
Er mə nis tan tə rə fin dən tö rə dil miş et nik 
tə miz lə mə nə ti cə sin də bir mil yon-
dan çox azər bay can lı nın 30 il ər zin də 
əziy yət çək mə si nə, mis li gö rün mə miş 

vəh şi li yə, yüz lər lə şə hər və kən di mi zin 
da ğı dıl ma sı na bax ma ya raq, Azər bay can 
Er mə nis ta na qar şı lıq lı şə kil də bir-bi ri nin 
əra zi bü töv lü yü nün ta nın ma sı əsa sın da 
sülh sa zi şi im za la ma ğı tək lif edib.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri okt-
yab rın 13-də As ta na da Asi ya da Qar şı lıq lı 
Fəaliy yət və Eti mad Təd bir lə ri üz rə Mü şa vi-
rə nin (AQEM) 6-cı Zir və Top lan tı sın da çı xı şı 
za ma nı de yib.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, İkin ci Qa ra-
bağ mü ha ri bə sin də qa za nıl mış Qə lə bə nə-
ti cə sin də iki il əv vəl Azər bay can öz tor paq-
la rı nı Er mə nis tan iş ğa lın dan azad edib, 30 
il da vam edən Qa ra bağ mü na qi şə si nə son 
qo yub, əda lə ti bər pa edib. Azər bay can bu-
nun la BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 1993-cü 
il də qə bul et di yi, Er mə nis tan si lah lı qüv və lə-
ri nin öl kə mi zin iş ğal olun muş əra zi lə rin dən 
qeyd-şərt siz çı xa rıl ma sı nı tə ləb edən 4 qət-
na mə si nin ic ra sı nı özü tə min edib.

Pre zi dent qeyd edib ki, Er mə nis tan tə rə-
fi n dən 30 ilə ya xın da vam edən iş ğal za ma nı 
Azər bay ca nın şə hər və kənd lə ri, mə də ni və 
di ni abi də lər, məs cid lər məq səd li şə kil də da-
ğı dı lıb, təh qir və ta lan edi lib:  “Təəs süf ki, 30 
il ər zin də biz er mə ni cə miy yə ti nin bu cür van-
da liz mə qar şı heç bir eti ra zı nı eşit mə dik, ək-
si nə, hət ta bu da ğın tı lar, er mə ni van dal lar və 
hər bi ci na yət kar lar təq dir edi lir və qəh rə man-
laş dı rı lır dı. Er mə nis tan Azər bay ca nın mül ki 
əha li si nə və hərb çi lə ri nə qar şı sis tem li şə kil də 
mü ha ri bə ci na yət lə ri tö rə dib. Bi rin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin dən bə ri 3900-ə ya xın Azər bay-
can və tən da şı it kin sa yı lır. On la rın ək sə riy yə ti 
iş gən cə lə rə mə ruz qa lıb, öl dü rü lüb və küt lə-
vi mə zar lıq lar da bas dı rı lıb. Biz iş ğal dan azad 
edil miş iki kənd də bu il küt lə vi mə zar lıq lar aş-
kar et dik. Er mə nis tan Azər bay ca na it kin dü-
şən lə rin ta le yi və küt lə vi mə zar lıq la rın də qiq 
yer lə ri ba rə də mə lu mat təq dim et mə li dir. Biz 
iki ilə ya xın dır ki, bu mə lu ma tı tə ləb edi rik, an-
caq Er mə nis tan hö ku mə ti bu nu Azər bay can la 

bö lüş mək dən im ti na edir və bu nun la da özü-
nü Er mə nis ta nın əv vəl ki re jim lə ri nin ci na yət-
kar li der lə ri ilə as so siasi ya edir”.

Pre zi dent bil di rib ki, Azər bay can dün ya da 
mi na ilə ən çox çirk lən miş öl kə lər sı ra sın da-
dır. İl kin he sab la ma la ra gö rə, Er mə nis tan iş-
ğal za ma nı bir mil yon dan çox mi na bas dı rıb. 
İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin ba şa çat ma-
sın dan ke çən iki il ər zin də 250-dən çox Azər-
bay can və tən da şı mi na part la yış la rı za ma nı 
hə lak olub və ya ağır ya ra la nıb. Bey nəl xalq 
mü tə xəs sis lə rin he sab la ma la rı na gö rə, Azər-
bay ca na əra zi lə rin mi na lar dan tə miz lən mə si 
mə sə lə si ni həll et mək üçün təx mi nən 30 il və 
25 mil yard ABŞ dol la rı la zım dır.

“Mi na lar dan tə miz lən mə ilə pa ra lel, in di 
Azər bay can həm də iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lər də öz re surs la rı he sa bı na ge niş miq-
yas lı qu ru cu luq iş lə ri apa rır. Biz, həm çi nin 
keç miş məc bu ri köç kün lə rin öz doğ ma yurd-
la rı na qa yı dı şı pro se si nə baş la mı şıq. “Bö yük 
Qa yı dış” ad la nan proq ram ar tıq baş la yıb”, – 
de yə İl ham Əli yev əla və edib.

Pre zi dent çı xı şın da öl kə mi zin Şərq-Qərb və 
Şi mal-Cə nub nəq liy yat dəh liz lə ri nin in ki şa fı na 
töh fə lə rin dən də bəhs edib.  Bil di rib ki, Azər-
bay can tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lən ge niş miq-

yas lı nəq liy yat inf rast ruk tur la yi hə lə ri öl kə mi zi 
ən mü hüm bey nəl xalq nəq liy yat və lo gis ti ka 
mər kəz lə rin dən bi ri nə çe vi rib. Azər bay can Or-
ta Dəh li zin önəm li his sə si ni təş kil edə cək Zən-
gə zur dəh li zi nin ya ra dıl ma sı nı fəal şə kil də təş-
viq edir.

***
Zir və top lan tı sın da di gər döv lət və hö ku-

mət baş çı la rı, nü ma yən də he yət lə ri nin rəh-
bər lə ri də çı xış edib lər. AQEM-in tam hü quq lu 
bey nəl xalq təş ki la ta çev ril mə si plan la rı mü-
za ki rə olu nub. 2022-2024-cü il lər də AQEM-ə 
Qa za xıs tan sədr lik edə cək.

Son da As ta na Bə yan na mə si və di gər sə-
nəd lər qə bul edi lib.

Qeyd edək ki, əsas məq sə di və is ti qa mət-
lə ri Asi ya da sül hün və təh lü kə siz li yin tə min 
edil mə si üçün çox tə rəfl  i ya naş ma la rı in ki şaf 
et dir mək lə əmək daş lı ğı güc lən dir mək olan 
Asi ya da Qar şı lıq lı Fəaliy yət və Eti mad Təd-
bir lə ri üz rə Mü şa vi rə nin əsa sı 1992-ci il də  
Qa za xıs ta nın tə şəb bü sü ilə qo yu lub.

Zir və top lan tı sın da Kü veyt də AQEM-ə qə-
bul olu nub və üzv döv lət lə rin sa yı 28-ə ça tıb. 
Türk mə nis tan isə AQEM-ə mü şa hi də çi qis-
min də qo şu lub.

MƏDƏNİYYƏT
14 oktyabr 2022   №76 (1949)                 www.medeniyyet.az

Sirkdə şəhid və 
qazi ailələrinin 
övladları üçün 
şou-proqram

səh. 3

UNESCO-nun sessiyasında
Azərbaycanın milli bəyanatı

təqdim edilib

səh. 3

“Anamın 
kitabı”
ingilis
dilində

səh. 3

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

Azərbaycan ədaləti bərpa edib və Ermənistana sülh təklif edir

İstanbulda azərbaycanlı rəssamın
sərgisi açılıb

İs tan bul da Azər bay ca nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam 
Ra fiq Əzi zin fər di sər gi si açı lıb. Sər gi İs tan bul Bö yük şə hər Bə-
lə diy yə si nin 2022-2023-cü il mə də niy yət-sə nət möv sü mü nün 
açı lı şı çər çi və sin də real la şıb.

səh. 8

Prezident İlham Əliyev Astanada
bir sıra görüşlər keçirib

Pa kis tan keç miş Er mə nis tan-Azər bay can mü na qi şə si ilə əla qə-
dar hər za man Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nə və su ve ren li yi ni 
da vam lı şə kil də dəs tək ve rib. Azər bay can da Cəm mu və Kəş-
mir mə sə lə sin də Pa kis ta nın haq lı möv qe yi ni daim dəs tək lə yir.

Bu fi  kir lər okt yab rın 12-də Qa za xıs ta nın pay tax tı As ta na da 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin Pa kis tan 
İs lam Res pub li ka sı nın Baş na zi ri Şah baz Şə rifl  ə gö rü şün də vur-
ğu la nıb.

Gö rüş əs na sın da Azər bay can-Pa kis tan-Tür ki yə üç tə rəfl  i əmək-
daş lı ğı nın önə mi, bu çər çi və də əla qə lə rin da ha da ge niş lən di ril-
mə si nin əhə miy yə ti qeyd olu nub.

Ey ni za man da öl kə lə ri miz ara sın da hər bi-tex ni ki, ti ca rət, ener-
ji, kənd tə sər rü fa tı, nəq liy yat-lo gis ti ka sa hə lə rin də əmək daş lı ğın 
də rin ləş di ril mə si mə sə lə lə ri nə to xu nu lub və bu is ti qa mət də mü-
za ki rə lər apa rı lıb.

***
Okt yab rın 13-də As ta na da Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-

den ti İl ham Əli ye vin Qa za xıs tan Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Ka-
sım-Jo mart To ka yev, İran İs lam Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Se yid 
İb ra him Rəisi və Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Pre zi den ti Vla di mir Pu-
tin lə də gö rüş lə ri  olub.

Qa za xıs tan rəh bə ri ilə gö rüş də Or ta Dəh liz ad lan dı rı lan Trans-
xə zər marş ru tu ba rə də fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. Ka sım-Jo mart 
To ka yev bu möv zu da Tür ki yə Pre zi den ti ilə də da nış dı ğı nı və bu 
marş ru ta öl kə si nin tam dəs tək ver di yi ni vur ğu la yıb. Azər bay can 
Pre zi den ti qeyd edib ki, biz Trans xə zər marş ru tu nun bu ra xı lış qa-
bi liy yə ti nin ge niş lən di ril mə si üz rə bun dan son ra kı iş lə ri sinx ron-
laş dı ra bi lə rik. Bu, həm bi zim, həm də qon şu lu ğu muz da kı öl kə lə-
rin ma ra ğın da ola caq.

İran Pre zi den ti ilə gö rüş də re gional təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri ba-
rə də fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. İran la Azər bay can ara sın da Ağ bənd 
kör pü sü nün açı lı şı nın həm rəm zi, həm də bö yük prak ti ki əhə miy-
yə ti nin ol du ğu qeyd edi lib.

Ru si ya Pre zi den ti ilə söh bət za ma nı iq ti sa di-ti ca ri əla qə lə rin 
art dı ğı xü su si vur ğu la nıb. Re gion da təh lü kə siz lik və da vam lı sül-
hün tə min olun ma sı mü za ki rə olu nub.

Mədəniyyət Nazirliyində BMT-nin Sülh 
Universitetinin daimi nümayəndəsi ilə görüş

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev okt yab rın 
13-də Bir ləş miş Mil lət lər Sülh Uni ver si te ti nin BMT-nin Ce nev rə 
Ofi sin də və UNES CO ya nın da daimi nü ma yən də si, sə fir Da vid 
Fer nan dez Pu ya na ilə gö rü şüb.

Gö rüş də Mə də niy yət Na zir li yi nin hə ya ta ke çir di yi la yi hə lər, bey-
nəl xalq əmək daş lıq mə sə lə lə ri ba rə də qo na ğa mə lu mat ve ri lib.

səh. 2

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs-
tə yi, Azər bay can Res pub li ka sı 
Əq li Mül kiy yət Agent li yi və 
Azər bay can Ya ra dı cı Sə na-
ye lər Fe de ra si ya sı nın (AYSF) 
tə rəf daş lı ğı ilə “İr sin ida rəedil-
mə si ba ca rıq la rı nın in ki şa fı” 
proq ra mı üz rə növ bə ti tre ninq 
ke çi ri lir. 

Okt yab rın 13-də açı lı şı olan tə-
lim kur su UNES CO-nun 2003-cü 
il də qə bul edi lən “Qey ri-mad di 
mə də ni ir sin qo run ma sı haq qın-
da” Kon ven si ya sı na həsr olu-
nub. Kurs “Qlo bal Kom mu ni ka-
si ya lar və İn no va si ya lar” şir kə ti 
tə rə fi n dən “İr sin ida rəedil mə si 
ba ca rıq la rı nın in ki şa fı” tə lim 
proq ra mı çər çi və sin də real la şır. 

AYSF İda rə he yə ti nin səd ri, tə-
lim proq ra mı nın rəh bə ri Va sif Ey-
vaz za də çı xış edə rək proq ram 

çər çi və sin də bu gü nə ki mi təş kil 
edi lən üç tə lim kur su haq qın da 
qı sa mə lu mat ver di. Bil dir di ki, 
tə lim kurs la rı 1954-cü il Haaqa 
Kon ven si ya sı, mü na qi şə lər za-
ma nı mə də ni ir sin qo run ma sı ilə 

bağ lı olan kon ven si ya, 2005-ci 
il mə də ni müx tə lifl  i yin qo run ma-
sı ilə bağ lı və dün ya ir si ilə bağ lı 
kon ven si ya la rı əha tə edir di. 

Qeyd olun du ki, ye ni tə lim 
möv zu ba xı mın dan va cib əhə-

miy yət kəsb edir. İki gün lük kur-
sun tə lim çi və eks pert lə ri Tür ki-
yə dən də vət olu nub. 

V.Ey vaz za də da ha son ra tre-
nin qin qı sa xü la sə si ni iş ti rak çı-
la rın diq qə ti nə çat dır dı. De di ki, 
proq ram üz rə qey ri-mad di mə-
də ni irs nə dir, no mi na si ya fayl la rı 
ne cə ha zır la nır, eks pert xid mə ti, 
qey diy yat pro se si, üzv öl kə lə rin 
öh də lik lə ri və di gər möv zu lar-
da mə ru zə lər təq dim olu na caq. 
Həm çi nin kon ven si ya nın mət-
nin də olan mə qam la ra, tə li mat 
sə nə din də olan va cib mə sə lə-
lə rə to xu nu la caq, rep re zen ta tiv 
si ya hı nın növ lə ri ilə bağ lı ay rı-
ca mə lu mat ve ri lə cək. Bun dan 
əla və, ka tib li yin ro lu nun nə dən 
iba rət ol du ğu və si ya hı yaalın ma 
pro se sin də bey nəl xalq təc rü bə-
lər ba rə də də söh bət apa rı la caq.

davamı səh. 3-də

İrsin idarəedilməsi bacarıqlarının inkişafı

Azər bay can Mil li Ge yim 
Mər kə zi nin rəh bə ri, Av ra si ya 
Et no di zay ner lər As so siasi ya-
sı nın üz vü, sə nət şü nas lıq üz rə 
fəl sə fə dok to ru, mo del yer-di-
zay ner Gül na rə Xə li lo va nın 
kə la ğa yı dan ya rat dı ğı “İpək 
sər vət” ge yim kol lek si ya sı Qa-
za xıs tan da “As pa ra Fas hion 
Week” bey nəl xalq la yi hə si nin 
onun cu möv sü mü çər çi və sin-
də təq dim olu nub.

“İpək sər vət” la yi hə si “Azer-
baijan Ke la ga yi” mil li bren di ilə 
bir gə real laş dı rı lıb. Ta raz şə hə-
ri nin “Көне Ta raz” et no mə də ni 
komp lek si nin “Şah ris tan” sər gi 
pa vil yo nun da baş tu tan də fi  lə 
bö yük ma raq la qar şı la nıb. Mo-
da həf tə si “Ta raz-sə nət kar lar 
şə hə ri” Bey nəl xalq sə nət kar-
lıq sər gi si çər çi və sin də təq dim 
edi lib. Təd bir də İta li ya, Al ma ni-

ya, Pol şa, Tür ki yə, Çe xi ya, Çin, 
Ru si ya, Fran sa, Bol qa rıs tan, 

Hin dis tan, Uk ray na, Ni der land, 
Qır ğı zıs tan, Tailand, Qa za xıs-

tan və Öz bə kis tan dan ta nın mış 
di zay ner lər iş ti rak edib lər.

Eks po zi si ya da həm çi nin “Ciz-
gi by Gul na ra Kha li lo va”dan Qa-
ra bağ və xa rı bül bül çi çə yi olan 
mil li na xış lar la ipək yay lıq lar və 
li bas lar, arax çın lar, müx tə lif ak-
se suar lar təq dim olu nub. Di zay-
ner “As pa ra Fas hion Həf tə si” və 
“Ta raz – sə nət kar lar şə hə ri” bey-
nəl xalq sər gi sin də iş ti ra kı na gö-
rə dip lom la təl tif olu nub.

Qeyd edək ki, 2017-ci il də 
dün ya nın nü fuz lu ge yim di zay-
ner lə rin dən Ay dar xan Ka li yev 
tə rə fi n dən ya ra dıl mış “As pa ra 
Fas hion Week” bu il “Mə də niy-
yət lə rin dialo qu” de vi zi al tın da 
ke çi ri lib.

Kəlağayıdan “İpək sərvət”
Azərbaycanlı modelyerin kolleksiyası Qazaxıstanda təqdim olunub
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Bu gün Türk dün ya sı ye ni po ten sial əl də edir, həm Azər bay can, həm də 
Qır ğı zıs tan türk dil li döv lət lər ara sın da qar daş lıq mü na si bət lə ri nin möh
kəm lən mə si nə fəal töh fə ve rir. Gə lən ay ke çi ri lə cək Zir və gö rü şü, fik rim cə, 
bi zim həm rəy li yi mi zin möh kəm lən mə si işin də da ha bir ad dım ola caq. Biz 

daim müs tə qil lik və mil li lə ya qət yo lu ilə get mək dən öt rü öz kök lə ri mi zə ya xın 
ol ma lı, öz ənə nə lə ri mi zə, əc dad la rı mı zın və siy yət lə ri nə söy kən mə li və xalq la
rı mı zın na dir mə də niy yə ti ni qo ru yub sax la ma lı yıq.

PrezidentİlhamƏliyevbusözləriokt
yabrın 11də Bişkekdə Azərbaycanla
Qırğızıstan arasında Birinci Dövlətlər
arası Şuranın geniş tərkibdə iclasında
çıxışızamanıdeyib.
DövlətbaşçısıbuilinaprelindəQırğı

zıstanPrezidentiSadırJaparovunBakı
yasəfərizamanıimzalanmışbəyanna
mənixatırladaraqbildiribki,Azərbaycan
vəQırğızıstanrəsmişəkildəstrateji tə
rəfdaşlardır. İlhamƏliyevqeydedibki,
bizbubəyannamənikonkretməzmunla
zənginləşdirəcəyik. AzərbaycanQırğı
zıstan Birgə İnvestisiya Fondunun ya
radılmasıbarədəqərarbeləamillərdən
biridir.
“Xalqlarımız arasında münasibətlər

böyük tarixəmalikdir”deyənPrezident
İlhamƏliyevbildiribki,Bişkekşəhərin
dəikiməktəbədahiAzərbaycanşairiNi
zamiGəncəvininvəmüasirAzərbaycan
dövlətininbanisiHeydərƏliyevinadının
verilməsinixalqımızahörmətəlamətiki
midəyərləndiririk.
PrezidentSadırJaparovçıxışındaiki

xalqınortaqtarixə,köklərə,mədəniirsə
və milli xüsusiyyətlərə malik olduğunu
vurğulayaraqQırğızıstanınbukontekst
də Azərbaycanla mədəniyyət, təhsil,
elm,turizm,idmansahələrindəmünasi
bətlərininkişafınaböyükəhəmiyyətver
diyinideyib.Qeydedibki,paytaxtBiş
kekdə istifadəyəverilənHeydərƏliyev
adına və Nizami Gəncəvi adına mək
təblərdətəhsilalangənclərimizqardaş
Azərbaycan ilə Qırğızıstan arasında
dostluqvəəməkdaşlıqkörpüsünəçevri
ləcəklər.SadırJaparovbildiribki,tikinti
siazərbaycanlıdostlarımızınköməyiilə
başaçatdırılanQırğızıstanAzərbaycan

Dostluqparkıdamünasibətlərimizisim
volizəedənməkanolacaq.
“Xatırlayıramki,Bakıdakıgörüşümüz

də mən “Manas” dastanında əsrlərin
dərinliklərindən gələn qırğız mənəvi ir
sinin aparıcı mövzusunun birlik olması
haqqında bizim dahi həmyerlimiz, ya
zıçı Çingiz Aytmatovdan sitat gətirdim.
Bizbirliyi,ləyaqəti,ədalətidərindənqiy
mətləndirir,onlaraehtiramlayanaşırıq...
1995ci ildə “Manas” dastanının 1000
illik yubileyinin qeyd olunması zamanı
QırğızıstanasəfəredənAzərbaycanxal
qınındahioğluvəölkəninümummilli li
derihörmətliHeydərƏlirzaoğlununsöz
lərindənsitatgətirməkistəyirəm.Oqeyd
edirdi ki, biz birbirimizi qəlbimizlə hiss
edirik vəanlayırıq.Bizöz tərəfimizdən,
həmçinin vurğulamaq istəyirik ki, azər
baycanlı qardaşlarımızla əməkdaşlığın
bütünistiqamətləriüzrəsəmərəliişəha
zırıq”,–deyəSadırJaparovəlavəedib.
Qeyd edək ki, mədənihumanitar

sahədə əməkdaşlığın önəmi prezi
dentlərin iki ölkə arasında sənədlərin
imzalanmasından sonra mətbuata bə
yanatlarındadaxüsusivurğulanıb.
Sadır Japarov çıxışında əməkdaşlı

ğıninkişafıüçünbeşillikkompleksproq
ramınimzalanmasınıdiqqətəçatdıraraq
bu kontekstdə 2023cü ildə Azərbay
canda Qırğızıstanın Mədəniyyət Gün
lərinin, 2024cü ildə isə Qırğızıstanda
Azərbaycanın Mədəniyyət Günlərinin
keçirilməsi barədə razılığa gəldiklərini
deyib.
PrezidentİlhamƏliyevimzalanansə

nədlər arasında Bakı və Bişkekin qar
daşlaşmasına dair memorandumun
olmasını da xüsusi qeyd edib: “Biz,

həmçinin bu siyahının digər şəhərlə
rimizlə də davam etməsini müzakirə
etdik. O cümlədən Azərbaycanın mə
dəniyyət paytaxtı Şuşa da Qırğızıstan
şəhərləriiləqardaşlaşacaq”.

