.

Təd bir də rəs sa mın ya ra dı cı lı-
ğın dan, əsər lə rin dən bəhs edən 
“Sə nə ti ni pay la şa bi lən sə nət kar” 
ad lı ki ta bın təq di ma tı da olub.

Mər kə zin di rek to ru Za hid Əvə-
zov bil di rib ki, sər gi də Əb dül 
Şə ri fo vun yağ lı bo ya ilə ər sə yə 
gə tir di yi əsər lə ri, həm çi nin mər-
hum rəs sa mın tə lə bə lə ri nin əl 
iş lə ri  yer alıb: “İn san var ki, rəs-
sam ola bi lər, an caq pe da qoq 
ola bil məz. Əb dül Şə ri fov uzun 
müd dət Xə tai Sə nət Mər kə zin-
də baş müəl lim ki mi ça lı şıb. Biz 
dost idik. Onun bi zi tərk et mə si 
bi zi çox kə dər lən di rir. Əb dül Şə-
ri fo vun xa ti rə si ni əbə di ləş dir mək 
üçün onun əsər lə rin dən iba rət 
sər gi təş kil et dik”.

Xalq rəs sa mı Arif Hü sey nov 
mər hum həm ka rı nı is te dad lı bir 
sə nət kar ki mi xa rak te ri zə edib: 
“Mən Əb dül Şə ri fo vun sə nə ti nə 
bə lə dəm, an caq bu də fə onun 
əsər lə ri nə ba xan da onu ye ni dən 
kəşf et dim. O, Xə tai Sə nət Mər-
kə zin də vax ti lə ça lı şıb və müəl lim 
ki mi tə lə bə lər ye tiş di rib. Tə lə bə lər 

onun yad da şı dır. İn san nə qə dər 
yad da qa lır sa, o qə dər də se vi lir”.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə-
nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru 
Zi yad xan Əli yev Əb dül Şə ri fo vun 
müəl li mi ol du ğu nu de yib. Bil di rib 
ki, müəl lim lər adə tən məş hur rəs-
sam ol maq id diala rı nı müəl lim li yə 
qur ban ve rir lər. Əb dül Şə ri fov da 

be lə müəl lim lər dən idi.
Əb dül Şə ri fo vun sə nət, tə lə bə 

yol daş la rı və tə lə bə lə ri mər hum 
sə nət kar la olan xa ti rə lə ri ni bö lü-
şüb, Xə tai Sə nət Mər kə zi nin bu 
tə şəb bü sü nü yük sək qiy mət lən-
di rib lər.

Son ra iş ti rak çı lar sər gi ilə ta-
nış olub lar.

“Erasmus+” layihəsi üzrə Fransada təlim proqramı
Av ro pa Ko mis si ya sı nın ma liy yə dəs tə yi və 
Ba kı Biz nes Uni ver si te ti nin koor di na tor lu ğu 
ilə hə ya ta ke çi ri lən “Azər bay can da rek tor lar 
konf ran sı nın ya ra dıl ma sı” ad lı “Eras mus+” 
la yi hə si üz rə ilk tə lim proq ra mı Fran sa da təş kil 
edi lib. 

Fran sa Bey nəl xalq Təh sil Təş ki la tın da ke çi-
ri lən təd bi rə la yi hə kon sor siumu nun üz vü olan 
Azər bay can uni ver si tet lə ri nin rek tor la rı, pro rek-
tor la rı, Azər bay can Res pub li ka sı elm və təh sil 
na zi ri nin mü şa vi ri, di gər sə la hiy yət li uni ver si tet 
nü ma yən də lə ri qa tı lıb lar.

Azər bay can Tu rizm və Me nec ment Uni ver si-
te tin ve ri lən mə lu ma ta gö rə, təd bir də pro rek tor 
Zaur Ba ğı rov və şö bə mü di ri Səidə Məm mə do va 
iş ti rak edib lər.

Təd bir də iş ti rak çı lar ara sın da fay da lı mü za ki-
rə və fi  kir mü ba di lə lə ri apa rı lıb. Ren nes Uni ver-
si te ti nin pre zi den ti Da vid Alis təd bir də on layn 
for mat da çı xı şı za ma nı “Rek tor konf rans la rın da 
ko mi tə lə rin ro lu və fəaliy yə ti” möv zu sun da ge niş 
təq di mat edib. O, konf ran sın tər ki bin də fəaliy yət 
gös tə rən mü va fi q ko mi tə lə rin va cib li yi nə to xu na-
raq on la rın fəaliy yət is ti qa mət lə ri, təş ki la ti st ruk-
tu ru, funk si ya la rı ba rən də təc rü bə lə ri ni bö lü şüb.
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8 okt yabr 1951 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Ba loğ lan Xa noğ lan 
oğ lu Əş rə fov (1951 – 26.4.2021) Ma sal lı ra yo nu nun Bə də lan kən-
din də ana dan olub.

8 okt yabr 1975 – Əmək dar ar tist Rə şid Sə mən dər oğ lu Rza yev 
(1975 – 20.11.2020) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da, 
C.Cab bar lı adı na İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rın da ça lı-
şıb, fi lm lər də çə ki lib.

8 okt yabr 2009 – Ta nın mış ya zı çı, şərq şü nas Əli ba la Qüd rət oğ-
lu Ha cı za də (28.8.1935 – 2009) və fat edib. “İt kin gə lin”, “Əf sa nə siz 
il lər”, “Təy ya rə köl gə si” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

8 okt yabr 2010 – Xalq ar tis ti, ta nın mış vo kal ifa çı sı El xan Yəh ya 
oğ lu Əhəd za də (30.1.1948 – 2010) və fat edib. Aka de mik Mu si qi li 
Teatr da, Döv lət Mah nı Teat rın da ça lı şıb.

8 okt yabr 2021 – Xalq ar tis ti, pro fes sor Ağa ki şi Şəm məd oğ lu 
Ka zı mov (28.6.1935 – 2021) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya, Ope ra 
və Ba let, Gənc Ta ma şa çı lar, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da re-
jis sor iş lə yib. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs de yib. 
“Yük” fi l min də (H.Z.Ta ğı yev) çə ki lib.

9 okt yabr 1918 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Hö ku mə ti nin 
qə ra rı na əsa sən, teatr işi Xalq Maari fi  Na zir li yi nin sə rən ca mı na ve-
ri lib. Na zir li yə möv cud trup pa lar əsa sın da Döv lət Teat rı nı təş kil et-
mək tap şı rı lıb. Döv lət Teat rı nın rəs mi açı lı şı 1919-cu il okt yab rın 
24-də ke çi ril di.

9 okt yabr 1980 – Fəl sə fə elm lə ri dok to ru, pro fes sor Şü ku fə Şa-
mil qı zı Mir zə ye va (20.12.1925 –1980) və fat edib. Es te ti ka ta ri xi və 
nə zə riy yə si nə dair təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

9 okt yabr 1989 – Ta nın mış ya zı çı, şair İs ma yıl Abu zər oğ lu Qa-
ra yev (5.12.1927 – 1989) və fat edib. 

10 okt yabr 1907 – Şair, ədə biy yat şü nas Hüm mət Əli oğ lu Əli za-
də (1907-1941) ana dan olub.

