
Tür ki yə nin “Boz dağ Film” 
şir kə ti tə rə fin dən Azər-
bay can Res pub li ka sı 
Mə də niy yət Na zir li yi nin 

tə şəb bü sü və dəs tə yi ilə 
şər ti adı “Qa ra bağ – Və tən 
mü ha ri bə si” olan çox se ri ya lı 
bə dii te le vi zi ya fil mi nin is teh-
sa lı na baş la nı la caq. 

Bu ba rə də okt yab rın 18-də 
Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də 
fi l min çə ki li şi nə həsr olun muş 
bri fi nq də mə lu mat ve ril di.

Mə də niy yət Na zir li yi Audiovi-
zual və in te rak tiv me dia şö bə-
si nin mü di ri Rü fət Hə sə nov 
diq qə tə çat dır dı ki, film 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə sin də 

Azər bay can xal qı nın qa zan dı-
ğı bö yük Zə fə rə töh fə ver mək 

məq sə di lə çə ki lir. Ek ran işi 
Azər bay can la ya na şı, bir sı ra 

xa ri ci öl kə lər də də ya yım la-
na caq: “Əsas ya ra dı cı he yə ti 
azər bay can lı ki ne ma toq raf çı-
lar dan iba rət ola caq se rialın 
is teh sa lı nın il kin ha zır lıq mər-
hə lə si ye kun laş maq üz rə dir. 
Çə ki liş lər Ba kı, Gən cə və Şu-
şa şə hər lə rin də, Fü zu li, Qu ba, 
İs ma yıl lı, Daş kə sən, Şa ma xı, 
Qə bə lə, Xı zı ra yon la rın da və 
Had rut qə sə bə sin də apa rı la-
caq. Pi ro tex ni ka, əl bə sə, rek-
vi zit, səs və di gər sa hə lər üz rə 
tex ni ki, həm çi nin ya ra dı cı he-
yət üzv lə ri müəy yən olu nub və 
on lar ar tıq fəaliy yə tə baş la yıb. 
Akt yor lar la sı naq çə ki liş lə ri də 
hə ya ta ke çi ri lib”.

davamı səh. 2-də
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Müstəqilliyin 
Bərpası 
Gününə 
həsr olunmuş 
konsert

səh. 2

UNESCO-nun “Qey ri-maddi mədəni
irsin qorunması haqqında” Konvensiyası ilə 

bağlı təlimlər yekunlaşıb

səh. 6

“Muğam 
axşamları”nda 
“Mahur-
hindi”

səh. 3

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

Vətən müharibəsi haqqında çoxseriyalı bədii film çəkiləcək
Aktyorlar hazırda Azərbaycan Ordusunda təlim keçirlər

“Anamın kitabı”nı bu dəfə
ingiliscə oynadılar

Cə lil Məm məd qu lu za də nin hər za man çağ daş fi kir lə ri ilə 
zən gin əsə ri bu də fə Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu si qi li 
Teat rın da səh nə yo zu mu nu tap dı.

Mə də niy yət Na zir li yi nin ye ni la yi hə si olan ta ma şa müx tə lif 
teatr la rın ar tist lə ri ni bir ara ya gə ti rib. Səh nə əsə ri nin qu ru luş çu 
re jis so ru İra də Gö zə lo va, tər cü mə edə ni Tər lan Rə su lov, qu ru-
luş çu rəs sa mı Vü sal Rə him, vi deomü hən di si Mu rad Hə sə nov-
dur. Rol la rı La lə Sü ley ma no va, Sə məd za də Xa sı yev, Hü seyn 
Əli li, Zaur Əli yev, İra nə Kə ri mo va,  Əli Kə ri mov, Şam xal Nə sib-
bəy li, Nur lan Sü ley man lı, Sə ma yə Qu lam za də və Tür kan Şah-
mar lı ifa edir lər. 

səh. 5

Bir qrup mədəniyyət və incəsənət 
xadiminə dövlət təltifl əri təqdim olunub
Xə bər ver di yi miz ki mi, Pre zi dent İl ham Əli ye vin mü va fiq sə rən-
cam la rı ilə Azər bay can mə də niy yə ti nin in ki şa fın da kı xid mət lə-
ri nə gö rə bir qrup in cə sə nət nü ma yən də si fəx ri ad, or den və 
me dal la ra la yiq gö rü lüb. 
Okt yab rın 17-də Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də döv lət 

təl tifl  ə ri nin sa hib lə ri nə təq di met mə mə ra si mi ke çi ril di.
səh. 2

İncəsənət məktəblərində islahat 
prosesləri: məqsəd və nailiyyətlər

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Bey nəl xalq Mu ğam 
Mər kə zin də “İn cə sə nət mək təb lə rin də is la hat pro ses lə ri: 
məq səd lər və nailiy yət lər” möv zu sun da mü şa vi rə ke çi ril di. 
Mü şa vi rə də Ba kı da və re gion lar da fəaliy yət gös tə rən uşaq in-
cə sə nət və mu si qi mək təb lə ri nin di rek tor və müəl lim lə ri, elə cə 
də re gional ida rə lə rin rəh bər lə ri iş ti rak edir di.

səh. 3

Dədə Ələsgər haqqında sənədli � lm 
təqdim olunacaq

Okt yab rın 
20-də Ni za mi 
Ki no Mər kə-
zin də Mə də-
niy yət Na zir li-
yi nin si fa ri şi ilə 
“Sal na mə film” 
Stu di ya sı nın 
is teh sa lı olan 
“Haqq aşı ğı” 
sə nəd li fil mi-
nin prem ye ra-
sı ke çi ri lə cək.

Aşıq Ələs gə rin 200 il lik yu bi le yi nə həsr olun muş ek ran əsə ri nin 
sse na ri müəl li fi  Fü zu li Sa bi roğ lu, re jis so ru Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi Ni za mi Ab bas, təs vir re jis so ru Üze yir Ab bas, rəs sa mı Şa hin 
Hə sən li, mu si qi tər ti bat çı sı Azər Ha cıəs gər li, məs lə hət çi si fi  lo lo-
gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru, Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın 
do sen ti Fəx rəd din Sa lim, pro dü se ri Na zim Hü sey nov dur.

Film də Aşıq Ələs gər ob ra zı nı aşıq Təb riz Və li yev can lan dı rıb.
Çə ki liş lə ri Tür ki yə nin Qars şə hə rin də, Ba kı da və Gə də bəy, Qa-

zax, Kəl bə cər və baş qa ra yon lar da apa rı lan fi lm də Də də Ələs gər 
oca ğı nü ma yən də lə ri nin mü sa hi bə lə ri və kad rar xa sı dik tor mət-
nin dən is ti fa də edi lib.

2020-ci ilin 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də Gən cə şə hə ri 
Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri 
tə rə fin dən beş də fə (4, 5, 8, 
11, 17 okt yabr) ra ket və ağır ar-
til le ri ya hü cu mu na mə ruz qal-
mış dı. Bu xain hü cum lar dan 
ən fa ciəli si 2020-ci il okt yab rın 
17-də ge cə saat 1 ra də lə rin də 
baş ver miş, şə hə rin Ca vad-
xan qə sə bə sin də ya şa yış 
ev lə ri üzə ri nə “SCUD/Elb rus” 
bal lis tik ra ke ti nin atıl ma sı nə ti-
cə sin də 14 nə fər hə lak ol muş, 
55 nə fər ya ra lan mış dı.

Okt yab rın 17-də Gən cə də Və-
tən mü ha ri bə si za ma nı Er mə nis-
tan si lah lı qüv və lə ri tə rə fi n dən 
tö rə dil miş ter ror ha di sə lə ri qur-
ban la rı nın anım təd bi ri ke çi ri lib. 
Təd bir də Azər bay can Res pub li-
ka sı Pre zi den ti Ad mi nist ra si ya sı, 
Baş Pro ku ror luq və Xa ri ci İş lər 
Na zir li yi nin əmək daş la rı, 50-yə 
ya xın öl kə nin dip lo mat la rı, öl kə-
miz də fəaliy yət gös tə rən bey nəl-
xalq təş ki lat la rın nü ma yən də lə ri, 
yer li və xa ri ci me dia təm sil çi lə ri 
iş ti rak edib lər.

Təd bir dən əv vəl Gən cə Me-
mo rial Komp lek si zi ya rət edi lib. 
İş ti rak çı lar 2020-ci ilin okt yab rın-
da hə lak olan dinc sa kin lə rin xa-
ti rə gu şə si önü nə gül lər dü zə rək 
eh ti ram la rı nı bil di rib lər.

davamı səh. 4-də

Pay taxt da kı Müasir İn cə-
sə nət Mu ze yin də “İkin ci 
nə fəs” ad lı sər gi təş kil 
edi lib. Okt yab rın 14-də 

açı lı şı olan sər gi Mə də niy yət 
Na zir li yi, “Cul tu ral Net work 
House” İc ti mai Bir li yi və 
Müasir İn cə sə nət Mu ze yi nin 
bir gə əmək daş lı ğı ilə ər sə yə 
gə lib.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov təd bir də çı xış edə rək sər-
gidə nü ma yiş olu nan əsər lə rin 
döv rü müz üçün əhə miy yə tin dən 
bəhs et di. Bil dir di ki, təq dim olu-
nan əsər lər Azər bay can Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sı nın fon du na 
məx sus dur. 

Anar Kə ri mov diq qə tə çat dır-
dı ki, Azər bay can Döv lət Rəsm 

Qa le re ya sı mə də niy yə ti mi zin 
ha mi si ulu ön dər Hey dər Əli-

ye vin qay ğı sı nə ti cə sin də ya-
ra dı lıb və uzun il lər dir təs vi ri 
sə nə ti mi zin qo run ma sı na və 
təb li ği nə xid mət edir. Qa le re ya 
1960-cı il dən fəaliy yət gös tə-
rən Azər bay can Döv lət Sər gi 
Sa lo nu nun ba za sın da 1972-ci 
il də ümum mil li li der Hey dər Əli-
ye vin res pub li ka ya rəh bər li yi 
döv rün də Mə də niy yət Na zir li yi 
tə rə fi n dən təş kil edi lib. Qa le-
re ya nın fon dun da Azər bay can 
rəs sam la rı nın ya rat dıq la rı 10 
min dən ar tıq na dir sə nət in ci lə-
ri – rəng kar lıq, qra fi  ka, hey kəl-
tə raş lıq, de ko ra tiv-tət bi qi sə nət 
və müasir in cə sə nət əsər lə ri qo-
ru nub sax la nı lır.

davamı səh. 5-də

Gəncədə Ermənistanın dövlət 
terrorunun qurbanları anılıb

Müasir İncəsənət Muzeyində “İkinci nəfəs”

Mərkəzi İncəsənət Məktəbi ölkəmizi
XVI Del�  Oyunlarında təmsil edib

MDB öl kə lə ri nin ya-
ra dı cı gənc lə ri ni bir 
ara ya gə ti rən ənə-
nə vi Del fi Oyun la rı-
na bu il Ta ci kis ta nın 
pay tax tı ev sa hib li yi 
edib. 14-18 okt yabr 
ta ri xin də Dü şən bə 
şə hə rin də ke çi ri lən 
XVI Del fi Oyun la-
rın da MDB öl kə lə-
rin dən 10-25 yaş 
ara sı 500-ə ya xın 
gənc qa tı lıb.

Bu il 20 il li yi ni qeyd edən MDB 
Del fi  Oyun la rı gənc is te dad la rın 
pe şə kar yük sə li şi nə və mil li mə-
də niy yət lə rin in ki şa fı na kö mək 
dəs tək ol maq, mə də niy yət lə ra-
ra sı dialo qu təş viq et mək və öl-
kə lər ara sın da əla qə lə ri güc lən-
dir mək, həm çi nin təd bir tu riz mi ni 
və ya ra dı cı sə na ye ni dir çəlt mək 
məq sə di da şı yır.

XVI Del fi  Oyun la rı na Azər bay-
can dan Mə də niy yət Na zir li yi nin 
dəs tə yi ilə Qa ra Qa ra yev adı na 
Mər kə zi İn cə sə nət Mək tə bi nin nü-
ma yən də he yə ti də qa tı lıb. Mək tə-
bin di rek to ru, Əmək dar ar tist Əziz 
Qa ra yu sifl  i Del fi  Oyun la rın da nə-
fəs alət lə ri no mi na si ya sı üz rə mün-
sifl  ər he yə ti nin səd ri ki mi öl kə mi zi 
təm sil edib.

davamı səh. 2-də

Şərqi Zəngəzurun hava qapısı
oktyabrın 20-də açılacaq

Okt yab rın 20-də, 
Zən gi lan şə hə-
ri nin iş ğal dan 
azad olun ma sı nın 
ikin ci  il dö nü-
mün də Zən gi lan 
Bey nəl xalq Ha va 
Li ma nı nın açı lı şı 
ke çi ri lə cək. Tən-
tə nə li mə ra si mə 
Tür ki yə Pre zi den ti 
Rə cəb Tay yib Ər-

do ğan da qa tı la caq. Bu ba rə də Tür ki yə Pre zi den ti nin söz çü sü 
İb ra him Ka lın me diaya açıq la ma ve rib.

Qeyd edək ki, Zən gi lan aero por tu nun tə mə li 2021-ci il ap re lin 
26-da Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə fi n dən qo yu lub.  Ti kin ti iş lə ri bu 
ilin av qus tun da ye kun la şıb.

Sent yab rın 9-da AZAL-ın ən bö yük sər ni şin təy ya rə si “Air bus 
A340-500” Ba kı dan Zən gi la na ilk tex ni ki uçu şu mü vəff  ə qiy yət lə 
ye ri nə ye ti rə rək ha va li ma nın da ye rə enib.

Zən gi lan Bey nəl xalq Ha va Li ma nı iş ğal dan azad edi lən əra zi-
lər də Fü zu li aero por tun dan son ra in şa olu nan ikin ci ha va li ma-
nı dır. Zən gi lan aero por tu Azər bay ca nın Şər qi Zən gə zur iq ti sa di 
ra yo nun da ilk ha va li ma nı ola caq. Ha va li ma nı üçün ICAO və 
IATA-nın bey nəl xalq kod la rı (mü va fi q ola raq UBBZ və ZZE), həm-
çi nin EURO CONT ROL təş ki la tı nın na vi qa si ya va si tə lə ri nin bü tün 
ça ğı rış siq nal la rı tə yin edi lib.

Baş na zir Əli Əsə dov okt yab rın 14-də Zən gi lan aero por tu na 
bey nəl xalq sta tus ve ril mə si ba rə də sə rən cam im za la yıb. Sə rən-
ca ma əsa sən, Xa ri ci İş lər Na zir li yi nə Zən gi lan Ha va Li ma nı na 
bey nəl xalq sta tus ve ril mə si ba rə də mü va fi q bey nəl xalq təş ki lat la-
ra mə lu mat gön dər mək tap şı rı lıb.
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Xəbərverdiyimizkimi,Prezi
dentİlhamƏliyevinmüvafiq
sərəncamlarıiləAzərbaycan
mədəniyyətinininkişafındakı

xidmətlərinəgörəbirqrupincəsə
nətnümayəndəsifəxriad,ordenvə
medallaralayiqgörülüb.

Oktyabrın17-dəAzərbaycanMilli İn-
cəsənət Muzeyində dövlət təltifərinin
sahiblərinə təqdimetməmərasimi keçi-
rildi.
Mərasimdə çıxış edən mədəniyyət

naziriAnarKərimovtədbirin18Oktyabr
–MüstəqilliyinBərpasıGünüərəfəsin-
də keçirilməsinin ikiqat bayram ovqatı
yaratdığınıdedi,bumünasibətlətəbrik-
ləriniçatdırdı.
Nazir bildirdi ki, ölkəmizə rəhbərliyi-

ninhərikidövründəbusahəyəməxsusi
diqqət göstərən, incəsənət xadimlərinin
əməyini qiymətləndirən ulu öndər Hey-
dərƏliyevinsiyasəti ölkəbaşçısı İlham
Əliyevtərəfindəndavametdirilir:“Bugün
ölkəmizin mədəniyyət həyatında böyük
yeniliklər baş verir, bu sahənin inkişa-
fı üçünmühüm işlər görülür. İncəsənət
sahəsindəfəaliyyətgöstərəninsanlarda
özüzərinədüşən işi dahaməsuliyyətlə
yerinə yetirməyə çalışırlar. Mədəniyyət
işçilərinəayrılandiqqətbütövlükdəAzər-
baycanmədəniyyətinədiqqətdeməkdir.

Mədəniyyətimiz bu gün dünyada tanı-
nır, təbliğ edilir, beynəlxalq qurumlar
səviyyəsində qəbul olunur. Bu sahədə
yeniistedadlınəsilyetişir...”.

2020-ciilinVətənmüharibəsindəAzər-
baycanıntarixiədalətibərpaetdiyinivur-
ğulayanAnarKərimovdediki,busavaş
vəQələbəmiz bir vacibməqamı da nü-

mayiş etdirdi: “Göstərdi ki, yaradıcımə-
dəniyyət dağıdıcı qüvvəyə qalib gəldi.
Hazırdaişğaldanazadolunmuştorpaqla-
rımızdagenişmiqyaslıquruculuqişlərigö-
rülür,birsıramədəniyyətabidələribərpa
olunur.Bizuzunillərdənsonramədəniy-
yətinQarabağaqayıdışınınşahidioluruq.
Müstəqilliyimizinmöhkəmləndirilməsində
mədəniyyətinböyükroluvar”.
Nazirdiqqətəçatdırdıki,mədəniyyət

üçünxidmətedən,onuninkişafıyolun-
da zəhmət çəkən hər kəs həm də bu
sahəninəsgərləridir:“Ordumuzsərhəd-
lərimizi qoruduğu kimi, mədəni təhlü-
kəsizliyimizi də məhz mədəniyyət sa-
həsində xidmət edən şəxslər qoruyur.
Ermənilərin Azərbaycan mədəniyyətini
özününküləşdirmə, mənimsəmə səylə-
rinəticəsizqalacaq.Azərbaycanəsrlər
boyu zəngin mədəniyyəti ilə məşhur
olanbirölkədir.Bugerçəkliklərinəzərə
alanmədəniyyət işçiləri bundan sonra
daəzmləçalışacaqlar.Buyoldahərbi-
rinizəuğurlararzulayıram”.

Daha sonra mükafatlar sahiblərinə
təqdimedildi.Prezident İlhamƏliyevin
müvafiqsərəncamlarıilə“Şöhrət”orde-
ni,“AzərbaycanRespublikasıPreziden-
tininFəxridiplomu”,“Dövlətqulluğunda
fərqlənməyə görə” və “Tərəqqi” me-
dalları, “Əməkdar rəssam”, “Əməkdar
mədəniyyətişçisi”fəxriadlarıiləmüka-
fatlandırılanlaratəltifərinnişanvəvəsi-
qələritəqdimolundu.
TəltifolunanlardanXalqartisti,Bəstə-

karlar İttifaqının sədri FirəngizƏlizadə
(“Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
ninFəxridiplomu”),Xalqartisti,bəstə-
kar Eldar Mansurov (“Şöhrət” ordeni),
Əməkdar rəssam Rəşad Ələkbərov,
Əməkdar mədəniyyət işçisi, Yazıçılar
Birliyinin katibi İlqar Fəhmi yaradıcılıq-
larınagöstəriləndiqqətəgörəPrezident
İlham Əliyevə təşəkkürlərini bildirdilər.
Qeydolunduki,dövlətbaşçısıvəBirinci
vitse-prezident Mehriban xanım Əliye-
vanınmədəniyyətsahəsinəqayğısıvə
dünyada təbliği yolunda göstərdikləri
xidmətlər əvəzsizdir. Yaradıcı insan-
lar – bəstəkarlar, yazıçılar, rəssamlar
bundan sonra da vətənpərvərlik ruhlu
əsərlərinmeydanagəlməsi,buhisslərin
gəncnəsləaşılanmasıyolundaistedad
vəbacarıqlarınıəsirgəməyəcəklər.
Sondaxatirəşəkilləriçəkdirildi.

Lalə

Qlobal sabitlik üçün Türk dünyasının 
əhəmiyyəti artıb 

Oktyabrın17dəİstanbuldaTürkDövlətləriTəşkilatı(TDT)Xarici
İşlərNazirləriŞurasınınnövbədənkənariclasıkeçirilib.