***
Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 11

dəBişkekdəikiölkəprezidentlərininişti
rakıiləQırğızıstanAzərbaycanDostluq
parkınınaçılışıolub.
MərasimdəçıxışedənPrezidentİlham

Əliyevdeyib: “Qırğız torpağındabirda
hagörürəmki,buqardaşlıqsözdədeyil,
əməldədir.BizQırğızıstanPrezidenti ilə
bugünməsələləringeniş spektrinimü
zakirəetdik.AzərbaycanvəQırğızıstan
arasında strateji tərəfdaşlıq artıq real
lıqdırvəbizhərgünbutərəfdaşlığıyeni
məzmunlazənginləşdiririk...”.
Prezident Sadır Japarov vurğula

yıbki,QırğızıstanAzərbaycanDostluq
parkının açılışı iki ölkə arasında dost
luq münasibətlərinin və təkcə siyasi,
iqtisadi deyil, həmdəmədənihumani
tar əməkdaşlıqda iki qardaş xalqın ta
rixi əlaqələrininmöhkəmləndirilməsinin
parlaqsübutudur: “Buparkqədimmü

nasibətlərimizin,dərintarixi,mənəvivə
əxlaqikökləri,dəyərləri,ənənələriolan
ölkələrimizin möhkəm dostluq və qar
daşlıq rəmzi kimi çıxış edir. Məhz bu,
qurduğumuz müasir QırğızıstanAzər
baycan münasibətlərinin möhkəm tə
məlidir”.
Oktyabrın 11dəPrezidentSadır Ja

parovun adından Azərbaycanın dövlət
başçısının rəsmi qəbulu təşkil edilib.
Rəsmi qəbulda konsert proqramı təq
dimolunub.

SadırJaparovuluöndərHeydərƏliyev
ləbağlıfotoalbomuİlhamƏliyevəhədiyyə
edib. AlbomdaHeydərƏliyevin1995ci
ildə Qırğızıstanda “Manas” eposunun
1000 illiyi tədbirlərində iştirakınadair fo
tolardayeralıb.PrezidentİlhamƏliyevə
qırğızlar haqqında Azərbaycan dilində
kitab da təqdim edilib. Prezident İlham
Əliyevkitabıalarkəndeyib:“Bukitabona

görəhörmətəlayiqdirki,bizözdillərimiz–
ortaqköklərəmalikAzərbaycandilivəqır
ğızdili vasitəsiləbirbirimizi anlamalıyıq,
birbirimizin tarixi ilə fəxretməliyikvəbu
gün razılaşdığımız kimi, ölkələrimizin və
xalqlarımızındahadayaxınlaşmasıüçün
bizdənasılıolanhərşeyietməliyik”.

***
Oktyabrın 12də Bişkekdə Nizami

Gəncəviadına103saylıməktəbinaçılış
mərasimikeçirilib.Prezident İlhamƏli

yevvəSadırJaparovmərasimdəiştirak
ediblər.Dövlətbaşçılarıməktəblətanış
olublar.
HəmingünBişkekdəHeydərƏliyev

adına20saylıMəktəbGimnaziyatəh
siltərbiyəkompleksinindəaçılışıolub.
MərasimdəçıxışedənPrezidentİlham
Əliyev hər iki məktəbin müəllim və
şagirdlərini Azərbaycana dəvət edib:
“Mənsiziyaxıntətillərdədəvətedirəm.
Bizsizinsəfərinizi,Bakıda,arzulasanız
Azərbaycanın digər yerlərində qalma
ğınızı təşkil edəcəyik. Fikrimcə, bü
tövlükdə, bizim tədrismüəssisələri ilə
belə münasibətlərin, əlaqələrin yara
dılmasıüzrəişlərəartıqindibaşlamaq
lazımdır.Bu,bizimgəncləri əməkdaş
lıq,qardaşlıq,dostluqruhundatərbiyə
edəcək.Bu,biziqarşılıqlızənginləşdi
rəcək...”.
Oktyabrın 12də Bişkekdəki “AlaAr

ça” Dövlət Təbiət Parkında mədəni
proqramtəşkilolunub.Prezident İlham
ƏliyevvəSadırJaparovtədbirdəiştirak
ediblər.
Mədəni proqramda qırğız xalqının

milli adət və ənənələri geniş nümayiş
olunub. Qırğız sənətkarları buradakı
xiyabanda Azərbaycanın və Qırğızıs
tanındövlət başçılarınaəl işlərini,milli
xalçalar–“Şırdak”ıtəqdimediblər.Döv
lətbaşçılarımillixalçalaristehsaledilən
emalatxanalarla tanış olublar. Qırğız
xalqının milli mətbəxindən nümunələr
dətəqdimedilib.
Prezidentlər həmçinin milli geyim

kolleksiyalarından ibarət sərgiyə ba
xıblar.Dövlətbaşçılarınaənənəvi“Sal
buurun”ovununelementləridənüma
yişetdirilib.

Əməkdar artist Həsən Əblucun 
xatirəsi anılıb

Okt yab rın 13də 
Ba kı Şə hər Mə də
niy yət Baş İda rə si
nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
Bi nə qə di Mər kə zi 
Mə də niy yət Evin
də Əmək dar ar tist 
Hə sən Əb lu cun 
80 il li yi nə həsr 
olun muş təd bir 
ke çi ri lib.

MədəniyyətevinindirektoruŞahinSəmədovqonaqlarısalamla
yaraqtədbiriaçıqelanedibvəAzərbaycanRespublikasınınərazi
bütövlüyüuğrundacanındankeçmişşəhidlərimizinəziz xatirəsi
birdəqiqəliksükutlayadedilib.
Tədbirdə baş idarənin Mədəniyyət siyasəti sektorunun müdiri

SəbinəMəmmədova,XalqartistiƏliNur,HəsənƏblucunqardaşı,
ƏməkdarincəsənətxadimiƏnvərƏbluc,qızı,rejissorElnazƏbluc,
C.CabbarlıadınaİrəvanDövlətAzərbaycanDramTeatrınındirek
toru,ƏməkdarmədəniyyətişçisiİftixarPiriyev,YAPBinəqədirayon
təşkilatınınkönüllüləri,rayonictimaiyyətivəmədəniyyətişçiləriiş
tirakediblər.
TədbirzamanıHəsənƏblucunhəyatvəyaradıcılığındansöh

bətaçılıb,çəkildiyifilmlərdənvideosüjetlərnümayişolunub.
Çıxışlarda qeyd edilib ki, görkəmli aktyor, rejissor, pedaqoq

olanHəsənƏbluc,eynizamandabiribirindənmaraqlıhekayələr,
draməsərləridəyazıb.Bildirilibki,sənətkarınçəkdiyifilmlərvə
onunyaratdığıobrazlaryaşayırvəyaşayacaq.
SondaHəsənƏblucunqardaşıƏnvərƏbluctədbirintəşkilatçı

larınavəiştirakçılaratəşəkküredib.

Yazıçıların qurultayının 
vaxtı məlum olub 

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin (AYB) XIII Qu rul ta yı nın real la şa
ca ğı ta rix mə lum olub. 

AYBninmətbuatxidmətindənbildirilibki,qurultayoktyabrın26
daözişinəbaşlayacaq.TədbirAzərbaycanDövlətAkademikMilli
DramTeatrındakeçiriləcək.
QurumundəvətiiləqurultaydaTürkiyə,Rusiya,Litva,İsrail,Pa

kistan,Gürcüstan,Almaniya, İraq,Belarusvə İrandan iyirmidən
çoxqonaqiştirakedəcək.
QurultayiştirakçılarıhəmingünFəxrixiyabandauluöndərHey

dərƏliyevinvəAzərbaycanyazıçılarınınməzarını,eləcədəŞə
hidlərxiyabanıziyarətedəcək.
Qurultay nümayəndələrinin siyahısı “Ədəbiyyat qəzeti”nin 22

oktyabrsayındadərcolunacaq.
Xatırladaqki,AYBninaliorqanıolanqurultaybeşildənbirçağırı

lır.Qurultaysonuncudəfə2014cüildəkeçirilib.2019cuildənbəri
isəpandemiyasəbəbindəntədbirinkeçirilməsimümkünolmayıb.

Özbəkistanda azərbaycanlı maarifçi Seyid Rza Əlizadənin 135 illiyi qeyd edilib

Ö
z bə kis tan da mə də
nimaarif işin də bö yük 
xid mət lə ri ol muş azər
bay can lı zi ya lı Se yid Rza 

Əli za də nın ana dan ol ma sı
nın 135 il li yi mü na si bə ti lə Sə
mər qənd Döv lət Uni ver si te
tin də bey nəl xalq el miprak tik 
konf rans ke çi ri lib.

“SeyidRzaƏlizadəredaktor,
tərcüməçi,alimvəpedaqoq”ad
lı konfransda Azərbaycan, Pa
kistan, Tacikistan və İranın elm
və təhsil nümayəndələri iştirak
ediblər.
Səmərqənd Dövlət Universi

tetinin rektoru Rüstəm Xolmu
rodov və Səmərqənd Vilayəti
Xakim müavini Xurşid Oçilov
çıxış edərək Seyid Rza Əliza
dənin elmiyaradıcılıq irsindən,
maarifçilik və tərcümə sahəsin
də fəaliyyətindən danışıb, onun
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə
bağlıtəklifərirəlisürüblər.

ÖzbəkistandakıHeydərƏliyev
adına Azərbaycan Mədəniyyət
Mərkəzinin(AMM)direktoruSa
mirAbbasov konfransagöndər
diyitəbrikvideosundaSeyidRza
Əlizadəninözfəaliyyəti iləxalq
larımız arasında dostluq körpü
sünü qurduğunu vurğulayıb. O,
Seyid Rza ƏlizadəninAzərbay
can ziyalılarından ilhamlanaraq
Səmərqənddəilkdəfəolaraqye
nitipliməktəbaçdığını,məktəb
lərüçünbirçox təhsilproqram
larıhazırladığınısöyləyib,xalqın
maarifənməsinə,elm,mədəniy
yətin inkişafına böyük töhfələr
verməsiniqeydedib.
Seyid Rza Əlizadənin Azər

baycan və dünya ədəbiyyatın
danbirçoxəsərləriözbəkdilinə
tərcümə etdiyini və Türküstan
daxalq təhsilininyaranmasında
böyük rol oynadığını söyləyən
diplomat2018ciildəAMMinla
yihəsiiləSəmərqəndDövlətUni
versitetində “SeyidRzaƏlizadə

adına AzərbaycanÖzbəkistan
dostluq mərkəzi”nin yaradıldığı
nıqeydedib.
Özbəkistanın Ali Məclisi Se

natının üzvü Rüstəm Murodov
bildirib ki, Seyid Rza Əlizadə
bütün ömrünü özbək türklərinin
yenitərbiyəmetodlarınıtəbliğet
məkləinkişafavəmaarifədoğru

aparmasınahəsredib.
Seyid Rza Əlizadənin nəvə

si Fərhad Əlizadə çıxış edərək
babasının elmi fəaliyyəti, yara
dıcılığı haqqında danışıb, onun
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi,
habelə yubiley tədbirlərinə görə
Özbəkistandövlətinətəşəkkürü
nübildirib.

Türk dünyası yeni potensial əldə edir
İlham Əliyev: “Biz daim müstəqillik və milli ləyaqət yolu ilə 

getməkdən ötrü öz köklərimizə yaxın olmalıyıq”

Mədəniyyət Nazirliyində BMT-nin Sülh Universitetinin 
daimi nümayəndəsi ilə görüş

Mə də niy yət na zi ri nin 
bi rin ci müavi ni El nur 
Əli yev okt yab rın 13
də Bir ləş miş Mil lət lər 

Sülh Uni ver si te ti nin (UPEACE) 
BMTnin Ce nev rə Ofi sin də 
və UNESCO ya nın da daimi 
nü ma yən də si, sə fir Da vid 
Fer nan dez Pu ya na ilə gö rü
şüb. UPEACE (The Uni ver sity 
for Peace) BMTnin mü va viq 
qət na mə si ilə 1980ci il də 
ya ra dı lıb.

Görüşdə Mədəniyyət Nazirli
yinin həyata keçirdiyi layihələr,
beynəlxalqəməkdaşlıqməsələləri
barədəqonağaməlumatverilib.
Elnur Əliyev həmçinin Azər

baycan Respublikasının təşəb
büsü ilə 2008ci ildə mədəniy
yətlərvəsivilizasiyalararasında
efektivdialoqunqurulmasıməq
sədilə irəli sürülmüş “Bakı Pro

sesi” haqqında danışıb. “Bakı
Prosesi”nin tərkib hissəsi kimi
2021ciildəMədəniyyətNazirliyi
tərəfindən “Mədəniyyət naminə
sülh”(Peace4Culture)qlobaltə
şəbbüsünün irəli sürüldüyü diq
qətə çatdırılıb.Qlobal təşəbbüs

çərçivəsində Azərbaycanın sül
hütəbliğetdiyi,dövlətimizinböl
gədəəminamanlığanailolmaq
yolunda addımlar atmağa hazır
olduğuvurğulanıb.
Görüşdə Mədəniyyət Nazir

liyinin təşkilatçılığı ilə ötən il

keçirilən “Nizami Gəncəvi: mə
dəniyyətlər arasında körpü”
mövzusunda Nizami Gəncə
vi Beynəlxalq Forumundan da
bəhs olunub. E.Əliyev bu bey
nəlxalq layihənin əhəmiyyətin
dənsözaçaraqbildiribki,nüfuz
lualimvətədqiqatçılarıbiraraya
gətirən forum mütəfəkkir şairin
insanları mərhəmətə, millətləri
sülhə,ədalətinvəharmoniyanın
ümumbəşəri səltənətinin qurul
masına səsləyən poetik mirası
nıntəbliğinəhəsrolunmuşdu.
David FernandezPuyana xü

susi vurğulayıb ki, Azərbaycan
zənginmədəniyyətəsahibölkə
dir.O,həmçinindövlətimizinmə
dəniyyətlərarasıdialoquninkişa
fındagördüyüişlərintəqdirəlayiq
olduğunubildirib.
Görüş tərəfəri maraqlandıran

məsələlərin müzakirəsi ilə da
vamedib.
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Tədbirdə çıxış edən mədəniyyət na

zirinin müavini Sevda Məmmədəliye
va bildirdi ki, UNESCOnun 2003cü
il Konvensiyası məzmun və fəaliyyət
baxımından Mədəniyyət Nazirliyi üçün
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Konvensi
yanın əsas məqsədi UNESCOya üzv
ölkələrdəki insanların yaradıcılığının
məhsuluolanmədəniyyətnümunələrinin
millivəbeynəlxalqsəviyyədəqorunma
sıdır.Azərbaycan “Qeyrimaddimədəni
irsin qorunması haqqında” Konvensi
yaya 2006cı ildə qoşulduğu vaxtdan
qurumda bu istiqamətdə aktiv fəaliyyət
göstərib,birsıralayihələrədəstəkolub.
Nazir müavini dedi ki, Azərbaycanın
UNESCOda ən uğurlu fəaliyyəti ölkə
mizin15nominasiyasınınqurumunmüx
təlif siyahılarına daxil edilməsidir: “Bu
siyahıdahəmdə təcili qorunmayaehti
yacıolanfayllaryeralıb.Bugünkütəlim
dəTürkiyədənolantəlimçiləriniştirakıda
təsadüfideyil.İllərdirbizbuistiqamətdə
Türkiyəiləsıxəməkdaşlıqedirik.Belətə
limlər bacarıqların inkişaf etdirilməsinə,
qurumlararasındaəlaqələrinyaradılma
sınavəmütəxəssislərinyetişməsinəöz
töhfəsini verir. İnanıram ki, hər bir işti
rakçıöyrəndiyibilikvəbacarıqlarıtətbiq
edərəközhəmkarlarıilədəbölüşəcək”.
Sevda Məmmədəliyeva UNESCO ilə

Azərbaycan arasında münasibətlərdə,

xüsusilədəkonvensiya fəaliyyətindəBi
rinci vitseprezident, UNESCOnun xoş
məramlısəfiriMehribanxanımƏliyevanın
xüsusiroluvədəstəyinidiqqətəçatdırdı.
Xalqımızınmədəni irsininqorunmasında
göstərdiyixidmətlərəgörəMehribanxanı
matəşəkkürünüifadəetdi.
Çıxışınınsonundatəliminişinəuğur

lararzulayannazirmüavinibu ildəöl
kəmiz tərəfindən yeni nominasiyaların
siyahıyadaxilediləcəyinibildirdi.

AzərbaycanRespublikasıƏqliMülkiy
yət Agentliyinin Aparat rəhbəri Xudayət
Həsənliçıxışındatəlimproqramınınsahə
lərüzrətöhfəsindənsözaçdı.Qeyrimad
di mədəni irsin qorunmasının müəyyən
şərtləriolduğunuvurğulayaraqbuşərtlə
rin reallaşmasında və təsdiqlənməsində
Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə fəaliyyətin
vərazılığınvacibliyinidiqqətəçatdırdı.
Sonra təlim öz işinə başladı. Birinci

gün gündəliyə uyğun olaraq İstanbul

TexnikiUniversitetininƏnənəvisənətlər
şöbəsinin müdir müavini, sənətşünas
Aslıhan Erkmenin məruzəsi dinlənildi.
Məruzədəqeyrimaddiirsnədir,buirsin
qorunmasının zəruriliyi və əhəmiyyəti
mövzularınatoxunuldu.
Günün ikinci yarısı Türkiyə Ənənəvi

sənətlər dərnəyinin üzvü Sona Tomaç
konvensiyanınəsasmüddəalarıvəkon
vensiya iləəlaqəliəməliyyat təlimatları
barədəməlumatıdiqqətəçatdırdı.

TəlimçərçivəsindəhəmçininUNESCO
nunQeyrimaddimədəniirssiyahısıüzrə
müvafiq faylların hazırlanmasında va
cibməqamlar, qeydiyyat prosesi, siya
hıyaalma mexanizmlərinə dair beynəl
xalq təcrübələr mövzusunda məlumat
verildi.
Qeydedəkki,təlimkursundaMədə

niyyət Nazirliyi və regional idarələrin
əhatə etdiyimədəniyyətmüəssisələri,
DövlətTurizmAgentliyi,Mədəniyyətvə
İncəsənət Universiteti, “ABAD” pub
lik hüquqi şəxsi, Elm vəTəhsilNazir
liyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət
Agentliyi, Qarabağ iqtisadi rayonuna
daxilolanişğaldanazadedilmişərazi
lərdəAzərbaycanRespublikası Prezi
dentinin Xüsusi Nümayəndəliyi, Şuşa
Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi, “İçəri
şəhər” Dövlət TarixMemarlıq Qoruğu
İdarəsi,HeydərƏliyevMərkəzi,AMEA
nın Əlyazmalar İnstitutu, Azərbaycan
KulinariyaMütəxəssisləriAssosiasiya
sı, “ArtsCouncilAzərbaycan”vəBəs
təkarlar İttifaqının nümayəndələrindən
ibarətdinləyiciləriştirakedir.

Lalə Azəri

UNESCO-nun sessiyasında Azərbaycanın 
milli bəyanatı təqdim edilib

Xəbərverdiyimizkimi,5-19
oktyabrtarixindəParisdə
UNESCO-nunİcraiyyəŞura-
sının215-cisessiyasıkeçirilir.
Sessiyanınplenariclasların-
daİcraiyyəŞurasının28üzv
ölkəsininmillibəyanatları
dinlənilib.

Azərbaycanın UNESCO ya
nında daimi nümayəndəsi El
man Abdullayev ölkəmizin milli
bəyanatınıtəqdimedib.
Bəyanatda Azərbaycanın Er

mənistanın ərazisində olan mə
dəniirsinincarivəziyyətiniqiymət
ləndirmək məqsədilə UNESCO
missiyasınıngöndərilməsinədair
vətəndaş cəmiyyətlərinin, eləcə
də QHTlərin dəfələrlə müraciət
etdiyidəxatırladılıb.
Elman Abdullayev bildirib ki,

UNESCOya üzvlüyünün 30 il
liyini qeydedənAzərbaycanbu
illərərzindətəşkilatınmandatına
uyğunolaraqbütünsahələrüzrə
öztöhfələriniverib.
İcraiyyə Şurasının 214cü

sessiyasından sonra Azərbay
canUNESCO arasında əmək
daşlığın daha da dərinləşdiyi,
ölkəmizin qurumun fəaliyyətinə
verdiyi töhfələr qeyd edilərək,

2023cüilinmartayındaBakının
İdman Nazirlərinin 7ci Beynəl
xalq Konfransına (MINEPS VII)
evsahibliyiedəcəyinədairməlu
matverilib.BəyanatdaAzərbay
canın Qoşulmama Hərəkatına
sədrliyi çərçivəsində fəaliyyə
tindən, verdiyi töhfələrdənbəhs
edilib və ölkəmizin UNESCO
nunirqçilikvəhərnövayrıseçki
liyəqarşıfəaliyyətinitəqdiretdiyi
diqqətəçatdırılıb.
Azərbaycanın 30 il ərzində

genişmiqyaslı təcavüzə məruz
qaldığı xatırladılaraq bildirilib ki,
işğal dövründə Azərbaycanın

əraziləritamamilədağıdılıb,doğ
ma torpaqlarındandidərgin düş
müşyüzminlərləinsanözmədə
ni hüquqlarından məhrum olub.
Bu illər ərzindəAzərbaycan də
fələrləUNESCOyabölgəyətex
niki missiya göndərməyinə dair
müraciət etsə də, Ermənistanın
qeyrikonstruktiv mövqeyinə gö
rə belə missiyaların reallaşması
mümkünolmayıb.
Sonda Azərbaycanın 2008ci

ildə əsası qoyulmuş “Bakı Pro
sesi”nə və MINEPS VII konf
ransına dair İcraiyyə Şurasının
215ci sessiyasının gündəliyinə

2qərarlayihəsitəklifedildiyidiq
qətəçatdırılıb.

***
Sessiyanın oktyabrın 13də

keçirilən iclasında UNESCOda
Qoşulmama Hərəkatına (QH)
üzv ölkələr qrupuna Azərbay
canın sədrliyi çərçivəsində QH
ölkələrinin bəyanatı da səslən
dirilib.
Bəyanatdaqeydedilibki,Qo

şulmama Hərəkatı yarandığı
gündən qlobal sülhün, ədalətin
vəhəmrəyliyininkişafındaböyük
rol oynayıb. BMTBaşAssamb
leyasındansonraənböyükbey
nəlxalqqurumkimimüxtəlif120
ölkəni birləşdirən QH multilate
ralizminəslnümunəsidir.
QHyə üzv dövlətlərinUNES

COnunbu ilin sentyabrayında
təşkil olunmuş Təhsilin Trans
formasiyası Sammiti və MON
DIACULT Konfransını təqdir et
diyi bildirilib. QH ölkələr qrupu
UNESCOnuAfrika, gender bə
rabərliyi kimi qlobal prioritetlərə
dair səylərini davam etdirməyə
və inkişaf etməkdə olan kiçik
adadövlətlərinə,eləcədəgənc
lərməsələlərinə də prioritet ya
naşmatətbiqetməyəçağırıb.