10 okt yabr 1911 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, tər cü mə çi, 
mətn şü nas, Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü Ab-
bas Fət tah oğ lu Za ma nov (1911 – 1.4.1993) Nax çı va nın Şə rur ra-
yo nun da ana dan olub.

10 okt yabr 1912 – Əmək dar ar tist Rza Ab bas oğ lu Na di rov (1912-
1995) Ba kı da do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

10 okt yabr 1935 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Hə mid Ab-
bas (Hə mid Məm mə də li oğ lu Ab ba sov; 1935 – 19.11.1999) ana dan 
olub. Bir çox şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib.

10 okt yabr 1935 – Şair, dra ma turq Şə kər As lan (Şə kər Mir zə oğ-
lu As la nov; 1935 - 13.7.1995) Lən kə ran ra yo nun da ana dan olub. 

10 okt yabr 1939 – Gör kəm li şərq şü nas alim, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok-
to ru el mi də rə cə si al mış ilk azər bay can lı qa dın-ərəb şü nas, pro fes sor 
Aida Nə sir qı zı İman qu li ye va (1939 – 19.9.1992) Ba kı da do ğu lub. 
Ye ni dövr ərəb ədə biy ya tı na dair təd qi qat la rın müəl li fi  dir. Azər bay can 
EA Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun di rek to ru (1991-1992) olub.

10 okt yabr 1976 – Us tad xa nən də, Qa ra bağ mu ğam ifa çı lı ğı 
ənə nə lə ri nin da vam çı sı Ağa ba la Məm məd ba ğır oğ lu Ab dul la yev 
(1910–1976) və fat edib. Fü zu li ra yo nun da ya şa yıb, bir çox xa nən-
də lə rin müəl li mi olub.

10 okt yabr 2015 – Xalq ar tis ti Nu riy yə Əliağa qı zı Əh mə do va 
(26.12.1950 – 2015) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı-
şıb, fi lm lər də çə ki lib.  

11 okt yabr 1919 – Əmək dar ar tist Əy yub Cə fər oğ lu Məm mə dov 
(1919-1978) Nax çı van da do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rı nın akt yo ru olub.

11 okt yabr 1938 – Ya zı çı-jur na list, tər cü mə çi Emil Gü lə li oğ lu 
Ağa yev (1938-2016) Qa za xıs ta nın Çim kənd şə hə rin də do ğu lub. 
“Qa ra gö lün cən ga vər lə ri” bə dii fi l mi nin, sə nəd li fi lm lə rin sse na ri 
müəl li fi  dir.

11 okt yabr 1983 – Xalq ya zı çı sı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Sü-
ley man Hü seyn oğ lu Rə hi mov (22.3.1900 – 1983) və fat edib. Əsər-
lə ri: “Şa mo”, “Ağ bu laq dağ la rın da”, “Meh man”, “Qaf qaz qar ta lı” və s. 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin səd ri olub.

Dün ya
8 okt yabr 1848 – Fla mand əsil li fran sız mu si qi çi si, “İn ter na-

sional” him ni nin bəs tə ka rı Pyer De gey ter (Pier re De gey ter; 1848-
1932) ana dan olub.

8 okt yabr 1892 – Rus şairi, ya zı çı Ma ri na Sve ta ye va (1892 – 
31.8.1941) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qır mı zı at üs tün də” (poema), 
“Mə nim Puş ki nim”, “Əsir ruh” (nəsr) və s.

8 okt yabr 1936 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti, məş hur akt yor Leonid 
Ku ravl yov (1936 – 30.1.2022) ana dan olub. 200-dək fi lm də çə ki lib.

9 okt yabr 1835 – Fran sız bəs tə ka rı Şarl Ka mil Sen-Sans (Char-
les Ca mil le Saint-Saens; 1835-1921) ana dan olub. Ope ra la rı: “Sa rı 
şah za də”, “Sam son və Da li la”, “Gü müş zın qı rov” və s.

9 okt yabr 1862 – Tür ki yə ya zı çı sı Fat ma Ali yə To puz (1862-
1936) İs tan bul da do ğu lub. Türk ədə biy ya tı nın ilk qa dın ro man çı sı 
ki mi ta nı nıb. Əsər lə ri: “Re fet”, “Cöv dət pa şa və za ma nı” və s.

9 okt yabr 1926 – Rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Yev ge ni Evs tiq ne-
yev (1926-1992) ana dan olub. Film lə ri: “Av to mo bil dən qo run”, “Ba-
ha rın on yed di anı”, “İtal yan la rın Ru si ya da ağ la sığ maz ma cə ra la rı”. 

9 okt yabr 1940 – İn gi lis mu si qi çi si, “The Beat les” qru pu nun ya-
ra dı cı la rın dan bi ri Con Len non (John Len non; 1940 – 8.12.1980) 
ana dan olub.

10 okt yabr 1813 – İtal yan bəs tə ka rı Cü zep pe Ver di (Giusep pe 
For tu ni no Fran ces co Ver di; 1813 – 27.01.1901) ana dan olub. “Ri qo-
let to”, “Tra viata”, “Aida” ope ra la rı dün ya mu si qi xə zi nə si nə da xil dir.

10 okt yabr 1892 – Serb-xor vat ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı (1961) laureatı İvo And riç (1892-1975) ana dan olub. Ro-
man la rı: “Drin üzə rin də kör pü”, “Trav nisk xro ni ka sı” və s.

10 okt yabr 1913 – Fran sız ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı (1985) laureatı Klod Si mon (Claude Si mon; 1913-2005) ana dan 
olub. Əsər lə ri: “Far sal dö yü şü”, “Fland ri ya yol la rı”, “Qa dın lar”.

10 okt yabr 1930 – İn gi lis dra ma tur qu, sse na rist, şair, ədə biy-
yat üz rə No bel mü ka fa tı (2005) laureatı Ha rold Pin ter (1930-2008) 
ana dan olub. Pyes lə ri: “Mə şuq”, “Evə qa yı dış”, “İti ril miş za ma nın 
ax ta rı şın da”.

11 okt yabr 1885 – Fran sız ya zı çı sı, şair və dra ma turq, ədə biy-
yat üz rə No bel mü ka fa tı (1952) laureatı Fran sua Mo riak (Fran çois 
Mauriac; 1885-1970) ana dan olub. “Mə həb bət səh ra sı”, “İlan yığ na-
ğı”, “İsa nın hə ya tı”, “Qu zu” ro man la rı, “As mo dey” pye si və s. əsər-
lə rin müəl li fi  dir.

Hazırladı: Vüqar Orxan

8-11 oktyabrXatirə təqvimi

Milli Kitabxanada “Əhməd Cavad – 130” adlı 
elektron daycest hazırlanıb

Əh məd Ca va dın 130 il li yi haq qın da öl kə baş çı sı nın mü va fiq 
sə rən ca mı nın ic ra sı ilə bağ lı Mə də niy yət Na zir li yi nin Təd bir lər 
Pla nı na uy ğun ola raq, Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın əmək-
daş la rı tə rə fin dən “Əh məd Ca vad – 130” ad lı elekt ron day cest 
(xü la sə-top lu) ha zır la nıb. 