Türkiyə,Azərbaycan,Qazaxıstan,QırğızıstanvəÖzbəkistanın,
eləcədəmüşahidəçiölkələrolanMacarıstanvəTürkmənistanın
xariciişlərnazirlərininiştiraketdiyiiclasdanoyabrın11-dəSəmər-
qənddəkeçiriləcəkTürkDövlətləriTəşkilatınınZirvətoplantısına
hazırlıqməsələləridəmüzakirəolunub.
İclasiştirakçılarınısalamlayanTürkiyəninxariciişlərnaziriMöv-

ludÇavuşoğluTürkdünyasınınbugünqlobalgeosiyasətinmərkəz
halınagəldiyinideyib.Bildirilibki,enerji,ticarət,nəqliyyatmarşru-
tundaşərqiləqərbi,şimaliləcənububir-birinəbağlayankritikbir
mövqeyəsahibik.Dünyanın yaşadığı buçətindövrdəqlobal sa-
bitlikvəfiravanlıqüçünTürkdünyasınınəhəmiyyətidahadaartıb.
Pandemiyanınyaratdığıproblemlərinhələdəaradanqaldırılmadığı
dövrdəbirdahaRusiya-Ukraynaböhranıiləsarsıldıq.Qlobalsabit-
liktəhlükəaltındadır.Artanenerjivəqidaqiymətləribütündünyanı
təhlükəaltınaqoyur.Türkdünyasıolaraqbizdəbundantəsirlənirik.
Türkdövlətləriarasındanəqliyyatvərabitətəməllərinininteqra-

siyasınınartırılmasınınəhəmiyyətinivurğulayanTDT-ninAğsaq-
qallarŞurasınınsədriBinəliYıldırımqeydedibki,bubaxımdan
ortaq dəhlizin əhəmiyyəti çox yüksəkdir. Bu dəhliz tarixi ticarət
yoluolmaqlayanaşı,həmdəmaddiyyatbaxımındandigərticarət
yollarındandahatezvəsərfəlidir.Rusiya-Ukraynaqarşıdurması
sondövrdəbudəhlizindahatəhlükəsizvəişləkolduğunubirdaha
göstərdi.Azərbaycan iləNaxçıvanıbirləşdirənZəngəzurdəhlizi
açıldıqdansonrabudəhlizinsəmərəliliyidahadaartacaq.TDT-yə
üzvölkələrbudəhlizinüzərindəyerləşirvəZəngəzurdəhlizinin
tezlikləaçılmasıhərbirimizinmaraqdairəsidaxilindəolmalıdır.
GələnaySəmərqənddəkeçiriləcəkTürkDövlətləriTəşkilatınınZir-

vətoplantısındamüzakirəolunacaqməsələlərədiqqətçəkənBinəli
Yıldırımbildiribki,TDT-ninxariciölkələrlətoplamticarəthəcmi700
milyarddollarolduğuhalda,təşkilatınüzvölkələriarasındabuməb-
ləğcəmi20milyarddollartəşkiledir.Burəqəminartırılmasıistiqa-
mətindədəfikirmübadilələriaparılmalıdır.Səmərqəndsammitində
sərbəstticarətanlaşmasınınimzalanmasıistiqamətindəişləraparılır.
İclasdahəmçininTürkİnvestisiyaFondununyaradılması,TDT-

ninbüdcəsininartırılmasıvədigərməsələlərnəzərdənkeçirilib.

Müstəqilliyin Bərpası Gününə 
həsr olunmuş konsert

BakıŞəhərMə
dəniyyətBaş
İdarəsinintəşki
latçılığıiləHeydər
ƏliyevadınaHər
biİnstitutda18
Oktyabr–Müs
təqilliyinBərpası
Gününəhəsr
olunmuşkonsert
təqdimedilib.

Başidarədənbildirilibki,əvvəlcəümummilliliderHeydərƏliye-
vinvəölkəmizinərazibütövlüyüuğrundaşəhidolanlarınxatirəsibir
dəqiqəliksükutlayadolunub.SonraAzərbaycanRespublikasının
DövlətHimnisəsləndirilib.KonsertdəHərbiİnstitutunİdeolojiişvə
mənəvi-psixolojitəminatşöbəsininrəisiDəyanətAllahyarov,Vətən
MüharibəsiQəhrəmanı,polkovnikNizamiMövlanov,MüdafiəNa-
zirliyininŞəxsiHeyətBaş İdarəsiQadınlarvəhərbiqulluqçuların
ailələriiləişüzrəşöbəsininmüdiriZümrüdSəmədova,BakıŞəhər
MədəniyyətBaşİdarəsininrəisiİbrahimƏliyev,sahibkarRuhiƏli-
yeva,məktəbinzabitvəkursantheyətiiştirakediblər.
AparıcıAyazMəmmədovkonsertiaçıqelanedərəkəlamətdar

günün tarixi barədəətrafıməlumat verib vəPrezident,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevinhəyatakeçirdiyiməqsədyönlüsiyasət
nəticəsindəAzərbaycanındövlətmüstəqilliyiningetdikcədahada
möhkəmləndiyinivurğulayıb.
Sonra konsert proqramı təqdim olunub. Xalq artistiMələkxa-

nımƏyyubova,müğənnilərGünay İbrahimli, ZaurƏmiraslanov
vəaşıqƏlininifaetdiyimahnılar,“Aysel”rəqsqrupununçıxışları
tamaşaçılartərəfindənmaraqlaqarşılanıb.

Füzuli şəhərinin işğaldan azad edilməsinin 2-ci ildönümü tamam oldu
17oktyabrdaAzərbaycanınənyenitari
xinəşanvəşərəfsalnaməsikimiyazılan
2020ciilVətənmüharibəsininqalibiyyət
soraqlıgünlərindənbirinin–Füzulişəhə
rininerməniişğalındanazadedilməsinin
2ciildönümütamamoldu.

44 günlük müharibənin 21-ci günündə
AzərbaycanOrdusuZəfərsalnaməsinəda-
ha bir şanlı səhifə yazdı. Cəbhənin cənub
cinahındanFüzuliistiqamətindəhücumuda-
vam etdirən SilahlıQüvvələrimiz Füzuli ra-
yonmərkəzinin 27 ildən artıq davam edən
işğalına sonqoydu.Bu,Cəbrayıldan sonra
Vətənmüharibəsində işğaldan azad edilən
ikincirayonmərkəziidi.
AzərbaycanPrezidenti,AliBaşKomandan

İlhamƏliyevFüzulişəhərininişğaldanazad
olunmasıiləbağlıteleviziyavasitəsiləxalqa
müraciət etdi. Dövlət başçısı Füzuli şəhəri
iləyanaşı,rayonunQoçəhmədli,Çimən,Cu-
varlı,Pirəhmədli,Musabəyli,İşıqlıvəDədəli
kəndlərinindəişğaldanazadedildiyinibildir-
di:“17oktyabrnəinkifüzulililərinxatirəsində,
Azərbaycandövlətinin tarixindəəbədiqala-
caqdır... Uzun illərin doğma torpaq həsrəti
sonaçatır.Bizözüzərimizədüşənmissiyanı
şərəfəyerinəyetiririk,ölkəmizinərazibütöv-
lüyünübərpaedirikvəbərpaedəcəyik...”.
Xatırladaq ki, Füzuli şəhəri və rayonun

ərazisininböyükhissəsi1993-cüilavqustun
23-dəErmənistansilahlıqüvvələritərəfindən
işğal edilmişdi.Həmin ilin oktyabrında rayo-
nunərazisibütünlüklədüşmənəlinəkeçmiş,
1994-cü ilinyanvarındaAzərbaycanOrdusu
FüzulirayonununArazboyukəndlərinivəHo-
radizqəsəbəsinidüşməndənazadetmişdi.
2020-ci il sentyabrın 27-də – Vətənmü-

haribəsininilkgünündəAzərbaycanOrdusu
Füzuli rayonununQaraxanbəyli,YuxarıƏb-
dürrəhmanlı,Horadiz,Qərvəndkəndləriniiş-
ğaldanazadetdi.

44 günlük Zəfər yürüşü buradan başlan-
dı.Cənubistiqamətində20gündavamedən
şiddətli döyüşlərdən sonra rəşadətli Ordu-

muz Füzuli şəhərində, daha doğrusu, 27 il
sürən erməni işğalı dövründə yerlə yeksan
edilmiş şəhərin xarabalıqları içində qalibiy-
yətbayrağınıucaltdı...
Bugünişğaldanazadolunmuşdigərböl-

gələrimiz kimi, Füzulidə də genişmiqyaslı
tikinti-quruculuq işləri aparılır. Qarabağın
hava qapısı adlandırılan Füzuli Beynəlxalq
HavaLimanı2021-ciildə–cəmi9ayatikilib
istifadəyəverildi.BirilöncəAzərbaycanPre-
zidenti İlhamƏliyev tərəfindənFüzuli rayo-
nununDövlətyarlı kəndində təməli qoyulan
“Ağıllıkənd”layihəsiişğaldanazadolunmuş
torpaqlarda ikinci belə kənd olacaq. Füzuli
sakinləri tezliklədoğmayurdlarınadönüşün
sevinciniyaşayacaqlar...

Müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsində 
mədəniyyətin də böyük rolu var

Bir qrup mədəniyyət və incəsənət xadiminə dövlət təltifləri təqdim olundu

Mərkəzi İncəsənət Məktəbi ölkəmizi XVI Delfi Oyunlarında təmsil edib
əvvəli səh. 1-də
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı

Musiqi Akademiyasının müəlli-
mi Xatirə Həsənzadə və Qara
QarayevadınaMərkəzi İncəsə-
nətMəktəbininmüəllimiŞahnaz
Muradova XVI Delfi Oyunları
çərçivəsindəM.Tursunzodaadı-
naTacikistanDövlətMədəniyyət
və İncəsənət İnstitutunda təşkil
olunmuşelmikonfranslardaişti-
rakediblər.
Qeyd edək ki, bu ilmüsabiqə

proqramına10nominasiyadaxil
edilib.MərkəziİncəsənətMəktə-
bininşagirdləri–böyükqrupunda

MəryəmMəmmədovavəkiçiklər
qrupunda Sübhan Tahirov (kon-
sertmeyster Sevinc Kərimova)
xalqçalğıalətlərinominasiyasın-
da2-cimərhələyəkeçərəkyarış-
larındiplomantıadınıqazanıblar.
TədbirS.AyniadınaDövlətAka-
demikOpera vəBaletTeatrında
XVIDelfiOyunlarınınəsastədbiri
–qala-konsertləyekunlaşıb.
Səfərzamanıməktəbindirek-

toru Əziz Qarayusifi Ziyodul-
lo Şahidi adına xüsusi onbirillik
Musiqi məktəbində şagirdlər
üçünustaddərslərikeçərəkon-
larafaydalıməsləhətlərverib.

əvvəli səh. 1-də
Şöbəmüdirihəmçinindiqqətə

çatdırdıki,8seriyadanibarətfil-
min hər seriyası 1 saat olacaq.
Filmin hazırlıq mərhələsində
məkanseçimlərivədigərməsə-
lələrdə Müdafiə Nazirliyi, Daxili
İşlərNazirliyivəbaşqaqurumla-
rındadəstəyiolub.
Rüfət Həsənov çəkilişlərin

2023-cüilinmartayındareallaşa-
cağını bildirdi: “Hər seriya üçün
212mindollarvəsaitnəzərdətu-
tulur.İsmayılİmantərəfindənya-
zılanssenaridahasonraümumi
ssenari qrupu – həm türk, həm
də azərbaycanlı ssenaristlər tə-
rəfindəntəkmilləşdirilib”.
Audiovizual və interaktiv me-

diaşöbəsininsektormüdiriRüfət
Əliyevdediki,filminçəkilişləri ilə
bağlıhazırlıqlardəqiqvəməsuliy-
yətlişəkildəaparılıb,hərbirdetala
diqqət yetirilib: “Gələcəkdə filmin
beynəlxalqarenadayayımlanma-
sı işində “BozdağFilm”şirkətinin
də rolu olacaq. Hazırda şirkətin
filmlərininizləyicisayıümumilikdə
6milyardyarımdançoxdur”.

“Bozdağ Film”in ölkəmizdə
səfərdə olan nümayəndələri –
baş direktor BilgehanÖzen və
tanınmış aktyor Osman Albay-
rak bildirdilər ki, əməkdaşlar
artıqüçaydırki,Azərbaycanda
hazırlıqlara cəlb ediliblər. Baş

direktor əlavə etdi ki, Qarabağ
savaşıbütünTürkdünyasıüçün
önəmli Zəfər tarixidir: “Bu Qə-
ləbəni layiqincəbütündünyaya
çatdırmaqüçünbizAzərbayca-
nışəhər-şəhər,qəsəbə-qəsəbə,
məhəllə-məhəlləgəzərəkhazır-

lıqlara başladıq. Məqsədimiz
filmi beynəlxalq platformalarda
nümayiş etdirməkdir. Layihənin
hazırkı adı şərtidir. Tam adı-
nı hələlik açıqlamaq istəmirik.
Qarabağda işğaldan azad edil-
miş ərazilərdə də olduq. Çəki-
lişləri Qarabağda da aparmağı
planlaşdırırıq.Aktyorlarhazırda
Azərbaycan Ordusunda hərbi
təlim keçirlər. Tezliklə onların
adlarıaçıqlanacaq”.
Sonrajurnalistlərinsuallarıca-

vablandırıldı.
Qeyd edək ki, “Bozdağ Film”

şirkətinin istehsalı olan “Kuru-
luş Osman”, “Diriliş Ertuğrul”,
“Aşkınyolculuğu.YunusEmre”,
“Mendirman Celaleddin”, “Des-
tan” kimi uğurlu serial layihələri
dünyanın 100-dən çox ölkəsin-
dəyayımlanaraqgeniştamaşaçı
kütləsitoplayıb.

L.Azəri

Vətən müharibəsi haqqında 
çoxseriyalı bədii film çəkiləcək

Bir əsr əvvəlki tarixə baxış
Oktyabrın18dəAzərbaycanİstiqlal
MuzeyindəMüstəqilliyinBərpasıGünü
münasibətilə“Təlatümlüillər”kitabının
təqdimatıkeçirilib.

TədbirdəmuzeyindirektoruSədiMirse-
yibli,kitabıntərtibçisi,tarixelmləridoktoru
TufanAxundov,professorlarSolmazTohi-
di,MehmanSüleymanov,filologiyaelmlə-
ridoktoruRəhimƏliyev, tarixüzrə fəlsəfə
doktorlarıKamranİsmayılov,BəhmənKəri-
mov,VəfaMahmudovaçıxışedərəkXXəs-
rinsonlarındabərpaetdiyimizdövlətmüs-
təqilliyinin əhəmiyyətindən, Azərbaycanın
siyasi,iqtisadi,mədənisahələrdəqazandı-
ğınailiyyətlərdənbəhsediblər.
Təqdimatıkeçirilənkitabınmüəllifi1917-

1921-ci illərdə Azərbaycanın Lənkəran və
Muğanbölgələrində(Lənkəranqəzası)milli
azadlıq hərəkatının iştirakçısı və rəhbərlə-
rindənbiriolmuş,sonralar İranamühacirət
etmişSoltanMəhəmmədbəyQulubəylidir.

Tarixçilər,etnoqrafarvəAzərbaycantari-
xiiləmaraqlanangenişoxucukütləsiüçün
nəzərdə tutulan “Təlatümlü illər”kitabında
Rusiya imperiyasının 1917-ci ildə süqu-
tundansonrabolşeviklərintəhriki iləAzər-
baycanın cənub zonasındamüsəlman və
ruslar (molokanların) arasında başlanan
münaqişə, həmin dövrdə törədilən qırğın-
lar, bolşeviklərin bölgəyə müdaxiləsi və
yerli müsəlman əhalisinin göstərdiyi birlik
vəqəhrəmanlıqlarəksolunub.
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MədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıiləoktyabrın14-də
BeynəlxalqMuğamMərkəzində“İncəsənətməktəb-
lərindəislahatprosesləri:məqsədlərvənailiyyətlər”
mövzusundamüşavirəkeçirildi.MüşavirədəBakıdavə

regionlardafəaliyyətgöstərənuşaqincəsənətvəmusiqimək-
təblərinindirektorvəmüəllimləri,eləcədəregionalidarələrin
rəhbərləriiştirakedirdi.

Mədəniyyət naziri Anar Kə
rimov tədbiri açaraq bildirdi
ki, uşaq incəsənət və musiqi
məktəblərində tədrisin necə
qurulması mədəniyyətimizin
inkişafının təməlində dayanan
başlıca məsələlərdən biridir:
“Bu sahədə keyfiyyətli təhsil
başlıca meyardır: Mədəniyyət
Nazirliyi olaraq musiqimizin,
mədəniyyətimizin gələcək in
kişafı istiqamətində islahatlara
məhz buradan başlamağa qə
rarverdik.Məqsədimizilknöv
bədə,bizimgələcəyimizitəmin
edəntədristəhsilsisteminitək
milləşdirməkvəbusahənin in
kişafınıpeşəkarkadrlarlatəmin
etməkdir”.
İki ildir nazirlik tərəfindən ta

bemədəniyyətmüəssisələrində
yoxlamalarınhəyatakeçirildiyini
deyənAnar Kərimov ciddi nöq
sanlarınaşkaredildiyinidiqqətə
çatdırdı: “Bu nöqsanlar əsasən
musiqi məktəblərində aşkar
lanıb. Burada korrupsiya, “ölü
canlar” və digər neqativ hallar
ortayaçıxarılıb.Buhallarnəticə
etibarilə keyfiyyətli təhsil üçün
maneələryaradır.Buyoxlamala
rınnəticələribarədəhüquqmü
hafizə orqanlarına da müraciət
olunub və araşdırmalar aparılır.
Bütün bunlar bizim üçün ciddi
siqnallardırki,busahəyənəza
rəti gücləndirək. Biz bu amilləri
nəzərəalaraq islahatlarabaşla
dıq”.

AnarKərimovbildirdiki,nazir
lik tərəfindənhazırlananyolxə
ritəsində8prioritetistiqamətdən
ikisiartıqhəyatakeçirilir:“Birinci
istiqamət musiqi məktəblərində
elektron sistemin yaradılması
dır. Yəni müəllim və şagirdlərin
elektronqeydiyyatıaparılır.Biril
dənçoxdurki,nazirliktərəfindən
incəsənətməktəblərininelektron
sistemi–İMESadlısistemhazır
lanaraqözişinəbaşlayıb.Bizim
üçünbunəzarətsistemivacibdir.
Bunun nəticəsindəməktəblərdə
müəllim və şagirdlərin sayını
əldə edə bilirik. Digər bir vacib
məsələ ölkə ərazisində fəaliy
yətgöstərən210uşaqincəsənət
və musiqi məktəbində barmaq
izlərini qeydə alan aparatın qu
raşdırılmasıdır. Bununla şagird
və müəllimlərin davamiyyətinə
nəzarətetməkmümkünolacaq.
Həmçininbunəzarətsistemidi
gər bir problemin aradan qaldı
rılması deməkdir. Bəzən olub
ki, musiqi və incəsənət mək
təblərində tədrisolmadığıhalda
müəllimlərmaaşalıblar...”.
Nazir həmçinin diqqətə çat

dırdı ki,müəllimlərin işə qəbulu
iləbağlı ikimərhələlisistemtət
biqedilir: “İlkdəfəolaraqbirinci
–testmərhələsiDövlətİmtahan
Mərkəziiləbirgəhəyatakeçirildi.
GələcəkdəMədəniyyət Nazirliyi
buprosesəmüdaxiləedəntərəf
kimigörünməsindeyəbuprinsi
piseçdikvəgözəlnəticələrəldə

etdik.Bundansonradabupro
sesi davam etdirməkdə qərarlı
yıq. Müəllimlərin işə qəbulunda
ikinci mərhələ isə qabiliyyətin
yoxlanılması, yaxud müsahibə
şəklində imtahandır. Burada da
bizmüstəqilekspertləri,peşəkar
mütəxəssisləri cəlb etdik. Mü
sahibələrvideoçəkilişləkeçirildi.
Yekundahərikimərhələnikeçən
ümumilikdə215müəllimişlətə
minedildi.Bununladabizilkdə
fə olaraq musiqi məktəblərində
şəfaf vəpeşəkar imtahanpro
sesindən keçən müəllimləri işə
qəbuletdik.Bu,bizimüçünçox
vacibbirmərhələidi.Bizbunun
lamüəllimlərinpeşəkarlığınınar
tırılmasınıntəməliniqoyabildik”.
Anar Kərimov qeyd etdi ki,

bədii təhsilmüəssisələrindəda
ha çox alitəhsilli müəllimlərin
çalışmasına nail olmalıyıq. Bu,
uşaqların təhsilinə əsaslı töhfə
olacaq. Hər birməktəbin uğuru
onun yetirmələrinin bu sahədə
fəaliyyətini davam etdirməsin
dənasılıolmalıdır:“Yənihərbir
məktəbqarşısınakonkrethədəf
qoymalıdır. Uşaqlar məktəbdən
sonraalitəhsillərinidavametdi
rərək mədəniyyətimizin inkişafı
na töhfəverməlidirlər.Bütünbu
qeyd etdiklərim ilkin mərhələdir
və bundan sonra da prosesləri
davam etdirəcəyik. Paralel ola
raq şagirdlərin məktəbə qəbulu
məsələsinidəelektronlaşdırma
ğı planlaşdırırıq. Bundan əla
və, müəllimlərin bacarıqlarının
yoxlanılması üçün attestasiya
da həyata keçirəcəyik. Musiqi
məktəblərindəözsahəsivəpe
şəsinə uyğun olan müəllimlərin
çalışmasını istəyirik.Busahədə
çalışmaq istəyənlərgəlsinmək
təblərə. Savadsız və tapşırıqla

gələn insanlardan məktəbləri
mizi təmizləməliyik. Bu, birmə
nalıdır və güzəştlər olmayacaq.
Kimlər bu islahatlarda iştirak
edəcəksə,bizonlarlabirgəçalı
şacağıq.Kimlərki, istəməyəcək
–onlarıdaxəbərdaredirik–ar
tıqbuişdəçalışabilməyəcəklər.
Məqsədimiz uşaq incəsənət və
musiqi məktəblərində köklü dö
nüşyaratmaqdır”.
Nazirhəmçininməktəbrəhbər

lərinin diqqətinə çatdırdı ki, bu
ilin sonuna kimi attestasiyanın
birinci mərhələsinin keçirilmə
si planlaşdırılır. Bundan sonra
müəllimvəşagirdlərinqeydiyyatı
FİNkodvasitəsiləhəyatakeçiri
ləcək.Uşaqmusiqivəincəsənət
məktəblərində elektron sistemin
tətbiq edilməsi, sözügedən isla
hatlaristiqamətindəənvacibmə
sələdir.Birşagirdinformalolaraq
birneçəməktəbdə təhsil alması
və yaxud da hansısa müəllimin
bir neçəməktəbdə dərs deməsi
mümkünolmayacaq.
Çıxışının sonunda müşavirə

iştirakçılarına uğurlar arzulayan
AnarKərimovbildirdiki, islahat
lartəkcəuşaqincəsənətvəmu
siqiməktəblərinəaiddeyil,digər
aidiyyəti müəssisələri də əhatə
edəcək.
DahasonraMədəniyyətNazir

liyiİnsankapitalınınidarəedilmə
si şöbəsininmüdiri ŞahinHəsə
novçıxışedərəkmüəllimlərinişə
qəbuluüzrəmüsabiqəninkeçiril
məsinin detallarından söz açdı.
Yaradıcı sənayelər və rəqəmsal
inkişaf şöbəsinin müdiri Ramil
Abbəkirov çıxışı zamanı İMES
proqramının tətbiqi və layihənin
reallaşdırılmasımərhələləribarə
dəməlumatverdi.