Bədii tədris müəssisələrinə işə qəbulla bağlı 
narazı qalanların şikayətlərinə baxılıb

“AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyitərəfindən
uşaqmusiqi,incəsənət,rəssamlıq,muğam,aşıqməktəbvə
mərkəzlərinəmüəllimlərinişəqəbuluQaydaları”nınmüvafiq
bəndinəəsasənyaradılmışKomissiyatərəfindən2022/2023-
cütədrisiliüçünuşaqmusiqi,incəsənət,rəssamlıq,muğam,
aşıqməktəbvəmərkəzlərinəmüəllimlərinişəqəbuluiləbağlı
keçirilmişmüsabiqəninmüsahibəmərhələsininnəticəsinə
yenidənbaxılıb.

Ümumilikdə  müsahibə nəticəsinin yenidən araşdırılması ilə
bağlınazirliyə22nəfərinmüraciətidaxilolub.Onlardan19nəfəri
ninmüraciətinə7və10oktyabrtarixlərindəKomissiyaüzvlərinin
iştirakıiləbaxılıb.3nəfərisəşikayətiiləbağlıKomissiyatərəfin
dəntəyinedilmişiclasdaiştiraketməyib.
Şikayətçilərinvədəvətolunanekspertlərin iştirakı iləmüvafiq

müsahibələrinvideoyazılarıtəhliledilibvəmüsahibələrinnəticəsi
barədəyekunqərarlarverilib.
Komissiyanınqərarlarınaəsasən,6nəfərin–HüseynliBabaye

vaİradəRamilqızı(fortepiano),RəhimliEsmiraKərimqızı(forte
piano),ParlanzadəKamalƏfqanoğlu(tar),ƏliyevaFidanVüsal
qızı(violin),ƏbdülqasımovaLaləElmanqızı(musiqinəzəriyyəsi)
vəAsalıyevaAnelyaNizamiqızının (musiqi nəzəriyyəsi)müva
fiqixtisaslarüzrəvəzifəyəuyğunhesabedilərəkşikayətləritəmin
edilib.
Nazirliyinehtiyat kadrlar siyahısınaəlavəedilənhəminnami

zədlərin tədris iliərzindəmüvafiqvakantvəzifəyaranacağı təq
dirdəonlarınrazılıqlarıiləhəminvəzifələrətəyinedilməsinəzərdə
tutulur.
Şikayətləri təmin edilməyən namizədlərin müsabiqənin test

mərhələsində göstərdiyi nəticələr 2 il müddətində qüvvədədir.
Həminmüddətərzindəonlarnəticələrinəuyğunolaraqməktəbvə
mərkəzlərdəmüəllimlərin işəqəbulu iləəlaqədar təşkilediləcək
müsahibələrdəbirbaşaiştirakedəbilərlər.

Musiqili Teatrın gözlənilən tamaşası
“Anamın kitabı” ingilis dilində

Oktyabrın15-16-daAzərbaycanDövlətAkademikMusiqili
TeatrındaMədəniyyətNazirliyininyenilayihəsi–“Anamınkita-
bı”tamaşasınınpremyerasıolacaq.

Tamaşa Azərbaycan dramaturgiyasının klassik nümunələrin
dənolanCəlilMəmmədquluzadənin“Anamınkitabı”əsəriəsasın
dahazırlanıb.SəhnəəsərininquruluşçurejissoruİradəGözəlova,
quruluşçurəssamıVüsalRəhimovdur.Plastiksəhnəhərəkətləri
ninquruluşuXalqartistiPərvizMəmmədrzayevəvərejissorZaur
Əliyevəaiddir.
Yenirejissoryozumundaərsəyəgələntamaşadaölkəninmüx

təlifteatrlarınınaktyorlarıeynisəhnənibölüşəcəklər.İngilisdilin
dəhazırlanantamaşadaəsasməqsədanadilimizintəbliğidir.
Böyükdramaturqun “Anamınkitabı”əsərindəəsasmövzuüç

qardaşındil,din,düşüncə tərzlərinin fərqliliyinəticəsindəarala
rında yaranan sürəkli mübahisələrdir. Günümüzlə səsləşən və
düşündürənmövzuəsərinbaşqəhrəmanıolanananıntimsalında
təqdimolunur.Anaövladlarınıözmillimənəvidəyərlərinəsahib
olmağa,anadilinəyiyələnməyəvəbirliyəçağırır.Oğullarisədaha
çoxmüasirdünyanıntələblərinəcavabverməyəcanatır,nəticə
etibariləinnovativtexnologiyalarlazənginbirmühitinfonundaöz
millidəyərləriniitirməktəhlükəsiiləüzüzəqalırlar.Beləliklə,ana
övladlarıiləmübarizəyəbaşlayır.
AkademikMusiqili Teatrın tarixində ilk dəfə ingiliscə nümayiş

olunacaq tamaşayabiletləri şəhərin kassalarından, “ASANXid
mət”mərkəzlərindən,eləcədə“İticket.az”saytındanəldəetmək
mümkündür.

Payız əhval-ruhiyyəli və sevgi dolu əsərlər
Əməkdar artist Suğra Bağırzadənin fərdi sərgisi

Oktyabrın11-dəAzərbaycanRəssamlarİttifaqının(ARİ)V.Sə-
mədovaadınasərgisalonundaƏməkdarartist,aktrisavə
rəssamSuğraBağırzadəninsənətəsərlərindənibarətfərdi
sərgisiaçılıb.Sərgisənətkarın75illikyubileyinətöhfədir.

ARİnin sədri, Xalq rəssamı
Fərhad Xəlilov iştirakçıları sa
lamlayaraq bildirib ki, kinodakı
rolları ilə tanınan, ümumilikdə
mədəni həyatda özünəməxsus

yeriolanSuğraBağırzadəRəs
samlar İttifaqının fəal üzvüdür.
Sənətkarınmütəmadi olaraqöz
gözəl əsərlərindən ibarət fərdi
sərgilərikeçirilir.

Milli Məclisin Mədəniyyət ko
mitəsinin sədri Qənirə Paşaye
va sərginin açılışına görə Suğra
Bağırzadəni təbrik edərək deyib:
“Suğraxanımhaqqındailləröncə
biryazıyazmışdım.Oözhəyatın
dada,yaradıcılığındadagözəlliyi
əks etdirir. Yaratdığı əsərlərlə və
yaradıcılığı ilə insana gözəl duy
ğu,həmçininenerjibəxşedir...”.
Xalq rəssamıAydın Rəcəbov

SuğraBağırzadəninDünyaFlo
ristikaŞurasınınAzərbaycandan
olanilkvəyeganəüzvüolduğu
nu vurğulayaq onun yaradıcılı
ğındansözaçıb.
Əməkdar incəsənət xadimi,

professor Ziyadxan Əliyev və
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı
nınsədrmüaviniRafiqKərimov
dayubilyarınçoxşaxəlisənətyo
lundandanışıblar.
SuğraBağırzadəsərginintəş

kilatçılarına və iştirakçılarına
minnətdarlığınıbildirib.
“Bu,yubileyilində–75yaşım

daüçüncü sərgidir.Bu il silsilə

sərgilər keçirməyi hədəfəmiş
dim,bunadaəməledirəm”.
Bu sözləri isə Suğra Bağır

zadə jurnalistlərə açıqlamasın
dadeyib.Bildiribki,əsərlərində
əsasənyazəhvalıduyulur:“Am
maindipayızolduğunagörəbu
əsərləri xüsusilə meşələrdən
yığdığım sarı güllərdən, həm
çinin dibçək güllərindən böyük
sevgiiləyaratmışam.Bubaxım
dannar,çəmənliklər,dahasonra
canlıgüllərdənhazırladığımpa
yızəhvalruhiyyəsivəs.əsərləri
qeydetməkolar”.

Sirkdə şəhid və qazi ailələrinin övladları üçün şou-proqram

Xəbərverdiyimizkimi,BakıDövlətSirkioktyab-
rın14-dənnoyabrın27-dək“Beynəlxalqsirk:
festivalqalibləri”adlıyenimövsümproqramını
tamaşaçılaratəqdimedəcək.

Oktyabrın 12də isə proqramın şəhid və qazi
ailələriüçünxüsusinümayişiolub.
Şouproqramdapəhləvanların, jonqlyor, illü

zionist, akrobat və rəqs nömrələrini göstərən
artistlərin çıxışlarına, o cümlədən əcnəbi sirk
ustalarının çıxışlarına yer verilib. Klounların
peşəkarustalığı,möhtəşəmillüziyaşousu,ha
vagimnastlarının fəndlərivədigərbeynəlxalq
sirk ustalarının çıxışları tamaşaçıları heyrət
ləndirib.
Bakı Dövlət Sirki uzun illər sonra ilk milli sirk

nömrəsinidəformalaşdırıb.SirknömrəsindəQa
rabağatlarıilərəqqaslarınbirgəçıxışısayəsində
möhtəşəmkompozisiyaərsəyəgəlib.
Qeydedəkki,“Beynəlxalqsirk:festivalqalibləri”

proqramının təşkilatçısı dünya şöhrətli azərbay
canlı sirk ustası, Dünya Sirk Sənəti Festivalının
laureatıAllahverdiİsrafilovdur.

İrsin idarəedilməsi bacarıqlarının inkişafı
Növbəti treninq “Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında” Konvensiyaya həsr olunub

“İslam dünyasının turizm paytaxtı” Azərbaycanla əlaqələrdə maraqlıdır
2022-ciildəƏrəbregionuüzrə“İslamdünya-
sınınturizmpaytaxtı”elanedilmişİordaniyanın
MədəbəşəhəriAzərbaycanlamədəniyyətvə
turizmsahələrindəəməkdaşlıqdamaraqlıdır.

Ölkəmizin İordaniyadakı səfiri EldarSəlimovun
Mədəbə vilayətinin qubernatoru Nayif əlHidayət
ilə görüşündə əməkdaşlığın perspektivləri müza
kirəedilib.
MədəbəninmeriArif əlRəvacihin də iştirak etdiyi

müzakirələrdə qeyd olunub ki, bu şəhərləAzərbay
canınmühüm turizmmərkəzləriarasındabirgə layi
hələrinhəyatakeçirilməsi,habeləqarşılıqlısəfərlərvə
təcrübəmübadiləsihərikiölkəüçünfaydalıolacaq.
SəfirE.Səlimovölkəmizinturizmpotensialı,busa

hədəhəyatakeçirilənlayihələrbarədəməlumatverib.
Diqqətə çatdırıb ki, “AzərbaycanHavaYolları”QSC
BakıvəƏmmanarasındaaviareyslərtəşkiledir.

GörüşdəMədəbəTurizmDepartamentinin rəisi
VailəlCeyniniAzərbaycansəfirinəturizmsektoru
nunfəaliyyətivəpotensialıbarədəməlumatverib.
Azərbaycanlı qonaqlar Mədəbədəki turistik mə
kanlarvəMozaikaİnstitutuilətanışolublar.
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GöyçayşəhərininNatəvanküçəsində44
günlükVətənmüharibəsindəşəhidlikzir
vəsinəucalanOrxanAkifoğluKərimlinin
xatirəsinəinşaedilənbulaqkompleksinin
açılışıolub.OrxanKərimli2001ciiloktyab
rın6daGöyçayınPotukəndindəanadan
olub.2019cuilinoktyabrındahəqiqihərbi
xidmətəyollanıb.Vətənmüharibəsində
cəbhəninmüxtəlifistiqamətlərindədöyü
şüb.2020ciiloktyabrın10daKəlbəcəris
tiqamətindəgedəndöyüşlərdəqəhrəman
casınaşəhidolub.“Vətənuğrunda”,“Cəsur
döyüşçü”,KəlbəcərinvəQubadlınınazad
olunmasınagörəmedallarıilətəltifedilib.

***
Masallı RMİCəlilabad rayon 1 saylı şə

hər kitabxana filialının əməkdaşları və bir
qrupfəaloxucuşəhidNurlanAğamalıyevin
doğumgünümünasibətiləailəsinəbaşçə
kiblər.

***
Ağdaş RMİ Zərdab rayon Heydər Əliyev

MərkəzindəVətənmüharibəsininşəhidgizi
riTuranMuradovunxatirəsinəhəsrolunmuş
“Qəhrəmanlıq azərbaycançılıqdır” mövzu
sunda tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən
mərkəzin direktoru Könül Rəhimova Turan
Muradovun ömür yolundan, Vətən mühari
bəsindəgöstərdiyişücaətdəndanışıb.

***

AğstafaRMİTovuz rayonMKS və rayon
Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşları Vətən
müharibəsi şəhidləri Əhməd Abbasov, Vü
qarƏkbərovvəEminHüseynovunailələrini
ziyarətediblər.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKSninMərkə

ziKitabxanasınınUşaqşöbəsində “Mühari
bəuşaqlarıngözüilə”adlıVətənmüharibəsi
şəhidləri Səyyar Arazov, Arzu İsgəndərov,

Nicat Qasımov və Ramal Qasımovun ailə
üzvləriiləgörüşkeçirilib.

***

Şəki RMİ Zaqatala rayon Heydər Əliyev
Mərkəzinin əməkdaşları 2016cı ilin Aprel
döyüşləri şəhidi Rəvan Nurayevin, Vətən
müharibəsi şəhidləri Vidadi Məmmədov və
NatiqMahmudovunməzarlarınıziyarətedib,
onlarınailələrinəbaşçəkiblər.

***
Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər Nəriman

Nərimanov adına Mədəniyyət Mərkəzində
Vətən müharibəsinin şəhid baş leytenan
tıMikayılMəmmədzadənindoğumgünü ilə
əlaqədar “Şəhid qanı axmayan torpaqdan
Vətən olmaz” adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə
qəhrəman şəhidə həsr olunan səhnə can
landırılıb.“Qönçə”xorkollektivivəbədiiöz
fəaliyyətkollektivininifasındavətənpərvərlik
ruhundamahnılarsəsləndirilib.

Vətən fədailərinin xatirəsi əziz tutulur

Şəhid Milli Qəhrəman haqqında kitabın 
təqdimatı keçirilib

SumqayıtRMİSumqayıtşəhərMKSS.VurğunadınaMərkəziKitab
xananınUşaqşöbəsindəyazıçıpublisistOqtayƏrgünəşƏliyevvə
PərvanəMehmanqızınınbirgəmüəllifiolduğu“Vətənsənəoğul
dedi”kitabınıntəqdimatıkeçirilib.KitabVətənmüharibəsininşəhid
polkovniki,MilliQəhrəmanŞükürHəmidovahəsrolunub.

Şəhidlərimizinəzizxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedildikdən
sonraMilliQəhrəmanındöyüşyolunuəksetdirənvideoçarxnü
mayişolunub.
Yazıçıdramaturq, kulturoloq HafizAtaxanlınınmoderatorluğu

iləgerçəkləşəntədbirdəmüəllifərOrdumuzunqəhrəmanlıqsal
naməsiningəncnəsillərəçatdırılmasındaədəbiyyatın,incəsənə
tinmühüm rolundandanışıb,bumövzudakitabyazmağınağır,
eynizamandaşərəfimissiyaolduğunusöyləyiblər.
ŞükürHəmidovunqardaşıƏsədHəmidov,döyüşyoldaşları–Və

tənMüharibəsiQəhrəmanı,polkovnikNizamiMövlamov,“Rəşadət”
ordenli polkovnik Nemət Məmmədov, “İstedad” liseyinin direktoru
AdiləSüleymanovaşəhidlikməqamınınucalığındanbəhsediblər.
AzərbaycanYazıçılarBirliyiSumqayıtbölməsininsədriGülna

rəCəmaləddin,MərkəziKitabxananındirektoruNatəvanAxund
zadə,HeydərƏliyevMərkəzinindirektoruVüsaləQurbanovavə
başqalarıdöyüşmeydanındavədiplomatiyacəbhəsindəölkəmi
zinuğurlarındansöhbətaçıblar.
Şagirdlər şəhid Milli Qəhrəmana həsr olunmuş kompozisiya

təqdimediblər,vətənpərvərlikruhlumusiqilərsəsləndirilib.
SondaŞükürHəmidovunatasıNərimanHəmidovtədbirintəş

kilatçılarınavəqonaqlaratəşəkküredib.

Regionlarda xalça sənətinin inkişafına dəstək
Layihə üzrə Ağdam və Bərdədə tədbirlər

“Azərbaycan
xalçaçıları”İctimai
Birliyi(AXİB)Azər
baycanRespubli
kasıQeyriHöku
mətTəşkilatlarına
DövlətDəstəyi
Agentliyininmaliy
yədəstəyiilə“Re
gionlardaxalça
sənətinininkişa

fınadəstək”layihəsinihəyatakeçirir.Layihəüzrəilktədbirbu
günlərdəAğdamrayonundareallaşıb.

AğdamasəfərzamanırayonİcraHakimiyyətibaşçısınınbirinci
müaviniAllahverənƏliyevləgörüşkeçirilib.SonraQuzanlıqəsə
bəMədəniyyətevindəməlumatlandırıcısessiyatəşkilolunub.
TədbirdəAXİBİdarəHeyətininüzvü,xalçaçırəssamvərəngkarEl

darHacıyev,“Azərxalça”ASCninAğdamfilialınınrəhbəri,Əməkdar
mədəniyyətişçisiCeyranƏliyevavədigərqonaqlariştirakediblər.
Layihərəhbəri,AXİBinüzvüTimurQavrintədbiriaçıb,birliyin

katibiGünelAslanovaAzərbaycanxalçasənətinintarixi,müasir
inkişaf yolu haqqında məruzə edib. Məruzədə Qarabağ xalça
məktəbininözəlliklərindənbəhsolunub,bukontekstdəEldarHa
cıyevinyaradıcılığınanəzərsalınıb.
SondaEldarHacıyevtədbiriştirakçılarınınsuallarınıcavablan

dırıb.
***

Layihəüzrənöv
bəti görüş Bərdə
RMİBərdəDövlət
Rəsm Qalereya
sında gerçəklə
şib.Tədbirdəçıxış
edən idarə rəisi
Vəsilə Möhsümo
vabildiribki,Azər
baycan xalqtətbi
qi sənəti və onun
bir qolu olan xal

çaçılıqxalqınmillimədəniyyətitarixindəözünəməxsusyertutur.
Sonra “Azərbaycan xalçaçıları” İctimai Birliyinin əməkdaşları

tərəfindənxalçaçılıqsənətihaqqındatədbir iştirakçılarınaətrafı
məlumatverilib.Mütəxəssisləriştirakçılaraustaddərslərikeçib.
Qeydedəkki,2010cuildəyaradılan“Azərbaycanxalçaçıları”İc

timaiBirliyininsədriƏməkdarmədəniyyətişçisiRöyaTağıyevadır.

Hazırladı:N.Məmmədli

Mingəçevir səhnəsində 
“Münəccim Səlimin nağılları” 

MingəçevirDövlətDramTeatrında
“MünəccimSəliminnağılları”adlı
uşaqtamaşasınınpremyerasıke
çirilib.MingəçevirlimüəllifGünel

Məcidovanınəsəriəsasındanərsəyəgə
ləntamaşayateatrınbaşrejissoruVüsal
Mehrəliyevquruluşverib.

Tamaşanındiqqətçəkənsəhnədekorasiyası
vəaktyorlarınməharətliçıxışıbalacateatrse
vərlər tərəfindənmaraqlaqarşılanıb.Xalqar
tisti Ella Yaqubovanın usta oyunu tamaşaya
xüsusirəngqatıbvədigəraktyorlaradasira
yətedib.
TamaşanıizləyənBərdəRMİninrəisiVəsilə

Möhsümova nümayişdən sonra yaradıcı he
yətləgörüşüb,uğurlusəhnəəsərinəgörətəb
rikləriniçatdırıb.
VüsalMehrəliyevyenimövsümdəiki tama

şahazırlayıb:“Mingəçevirteatralşəhərdir,ta
maşaçılarböyükhəvəsləbuməkanagəlirlər.
Hazırdakollektivüçnağılüzərindəməşqlərini
davametdirir”.

Şuşada daha 15 binanın 
tikintisi başlanır

Şuşaşəhərindəinşaolunacaqdaha15ya
şayışbinasınıntikintisinə,abadlaşdırılma
vəəlavətexnikiqurğularıninşasınadair
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsininelan

etdiyiaçıqtenderinqalibimüəyyənedilib.

İdarədən verilənməlumata görə, 9 şirkətin
təqdimetdiyitəklifərtenderkomissiyasıüzvlə
ritərəfindənqiymətləndirilibvə“Archico”MMC
tenderinqalibielanolunub.Tenderinşərtlərinə
görəşirkəttərəfindənavtodayanacaqlabirgə,
35mərtəbə olmaqla 15 yaşayış binası (Cə
nubyaşayışzonası)tikiləcək.Layihəninməb
ləği 41 milyon manata yaxındır. Şirkət tikinti
başaçatdıqdansonrabinaların24ayərzində
istismarınadazəmanətverəcək.
Məlumatdaqeydolunurki,ŞuşaşəhərininBaş

planınauyğunolaraqümumilikdə23binadaniba
rətyaşayışmassivinininşasıhəyatakeçirilir.
BundanəvvəlŞuşada8yaşayışbinasınınin

şasıüzrəkeçiriləntendermüsabiqəsində“Con
co”QSCqalibolubvəŞuşaŞəhəriDövlətQoru
ğuİdarəsibuşirkətə15milyonmanatödəyəcək.

Lənkəran teatrında “Casus”a ictimai baxış olub

LənkəranDövlətDramTeat
rındaXalqyazıçısıKamal
Abdullanın“Casus”əsəri
tamaşayaqoyulub.Süjet

xətti“KitabiDədəQorqud”
eposundanqaynaqlanan
səhnəəsərinəoktyabrın10
daictimaibaxışkeçirilib.