Elekt ron day ces tin ha zır lan ma sın da əsas məq səd ge niş is ti fa-
də çi küt lə si ni şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı, öl məz ir si haq qın da dərc 
olun muş ma te rial lar la ta nış et mək dir. 

Əh məd Ca vad ilə bağ lı 2018-2022-ci il lər də döv ri mət buat sə-
hi fə lə rin də dərc edil miş mə qa lə lər araş dı rı la raq seç mə yo lu ilə is-
ti fa də çi lə rin diq qə ti nə təq dim olu nub. Mə qa lə lər il lər üz rə, da xil də 
isə əlif ba ar dı cıl lı ğı ilə ve ri lib.

Gənc heykəltəraşın yaradıcılığında 
Şuşanın tərənnümü

Qa ra ba ğı mı zın in ci si, 
mə də niy yət pay-
tax tı mız Şu şan ta ri xi 
əhə miy yə ti və fü sun-

kar tə biəti ilə daima ya ra dı cı 
şəxs lə rin xü su si diq qə tin də 
olub. 2020-ci ilin Və tən mü-
ha ri bə sin də mü zəf fər Or-
du muz tə rə fin dən iş ğal dan 
azad edi lən qa la-şə hə ri miz 
dir çəl dik cə ya ra dı cı gənc lə-
ri miz də bu möv zu da ye ni 
əsər lər ər sə yə gə ti rir lər. Be lə 
gənc lər dən bi ri də hey kəl tə-
raş Ja lə Əli ye va dır.

Ja lə Əli ye va 1994-cü il də 
Sum qa yıt şə hə rin də ana dan ol-
muş dur. 2015-ci il lər də Əzim 
Əzim za də adı na İn cə sə nət Kol-
le ci nin De ko ra tiv- tət bi qi sə nət 
fa kül tə si ni ke ra mi ka ix ti sa sı üz-
rə bi ti rə rək sə nət yo lu na qə dəm 
qo yub. 2019-cu il də Azər bay can 
Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya-
sın da (AD RA) hey kəl tə raş lıq ix-
ti sa sı üz rə ba ka lavr, 2021-ci il də 

isə ma gistr təh si li ni ta mam la yıb. 
Ha zır da AD RA-nın Hey kəl tə raş-
lıq fa kül tə sin də ema lat xa na mü-
di ri ola raq ça lı şır. 

İlk ya ra dı cı lıq əsər lə ri zə rifl  i yi, 
in cə plas ti ka sı ilə fərq lə nən Ja lə 
Əli ye va ret ro və mil li mu si qi lə rə 
olan sev gi si ni, fi lm lər dən olan 
epi zo dik an la rı, ifa də və duy ğu-
la rı nı de ko ra tiv hey kəl nü mu nə-
lə ri ilə ta ma şa çı ya təq dim edir. 

2020-ci ilin Qa ra bağ sa va şın-
dan son ra isə hey kəl tə ra şın ya-
ra dı cı lıq yo lu qis mən də yi şib. O, 
şə hid lik zir və si nə uca lan igid lə-
ri mi zin port ret-büst lə ri ni ha zır la-
yır. 19 ya şın da şə hid lik zir və si nə 
uca lan Cəb ra yıl Döv lət za də nin 
düş mən önün də əyil məz li yi ni, 
cə sa rə ti ni ya rat dı ğı port ret də 
iz lə yə bi li rik.  “Və tən yax şı dır” 
ifa sı ilə yad daş la ra həkk olan şə-
hid Xu da yar Yu sif za də nin büs tü 
isə xü su si lə se çi lir. Müəl li fi n bu 
əsər də şə hid sə mi mi tə bəs sü mü 
ilə mu si qi not la rı olan kom po zi si-
ya da təs vir olu nub. Hey kəl tə raş 
büs tü Azər bay can Mil li Ta rix Mu-
ze yi nin fon du na ba ğış la yıb.

Şu şa şə hə ri nin zən gin mə də ni 
ir si Ja lə Əli ye va nın ya ra dı cı lı ğın-
da xü su si yer tu tur. Onun “Şu şa 
həs rə ti” ad lı əsə ri “Şu şa nın dağ-
la rı” ifa sı ilə ta nı nan xa nən də Xan 
Şu şins ki yə həsr olu nub. Xan Şu-
şins ki qa va la bən zər çər çi və nin 
da xi lin də “mu ğam triosu” – qa-
val, tar, ka man ça əha tə sin də dir. 

Li rik dü şün cə və əlin də xa rı bül-
bül ilə san ki “Şu şa nın dağ la rı”nı 
züm zü mə edir. Us tad xa nən də-
nin ru hu şad dır, Zə fə ri mi zi san ki 
duy maq da dır. 

“Şu şa mi na rə lə ri” kom po zi si-
ya sı nın əsa sın da Şu şa qa la sı, 
mər kə zi his sə də isə gü nəş yer 
tut maq da dır. Şu şa nın gi riş qa-
pı sı he sab olu nan əzə mət li qa la 
hər za man əyil məz li yi ni qo ru-
yub. Mi na rə lər isə mil li mu si qi 
alət lə ri miz lə, gü nə şin şə fəq lə ri 
ilə da ha da par laq dır. 

“Ba ya tı-Şi raz” mu ğa mı nı əks 
et di rən əsər də hey kəl tə raş mu-
ğam üç lü yü olan tar, qa val, ka-
man ça ilə ma raq lı bir gö rün tü 
ya rat ma ğı ba ca rıb. Tar üzə rin də 
or na ment lər və Yu xa rı Göv hər 

ağa məs ci di mi na rə lə ri me mar-
lıq ele ment lə ri ilə xü su si mu si qi li 
vəh dət də dir. 

“Şur” ad lı kom po zi si ya da “Şur” 
mu ğa mı nı ifa edən sə nət çi lər 
san ki mu si qi fes ti va lın da, din lə-
yi ci lə rin önün də dir. Ja lə Əli ye va 
bu əsər lə Azər bay can Nar İs teh-
sal çı la rı və İx ra cat çı la rı As so-
siasi ya sı nın “Sön məz gü nə şin 
dər ya sı” mü sa bi qə sin də iş ti rak 
edə rək III ye rə la yiq gö rü lüb. 

Mə də niy yət pay tax tı mız Şu-
şa bun dan son ra hə lə çox sə nət 
əsər lə ri nə möv zu, il ham qay na ğı 
ola caq. Ya ra dı cı gənc lə ri mi zi bu 
yol da ye ni sə nət üfüq lə ri göz lə yir.

Dilarə Əsədli
Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyasının əməkdaşı

XX əsr Azər bay can pub li sis ti ka sı nın in ki şa fın da mü hüm xid-
mət lə ri olan zi ya lı lar ara sın da gör kəm li jur na list, ic ti mai xa dim, 
mol la nəs rəd din çi lə rin ide ya rəh bər lə rin dən Ömər Faiq Ne man-
za də nin də adı var dır. Gör kəm li zi ya lı ötən yü zil li yin əv vəl lə rin-
dən Azər bay can xal qı nın mil li dir çə li şi, azad lı ğı və mə də ni-mə-
nə vi in ki şa fı uğ run da mü ba ri zə yə qo şu lub. Də rin bi li yə, el mi 
dün ya gö rü şü nə və bü töv xa rak te rə ma lik qə ləm sa hi bi döv rün 
zi ya lı la rı ara sın da bö yük nü fuz qa za nıb.      