L.Azəri

Mədəniyyət Nazirliyində İsrail səfiri ilə görüş
MədəniyyətnaziriAnarKərimovoktyabrın13-dəİsrailinAzər-
baycandakıfövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriCorcDikləgörüşüb.

Görüşdə nazir Azərbaycan və İsrail xalqlarının tarixi dostluq
münasibətlərindənbəhsedərək,ölkələrimizarasındabirsırasa
hələrdəolduğukimi,mədəniəlaqələrindəsıxinkişafetdiyinivur
ğulayıb.Bundansonradamədəniyyətinvə incəsənətinmüxtəlif
sahələrindəəməkdaşlığındahadamöhkəmləndirilməsiüçünbir
gəlayihələrinhəyatakeçirilməsininönəmiqeydolunub.

CorcDikmədəniyyətnazirininfikrinəşərikolduğunubildirərək,
dövlətlərimizarasındamövcudolansəmimidostluqvəəhəmiy
yətliəməkdaşlıqdanməmnunluğunuifadəedib.
AnarKərimovdiplomataAzərbaycanRespublikasıPrezidenti

nin “BakıProsesi”qlobal təşəbbüsüvəMədəniyyətNazirliyi tə
rəfindənirəlisürülən“Mədəniyyətnaminəsülh”(Peace4Culture)
beynəlxalqçağırışıbarədədəməlumatverib.Bildiribki, çağırı
şın əsasməqsədi postmünaqişə dövründə olan ölkələrin işğal
danazadolunmuşərazilərindəmədəniinfrastrukturudirçəltmək,
millimənəvidəyərləriyenidənhəmintorpaqlaraqaytarmaqüçün
davamlısülhətöhfəverməkdir.
AnarKərimovİsrailinmədəniyyətvəidmannaziriniölkəmizəsə

fərədəvətetdiyinibildiribvədəvətməktubunusəfirətəqdimedib.
Görüşdətərəfərimaraqlandırandigərməsələlərmüzakirəolunub.

Dövlət Xidməti rəisinin iştirakı ilə 
“Azərbərpa”nın fəaliyyəti müzakirə olunub

MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidmətininrəisiAzadCəfərli“Azərbərpa”
ElmiTədqiqatLayihəİnstitutundaolub.“Azərbərpa”nınəmək-
daşlarıiləkeçiriləngörüşdəqurumunfəaliyyətimüzakirəedilib.

DövlətXidmətindənverilənməlumatagörə,görüşdəölkəmizdəta
rixiabidələrinbərpasısahəsindəyeganəelmitədqiqat təşkilatıolan
“Azərbərpa”nınbuprosesdərolu,yeniçağırışlarauyğunişüslubunun
formalaşdırılması,özənənələrinəsadiqqalaraqqabaqcıltəcrübənin
tətbiqivədigəraktualməsələlərətrafındafikirmübadiləsiaparılıb.
Müzakirələrdə“Azərbərpa”nıntəcrübəlimemarvəmütəxəssisləri

yeniyanaşmalara,müasirçağırışlarahazırolduqlarınıifadəediblər.
DövlətXidmətininrəisiinstitutuninkişafı,bərpaprosesindətəd

qiqatişləriningücləndirilməsi,fəaliyyətinuğurladavametdirilməsi
istiqamətindətapşırıqvətövsiyələriniverib.

Heydər Əliyev Sarayında Emin Sabitoğlunun 
85 illik yubiley gecəsi 

Oktyabrın15-dəMədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləHeydər
ƏliyevSarayındagörkəmlibəstəkar,XalqartistiEminSabitoğ-
lunun(1937-2000)85illikyubileygecəsikeçirilib.

Telejurnalist
RahibAzərinin
aparıcılığıiləke
çəngecədəEmin
Sabitoğlunun
həyatvəsənət
yolundanbəhs
edilib,mahnı
yaradıcılığı,teatr
vəkinomusiqisi
iləbağlıbirsıra
maraqlıməqam
lardansözaçılıb.
GecədəXalqartistləriBrilliantDadaşova,FloraKərimova,Azər

Zeynalov, İlqar Muradov, Gülyaz və Gülyanaq Məmmədovalar,
Əməkdar artistlər Nuriyyə Hüseynova, Elton Hüseynəliyev, Şölə
Səfərəliyeva,LaləMəmmədova,EldarMəmmədov,İsgəndərƏləs
gərov,RuslanHüseynov,müğənnilərRəvanəQurbanova,ArzuHə
sənli,ZabitəƏliyeva,FəxriKazımNicat,HumayQədimova,Emin
Səlimov,LütfiyarƏliyev,AnarAbbasov,ToğrulQasımovvəƏkbər
Əliyevinifasındabəstəkarınuzunillərdirdillərəzbəriolan,eləcədə
kütləviauditoriyanınçoxdandırdinləmədiyimahnılarsəslənib.
İfaçılarıƏməkdarartist,pianoçuEldarMəmmədovunrəhbərliyi

iləinstrumentalansamblmüşayiətedib.AnsamblınifasındaEmin
Sabitoğlununkinomusiqilərindənibarətpopurridətəqdimedilib.

“Muğam axşamları”nda “Mahur-hindi”
BeynəlxalqMuğamMərkəzinin(BMM)“Muğamaxşamları”
layihəsidavamedir.Layihəüzrəoktyabrın17-dəreallaşan
konsertdə“Mahur-hindi”muğamıtəqdimolunub.

KonsertdəBMMinsolistləri–ƏməkdarartistSəbuhi İbayevvə
MuğamTeleviziyaMüsabiqəsininqalibiKönülXəlilzadəçıxışediblər.
XanəndələritarzənRövşənQurbanov,qanunifaçısı,Əməkdar

artistÇinarəHeydərova,kamançadaƏməkdarartistToğrulƏsə
dullayev,nağaradaSoltanƏliyev,uddaVasifYusifivəbalabanda
RəfaelƏsgərovmüşayiətediblər.
2017ciildənhəyatakeçirilənlayihəninbeynəlxalqmediadaişıq

landırılmasında“Baku”jurnalıböyükroloynayır.“Muğamaxşamla
rı”nınkonsertləriİctimaiRadioilədinləyicilərətəqdimolunur.
Layihənin ideyamüəllifi BMMin direktoru, Xalq artistiMurad

Hüseynovdur.
Lalə

Uzunmüddətölkədənkənarda–
ŞimaliKiprTürkCümhuriyyətində
pedaqojifəaliyyətgöstərən,eyni
zamandayaradıcılıqfəaliyyəti-

nidavametdirəngörkəmlibəstəkar,
Əməkdarincəsənətxadimi
CavanşirQuliyevvətənəyeni
musiqiəsərləriiləqayıdıb.

Oktyabrın14dəMüslümMaqo
mayev adına Azərbaycan Dövlət
Akademik Filarmoniyasında Ca
vanşirQuliyevinyaradıcılıqgecəsi
–“Müşfiqağıları”oratoriyasınınilk
təqdimatıkeçirildi.
Unudulmaz şair Mikayıl Müşfi

qin (19081938) faciəvi taleyinə
həsrolunmuşoratoriyanınlibretto
müəllifi Xalq şairi Sabir Rüstəm
xanlıdır.
Oratoriya Ü.Hacıbəyli adına

Azərbaycan Dövlət Simfonik Or
kestrinin(dirijorMustafaMehman
darov),AzərbaycanDövlətXorKapellasının
(bədiirəhbər–XalqartistiGülbacıİmanova)
və solistlərin – Xalq artisti Azər Zeynalov,
Əməkdar artistlər Səbinə Əsədova, İlham
Nəzərov, Nigar Tağıyeva və İlahə Fədanın
ifasındasəsləndi.
Əsərinlibrettosuproloq,“Anaağısı”,“Və

tənağısı”,“Sözağısı”,“Azadlıqağısı”,“Eşq

ağısı”, “Həyat ağısı”, beş “Qaragüruh”  və
epiloqdanibarətdir.
Proloqxanəndəqadınınifasındahəzinbir

ahəngləbaşlayır:

Bir bu lu dam (mən) uca göy lər də,
Qa ra bax tım la bi zim el lər də.
Ney çin ağ lar san, ya şı na qur ban (ay gü lüm),
Nər giz göz lə ri nin ya şı na qur ban...   

Sonra əsər “Ana ağısı” ilə
davam edir. 1908ci ildə, iyun
ayının 5də Bakıda doğuldu.
Adını Mikayıl qoydular. Böyü
dü,şairMüşfiqoldu.29illikbir
ömür yaşadı. Sevincə həsrət
qalan,acıgözyaşlarıylakeçən
birömür.Budünyadaheçkimi
yoxidi,yalnızanadediyiVətə
nivardı...
Oratoriyanın digər bölmələrin

də nakam ömür yaşamış şairin
məşəqqətli həyatı təsirli musiqi
lövhələrivəpoetikifadələrlətəs
viredilir.
Epiloqla yenə xanəndəqadı

nınifasındahəzinbirsəseşidilir:

Və fa sız dün ya dan eh de di, get di, 
Tez sö nən öm rü nə meh de di, get di.
Gül ək di, vay dər di ca han ba ğın dan,
Tök dü yü yaş la ra şeh de di, get di.  

“Müşfiq ağıları” oratoriyasının ilk ifası al
qışlarlaqarşılandı.

S.Fərəcov

Şuşa və Kayseri şəhərləri qardaşlaşıb
Xəbərverildiyikimi,Azərbaycanınmədə-
niyyətpaytaxtıŞuşailəTürkiyəninKayseri
şəhəriqardaşlaşıb.Müvafiqprotokol
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsiİdarə
HeyətininsədriMəftunAbbasovunKay-
seriyəsəfərizamanıimzalanıb.

SənədiMəftunAbbasovvəKayseriBö
yükşəhərBələdiyyəsininbaşqanıMemduh
Böyükkılıç imzalayıblar. Mərasimdə Azər
baycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məm
mədovdaiştirakedib.
İmzalanansənədqardaşlaşmışşəhərlərin

mədəni,sosialvəiqtisadimünasibətləri,birgə
proqramvəlayihələr,qarşılıqlısəfərlərintəş
kili, habelə təcrübə vəməlumatmübadiləsi,
incəsənət,mədəniyyət,turizmvəs.sahələr
dəəməkdaşlığıehtivaedir.Protokolhəmçinin
qarşılıqlı əlaqələri daha da inkişaf etdirmək
üçün UNESCOnun “Yaradıcı Şəhərlər Şə

bəkəsi” proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı
nəzərdətutur.
SəfərzamanınümayəndəheyətiKayseri

ningörməliyerləri,eləcədəşəhərdəkiXoca
lıparkınıziyarətedib.
Xatırladaq ki, bundan öncə Şuşa Şəhəri

Dövlət Qoruğu İdarəsi ilə Ərzurum Bələdiy

yəsiarasındadaeyniməzmunlusənədim
zalanıb. Şuşa şəhəri TÜRKSOYun qərarı
ilə2023cü ildə “TürkDünyasınınMədəniy
yətPaytaxtı”elanedilib.BubaxımdanTürk
dünyasınınşəhərləriiləqardaşlaşmaxüsusi
əhəmiyyətkəsbedir.MəftunAbbasovbuisti
qamətdəfəaliyyətindavamedəcəyinideyib.
İdarəheyətiniKayserivalisiGökmənÇi

çəkdəqəbuledib.AzərbaycanınTürkiyə
dəki Səfirliyindən verilən məlumata görə,
vali iləgörüşdəAzərbaycanınərazibütöv
lüyüuğrundaqəhrəmancasınaşəhidolmuş
Kayseri Erciyes Universitetinin məzunu

Murad Məmmədovun adının əbədiləşdiril
məsibarədədəsöhbətaçılıb.Vətənmüha
ribəsişəhidininadınınKayseridəməktəblər
dənbirinəverilməsibarədərazılığagəlinib.
ValiyəAzərbaycanınVətənmüharibəsində

Zəfərinin rəmzi olan “Xarıbülbül” döş nişanı
hədiyyəolunub.

İncəsənət məktəblərində islahat prosesləri: 
məqsəd və nailiyyətlər

Paytaxtda və regionlardakı məktəblərin fəaliyyəti ilə bağlı müşavirə keçirildi

Cavanşir Quliyevin “Müşfiq ağıları” 
oratoriyası təqdim edildi
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Anım təd bi rin də çı xış edən baş 
pro ku ro run bi rin ci müavi ni El çin 
Məm mə dov bil di rib ki, 44 gün lük 
mü ha ri bə za ma nı Er mə nis ta nın 
hər bi-si ya si rəh bər li yi nin gös tə ri-
şi ilə tö rə di lən ci na yət lər lə bağ lı 
Baş Pro ku ror lu ğun İs tin taq İda-
rə sin də 87 ci na yət işi üz rə ib ti dai 
is tin taq apa rı lıb. Dö yüş mey da-
nın da aciz qa lan düş mə nin bey-
nəl xalq qa nun ve ri ci li yi, “Si lah lı 
mü na qi şə lər za ma nı mül ki şəxs-
lə rin mü da fiəsi nə dair” 1949-cu il 
ta rix li Ce nev rə Kon ven si ya sı nın 
tə ləb lə ri ni ko bud şə kil də po za-
raq dinc əha li ni bö yük da ğı dı cı 
qüv və yə ma lik bal lis tik və ka set 
tip li ra ket lər lə atə şə tut ma sı nə ti-
cə sin də 93 nə fər, o cüm lə dən 11 
az yaş lı və 27 qa dın qət lə ye ti ril-
miş, 454 nə fər müx tə lif də rə cə li 
bə dən xə sa rət lə ri al mış dı.

Qeyd edi lib ki, Gən cə yə 4, 5, 
8, 11 və 17 okt yabr 2020-ci il ta-
rix lər də təş kil olun muş hü cum-
lar nə ti cə sin də ümu mi lik də  10 
nə fə ri ki şi, 10 nə fə ri qa dın və 6 
nə fə ri uşaq ol maq la 26 dinc sa-
kin qət lə ye ti ri lib. Müx tə lif də rə-
cə li bə dən xə sa rət lə ri 175 mül ki 
şəxs dən 86 nə fə ri ki şi, 57 nə fə ri 
qa dın, 32 nə fə ri uşaq olub. Ey ni 
za man da 3875 ya şa yış evi və ya 

mən zil, 33 qey ri-ya şa yış ob yek ti, 
o cüm lə dən 2 tam or ta mək təb, 
1 uşaq po lik li ni ka sı, 1 uşaq bağ-
ça sı və 1 ki no teatr bi na sı nın da-
ğıl ma sı nə ti cə sin də mil yon lar la 
məb ləğ də mad di zi yan vu ru lub.

Təd bir də çı xış edən xa ri ci iş lər 
na zi ri nin müavi ni El nur Məm mə-

dov bey nəl xalq hü qu qun nor ma 
və prin sip lə ri ni ko bud şə kil də po-
za raq dinc in san la rın məq səd li 
şə kil də öl dü rül mə si nin mü ha ri-
bə ci na yə ti və in san lıq əley hi nə 
ci na yət ol du ğu nu bil di rib, Azər-
bay can Res pub li ka sı nın mil li və 
bey nəl xalq hü quq me xa nizm lə-

rin dən is ti fa də et mək lə ci na yət-
kar la rın əda lət məh kə mə si qar-
şı sı na çı xa rıl ma sı is ti qa mə tin də 
gö rü lən təd bir lər ba rə də mə lu-
mat ve rib.

Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı nın 
Qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı ilə iş 
və kom mu ni ka si ya şö bə si nin 
sek tor mü di ri Ca vid Mu sa yev 
qeyd edib ki, 1992-ci ilin Xo ca-
lı qət liamı, 1993-cü il də Baş lı bel 
fa ciəsi ki mi, 2020-ci ilin okt yab-
rın da Gən cə də tö rə di lən lər də 
ideolo ji ola raq Er mə nis tan hər bi-
si ya si rəh bər li yi nin mül ki in san-
la rı hə də fə gö tür mə si ya sə ti nin 
ba riz nü mu nə si dir. 

Gən cə Şə hər İc ra Ha ki miy yə-
ti nin baş çı sı Ni ya zi Bay ra mov 
xain hü cum lar nə ti cə sin də mül ki 
in san la rın da şın maz əm la kı na 
dəy miş zi ya nın ara dan qal dı rıl-
ma sı üçün gö rü lən iş lər ba rə də 
mə lu mat ve rib.

Gəncədə Ermənistanın 
dövlət terrorunun qurbanları anılıb
2020-ci ilin oktyabrında şəhərə raket-artilleriya zərbələri zamanı 

26 dinc sakin qətlə yetirilmişdi

Müstəqilliyimiz əbədi və dönməzdir! 
18 Okt yabr – Müs tə qil li yin Bər pa sı Gü nü mü na si bə ti lə böl gə
lər də ki mə də niy yət müəs si sə lə rin də sil si lə təd bir lər ke çi ri lib. 

Şə ki Re gional 
Mə də niy yət İda rə si 
(RMİ), Mə də niy yət 
İş çi lə ri Həm kar lar 
İt ti fa qı (Mİ Hİ) Şə-
ki ra yon ko mi tə si nin 
dəs tə yi, Şə ki şə hər 3 
nöm rə li Uşaq mu si qi 
mək tə bi nin təş ki lat çı-
lı ğı ilə Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də “Müs tə-

qil li yi miz əbə di dir!” ad lı kon sert proq ra mı ke çi ri lib. Kon ser ti Şə ki 
RMİ-nin rəisi Azər Yu su bov, Mİ Hİ-nin Şə ki ra yon ko mi tə si nin səd ri 
Rəh man Məm mə dov və di gər qo naq lar iz lə yib lər.

***
Ağ daş RMİ Ağ daş ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də “18 Okt yabr 

– Müs tə qil li yi mi zin Bər pa sı Gü nü” ad lı təd bir təş kil edi lib. Təd bir də 
ta ri xi gü nün əhə miy yə ti, müasir Azər bay ca nın qu ru cu su ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin döv lət çi lik ta ri xi miz də ki əvəz siz xid mət lə ri haq qın-
da ət raf ı mə lu mat ve ri lib.

***
Sa bi ra bad RMİ Şir van Şə hər Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yin də “Müs-

tə qil li yi mi zin şan lı ta ri xi” ad lı təd bir ke çi ri lib. Təd bir də Şir van şə hər 16 
nöm rə li tam or ta mək tə bin şa gird lə ri nin ifa sın da şeir lər səs lən di ri lib.

***
Ağs ta fa RMİ Qa-

zax ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zin də “Müs tə-
qil li yi miz əbə di dir və 
dön məz dir!” ad lı təd-
bir təş kil edi lib. Mər kə-
zin di rek to ru Za hi də 
Hə sə no va əla mət dar 
gün mü na si bə ti lə təd-
bir iş ti rak çı la rı na təb-
rik lə ri ni çat dı rıb, müs-

tə qil öl kə mi zin keç di yi in ki şaf yo lun dan da nı şıb.

***
Gən cə RMİ Gən cə şə hər Hey dər Əli yev Mər kə zi və şə hər MKS-

nin 16 nöm rə li ki tab xa na fi lialı “Hey dər Əli ye vin şah əsə ri – müs tə-
qil Azər bay can” möv zu sun da təd bir ke çi rib. Təd bir də Gən cə şə hər 
Əh məd Ca vad adı na 2 nöm rə li tam or ta mək tə bin şa gird lə ri Və tə-
nə, şə hid lə rə, Zə fər Gü nü nə həsr olun muş şeir lər söy lə yib lər.

Gən cə şə hər MKS-də “Əbə di və dön məz müs tə qil li yi miz” ad-
lı sər gi təş kil edi lib. Sər gi də Azər bay ca nın müs tə qil lik yo lun dan 
bəhs edən 60-dan çox ki tab, döv ri mət buat və elekt ron nəşr lər 
nü ma yiş olu nub.

Sa mux ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi, Gənc lə rin İn ki şaf və Kar-
ye ra Mər kə zi nin Sa mux nü ma yən də li yi və Gən cə-Daş kə sən Re-
gional Təh sil İda rə si nin Sa mux ra yo nu üz rə Təh sil sek to ru nun bir-
gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Çi çək lə nən Azər bay can” ad lı mək təb li gənc lər 
ara sın da bi lik ya rı şı ke çi ri lib.

“Sərhədsiz teatr” layihəsi üzrə görüşlər
Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı “Sər həd siz teatr” la yi hə si nə 
baş la yıb. La yi hə böl gə teatr la rın da ya ra dı cı lıq pro se si ni can
lan dır maq, gənc sə nət çi lər də ye ni ax ta rış la ra sti mul ya rat maq 
və ya ra dı cı lıq mü ba di lə si ni sü rət lən dir mək məq sə di da şı yır. İlk 
gö rüş lər Gən cə və Min gə çe vir dram teatr la rın da olub. 

ATX-nin Ya ra dı-
cı lıq şö bə si nin mü-
tə xəs sis lə ri Dağ lar 
Yu si fov (Gənc lər 
sek to ru nun rəh bə-
ri) və El vin Rüs təm li 
hər iki teat rın kol-
lek ti vi ilə gö rü şə rək 
əsas prob lem lə ri öy-
rən mə yə ça lı şıb lar. 
Kol lek tiv lər lə gö rüş-

də “Akt yo run rol üzə rin də işi”, “İfa çı nın pe şə vər diş lə ri” və “Müasir 
səh nə meyl lə ri” ət ra fın da mü ha zi rə-mü za ki rə apa rı lıb.