...Oğuzelinin təəssübkeşiDə
dəQorqudcasusunkimolduğu
nubilsədə,buməsələyə insani
mövqedən yanaşmağa qərar
verir. Bunun üçün o, Boğazca
Fatmanı casus oğlunun başı
na gələcək fəlakətdən xəbərdar
edərəkölümdənxilasyolunuona
göstərir...
Tamaşanın quruluşçu rejissoru

Anar Babalı, quruluşçu rəssamı
Tərlan Sadıqov, bəstəkarı Azər
Hacıələsgərlidir. Rolları Xalq ar
tistiQabilQuliyev(DədəQorqud),
Əməkdar artist Sucəddin Mirzə
yev (Qazan xan), habeləƏlibala
Əsgərov (Bayandur xan), Qızıl

gül Quliyeva (Boğazca Fatma),
Aynur Əhmədova (Burla xatın),
MiraslanAğayev (Şirşəmsəddin),
AllahverənBabayev(Bəkil),Əbül
fəzAxundov(Aruzqoca),Səyyad
Əliyev (Beyrək) və başqaları ifa
edirlər.
Teatrdan verilənməlumatagö

rə, nümayişdən sonra keçirilən
müzakirədə Mədəniyyət Nazirliyi

İncəsənətvəqeyrimaddimədəni
irs şöbəsinin əməkdaşları Könül
Cəfərova və Günay Hümbətova
çıxış edərək fikirlərini bölüşüb,
yaradıcıkollektivəuğurlardiləyib
lər.
TeatrındirektoruTofiqHeydəro

vunsözlərinəgörə,yaxıngünlər
də“Casus”unpremyerasıkeçiri
ləcək.

MədəniyyətNazirliyitərəfindəntəqdim
olunan“Kommunikasiyameneceri”la
yihəsiçərçivəsindəSabirabadRegional
Mədəniyyətİdarəsi(RMİ)üzrəgörüştəşkil
olunub.SabirabadrayonHeydərƏliyev
Mərkəzindəkeçiriləniclasdalayihəüzrə
SabirabadRMİdəyaradılmışişçiqrupu
nunüzvlərivətabemüəssisələrdəsosial
mediaüzrəəlaqələndiricişəxsləriştirak
ediblər.

İclasda idarə rəisi Fərid Qurbanzadə çı
xışedərəkregionalidarəninkommunikasiya
meneceriAnarRəhimliyəvəonunrəhbərliyi
iləyaradılmışişçiqrupunauğurlararzulayıb,
layihəninfəaliyyətinədairtövsiyələriniverib.

Daha sonra kommunikasiya meneceri
Anar Rəhimli layihənin məqsədləri barədə
danışıb.İclasfikirmübadiləsiilədavamedib.

***
Şəki RMİdə kommunikasiya meneceri

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar
işçiqrupuyaradılıb,idarəyətabemüəssisə
lərdəəlaqələndirici şəxslər təyinedilib.Şə
kişəhərHeydərƏliyevMərkəzindəidarənin
kommunikasiyameneceriElvinQarayev iş
çi qrupunun üzvləri və tabe müəssisələrin
məsul nümayəndələri ilə görüşüb.O, öncə
Mədəniyyət Nazirliyinin sözügedən layihəsi
barədə məlumat verib, layihənin nazirliyin
sistemində həyata keçirilən islahatların tər
kib hissəsi olduğunu bildirib. KİV və sosial
mediailə işprosesindəqarşıyaçıxanprob
lemlər,onlarınhəlliyollarıbarədəfikirmüba
diləsiaparılıb.

***
AğdaşRMİüzrəbu layihə iləbağlı yara

dılanişçiqrupunundailkiclasıkeçirilib.Ta
bemüəssisələrdə sosialmedia fəaliyyətinə

məsulşəxslərinqatıldığıiclasdaqeydedilib
ki,mədəniyyətimizin,mədəniyyətsahəsində
nazirliyin, aidiyyəti müəssisə və təşkilatla
rın fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin, ənənəvi
mətbu imkanlarla yanaşı, müasir kommu
nikasiyavasitələri iləoperativ formadamə
lumatlandırılması diqqətdə saxlanılmalıdır.
Vurğulanıbki,mediasubyektləriilə,ictimaiy
yətləəlaqələrinsəmərəlişəkildəqurulması,
nəticəetibarilədövlətcəmiyyətmünasibətlə
rininyüksəldilməsinəxidmətedir.

“Kommunikasiya meneceri” 
layihəsi çərçivəsində görüşlər

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər

ŞəmkirRMİninrəisivəzifələrinimüvəqqəti
icraedənNurəddinMehdiyevinsədrliyiilə
idarənintabeliyindəfəaliyyətgöstərənmüəs
sisələrinrəhbərləriiləseminarmüşavirəke
çirilib.Fəaliyyətinmüasirtələblərsəviyyəsində
təşkili,mövcudproblemlərinaradanqaldırıl
masıiləbağlımüvafiqtapşırıqlarverilib.

***
MasallıRMİYardımlırayonHeydərƏliyev

Mərkəzində “Bəşəri bəla – narkomaniya”
mövzusunda tədbir keçirilib. Çıxış edənlər
narkomaniyanınyaranmasəbəbləri,nəticə

ləri,bubəladanuzaqolmanınyollarıbarədə
məlumatveriblər.

***
SabirabadRMİŞirvanŞəhərTarixDiyarşü

naslıq Muzeyində “Gəlin, gələcəyimizi qoru
yaq!”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirinkeçirilməsin
dəməqsədsağlamgəncnəslinyetişdirilməsi,
narkomaniyayaqarşımübarizəvəgənclərara
sındatəbliğatişlərininaparılması,həmçininmilli
şüuruninkişafetdirilməsivəvətənpərvərlikhiss
lərininaşılanmasıdır.

***
AğstafaRMİAğstafaDövlətRəsmQalere

yasında“ƏhmədCavadmüstəqilliyintərən
nümçüsüdür”başlıqlı tədbirkeçirilib. İstiqlal
şairinin130 illiyimünasibətilə keçirilən təd
birdə qalereyanın baş fondmühafizi Naibə
MusayevaçıxışedərəkƏhmədCavadınya
radıcılığıhaqqındagenişsöhbətaçıb.
Qazax Dövlət Rəsm Qalereyasında isə

XurşidbanuNatəvanın(18321897)190illiyi
nəhəsrolunmuş“Xeyriyyəçiqadın”adlıtəd
birkeçirilib.Tədbirdəqalereyanınəməkdaşla
rı,dərnəküzvlərivəmədəniyyətişçiləriiştirak
ediblər.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin6say

lıGənclərKitabxanafilialı“Gəncədəerməni
terrorunun izləri” başlığı altında ekskursiya
təşkiledib.EkskursiyadaİsmətQayıbovadı
naGəncə şəhər 1 saylı tamortaməktəbin
şagird və müəllim kollektivi, kitabxananın
fəaloxucularıiştirakediblər.

Samux rayon Mədəniyyət Mərkəzində
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nüma
yəndəsi, böyük şair, tanınmış maarifçi və
ictimaixadimƏhmədCavadın (18921937)
130illikyubileyinəhəsredilmiştədbirtəşkil
olunub.TədbirdəƏhmədCavadınhəyatvə
yaradıcılığıhaqqındaətrafıməlumatverilib.
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“Mən, sən, o və telefon” 
Akademik Rus Dram Teatrının 
yeni mövsümdə ilk premyerası

7-8 okt  yabr ta  rix  lə  rin  də Azər  bay  can Döv  lət Aka  de  mik Rus 
Dram Teat  rı  nın səh  nə  sin  də ye  ni möv  sü  mün ilk prem  ye  ra  sı 
olub. 

Xalq ya  zı  çı  sı Ana  rın ey  niad  lı əsə  ri əsa  sın  da ha  zır  la  nan “Mən, 
sən, o və te  le  fon” ta  ma  şa  sı teatr  se  vər  lər tə  rə  fin  dən ma  raq  la 
qar  şı  la  nıb.

Mə  də  niy  yət Na  zir  li  yi  nin dəs  tə  yi ilə ər  sə  yə gə  lən ta  ma  şa  nın 
qu  ru  luş müəl  li  fi Sankt-Pe  ter  burq  da ya  şa  yan həm  yer  li  miz, is  te -
dad  lı re  jis  sor Ər  şad Ələk  bə  rov, qu  ru  luş  çu rəs  sa  mı Kris  ti  na Da -
ni  li  na  dır (Ru  si  ya).

Ə.Ələk  bə  rov Ru  si  ya Döv  lət İn  cə  sə  nət İns  ti  tu  tu  nun mə  zu  nu -
dur. Azər  bay  can  da, Ru  si  ya  da, Qa  za  xıs  tan  da ta  ma  şa  lar qo  yub. 
Bir ne  çə il ön  cə  Aka  de  mik Rus Dram Teat  rı  nın səh  nə  sin  də 
E.İones  ko  nun “Kral ölür” pye  si əsa  sın  da “Mə  ra  sim” ta  ma  şa  sı  nı 
səh  nə  ləş  di  rib.

“Mən, sən, o və te  le  fon” ta  ma  şa  sı  na gə  lin  cə, bu,  teat  rın gənc 
akt  yor  la  rı  nı bir ara  ya gə  tir  mək  lə on  la  rın po  ten  sialı  nı üzə çı  xar -
ma  ğı ba  ca  ran nü  mu  nə  dir. Əsas rol  la  rı Əmək  dar ar  tist Na  tə  van 
Ha  cı  ye  va, akt  yor  lar İb  ra  him Çin  giz, Rə  şad Əli  ya  rov, Ye  ga  nə 
Hü  seyn  li, Mu  rad İs  ma  yı  lov, Di  la  rə İs  ma  yı  lo  va, Cöv  hər Ab  dul -
la  yev, Sə  ma Və  li  ye  va, Rü  fət Əli  yev, Sa  mi  rə Rüs  tə  mo  va, Zaur 
Te  re  qu  lov oy  na  yır  lar.

Ta  ma  şa  nın mu  si  qi tər  ti  ba  tın  da  Xalq ar  tis  ti, bəs  tə  kar To  fiq Qu -
li  ye  vin klas  sik est  ra  da nü  mu  nə  lə  rin  dən, elə  cə də Ayət Bax  şı  yev 
(tar), Xə  yal Əli  yev (qar  mon) və Sə  riy  yə Məm  mə  do  va  nın (piano) 
can  lı ifa  la  rın  dan da is  ti  fa  də olu  nub.

Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da möv sü mün 
ilk prem ye ra sı nı – “Yay 
gü nü” ta ma şa sı nı 

iz lə dim. Ta ma şa pol şa lı ya zı-
çı-dra ma turq, ka ri ka tu ra çı, 
sa ti ra us ta sı və ab surd teat-
rın klas sik lə rin dən sa yı lan 
Sla vo mir Mro je kin ey niad lı 
pye si əsa sın da ha zır la nıb.

Okt yab rın 6-da teat rın Ab bas 
Mir zə Şə rif za də adı na səh nə sin-
də (ki çik zal) təq dim olu nan ta-
ma şa ya  gənc re jis sor Meh man 
Fə tul la yev qu ru luş ve rib. Qu ru-
luş çu rəs sam Əmək dar mə də-
niy yət iş çi si İl ham El xanoğ lu, 
mu si qi tər ti bat çı sı Amal Ra ma-
za nov, re jis sor as sis ten ti Nər min 
Hə sə no va dır. Ya ra dı cı lıq işi nin 
bə dii rəh bə ri Xalq ar tis ti Azər 
Pa şa Ne mə tov dur. Pye si di li mi-
zə Meh man Mu sa bəy li çe vi rib.

Üç akt yor luq oyun da rol la rı 
Ra min Şı xə li yev, El se vər Rə hi-
mov və La lə Sü ley ma no va ifa 
edir di lər.

Ta ma şa ar zu la rı nı hə ya ta ke-
çi rə bil mə di yin dən in ti har yo lu-
nu se çən çıl ğın gənc (Uğur suz) 
ilə bü tün ar zu la rı nı rel laş dır dı-
ğın dan, ya şa maq hə və si qal-
ma yan zən gin və kü bar ki şi nin 
(Uğur lu) dialoq la rı ilə baş la yır. 
Son ra dan pro se sə hər iki si ni 
asan lıq la bu yol dan çə kin di-
rən qüv və – ca zi bə dar və ağıl-
lı qüv və (Qa dın) qo şu lur. Onun 
uğ run da mü ba ri zə baş la yır və 
tə bii ki, hiy lə gər kü bar üz mə yi 
bil mə di yi nə gö rə in ti ha ra can 
atan oğ la nı çox asan lıq la su-
ya, özü nün qur du ğu ta ma şa nın 
ən uğur suz oyun çu su olan qı zı 
isə ən çox qorx du ğu oda “atır”. 
Nə ti cə də hə yat ilə bağ lı ar zu la rı 
su ya dü şən bü tün çıl ğın lar üçün 
mü kəm məl dərs ve rir. 

Pyes ka ri ka tu ra çı ad lan dı rıl-
ma ğı heç sev mə yən müəl li fin 
in san xa rak te ri ni, onun na qis 
xü su siy yət lə ri nin təs vi rin də, mə-
nə gö rə, ən tə sir li əsər lə rin dən-
dir. Doğ ru dur, onun da ha çox 
Ru si ya teatr la rın da po pul yar-
lıq qa za nan, son il lər Av ro pa da 
səh nə həl li ta pan baş qa əsər lə ri 
də var. Am ma məhz bu əsər sa-
də in san la rın ən pri mi tiv haq qı nı 
– ya şa maq üçün kib rit qu tu su na 
sı ğa caq se vinc lə ri ni be lə on la ra 
çox gö rən xud bin lə rin ən yax şı 
ka ri ka tu ra sı he sab olu na bi lər.

Qu ru lu şun da müəl li fin in san 
mü na si bət lə ri üzə rin də tra gik 
gə ziş mə si nə ab surd tra gi ko-
me di ya ki mi ba xan, da ha doğ-
ru su, bi zi bu ba xış bu ca ğı na 
təh rik edən re jis sor ele ment 
ola raq ab surd teat ra xas sa də 
mə qam la rı gör məz dən gəl sə 
də, ümu mi plan da ta ma şa çı ilə 
uğur lu dialo qa nail olub. Bu nu 
qəh rə man la ra reak si ya lar dan, 
ələl xü sus da tək bə tək ge diş-
lər də ki di dak tik lik dən sez mək 
müm kün dür.

Hər çənd emo sional, da ha də-
qiq de səm, səh nə də müt ləq əks 

qütb lə ri – ağ ilə qa ra nı, yax şı ilə 
pi si, xe yir ilə şə ri qar şı laş dı rıb, 
on la rın “xo ruz dö yü şü”ndən 
zövq alan ənə nə vi ta ma şa çı 
be lə ya naş ma nı asan lıq la itə-
lə yə bi lir. Bu mə na da re jis so run 
cə sa rə ti al qış lan ma lı dır. Üs tə lik 
in tel lek tual la rın söz dö yü şü, yə-
ni so sial mü na si bət lər fo nun da 
uzun dialoq lar bi zim ta ma şa çı-
ya qu ru tə sir ba ğış la yır və o, ani 
ola raq da rı xır. Bu mə qam da re-
jis sor və rəs sam mu si qi tər ti bat-
çı sı nı da cəlb edə rək müt ləq bir 
“baş al dat dı” mə rə kə si qur ma-
lı dır. Bi zim cə sa rət li gənc bu nu 
da lü zum gör mə yə rək, ta ma şa-
çı ilə akt yo ru üz-üzə, göz-gö zə 
qoy muş du.

Yə ni re jis sor da müəl lif ki mi 
öz qəh rə man la rı na qar şı “so-
yuq aman sız lı ğı” ilə yad da qal-
dı. Ta ma şa çı nı məc bur et di ki, 
müəl li fin baş-ba şa qoy du ğu 
qur ban la rı na özü bə raət ver sin, 
özü yer gös tər sin.

Bu ya naş ma da əbəs de yil di. 
Düz dür, bi zə gö rə ye ni, da ha 
də qiq ifa də et səm, xor bax dı ğı-
mız for ma dır. Hə yat da ol du ğu 
ki mi, səh nə də də so sial-psi xo-

lo ji me xa nizm lə rin fəaliy yə ti ni 
asan lıq la qə bul et mi rik və ona 
rəğ bət gös tə rən lə ri də mü ha ki-
mə edi rik. Ma raq lı dır ki, re jis sor 
bu nu da ey ni nə al mır və be lə cə, 
səh nə də ki üç lük ara sın da nə 
qur ba nı, nə qa ti li, nə də əb lə hi 
bar maq ilə gös tər mir. Əvə zin də 
əsər dən irə li gə lən so yuq, təm-
kin li in tel lek tual dra mı ifa çı la rın 
da xi li mü qa vi mə ti nin ix ti ya rı na 
bu ra xır. Qa lib ilə məğ lu bu tə yi-
na tı da. Bu nun la da üç lü yə öz 
ara la rın da sa vaş açır. Akt yor lar 
da inad la qəh rə man la rı nın dav-
ra nış la rı, əs lin də, öz lə ri nin ifa-
də si üçün psi xo lo ji mo ti va si ya 
ax ta rır lar. 

Bu yer də oyun üs lu bu na xa-
rak te rik olan key fiy yə ti özün də 
tap ma yan akt yo ra qah mar çı xa-
raq “Re jis so run akt yor ilə işi zəif 
olub” de yən lər ola bi lər. Am ma 
qu ru luş çu akt yo ra ki fa yət edə-
cək qə dər ma nevr əra zi si ver-
miş di. Nə dən sə bu nu müəy yən 
mə qam lar da yal nız bir oyun çu-
nun bir-iki cəh din də se zə bil dik. 
Ta ma şa bo yu ki çik mə kan da 
özü nü uc suz-bu caq sız səh ra da 
hiss edən az mış adam la rı gör-
dük. Ni yə si ni an la maq da olar. 
Hət ta bu nu on la ra keç mək də. 
Gənc dir lər, hə yə can ilik lə ri nə 
iş lə yir və tə rəf-mü qa bil ilə ara-
sın da hə lə “di var” var. Əl bət tə, 
baş qa ta ma şa lar da əla və ele-
ment lər – bu ta for tör-tö kün tü lə ri 
sə ni la zı mi mə qam lar da ta ma-
şa çı dan giz lə də bi lir. Bu də fə 
isə, de mək olar ki, tər ti bat sız bir 
ta ma şa da bir sən onun la duelə 
çıx mı san və səhv elə mək lük-
sun yox dur. Bax, ta ma şa da, 
akt yor oyu nun da məhz bu di-
lem ma çat mır dı və təəs süf ki, 
re jis sor on la rı xi las edə bil mə-
di...

Həmidə Nizamiqızı

Payızda “Yay günü” qarabasması

5-9 okt yabr ta ri xin də ke çi ri lən VIII 
Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi sin də 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı 
– TÜRKSOY da təm sil olu nur du. Sər gi 
çər çi və sin də Mə də niy yət Na zir li yi nin 
bu qu rum da kı nü ma yən də si El çin 
Qa far lı ilə həm söh bət ol duq.

– El çin müəl lim, TÜRK SOY buil ki 
sər gi də ne cə təm sil olu nur?
– TÜRK SOY ola raq bun dan əv-

vəl də bir ne çə də fə Ba kı Bey nəl xalq 
Ki tab Sər gi sin də iş ti rak et mi şik. Bu 
də fə sten di miz də təş ki la tı mız tə rə-
fin dən nəşr edi lən, türk xalq la rı nın 
ədə biy ya tı nı, folk lo ru nu, das tan la rı nı, 
poezi ya sı nı, mu si qi si ni, yə ni zən gin 
mə də niy yə ti ni əks et di rən son nəşr lə-
ri miz yer alıb. TÜRK SOY-un sten di nə 
bö yük ma ra ğın şa hi di ol duq. 

– Gə lə cək də təş ki la tın hi ma yə si 
ilə sırf türk dil li döv lət lə rin və top
lum la rın ki tab sər gi si ni ke çir mək 
olar mı?
– Gə lən il TÜRK SOY-un 30 il li yi dir. 

Bu mü na si bət lə müx tə lif təd bir lər, o 
cüm lə dən ay rı ca ki tab sər gi si nin də 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu la bi lər.

– Bu il Azər bay ca nın bir sı ra gör
kəm li şəx siy yət lə ri nin yu bi ley lə ri 
qeyd olu nur. Bu nun la bağ lı TÜRK
SOY tə rə fin dən han sı təd bir lər ke
çi ri lib?
– TÜRK SOY hər il Türk dün ya sı 

mə də niy yə ti nin müx tə lif sa hə lə ri ni 
təm sil edən da hi şəx siy yət lə ri mi zin 
yu bi ley lə ri ni qeyd edir, bə zi lə ri nin 
adı na isə xü su si il elan olu nur. Mə sə-
lən, əv vəl ki il lər də biz Azər bay can dan  
Mir zə Fə tə li Axund za də, Mol la Pə nah 
Va qif, İma dəd din Nə si mi, Qa ra Qa ra-
yev və Ni za mi Gən cə vi nin yu bi ley lə ri ilə 
bağ lı il lər elan et mi şik. Bu il isə gör kəm li 
bəs tə ka rı mız Fik rət Əmi ro vun 100 il li-
yi mü na si bə ti lə TÜRK SOY tə rə fin dən 
“Fik rət Əmi rov İli” elan et mi şik. Bəs tə-
ka rın yu bi le yi ilə bağ lı ilk təd bir bu ilin 
fev ral ayın da Uk ray na da ke çi ril di. Bax-
ma ya raq ki, Uk ray na TÜRKSOY-un 
üz vü de yil, la kin TÜRK SOY or taq türk 
mə də niy yə ti ni nəin ki türk döv lət lə rin-
də, di gər öl kə lər də də təd bir lər ke çi rə-
rək o xalq la ra da bi zim mə də niy yə ti mi-
zi ta nıt maq la məş ğul dur. Ona gö rə də 
biz “Fik rət Əmi rov İli”nə Uk ray na nın 
Dnepro pet rovsk şə hə rin də ke çir di yi-
miz kon sert lə baş la dıq və son ra Qa-
za xıs tan da, bu gün lər də isə Tür ki yə də 
da vam et dir dik. Okt yab rın 7-də Ada na-
da, 9-da An ka ra da “Fik rət Əmi rov İli” ilə 
bağ lı kon sert lər təş kil edil di. 

Onu da qeyd edim ki, ənə nə vi ke-
çir di yi miz “TÜRK SOY Ope ra Gün lə ri” 
bu il Fik rət Əmi ro va həsr olun du. Türk 
dün ya sın dan gə lən ope ra sə nət çi lə ri-
nin iş ti ra kı ilə Tür ki yə nin Bur sa və İz-
mir şə hər lə rin də və Şi ma li Kip rin Gir ne 
və Qa zi ma ğu sa şə hər lə rin də ke çi ri lən 
kon sert lər də bəs tə ka rın əsər lə ri sə nət-
se vər lə rə təq dim edil di.