Bu il Ömər Faiq Ne man za də-
nin ana dan ol ma sı nın 150 il li yi-
dir. Gör kəm li mət buat xa di mi nin 
yu bi le yi ilə bağ lı Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fi n dən okt yab rın 3-də 
sə rən cam im za la nıb. Sə rən cam-
da qeyd olu nur ki, ana di li nə sev-
gi ni və tə nə mə həb bə tin ən va cib 
şər ti sa yan fə da kar qə ləm sa hi bi 
doğ ma xal qı nın mə də ni dir çə li şi, 
is tiq la lı və xoş bəxt gə lə cə yi na-
mi nə bi lik və ba ca rı ğı nı əsir gə-
mə dən əzm lə mü ba ri zə apa rıb. 

Ömər Faiq Lö mən oğ lu Ne man-
za də 24 de kabr 1872-ci il də Tifl  is 
qu ber ni ya sı, Ahıs ka (Axal sıx) qə-
za sı nın Az qur kən din də mö min 
bir ailə də dün ya ya göz açıb. İlk 
təh si li ni kənd mol la mək tə bin də 
alır. 1882-ci il də İs tan bu la ge dir 
və “Fa teh” məd rə sə sin də təh si li ni 
da vam et di rir. Son ra “Da rüş-şə-
fəq” mək tə bi nə da xil olur. Təh si li ni 
1891-ci il də mü vəff  ə qiy yət lə ba şa 
vur duq dan son ra Qa la ta poçt və 
te leq raf ida rə sin də əmək fəaliy-
yə ti nə baş la yır. Bu ra da qə zet və 
jur nal lar va si tə si lə Av ro pa da kı de-
mok ra tik ruh lu türk mü ha cir lə ri ni 
ta nı yır. İn qi la bi ruh lu türk şair lə rin 
ya ra dı cı lı ğı ilə ya xın dan ta nış olur. 
Köh nə ida rə çi li yə qar şı mü ba ri zə 
apa ran gənc lər hə rə ka tı na qo-
şu lur. An caq gün dən-gü nə gər-
gin lə şən ic ti mai-si ya si və ziy yə tə 
və tə qib lə rə da vam gə ti rə bil mir. 
1894-cü il də Ahıs ka ya qa yı dır.

Ömər Faiq maarif və mə də niy-
yət sa hə si nin de mok ra tik ruh lu 
in san la rı ilə gö rü şür, bi lik və ba-
ca rı ğı nı xal qı nın azad lı ğı uğ run-
da mü ba ri zə si nə yö nəl dir. 1894-
cü il də Şə ki də ye ni açı lan ye ni 
üsul lu mək təb də dün yə vi elm lər-
dən dərs de mə yə baş la yır. İs tan-
bul dan gə tir di yi de mok ra tik ruh lu 
əsər lə ri gənc lə rə pay la yır. Son ra  
M.F.Axund za də nin “Müs yö Jor-
dan və dər viş Məs tə li şah” pye-
si ni səh nə üçün ha zır la yır. Müs yö 
Jor dan ro lun da isə özü çı xış edir. 
1896-cı ilin ya zın da ağır xəs tə lə-
nir. Hə ki min məs lə hə ti ilə Gən-
cə yə, Ha cı kən də ge dir. 1896-
1898-ci il lər də xəs tə lik üzün dən 
Abas tu man da və Az qur da qa lır. 
Ahıs ka da mil li mək təb aç maq is-
tə yir. Bu nun la bağ lı mü va fi q qu-
ru ma əri zə ilə mü ra ciət et sə də, 
müs bət ca vab al mır. Xəs tə lik dən 
sa ğal dıq dan son ra 1898-ci il dən 
1900-cü ilə ki mi Şə ki şə hə rin də 
məs ci din nəz din də ki mək təb də 
müəl lim iş lə yir. Ora da di ni dərs-
lə rin təd ri si ni azalt maq la he sab, 
coğ ra fi  ya, ta rix və dil fən lə ri nə 
ge niş yer ve rir.

Ömər Faiq Ne man za də 
1900-cü il də Ba kı ya gə lir. Şə-
hər də mil li mək təb lə rin az lı ğı nı, 
sa də xal qın acı na caq lı və ziy-
yət də ya şa ma sı nı gö rən zi ya lı 
de yir: “Əgər Ta ğı ye vin aç dı ğı 
qız mək tə bi ni gör mə səy dim, 
Ba kı nın türk maari fi  üzə ri nə qa ra 
bir ciz gi çə kə cək dim”. Ömər Faiq 
hə min il Şa ma xı ya ge dir. Bu ra da 
mil li mək tə bin təş kil edil mə si nə 
ya xın dan yar dım gös tə rir. Şa ma-
xı da ta rix, coğ ra fi  ya, he sab və 
türk di lin dən dərs de yir. 1902-ci 
il yan va rın 31-də Şa ma xı da güc-
lü zəl zə lə baş ve rir və Ömər Faiq 
Tifl  i sə qa yı dır. 

Gör kəm li maarif xa di mi 1903-
cü il də əsa sı qo yu lan “Şər qi-
Rus” qə ze tin də Mə həm məd ağa 
Şah tax tı lı, Cə lil Məm məd qu lu za-
də, Sə məd ağa Qa yı bov, Üze-
yir Ha cı bəy li, Rə şid İs ma yı lov, 
Əsəd Ba ba yev və Yu sif Əfən di-
za də ilə bir gə iş lə yir. Bu ra da Mir-
zə Cə lil lə da ha ya xın dan ta nış 
olur və on lar əməl, əqi də dos-
tu na çev ri lir lər. Bu bir lik tək cə 
Azər bay can da de yil, mü səl man 
Şər qin də ilk sa ti rik məc muənin 
ya ran ma sı ilə nə ti cə lə nir. 7 ap rel 
(ye ni təq vim lə 20 ap rel) 1906-cı 
il də “Mol la Nəs rəd din” jur na lı nın 
bi rin ci sa yı çap dan çı xır.

Ömər Faiq “Mol la Nəs rəd din” 
dər gi sin də çap olu nan bir mə qa-
lə sin də ya lan çı hür riy yət pə rəst lə-
rə mü ra ciət lə ya zır dı: “Əgər hürr 
ya şa maq is tə yi rik sə, də li qan lı 
ca van la rı mı zı qur ban ver mə li yik. 
Qur ban ver dik dən son ra isə on la rı 
ağ la maq la, uzun yas sax la maq la 
özü mü zü ta qət dən sal ma ma lı yıq. 
Dü ba rə qur ban ver mə mə li yik, tə ki 
hür riy yət xal qın qa nı ilə qa zan dı ğı 
ha lal ma lı ol sun. Əgər otu rub göz-
lə sək və ba şı mı zı boş da nı şıq lar-
la qa rış dır saq, di li miz də hür riy yət 
sö zü bit sə də, onun bəh rə si ol ma-
ya caq dır”.