Gö rüş lər ba rə də təəs sü ra tı nı bö lü şən D.Yu si fov böl gə teatr la rı-
nın əsas prob le mi ki mi pe şə kar akt yor ça tış maz lı ğı nı önə çək di: 
“Hər iki teatr da mü şa hi də et di yi miz prob lem lə rin ən əsa sı pe şə kar 
akt yor lar la bağ lı dır. Tə səv vür edin ki, bə zi akt yor şta tın da olan la rın 
nəin ki sə nət təh si li, heç in cə sə nət is ti qa mət lə ri üz rə or ta ix ti sas təh-
sil lə ri be lə yox dur. Prob lem lər sı ra sı na pay taxt teatr la rı ilə əla qə nin 
zəif i yi ni də əla və et mək olar. Hər iki teatr da apar dı ğı mız mü şa hi-
də yə əsa sən de mə li yəm ki, il kin mər hə lə ki mi uzun müd dət li ix ti sas 
kurs la rı na, pi lot la yi hə ola raq sə nət təh si li üz rə tək mil ləş mə yə eh-
ti yac var. Bun dan baş qa, it ti faq teatr lar üz rə nü ma yən də lə ri nin də 
fəaliy yə ti nə ye ni dən nə zər sal ma lı və teatr xa dim lə ri nin bu qu rum la 
in ten siv əla qə si ni tə min edə cək la yi hə lər ha zır la ma lı yıq”.

İt ti faq təm sil çi si la yi hə nin di gər teatr la rı da əha tə edə cə yi ni bil-
dir di. 

Həmidə

“Orta əsr Ağsu şəhəri” qoruğunda 
“Beynəlxalq arxeologiya günü”

“Or ta əsr Ağ su şə hə ri” Döv lət Ta rixMə də niy yət Qo ru ğun da 
“Bey nəl xalq ar xeolo gi ya gü nü”  (15 okt yabr) qeyd olu nub. Təd
bir də qo ru ğun di rek to ru Şö lə Bay ra mo va, şö bə mü di ri Sə ma 
Al məm məd li çı xış edib lər.

Bil di ri lib ki, Mə də-
niy yət Na zir li yi ya-
nın da Mə də ni İr sin 
Qo run ma sı, İn ki şa fı 
və Bər pa sı üz rə Döv-
lət Xid mə ti nin ta be li-
yin də olan “Or ta əsr 
Ağ su şə hə ri” Döv lət 
Ta r ix-Mə də niy yət 
Qo ru ğu ra yo nun Ül-
güc kən di nin ya xın lı-

ğın da yer lə şir. 2019-cu il okt yab rın 22-də öl kə baş çı sı nın sə rən-
ca mı ilə ya ra dı lan qo ruq əra zi sin də 12 ta ri xi abi də qey də alı nıb. 
2010-cu il dən “Mİ RAS” Mə də ni İr sin Öy rə nil mə si nə Kö mək İc ti mai 
Bir li yi nin dəs tə yi ilə AMEA Ar xeolo gi ya və Et noq ra fi ya İns ti tu tu nun 
Ağ su ar xeolo ji eks pe di si ya sı Or ta əsr Ağ su şə hə ri ye rin də qa zın-
tı lar apa rıb və 3 il lik təd qi qat lar da 1,5 hek tar sa hə açı lıb. Qa zın tı 
sa hə lə ri nin üzə ri ör tü lüb və sər gi sa hə lə ri qu ru lub. 

Təd bir çər çi və sin də hey kəl tə raş Vü qar Qu li yev tə rə fin dən “Par-
ça üzə ri nə bas ma na xış sə nə ti” və bər pa çı-rəs sam Ca han gir Əh-
mə dov tə rə fin dən “Ar xeolo ji ta pın tı la rın bər pa sı və kon ser va si ya-
sı” möv zu sun da dərs-kurs ke çi ri lib. 

Qo ruq da kı abi də lə rə eks kur si ya təş kil edi lib, qa zın tı sa hə lə ri – 
sə nət kar lıq mə həl lə si, Cü mə məs ci di, buz xa na və ya şa yış komp-
lek si ilə ta nış lıq olub.

Zəfər salnaməsini qanı və canı ilə yazanlar

Sum qa yıt RMİ Sum qa yıt şə hər Hey dər 
Əli yev Mər kə zi və şə hər Mə də niy yət 
evi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Və tən mü
ha ri bə si qa zi lə ri ilə “Və tə ni ya şa dan 

igid oğul lar” ad lı gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş
də qa zi lər Vi da di Əli yev, El min Hə sə nov 
və Hə sən Ya qu bov çı xış edə rək cəb hə 
təəs sü rat la rın dan, əs gər və za bit lə ri mi zin 
dö yüş yo lun dan söz açıb lar.

RMİ-nin Qu bad lı ra yon nü ma yən də li yi 
tə rə fin dən Və tən mü ha ri bə si şə hi di Rü fət 
Mus ta fa ye vin anım mə ra si mi təş kil olu nub. 
Ra yon Mə də niy yət evi və Mah mud lu kənd 
Mə də niy yət evi nin ha zır la dı ğı kom po zi si ya 
nü ma yiş olu nub, şeir lər səs lən di ri lib. 

Xı zı ra yon MKS-nin əmək daş la rı Və tən 
mü ha ri bə si şə hi di, Xü su si Tə yi nat lı Qüv və-
lə rin ki çik gi zi ri El nur Ağaəh mə do vun ailə si ni 
zi ya rət edib lər.

***
Ağ daş RMİ Ağ daş ra yon Mər kə zi Ki tab-

xa na sın da “Zə fə rə apa ran yol: di ni və mil-
li həm rəy li yi miz” ad lı təd bir ke çi ri lib. Təd bir 
iş ti rak çı la rı Və tən mü ha ri bə si haq qın da vi-
deoçar xı iz lə yib, sər gi ilə ta nış olub lar.

***
Lən kə ran RMİ Le rik ra yon Hey dər Əli yev 

Mər kə zin də “Ta ri xi mi zi də yi şən bö yük Qə lə-
bə” baş lı ğı al tın da təd bir təş kil edi lib. Təd bir 
gənc lə rə hər bi və tən pər vər lik və mil li-mə nə-
vi də yər lə rin təb li ği nə yar dım çı ol maq, elə cə 
də ye ni yet mə lə rin və tən pər vər, mərd, cə sur, 
cə miy yə tə ya rar lı və tən daş ki mi for ma laş-
ma sı işi nə töh fə ver mək dir. 

***

Qu ba ra yo nu nun İkin ci Nü gə di kən din də 
Və tən mü ha ri bə si şə hi di Cə lil Xey rul la ye-
vin xa ti rə si nə in şa olu nan xa ti rə komp lek si 
is ti fa də yə ve ri lib. Açı lış mə ra si min də Qu ba 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, hü quq-mü ha fi zə or-
qan la rı nın rəh bər lə ri, şə hid ailə lə ri nin üzv lə-
ri, qa zi lər və ra yon ic ti maiy yə ti nin nü ma yən-
də lə ri iş ti rak edib lər.

***
Ağ ca bə di RMİ Ağ ca bə di ra yon Hey dər Əli-

yev Mər kə zin də Və tən mü ha ri bə si nin ikin ci 
il dö nü mü ilə əla qə dar “Mü ha ri bə təəs sü rat-
la rım” möv zu sun da təd bir təş kil edi lib. Təd-
bir də “Qə lə bə mi zin ru hu na mi nə” ad lı sər gi 
nü ma yiş olu nub.

***

Tər tər ra yo nu nun Sa rov kən din də Və tən 
mü ha ri bə si şə hi di Nur lan Şi rin li nin xa ti rə si-
nə in şa edil miş abi də nin açı lı şı olub. Tər tər 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Müs tə qim 
Məm mə dov çı xış edə rək şə hi din hə yat yo-
lun dan, 44 gün də ba şa ça tan Və tən mü ha ri-
bə sin dən, şan lı Zə fə ri miz dən da nı şıb.

***
Kür də mir RMİ Fü zu li Ra yon Ta rix-Di yar-

şü nas lıq Mu ze yin də Və tən mü ha ri bə sin də 
Fü zu li şə hə ri nin və ət raf kənd lə rin iş ğal dan 
azad edil mə si nin (17 okt yabr) ikin ci il dö-
nü mü mü na si bə ti lə “Qə lə bə qı ğıl cı mın dan 
bö yük Zə fə rə” ad lı təd bir ke çi ri lib. Və tən 
mü ha ri bə si şə hid lə ri nin şəx si əş ya la rı və sə-
nəd lə rin dən iba rət gu şə yə ba xış olub.

***
Ba la kən şə hə rin də Və tən mü ha ri bə si şə-

hi di Ka mal Məm mə do vun xa ti rə si nə in şa 
edi lən bu laq komp lek si nin açı lı şı ke çi ri lib. 
K.Məm mə dov 1998-ci il iyu lun 30-da Ba-
la kən ra yo nu nun Qul lar kən din də ana dan 

olub. Və tən mü ha ri bə si za ma nı Ta lış kən di 
və Su qo vu şa nın azad lı ğı uğ run da ge dən dö-
yüş lər də iş ti rak edib. Okt yab rın 16-da Su-
qo vu şan is ti qa mə tin də şə hid olub, Ba la kən 
şə hə rin də ki Şə hid lər xi ya ba nın da tor pa ğa 
tap şı rı lıb. Ölü mün dən son ra “Və tən uğ run-
da” və “Su qo vu şa nın azad olun ma sı na gö rə” 
me dal la rı ilə təl tif edi lib.

***
Ağs ta fa RMİ Ağs ta fa Döv lət Rəsm Qa le-

re ya sı nın əmək daş la rı Ağs ta fa şə hər 2 say lı 
uşaq bağ ça sın da Fü zu li şə hə ri nin iş ğal dan 
azad olun ma sı nın il dö nü mü mü na si bə ti-
lə “Qa ra ba ğın cə nub-şərq cəb hə si” baş lıq lı 
rəsm sər gi si təş kil edib lər.

Ağs ta fa ra yon MKS-nin və ra yon Mə də-
niy yət Mər kə zi nin əmək daş la rı Və tən mü ha-
ri bə si şə hi di Qur ban Meh di za də nin ailə si ni 
zi ya rət edib lər.

Hazırladı: N.Məmmədli

Şə ki RMİ Oğuz Ra yon Ta rixDi yar şü nas
lıq Mu ze yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Oğuz 
mul ti kul tu ral də yər lər və to le rant lıq nü
mu nə si dir” möv zu sun da ra yon Hə bib 

Ba ba yev adı na 1 say lı tam or ta mək tə
bin VIII si nif şa gird lə ri üçün ra yon da kı 
qə dim yə hu di si na qoq la rı na eks kur si ya 
və az say lı xalq la ra həsr olun muş ta rix 
dər si təş kil edi lib.

***

Bi lə su var RMİ Sal yan ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi və “Mu rad” Əlil lər İc ti mai Bir li yi nin 
“Sə nə tin lə ta nın” ad lı bir gə la yi hə si da vam 
edir. La yi hə çər çi və sin də real la şan sa tış-
sər gi nin növ bə ti ün van la rı 1 və 2 say lı şə hər 
klub la rı olub. Sal yan şə hə ri nin mər kə zi kü-
çə sin də təş kil edi lən sər gi də fi zi ki im kan la rı 
məh dud olan uşaq və gənc lə rin əl iş lə ri nü-
ma yiş et di ri lib.

***

Ağ daş RMİ Ağ daş ra yon Mər kə zi Ki tab xa-
na sı nın oxu za lın da XX əsr Azər bay can ədə-
biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən də si, tən qid çi, 
ədə biy yat şü nas, Xalq şairi Xə lil Rza Ulu-
tür kün (1932-1994) 90 il lik yu bi le yi nə həsr 
olun muş təd bir ke çi ri lib. MKS-nin di rek to ru 
və zi fə si ni mü vəq qə ti ic ra edən Sev gi li İb ra-
hi mo va bil di rib ki, Xə lil Rza nın bü tün ya ra-
dı cı lı ğı rə şa dət lə, mü ba ri zə ilə, zül mə qar şı 
üs yan la sə ciy yə lə nir. 

Ki tab xa na da həm çi nin mü tə fək kir şair və 
dra ma turq Hü seyn Ca vi din (1882-1941) 140 
il lik yu bi le yi nə həsr olun muş “Mə nim tan rım 
gö zəl lik dir, sev gi dir” ad lı təd bir təş kil edi-
lib. Ca vi din ya ra dı cı lı ğı na həsr olun muş vi-
deoçarx nü ma yiş olu nub, şairin əsər lə rin dən 
iba rət “Hü seyn Ca vid – 140” ad lı sər gi yə ba-
xış ke çi ri lib. 

***
Şəm kir RMİ Daş kə sən ra yon Hey dər Əli-

yev Mər kə zi, ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, Gənc lər 

və İd man İda rə si, ra yon üz rə Təh sil sek to ru-
nun dəs tə yi və Di ni Qu rum lar la İş üz rə Döv-
lət Ko mi tə si Gən cə böl gə si üz rə şö bə si nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Ra di kal və ekst re mist tə ma-
yül lü di ni cə rə yan la rın ma hiy yə ti və gənc lə rə 
psi xo lo ji tə sir üsul la rı” möv zu sun da se mi nar 
ke çi ri lib. 

***

Bər də RMİ, Azər bay can Kənd Qa dın la-
rı As so siasi ya sı və ABŞ Bey nəl xalq İn ki şaf 
Agent li yi nin “Özəl sek to run in ki şa fı” la yi hə-
si nin dəs tə yi ilə Bər də də 15 okt yabr – Bey-
nəl xalq Kənd Qa dın la rı Gü nü nə həsr olu nan 
re gional konf rans ke çi ri lib. İda rə rəisi Və si lə 
Möh sü mo va nın da iş ti rak et di yi təd bir çər-
çi və sin də qa dın la rın is teh sal et di yi kənd tə-
sər rü fa tı məh sul la rı, elə cə də Bər də ra yon 
Mə də niy yət Mər kə zi nəz din də fəaliy yət gös-
tə rən dər nək üzv lə ri nin əl iş lə ri Bər də Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sın da təş kil olu nan sər gi-yar-
mar ka da nü ma yiş et di ri lib. 

Yubiley, konfrans, seminar, ekskursiya...
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Milli İncəsənət Muzeyində interaktiv panel
AzərbaycanMilliİncəsənətMuzeyindəUNICEF-inölkə-
mizdəkinümayəndəliyiiləbirgə,MədəniyyətNazirliyi
vəEkologiyavəTəbiiSərvətlərNazirliyinintərəfdaşlığıilə
təşkiledilən“Hippolar:iqlimdəyişikliyiiləmübarizəüçün
dünyasəyahəti”adlısərgiçərçivəsindəinteraktivpanel
müzakirəsikeçirilib.

Muzeydən bildirilib ki, “İqlim dəyişikliyi: Uşaqların və
gənclərin həyatına hansı imkanlar və çağırışlar gətirir?”
paneldə UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin
rəhbəri Aleks Haykens, Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki
səfiriFerqusAuld,EkologiyavəTəbiiSərvətlərNazirliyiİq-
limDəyişmələrivəOzonMərkəzininbaşmütəxəssisiCə-
miləMəmmədova,AzərbaycanMilli İncəsənətMuzeyinin
BeynəlxalqəlaqələrşöbəsininrəhbəriKönülRəfiyevaçıxış
ediblər.
Panel müzakirə və interaktiv sessiya vaxtı uşaqlar və

gəncləriqlimdəyişikliyininonlarınhəyatınanecətəsirgös-
tərdiyinitəhliletməkimkanıəldəediblər.Bundanəlavə,la-
yihəçərçivəsindəiştirakçılarüçünqrupişləritəşkilolunub.
Oktyabrın29-dəkdavamedəcəksərgiailəviolaraqma-

raqlıvaxtkeçirməkvəmaarifənməküçüngözəlimkandır.
Sərgiyəgirişsərbəstdir.

Bakı Xoreoqrafiya 
Akademiyasında tanınmış 

rəqqasə ilə görüş 

BakıXoreoqrafiyaAkademiyasında
(BXA)respublikanınƏməkdarartisti,
görkəmlirəqqasə,müəllimAliyəRa-
mazanovailəgörüşkeçirilib.

GörüşdəBXA-nıntədrisişləriüzrəprorek-
toru, rektor vəzifəsinimüvəqqəti icra edən,
ƏməkdarartistNailəMəmmədzadə,İncəsə-
nət fakültəsinindekanı,ƏməkdarartistSə-
nanHüseynli,ortaixtisastəhsilipilləsinindi-
rektoru, rəqqas-xoreoqraf Tahir Eynullayev,
akademiyanın müəllim-tələbə heyəti iştirak
edib.
Görüş iştirakçıları Aliyə Ramazanova ilə

bağlıürəksözlərinibölüşüb,rəqqasəninsə-
nətyolundanbəhsediblər.
AliyəRamazanova akademiya rəhbərliyi-

nə dəvətə görə təşəkkürünü bildirib, sənət
yolundandanışıb,gəncxoreoqrafaraməs-
ləhətləriniverib.
Tədbirdə görkəmli rəqqasənin səhnə

fəaliyyətiniəksetdirənvideoçarxdanüma-
yişetdirilib.
Aliyə Ramazanova görüş iştirakçıları-

nı maraqlandıran sualları cavablandırıb və
BXA-yaözkitabınıhədiyyəedib.

Bəstəkarlar İttifaqının üzvləri 
“Humay” mükafatı ilə təltif olunublar

“Bakılı”BeynəlxalqMədəniyyətCəmiyyətivə
“Humay”MilliMükafatıAkademiyasıtərəfin-
dəntəsisolunan“Humay”mükafatınınbuilki
laureatlarıarasındaAzərbaycanBəstəkarlar
İttifaqının(ABİ)üzvləridəvar.

ABİ-nin katibi, Əməkdar incəsənət xadimi,
bəstəkar CəlalAbbasov (“Qarabağ trilogiya-
sı”na görə), Əməkdar incəsənət xadimi, sə-
nətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor
Tərlan Seyidov (elmi-nəzəri ifaçılıq müsabi-
qələrinin və konfransların təşkilinə görə) və
musiqişünas-publisistRayaAbbasovaya(“Di-
aloq”kitabınagörə)təqdimolunub.
Qeydedəkki,bəstəkarCəlalAbbasovun“Qa-

rabağtrilogiyası”na3əsərdaxildir:Şuşayahəsr
olunmuş“Birdahasənigörəbilsəydim...”adlı4
saylısimfoniya,MilliQəhrəmanAlbertAqaruno-
vunvəQarabağşəhidlərininxatirəsinə“İnmemo-
riam”rekviyemivəVətənmüharibəsindəQələbə-
yəhəsrolunmuş“ŞanlıAzərbaycan”odası.

Musiqişünas-publisist Raya Abbasovanın
“Dialoq”kitabıdünyaşöhrətlirəssamTahirSa-
lahovunhəyatvəyaradıcılığınahəsrolunub.
Ü.HacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyası-

nın professoru, BMA-nın məktəb-studiyasının
yaradıcısıTərlanSeyidovunrəhbərliyi iləmün-
təzəmolaraqkeçirilənelmi-nəzəriifaçılıqmüsa-
biqələrivəkonfranslargəncmusiqiçilərnəslinin
hazırlanmasınaböyüktöhfədir.

“Anamın kitabı”nı bu dəfə ingiliscə oynadılar

Azərbaycanmilliteatrtarixindəfərqlivaxtlardavəquruluş-
lardasəhnəhəyatıyaşayan,doğmadiləmünasibətkimi
milli-mədənidərdimizinağırtəfsiriolan“Anamınkitabı”bu
dəfəingilisdilindətəqdimolundu.BöyükCəlilMəmməd-

quluzadəninhərzamançağdaşfikirləriiləzənginəsərbudəfə
AzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrındasəhnəyozu-
munutapdı.MədəniyyətNazirliyininyenilayihəsiolantamaşa
müxtəlifteatrlarınartistlərinibirarayagətirib.