Bu il gör kəm li şairə Xur şid ba nu Na-
tə va nın 190 il lik yu bi le yi qeyd edi lir. 
Yu bi ley lə bağ lı iyul ayın da An ka ra da, 
TÜRK SOY-un qə rar ga hın da Azər bay-
can Mil li Məc li si nin Mə də niy yət ko mi-
tə si və öl kə mi zin Tür ki yə də ki sə fir li yi 
ilə bir lik də “Qa ra bağ dan do ğan Gü nəş 
və Ay. Xur şid ba nu Na tə van. Fat ma 
xa nım Kə mi nə” ki ta bı nın təq di ma tı nı 
ke çir dik. Sent yabr da Şu şa da “Məc li si-
üns”ün bər pa sı ilə bağ lı ke çi ri lən təd-
bir də Tür ki yə, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs-
tan və Öz bə kis tan dan də vət et di yi miz 
gənc şair lər də iş ti rak et di. Həm çi nin 
bu il TÜRK SOY və Azər bay can Mil-
li Məc li si nin Mə də niy yət ko mi tə si ilə 
bir lik də gör kəm li sa ti rik şairi miz Mir zə 
Ələk bər Sa bi rin 160 il li yi ilə bağ lı təd bir 
ke çi ri lib.

Bun dan əla və, iyun ayın da is tiq-
lal şairi miz Əh məd Ca va dın 130 il li yi 
ilə bağ lı An ka ra da bö yük bir təd bir lər 
proq ra mı hə ya ta ke çir dik. Onun şeir lə-
ri ni Tür ki yə türk cə sin də nəşr et di rə rək 
təq di ma tı nı real laş dır dıq.

Azər bay can ədə biy ya tı nın gör kəm li 
nü ma yən də si, mü tə fək kir şair və dra-
ma turq Hü seyn Ca vi din 140 il li yi ilə 
bağ lı müəl li fin 6 pye si ni Tür ki yə türk-
cə si nə uy ğun laş dı rıb nəşr et mə yi plan-
laş dır mı şıq.

Mə lum ol du ğu ki mi, 2022-ci il ey ni 
za man da ta nın mış qır ğız ya zı çı sı Tok-
to bo lot Ab du mo mu no vun (1922-1989) 

100 il li yi mü na si bə ti lə TÜRKSOY 
tə rə fin dən əla mət dar il elan edi lib. 
“Ab du mo mu nov İli” ilə bağ lı üzv 
öl kə lə ri miz də, o cüm lə dən no yabr 
ayın da Ba kı da təd bir lə rin ke çi ril mə-
si nə zər də tu tu lub.

– Türk dün ya sı nın gö zü bu il qə dim 
Bur sa ya di ki lib...

– Bə li, bu il təd bir lə ri mi zin əsas 
his sə si “Türk Dün ya sı nın Mə də niy-
yət Pay tax tı” Bur sa da ke çi ri lir. Türk 
dün ya sı nın teatr, ki no, ədə biy yat, 
sə nət kar lıq, mo da, mu zey sa hə lə-
ri üz rə müx tə lif təd bir lə ri miz olub. 
Tür ki yə nin Saf ran bo lu şə hə rin də 
isə av qust ayın da “TÜRK SOY Rəs-
sam lar Gö rü şü” ənə nə vi təd bi ri ke-
çi ril di. Təd bir də ümu mi lik də 23 rəs-
sam (öl kə miz dən 4 rəs sam) iş ti rak 
et di. İki həf tə da vam edən təd bir də 
hər rəs sa mın ha zır la dı ğı 3 əsər dən 
iki si Saf ran bo lu möv zu lu, bi ri isə 
Türk dün ya sı ilə bağ lı rəsm əsər lə-
ri idi. Son da 69 rəsm əsə ri ər sə yə 
gəl di və TÜRK SOY-un rəsm kol lek-
si ya sı nı zən gin ləş dir di.

Onu da de yim ki, biz bü tün təd bir-
lə ri mi zə yaş lı, or ta və gənc nəs li təm sil 
edən sə nət adam la rı nı də vət edi rik ki, 
on lar da es ta fe ti özün dən son ra gə lən 
nəs lə ötür sün lər.

– Təş ki la tın bu il da ha han sı təd bir 
və la yi hə lə ri göz lə ni lir?
– 1-5 no yabr ta ri xin də Tür ki yə nin 

Bur sa şə hə rin də “Kor kut Ata” (“Də də 
Qor qud”) Türk Dün ya sı Bey nəl xalq 
Film Fes ti va lı ke çi ri lə cək. Bu, say ca 
ikin ci fes ti val dır. Ke çən il ilk də fə İs tan-
bul şə hə rin də təş kil olu nan fes ti val da 
Türk dün ya sın dan ki ne ma toq ra fi ya 
sa hə sin də mü tə xəs sis lər, pro dü ser lər, 
me ne cer lər, akt yor lar, re jis sor lar iş ti rak 
et di lər. Bu il dən fes ti va lın “Türk Dün-
ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” se çi lən 
şə hər lə rin də ke çi ril mə si qə ra ra alı nıb. 
Be lə lik lə, növ bə ti il fes ti va lın Şu şa da 
ke çi ril mə si plan laş dı rı lıb. 

Bun dan baş qa, bil di yi niz ki mi, 
TÜRKSOY-un teatr fəaliy yə ti də var. 
Bu nun la bağ lı qu ru mun nəz din də 
üzv öl kə lə rin Teatr Rəh bər lə ri nin Şu-
ra sı fəaliy yət gös tə rir. Mən ha zır da 
hə min şu ra nın koor di na si ya sı nı da 
hə ya ta ke çi ri rəm. Şu ra nın top lan tı la-
rın da teatr lar ara sın da əmək daş lı ğı, 
bu sa hə də olan prob lem lə ri və di gər 
mə sə lə lə ri mü za ki rə edi rik. Çox is tər-
dik ki, Türk dün ya sı nın gənc ya zar la-
rı ye ni dram əsər lə ri qə lə mə al sın lar. 

TÜRK SOY bu mə sə lə ni də diq qət də 
sax la yır. Təş ki la tın Tür ki yə də fəaliy-
yət gös tə rən Av ra si ya Ya zar lar Bir li-
yi ilə əmək daş lı ğı çər çi və sin də hər il 
müx tə lif möv zu lar da ədə bi mü sa bi qə-
lər ke çi ri lir. TÜRK SOY tə rə fin dən üzv 
öl kə lə rin teatr la rı na töv si yə olu nur ki, 
hə min mü sa bi qə lər də dram jan rı üz rə 
qa lib gəl miş əsər lə ri öz re per tuar la rı-
na da xil et sin lər. 

Təş ki la tın iş ti ra kı ilə teatr fes ti val la-
rı da ke çi ri lir. 4 il əv vəl Qa za xıs ta nın 
Mə də niy yət Na zir li yi və Man gis tau Vi-
la yə ti nin İc ra Ha ki miy yə ti ilə bir lik də 
Ak tau şə hə rin də Xə zər ya nı öl kə lə rin 
teatr fes ti va lı ke çi ril di. Fes ti val da 5 Xə-
zər ya nı öl kə nin teatr la rı iş ti rak et di lər. 
Əsas məq sə di miz di gər Xə zər ya nı öl-
kə lər də də ar dı cıl lıq la bu fes ti va lın da-
vam et di ril mə si dir.

Həm çi nin TÜRK SOY-un özü nün 
bey nəl xalq teatr fes ti va lı nı ke çir mək 
ki mi bir fik ri miz də var. Bu fes ti va lın 
il ki ni gə lən il “Türk Dün ya sı nın Mə də-
niy yət Pay tax tı” ola caq Şu şa da ke çir-
mə yi plan laş dı rı rıq. Bi lir si niz ki, ha zır-
da Şu şa da teatr bi na sı yox dur. Am ma 
fes ti va lın açı lış və bağ la nış mə ra sim-
lə ri Şu şa da, fes ti va lın ta ma şa la rı isə 
Ba kı da, Gən cə də və ya xud baş qa bir 
şə hər də nü ma yiş olu na bi lər.

– Gə lən il TÜRK SOYun 30 ya şı ta
mam olur. Yu bi ley nə ilə yad da qa
la caq?
– TÜRK SOY-un ya ra dıl ma sı ide ya sı 

1992-ci il də irə li sü rü lüb. Bu təş ki la tın 
ya ra dıl ma sı ilə bağ lı Ba kı və İs tan bul 
şə hər lə rin də bir sı ra gö rüş lər ke çi ri lib, 
nə ha yət, 12 iyul 1993-cü il ta ri xin də 
Qa za xıs ta nın Al ma tı şə hə rin də TÜRK-
SOY-un ya ra dıl ma sı haq qın da Azər-
bay can, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz-
bə kis tan, Türk mə nis tan və Tür ki yə nin 
mə də niy yət na zir lə ri tə rə fin dən pro to-
kol im za la nıb.

2023-cü il də TÜRK SOY-un qu ru-
lu şu nun 30 il li yi ni həm üzv öl kə lə ri-
miz də, həm də UNES CO və BMT 
ki mi mö tə bər təş ki lat lar da qeyd et-
mə yi nə zər də tut mu şuq. Ar tıq bu nun-
la bağ lı ha zır lıq lar ge dir. TÜRK SOY 
30 il lik fəaliy yə ti döv rün də müx tə lif 
la yi hə lə rə im za atıb. Bu la yi hə lər dən 
ən önəm li lə rin dən bi ri “Türk Dün ya sı-
nın Mə də niy yət Pay tax tı”dır. İn di yə-
dək 10 şə hər bu  mis si ya nı da şı yıb. 
Bun lar dan bi rin ci si As ta na (2012), 
so nun cu su isə Bur sa şə hər lə ri dir. 
Gə lən il isə Azər bay ca nın mə də niy-
yət in ci si olan Şu şa şə hə ri bu es ta-

fe ti qə bul edə cək. Qeyd et di yim ki mi, 
TÜRK SOY-un ənə nə vi təd bir lə ri ni 
“pay taxt” elan et di yi miz şə hər lər də 
ke çi ri rik. Şu şa da təd bir lər ke çir mək-
lə bu şə hə ri Türk dün ya sı na və da ha 
ge niş ic ti maiy yə tə ta nıt dır ma ğı qar şı-
mı za məq səd qoy mu şuq. TÜRK SOY 
Şu şa da ke çi ri lə cək təd bir lər lə bağ-
lı tək lif ər ha zır la ya raq Azər bay can 
Mə də niy yət Na zir li yi nə təq dim edib. 
Na zir lik bu tək lif ə ri nə zər dən ke çi rir 
və no yab rın 5-də Bur sa şə hə rin də 
ke çi ri lə cək TÜRK SOY-a üzv öl kə-
lə rin Mə də niy yət Na zir lə ri nin Daimi 
Şu ra sı nın növ bə ti ic la sın da mü za ki-
rə olu na raq təş ki la tın 2023-cü il üçün 
fəaliy yət pla nı na da xil edi lə cək. İna-
nı ram ki, Türk dün ya sı nın mə də niy-
yət və in cə sə nət nü ma yən də lə ri nin 
iş ti ra kı ilə ke çi ri lə cək bu təd bir lər va-
si tə si lə mə də niy yət be şi yi miz Şu şa 
TÜRKSOY pən cə rə sin dən dün ya ya 
yük sək sə viy yə də ta nı dı la caq.

– 2023cü il də öl kə miz, o cüm lə dən 
Türk dün ya sı üçün bir sı ra əla mət dar 
il dö nüm lə ri ola caq...
– Doğ ru dur, gə lən il Azər bay can 

pe şə kar mil li teat rı nın 150 il li yi dir. 
TÜRK SOY Azər bay can teat rı nın yu-
bi le yi ni Tür ki yə də qeyd et mək is tə-
yir. Ha zır da bu nun la bağ lı iş lər ge-
dir. Təd bi rə Azər bay can dan və Türk 
dün ya sın dan teatr mü tə xəs sis lə ri ni 
də vət et mək, Azər bay can teatr rəs-
sam la rı nın sər gi si ni və teat rı mı zın 
ta ri xi nə aid fo to sər gi ke çir mək is tə yi-
rik. Türk döv lət lə rin də teatr rəs sam-
la rı nın sər gi si, de mək olar ki, na dir 
hal lar da ke çi ri lir. Am ma Av ro pa da, 
dün ya da bu prak ti ka var. Bu sər gi-
ni ke çir mək lə Azər bay can teat rı nın 
150 il li yi nə bir töh fə ver mək is tə yi-
rik. Ümid edi rəm ki, bu tək lif gə lən 
ay ke çi ri lə cək TÜRK SOY Mə də niy yət 
Na zir lə ri Daimi Şu ra sı nın ic la sın da 
2023-cü il lə bağ lı fəaliy yət pla nı mı za 
da da xil edi lər.

Gə lən il Azər bay can ki no su nun ya-
ran ma sı nın 125, gör kəm li ki no re jis sor, 
Xalq ar tis ti Ra sim Oca qo vun isə 90 
il li yi dir. TÜRK SOY ola raq bu iki yu bi-
le yi bir ləş di rib Azər bay can ki no su nun 
təb li ği ilə bağ lı bir təd bir də ke çir mə yi 
dü şü nü rük.

Həm çi nin Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
mü va fiq sə rən ca mı ilə 2023-cü il Azər-
bay can da “Hey dər Əli yev İli” elan edi-
lib. Ümum mil li li de ri mi zin mə də niy yə tə 
çox bö yük diq qə ti və qay ğı sı olub. Ulu 
ön dər lə bağ lı əla mət dar il də “Hey dər 
Əli yev və mə də niy yət”, “Hey dər Əli ye-
vin Türk dün ya sı mə də niy yə ti nin in ki-
şa fın da ro lu” və di gər möv zu lar da təd-
bir lər ke çir mə yi plan laş dı rı rıq.

Bun dan baş qa, gə lən il qar daş Tür ki-
yə Cüm hu riy yə ti nin də 100 il li yi dir. Bu 
yu bi ley ili mü na si bə ti lə də TÜRK SOY 
tə rə fin dən müx tə lif təd bir lə rin ke çi ril-
mə si nə zər də tu tu lur. 

Söhbətləşdi: Nurəddin Məmmədli

Gələn il Azərbaycan teatrının 150 illiyi 
TÜRKSOY-da qeyd ediləcək

Elçin Qafarlı: “Hüseyn Cavidin altı pyesini Türkiyə türkcəsinə uyğunlaşdırıb 
nəşr etdirməyi planlaşdırmışıq”
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Bu gün lər də ba şa ça tan Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si nin bir 
yax şı özəl li yi də ya zar ilə oxu cu nun gö rüş ye ri nə çev ril mə
si dir. Be lə cə, ki tab va si tə si lə birbi ri ni qi ya bi ta nı yan hər iki 
tə rəf can lı ün siy yət qur maq, hiss lə ri ni bö lüş mək üçün ya

zı lan ilə oxu nan ara sın da kı in cə xət tin üzə rin dən bir gə keç miş 
olur lar.

Sərgigünlərindəçoxsaylıgö
rüşlərdənikisindəməndəiştirak
etdim.BunlarXalqyazıçısıElçin
vəXalqşairiNərimanHəsənza
dəiləoxucutəmasıidi.
İlk görüşün mövzusu da ma

raqlıidi:“Müasirlikvəədəbiyyatı
mızınproblemləri”.Elçin,sözsüz
ki,bumövzudadanışmaq,analiz
vəmüzakirəetməkhaqqınama
lik barmaqla sayılacaq imzalar
dandır.Çünkio,müasirdediyimiz
ədəbiyyatınhəmdəyaradıcıların
dan biridir. Eyni zamanda dərin
müşahidəvəmüqayisəqabiliyyəti
ilə seçilən diqqətli oxucu, üstəlik
ədəbiyyatşünasdır. Elə bu görüş
dəoüfüqlərdəoldu.
MüasirAzərbaycanədəbiyyatı,

onunçağdaşdurumuvəümumi
likdədünyada kitabamünasibət
ətrafında söz açan yazıçı bu
kontekstdə “ŞərqQərb” nəşriy
yatınınİlyasƏfəndiyevhaqqında
çap etdiyi kitabdan da danışdı.
Nümunənin yalnız İlyas Əfəndi
yevdən deyil, onun mühitindən,
sovet dövrü ədəbi prosesindən
bəhsetdiyinivurğuladı.
Çağdaşdövrünoxucusu,tex

nologiya zamanının ədəbiyyatı
və ümumilikdə bəşər övladının
kitaba münasibətinə özünə
məxsus çalarlar ilə rəng qatan
yazıçıbütündövrlərdəyaradıcı
lıqda insanamili,onunhissləri
nə toxunmanın yaşamaqhaqqı
qazandığını dedi: “Əslində, bu
rada hər hansı mülahizə, da
ha doğrusu, analiz o qədər də
vacib deyil. Ədəbiyyat nədir?

İnsan yaşantısının bədii təsvir
lərlə tərənnümü. Ədəbiyyatın
predmetini insan,onunhissləri,
düşüncəsi vədaxili aləmi təşkil
edir. Ədəbiyyat ananın balaya
laylasından yaranıb və beləcə,
insanaxidmətəbaşlayıb...”.
Oxucu sualları əsasında da

vam edən görüşdə müxtəlif
yaradıcılıq məsələlərinə də to
xunuldu.Əsərlərimüxtəlif teatr
ların repertuarında özünə yer
tutan yazıçı günümüzün teatr
və dramaturgiya mənzərəsinə
də toxundu: “Bu gün çağdaş
dramaturgiyanın durumu, onun
problemləri haqqında teztez
danışılır, teatrlarınmüasirəsər
lərə münasibəti müzakirə olu
nur. Amma oturuşmuş ənənə
var və heç bir teatr istəməz ki,
repertuarında yaxşı əsər olma
sın.MirzəFətəliAxundzadəöz
pyeslərini qələmə alanda milli
dramaturgiyayoxidivəilkdəfə
o,dramaturgiyanınəsasınıqoy
du.Peşəkarteatrımızovəson
rakıəsərləriləözününinkişafını,
tamaşaçı kütləsini formalaşdır
dı.Pyesyazmaq,hərhansıfor
madaonusəhnəyəgətirməkelə
dəasandeyil.Onuyazanmüəl
lifərdəistedad,zamanınvəmü
hitin nəbzini tutmaq qabiliyyəti
olmalıdır.Dramaturgiyateatr ilə
qarşılıqlıəlaqədəolurvəbumə
nadaəksfikirlərisubyektivsay
maqolar.Bugünölkədəimzası
tanınan əksər dramaturqların
əsərləri teatr səhnələrində oy
nanılır. Teatrın inkişafını təmin

etmək üçün gərək keyfiyyətli
draməsərləriərsəyəgəlsin,mü
təxəssis rejissorlar bu əsərlərin
səhnəyə qoyulmasında iştirak
etsin.Bütünhallardayaxşıəsər
üçün də peşəkar rejissor, iste
dadlıquruluşçulazımdır”.
Yazıçının sözlərinə görə, dra

maturgiyanıninkişafıüçünmühit
olmalıdır,buxüsusdagəncpyes
müəllifərini stimullaşdırmaq
üçünzəruriaddımlaratılmır.
Poeziyanın problemlərinə də

nəzər yetirən Elçinin fikrincə,
digər janrlara nisbətdə bu isti
qamətdə kəmiyyət və keyfiyyət
qənaətbəxş sayıla bilər: “Poezi
yamızda inkişaf daha güclüdür.
Nəsr vədramaturgiyahaqqında
eynisözüdeyəbilmirik.İstedadlı
gənclərçoxdur,ancaqbuisteda
dı üzə çıxarmaq lazımdır. Dün
yagörüşünün artırılması, güclü
mütaliə istedadın inkişaf etdiril
məsinəköməketməlidir.Müəllifi
dəhərhansı janra istiqamətlən
dirmək,dahadoğrusu,“bujanrda
yazmaqlazımdır”deməkolmaz.

Çünkimövzuözüjanrıntapmalı
dır.Çoxvaxtmüəllifərəsərinfor
masınıözləriadlandırırvədaha
çox populyar olanlara qaçırlar.
Oxuyandabununtaməksinigö
rürsən. Məsələn, postmodernist
üslubda əsər yazdığını deyir.
Ammabuyanlıştəqdimatdır.Bu
nusəninoxucunmüəyyənedib,
özlüyündətəyininiverəcək...”.
Ədəbiyyatın “canlı orqanizm”

olduğunu deyən yazıçı bildir
dikio,həraneyniovqatdaola
bilməz. Ədəbiyyat fərqlifərqli
dövrlərdə gah inkişaf edir, gah
onda müəyyən durğunluq mü
şahidə olunur ki, burada hər
hansıbədbinliyəəsasyoxdur.
Xalq yazıçısı roman janrı ilə

bağlı vəziyyətə də toxundu, iri
həcmli əsərlərin az yazıldığı
nı dedi. Uşaq ədəbiyyatındakı
problemlərdən də bəhs edərək
busahədəkidurğunluqdantəəs
süfəsözaçdı.
Sonda oxucuların “Son za

manlar daha çox hansı möv
zularda əsərlər oxuyursunuz?”

sualınacavabverənmüəllif bil
dirdi ki, yaxşı yazıçı həm də
zövqlüoxucuolmalıvədaimmü
taliə iləməşğulolmalıdır,özünə
gəlincə,sonzamanlardahaçox
tariximövzulara,ocümlədənSS
Rİtarixiiləbağlımateriallarama
raqgöstərir.