Ömər Faiq “Mol la Nəs rəd din”in 
ida rə edil mə sin də bö yük sə la hiy-
yət sa hi bi olub. Bu nu 1911-ci il də 
C.Məm məd qu lu za də nin jur na lın 
mü vəq qə ti re dak to ru Məm mə də li 
Sid qi yə gön dər di yi mək tub da sü-
but edir: “Əzi zim Məm mə də li!… 
Bu nu sə nə əv vəl lər də is tə yir dim 
ya zım ki, Faiq Əfən di bun dan 
son ra ora nın sa hi bi-ix ti ya rı dır, 
hər tə rəfl  i”.

Ö.F.Ne man za də tək cə “Mol-
la Nəs rəd din”də de yil, o dövr-
də nəşr edi lən bir sı ra qə zet və 
jur nal lar da, o cüm lə dən “Açıq 
söz”, “Tə rəq qi”, “İr şad”, “Hə yat”, 
“Rənc bər”, “Bağ ban” və s. çı xış 
edib. Ya zı la rı “Ömər Faiq Ne-
man za də”, “Ümid var”, “Ümid” 
və s. im za lar la dərc edi lib. Döv-
rün bir sı ra mü hüm ic ti mai-si ya-
si mə sə lə lə ri haq qın da müx tə lif 
mət buat or qan la rın da kı fəaliy yə-
ti onu müasir lə ri nə yet kin qə ləm 
sa hi bi ki mi ta nı dıb. Bü tün fəaliy-
yə ti ni türk çü lük ideolo gi ya sı üzə-
rin də qu ran Ö.F.Ne man za də nin 
“Di li miz, ya zı mız”, “Dər di miz və 
dər ma nı mız”, “Eşq və mə həb-
bət”, “Mil li ləş mək”, “Gür cü si ya-
sət çi lə ri”, “Mil lət pə rəst lik za ma-
nı dır”, “İşı ğı mız sön mə yə cək dir” 
və di gər mə qa lə lə ri bö yük re-
zo nans do ğur muş du. “Doğ ma 
di li, doğ ma ədə biy ya tı ol ma yan 
mil lət öz var lı ğın dan da nış ma ğa 
utan ma lı dır” de yən zi ya lı mə qa-
lə lə rin də bu möv zu nu hə mi şə 
diq qət də sax la yır dı.

Ö.F.Ne man za də Ahıs ka da er-
mə ni və gür cü se pa rat çı dəs tə lə-
ri nin ter ror fəaliy yə ti ni öz göz lə ri 
ilə gör müş dü. Bir sı ra mə qa lə lə-
rin dən ay dın olur ki, o, Gür cüs-

tan da ge niş səs sal mış “Gür cü 
işi” ad lı əmə liy ya tın baş lan ma-
sı ilə əla qə dar öz ic ti mai-si ya si 
fəaliy yə ti ni da yan dı rıb Gən cə 
şə hə ri nə kö çüb, ic ti mai-si ya si 
fəaliy yə ti ni bu ra da da vam et-
di rib. 

İc ti mai-si ya si xa dim ki mi də 
ta nı nan Ömər Faiq doğ ma 
el-oba sın da ge dən pro ses lə-
rin mər kə zin də olub. 1918-ci 
ilin əv və lin də qu ru lan “Ahıs ka 
Hö ku mə ti-Mü vəq qə tə si”nə hö-
ku mət rəisi se çi lib. Hə min ilin 
ma yın da Gür cüs tan müs tə qil li-
yi ni elan edən dən və men şe-
vik lər ha ki miy yə ti ələ alan dan 
son ra bu qu rum ləğv olu nur. 

An caq o, Ahıs ka və Axal kə lək 
əya lət lə ri nin mux ta riy yə ti uğ-
run da mü ba ri zə si ni da vam et-
di rir. Men şe vik lər tə rə fi n dən üç 
də fə həbs olu nur və Me tex qa-
la sı na sa lı nır. 1918-ci il də həbs-
xa na da Ömər Faiq lə gö rü şən 
is tiq lal şairi miz Əh məd Ca vad 
ya zır dı: “Mən bu hə qa rə ti yal-
nız Ömər Faiqə de yil, mil lə ti mə 
edil miş he sab et di yim dən gür cü 
mil lə ti nin dost lu ğu nu ürə yim də 
sax la maq la gür cü hö ku mə ti nə 
qə ləm dost la rım adın dan eti raz 
edi rəm. Ömər Faiq tək cə Axal-
sı xın de yil, bü tün mil lə tin xa di-
mi dir”. Bir müd dət son ra xal qın 
tə lə bi ilə mil li dü şün cə sa hi bi 
həbs dən azad edi lir.

Ömər Faiq 1920-ci il də Gən-
cə Zi raət (kənd tə sər rü fa tı) 
Tex ni ku mu nun di rek to ru tə-
yin edi lir. 1920-1921-ci il lər də 
“Zəh mət keş lə rin gö zü” jur na lı-
nın re dak to ru olur, Gür cüs tan-
da mü səl man iş lə ri üz rə ko mi-
tə nin səd ri tə yin edi lir. 1923-cü 
il də bir da ha Azər bay ca na qa-
yı dır. 1924-cü il də Azər bay can 
SSR Xalq Maarif Ko mis sar lı-
ğın da işə baş la yır, dərs lik lə-
rin ha zır lan ma sı və ça pı üz rə 
fəaliy yət gös tə rir. 

Bö yük maarif çi nin xal qı nın 
azad lı ğı uğ run da da vam lı mü-
ba ri zə si 30-cu il lər rep res si ya sı 
za ma nı diq qət dən kə nar da qa la 
bil məz di. Onun mil li yad da şın 
bər pa sı na, Azər bay can di li nin 
qo run ma sı na və təb li ği nə xid-
mət edən sil si lə ya zı la rı ar tıq əli-
qan lı re jim üçün tu tar lı sü but lar, 
yer lər də ida rə çi li yi ələ ke çir miş 
mən fur er mə ni mil lət çi lə ri üçün 
yax şı für sət idi... Ömər Faiq 16 
iyul 1937-ci il də Ahıs ka da ra yon 
pro ku ro ru Oda baş ya nın qə ra rı 
ilə həbs olu nur. Hə min il okt yab-
rın 10-da Gür cüs tan SSR Xalq 
Da xi li İş lər Ko mis sar lı ğı nəz din-
də ki “üç lü y”ün qə ra rı ilə gül lə lə-
nir.

1958-ci il də bə raət alan gör-
kəm li fi  kir ada mı nın par laq əməl-
lə ri, mət buat və maarif çi lik sa hə-
sin də yo rul maz fəaliy yə ti hə mi şə 
min nət dar lıq duy ğu su ilə xa tır la-
na caq. 