Oktyabrın 15-də keçirilən
premyeranı Prezident Admi-
nistrasiyası Humanitar siyasət,
diaspor,multikulturalizmvədini
məsələlər şöbəsinin müdiri Fə-
rəh Əliyeva, mədəniyyət naziri
AnarKərimov,gənclərvəidman
naziriFəridQayıbov,birsıraöl-
kələrindiplomatları,mədəniyyət
və incəsənət xadimləri, media
mənsubları, sənətsevərlər izlə-
dilər.
Nümayişdən öncə layihə ba-

rədəməlumatverənmədəniyyət
nazirininbirincimüaviniElnurƏli-
yevərsəyəgələn ideyanınəsas
məqsədvəməramındandanışdı:

“Əminəmki,bugünburadafərqli
və qeyri-adi tamaşa izləyəcəyik.
Mədəniyyət Nazirliyinin layihəsi
olan“Anamınkitabı”tamaşasının
hazırlanmaprosesiolduqcafərqli
olub.Uzunvəgərginprosesartıq
geridəqaldıvə6ayəvvələksə-
riyyəti ingilis dilində demək olar
ki,birneçəsözbilənheyəttəkmil-
ləşmişgərgindilkursuvəməşq-
lərinnəticəsindəbeləbirnəticəni
hasil etdi.SəhnəəsəriAzərbay-
can dramaturgiyasının klassik
nümunələrindənolanCəlilMəm-
mədquluzadənin“Anamınkitabı”
əsəri əsasında hazırlanıb. Yeni
vəmüasirrejissorişinəticəsində

ərsəyə gələn tamaşada ölkəmi-
zinmüxtəlifteatrlarınınaktyorları
eyni səhnəni bölüşüblər. Tama-
şanın ingilis dilində hazırlanma-
sında əsas məqsədimiz doğma
ana dilimizin, bu vasitə ilə ədə-
biyyatımızın, dramaturgiyamızın,
milliteatrımızıntəbliğatıdır.
Bildiyimiz kimi, müasir dövrü-

müzüntələblərinəuyğunyenitex-
nologiyaları, xarici dilləri mənim-
səməyin faydaları çoxdur. Lakin
hər kəs ilk öncə öz doğma ana
dilini,millidəyərlərini,tarixini,mə-
dəniyyətini,ümumilikdədəyərləri-
niməhzözdilindəbilib,öyrənmə-
lidir.Anadilini bilməközünüdərk
vəmüqəddəsamaldır”.
ElnurƏliyevbu layihəninMə-

dəniyyətNazirliyininteatrsənəti-
nininkişafıiləbağlıstrategiyası-
naaidaddımlardanbiriolduğunu
dedi: “Bu tamaşa bizim gənclər
siyasəti istiqamətində atdığımız
addımdır. Bilirsiniz ki, Azərbay-
canda artıq kifayət qədər ingilis
dilinibiləninsanlarvarvəonların
da əsas hissəsi bizim gəncləri-
mizdir.Düşünürükki,butamaşa
onların da zövqünün formalaş-
masına kömək edəcək. Tama-
şanın ingilis dilində olmasına
baxmayaraq, Azərbaycanın ağ-
rılarındanbəhsedir.Bumənada
bu tamaşa ingilisdilli tamaşaçı
auditoriyası üçün də dramatur-
giyamızabaxışmənasında yeni
pəncərəolacaq.Bizimdigərstra-
tejiməqsədimizAzərbaycanmə-
dəniyyətinin, teatrının təbliğidir.
Düşünürük ki, bu tamaşa festi-
vallarda iştirak imkanı qazana-

caq. Üçüncü istiqamət isə teatr
potensialının inkişafıdır.Bu  xü-
susiproqramaktyorlarüçünyeni
təcrübə oldu. Dil bilgiləri, ingilis
dilində aktyor emosiyaların ifa-
dəliyionlarınşəxsi inkişafınada
müsbəttəsiredəcək.
Beləcə, Azərbaycan teatr sə-

nətinində inkişafına töhfə verə-
cək.Doğrudur,onlarındilbilgiləri
mükəmməldeyil.Ammareplika-
larınıyaxşımənimsəyərək,anla-
şıqlıifaetməyəçalışırlar”.
Tamaşanın hazırlanmasında

əməyiolanhərkəsəöztəşəkkü-
rünübildirənElnurƏliyevlayihəni
Azərbaycanmədəniyyətindəyad-
daqalacaqhadisəadlandırdı.
Sonrabirhissəlitamaşateatr-

sevərlərinixtiyarınaverildi.
Səhnə əsərinin quruluşçu re-

jissoru İradə Gözəlova, tərcümə
edəni Tərlan Rəsulov, quruluşçu
rəssamı Vüsal Rəhim, videomü-
həndisiMuradHəsənovdur.Döyüş
səhnələrininvərəqslərinquruluşu
XalqartistiPərvizMəmmədrzayev
vərejissorZaurƏliyevəaiddir.
Xatırladaq ki, Mirzə Cəlilin bu

əsərindəəsasmövzuüçqardaşın
dil,din,düşüncətərzlərininfərqlili-
yinəticəsindəaralarındayaranan
sürəklimübahisələrdir.Günümüz-
ləsəsləşən,bizinarahatedənvə
düşündürən mövzu əsərin baş
qəhrəmanıolanAnanın timsalın-
da təqdim edilir. Ana övladlarını
özmilli-mənəvidəyərlərinəsahib
olmağa, ana dilinə yiyələnməyə
vəbirliyəçağırır.Oğullarisədaha
çox müasir dünyanın tələblərinə
cavab verməyə can atır, nəticə

etibariləinnovativtexnologiyalarla
zənginbirmühitinfonundaözmilli
dəyərləriniitirməktəhlükəsiiləüz-
üzəqalırlar.Beləliklə,Anaövlad-
larıiləmübarizəyəbaşlayır.Onun
qəlbinidəlib-deşəndərdyüküisə
səngimir,dahadaalovlanır,san-
ki rəvayətlərdəkiəcaib-qəraibbir
əjdahayaçevrilir.Sondaanaiçini
yeyənqurdatəslimolurvəəjdaha
ananı“udur”.
Beləcə,bacılarıGülbaharaoğ-

lan seçimindən analarını kimin
çoxistəməsinəqədərbütünmə-
sələlərdə fikirləri bir-birinə zidd
olan, çalışdıqları dil kursunda
anadilindənbaşqabütün lisan-
lara sayğı göstərən, ərəb, rus,
ingiliscə bilgilərinin sayəsində
özləriniüstünsayanoğullarson-
da analarının yanğısını anlayır-
lar.Təbiiki,budaçoxgecolur.
Artıqnəanaları,nəsevimliiş-

ləri,nədərahatlıqlarıvar.Çalış-
dıqlarıdilkursununrəhbəriyola
getməyən qardaşların hər üçü-
nü işdən qovur. Bu da qardaş-
laradərsolmur.Yenəəlbəyaxa

olur, bir-birlərini əzişdirməkdən
yorulmurlar.Nəhayət,polisböl-
məsinədüşür,azadlıqlarıiləim-
tahanaçəkilirlər.
Heç bir halda ibrət götürmə-

yənqardaşlarananınölümü ilə
onunsonarzusunuyerinəyeti-
rirlər.Anlayırlarki,onlarınəngö-
zəlbildiklərianalarındaneşitdik-
lərilaylalar,əndəyərlinemətləri
analarıdır.
Həzin musiqilər və videogö-

rüntülərlə zəngin tamaşada rol-
ları Lalə Süleymanova, Səməd-
zadəXasıyev,HüseynƏlili,Zaur
Əliyev,İranəKərimova,ƏliKəri-
mov,ŞamxalNəsibbəyli,Nurlan
Süleymanlı, Səmayə Qulamza-
dəvəTürkanŞahmarlıifaedirlər.
Qeyd edək ki, aktyor heyə-

ti Akademik Musiqili, Akademik
Milli Dram, Dövlət Gənc Tama-
şaçılar, Bakı Uşaq və Gənclər,
eləcədə ƏSA teatrlarının trup-
pasından formalaşdırılan tama-
şa oktyabrın 16-da da nümayiş
olunub.

Həmidə Nizamiqızı

əvvəli səh. 1-də
Nazir sərginin təşkilatçıla-

rından olan “Cultural Network
House” İctimai Birliyinin fəaliy-
yətindən bəhs etdi. Bildirdi ki,
yeni yaradılan  təşkilat, incəsə-
nətin digər sahələri kimi, rəs-
samlıqsahəsinədəböyükönəm
verir. İctimaibirliyinsədriAynur
Süleymanzadənin rəhbərliyi ilə
7 ay ərzində hazırlanan layihə
çərçivəsində bu əsərlər bərpa
edilib,1960-90-cıillərəaidrəsm
əsərlərinə“ikincinəfəs”verilib.
Diqqətə çatdırıldı ki, layihə

çərçivəsində 41 rəssamın 72

əsəri seçilərək sərgiyə təqdim
olunub. Rəssamlar arasında
Səttar Bəhlulzadə, Tahir Sala-
hov, Toğrul Nərimanbəyov, Sa-
lam Salamzadə, Baba Əliyev,
XalidəSəfərova,LətifFeyzulla-
yev,ElmiraŞahtaxtinskaya,Oq-
taySadıqzadə,OqtayŞıxəliyev,
Hafiz Məmmədov, Mikayıl Ab-
dullayev və digər görkəmli sə-
nətkarlarınəsərləriyeralır.
PrezidentİlhamƏliyevinAzər-

baycan mədəniyyətinin, təsviri
sənətinin inkişafı ilə bağlı imza-
ladığıçoxsaylısərəncamvəfər-
manlardandanışannazirbildirdi

ki, Birinci vitse-prezident Mehri-
banxanımƏliyevanınböyükdiq-
qətvəqayğısısayəsindəbugün
ölkəmizinzənginmədənidəyər-
ləridünyadageniş təbliğolunur.
Hazırdasərginintəşkilolunduğu
bumuzeydəməhzHeydərƏli-
yevFondununprezidentiMehri-
banxanımƏliyevanıntəşəbbüsü
iləfəaliyyətəbaşlayıb.

Azərbaycan Rəssamlar İtti-
faqının (ARİ) sədri, Xalq rəs-
samıFərhadXəlilovçıxışında
ötən əsrin 60-cı illərini ölkə-
mizdə təsviri sənət üçün bir
intibah dövrü kimi xarakterizə
etdi. Həmin dövr rəssamları-
nın yaradıcılığı barədə danı-
şan ARİ sədri dedi: “Onların
yaratdığı əsərlər əbədiyaşar-

dır. Bir vaxtlar adi qarşıla-
dığımız, “Abşeron məktəbi”
dediyimiz bu yaradıcılıq nü-
munələri hazırda dünyanın
sərgi salonlarında dəyərli sə-
nətnümunələrikimiqəbulolu-
nur. Buna görə də “əsl sənət
heç zamanölmür” ifadəsi ha-
zırdaizlədiyimizbutablolarda
birdahaözünütəsdiqedir...”.

Fərhad Xəlilov çıxışının so-
nunda layihənin təşkilinə görə
əlaqədartəşkilatlaraminnətdar-
lığınıbildirdi.
Sonra qonaqlar sərgi ilə ya-

xındantanışoldular.
Müasir İncəsənət Muzeyində

“İkinci nəfəs” sərgisi noyabrın
6-dəkdavamedəcək.

Lalə

Müasir İncəsənət Muzeyində “İkinci nəfəs”
Ötən əsrin 60-90-cı illərinə aid rəsm əsərlərinin sərgisi

“Can üstə” səhnəyə çıxıb

Oktyabrın14-dəAğdamDöv-
lətDramTeatrındamövsü-
münilkpremyerasıolub.
Uzunmüddətdirməşqləri

gedən“Canüstə”teatrsevərlərin
ixtiyarınaverilib.

Xalq yazıçısı Afaq Məsudun ey-
niadlıikihissəlipsixolojidramıəsasın-
dahazırlanantamaşa,müəllifinindili
ilədesək,birmüəmmalıqətlhadisə-
sinisəhnəyədaşıyır.
Odünyailəbudünyaarasındamis-

tik bir keçiddə baş verən hadisələri
göstərən tamaşanın quruluşçu rejis-
soruSəbuhiƏhmədov,rəssamıMüş-
fiqQarayev,musiqitərtibatçısıElşən

Cəfərovdur.RollarıSəbuhiƏhmədov,
Afərdə Əhmədova, Elşən Cavadov,
XəyaləXudadatova,FəquməYusifo-
va,FərhadFərhadzadə,QalibAbdul-
lazadəvəAnarƏhmədovifaedirlər.
Tamaşanın quruluş müəllifi pyesin

səhnə yozumu barədə deyib: “Ha-
disələrqocanınevindəbaşverir.Bu
həmin adamdır ki, sovet dövründə
yüksəkvəzifələrdəolmuşpartiyaişçi-
sidir.Müəllif onuMircəfər Bağırovun
advəsoyadınınəksiolaraqoxucuya
BağırCəfərov kimi tanıdır.Onu rep-
ressiya illərində göstərdiyi “fəallığa”
görə ittiham edir. Qoca can üstədir,
ölməkdən qorxur. İkinci obraz yazıçı
obrazıdır,buNobelmükafatçısıolan

ortayaşlı qadındır. O, həmçinin əv-
vəllər qocanın qonşusu olmuş, eyni
zamanda qocanın nəvəsi Səidənin
(obrazolaraqmövcuddur)rəfiqəsidir.
Yazıçıbuevəməqsədlişəkildəgəlir,
o, qocanın şəxsi işləri və o dövrlərə
aid olan bütün əlyazmaları yoxlayır,
37-ci illərdəmüəmmalı şəkildə yoxa
çıxmışnənəsihaqdanələrsətapma-
ğaçalışır.Buradakıəsasobrazlardan
biridəqocanın70yaşlıəmisioğludur.
O,kənddənməhzqocanınsonanla-
rındaqulluğundadurmaqüçüngəlib.
Bunabaxmayaraq,odatəngəgəlib.
Pyesdəgerçəkolmayanobrazlar da
yeralıbki,bizdəbunutamaşaçıüçün
aydınştrixlərləverməyəçalışdıq.

Ümumiyyətlə, tamaşada psixolo-
ji məqamlar, daha doğrusu, bütün
pisliklərin cavabsız qalmayacağına
inamvəmütləqşəkildəhərkəsinitti-
hamkürsüsünəçıxacağıfikrihakim-
dir...”.
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Xəbərverdiyimizkimi,13-14oktyabr
tarixlərindəMədəniyyətNazirliyi-
nindəstəyi,ƏqliMülkiyyətAgentliyi
vəAzərbaycanYaradıcıSənayelər

Federasiyasının(AYSF)tərəfdaşlığıilə“İr-
sinidarəedilməsibacarıqlarınıninkişafı”
təlimproqramıçərçivəsindətreninqtəş-
kiledilib.“QlobalKommunikasiyalarvə
İnnovasiyalar”şirkətitərəfindənkeçirilən
təlimkursununmövzusuUNESCO-nun
“Qeyri-maddimədəniirsinqorunması
haqqında”Konvensiyası(2003)olub.

Təlim kursunun ikinci günündə “Azərxal
ça”ASCninmətbuatkatibiXatunaAbdulla
yevaya 15 regional emalatxanası olan qu
rumun fəaliyyətindən, milli xalça sənətinin
inkişafı, dünyada tanıdılması istiqamətində
gördüyü işlərdən danışıb. Məruzəçi “Azər
baycan Respublikasında xalça sənətinin
qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair
20182022ci illər üçün Dövlət Proqramı”
üzrə xarici ölkələrdə təşkil olunan sərgilər,
beynəlxalqekspozisiyalarhaqqındadamə
lumatverib.
Təlim proqramının rəhbəri, AYSF İdarə

heyətinin sədri Vasif Eyvazzadə təlim kur
sunun UNESCOnun qeyrimaddi mədə
ni irs nümunələrinin beynəlxalq səviyyədə
qorunmasının təminedilməsi istiqamətində
fəaliyyət göstərən orqanlar Baş Konfrans,
HökumətlərarasıKomitə,KomitəninBürosu,
QiymətləndirməOrqanıvəKatibliyin fəaliy
yətlərinədairrealtəcrübəyəəsaslananbilik
lərivəfaydalıməsləhətləritəlimiştirakçıları
iləbölüşüb,iştirakçılarınmövzuyadairsual
larınıcavablandırıb.
Türkiyənin Ənənəvi Sənətlər Birliyinin

əməkdaşı, təlimçi Sona Tomaç UNESCO
Konvensiyasınauyğunolaraqmillisəviyyə
dəqorumatələbedənqeyrimaddimədəni
irs nümunələri ilə bağlı zəruri fəaliyyətlər
haqqında danışıb.Məruzəçi irs nümunələ
rinin inventarlaşdırılması, nümunələrin ya
şadılmasıüçünbilikbacarıqlarınartırılması,
millidəstəkmexanizmlərindənbəhsedib.
İstanbulTexnikiUniversitetininƏnənəvisə

nətlər şöbəsininmüdirmüavini, sənətşünas
Aslıhan Erkmenin “Türkiyənin ustaları” ad

lı layihəsi,onunMərmərəbölgəsiüzrəpilot
mərhələsininnəticələri,ayrıayrıənənəvisə
nətnövləriüzrəinventarlaşdırma,sənətlərvə
həmin sənətlərlə məşğul olan ustalara dair
məlumatlarıntəhliliimkanlarındandanışıb.
VasifEyvazzadəTürkiyəninƏnənəviSə

nətlər Birliyi ilə birgə əməkdaşlıqda hazır
lanmış “Azərbaycan sənətkarları” layihəsi,
bu layihəninölkəmizdəənənəvisənətnöv
lərininqorunmasıvəvəziyyətintəhliliimkan
larınınartırılmasınaverəcəyitöhfələrvəbu
sahədəhəllinigözləyənməsələlərhaqqında
danışıb.
Sonra iştirakçılarla regionlar üzrə qey

rimaddimədəni irs nümunələrinədair fikir
mübadiləsiaparılıbvəhərbirinədairxarak
terik elementlər sadalanaraq onların gələ
cəkdədahayaxşıqorunmasıüçünlayihəvə
təşəbbüslərəçağırışedilib.
Təlim kursunda həmçinin “ABAD” Pub

lik Hüquqi Şəxsin direktoru Rüfət Elçiyev
ənənəvisənətnövlərininyaşadılmasıvəbu

istiqamətdə ailə bizneslərinə və təsərrüfat
larınadəstəkistiqamətindəbirdövlətlayihə
sikimibuçərçivədəicraolunanfəaliyyətlər
barədədanışıb.
TəlimçilərSonaTomaçqeyrimaddimədə

ni irs nümunələrinin qorunmasında beynəl
xalq əməkdaşlığın əhəmiyyətindən, bu isti
qamətdəBeynəlxalqFondunimkanlarından,
dəstəklənən layihələrdən, Aslıhan Erkmen
dövrihesabatlarlabağlıqaydalar,qeyrimad
di irsin qorunmasında vətəndaş cəmiyyəti
təşkilatlarınınrolundandabəhsediblər.
Sondatəlimkursununiştirakçılarınaserti

fikatlartəqdimedilib
Qeydedəkki,təlimkursundaMədəniyyət

Nazirliyi və regional idarələrin əhatə etdi
yimədəniyyətmüəssisələri,DövlətTurizm
Agentliyi, Mədəniyyət və İncəsənət Uni
versiteti, “İçərişəhər” Dövlət TarixMemar
lıqQoruğu İdarəsi,AMEAnınƏlyazmalar
İnstitutuvədigər təşkilatlardandinləyicilər
iştirakediblər.

Qeyri-maddi mədəni irsin 
qorunmasında təcrübə və yeniliklər

UNESCO Konvensiyası ilə bağlı təlim kursu başa çatıb

TiflisAzərbaycanTeatrınınformalaşmasıvəinkişafındamü-
hümxidmətləriolansəhnəfədakarlarındanbiridəgörkəmli
aktyorvərejissor,GürcüstanınXalqartistiİbrahimİsfahanlı-
dır.Teatrxadimininbusahədəxüsusitəhsiliolmasada,qey-

ri-adiaktyorluqistedadıolub.Fəhmiiləbusənətinincəliklərini
duyub.Builgörkəmlisənətkarınanadanolmasının125illiyidir.

İbrahimHüseynoğluHüseyn
zadə (İbrahim İsfahanlı) 1897
ci ildəTifis şəhərində dünyaya
göz açıb. Səkkiz yaşında atası
vəfatedir.Buvaxtsızitkiailənin
maddi durumunu çətinləşdirir.
İbtidaitəhsilinianasımollaMəs
mədənalır.Dolanışığınçətinliyi
üzündənanasıonuçəkməçiya
nınaşəyirdverir.
Araşdırmalarda göstərilir ki,

İbrahimin əlinə pul düşən ki
miməhəlləuşaqları iləZubalov
adınaXalqevində,Artistlərklu
bunda, Gürcü Zadəgan (Əyan
lar) evində azərbaycanlı teatr
həvəskarlarının oynadıqları ta
maşalarabaxır.Bu sənətəma
rağıdaeləodövrdənyaranma
ğa başlayır. Bir müddət sonra
özünü səhnədə tapır. İlk dəfə
1909cuildəMustafaMərdanov
vəƏbdürrəhimbəyHaqverdiye
vinqayğılarısayəsindəsəhnəyə
çıxır.