***
Nəsrin, bədii fikrin yeni axın

larının polemikasının ardınca
ruhundaizahsızbirsafığıisrar
laqoruyubsaxlayanvəonusə
xavətlə oxucusuna izhar edən
Xalq şairi Nəriman Həsənzadə
iləgörüşoldu.
Tədbirdə çıxışı edən Mədə

niyyət Nazirliyi Kitab sənayesi
şöbəsininmüdiriAkifMarifigör
kəmli qələm ustasının əsərlə
rindən ibarət oncildliyin yenicə
çapdan çıxan ilk cildi barədə
məlumatverdi.Bildirdiki,şairin
yaradıcılığı, dillər əzbəri olan
şeirlərihərzövqdənvənəsildən
olan oxucular üçün maraqlı və
doğmadır: “Onun zərif qəlbinin,
saf hisslərinin, kövrək duyğula

rının poetik tərənnümü olan bu
şeirləroxucukimibizidəöztə
sirinəasanlıqlasalabilir.Çünki
hərbirininmayasındadürüstlük,
səmimiyyətvəülviyyətvar”.
Əsl poeziya axşamı olan gö

rüşdə köhnəyeni yazdıqlarını
həzin səsində oxucuları üçün
söyləyənşairhəyat,keçənlərba
rəsindədəxatirələrinibölüşdü.
Hərnəsildənolanoxucularının

suallarını, yaradıcılığı haqqın
dakı fikirlərini diqqətlə dinləyən
şairpoeziyanınbütünzamanlar
üçün aktuallığını vurğuladı. Bil
dirdiki,dünyanəqədərdəyişib,
elm,texnikanəqədərinkişafet
sədəinsanhissi,onunifadəfor
malarıüçünyaradıcılıq,ədəbiy
yat, xüsusən də poeziya daim
əsasvasitədir.
Nəriman Həsənzadə yeni çox

cildliyinin ilk cildinin nəşrinə görə
MədəniyyətNazirliyinəminnətdar
lığını da bildirdi: “Şairin, müəllifin
hər kitabı, hər yeni nəşri bir se
vincdir.Düzdür, indiçoxlarınaelə
gəlirki,kitaboxunmur,onukom
püter əvəz edir. Maraqlıdır, kitab
oxuyan dostlarım da belə deyir.
Ammainanıramvəbilirəmki,kitab
oxunur,sevilirvədaimucatutulur”.
Poeziyasının işığında ömür

yoluna nəzər salan, ilk sevgi
sindən ilk itkisinədək yaşadıq
larının yaradıcılığında öz əksi
ni tapdığını bildirdən şair “Mən
oxucumdanheçbirsirrsözümü
gizlətməmişəm. Deyə bilmədik
lərimikağıza,vərəqədemişəm.
Vərəq də onlara çatdırıb. Yəni
deyəcəyimfikrisəssizdemişəm.
Onlardaeşidib”deyərəkoxucu
larınatəşəkkürüdəunutmadı.

Həmidə Nizamiqızı

Yazan ilə oxuyanın ortaq məxrəci

Ədə biy ya ta ötən əs rin ikin ci ya rı sın da gə lən, poezi ya mı
za gö zəl lik bəxş edən və söz xə zi nə mi zi zən gin ləş di rən 
şair lə ri miz dən bi ri də Əmək dar in cə sə nət xa di mi Hə mid 
Ab bas olub. 

Həmid Məmmədəli oğlu Ab
bas10oktyabr1935ciildəAğs
tafadadünyayagözaçıb.1953
cü ildə 22 saylı dəmiryol orta
məktəbinibitirir.Bakıyagəlirvə
ADUnun(indikiBDUnun)Filo
logiyafakültəsinəqəbulolur.Ali
təhsilini1958ciildəbaşavurur.
TəyinatıAzərbaycan Dövlət İn
formasiya Agentliyinə (Azərin
form, indiki AZƏRTAC) verilir.
Tərcümə şöbəsində ədəbi işçi
kimiəmək fəaliyyətinəbaşlayır.
Müxbir,tərcüməçi,yerlimətbuat
üçün xəbərlər şöbəsinin redak
toruvəzifələrindəişləyir.
HəmidAbbasədəbiyyataötən

əsrin 50ci illərində gəlib. İlk
mətbuəsəri1957ci ildə“Sovet
Ermənistanı” (Azərbaycandilin
də) qəzetində dərc edilən “Dili
can”şeiriolub.Sonra“Gəncliyin
səsi” ədəbi almanaxında, dövri
mətbuatda şeirləri müntəzəm

işıqüzügörür.Şeirlərinə tanın
mışbəstəkarlarmusiqibəstələ
yir. “Tarlaqızları” adlı ilk şeirlər
toplusu“A.Həmid”imzasıiləişıq
üzügörür.
Vəzifə pilləsində irəli çəkilən

şairAzərbaycanKPMKdaTəb
liğatvətəşviqat,Təşkilatpartiya
işi şöbələrində çalışır. 1978ci
ildə Ali Partiya Məktəbini fərq
lənmədiplomuiləbitirir.1981ci
ildən Mədəniyyət İşçiləri Həm
karlar İttifaqı Respublika Komi
təsinin sədri olur. “Əməkdar in
cəsənətxadimi”fəxriadınalayiq
görülür,“Şərəfnişanı”ordeniilə
təltifedilir.
Araşdırmalarda qeyd edilir ki,

onun 200dən çox şeirinə mah
nı bəstələnib. Elə buna görə də
xalq arasında nəğməkar şair ki
mi tanınıb. Görkəmli ədəbiyyat
şünasQuluXəlilovşairin “Ürəyə
toxunma”kitabınaönsözdəyazır

ki,onunşeirlərindəhəyatın işıqlı
tərəfəri, insanların zərif və incə
duyğuları, arzu və  istəkləri, qu
rubyaratmaqhəvəsi, övlad,ata
anaməhəbbətiqələməalınıb.
Şair əsərlərində insanların

ağlı, zəkası, zəhməti, təbiətin
füsunkar gözəlliklərini ilham və
məhəbbətlətərənnümedib:

Qışdaelköçəndəköçəbilmədi,
Quşlaraqoşulubuçabilmədi,
Şaxtadanağzınıaçabilmədi,
Qaldıdodağındasözübulağın.

Şairbuqoşması iləinsanıbir
anlıqdüşündürənsənət lövhəsi
yaradıb.Sözlər vəobrazlar sə
nətkarlıqlaseçilib.
Müxtəlif illərdə birbirindən

fərqli vəməzmunlu “Ömrünelə
çağıdır ki”, “Ürəyə toxunma”,
“Günahım olsa”, “Dinlədi nəğ
məmi sirdaşım mənim”, “Nər
igidlər, alov saçın”, “Şuşa həs
rəti, türk həqiqəti”, “Gözüm sə
niaxtarır”vəs.kitablarıişıqüzü
görüb.
“Nəğməli Azərbaycan”, “Zir

vədə”poemalarındazəhmətkeş
insanlarınəməyini,nəcibarzula
rınınəzməçəkənHəmidAbbas
genişqəlbli, açıqürəkli, xeyirxah
bir insan olub. Araşdırmalarda
qeydedilirki,o,evinə,işyerində
qəbulunagələnləriböyüksəmi

miyyətləqarşılayıb,diqqətlədin
ləyib. Şair Ramiz Heydər onun
buinsanikeyfiyyətlərinəbirşeir
həsredib:

Birgörneçəyaxının,
Görneçədostunolub.
Nəcibliyin,mərdliyin
Dillərdədastanolub.

Yazıçı Tariyel Cahangir Hə
midAbbasınMədəniyyət İşçilə
ri Həmkarlar İttifaqı Respublika
Komitəsininsədriişləyənzaman
şahidi olduğu bir əhvalatdan
bəhs edir: “Bir gün şair İslam
Sadıqla onun yanında olduq.
Xeyli söhbət etdik. Bu əsnada
Respublika Televiziya və Ra
dioVerilişləriKomitəsininsədri
nə zəng vurdu. OğluAyazı işə
qəbul etməsini xahiş etdi.Sədr
onadediki,Ayazsənədlərigö
türüb komitəyə gəlsin. Həmid
müəllim sədrlə sağollaşıb tele
fonun dəstəyini yerə qoyanda
qapıdöyüldü. İçərigəncbirqız

daxiloldu.HəmidAbbasayağa
qalxdı və gənci mehribanlıqla
qarşıladı. Ona yer göstərdi və
gəlişinin səbəbini soruşdu. Qız
sıxılasıxıladediki,üç ildiruni
versitetinJurnalistikafakültəsini
bitirmişəm. Ancaq iş tapa bil
mirəm. Həmid müəllim gülüm
sündü,birdahakomitəsədrinə
zəngvurduvədedi:“Yanımaiş
üçün kimsəsiz bir gənc gəlib.
Xahişedirəm,Ayazınyerinəonu
işəqəbuledin”.Jurnalistqızra
zılıqedibsevinəsevinəotaqdan
çıxdı...”.
İncəqəlbli şair etibarlı dost,

qayğıkeş ata və vəfalı ömür
yoldaşı olub. Ömürgün yolda
şının vaxtsız ölümündən sonra
ona“Diriləbiləydinbircəanlığa”,
“Qaldı”, “Süzülür kağıza ürək
sözlərim”,“Gözümsəniaxtarır”,
“Nağıl deyən vaxtı nağıla dön
dü”,“Əlimdəgül,gözümdəyaş”
vəs.şeirlərhəsredib.
HəmidAbbas19noyabr1999

cuildəvəfatedib.

Savalan Fərəcov

Hər nəğ mə nin öz ta ri xi, 
öz yad da şı var, qəl
bi mi zə ha kim kə si lən 
bən zər siz nəğ mə lər 

heç də bo şu na ya ran ma yıb. 
Əbəs ye rə de yil mə yib ki, əsl 
mu si qi nin ya şı ol mur. Gö zəl 
mu si qi lər daim ya şa yır və 
ya şa ya caq. Mil li Məc li sin 
Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri 
Qə ni rə Pa şa ye va nın “Sa hib
siz sa nı lan nəğ mə lə ri miz” 
ki ta bın da da əbə di ya şar 
bəs tə lər dən bəhs olu nur. 

Türkiyədə“SofaYayınları” tə
rəfindən nəfis şəkildə çap olu
nan kitab mədəniyyətimizin və
musiqimizin qədim beşiyi olan
Şuşanın düşmən işğalından
azad edilməsinə ərməğan ola
raqhazırlanıb.
Kitabı Türkiyə türkcəsinə ta

nınmış yazıçıtərcüməçi İmdad
Avşarçevirib.Onunkitabayaz
dığıönsözdəhaqlı olaraqvur
ğulanırki,mahnılarbizimkimli
yimizdir, çünki hər şey dəyişsə
də,onlardəyişməz...
İmdad Avşar bildirir ki, hər

mahnının, hər xalq musiqisi
ninbir kədərli,hüznlühekayəsi
var: “Xalqımızın müdrikliyindən
süzülmüş bu sözlərin, deyimlə
rinəksəriyyətininmüəllifəribəl
liolmasada,bunlarmillətinəsl
irsi və sərvətidir. Bir də sözləri
vəbəstəsibizəməlumolanmilli
musiqi əsərlərimiz var. Bu söz
ləriqələməalanşairlərdə,bəs
tələyən sənətkarlar da eynilə
“anonim”xalqmahnılarıvəme
lodiyasının yaradılması zamanı
keçirdiyi acı hisslər kimi böyük
ağrılarçəkiblər.Təbiiki,bizon
ları əsla unutmamalıyıq. Qəni
rə Paşayeva “Sahibsiz sanılan

nəğmələrimiz”ieləbuməqsədlə
yazıb. O, kitabında sanki Kər
kükdə hoyrat oxuduğu üçün
öldürülən şəhidlərə, Azərbay
canda“oxutar”dediyiüçünNar
gində güllələnən Mikayıl Müş
fiqə, qardaşlarına “Çırpınırdın,
Qara dəniz” deyə səslənən və
bunun üçün öldürülən Əhməd
Cavada,buşeirəmusiqibəstə

lədiyiüçünölümayağındandö
nənÜzeyirHacıbəyliyəvəbaş
qaşairvəyazıçılaraithafedib”.
“Çırpınırdın,Qaradəniz”,“Ay

rılıq”, “Əziz dostum”, “Sən gəl
məzoldun”,“Neyləyim”vədigər
mahnılarhaqqındayazılarınhər
birində bu bəstələrin yaranma
səbəbləri, onları unudulmağa
qoymayan amillər, ilk ifaçıları,
həmçininbəstəkarlarıhaqqında
məlumatlarəksinitapıb.Bumə
tinləri oxuduqca bir daha əmin
olursanki,musiqitəkcəinsanın
psixikasınadeyil,onunorqaniz
minə,eləcədəmənəvialəminə
təsirgöstərir. İnsanxoşunagə
lənhərbirmusiqiniürəyiilədin
ləyir.Alimlərtaqədimlərdənmu
siqisəslərinintədqiqiiləməşğul
olublar. Onlar müəyyənləşdirib
lər ki, müxtəlif tonda dinlənilən
musiqi insanın halına müxtəlif
cürtəsirgöstərir.Onuhəyəcan
landırır,kədərləndirir,sakitləşdi
rir,sevindirirvəs.
Qənirə Paşayeva musiqiləri

miz vəmahnılarımıza sahib çı

xarkənmillətəyolgöstərənsöz
lərin yazarlarını, nəğmələri ilə
bumillətinyaddaşındaölməziz
lərburaxanbəstəkarlarırəhmət
ləyadetməyinvacibliyinisöylə
yir.Bumillətüçünhərbirəzaba
qatlanan şair və bəstəkarların
əsərlərinin onların adları çəkil
mədən oxunmasını vəfasızlıq
kimidəyərləndirir. “Sahibsizsa
nılan nəğmələrimiz” kitabı bizə
dilimizdəndüşməyənbumahnı
ların söz vəmusiqimüəllifərini
yenidənyadasalır.
Yaşanılan hər an vaxta, hər

vaxt günə, günlər aya, aylar da
iləçevrilərəktarixədönür.Dünən
yaddaş, bu gün reallıq, gələcək
isəümidyerimizdir.Dünəni tari
xəçevirərəkbugünbizəQələbə
sevinci yaşadanlar əbədi tarix
yaradanlarvəyazanlardır.Buta
rixiəbədiləşdirənbiramildəvar
ki,odasəsyaddaşıdır.“Sahibsiz
sanılan nəğmələrimiz” kitabı da
sahib olduğumuz bəstələrimizə,
mahnılarımıza, səs saxlancımı
zaucaldılansözheykəlidir.

Unudulmaz şair, xeyirxah insan

Tarix Muzeyində əcnəbi arxeoloqlarla görüş
Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yin də AMEAnın Ar xeolo gi ya, 
Et noq ra fi ya və Ant ro po lo gi ya İns ti tu tu nun apa rı cı el mi iş çi si, 
do sent Azad Zey na lo vun rəh bər lik et di yi əc nə bi ar xeoloq lar
dan iba rət eks pe di si ya nü ma yən də he yə ti ilə gö rüş olub.

Muzeyinbaşdirektoru,akademikNailəVəlixanlı,başmühafiz,do
sentMəhfuzəZeynalovavəArxeologiyaelmifondşöbəsininmüdiri
NasirQuluzadənin iştiraketdiyigörüşdəəcnəbiarxeoloqlarAzər
baycandavəonunhüdudlarındankənardaaparılanPaleolitdövrü
tədqiqatlarıvəonunnəticələrihaqqındaətrafıməlumatveriblər.

Qonaqlar Milli
Azərbaycan Tari
xi Muzeyi ilə bir
gə elmitədqiqat
layihəsini real
laşdırmaq arzu
sundaolduqlarını
bildiriblər. Qeyd
edilib ki, layihə
ninəsasməqsədi
Azıx mağarasın
da tapılan qədim
insan – azıxant

ropunaltçənəsininmütləqxronologiyası,eləcədəpaleoantropo
lojixüsusiyyətlərinimüəyyənləşdirməktəşkiledir.Sözügedənlayi
həninreallaşdırılmasıiləbağlıilkinrazılıqəldəolunub.
Sondaqonaqlaramuzeyinnəşrlərihədiyyəedilib.

Mədəniyyət evində Əhməd Cavadın 
130 illiyi qeyd olunub

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin Müş fi qa bad Mə də niy
yət evin də Əh məd Ca va dın 130 il li yi nə həsr olun muş “Azər
bay ca nın is tiq lal şairi Əh məd Ca vad” ad lı təd bir təş kil olu nub.

Əvvəlcə uşaq xorunun ifasında Azərbaycan Respublikasının
DövlətHimnisəsləndirilib.
Mədəniyyətevininbədii rəhbəriMətanətCəfərovaalovlu şair,

publisist,AzərbaycanXalqCümhuriyyətininideoloqlarındanbiriol
muşƏhmədCavadınməşəqqətlihəyatyolundandanışıb.
Digər çıxış edənlər Ə.Cavad poeziyasından söhbət açıblar.

“Aidə”xalqkollektiviüzvlərininifasındaƏ.Cavadınsözlərinəyazıl
mışmahnılartədbirəxüsusirəngqatıb.

Ömər Faiq Nemanzadə haqqında videoçarx hazırlanıb

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si Nə ri
ma nov ra yon Mər kəz ləş di ril miş Ki tab
xa na Sis te mi nin Mər kə zi Ki tab xa na sı 
Azər bay can mil li mət buatı nın gör kəm li 

nü ma yən də si, maarif çipub li sist Ömər Faiq 
Ne man za də nin 150 il li yi mü na si bə ti lə vi
deoçarx ha zır la yıb.

Videoçarxda qeyd olunur ki, Ömər Faiq Ne
manzadə XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
mətbuatıtarixindəmüstəsnaroloynamışmaarif
pərvər ziyalılardandır. Ədəbimədəni həyatda
mühüm hadisəyə çevrilmiş “Qeyrət” mətbəəsi

ninvə“MollaNəsrəddin”jurnalınınyaradılması
ədibingərginvəsəmərəli fəaliyyətininayrılmaz
tərkib hissələridir. O, “Molla Nəsrəddin” jurna
lında,eləcədədövrünbirsıraqəzetvə jurnal
larında (“Açıq söz”, “Tərəqqi”, “İrşad”, “Həyat”,
“Rəncbər”, “Adıgün kolxozçusu”, “Kommunist”,
“Qızılbayraq”vəs.)yazılarlaçıxışedib.Müxtəlif
mətbuatorqanlarındakıfəaliyyətionuyetkinqə
ləmsahibikimitanıtmaqlayanaşı,düşmənlərdə
qazandırıb.
Repressiya qurbanı olan görkəmli ziya

lı 1937ci ildə saxta ittihamlarla həbs edilərək
güllələnib.

“Sahibsiz sanılan nəğmələrimiz”
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15 okt yabr 1910 – Ta nın mış ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Hü seyn Əli oğ lu Se yid za də (1910 – 2.6.1979) İrə van şə-
hə rin də ana dan olub. “O ol ma sın, bu ol sun”, “Ko roğ lu”, “Də li Kür”, 
“Ye nil məz ba tal yon”, “Qa yı na na” fi lm lə ri ni çə kib. 

15 okt yabr 1919 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Par la-
men ti mət buat azad lı ğı na ge niş im kan lar ya ra dan qa nun qə bul 
edib. Hə min dövr də Azər bay can və rus dil lə rin də fərq li si ya si möv-
qe lə ri əks et di rən 50-dən çox qə zet nəşr olu nur du.

15 okt yabr 1928 – Xalq rəs sa mı Yu sif İs ma yıl oğ lu Hü sey nov 
(1928 –  1.9.2009) Ba kı da do ğu lub. Ya ra dı cı lı ğı ki tab və dəz-
gah qra fi  ka sı, si ya si pla kat lar və  rəng kar lıq əsər lə ri ilə zən gin dir. 
1977-1987-ci il lər də Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı İda rə he yə ti-
nin səd ri olub.

15 okt yabr 1932 – Şair Ha fi z Hə bib oğ lu Ba xış (1932 – 7.9.1989) 
Zən gə zur ma ha lı nın Yu xa rı Ki rə tağ kən din də do ğu lub. Söz lə ri nə 
po pul yar mah nı lar bəs tə lə nib. 

15 okt yabr 1933 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no təş ki lat çı sı 
Nu rəd din Xey rul la oğ lu Ba ba yev (1933-2012) ana dan olub. 

15 okt yabr 1938 – Azər bay can teatr ta ri xin də xid mət lə ri ol muş 
ta nın mış akt ri sa Pan fi  li ya Ni ko la yev na Ta naili di (1891-1938) rep-
res si ya edi lə rək gül lə lə nib. Mil liy yət cə yu nan dır. Tifl  is Azər bay can 
teat rın da, 1925-ci il dən Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. 

15 okt yabr 1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no şü nas, ki no 
təş ki lat çı sı Ab bas İb ra him oğ lu Əli yev (1946-2008) ana dan olub.  

15 okt yabr 1951 – Əmək dar ar tist, akt yor, re jis sor Zil li Yu nus 
oğ lu Na ma zov (1951 – 27.12.2021) ana dan olub. “Azər bay can-
fi lm” Ki nos tu di ya sın da ça lı şıb.

15 okt yabr 1988 – Kris tal loq ra fi  ya sa hə sin də məş hur alim, 
Azər bay can EA-nın müx bir üz vü Xu du Sur xay oğ lu Məm mə dov 
(14.12.1927 – 1988) və fat edib. Sə nət şü nas lıq la bağ lı ya zı la rın, 
“Na xış la rın yad da şı”, “Qo şa qa nad” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

15 okt yabr 1996 – Ta nın mış dik tor, Əmək dar ar tist Gül tə kin Əj-
dər qı zı Cab bar lı (9.3.1929 – 1996) və fat edib. 

15 okt yabr 2016 – Əmək dar ar tist, ta nın mış rəq qas Ka mil Hə-
ni fə oğ lu Da da şov (26.9.1936 – 2016) və fat edib.

16 okt yabr 1923 – Xalq ya zı çı sı, şair, ədə biy yat şü nas Gül-
hü seyn Hü sey noğ lu (Gül hü seyn Hü seyn oğ lu Ab dul la yev; 1923 
– 8.7.2013) Ma sal lı ra yo nu nun Mol laoba kən din də do ğu lub. Azər-
bay can ədə biy ya tın da mən sur şeirin də yər li nü mu nə lə ri ni ya ra dıb. 
BDU-nun pro fes so ru olub.

16 okt yabr 1923 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar As ya 
Ba xış qı zı Sul ta no va (1923 – 22.11.2021) Ba kı da ana dan olub. 
1950-ci il lər dən Mosk va da ya şa yıb, mah nı la rı nı döv rün məş hur 
mü ğən ni lə ri oxu yub lar. 

16 okt yabr 1926 – Bəs tə kar, pe da qoq, Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Ra miz Mus ta fa yev (1926 – 10.4.2008) ana dan olub. “Va qif, “Po-
lad”, “Xan və əkin çi” ope ra la rı nın, ope ret ta la rın, sim fo ni ya la rın 
və s. müəl li fi  dir. 1940-cı il lər də Aka de mik Dram Teat rın da akt yor 
ki mi fəaliy yət gös tə rib.

16 okt yabr 1935 – Ya zı çı və ki nod ra ma turq Əli Hü seyn oğ lu 
Qa fa rov (1935-1979) ana dan olub. “Azər bay can fi lm”də çə kil miş 
bir ne çə bə dii (“Qı zıl qaz”, “Çar va dar la rın izi ilə”) və sə nəd li fi lm lə-
rin sse na ri müəl li fi  dir.

16 okt yabr 1946 – Ki noope ra tor Kö çə ri Məm mə dov (1946-
2008) Gə də bəy ra yo nun da do ğu lub. Azər bay ca nın ye ni ta ri xi ni 
əks et di rən sə nəd li və xro ni kal fi lm lə rin ope ra to ru olub.