Savalan Fərəcov

Mədəni dirçəliş və istiqlal yolunun mübarizi
“Doğma dili, doğma ədəbiyyatı olmayan millət öz varlığından danışmağa utanmalıdır”

Ömər Faiq Nemanzadə – 150

Soldan sağa: Əlisgəndər Cəfərzadə, Cəlil Məmmədquluzadə, 
Həmzət bəy Qəbulov-Şirvanlı, Sultanməcid Qənizadə,

Ömər Faiq Nemanzadə, Qurbanəli Şərifzadə



Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq artisti, professor 
Firəngiz Əlizadə ittifaqın üzvləri adından bəstəkar, Xalq artisti, 

professor, təş ki la tın İdarə Heyətinin üzvü Azər Dadaşova bacısı 
Dadaşova Afər İsmayıl qızının

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

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

210 il əv vəl...
10 okt yabr 1812-ci il də Bi rin ci Ru si ya-İran mü ha ri bə si nin (1894-

1813) ye kun la rı na əhə miy yət li tə sir edən As lan düz dö yü şü baş ve rib. 
Dö yüş də qa lib gə lən rus lar Ta lış (Lən kə ran) xan lı ğı əra zi si nin bö yük 
his sə si ni iş ğal edib lər. Hə min ilin de kab rın da Nax çı van və İrə van xan-
lıq la rı is tis na ol maq la Şi ma li Azər bay can fak ti ki ola raq rus la rın nə za-
rə ti nə keç di.

110 il əv vəl...
9 okt yabr 1912-ci il də “Bal kan it ti fa qı”nda bir lə şən öl kə lə rin (Bol qa-

rıs tan, Yu na nıs tan, Ser bi ya, Çer no qo ri ya) Os man lı im pe ri ya sı na qar şı 
mü ha ri bə si baş la yıb. Bir ne çə əsr Os man lı nın tər ki bin də olan bu öl kə-
lər 1877-1878-ci il lə rin Bal kan mü ha ri bə si nə ti cə sin də nis bi müs tə qil lik 
əl də et miş di. Os man lı mü ha ri bə də məğ lub ol du və 1913-cü il ma yın 
30-da Lon don da im za la nan sülh sa zi şi nə gö rə,  Av ro pa qi tə sin də ki bü-
tün əra zi lə ri ni itir di.

82 il əv vəl...
8 okt yabr 1940-cı il də Hit le rin Av ro pa da iş ğal yü rü şü da vam 

edib. Al ma ni ya qo şun la rı Ru mı ni ya nı iş ğal edib, Ru mı ni ya kra lı öl-
kə dən qa çıb.

73 il əv vəl...
7 okt yabr 1949-cu 

il də SS Rİ-nin nə za-
rə tin də olan Şər qi Al-
ma ni ya da müs tə qil 
döv lə tin – Al ma ni ya 
De mok ra tik Res pub li-
ka sı nın ya ran dı ğı elan 
edi lib. Bun dan ön cə 
(23 sent yabr 1949-cu 
il) Qərb müt tə fiq lə ri-
nin (ABŞ, Bri ta ni ya və 
Fran sa) sek to run da Al-
ma ni ya Fe de ra tiv Res pub li ka sı ya ran mış dı.

60 il əv vəl...
9 okt yabr 1962-ci il də Bri ta ni ya nın Şər qi Af ri ka da kı pro tek to ra tı 

olan Uqan da müs tə qil li yi ni elan edib.

54 il əv vəl...
10 okt yabr 1968-ci il də İs pa ni ya nın Mər kə zi Af ri ka da kı müs təm-

lə kə si olan Qvi ne ya müs tə qil li yi ni (Ek va to rial Qvi ne ya Res pub li ka sı) 
elan edib.

31 il əv vəl...
9 okt yabr 1991-ci il də Ali So ve tin növ bə dən kə nar ses si ya sın da 

“Azər bay can Res pub li ka nın mil li özü nü mü da fiə qüv və lə ri haq qın da” 
qa nun qə bul edi lib. 1998-ci ilə dək 9 okt yabr Azər bay can da Mil li Or-
du gü nü ki mi qeyd olu nur du. Hə min il Pre zi dent Hey dər Əli ye vin im-
za la dı ğı fər man la Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti or du su nun ya ran-
ma ta ri xi (26 iyun 1918-ci il) Si lah lı Qüv və lər Gü nü ki mi elan edil di.

30 il əv vəl...
9 okt yabr 1992-ci il də Ba kı da, “Azad lıq” mey da nın da Azər bay-

can Mil li Or du su nun ilk hər bi pa ra dı ke çi ri lib.

28 il əv vəl...
7 okt yabr 1994-cü il də Pre zi dent Hey dər Əli yev fər ma nı ilə Su rət 

Hü sey nov Baş na zir və zi fə sin dən azad edi lib, Na zir lər Ka bi ne ti nə 
rəh bər lik Baş na zi rin müavi ni Fuad Qu li ye və hə va lə olu nub. Döv-
lət çev ri li şi cəh din də (3-4 okt yabr) iş ti rak da gü nah lan dı rı lan S.Hü-
sey nov bir gün ön cə Mil li Məc li sin üzv lü yün dən də azad edil miş di. 
Öl kə ni tərk edə rək Ru si ya ya ge dən S.Hü sey nov 1996-cı il də ora da 
həbs edi lə rək Azər bay ca na gə ti ril di. 2004-cü il də Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin əfv fər ma nı ilə həbs dən azad olun du.

25 il əv vəl...
9 okt yabr 1997-ci il də St ras burq da Av ro pa Şu ra sı nın zir və top-

lan tı sı çər çi və sin də Azər bay can, Gür cüs tan, Uk ray na və Mol do va 
pre zi dent lə ri nin gö rü şü ke çi ri lib. Gö rüş də re gional təh lü kə siz lik və 
əmək daş lıq sa hə sin də ye ni məş və rət çi for ma tın – GUAM qru pu nun 
ya ra dıl ma sı qə ra ra alı nıb.

10 okt yabr 1997-ci il də St ras burq da Azər bay can və Er mə nis tan 
pre zi dent lə ri Hey dər Əli yev və Le von Ter-Pet ros yan ara sın da gö-
rüş dən son ra iki li der bə ya nat la çı xış edə rək Dağ lıq Qa ra bağ mü-
na qi şə si nin ni zam lan ma sı na dair ATƏT Minsk qru pu həm sədr lə ri nin  
“mər hə lə li həll” pla nı nı qə bul et dik lə ri ni bil di rib lər. Bun dan son ra Er-
mə nis tan da Ter-Pet ros yan əley hi nə çı xış lar baş la dı və o, 1998-ci ilin 
yan va rın da is te fa ver di.

21 il əv vəl...
7 okt yabr 2001-ci il də Bir ləş miş Ştat lar 11 sent yabr ter ro ru na 

ca vab ola raq Əf qa nıs tan da an ti ter ror əmə liy ya tı na baş la yıb. ABŞ-ın 
ək sər müt tə fiq lə ri nin iş ti rak et di yi “Əyil məz azad lıq” ad lı əmə liy yat 
2002-ci ilin yan va rın da Əf qa nıs ta nın “Ta li ban” re ji mi nin sü qu tu ilə 
ba şa çat dı. 2021-ci il də ame ri ka lı lar Əf qa nıs ta nı tərk et dik dən son ra 
“Ta li ban” ye ni dən ha ki miy yə tə qa yıt dı.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Ölkəmiz Mərakeşdə Sufi Mədəniyyəti Festivalında 
təmsil olunacaq 

Oktyabrın22-dən29-dəkMərakeşinFəsşəhərində15-ciSufiMədəniy-
yətiFestivalıkeçiriləcək.Ənənəvifestivaldabuilölkəmiztərəfdaşqis-
mindətəmsilolunacaq.TəşkilatkomitəsiBeynəlxalqMuğamMərkəzini
(BMM)rəsmitərəfdaşlarısırasınadaxiledib.