TifisAzərbaycanTeatrınıngüc
lü aktyor truppası olub. 1911ci
ildə bu truppa iki yerə bölünüb.
GürcüƏyanlarteatrındayerləşən
bölməyə Mirseyfəddin Kirman
şahlı,ZubalovadınaXalqevində
fəaliyyət göstərən bölməyə isə
qocaman səhnə fədaisi Mirzəli
Abbasov rəhbərlik edib. Tədqi
qatçıların fikrincə, ikinci dəstənin
tamaşalarıbədiisəviyyələrinəgö
rədahadiqqətçəkənolub.Çünki
buradaPanfiliyaTanailidi,Yəhya
Məmmədov, Mustafa Mərdanov,
Nadirİbrahimov,HəsənSəbriAb
dullazadə kimi istedadlı artistlər
fəaliyyət göstərib. İbrahim İsfa
hanlıisəhərikidəstədəaktyorluq
edib.Ancaqaparıcısəhnəobraz
larınıikincidəstədəoynayıb.
1917ciildəTifisdə“İttihad”və

“İbrət” dram dəstələri fəaliyyət
göstərir. Onlar sonradanƏ.Haq
verdiyevin təşəbbüsü ilə birləşir
və“Müsəlmandramartistləricə

miyyəti”nəçevrilirlər.İbrahimİsfa
hanlıburadahəmaktyorkimisəh
nəyəçıxır,həmdərejissorolaraq
tamaşalar hazırlayır. Kollektiv
Gürcüstanla yanaşı, Azərbayca
nınZaqatala,Şəki,Ağdam,Göy
çay, Gəncə, Türkiyənin İstanbul,
İranınTehran,Rəşt,Təbriz,Xoy,
Ənzəli və s. şəhərlərinə qastrol
laraçıxır.Xüsusənaltıaydançox
çəkənİstanbulqastroluçoxuğur
lu keçir. İ.İsfahanlı xatirələrində
İstanbuldagöstəriləntamaşaların
çoxmaraqlakeçdiyiniyazır.Bildi
ribki,Türkiyəninənməşhurrejis
sorlarından Ərtoğrul Möhsün bu
qastrolsəfəriningözəlkeçməsinə
xeyli kömək edib. Səfər zamanı

Ü.Hacıbəylinin“LeylivəMəcnun”,
“Əsli vəKərəm”, “ŞahAbbasvə
Xurşidbanu”, “O olmasın, bu ol
sun”, “Arşın mal alan”, Z.Hacı
bəyovun “Əlli yaşında cavan”,
“Evliykən subay”, Ə.Haqverdi
yevin “AğaMəhəmmədşahQa
car”,“Pəricadu”,“Bəxtsizcavan”,
“Dağılan tifaq” və s. müəllifərin

əsərləri böyük müvəfəqiyyətlə
nümayişolunub.Qastrolərzində
yaradıcı heyətdən Mirseyfəddin
Kirmanşahlı, Əşrəf Yüzbaşov,
Mustafa Mərdanov və başqaları
haqqında İstanbul jurnallarında
böyükməqalələrişıqüzügörüb.
1921ci ildəTifisAzərbaycan

Teatrının həyatında mühüm bir
yenilik baş verir, Tifis Dövlət
AzərbaycanDramTeatrınaçev
rilir. Bu işdə Mirzəli Abbasov,
MirzəxanQuliyev,MustafaMər
danov,MirseyfəddinKirmanşah
lı ilə bərabər, İ.İsfahanlı da bö
yükxidmətlərgöstərir.O,teatrın
müxtəliftruppalarhalındafəaliy
yət göstərdiyi illərdə də həvəs

karaktyorkimiçoxluroloynayıb.
Həttahəminrollarınəksəriyyəti
ni bir neçə quruluşda ifa edib.
Fərhad,TavadSereteli(“Bəxtsiz
cavan”, “Ağa Məhəmməd şah
Qacar” – Ə.Haqverdiyev), Gür
cübəy,Rzabəy(“Nadirşah”və
“Şamdanbəy”–N.Nərimanov),
GülçöhrəvəƏsgər, İbnSalam,

Gülnaz (“Arşınmalalan”, “Ley
li və Məcnun”, “Məşədi İbad”
–Ü.Hacıbəyli),VəzirMirzəHə
bib (“Lənkəran xanının vəziri”
–M.F.Axundzadə) və s. obraz
larda teatrsevərlərin qarşısına
çıxıb,maraqlı oyunu ilə onların
rəğbətini qazanıb. Xlestakov
(“Müfəttiş” – N.Qoqol), Kliman
tura (“Jorj Danden” – J.B.Mol
yer), Dəmirqaya, Şeyx Sənan,
İblis,Keykavus(“TopalTeymur”,
“Şeyx Sənan”, “İblis”, “Səya
vuş” – H.Cavid), Yaqo, Hamlet
(“Otello”,“Hamlet”–V.Şekspir),
Elxan, İbad, Oqtay, Balaş (“Od
gəlini”,“Almaz”,“OqtayEloğlu”,
“Sevil” – C.Cabbarlı) və s. ob
razlarıdasənətkarınyaradıcılıq
imkanlarının realizəsi baxımın
danyüksəkqiymətləndirilib.
İ.İsfahanlı eyni zamandaTifis

Dövlət Azərbaycan Dram Teat
rındaAzərbaycan və xarici dra
maturqların qırxdan çox əsərini
tamaşaya hazırlayıb. Bunların
arasında Ü.Hacıbəylinin “Əsli
və Kərəm”, “Leyli və Məcnun”,

“ŞahAbbasvəXurşidbanu”ope
raları, “Arşınmalalan”, “Məşədi
İbad”operettaları,F.Şillerin“Qa
çaqlar”, C.Məmmədquluzadənin
“Ölülər”, H.Cavidin “İblis”, “Uçu
rum”, C.Cabbarlının “Od gəli
ni”, “Aydın”,S.Vurğunun “Vaqif”,
“Fərhad və Şirin”, V.Kirsonun
“Küləklişəhər”,Ə.Hamidin“Hind
qızı”,S.Şanşiaşvilinin“Anzor”və
s.əsərlərəverdiyimüxtəlifquru
luşlarteatrınyaradıcılıqhəyatın
daəhəmiyyətliroloynayıb.
Romantikruhlusənətkar1926

1928ciillərdəteatrınbaşrejisso
ruişləyib.O,1928ciildəBakıya,
DövlətDramTeatrınadəvətedi
lir. Tifis teatrı kollektivinin ciddi
çağırışı ilə1930cu ildəyenidən
doğmakollektivəqayıdır.
1932ci ildə İ.İsfahanlıya Gür

cüstanın “Xalq artisti” fəxri adı
verilib. 1947ci ildə Tifis Dövlət
Azərbaycan Dram Teatrı bağla
nandan sonra o, Azərbaycana
gəlirvəZaqatala(19471948)və
Qazax(1948)teatrlarındabaşre
jissorişləyir.1949cuildəbuteatr
lardabağlanır.Sənətkarbirdaha
Tifisə qayıdır. Gürcüstan Dövlət
FilarmoniyasınınAzərbaycanest
radaansamblındaçalışır.
Teatrxadimikinodadaözünü

sınayıb, 1962ci ildə “Azərbay
canfilm”də istehsal olunan “Bö
yük dayaq” filmində Yarməm
mədrolunaçəkilib.
İbrahim İsfahanlı 13 oktyabr

1967ci ildə Tifisdə vəfat edib,
şəhərin müsəlman qəbiristanlı
ğındadəfnolunub.
1997ciildəGürcüstandaakt

yorun100illikyubileyiqeydedi
lib.Yaşadığıevindivarınaxatirə
lövhəsi vurulub, Tbilisi şəhərin
dəki küçələrdənbirinəadı veri
lib.

Savalan Fərəcov

“Bəhmənyar məktəbinin fəlsəfəsi” 
Görkəmli alim Zakir Məmmədovun tədqiqatı illər sonra çapdan çıxıb

Görkəmlifilosofalim,fəlsəfəelmləridoktoru,professor,AMEA-
nınmüxbirüzvüZakirMəmmədovun(1936-2003)“Bəh-
mənyarməktəbininfəlsəfəsi”kitabıçapdançıxıb.Bubarədə
AMEA-nınFəlsəfəvəSosiologiyaİnstitutundanbildirilib.

Məlumatda qeyd olunur ki,
Əbülhəsən Bəhmənyar Mərz
banoğlu (9931066)Şərqperi
patetizminin Azərbaycanda ilk
böyük nümayəndəsidir. Onun
irsinin araşdırıcısı Zakir Məm
mədov “Bəhmənyar istisna sa
yılmaqla orta əsrlərdə Şərqdə,
Azərbaycanda peşəkar filosof
lar yaşamamışlar” kimi yanlış
bir müddəanı elmi tədqiqatı ilə
təkzib edib, milli fəlsəfi irsimi
zinvarlığınıüzəçıxararaqaraş
dırıb. Tədqiqatda İbn Sinadan
(9801037) sonra Şərq peripa
tetizmininXIəsrinortalarınaaid
mərhələsinin bilavasitə Azər

baycanfilosofununadı iləbağlı
olduğuvurğulanır.
“Bəhmənyar məktəbinin fəl

səfəsi” kitabı “Fəlsəfə tarixin
dəŞərqinyerivəBəhmənyarın
xidmətləri”, “Bəhmənyarın şa
girdləri” “Bəhmənyar məktəbi
nin fəlsəfəsi”, “ÖmərXəyyamın
dünyagörüşü”,“ÖmərXəyyamın
varlıq təlimivə idraknəzəriyyə
si”, “Ömər Xəyyamın ictimaisi
yasi və etikəxlaqi görüşləri”,
“Bəhmənyarməktəbininfəlsəfə
sindəsinkretizmistiqaməti”adlı
bölmələrdənibarətdir.
Müəllif qeyd edir ki, Bəhmən

yar məktəbində müəllimşagird

silsiləsini izləyərkənhəminalim
lərinvəfilosofarıneyniəqidəyol
çuları olmadıqları görünür. On
lardan bəziləri, məsələn, Ömər
Xəyyam, Əbülabbas Ləvkəri,
Əbdürrəzzaq Türki və başqala
rı Şərq peripatetizminin ardıcıl
təəssübkeşləri olublar, digərləri
isəməsələn,FəxrəddinRazivə
onunşagirdləriİslamsxolastika
sımövqeyindənçıxışediblər.
Alim müsəlman Şərqi ölkə

lərində elmifəlsəfi təlimlərin
mövcudluğunda Bəhmənyarın
və onun şagirdlərinin misilsiz
xidmətləri olmasına diqqəti yö
nəldərək ilk dəfə qeyd edir ki,
Bəhmənyar məktəbinin fəlsəfi
ənənələri XIII əsrdəNəsirəddin
Tusivəonunməktəbininnüma
yəndələri tərəfindən yaradıcı
lıqla davam və inkişaf etdirilib.

XVIIəsrdə isəRəcəbəliTəbrizi
vəonunşagirdləriəsərləriiləbu
ənənələrindavamçısıolublar.
Qeydedəkki,ZakirMəmmə

dovun “Bəhmənyar məktəbinin
fəlsəfəsi”kitabıonun“Bəhmən
yarın fəlsəfəsi” kitabının dava
mıdır.Ərəbvəfarsdillərindəilk
mənbələrəsasındaqələməalın
mışbutədqiqatişindəBəhmən
yar məktəbinə mənsub filosof
ların, xüsusilə Ömər Xəyyamın
yaradıcılıq yolları, ideya istiqa
mətləri müəyyənləşdirilir. Ömər
Xəyyamındünyagörüşünüaraş
dıran tədqiqatçı onunBəhmən
yarın şagirdi olmasını ilk dəfə
mənbələrəsasındasübutedib.
KitabaZakirMəmmədovtərə

findənərəbdilindənAzərbaycan
dilinə tərcümə olunmuş “Me
tafizikanın mövzusu” və “Möv
cudatın mərtəbələri” traktatları,
“Təhsil”kitabındanbirhissəda
xiledilib.Kitabıntərtibçisi,çapa
hazırlayanvəönsözünmüəllifi
AytəkZakirqızıdır.

Tiflis Azərbaycan Teatrının 
yaradıcılarından – İbrahim İsfahanlı

Dövlət Teatr Muzeyində Xalq artisti 
Mobil Əhmədovun xatirəsi anılıb

CəfərCabbarlıadına
AzərbaycanDövlət
TeatrMuzeyindəta-
nınmışvokalçı,aktyor,
uzunillərMusiqili
KomediyaTeatrı-
nın(indikiAkademik
MusiqiliTeatr)aparıcı
səhnəustasıolmuş
XalqartistiMobilƏh-
mədovun(1931-2006)
xatirəsiyadolunub.

Tədbirimuzeyindirektoru,ƏməkdarmədəniyyətişçisiSevinc
Mikayılovagirişsözüiləaçaraq,sənətkarınhəyatvəyaradıcılığı
haqqındaməlumatverib.
Əməkdarartist,AzərbaycanDövlətAkademikOperavəBalet

TeatrınınsolistiRamilQasımov tanınmışvokalçınınyaradıcılıq
fəaliyyətindəndanışıb.
Xalqartisti,tarzənRamizQuliyev,MobilƏhmədovunqızıNigar

Əhmədovaçıxışedərəksənətkarhaqqındaxatirələrinibölüşüblər.
TədbirdəmuzeyəməkdaşlarınınMobilƏhmədovunhəyatvə

yaradıcılığı iləbağlı hazırladıqları videoçarx təqdimedilib.Akt
yorunoynadığıtamaşalardanfraqmentlərnümayişolunub,Mobil
Əhmədovunifasındamahnılarsəsləndirilib.
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünas Ziyadxan Əliyev,

ƏməkdarrəssamVüqarƏlisənətkarınrəssamlıqqabiliyyətindən
dəbəhsediblər.MobilƏhmədovunçəkdiyirəsmlər,ocümlədən
sənətyoldaşlarınınşarjlarısərgilənib.
AkademikOperavəBaletTeatrınınsolistləri–Əməkdarartist

lərİnarəBabayeva“Silva”operasındanSilvanın,İlahəƏfəndiyeva
“Sevil”operasındanSevilin,RamilQasımov “Koroğlu”operasın
danKoroğlununariyalarını ifa ediblər.MobilƏhmədovun reper
tuarındanmahnılar gənc ifaçılar Emil Bağırzadə (“Bakı”), Taleh
Yəhyayev(“Neftçilər”,“Bəxtəvəroldum”),ŞabanCəfərov(“Sevgi
lim”)vəBəxtiyarQuliyevinifasında(“Baharımsan”)səslənib.

Tanınmış jurnalist, Əməkdar mədəniyyət 
işçisi Şakir Yaqubov vəfat edib

Əməkdarmədəniyyətişçisi,
tanınmışjurnalist,publisist,tərcü-
məçiŞakirYaqubovoktyabrın15-
də,71yaşındadünyasınıdəyişib.

Şakir Hənifə oğlu Yaqubov 25
fevral1951ciildəAstararayonu
nunBalaŞahağac kəndindədo
ğulub.BakıDövlətUniversitetinin
Kitabxanaçılıqfakültəsinifərqlən
mə diplomu ilə bitirib. Tələbəlik
dövründə “Azərbaycan gəncləri”,
“Bakinski raboçi”, “Bakı”“Baku”
qəzetləri ilə əməkdaşlıq edib.

KeçmişAlmaniyaDemokratikRespublikasındakeçdiyihərbixid
mətillərindədəorduqəzetindərusdilindəyazılarıdərcolunub.
Peşəkar jurnalist fəaliyyətinə 1974cü ildən başlayan ustad

qələm sahibi “Azərbaycan gəncləri”, “Kommunist” (indiki “Xalq
qəzeti”),“Həyat”(indiki“Azərbaycan”),“Sirdaş”,“Səhər”,“Pano
rama”qəzetlərindəmüxbirlikdənbaş redaktoradəkmüxtəlifvə
zifələrdəçalışıb.20002010cu illərdəAzərbaycanRespublika
sıAuditorlarPalatasınınRedaksiyanəşriyyat şöbəsininmüdiri,
“İqtisadiyyatvəaudit”jurnalınınməsulredaktoruişləyib,onlarla
kitabınredaktoruolub.
Ş.Yaqubovun“Mənşahidəmki...”,“Qətiyyətintəntənəsi”,“Ha

kimmərkəzi göstərir”, “Bizim səfər haçandı?!”, “Banişevski ol
duğukimi”,“Taleyimdənkeçənlər”vəs.kitabları ictimai,mədə
ni,idman,sosialhəyatınayrıayrısahələrinədairhəmciddibilgi
mənbəyi, həm həyat bələdçisi, həm də publisistik salnamədir.
Neçəneçəgəncjurnalistonundəstxəttindənfaydalanaraq,qay
ğısıiləəhatəolunaraqpeşəyəgəlib.
ŞakirYaqubovunxatirəsionutanıyanların,həmkarlarınınqəl

bindəyaşayacaq.
Allahrəhməteləsin.



asudə
www.medeniyyet.az

№77 (1950)
19 oktyabr 2022 7 Azərbaycan

19 okt yabr 1898 – Ədə biy yat şü nas alim, Əmək dar elm xa di mi, 
aka de mik Fey zul la Qa sım za də (1898 – 29.3.1976) Ba kı da ana-
dan olub.

19 okt yabr 1932 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Sa ra 
Məm mə da ğa qı zı Ma na fo va (1932 –13.8.2007) Ba kı da ana dan 
olub. Fü zu li nin “Ley li və Məc nun” poema sı na trip tix, “Xo ca lı fa-
ciəsi. Ha ray” və s. tab lo la rın müəl li fi  dir. Əsər lə ri Mosk va da Şərq 
Xalq la rı İn cə sə nə ti Mu ze yin də sax la nı lır.

19 okt yabr 1962 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Sey fəd din 
Əli oğ lu Qur ba nov (1962 – 16.11.2021) Nax çı van MR Şə rur ra yo-
nu nun Si ya qut kən din də do ğu lub. Uk ray na da ya şa yıb, bu öl kə nin 
Xalq rəs sa mı adı na la yiq gö rü lüb. İma dəd din Nə si mi nin Ki yev də 
ucal dı lan (2019) hey kə li nin müəl li fi  dir.

19 okt yabr 1972 – Ope ra mü ğən ni si, Xalq ar tis ti Fat ma Sət tar 
qı zı Mux ta ro va (26.3.1893 – 1972) və fat edib. Azər bay can Döv lət 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub. 

20 okt yabr 1905 – Ya zı çı Leo (Lev) Ab ra mo viç Nu sen baum 
(Nus sim baum; 1905 – 27.8.1942) Ba kı da ana dan olub (bə zi 
mən bə lə rə gö rə, Ki yev də do ğu lub, bir ya şın da ikən ailə si Ba kı-
ya kö çüb). 1920-ci ilə dək Azər bay can da ya şa yıb, so vet ləş mə dən 
son ra Al ma ni ya ya mü ha ci rət edib. İta li ya da və fat edib. Mə həm-
məd Əsəd bəy, Qur ban Səid tə xəl lüs lə ri ilə ya zıb. “Əli və Ni no” 
ro ma nı ilə şöh rət qa za nıb, ta ri xi möv zu da 20-dək əsə rin müəl li-
fi  dir.

20 okt yabr 1906 – Əmək dar ar tist İb ra him Ağa hü seyn oğ lu Hü-
sey nov (Şü na si; 1906-1961) Ba kı da do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya, 
Aka de mik Dram teatr la rın da ça lı şıb.

20 okt yabr 1910 – İlk azər bay can lı qa dın teatr rəs sam la rın-
dan bi ri İz zət Əli qı zı Se yi do va (1910 – 30.11.1973) ana dan olub. 
Le ninq rad Bo ya kar lıq, Hey kəl tə raş lıq və Me mar lıq İns ti tu tun da 
oxu yub, 1938-ci il dən Ope ra və Ba let Teat rın da fəaliy yət gös tə rib.

20 okt yabr 1913 – Ta nın mış şair, res pub li ka Döv lət mü ka fa tı 
laureatı Əh məd Cə mil (Əh məd Sət tar oğ lu Cə mil za də;  1913 – 
27.9.1977) İrə van da do ğu lub. Ədə bi nəşr lə rə rəh bər lik edib. Rus, 
Uk ray na, gür cü, be la rus, öz bək şair lə ri nin əsər lə ri ni Azər bay can 
di li nə tər cü mə edib. 

20 okt yabr 1917 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si İd ris Fər had 
oğ lu Ağa la rov (1917 – 4.5.1975) Tifl  is də do ğu lub. 1937-ci il dən 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

20 okt yabr 1922 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Şöv kət Fey zul la qı-
zı Ələk bə ro va (1922 – 7.2.1993) ana dan olub. Mə la hət li sə si ilə 
Azər bay can mu si qi si ni dün ya nın bir sı ra öl kə lə rin də ta nı dıb. Bül-
bül adı na Or ta ix ti sas mu si qi mək tə bin də dərs de yib.

20 okt yabr 1995 – Əmək dar ar tist Mus ta fa Hü seyn oğ lu Sər ka-
rov (1905-1995) və fat edib. Gən cə Dram Teat rın da akt yor, trup pa 
mü di ri iş lə yib.

21 okt yabr 1932 – Xalq şairi, ədə biy yat şü nas, ic ti mai xa dim 
Xə lil Rza Ulu türk (Xə lil Rza oğ lu Xə li lov; 1932 – 22.6.1994) Sal-
yan ra yo nu nun Pi rəb bə kən din də ana dan olub. 1988-ci il də baş-
la nan mil li-azad lıq hə rə ka tın da iş ti rak edib, 1990-cı ilin 20 Yan var 
qır ğı nın dan son ra həbs edi lib, Mosk va da Le for to vo həbs xa na sın-
da sax la nı lıb. Ki tab la rı: “Ha ra ge dir bu dün ya”, “Mən dən baş la nır 
və tə nim”, “Tür kün dün ya sı” və s.

21 okt yabr 1932 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ka man-
dar Hə mid oğ lu Əfən di yev (1932 – 26.10.2000) Gür cüs ta nın Mar-
neuli ra yo nu nun Kü rüs tü Kə pə nək çi kən din də do ğu lub. 1987-ci 
il də Tbi li si də Bey nəl xalq xalq ya ra dı cı lıq fes ti va lı nın laureatı olub.

21 okt yabr 1938 – Ədə biy yat şü nas alim, şair Əmin Abid (Əmin 
Mü təl lib oğ lu Əh mə dov; 1898–1938) dün ya sı nı də yi şib. Azər bay-
can ədə biy ya tı ta ri xi nə dair mo noq ra fi  ya la rın, mil  li-azad lıq ruh lu 
şeir lə rin müəl li fi  dir. Rep res si ya qur ba nı olub.

21 okt yabr 1941 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, aşıq Hü seyn 
Bo zal qan lı (Hü seyn Cə fər qu lu oğ lu Qu li yev; 1863-1941) və fat 
edib. To vuz ra yo nu nun Bo zal qan lı kən din də ana dan olub.

Dün ya
19 okt yabr 1899 – Qva te ma la ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel 

mü ka fa tı (1967) laureatı Mi gel An xel As tu rias (Mi guel An gel As tu-
rias; 1899-1974) ana dan olub. Əsər lə ri: “Sen yor pre zi dent”, “Dəfn 
olun muş la rın baş çı sı” və s.

20 okt yabr 1854 – Fran sız şairi, poezi ya da sim vo liz min ba ni-
lə rin dən bi ri Ar tur Rem bo (Jean Ni co las Art hur Rim baud; 1854-
1891) ana dan olub.

20 okt yabr 1919 – Baş qırd şairi Mus tay (Mus ta fa) Kə rim 
(1919-2005) ana dan olub.