17 okt yabr 1915 – Ope ra tor, re jis sor, Xalq ar tis ti Ca van şir Mu-
sa oğ lu Məm mə dov (1915-1997) Şu şa da do ğu lub. Mü ha ri bə il lə-
rin də (1941-1945) Mər kə zi sə nəd li fi lm lər stu di ya sın da fəaliy yət 
gös tə rib. Ba kı ki nos tu di ya sın da sə nəd li fi lm lər çə kib. 

17 okt yabr 1924 – Şair Hü seyn Ra zi (Hü seyn Məm məd oğ lu 
Rza yev; 1924 - 17.2.1998) Or du bad ra yo nu nun Dəs tə kən din də 
ana dan olub.

17 okt yabr 1936 – Ya zı çı Çin giz Əbül hə sən oğ lu Ələk bər za də 
(1936 – 7.1.1999) ana dan olub. “Gül lə lər də niz də sö nür”, “Qı zıl yə-
hər li at” və s. ki tab la rın, “Vul ka na doğ ru” fi l mi nin sse na ri müəl li fi  dir.

17 okt yabr 1949 – Ta nın mış dil çi alim, tür ko loq, fi  lo lo gi ya elm lə-
ri dok to ru Mə həb bət Mir zə xan qı zı Mir zə li ye va (1949 – 22.7.2016) 
Ba kı da ana dan olub.

17 okt yabr 2003 – Ta nın mış şair Nüs rət Yu sif oğ lu Kə sə mən li 
(29.12.1946 – 2003) və fat edib. Bir çox şeir lə ri nə mu si qi bəs tə-
lə nib, sə nəd li fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir. “Azər bay can fi lm”də baş 
re dak tor iş lə yib, “Doğ ma sa hil lər” fi l min də çə ki lib.

18 okt yabr 1926 – Teatr re jis so ru, pe da qoq Nə sir Mü se yib oğ lu 
Sa dıq za də (1926-1996) Şu şa da ana dan olub. Aka de mik Dram, 
Gən cə, Sum qa yıt və b. teatr lar da ça lı şıb, Mə də niy yət və İn cə sə-
nət Uni ver si te tin də dərs de yib. Film lər də (“Qətl gü nü”, “Bəxt üzü-
yü” və s.) çə ki lib.  

18 okt yabr 1949 – Ta nın mış re jis sor, akt yor, Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi Va qif İb ra hi moğ lu (Hə sə nov; 1949 – 12.5.2011) Ba-
kı nın Mər də kan qə sə bə sin də do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya, Mil li 
Dram teatr la rın da ta ma şa lar ha zır la yıb. 1989-cu il də Yuğ teat rı nı 
ya ra dıb. Film lər də çə ki lib: “Qəm pən cə rə si”, “Otel ota ğı” və s.

Dün ya
15 okt yabr 1814 – Rus şairi, ya zı çı, dra ma turq Mi xail Yur ye viç 

Ler mon tov (1814 – 27.7.1841) ana dan olub. Əsər lə ri: “Zə ma nə-
mi zin qəh rə ma nı” (ro man), “Mt sı ri”, “Ha cı Ab rek”, “Qaf qaz əsi ri” 
(poema), “Mas ka rad” (pyes) və s. Azər bay can da olub, “Aşıq Qə-
rib” das ta nı nı qə lə mə alıb.

15 okt yabr 1844 – Al man fi  lo so fu Frid rix Nits şe (Fried rich Wil-
helm Nietzsc he; 1844 - 25.8.1900) ana dan olub. Dün ya fəl sə fi  fi k ri-
nə güc lü tə sir edən əsər lə rin müəl li fi  dir: “Fa ciənin do ğu lu şu”, “Zər-
düşt be lə de yir di”, “Xe yir və şər dən o ya na”, “Büt lə rin qü ru bu” və s.

15 okt yabr 1929 – Serb şairi, ya zı çı, tər cü mə çi Mi lo rad Pa viç 
(1929-2009) ana dan olub. Xə zər xa qan lı ğın dan (VIII-IX əsr lər) 
bəhs edən “Xə zər lü ğə ti” ta ri xi-en sik lo pe dik ro ma nı nın müəl li fi  dir.

16 okt yabr 1888 – Ame ri ka dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı laureatı (1936) Yud jin O’ Nil (Euge ne Glads to ne O’ Neill; 
1888-1953) ana dan olub.  Pyes lə ri: “Üfü qün ar xa sın da”, “Buz pay-
la yan gə lə cək”, “Qa ra ğac lar al tın da mə həb bət”.

16 okt yabr 1927 – Al man ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı laureatı (1999) Gün ter Qrass (Gün ter Wil helm Grass; 1927 – 
13.4.2015) ana dan olub. Əsər lə ri: “Tə nə kə tə bi li”, “Pi şik və si çan”, 
“İt il lə ri”, “İb li sin gün də li yin dən”.

17 okt yabr 1760 – Fran sız mü tə fək ki ri və so siolo qu Klod Sen-
Si mon (Claude-Hen ri de Rouv roy, Com te de Saint-Si mon; 1760-
1825) ana dan olub.

17 okt yabr 1849 – Pol yak bəs tə ka rı və piano çu su, ro man tiz min 
par laq nü ma yən də si Fre de rik Şo pen (Fry deryk Cho pin; 22.2.1810 
– 1849) və fat edib. Vals, nok türn, bal la da, so na ta və di gər janr lar-
da əsər lə rin müəl li fi  dir.

17 okt yabr 1915 – Ame ri ka dra ma tur qu Ar tur Mil ler (Art hur As-
ter Mil ler; 1915-2005) ana dan olub. Əsər lə ri: “Mə nim bü tün oğul-
la rım”, “Kom mi vo ya ce rin ölü mü”, “Sərt sı naq” və s.

18 okt yabr 1859 – Fran sız fi  lo so fu, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı laureatı (1927) An ri Berq son (Hen ri-Louis Berg son; 1859-
1941) ana dan olub. Əsər lə ri: “Ya ra dı cı lıq tə ka mü lü”, “Ma te ri ya və 
yad daş”.

18 okt yabr 1926 – Ame ri ka mü ğən ni si və bəs tə ka rı, rok-n-rol-
lun ilk ifa çı la rın dan bi ri Çak (Çarlz) Ber ri (Char les Ed ward An der-
son Berry; 1926-2017) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

15-18 oktyabrXatirə təqvimi

Azər bay can ədə biy ya tı və mə də niy-
yə ti ta ri xin də öz ye ri, öz xid mət lə ri 
olan Xur şid ba nu Na tə va nın adı 
hə mi şə Qa ra ba ğı mız, onun ta cı 

Şu şa ilə qo şa çə ki lir. Bu il Xan qı zı üçün 
iki qat əla mət dar dır: şairə nin 190, dün-
ya ya göz aç dı ğı Şu şa nın isə 270 il li yi dir. 

Xur şid ba nu Na tə van 1832-ci il də Şu şa-
da, Qa ra ba ğın son ha ki mi Meh di qu lu xan 
Ca van şi rin ailə sin də dün ya ya gəl miş dir. O, 
ailə nin ye ga nə öv la dı, həm də Qa ra bağ xan-
lı ğı nın so nun cu və ri si ol du ğu üçün sa ray da 
“Dür rü-yek ta” (“Tək in ci”), el ara sın da isə 
“Xan qı zı” ça ğı rıl mış dır. Xur şid ba nu sa ray 
tər bi yə si gör müş, döv rün ta nın mış alim və 
sə nət kar la rın dan dərs al mış dır. Onun də rin 
və hər tə rəfl  i bi li yi, zən gin is te da dı ilə bə ra-
bər gö zəl rəsm lər çək mə si, mu si qi ni, o cüm-
lə dən mu ğa mı bil mə si döv rü nün gör kəm li 
şəx siy yət lə ri tə rə fi n dən yük sək də yər lən di-
ril miş dir. 

O, ya ra dı cı lı ğa təx mi nən XIX əs rin 50-ci 
il lə rin dən baş la mış dır. İlk vaxt lar onun “Xur-
şid” im za sı ilə yaz dı ğı şeir lə rin ək sə riy yə ti 
itib-bat mış, yal nız cü zi bir his sə si bi zə gə lib 
çat mış dır. 1870-ci il dən eti ba rən şairə özü nə 
“Na tə van” (kö mək siz, zəif) tə xəl lü sü gö tü rə-
rək də rin məz mun lu qə zəl lər qə lə mə al mış-
dır. 

Na tə van öz xey riy yə çi li yi ilə də Şu şa əha-
li si nin qəl bi nə yol tap mış dı. O, 1873-cü il də 
Şu şa dan yed di ki lo metr ara lı olan Sa rı Ba-
ba tə pə sin də ki su mən bə yin dən şə hə rə su 
kə mə ri çək dir miş, son ra bö yük su an ba rı tik-
dir miş, ho vuz, ha mam və buz xa na dü zəlt dir-
miş dir. Şə hər əha li si nin gə zin ti si və is ti ra hə ti 
üçün ya şa dı ğı evin gün ba ta nın da bağ sal dır-
mış dır. 

Na tə va nın hə ya tın da kı ma raq lı fakt lar-
dan bi ri də onun 1858-ci il də Ba kı da məş hur 
fran sız ya zı çı sı Alek sandr Dü ma (ata) ilə gö-
rüş mə si ol muş dur. Hə yat yol da şı Xa say xa-
nın mü kəm məl fran sız di li bil gi si nə ti cə sin də 
on lar dost laş mış dı lar. A.Dü ma nın “Qaf qa za 
sə ya hət” ki ta bın da bu gö rüş haq qın da mə-
lu mat öz ək si ni tap mış dır. Xur şid ba nu Na tə-
van 1897-ci il okt yab rın 2-də Şu şa da və fat 
et miş, Ağ dam da kı İma rət qə bi ris tan lı ğın da 
dəfn olun muş dur. 

Na tə va nın xa ti rə si ni əbə di ləş dir mək məq-
sə di lə Azər bay can və bir çox xa ri ci öl kə lər də 
şairə nin abi də si ucal dıl mış dır. 1960-cı il də 
qo yu lan ilk hey kə lin müəl li fi  Xalq rəs sa mı 
Ömər El da rov dur. 1980-ci il də ana dan ol ma-
sı nın 150 il li yi mü na si bə ti lə Ağ dam da İma rət 
ad la nan me mar lıq komp lek sin də Na tə va nın 
qə bi rüs tü abi də si qo yul muş dur. Abi də nin 
müəl li fi  hey kəl tə raş El can Şa mi lov dur. O, 
möv zu nu xü su si qay ğı və sə mi miy yət lə iş-
lə miş, Na tə va nı tək cə bə dii söz us ta sı ki mi 
yox, həm də bir ana, zə rif qa dın ki mi təs vir 
et miş dir. Kom po zi si ya da əsas iki xətt – kə-
dər və nik bin lik dol ğun şə kil də öz ək si ni tap-
mış dır. Onun üzün də mə ruz qal dı ğı bü tün 
ağ rı və çə tin lik lər lə ya na şı, xe yir xah lı ğın da 
iz lə ri gö rü nür. Na tə van tək cə əzab çə kən bir 
qa dın de yil, həm də mə nə viy yat ca gö zəl in-
san, mü ba riz qəh rə man dır. 

Təəs süfl  ər ol sun ki, otu zil lik iş ğal za ma nı 
er mə ni van dal la rı tə rə fi n dən Na tə va nın mə-
za rı və abi də si da ğı dı lıb. Və tən mü ha ri bə-
sin də Qə lə bə miz dən son ra azad Ağ dam da 
apa rı lan bər pa-qu ru cu luq iş lə ri çər çi və sin-
də Na tə va nın abi də si ye ni dən ucal dıl mış dır. 

Pre zi dent İl ham Əli yev və bi rin ci xa nım Meh-
ri ban Əli ye va bu gün lər də, okt yab rın 4-də 
Na tə va nın bər pa olun muş qə bi rüs tü abi də-
si nin açı lı şı nı et miş lər. 

Qə bi rüs tü abi də özü nün il kin gör kə mi əsa-
sın da hey kəl tə raş Kə nan Əli yev tə rə fi n dən 
350 san ti metr hün dür lük də boz qra nit ma-
te rialın dan ha zır lan mış və əv vəl ki ye rin də 
qu raş dı rıl mış dır. 1982-ci il də ucal dıl mış və 
El can Şa mi lo vun müəl li fi  ol du ğu qə bi rüs tü 
abi də nin daş yo nul ma sı iş lə ri ni gör müş Rə fi  
Zey na lov 40 il son ra da ey ni abi də nin ha zır-
lan ma sı üçün daş yon muş dur.

Əmək dar rəs sam Na miq Da da şov tə rə fi n dən 
1982-ci il də Şu şa da şairə nin tunc büs tü ucal dıl-
mış dı. 1992-ci il də Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri 
tə rə fi n dən şə hər iş ğal olun duq dan son ra bu abi-
də ilə ya na şı Üze yir bəy və Bül bü lün də büst lə ri 
van da liz mə mə ruz qal mış dı. “Gül lə lən miş hey-
kəl lər” ki mi ta nı nan bu abi də lər Şu şa azad edi-
lən dən son ra əzə li mə ka na qay ta rıl mış dır.

2016-cı il də Bel çi ka nın Va ter lo şə hə ri nin 
mər kə zi par kın da abi də si qo yul muş dur. Hey-
dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə hey kəl tə raş 
İm ran Meh di yev tə rə fi n dən iş lən miş hey kə lin 
pos ta men tin də “Şər qin müasir maarif çi və 
şairə qa dı nı Xur şid ba nu Na tə van, Qa ra bağ 
şah za də si, Azər bay can” söz lə ri ya zıl mış dır. 

2017-ci il də Fran sa nın Evian-le-Bən şə-
hə rin də ki Azər bay can par kın da Xur şid ba nu 
Na tə va nın xa ric də qo yul muş növ bə ti hey-
kə li nin açı lış mə ra si mi ol muş dur. Hey kə lin 
müəl lifl  ə ri isə Xalq rəs sam la rı Səl hab Məm-
mə dov və Əli İba dul la yev dir.

Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi nin kol lek ti-
vi də Xan qı zı nın hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı diq-
qət mər kə zin də sax la yır, onun xa ti rə si nə həsr 
olun muş təd bir lər təş kil edir. 2019-cu il də Nov-
ruz bay ra mı ərə fə sin də təş kil edil miş “Məc li si-
üns” – Xan qı zı nın qo naq la rı” ad lı ədə bi-bə dii 
təd bir də təb liğ olu nan bay ram ənə nə lə ri Xur-
şid ba nu Na tə va nın li ri ka sı na bo yan mış dı.

Xur şid ba nu Na tə van Şərq dün ya sın da tək 
in ci ki mi par la yan ya ra dı cı qa dın, xe yir xah-
lı ğı ilə sa yı lıb-se çi lən “El ana sı” ola raq yad-
daş lar dan heç za man si lin mə yə cək.

Leyla Zeynalova
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin elmi işçisi

Xatirələrdə yaşayan Xan qızıXurşidbanu Natəvan – 190

Oriyentalizmdən ilham alan şərqli rəssam
İlk lər hər za man unu dul maz və də yər li ol maq la ya na-
şı, in ki şa fın da baş lan ğı cı dır. Os man lı rəng kar lı ğı nın 
ba ni si he sab olu nan Os man Ham di bəy (1842-1910) İs-
tan bul da Səd rə zəm (Baş və zir) İb ra him Et hem pa şa nın 
ailə sin də dün ya ya gəl miş di. Fran sa ya hü quq təh si li 
al ma ğa gön də ril sə də, ki çik yaş lar dan qra fik iş lə ri nin 
ecaz kar lı ğı ilə sü but olu nan rəs mə hə və si və ma ra ğı 
onu Fran sa da İn cə sə nət Aka de mi ya sın da Jan-Leon 
Je rom və Gus ta ve Boulan ger ki mi rəs sam la rın ema-
lat xa na sın da təh sil al ma ğa is ti qa mət lən di rir. Fran sa-
ya təh sil üçün gön də ri lən Sü ley man Sey yid və Şe ker 
Ah med Pa şa ilə bir lik də 1867-ci il də Pa ris də ke çi ri lən 
bey nəl xalq sər gi də iş ti rak edə rək, ora da 3 əsə ri ni 
nü ma yiş et di rir. Təəs süf ki, onun sər gi də təq dim et di yi 
“Çin ge ne le rin mo la sı”, “Pu su da Zey bek“ və “Zey be ğin 
ölü mü” ad lı əsər lə ri nin son ra kı aqi bə ti və ha zır da ha-
ra da ol du ğu haq da mə lu mat yox dur. 

Və tə ni nə qa yıt dıq dan son ra İs tan bul da Sa-
ray da pro to kol mü di ri müavi ni və di gər döv lət 
və zi fə lə rin də ça lı şan Os man Ham di bəy vax-
tın dan əv vəl tə qaüdə çı xır. Vax tı nı da ha çox 
Geb ze nin Es ki hi sar kən din də yer lə şən evin də 
rəsm çək mək lə ke çi rir. 1881-ci il də Mü zey-i 
Hu ma yun (İm pe ra tor luq Mu ze yi) – in di ki İs tan-
bul Ar xeolo gi ya Mu ze yi nin mü di ri An ton Det-
hier və fat et dik dən son ra bu və zi fə yə tə yin edi-
lir. 1882-ci il də Sul tan II Ab dül hə mid tə rə fi n dən 
Tür ki yə nin ilk in cə sə nət mək tə bi olan Sa na yi-i 
Ne fi  se mək tə bi nə (in di ki Mi mar Si nan Gü zel 
Sa nat lar Üni ver si te si – Me mar Si nan adı na İn-
cə sə nət Uni ver si te ti) mü dir tə yin olu nur.

Mü zey-i Hu ma yun mü di ri ol duq dan son ra 
Os man Ham di bə yin ilk qə ra rı 1874-cü il də 
qə bul olu nan “Ət niq əsər lər ni zam na mə si”nə 
(“Asar-ı Ati ka Ni zam na me si”) dü zə liş lər edil-
mə si ilə bağ lı olur. 1883-cü il də edi lən də yi-
şik lik Qərb öl kə lə ri nə Os man lı tor paq la rın dan 
ən tiq əş ya la rı nın apa rıl ma sı nın qar şı sı nı al-
maq məq sə di da şı yır dı. Mu zey mü di ri ol du ğu 
za man lar da ilk türk el mi ar xeolo ji qa zın tı la-
rı nı da baş la dan Os man Ham di bəy Nəm rut 
da ğı, La gi na (Muğ la) və an tik dövr də adı Si-
don olan Say da da (Li van) ar xeolo ji qa zın tı lar 
hə ya ta ke çi rir. Say da da ta pın tı lar ara sın da 
ar xeolo gi ya dün ya sı nın şah əsə ri he sab olu-
nan İs kən də rin sar ko fa qı da var. Sö zü ge dən 
əsər lər ha zır da İs tan bul Ar xeolo gi ya Mu ze-
yin də sər gi lən mək də dir. Os man Ham di bəy 
onu məş hur laş dı ran bu araş dır ma lar və qa-
zın tı lar la əla qə li So lo mon Reinach ilə bir lik də 
“Say da Kral mə zar lı ğı” ad lı bir ki tab ya zır və 
o, 1892-ci il də Pa ris də nəşr olu nur.

Bü tün bun lar la ya na şı, Os man Ham di bəy 
rəs sam ki mi də məş hur laş mış dı. Fran sa-
da rəsm dərs lə ri alan ori yen ta list rəs sa mın 
ya ra dı cı lı ğı di gər lə rin dən fərq lə nir di. Onun 
Os man lı in cə sə nə ti nə ilk qa dın fi  qu ru nu və 
çox fi  qur lu kom po zi si ya la rı gə ti rən rəs sam ol-
du ğu da gü man edi lir. Rəsm lə rin də Os man lı 
ge yim lə ri nin də qiq lik lə təs vi ri, me mar lıq abi-
də lə ri ni fon ola raq is ti fa də si, bö yük öl çü lü 
əsər lər iş lə mə si ya ra dı cı lı ğı na xas olan əsas 
xü su siy yət lər dir. 

Bə zi tən qid çi lə rin onun ya ra dı cı lı ğın da 
ateist li yi təb liğ et mə si nə dair fi  kir lə ri Os-
man Ham di nin di ni mo tiv lər də di ni de yil, in-
sa nı da ha ön pla na çək mə sin dən irə li gə lir. 
O cüm lə dən sa çı gö rü nən qa dın fi  qur la rı nın 
məs cid də və ya Qu ran oxu yar kən təs vir lə ri 
yer alan əsər lə ri döv rü nün müs bət qar şı lan-
ma yan əsər lə rin dən dir.

Rəs sa mın “İki mu si qi çi qız” əsə ri di gər 
müasir lə ri nin adət et di yi qa dın ob raz la rı, do-
nuq po za lar dan fərq li ola raq hə rə kət li, gün-
də lik hə yat dan olan ha di sə lə rin əks olun-
du ğu tab lo dur. O, tab lo da mu si qi çi qız la rın 
ət ra fın da yer lə şən de tal la rın hər bi ri ni də qiq-
lik lə təs vir et mə yə ça lı şıb. Məs ci din içə ri sin-
də ka şı la rın or na men ti, qız la rın ge yim lə ri nin 
de tal la rı, həm çi nin saç la rı na bağ la dıq la rı 
yay lıq la rın rən gi nin ge yim lə ri nin rən gi ilə ta-

mam lan ma sı na qə dər bü tün de tal lar in cə lik-
lə təs vir edi lib. Ori yen ta list rəs sam la rın Şərq 
in san la rı nı əsa sən is ti ra hət də təs vir et di yi nin 
ək si nə Os man Ham di ob raz la rı hə rə kət də, 
pro ses əs na sın da əks et di rib.

Onun Os man lı rəs sam lıq ta ri xin də iz qo-
yan, bu gün də təd qiq olu nan və ma raq 
do ğu ran əsə ri “Kap lum ba ğa Ter bi ye ci si”dir 
(“Tıs ba ğa tər bi yə çi si”,  əsl adı “Kap lum ba ğa-
lar ve adam”). Bu əsə rin 1906 və 1907-ci il-
lər də ya ra dı lan iki nüs xə si möv cud dur. 1906-
cı il də çə ki lən tab lo son ra lar Erol Ak soy ad lı 
iş ada mı tə rə fi n dən 1 mil yon dol la ra alı na raq 
İq ti sad Ban kı nın kol lek si ya sı na da xil edi lib, 
da ha son ra auk siona çı xa rı la raq 3,5 mil yon 
dol la ra Pe ra Mu ze yi tə rə fi n dən alı nıb və in di-
yə dək bu ra da sər gi lən mək də dir. Rəs sa mın 
1907-ci il də ya rat dı ğı ikin ci nüs xə Bel ma Si-
ma vi kol lek si ya sın da sax la nı lır. 