Bu ba rə də Pa ris də ki 
“Mə ra keş Evi”ndə (Mai-
son du Ma roc) ke çi ri lən 
mət buat konf ran sın da 
mə lu mat ve ri lib.

Fes ti va lın pre zi den ti 
Fauzi Ska li su fi mə də-
niy yə ti haq qın da mə lu-
mat ve rə rək bil di rib ki, 
su fizm ra sional se çim lə-
ri miz dən da ha çox in sa-
nı can lan dı ran və hi da-
yət edən da xi li hə ya tın 
real lı ğı na əsas la nır. 

Təd bir də fes ti va lın proq ra mı və iş ti rak çı öl kə lə ri də diq qə tə çat dı rı lıb. Bil di ri-
lib ki, Azər bay can ar tıq bir ne çə il dir Fəs Fes ti va lın da iş ti rak edir. Mət buat konf-
ran sın da Azər bay can da su fi li yin ta ri xin dən də söz açı lıb. Həm çi nin 2008-ci il dən 
UNES CO-nun Qey ri-mad di mə də ni irs si ya hı sı na da xil edil miş, türk ta ri xi nin, 
ənə nə si nin, inan cı nın bir par ça sı olan “Sə ma rəq si” haq qın da da mə lu mat ve ri lib.

Qeyd edək ki, fes ti val da BMM-in so list lə ri – xa nən də lər Mi rə ləm Mi rə lə-
mov, Ka mi lə Nə bi ye va rən ga rəng proq ram la çı xış edə cək lər. Xa nən də lə ri 
na ğa ra da Əmək dar ar tist Kam ran Kə ri mov, tar da Zə ki Və li yev, ka man ça da 
El nur Mi ka yı lov mü şa yiət edə cək.

MoskvadakıDövlətŞərqMuze-
yindəHeydərƏliyevFondunun
dəstəyiilə“Sosialistrealizmi-
nixatırlayarkən.Azərbaycan.

1940-1950-ciillərindəzgahheykəltəraş-
lığı”adlısərgiaçılıb.

Sər gi də Azər bay ca nın məş hur hey kəl tə raş-
la rı nın Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə 
bər pa olun muş əsər lə ri nü ma yiş et di ri lir. Eks-
po zi si ya ya Azər bay ca nın Xalq rəs sam la rı Cə-
lal Qar yağ dı, Fuad Əb dür rəh ma nov və Pin xos 
Sab sa yin, SS Rİ Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz vü 
El can Şa mi lo vun, Hü seyn Əh mə do vun iş lə ri 
da xil edi lib.

Hey dər Əli yev Fon du nun Ru si ya Fe de-
ra si ya sın da kı nü ma yən də li yi nin hu ma ni tar 
proq ram lar şö bə si nin rəh bə ri Ta mil la Əh-
mə do va sər gi nin açı lı şın da çı xış edib. Bil di-
rib ki, la yi hə Şərq Mu ze yi ilə Hey dər Əli yev 
Fon du ara sın da sə mə rə li əmək daş lı ğın da ha 
bir nü mu nə si dir: “Doğ ru de yir lər ki, in cə sə nət 
dün ya si ya sə tin də yum şaq qüv və dir. İn cə sə-
nə tin sa yə sin də xalq lar bir-bi ri nə ya xın la şır, 
bir-bi ri ni an la yır. Hey dər Əli yev Fon du da in-
cə sə nə tin ya ra dı cı qüv və si ni an la ya raq həm 
Azər bay ca nın, həm də baş qa öl kə lə rin mil li 
sər vət lə ri nin qo ru nub sax la nıl ma sı üz rə çox 
bö yük iş apa rır. Fik rim cə, bu sər gi bi zim bir gə 
tə şəb büs lə ri miz sil si lə sin də so nun cu la yi hə 
ol ma ya caq. Be lə təd bir lər Ru si ya ilə Azər-
bay can ara sın da dost luq, meh ri ban qon şu luq 
mü na si bət lə ri nin tər kib his sə si dir...”.

T.Əh mə do va so sialist realiz mi nə mil li ko lo rit 
gə tir miş Azər bay can hey kəl tə raş la rı, fır ça və 
ti şə us ta la rı ba rə də mə lu mat ve rib. Qeyd edib 
ki, be lə sə nət kar la rın əsər lə ri ar tıq klas si ka ya 
çev ri lib. 

Şərq Mu ze yi nin di rek to ru Alek sandr Se dov 
bil di rib ki, bu sər gi ni Azər bay can Mil li Xal ça 
Mu ze yi ilə bir gə ke çi ri lən “So vet Azər bay ca-
nın əks-sə da sı. Xal ça. Tik mə. Pla kat lar” sər-
gi si nin da va mı he sab et mək olar. O de yib: 
“Biz öz sax lanc la rı mız da məş hur Azər bay-
can hey kəl tə raş la rı nın gö zəl iş lə ri ni tap dıq. 
Bu iş lər mu ze yin kol lek si ya sı na 1950-1960-
cı il lər də da xil olub. İn cə sə nət əbə di dir, so-
sialist realiz mi in cə sə nə ti də ma raq lı dır”.

Mu ze yin di rek to ru Azər bay ca nın klas sik 
dəz gah hey kəl tə raş lı ğı sə nə ti nü mu nə lə ri nin 
bər pa sın da iş ti ra ka gö rə Hey dər Əli yev Fon-
du na tə şək kü rü nü bil di rib.

Azər bay ca nın Ru si ya da kı Sə fir li yi nin mü-
şa vi ri Zaur Pa şa yev də sər gi nin əhə miy yə-
tin dən söz açıb və təd bir iş ti rak çı la rı na sə fir 
Po lad Bül bü loğ lu nun təb rik lə ri ni çat dı rıb.

Şərq Mu ze yi nin El mi bər pa şö bə si mü di-
ri nin müavi ni Ol qa Myaq ko va eks po nat la rın 
bər pa sı pro se si ba rə də mə lu mat ve rib.

Okt yab rın 30-dək da vam edə cək sər gi nin 
eks po nat la rı da ha son ra Xalq Tə sər rü fa tı 
Nailiy yət lə ri Sər gi si nin “Azər bay can” pa vil-
yo nun da nü ma yiş et di ri lə cək.