21 okt yabr 1833 – İs veç li mü hən dis, ix ti ra çı, No bel mü ka fat-
la rı nın tə sis çi si Alf red No bel (Alf red Bern hard No bel; 1833-1896) 
Stok holm da do ğu lub.

21 okt yabr 1928 – Ta tar əsil li Ru si ya akt yo ru Rad ner Zin ya to-
viç Mu ra tov (1928-2004) ana dan olub. Film lə ri: “Uğur centl men-
lə ri”, “Qı zıl bu zov” və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan

19-21 oktyabrXatirə təqvimi

Par ça lı bu lud lu, bir az 
da qaş qa baq lı Ba kı dan 
qa çış üçün əla für sət-
dir tə biət. Üs tə lik ora da 

sə ni ru hu dağ çay la rı ki mi 
coş qun, duy ğu la rı tə biət ki mi 
əl van in san lar göz lə yir sə...

Biz də bu für sə ti də yər lən di rib 
tə biətin əl van lı ğın da, rəng lə rin 
me lo di ya sın da səs siz, söz süz 
nəğ mə lər “oxu yan” rəs sam la-
rın gö rü şü nə get dik. Mə də niy-
yət Na zir li yi nin dəs tə yi, “Ley la 
Kha zary Art Gal lery” və “Qa laal ti 
Ho tel & Spa”nın təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən “XA ZART” in cə sə nət 
sim po ziumu na.

Okt yab rın 5-dən öz işi nə baş-
la yan və ət ra fı na top la dı ğı rəs-
sam la rı ema lat xa na di var la rı 
ara sın dan tə biətin qoy nu na, onu 
vəsf et mə yə səs lə yən təd bir okt-
yab rın 14-də ba şa çat dı.

Qa laal tı da – sıl dı rım qa ya lıq la-
rın köl gə sin də – mə kan edən rəs-
sam lar mə sum uşaq lar ki mi sev gi 
və hə yə can do lu idi lər. Nə gü nə şin 
üzə ri ni zəbt edən ala-boz bu lud la-
ra, nə dağ lar dan qo pub gə lən şıl-
taq kü lə yə mə həl qoy mur, ho te lin 
“oyun mey dan ça sı”nda dü zən lə-
dik lə ri sər gi lə ri nə da vam edir di lər. 
Ki mi si ya rım çıq qa lan işi nə son to-
xu nuş la rı nı et mək üçün rəng qu-
tu su nu qa rış dı rır, ki mi si etüd üçün 
ye ni ob yek ti göz dən ke çi rir, ki mi si 
də kə na ra çə ki lib rəng lə rin ara sın-
da kı rəng li adam la rın hə yə can və 
dal ğın lı ğın dan zövq alır. Öl kə miz-
də və on dan kə nar da ta nı nan və 
se vi lən fərq li ya ra dı cı lıq üs lub la rı-
na ma lik müx tə lif yaş qru pun dan 
rəs sam lar və sə nət şü nas lar məh-
sul dar ke çən gün lə rin qız ğın mü-
za ki rə si ni edir lər.

İlk ola raq bu gö zəl tə şəb bü sün 
sə bəb ka rı Ley la Xə zə ri yə ya xın-
la şı ram. La yi hə nin əsas məq sə-
di nə çat dı ğı nı bil di rən təş ki lat çı 
ar tıq tə şəb bü sə baş qa ho tel lə rin 
də qo şul du ğu nu se vinc lə vur-
ğu la yır. De yir ki, be lə ak si ya lar 
rəs sam la rın bir ara ya gəl mə sin-
də xü su si önəm da şı yır: “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. Bu ra-
da hər rəs sam da xi li dün ya sı nı, 
öz ba xı şı nı audi to ri ya ya gə ti rə-
rək ta ma şa çı la rı öz ya ra dı cı lı ğı 
ilə ta nış edir. Bu nun sa yə sin də 
fərq li tex ni ka lar da iş lə yən həm-
kar la rı ilə təc rü bə mü ba di lə si nə 
də nail olur lar. Biz qa le re ya ola-
raq ümu mi lik də ya ra dı cı lı ğı təb liğ 
edir, rəsm kurs la rı, fər di sər gi lər, 
konf rans lar və hər rac lar ke çi ri rik. 

Həm çi nin in cə sə nət haq qın da 
sə nəd li fi lm lər də nü ma yiş et di ri-
rik. Məq sə di miz in cə sə nə tin rəs-
sam lıq is ti qa mə ti nin da ha da küt-
lə vi ləş mə si nə nail ol maq dır”. 

***
Onu da qeyd edək ki, sim po-

zium da ta nın mış fır ça us ta la rı 
Əbül fəz Fə rə coğ lu, Anar Hü-
seyn za də, Anar Yol çu yev, Diana 
Əli ye va, El dar Ba ba za də, El nur 
Mah mu dov, 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 Se yid, Zöh rab Sa lam-
za də iş ti rak edir di lər. 

Hər gün bir fərq li mə ka na üz 
tu tan rəs sam lar tə biət dən il ham-
la na raq öz ide ya la rı nı kə tan üzə-
ri nə kö çür müş dü lər. Bə zi lə ri ar tıq 
hə min əsər lə ri ni so nun cu gü nün 

bay ram ov qa tın da sər gi lə yir, bə-
zi lə ri isə “Qa laal tı gün də li yi” ad-
lan dır dıq la rı etüd lə ri ara sın da se-
çim hə yə ca nı ya şa yır dı lar.

Əsər lə ri önün də qü rur la da-
ya nan rəs sam la rı bu də fə sö zə 
çək mək elə də çə tin ol ma dı. Bil-
di yi niz ki mi, rəs sam lar asan lıq-
la dialo qa gir mə yi, xü su sən də 
əsər lə ri haq qın da da nış ma ğı 
elə də sev mir lər. Am ma bu də fə 
fərq li idi. Açıq ha va da rəng lə rin 
gü lüm sə di yi tab lo la rı nın ya nın-
da səf tu tan rəs sam lar se vinc lə 
təəs sü rat la rı nı bö lü şür, təş ki lat-
çı lar haq qın da sev gi ilə da nı şır-
dı lar.

Öm rü nün 20 ili ni qar daş Tür ki-
yə də ya şa yan, müx tə lif sər gi lər-
də uğur la təm sil olu nan və İkin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə si baş la yan da 
və tə nə kö çən Əbül fəz Fə rə coğ lu 
təəs sü rat la rı nı bi zim lə bö lü şür: 
“Rəs sam üçün, ümu mən is tə ni-
lən in san üçün do ğul du ğu tor-
paq lar son suz sev gi və hə yat 
mən bə yi dir. Bu elə bir hiss dir ki, 
sən onu is tə sən də, ol du ğu ki mi 
izah edə bil mir sən. Bi lir si niz ki, 
rəs sam lar baş qa bir dün ya nın in-
san la rı dır. On lar ru hən azad və 

xoş bəxt dir lər. Di gər tə rəf dən, on-
la rı se vin dir mək o qə dər də çə tin 
de yil. Çün ki gö zəl lik lər ax ta rır və 
onu mü kəm məl ça lar lar la ifa də 
et mə yə ça lı şır lar. La yi hə nin ər-
sə yə gəl mə sin də zəh mə ti olan-
la ra tə şək kür edi rəm. Bu gün lər 
ər zin də köh nə və ye ni dost la rı mı, 
həm kar la rı mı gör düm və zövq al-
dım. Bu gün kü sim po zium bir-bi ri-
mi zi ta nı maq, dəs tək ol maq, ya-
ra dı cı lıq tex ni ka la rı mı zı nü ma yiş 
et dir mək, təc rü bə mi zi bö lüş mək 

üçün də ma raq lı ide ya dır. Ötən 
gün lər mə nim üçün məh sul dar 
ol du və hər gü nə xa ti rə ola raq 
özüm üçün bir etüd et dim. Dü-
şü nü rəm ki, rəs sam lıq sə nə ti və 
onun nü ma yən də lə ri nin ic ti maiy-
yə tə təq di ma tı üçün də bu ki mi 
təd bir lər va cib dir və ar zu edər dim 
ki, bu ak si ya ənə nə vi hal al sın”.

Təd bi rin əhə miy yə ti ni qeyd 
edən rəs sam Fər had Yal qu zaq 
de yir: “Be lə gö rüş lər sa yə sin də 
müx tə lif janr lar da iş lə yən rəs-
sam lar bir ara ya gə lir və iş pro-
se sin də bir-bir lə ri nin tex ni ka la rı 
ilə ta nış olur, nə yi sə mə nim sə yir, 
fi  kir lə ri ni bö lü şür lər. Köh nə-ye-
ni dost luq la rın möh kəm lən mə si, 
ey ni ya ra dı cı lıq sa hə si ilə məş ğul 
olan in san la rın dialo qu üçün bu 
ki mi la yi hə lər ço xal ma lı və dəs-
tək lən mə li dir. Çün ki əv vəl ki dövr-
lə rə nis bə tən ya ra dı cı lıq eza miy-
yət lə ri, bir gə sər gi lər, konf rans və 
gö rüş lər elə də çox de yil. Üs tə lik 
hər rəs sam öz evi nə, ema lat xa-
na sı na çə ki lib öz işi ilə məş ğul 
olur və be lə cə, bir sı ra ye ni ya-
ra dı cı lıq pro ses lə rin dən kə nar-
da qa lır. Ya ra dı cı lıq ba xı mın dan 
sim po ziumun gənc lər üçün önə-
mi da ha bö yük dür. On lar pe şə kar 
rəs sam la rın tex ni ka la rı nı gö rə rək 
öz üs lub la rın da kı boş luq la rı dol-
dur ma ğa ça lı şır, ye ni ax ta rış lar 
sa yə sin də təc rü bə qa za nır lar”.

Pe da qoq və qra fi  ka us ta sı ki-
mi da ha çox ta nı nan rəs sam Mir 
Azər Ab dul la yev də art-sim po-
zium dan zən gin təəs sü rat la qa-

yı da ca ğı nı de yir: “Hər rəs sam 
özü nə məx sus üs lub və tex ni ka 
ilə iş lə yir. Söz süz ki, rəsm dən 
əv vəl onun ide ya sı ya ra nır və 
pro ses get dik cə az qa la son ana 
qə dər sən onun üs lu bu nun tə yi-
na tın da tə rəd düd edir sən. Mə-
sə lən, Qa laal tı na gə lər kən ar tıq 
nə yi çə kə cə yi mi bi lir dim. Va cib 
de yil Çı raq qa la ol sun, hər hal da 
bey nim də ide ya ar tıq ya ran mış-
dı və se vi ni rəm ki, onu real laş dı-
ra bil dim. Mən rəsm lə rim də çox 

za man qlo bal, op ti mist, in sa nın 
gə lə cə yi ilə bağ lı möv zu la ra to-
xu nu ram. Qa la al tı, onun ecaz-
kar lı ğı təs vir lə ri mə ay rı bir ruh 
qat dı. La yi hə çər çi və sin də üç 
möv zu üzə rin də iş lə dim. On lar-
dan bi ri Qa ra ba ğa aid “Baş lan-
ğıc” əsə ri dir. Di gər iki işim isə 
qa dı nın cə miy yət də ro lu nu əks 
et di rən “Mis si ya” və in sa nın hə-
ya ta olan mü na si bə ti, hə yat da 
ax tar dı ğı ni za mı gös tər mə yə ça-
lı şan “Ta raz lıq” rəsm lə ri dir”.

Nis bə tən ye ni nə sil rəs sam-
lar dan olan Tə ra nə Se yid də 
sim po zium dan dol ğun təəs sü-
rat la ay rı lır: “Dü şü nü rəm ki, bu 
sə fər də növ bə ti əsər lər üçün 
ma te rial dır və yə qin ki, bu ra da 
çək di yim bir ne çə es ki zi rəs mə 
çe vi rə cəm. Son gün lər doğ ma 
Şu şa da et di yim es kiz lə rin bir ne-
çə si üzə rin də iş lə dim və iri həcm-
li bir ne çə rəsm ya ran dı. Qa laal-
tı da da tə biət mö cü zə si Şu şa 
möv zu sun dan qo pa bil mə dim. O 

ta ri xi şə hər mən də o qə dər po-
zi tiv ener ji oya dıb ki, hət ta onun 
da ğı dıl mış bi na la rı, abi də lə ri də 
gö züm də in cə sə nət nöq te yi-nə-
zə rin dən gö zəl gö rü nür. Şu şa da 
gün ər zin də ha va bir ne çə də fə 
də yi şir, gah dağ la rı du man alır, 
gah da gü nəş bu lud la rın ara-
sın dan boy la nır və işı ğın düş mə 
bu ca ğın dan şə hə rin mən zə rə si 
də yi şir. Bü tün bun lar mə ni bu 
gö zəl li yi ye ni dən tab lo ya kö çür-
mə yə va dar et di. Am ma və tə ni-
min son suz gö zəl lik lər mə ka nı 
olan Çı raq qa la nı da unut ma dım 
və onu da vəsf edən imp res-
sionist üs lub lu bir rəsm çək dim”.

Rəsm lə ri ni ani ide ya lar üzə rin-
də qu ran rəs sam Anar Hü seyn-
za də isə məh sul dar ke çən son 
gün lə rin dən da nış dı: “Qa la al tı ya 
gə lən də bi lir dim ki, qa pa lı mə-
kan la rın, xü su sən gü nü-gün dən 
sıx la şan şə hə rin gər gin li yin dən 
çı xıb tə biət qoy nun da ola ca ğam. 
Ar tıq iş lə yə cə yim rəsm lə rin də 
tə biət lə hə ma həng ola ca ğı na 
əmin idim. Bu mə na da Qa laal tı 
əvəz siz möv zu qay na ğı dır. Çün ki 
tə biət lə ya na şı abi də lər də ya ra-
dı cı lı ğım da xü su si yer tu tur. Çı-
raq qa la da öz möh tə şəm li yi ilə 
diq qə ti mi çək miş di. Sa də cə, bu 
möh tə şəm li yi tab lo ya kö çür mək 
üçün onu can lı gö rüb, hiss et mək 
la zım idi və se vi ni rəm ki, o hü-
dud suz gö zəl lik lə baş-ba şa qa lıb, 
onu təs vi rə nail ol dum. Qa laal tı ya 
qal xan da ha va du man lı idi, bu na 
gö rə də bu ra yad da şı ma du man 
ara sın da giz lə nən alın maz qa la 
ki mi həkk olun du. Dü şü nü rəm ki, 
nəin ki rəs sa mın, ümu mi lik də bü-
tün in san la rın tə biət lə öz ün siy yət 
for ma sı var və onun təs vir həl li 
ha mı da fərq li dir...”.

...Rəs sam la rın əsər lə ri ni iz lə-
yər kən ya dı ma bən zər siz üs lu-
bu ilə in san lı ğı hə lə də hey rət-
də sax la yan Pab lo Pi kas so nun 
“Mən ax tar mı ram, mən ta pı ram” 
söz lə ri düş dü. Hə qi qə tən də, 
əsl rəs sam təs vi rə kö çü rən yox, 
onun ya ra dı lış sir ri nə va rıb də rin 
qat la rın da kı la rı ta pıb rəng lə rin 
di li ilə “de yən dir”. 

Həmidə Nizamiqızı

Payıza rəng qatan çalarlar
Qalaaltıda gerçəkləşən “XAZART” incəsənət simpoziumundan yadda qalanlar

Dəniz səviyyəsindən 2300 metr yüksəklikdə
Döv  lət Tu  rizm Agent  li  yi (DTA) Qu  ba 
ra  yo  nun  da  kı “Xı  na  lıq” Döv  lət Ta  rix-
Me  mar  lıq və Et  noq  ra  fi  ya Qo  ru  ğun  da 
apa  rı  lan tə  mir-bər  pa, ye  ni  dən  qur  ma 
iş  lə  ri  nə ba  xış məq  sə  di  lə okt  yab  rın 
14-də me  diatur təş  kil edib.

DTA-nın səd  ri Fuad Na  ğı  yev də  niz 
sə  viy  yə  sin  dən təx  mi  nən 2300 metr yük -
sək  lik  də yer  lə  şən və qı  şı sərt ke  çən Xı -
na  lıq kən  di əra  zi  sin  də uç  qun  la  rın baş 
ver  di  yi  ni, ev  lə  rin is  tis  mar müd  də  ti  nin 
bit  mə  si sə  bə  bin  dən təh  lü  kə  siz  lik ami  li 
nə  zə  rə alı  na  raq zə  ru  ri təd  bir  lə  rin gö  rül -
dü  yü  nü de  yib. Bil  di  rib ki, kənd  də ilin 4-5 ayı 
ər  zin  də ti  kin  ti iş  lə  ri  nin apa  rıl  ma  sı müm  kün -
dür və bu sə  bəb  dən tə  mir-bər  pa iş  lə  ri mər -
hə  lə  li şə  kil  də ic  ra edi  lir.

Xı  na  lıq  da 200-ə ya  xın evin 155-i kən  din 
qə  dim his  sə  sin  də yer  lə  şir və ənə  nə  vi üsul  la 

ti  ki  lib. Təh  lü  kə  li və  ziy  yət  də olan 60 evin tə  mir 
və bər  pa  sı ilə bağ  lı la  yi  hə  lən  dir  mə iş  lə  ri apa -
rı  lıb. 2020-2021-ci il  lər  də qə  za  lı və  ziy  yət  də 
olan 16 ev tə  mir-bər  pa edi  lib, on  la  rın bü  növ  rə 
və di  var  la  rı güc  lən  di  ri  lib. Uç  ma təh  lü  kə  si olan 
di  var  lar sö  kü  lə  rək ye  ni  dən ti  ki  lib, dam ör  tük  lə -

ri sö  kü  lə  rək yer  li ti  po  lo  gi  ya  ya uy  ğun ye  ni  dən 
qu  ru  lub, qa  pı və pən  cə  rə  lər ye  ni  lə  nib. Növ  bə -
ti mər  hə  lə  də da  ha 44 evin tə  mi  ri ilə bağ  lı qə -

rar ve  ri  lib. Ha  zır  da 12 evin əsas  lı şə  kil  də 
tə  mir-bər  pa  sı apa  rı  lır. Gə  lən il ha  va şə  raiti 
im  kan ver  di  yi ay  lar  da da  ha 32 evin tə  mir-
bər  pa iş  lə  ri apa  rı  la  caq.

Qeyd edək ki, Xı  na  lıq Qu  ba ra  yon mər -
kə  zin  dən 60 km mə  sa  fə  də yer  lə  şir. Na  zir -
lər Ka  bi  ne  ti  nin 2001-ci il  də qə  bul olu  nan  
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı əra  zi  sin  də 
döv  lət mü  ha  fi   zə  si  nə gö  tü  rül  müş da  şın -
maz ta  rix və mə  də  niy  yət abi  də  lə  ri  nin 
əhə  miy  yət də  rə  cə  lə  ri  nə gö  rə böl  gü  sü  nün 
təs  diq edil  mə  si haq  qın  da” qə  ra  rı  na uy  ğun 
ola  raq Xı  na  lıq kən  di dün  ya əhə  miy  yət  li 
abi  də ki  mi döv  lət tə  rə  fi n  dən qo  ru  nur.

2022-ci ilin fev  ra  lın  da Döv  lət Tu  rizm 
Agent  li  yi tə  rə  fi n  dən “Xı  na  lıq mə  də  ni land  şaf -
tı və köç yo  lu” ad  lı no  mi  na  si  ya sə  nə  di ha  zır -
la  na  raq Dün  ya İr si Si  ya  hı  sı  na da  xil edil  mə  si 
üçün UNES  CO-nun Dün  ya İrs Ko  mi  tə  si  nə 
təq  dim edi  lib.

“Müstəqilliyimiz əbədidir!” 
İstiqlal Muzeyində ədəbi-bədii tədbir

Azər bay can 
İs tiq lal Mu ze yi 
və Gənc lə rin 
Res pub li ka 
Bə dii Ya ra dı cı-
lıq Evi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə 
okt yab rın 14-də 
“Müs tə qil li yi miz 
əbə di dir!” ad lı 
ədə bi-bə dii təd-
bir ke çi ri lib.

18 okt yabr – Müs tə qil li yin Bər pa sı Gü nü nə həsr olun muş təd-
bir də bu gü nün ta ri xi əhə miy yə tin dən da nı şı lıb. Bil di ri lib ki, 1991-
ci ilin 18 okt yab rın da Azər bay can Res pub li ka sı 1918-1920-ci il lər-
də möv cud ol muş Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin va ri si ola raq 
döv lət müs tə qil li yi ni bər pa edib.

Vur ğu la nıb ki, müs tə qil li yi nin bər pa sın dan ötən 31 il də Azər-
bay can bö yük ta ri xi in ki şaf yo lu ke çib. Ar tıq iki il dir ki, Azər bay-
ca nın əbə di müs tə qil li yi nin sə da sı doğ ma Qa ra bağ dan da gə lir.

Təd bir də Gənc lə rin Res pub li ka Bə dii Ya ra dı cı lıq Evi nin mu si qi 
dər nək lə ri uşaq la rı nın ifa sın da və tən pər vər lik möv zu sun da mah-
nı lar səs lə nib.

Son da təd bir iş ti rak çı la rı Azər bay can İs tiq lal Mu ze yi nin eks-
po zi si ya sı və elə cə də 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də Azər bay-
ca nın əra zi bü töv lü yü və su ve ren li yi uğ run da qəh rə man ca sı na 
şə hid lik zir və si nə yük sə lən pol kov nik-ley te nant Əf qan Ab du rah-
ma nov, ma yor Rü fət Əs gə rov, To fi q Kə ri mov, tibb xid mə ti ley-
te nan tı Tur qut Xə lil bəy li, gi zir Ni cat Sə mə dov, Təb riz Qa sı mov, 
əs gər Sər xan Hə sə nov və Mus ta fa Ba ba ye vin mu ze yin fon dun-
da qo ru nan şəx si əş ya la rı nın nü ma yiş olun du ğu sər gi ilə ta nış 
ol du lar.