Əsər də Bur sa da kı Ya şıl Ca mi nin üst mər-
tə bə sin də yer lə şən bir otaq da di var da tö-
kül müş ma vi ka şı la rın fo nun da mər kəz də 
(rəs sa mın özü nün ob ra zı nın ol du ğu gü man 

edi lən) yaş lı adam, yaş lı ada mın aya ğı nın 
al tın da yar paq la rı ye yən tıs ba ğa lar və yaş lı 
ada mın çiy nin də na ğa ra, əlin də isə ney tut-
muş hal da ki çik he ka yə yə bən zər mo tiv təs-
vir olu nub. Orien ta list rəs sam lar da tez-tez 
rast gə li nən əsər lə rin bir ne çə nüs xə si nin 
ol ma sı Os man Ham di nin də ya ra dı cı lı ğın da 
özü nü gös tə rir. Ey ni za man da bu nüs xə lə ri 
bir-bi rin dən fərq lən dir mək müm kün dür. Tab-
lo nun ilk va rian tın da beş, ikin ci də isə sək kiz 
tıs ba ğa var. İlk nüs xə yə əla və ola raq, ikin ci 
nüs xə də in ter yer də sağ yu xa rı tə rəf də di var-
da tab lo və pən cə rə də qab təs vir olu nub. 

Bu əsə rin məz mu nu nun açıl ma sı haq-
da bir ne çə fər ziy yə möv cud dur. Da ha çox 
söy lə nən fər ziy yə yə gö rə, rəs sam as ta və 
təm kin li hə rə kət edən tıs ba ğa la rın əh li ləş-
di ril mə si ilə bü rok rat la rı ma ni pu la si ya et-
mək cəh di nin qə liz li yi ni əks et dir mək is tə yib. 
Os man Ham di bə yin “Tour du Mon de” ad lı 
fran sız ca jur nal da 1869-cu il də L.Cre pon 
tə rə fi n dən ya pon mil li qra vü ra sı əsa sın da 
təs vir olun muş “Tıs ba ğa tər biy yə çi si” (Char-
meur de tor tues) qra vü ra sın dan tə sir lən di yi 
də eh ti mal olu nur. Rəs sa mın bu haq da ata-
sı na bir mək tub da “Mə nə gön dər di yin “Tour 
du Mon de”ni oxu dum” yaz ma sı bu fər ziy yə ni  
güc lən di rir. 

Rəs sa mın ma raq do ğu ran di gər bir əsə ri 
“Si lah ta ci ri”dir. Bu əsər də də, di gər əsər-
lə rin də ol du ğu ki mi, ha di sə lə rin baş ver di yi 
mə kan in cə lik lə həll olu na raq, ob raz lar bu 
mə ka na uy ğun yer ləş di ri lib. Əsə rin mər kə-
zin də ki iki in sa nın ob ra zı nın Os man Ham di 
bə yin av to port re ti ol du ğu gü man edi lir. İki 
müx tə lif yaş döv rün də olan ob raz la rın xü su-
siy yət lə ri ni, di na mik li yi ni real təs vir edə rək, 
yaş lı per so na jın yor ğun hal da otu rub gənc 
ta ci rin qı lın cı əlin də yel lət mə si nə ta ma şa et-
mə si iz lə yi ci yə hər iki ob ra zın əh va lı nı aşı-
la yır.

Os man Ham di bəy 24 fev ral 1910-cu il də 
İs tan bul da və fat edib və və siy yə ti nə əsa sən 
Es ki hi sar da kı bağ evin də dəfn olu nub. Mə-
za rı nın üzə rin də qə dim Səl cuq döv rü nə aid 
iki ad sız sar ko faq qo yu lub. Es ki hi sar da yer-
lə şən evi 1987-ci il dən Os man Ham di bə yin 
ev-mu ze yi ola raq is ti fa də də dir. 

Şəbnəm Əzizova
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının

kiçik elmi işçisi
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MƏDƏNİYYƏT

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

209 il əv vəl...
16 okt yabr 1813-cü il də Leyp siq ya xın lı ğın da Na po leon Bo na

par tın baş çı lıq et di yi Fran sa or du su ilə müt tə fiq lə rin (Ru si ya, Prus
si ya, Avst ri ya) bir ləş miş qo şun la rı ara sın da dö yüş baş la nıb. Ta ri xə 
“Xalq lar dö yü şü” adı ilə dü şən dö yüş də Na po leonun or du su dar ma
da ğın edi lib. Fran sa qo şun la rı 70 min hərb çi iti rib (müt tə fiq lə rin it ki si 
52 min nə fər idi). Bu məğ lu biy yət Na po leonun fak ti ki if a sı ol du.

169 il əv vəl...
16 okt yabr 1853-

cü il də Krım mü
ha ri bə si baş la nıb. 
Qa ra də niz dən Ya
xın Şər qə dək ge niş 
əra zi də st ra te ji mü
ba ri zə uğ run da mü
ha ri bə də Ru si ya və 
ona qar şı Os man lı, 
Bri ta ni ya və Fran sa 
al yan sı çı xış edir di. 
3 il sü rən mü ha ri
bə də Ru si ya məğ
lub ol du. 1856cı il mar tın 30da im za la nan Pa ris sül hü nə gö rə, Ru
si ya Qa ra də niz də hər bi do nan ma sax la maq hü qu qun dan məh rum 
edil di. Bes sa ra bi ya nın cə nu bu Os man lı ya ve ril di. Ru si ya yal nız 1878
ci il də Os man lı ilə mü ha ri bə dən son ra itir di yi möv qe lə ri qay ta ra bil di.

98 il əv vəl...
14 okt yabr 1924-cü il də SS Rİ Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si nin (ali 

qa nun ve ri ci or qan) Mər kə zi Asi ya da mil liəra zi böl gü sü haq qın da 
qə ra rın dan son ra Sta lin re gion da so vet res pub li ka la rı nın xə ri tə si
ni çək mə yə baş la yıb. Mosk va nın qə ra rı ilə RSFSR tər ki bin də Qa
raQır ğız mux tar vi la yə ti ya ra dı lıb. Mux tar vi la yət 2 il son ra mux tar 
res pub li ka ya, 1936cı il də isə SS Rİnin sub yek ti ki mi Qır ğı zıs tan 
SSRə çev ril di. Ey ni gün də Öz bə kis tan SSR tər ki bin də Ta ci kis tan 
MSSR ya ra dı lıb. 1929cu il də mux tar res pub li ka Ta ci kis tan SSRə 
çev ril di. Bir qə dər son ra (27 okt yabr) Türk mə nis tan SSR ya ra dıl dı. 
Mər kə zi Asi ya da mil liəra zi böl gü sü 1936cı il də ye kun laş dı.

61 il əv vəl...
17 okt yabr 1961-

ci il də Mosk va da 
Sov.İKPnin 22ci 
qu rul ta yı işə baş la
yıb. İki həf tə sü rən 
qu rul tay da SS Rİ
də so sializ min tam 
və qə ti qə lə bə si nin 
tə min edil di yi və 
növ bə ti mər hə lə nin 
– kom mu nizm qu
ru cu lu ğu döv rü nün 
baş lan dı ğı bə yan 
edi lib. So vet döv lə ti nin rəh bə ri Ni ki ta Xruş şov 1980ci il lər də SS Rİ
də kom mu niz min bər qə rar ola ca ğı nı bil di rib. Üç il son ra (14 okt yabr 
1964cü il də) Xruş şo vu is te fa ya gön dər dir lər, 80ci il lər də isə SS Rİ
nin sü qu tu baş lan dı.

58 il əv vəl...
16 okt yabr 1964-cü il də Çin ilk nü və bom ba sı nı sı naq dan ke çi

rib. Bu öl kə də nü və si la hı üzə rin də təd qi qat lar 1955ci il də SS Rİnin 
kö mə yi ilə baş lan mış dı. Öz bom ba sı nı əl də edən Çin dün ya nın “nü
və klu bu” nun be şin ci (ABŞ, SS Rİ, Bri ta ni ya və Fran sa dan son ra) 
üz vü, 1966cı il dən isə BMT TŞnin də daimi üz vü ol du.

55 il əv vəl...
14 okt yabr 1967-ci il də Cə nu bi Yə mən də müs tə qil res pub li ka nın 

ya ran ma sı ilə öl kə nin iki yə bö lün mə si rəs mi lə şib. Yə mən XVI əsr
dən Os man lı im pe ri ya sı nın tər ki bin də ol muş, XIX əsr də Bri ta ni ya 
pro tek to rat lı ğı na keç miş di. XX əsr də şi mal və cə nub ara sın da din
məz həb ay rı lı ğın dan da qay naq la nan mü na qi şə baş lan mış, 1962
ci il də şi mal da Yə mən Xalq De mok ra tik Res pub li ka sı ya ran mış dı. 
1990cı il də şi mal və cə nub va hid döv lət də (Yə mən Res pub li ka sı) 
bir ləş sə də, qar şı dur ma hə lə də tam ara dan qalx ma yıb.

29 il əv vəl...
14 okt yabr 1993-cü il də BMTnin Təh lü kə siz lik Şu ra sı Er mə nis

tanAzər bay can mü na qi şə si nə dair  874 say lı qət na mə qə bul edib. 
Bu, Er mə nis tanAzər bay can mü na qi şə si nə dair say ca üçün cü qət
na mə (on dan ön cə 822, 849 say lı qət na mə lər qə bul olun muş du) idi. 
Sə nəd ümu mi xa rak ter li idi və tə rəf ə ri mü na qi şə nin dinc yol la həl li nə 
ça ğır maq la ki fa yət lə nir di.

19 il əv vəl...
15 okt yabr 2003-cü il də Azər bay can da növ bə ti pre zi dent seç ki

lə ri ke çi ri lib. MSKnın rəs mi mə lu ma tı na gö rə, səs ver mə də se çi ci
lə rin 71 faizi iş ti rak et miş di. Baş na zir İl ham Əli yev 76,84 faiz səs 
qa za na raq Azər bay ca nın ye ni Pre zi den ti se çil di.

14 il əv vəl...
15 okt yabr 2008-ci il də Azər bay can da ke çi ri lən növ bə ti pre zi

dent seç ki lə rin də İl ham Əli yev ikin ci müd də tə döv lət baş çı sı se çi lib. 
Rəs mi nə ti cə lə rə əsa sən, öl kə üz rə se çi ci lə rin 75,6 faizi səs ver mə
də iş ti rak et miş və se çi ci lə rin 88,73 faizi İl ham Əli ye və səs ver miş di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

“Komandir” filminin qala-gecəsi təşkil olunub

TürkiyəSilahlıQüv
vələrinin“Fəratqal
xanı”adlıantiterror
əməliyyatındabaş

verənrealhadisə
lərəsasındaçəkilən
“Komandir”(“Komu
tan”)filmioktyabrın
12dəBakıda,“Gənclik
MallCinemaPlus”da
təqdimedilib.Qa
lagecəYunusƏmrə
İnstitutununBakıdakı
nümayəndəliyinində
dəstəyiiləgerçəklə
şib.

Su ri ya nın ƏlBab böl gə sin də baş ve rən 
ter ror ha di sə si nə Tür ki yə Xü su si Tə yi nat lı 
Qüv və lə ri nə məx sus 4 nə fər lik xü su si tə yi
nat lı dəs tə nin mü da xi lə sin dən və ora da şə
hid olan dost la rı nın cə na zə lə ri ni gə tir mək 
üçün mü ba ri zə sin dən bəhs edən ek ran 
əsə ri real lı ğa uy ğun lu ğu ba xı mın dan hər 
cür risk və təh lü kə lə ri gö zə ala raq çə ki lib.

Film To ros dağ la rın da, Tür ki yə Si lah lı 
Qüv və lə ri nin Di yar bə kir 7ci Kor pu su ka
zar ma sı nın Jan dar ma Baş Ko man dan lı ğı
na aid əra zi lə rin də çə ki lən fil min re jis sor la rı 
Se la hat tin San cak lı və Mert Kı lıç dır. Baş 
rol la rı Mert Kı lıç, As lı han Gü nər, Can Kı zıl

tuğ və Em re Bu lut oy na yır lar. Mert Kı lıç və 
hə yat yol da şı As lı han Gü nər Ba kı da kı qa la
ge cə də iş ti rak edib lər.

Ma yor Tu na Al kan ob ra zı na hə yat ve rən 
Mert Kı lıç ən təh lü kə li kadr lar da be lə dubl
yor lar dan is ti fa də et mə yib. Su ri ya lı türk mən 
qa dın ob ra zı nı can lan dı ran As lı han Gü nər 
film də öz sə si ilə mər si yə də oxu yub.

Film də Tür ki yə nin Da xi li İş lər Na zir li yi 
ya nın da Jan dar ma Baş Ko man dan lı ğı nın 
“Black Hawk” (“Qa ra şa hin”) he li kop ter
lə rin dən, Tür ki yə nin yer li və mil li is teh sa lı 
olan “Atak” hü cum he li kop ter lə rin dən və zi
reh li hər bi ma şın lar dan is ti fa də olu nub.

İstanbuldaAzərbaycanın
Əməkdarincəsənətxadi
mi,rəssamRafiqƏzizinfərdi
sərgisiaçılıb.Sərgiİstanbul
BöyükşəhərBələdiyyəsinin
20222023cüilmədəniy
yətsənətmövsümününaçılışı
çərçivəsindəreallaşıb.

“Ye di te pe İs tan bul” möv zu lu 
sər gi Ce mal Re şit Rey kon sert 
sa lo nun da təş kil edi lib.

İs tan bu lun bən zər siz tə biəti, 
zən gin ta ri xi və hər döv rə aid 

so sial hə ya tı Ra fiq Əzi zin tab
lo la rın da əks olu nub. Sər gi də 
nü ma yiş et di ri lən yağ lı bo ya ilə 
iş lən miş 42 əsər dən 33ü İs tan
bu la, 9u isə Tür ki yə Cüm hu riy
yə ti nin qu ru cu su Mus ta fa Ka mal 
Ata tür kə həsr olu nub.

Sər gi bir ay da vam edə cək. 
Qeyd edək ki, “Ye di te pe İs tan bul” 
möv sü mün açı lı şı mü na si bə ti lə 
ke çi ri lən ilk rəsm sər gi si dir.

***
Tür ki yə də ya şa yıbya ra dan 

azər bay can lı rəs sam Mə həm

məd Əli yev 44 gün lük Və tən mü
ha ri bə sin də ta ri xi Zə fə rə həsr 
edil miş ye ni kol lek si ya üzə rin də 
iş lə yir. 

Bu il 70 il lik yu bi le yi ta mam 
olan rəs sa mın Qa zian tep şə hə
rin də fər di sər gi si açı lıb. Şə hid 
Ka mil Sə nət Aka de mi ya sı nın qa
le re ya sın da təş kil olu nan “Sə nət
də 60 il” ad lı sər gi bö yük ma raq la 
qar şı la nıb.

Mə həm məd Əli ye vin yağ lı bo
ya, ke ra mi ka, qra fi ka jan rın da 
ya rat dı ğı əsər lər ötən əs rin 90cı 
il lə rin dən baş la ya raq Azər bay

can, Ru si ya, Tür ki yə, ABŞ, İn
gil tə rə, Avst ri ya, Al ma ni ya, Fran
sa və di gər öl kə lər də sər gi lər də 
nü ma yiş olu nub. Ba kı, İs tan bul, 
An ka ra və ha zır da ya şa dı ğı Qa
zian tep şə hə rin də təş kil edi lən 
fər di sər gi lə ri bö yük ma raq do
ğu rub. 

1996cı il də qar daş öl kə yə 
kö çən Mə həm məd Əli yev ha zır
da ya ra dı cı lıq la ya na şı Qa zian
tep Uni ver si te tin də pe da qo ji 
fəaliy yə ti ni də da vam et di rir, 
sə nə ti nin sir lə ri ni gənc nə sil lər
lə bö lü şür.

Uçan avtomobillərin zamanı gəlir

Çininelektrikavtomobilləriüzrəixtisas
laşmış“XpengInc”kompaniyasınınis
tehsalıolan“uçanavtomobillər”Dubay
səmasındasınaqdankeçirilib.

Du bay sa kin lə ri iki nə fər lik sa lo nu ən mo dern 
av to mo bil lə rə uy ğun di zayn edil miş və he li kop
ter pər lə ri ilə təc hiz olun muş bu nəq liy yat va si
tə lə ri ilə göy də lən lə rin ət ra fın da uçuş lar hə ya ta 
ke çi rib lər.

90 də qi qə da vam edən uçuş lar dan son ra 
jur na list lə rə mü sa hi bə ve rən “Xpeng Inc” kom
pa ni ya sı nın baş me ne ce ri Min quan Qui bil di rib 
ki, “uçan av to mo bil lər” tı xac prob le mi olan me
qa po lis lər üçün ən mü hüm nəq liy yat va si tə si 
ola caq. Onun söz lə ri nə gö rə, ilk sı naq uçuş la
rı nın Du bay da ke çi ril mə si nin sə bə bi bu şə hə rin 
müasir tex no lo gi ya la rın tət bi qi sa hə sin də qa
baq cıl rol oy na ma sı dır.

“Açar” filmi Fransada festivalda iştirak edəcək
“OBFilm”və“EpicProduction”şirkətlərininbirgəistehsalıolan
“Açar”qısametrajlıbədiifilmi29noyabr–3dekabrtarixlərində
FransanınAixenProvenceşəhərindəkeçiriləcək40cı“Festival
TousCourts”BeynəlxalqQısaFilmFestivalınınmüsabiqəproqra
mınasalınıb.

2020ci il də çə ki lən ek ran əsə
ri Qa ra bağ da iş ğal olun muş evi
nin so nun cu ya di ga rı və ni şa nə si 
olan açar la rı il lər lə qo ru yub sax
la yan Ümid ki şi nin he ka yə sin dən 
bəhs edir.

Qeyd edək ki, prem ye ra sı bu 
ilin ap re lin də Ni der land da “Go 
Short – In ter na tional Short Film 

Fes ti val Nij me gen”də baş tu tan 
“Açar” fil mi okt yabr ayı ər zin
də İs veç də “SA MA In ter na tional 
Film Fes ti val”, Ma ke do ni ya da 
“Ki ne No va Skop je In ter na tional 
Film Fes ti val”, Tür ki yə də “Ac ces
sib le Film Fes ti val”da da iş ti rak 
edə cək.

Fil min sse na ri müəl li fi və qu

ru luş çu re jis so ru El şad Əli yev, 
gö rün tü re jis so ru Ca vid Oruc lu, 
qu ru luş çu rəs sa mı Arif Nif ti yev, 
mon taj re jis so ru El şad Rə hi mov, 
səs re jis so ru Meh man Na di rov, 
pro dü ser lə ri Or xan Beh bid, Se
nur Əhə dov və Mə tin Ələk bər li
dir.

Film də Qur ban İs ma yı lov, Ra
sim Cə fər, Rey han Cə fər, Hü
seyn İs gən də rov, Yu sif Şey xov, 
Zem fi ra Əb dül sə mə do va, Arif 
Kə ri mov, Röv şən Ağa yev, El dar 
Cəb ra yıl, Se lin Cəb ra yıl və baş
qa la rı çə ki lib lər.

İstanbulda və Qaziantepdə azərbaycanlı 
rəssamların sərgiləri açılıb

Çexiyada Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı 
musiqili təqdimat

ÇexiyanınBrnoşəhərindəAzərbaycanmədəniyyətinəhəsr
olunmuşmusiqilitəqdimatkeçirilib.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə sin dən bil di ri lib ki, ÇexAzər bay
can Bir li yi nin Br no üz rə nü ma yən də si Emin Rə sul za də nin tə şəb
bü sü ilə baş tu tan təd bir də soy daş la rı mız və yer li ic ti maiy yə tin nü
ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bir də öl kə mi zin ta ri xi, zən gin mə də niy yə ti və adətənə nə lə ri 
ba rə də mə lu mat ve ri lib, “Şər bət” mu si qi qru pu nun ifa sın da Azər
bay can xalq mah nı la rı və bəs tə kar la rı mı zın po pul yar nəğ mə lə ri 
səs lən di ri lib.

Mil li mət bə xi mi zin təam la rı nın təq dim olun du ğu təd bir də əy lən
cə li oyun lar da ke çi ri lib. Qa lib lə rə ki tab lar, Azər bay can ça yı və şə
ra bı hə diy yə edi lib.

“XAZART” incəsənət simpoziumu 
MədəniyyətNazirliyinindəstəyi,“LeylaKhazaryArtGallery”və
“QalaaltiHotel&Spa”nıntəşkilatçılığıilə715oktyabrtarixində
“XAZART”incəsənətsimpoziumukeçirilir.

Sim po ziumun məq sə di 
ic ti maiy yət nü ma yən də
lə ri nin iş ti ra kı ilə təs vi ri 
in cə sə nət də müasir ten
den si ya la rı müəy yən ləş
dir mək, ge niş ta ma şa çı 
küt lə si ara sın da müasir 
rəng kar lı ğı təb liğ et mək
dir. Təd bir ey ni za man
da böl gə lər də bə dii hə
ya tın can lan ma sı, yer li 
is te dad la rın ya ra dı cı lı ğa 
hə vəs lə ri nin ar tı rıl ma sı, 
pay taxt la əya lət ara sın da 
ya ra dı cı lıq mü na si bət
lə ri nin tək mil ləş di ril mə si 
məq sə di da şı yır.

Sim po ziumun təş ki lat
çı sı “Ley la Kha zary Art
Gal lery” Azər bay ca nın in cə sə nət və qa le re ya işi alə min də bir çox 
ye ni lik lə rin ya ra dı cı sı və tə şəb büs ka rı ki mi çı xış edir.  Qa le re ya rəng
kar lı ğı təb liğ et mək dən əla və on laynşoular, konf rans lar və hər rac lar, 
rəsm kurs la rı və mü ha zi rə lər təş kil edir.

Sim po ziuma Azər bay ca nın hü dud la rın dan kə nar da da ta nı nan rəs
sam lar Anar Hü seyn za də, Anar Yol çu yev, Diana Əli ye va, El dar Ba ba
za də, El nur Mah mu dov, Əbül fəz Fə rə coğ lu, Fər had Yal qu zaq, İn na 
Kos ti na, Mir Azər Ab dul la yev, Ra fail Əli yev, Er kin Ələk bər li, Tə ra nə 
Seid, Zöh rab Sa lam za də də vət edi lib.
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