Türküstan vilayətində Azərbaycanın 
mədəni irsinə həsr olunmuş tədbir 

QazaxıstanınTürküstanvilayətində“Azərbaycandili,mə-
dəniyyətivəadət-ənənələri”mövzusundatədbirkeçirilib.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə sin dən bil di rib lər ki, “Qa-
ra bağ” Azər bay can Et no mə də ni Bir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
Tür küs ta nın Say ram ra yo nu nun Ka ra su kən din də baş tu tan 
təd bir də yer li ha ki miy yət or qan la rı nın, Qa za xıs tan Xalq As-
samb le ya sı nın, ic ti maiy yə tin, küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri nin 
və Azər bay can dias po ru nun nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Bir li yin səd ri Ra mi lə Mus ta fa ye va qeyd edib ki, dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin də ya şa yan soy daş la rı mız mil li kim li yi, doğ-
ma di li, Azər bay ca nın zən gin mə də ni ir si ilə qü rur du yur və 
bu xə zi nə ni ya şa dıq la rı öl kə lər də hə vəs lə təb liğ edir lər. Təd-
bir də Azər bay ca nın adət-ənə nə lə ri ni əks et di rən mə ra sim-
lər, xalq mah nı la rı və mil li rəqs lə ri miz dən iba rət bə dii proq-
ram təq dim olu nub.

Tekirdağda “Şuşa İli” çərçivəsində konsert və sərgi

AzərbaycanMədəniyyət
Nazirliyi,TürkiyəMədə-
niyyətvəTurizmNazir-
liyi,TekirdağValiliyinin

təşkilatçılığı,XəzərFolklor
TəhsilvəAraşdırmaMərkə-
zinin(“Hazarfem”dərnəyi)
dəstəyiiləTekirdağşəhərin-
dəAzərbaycansənətçilərinin
iştirakıiləkonsertkeçirilib.

“Bir mil lət, iki döv lət!” şüarı al-
tın da “Şu şa İli” çər çi və sin də ke-
çi ri lən kon sert də Fik rət Əmi rov 
adı na Azər bay can Döv lət Mah-
nı və Rəqs An samb lı və “Cən gi” 
rəqs  an samb lı nın ifa sın da “Və-
tən süita sı”, “İgid lər”, “Naz elə-
mə”, “Uzun də rə”, “Yal lı”, “Sa rı 
gə lin”, “Bay ram” ki mi mil li rəqs-
lə ri miz nü ma yiş et di ri lib, Azər-
bay can mu si qi nü mu nə lə ri səs-
lən di ri lib.

Təd bir də Azər bay ca nın İs-
tan bul da kı baş kon su lu Nər mi-
nə Mus ta fa ye va, Te kir dağ va li si 
Aziz Yıl dı rım, “Ha zar fem”in baş-
qa nı Nu ran Acar, ic ti maiy yət nü-
ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bir də çı xış edən lər Ali Baş 

Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh-
bər li yi al tın da Azər bay can Or du-
su nun 44 gün lük Və tən mü ha ri-
bə sin də gös tər di yi qəh rə man lıq 
və şan lı Zə fə ri miz haq qın da da-
nı şıb lar. Bil di ri lib ki, “Şu şa İli” ilə 
bağ lı qar daş Tür ki yə də də sil si lə 

təd bir lər ke çi ri lir. Kon sert proq ra-
mı ta ma şa çı lar tə rə fin dən coş qu 
və rəğ bət lə qar şı la nıb.

Kon ser tin ke çi ril di yi mə kan da 
Azər bay ca na həsr olu nan “Qar-
daş kö mə yi” ad lı fo to sər gi də açı-
lıb. “Şu şa İli” çər çi və sin də Azər-
bay ca nın Mə də niy yət Na zir li yi, 
Tür ki yə nin Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi və Te kir dağ Va li li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı, Tür ki yə Fo to Sə nə ti 
Fe de ra si ya sı nın dəs tə yi ilə təş kil 
olu nan sər gi də tür ki yə li fo to qraf 
Ha kan To ku çun öl kə miz də çək di-
yi şə kil lər nü ma yiş olu nub.

Mə ra sim də çı xış edən Ha kan 
To kuç iki his sə dən iba rət sər gi də 
ümu mi lik də 65 fo to nun nü ma yiş 
et di ril di yi ni bil di rib. Bi rin ci his sə 
Ba kı da kı Hey dər Əli yev Mər kə-
zi nə, ikin ci his sə Azər bay can da 
İs lam mə də ni ir si nə və məs cid-
lə rə həsr olu nub.

“Sosialist realizmini xatırlayarkən...” 
Moskvada Azərbaycan heykəltəraşlarının 1940-1950-ci illərə aid işlərinin sərgisi

Türk dünyasında 
qadın və moda

“Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” 
Bursada beynəlxalq simpozium

BeynəlxalqTürkMədəniy-
yətiTəşkilatı–TÜRKSOY-un
təşkilatçılığıilə5-ciEtno-
modahəftəsiçərçivəsində

Bursada“Türkdünyasında
qadınvəmoda”beynəlxalq
simpoziumukeçirilib.

Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə-
si, Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi, Türk Əmək daş lıq və 
Koor di na si ya Agent li yi (Tİ KA), 
TÜRK SOY, Baş kent Uni ver si te ti 
və Bur sa Ulu dağ Uni ver si te ti nin 
dəs tə yi ilə təş kil edi lən sim po-
ziumun açı lı şı okt yab rın 5-də 
Tay ya re Mə də niy yət Mər kə zin də 
olub. 

Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə-
si səd ri nin müavi ni Ha li de Ser pil 
Şa hin 2022-ci ilin “Türk Dün ya-
sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” ki mi 
da ha bir bey nəl xalq təd bi rə ev 
sa hib li yi et mək dən məm nun ol-
duq la rı nı bil di rib.

TÜRK SOY Baş ka ti bi nin 
müavi ni Bi lal Ça kı cı da sim po-
ziumun önə min dən bəhs edib: 
“Or taq türk mə də niy yə ti ni təb liğ 
et mək üçün bir ara ya gəl dik. Qə-
dim türk ənə nə si nə gö rə qa dın-
la rı mız türk cə miy yət lə rin də çox 
mü hüm yer tu tur. Mə də niy yə ti mi-
zin heç bir mər hə lə sin də qa dın 
ki şi lər lə mü qa yi sə də zəif məx luq 
ki mi gö rün mə miş, ək si nə, qa dın 

və ki şi bir-bi ri nin hə yat və mü ba-
ri zə yol da şı ol muş lar. Ta rix bo yu 
qa dın la rı mız eh ti yac olan an lar-
da öz fə da kar lıq la rı və də ya nət-
lə ri ilə bu nu də fə lər lə sü but et-
miş lər... Türk lər ta rix bo yu ge niş 
coğ ra fi ya lar da hökm sür müş lər. 
Bu gün biz bə şə riy yə tin or taq di-
li olan dəb va si tə si lə həm Türk 
dün ya sı na, həm də bü tün dün ya-
ya bən zər siz türk mə də niy yə ti nin 
zən gin li yi ni elan et mək is tə yi rik”.

Açı lış mə ra si min dən son ra türk 
res pub li ka la rın dan təd bi rə qa tı lan 
mo del yer və rəs sam lar foye də əl 
iş lə ri sər gi si ni zi ya rət edib lər.

Ses si ya lar la da vam edən təd-
bir okt yab rın 6-da ax şam Me ri nos 
Ata türk Konq res və Mə də niy yət 
Mər kə zin də “Türk dün ya sın da 
qa dın və mo da nü ma yi şi” ilə ye-
kun la şıb.

MehparəSultanova 
Ankara
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