Təd bir də Döv lət Sər həd Xid mə ti xü su si mək tə bi nin kur sant la rı, 
“ASAN Kö nül lü lər” iş ti rak edib lər.



Üzeyir Hacıbəylinin Ev-Muzeyinin kollektivi Milli Məclisin deputatı, 
Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlıya bacısı 

Səmayə xanımın
vəfatı ilə əlaqədar dərin hüznlə başsağlığı verir. 

Allah rəhmət eləsin.
***

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının rəhbərliyi və kollektivi 
Əməkdar artistlər Leyli Vəliyeva və Güşvər Şərifova bacılarına ataları 

Fətulla Şərifovun
vəfatı ilə əlaqədar dərin hüznlə başsağlığı verir. 

Allah rəhmət eləsin.
***

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının rəhbərliyi və kollektivi 
teatrın aktrisası Könül Əbilovaya anası 

Səkinə xanımın
vəfatı ilə əlaqədar dərin hüznlə başsağlığı verir. 

Allah rəhmət eləsin.
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MƏDƏNİYYƏT

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

155 il əv vəl...
18 okt yabr 1867-ci il də Ru si ya dan sa tın alı nan Al yas ka rəs mən 

ABŞ-ın əra zi si elan edi lib. Ru si ya İm pe ri ya sı Se na tı hə min ilin 30 
mar tın da im za lan mış mü qa vi lə ni təs diq et dik dən son ra mü va fiq pro-
to kol ABŞ rəs mi lə ri nə təq dim edi lib. Ru si ya səy yah la rı tə rə fin dən kəşf 
olu nan və im pe ri ya nın əra zi si elan edi lən Al yas ka (1,5 mil yon kvad rat 
ki lo metr) o dövr üçün bö yük məb ləğ sa yı lan 7,2 mil yon dol la ra (qı zıl-
la) ABŞ-a sa tıl mış dı. Mə sə lə ABŞ Konq re sin də mü za ki rə olu nar kən 
bir sı ra qa nun ve ri ci lər tə şəb bü sün müəl li fi olan döv lət ka ti bi Vil yam 
St ru var dı öl kə nin və saiti ni “nə həng buz la ğa gö rə” is raf da it ti ham et-
miş di. İl lər son ra bu buz laq la rın ara sın da zən gin neft ya taq la rı aş kar-
lan dı. 18 okt yabr ABŞ-da “Al yas ka gü nü” ki mi qeyd edi lir.

111 il əv vəl...
18 okt yabr 1911-ci 

il də Os man lı ilə İta li ya 
ara sın da Li vi ya uğ run da 
ge dən mü ha ri bə nin ba-
şa çat ma sı na dair sülh 
sa zi şi im za la nıb. Sa zi şə 
əsa sən, Os man lı pay taxt 
Tri po li də da xil ol maq-
la Li vi ya nın bir his sə si ni 
İta li ya nın nə za rə ti nə keç-
mə si nə ra zı la şıb, İta li ya 
isə Ara lıq də ni zin də ki Do de kan (On iki ada) ada la rı nı Os man lı ya ve rib. 
La kin Os man lı nın zəif düş dü yü bu za man da ada la ra nə za rə ti Yu na nıs-
tan ələ ke çi rib.

101 il əv vəl...
18 okt yabr 1921-ci il də RSFSR tər ki bin də Krım Mux tar So vet So-

sialist Res pub li ka sı (mər kə zi Sim fe ro pol şə hə ri) ya ra nıb. 1944-cü il də 
Krım ta tar la rı Or ta Asi ya ya sür gün edil di, bir il son ra vi la yə tin mux ta-
riy yət sta tu su ləğv edil di. 1954-cü il də Uk ray na nın Ru si ya ya bir ləş mə-
si nin 300 il li yi mü na si bə ti lə SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma-
nı na (19 fev ral) əsa sən, Krım Uk ray na SSR-ə ve ril di. Krım ta tar la rı nın 
bö yük his sə si isə öz tor paq la rı na dö nə bil mə di. 2014-cü il də Ru si ya 
Krım da ək sə riy yət təş kil edən rus əha li ara sın da re fe ren du mu əsas 
gö tü rə rək Krı mı il haq et di.

99 il əv vəl...
20 okt yabr 1923-cü il də Azər bay can SSR Mər kə zi İc raiy yə Ko mi-

tə si “Ye ni Azər bay can əlif ba sı nın döv lət əlif ba sı ki mi ta nın ma sı haq-
qın da” dek ret qə bul edib. Bir il əv vəl MİK la tın əlif ba sı nın ərəb əlif ba sı 
ilə bə ra bər hü qu qa ma lik ol ma sı haq qın da dek ret vermş di. La tın qra-
fi ka lı əlif ba ya tam ke çid 1929-cu il də real laş dı. 1939-cu il də onu ki ril 
əlif ba sı əvəz lə di.

41 il əv vəl...
20 okt yabr 1981-ci 

il də Min gə çe vir də res-
pub li ka ener ge ti ka sı nın 
flaq ma nı – “Azər bay can” 
İs ti lik Elekt rik Stan si ya-
sı nın (İES) bi rin ci blo ku 
is ti fa də yə ve ri lib. İn şa sı 
1974-cü il də baş la nan 
stan si ya Hey dər Əli ye vin 
Azər bay ca na rəh bər lik 
et di yi döv rün ən möh tə-
şəm ti kin ti si dir, son il lə rə dək öl kə nin ener ji tə lə ba tı nın ya rı sı nı (2400 Mvt) 
tə min edir di. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 2004-cü il də im za la dı ğı fər ma na 
əsa sən, 20 okt yabr Azər bay can da “Ener ge tik lər gü nü” ki mi qeyd olu nur.

31 il əv vəl...
18 okt yabr 1991-ci il də Azər bay can Par la men ti – Ali So vet  “Azər-

bay can Res pub li ka sı nın döv lət müs tə qil li yi haq qın da” Kons ti tu si ya Ak tı 
qə bul edib. Kons ti tu si ya Ak tı Azər bay ca nın müs tə qil li yi ni bər pa et mə si 
ba rə də Ali So ve tin 1991-ci il 30 av qust ta rix li Bə yan na mə si nin da va mı 
ola raq qə bul olu nub. 6 fə sil dən iba rət sə nə din pream bu la sın da Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 1918-1920-ci il lər Xalq Cüm hu riy yə ti nin va ri-
si ol du ğu, Kons ti tu si ya Ak tı nın Azər bay can Mil li Şu ra sı nın 1918-ci il 28 
may ta rix li İs tiq lal Bə yan na mə si nə əsas lan dı ğı vur ğu la nır dı. “Müs tə qil lik 
Gü nü” haq qın da Azər bay can Res pub li ka sı nın Qa nu nu na (15 okt yabr 
2021-ci il) əsa sən, 18 okt yabr Müs tə qil li yin Bər pa sı Gü nü elan edi lib.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

İsraildə “Şuşa yəhudilərin gözü ilə” sənədli filmi təqdim edilib
İsrailinNetanyaşəhərində“Şuşayəhudi
ləringözüilə”adlısənədlifilmintəqdimat
mərasimikeçirilib.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə sin dən bil-
di ri lib ki, şə hər Mə də niy yət Mər kə zin də baş 
tu tan təd bir “ka nal24.az” in ter net ka na lı nın 
baş re dak to ru Səadət Şü kü ro va-İs raelo vun 
təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib.

Təd bi rin əv və lin də Sal man Ra baevin ka-
man ça da ifa et di yi hə zin Azər bay can mu si-
qi si nin mü şa yiəti ilə Və tən mü ha ri bə si şə hid-
lə ri nə və Zə fər Gü nü nə həsr olun muş şeir lər 
səs lən di ri lib. 

Səadət Şü kü ro va İs raelov, “Azİz” İs rail-
Azər bay can Bey nəl xalq As so siasi ya sı nın 

pre zi den ti Lev Spi vak, Azər bay ca nın İs rail-
də ki tu rizm nü ma yən də li yi nin rəh bə ri Cə mi-
lə Ta lıb za də, is rail li jur na list, po li to loq Rey çel 
Av ra ham, “Azİz” Azər bay can Mə də niy yət 
Mər kə zi nin di rek to ru Ye ga nə Sal man və di-
gər çı xış edən lər mü zəf ər Ali Baş Ko man dan 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə tor paq la rı mı zı er-
mə ni iş ğa lın dan azad edən rə şa dət li Azər-
bay can Or du su və qəh rə man şə hid lə ri miz lə 
qü rur duy duq la rı nı bil di rib lər.

Təd bir də Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin 
Gən cə, Bər də, Min gə çe vir, Go ran boy və Tər-
tə rə ra ket zər bə lə ri nin ağır nə ti cə lə ri ni əks et-
di rən fo tos layd da nü ma yiş et di ri lib.

Son ra “Şu şa yə hu di lə rin gö zü ilə” sə nəd-
li fil mi gös tə ri lib. Film də tor paq la rı mız azad 

edil dik dən son ra Şu şa şə hə ri nə sə fər edən 
və Dün ya Azər bay can lı la rı nın Şu şa da ke-
çi ril miş V Qu rul ta yın da iş ti rak edən yə hu di 
ic ma sı nın nü ma yən də lə ri öz təəs sü rat la rı nı 
bö lü şüb lər.

DaşkənddəkiHeydərƏliyevadınaAzərbaycanMədəniyyət
Mərkəzinin(AMM),AzərbaycanRespublikasıMədəniy
yətNazirliyinin,MilliMəclisinMədəniyyətkomitəsininvə
ÖzbəkistanınbirsıraqurumlarınıniştirakıiləÖzbəkistanda

növbəti“Azərbaycanmədəniyyətivəədəbiyyatıgünləri”keçirilir.

Mə də niy yət və ədə biy yat gün-
lə ri çər çi və sin də AMM-də Azər-
bay ca nın Əmək dar ar tis ti, dost 
öl kə də mil li rəqs lə ri mi zin təb li ği-
nə töh fə lər ver miş Kay keb (Köv-
kəb) Əli ye va nın büs tü nün açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib. Mə ra sim də 
Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə-
si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va, di-
gər qo naq lar, Öz bə kis ta nın mə-
də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri 
iş ti rak edib lər.

Təd bir də K.Əli ye va haq qın da 
vi deofilm nü ma yiş olu nub. AMM-
in di rek to ru Sa mir Ab ba sov, mil lət 
və ki li Qə ni rə Pa şa ye va, “Öz bə-
kis tan-Azər bay can” Dost luq Cə-
miy yə ti nin ic ra çı di rek to ru Er kin 
Nu rid di nov K.Əli ye va nın hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan söz açıb lar.

Qeyd edi lib ki, əs lən azər bay-
can lı olan Köv kəb Əli ye va 1935-
ci il də İra nın Məş həd şə hə rin də 
ana dan olub. Son ra ailə si Öz bə-
kis ta na kö çüb. O, Daş kənd Döv-
lət Xo reoq ra fi ya Mək tə bi ni bi ti rib. 

K.Əli ye va uzun il lər Öz bə kis tan da 
Azər bay can mə də niy yə ti ni təb-
liğ edib, dias po ru mu zun fəal üz-
vü olub. Təş kil et di yi dər nək lər də 
yüz lər lə azər bay can lı, öz bək uşaq 
və gən cə rəqs lə ri mi zi öy rə dib. 
Mə də niy yə ti mi zin təb li ğin də xid-
mət lə ri nə gö rə 2010-cu il də Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin sə rən ca mı 
ilə “Azər bay ca nın Əmək dar ar tis ti” 
fəx ri adı na la yiq gö rü lüb. Öz bə kis-
ta nın “Dost luq”, “Şöh rət” və “Müs-
tə qil lik” or den lə ri nə la yiq gö rü lüb.

Hey dər Əli yev adı na AMM 
nəz din də “Azər bay can qız la rı” 
an samb lı nın ya ra dı cı sı olan rəq-
qa sə nin adı və fa tın dan son ra bu 
kol lek ti və ve ri lib. AMM-in tə şəb-
bü sü ilə K.Əli ye va nın ya şa dı ğı 
bi na ya onun ba rel ye fi vu ru lub.

Çı xış lar dan son ra K.Əli ye va-
nın büs tü nün üzə rin dən ağ ör pək 
gö tü rü lüb. Büst AMM-in si fa ri şi 
ilə Öz bə kis ta nın Xalq rəs sa mı 
Ma ri ya Bo ro di no va tə rə fin dən 
ha zır la nıb.

***
Öz bə kis tan da “Azər bay can 

mə də niy yə ti və ədə biy ya tı gün-
lə ri” çər çi və sin də Hey dər Əli yev 
adı na AMM Daş kənd də ki Ab dul-
la Qa di ri Xa ti rə Mu ze yi ilə bir gə 
“Rep res si ya qur ban la rı – Hü seyn 
Ca vid və Ab du rauf Fit rət: maarif-
çi zi ya lı lar və mil li-azad lıq car çı-
la rı” möv zu sun da təd bir ke çi rib.

Təd bir də çı xış edən mu ze-
yin di rek tor müavi ni Möv lu da 
Amo no va Azər bay can və öz bək 
ədib lə ri Hü seyn Ca vid və Ab du-
rauf Fit rə tin hə ya tı və ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da mə lu mat ve rib, on la rın 
ox şar ta le lə rin dən söz açıb.

Hey dər Əli yev adı na AMM-in di-
rek to ru Sa mir Ab ba sov çı xı şın da 
hər iki ədi bin əsas qa yə lə ri nin öz 
və tən lə ri ni azad gör mək ol du ğu-
nu söy lə yib. Qeyd edib ki, məhz 
bu sə bəb dən on lar təz yiq lə rə, tə-
qib lə rə, rep res si ya la ra mə ruz qa-
lıb lar. Rep res si ya qur ban la rı nın 
xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə sin dən 
söz açan S.Ab ba sov 1981-ci il də 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin tə şəb-
bü sü ilə Hü seyn Ca vi din nə şi nin 
Si bir dən Azər bay ca na gə ti ri lə rək 
dəfn edil di yi ni bil di rib.

Ya zı çı, ədə biy yat şü nas Dav ron 
Ra cab Azər bay can və öz bək xalq-
la rı nın zi ya lı la rı ara sın da möh kəm 
dost luq əla qə lə ri nin ol du ğu nu, 
ədə biy ya tı mı zın isə bir-bi rin dən 
bəh rə lən di yi ni vur ğu la yıb. O, Hü-
seyn Ca vid və Ab du rauf Fit rət ki-
mi şəx siy yət lə rin iri si nin təb li ği və 
gənc nəs lə ta nı dıl ma sı na gö rə 
AMM-ə tə şək kü rü nü bil di rib.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko-
mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye-
va hə lə ötən əs rin əv vəl lə rin də 
Hü seyn Ca vi din dram əsər lə ri nin 
Öz bə kis tan da ta ma şa ya qo yul-
du ğu nu diq qə tə çat dı rıb. Qeyd 
edib ki, Hü seyn Ca vid də, Mi ka-
yıl Müş fiq də, Ab du rauf Fit rət də, 
Çol pan da, di gər ədib lə ri miz də 
Tu ran ide ya la rı uğ run da mü ba-
ri zə apa rıb lar, hə yat la rı nı mil lət 
üçün fə da edib lər.

Qə ni rə Pa şa ye va mu ze yə 
Azər bay can nü ma yən də he yə ti 
adın dan İrə van xan lı ğı nın xə ri tə-
si ni hə diy yə edib.

Təd bir dən son ra Qə ni rə Pa şa-
ye va həm müəl li fi ol du ğu “İtirdiyim 
xoşbəxtlik” (“Qa ra bağ he ka yə lə ri”) 
ki ta bı nın öz bək di lin də nəş ri ni oxu-
cu lar üçün im za la yıb.

Türk xalqları tarixinin 
görkəmli tədqiqatçısı

BakıdakıRusEvindəməşhurtarix
çi,şərqşünas,yazıçıLevQumilyovun
(19121992)110illiyinəhəsredilmiş
dəyirmimasakeçirilib.

Ru  si  ya İn  for  ma  si  ya-Mə  də  niy  yət Mər  kə -
zi  nin (RİMM) mət  buat xid  mə  tin  dən ve  ri  lən 
mə  lu  ma  ta gö  rə, təd  bir  də po  li  to  loq, jur  na -
list Alek  sandr Kos  tin və Ba  kı Slav  yan Uni -
ver  si  te  ti  nin do  sen  ti El  şa  nə Ağa  sı  ye  va ali-
min əsər  lə  ri, onun et  no  ge  nez nə  zə  riy  yə  si  , 
türk xalq  la  rı   ta  ri  xi  nin öy  rə  nil  mə  si  nə ver  di  yi 
bö  yük töh  fə  lər haq  qın  da məruzə ilə çı  xış 
edib  lər.

Təd  bir  də Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin 
(BDU) tə  lə  bə  lə  ri, ümum  təh  sil mək  təb  lə -
ri  nin və ali mək  təb  lə  rin müəl  lim  lə  ri iş  ti  rak 
edib  lər. BDU tə  lə  bə  lə  ri  nə “Ədə  bi qo  naq 
ota  ğı” la  yi  hə  sin  də iş  ti  rak et  dik  lə  ri  nə gö  rə 
tə  şək  kür  na  mə  lər təq  dim olunub.

Buker mükafatının qalibi elan olunub
İngilisdilindəədəbiyyat
üzrəənnüfuzlutəltifsayı
lanBukermükafatının(The
BookerPrize)mükafatının
2022ciilüzrəqalibiəslən
şrilankalıyazıçıŞehanKa
runtilakaolub.O,“MaaliAl
meydanınyeddiayı”roma
nınagörəmükafatalayiq
görülüb.Mükafatoktyabrın
17dəkeçirilənmərasimdə
yazıçıyatəqdimedilib.

Şe han Ka run ti la ka 1975-
ci il də Şri-Lan ka da ana dan olub. Ya zı çı nın 
2010-cu il də nəşr olu nan “Çin li: Pra di pe Met-
yu haq qın da əf sa nə” ro ma nı “Bri ta ni ya Bi li yi 
Fon du”nun mü ka fa tı nı qa zan mış dı.

Bu ker mü ka fa tı 1968-ci il də Bu ker-Mak-
kon nel (Booker, Mc Con nel) qi da şir kə ti nin 
dəs tə yi ilə tə sis edi lib. İn gi lis di lin də ya zan 
müəl lifl ə rə ve ri lən mü ka fa tın məb lə ği 50 min 
funt- ster linq dir.

2005-ci il də Al ma ni ya nın 
“Man Group” şir kə ti nin də 
dəs tə yi ilə Bu ker mü ka fa tı-
na əla və ola raq “Bey nəl xalq 
Bu ker mü ka fa tı” (The İn ter-
na tional Man Booker Pri ze) 
da tə sis edi lib. Bu mü ka fat 
in gi lis di li nə tər cü mə olun muş 
və Bö yük Bri ta ni ya da çap 
edil miş əsər lə rə ve ri lir. Onun 
da məb lə ği 50 min funt- ster-
linq dir və müəl lif ilə əsə rin 
tər cü mə çi si ara sın da bə ra bər 
bö lü nür.

Bu il “Bey nəl xalq Bu ker mü ka fa tı”na hin dis-
tan lı ya zı çı Qi tan ca li Şri (Geetan ja li Sh ree) 
və onun hind di lin də yaz dı ğı “Qum mə zar” 
ro ma nı nı in gi lis cə yə (Tomb of Sand) çe vi rən 
Dey zi Ro kuell (Daisy Rock well) la yiq gö rü-
lüb lər. Xa tır la daq ki, 2022-ci il üz rə  “Bey nəl-
xalq Bu ker mü ka fa tı”nın qa lib lə ri ma yın 26-
da elan edil miş di.

V.Kamal

Özbəkistanda Azərbaycan mədəniyyəti və 
ədəbiyyatı günləri keçirilir

“İnqmar Berqmanla üzbəüz”
Dünya şöhrətli rejissorun filmləri 

nümayiş olunacaq
BakıdagörkəmliİsveçrejissoruİnqmarBerqmanın(19182007)
seçməfilmlərininnümayişitəşkilolunacaq.“İnqmarBerqmanla
üzbəüz”adlılayihəAzərbaycanKinematoqrafçılarİttifaqının(AKİ)
İsveçKrallığınınölkəmizdəkisəfirliyiiləəməkdaşlığıçərçivəsində
reallaşacaq.

1, 8, 15 və 22 no yabr ta rix lə rin də saat 19:00-da “Azər bay can” ki-
no teat rın da re jis so run “Pı çıl tı lar və qış qı rıq lar”, “Yed din ci mö hür”, 
“Fan ni və Alek sandr”, “Per so na” film lə ri ori ji nal dil də, azər bay can ca 
və in gi lis cə alt ya zı lar la nü ma yiş et di ri lə cək.

Təq di mat la rın mo de ra tor la rı AKİ İda rə He yə ti nin üz vü, sə nət şü nas 
Na dir Bə də lov və ki no şü nas Sev da Sul ta no va ola caq.

Dün ya ki no ta ri xin də özü nə məx sus dəst-xət ti ilə se çi lən İ.Berq man 
film lə rin də in san psi xo lo gi ya sı nın də rin lik lə ri nə var maq dan çə kin mir, ki-
no di li nin sər həd lə ri ni ge niş lən di rir. O, bü tün film lə rin də, de mək olar ki, 
in san və Ya ra dan mü na si bət lə rin də ki prob lem lə ri ön pla na çə kir, bir sı ra 
mə nə vi möv zu la rı sərt şə kil də ki no di li nə çe vi rir. Re jis so run uşaq lıq trav-
ma la rı, xa ti rə lə ri də hər fil min də müəy yən qə dər özü nü bü ru zə ve rir.

Lalə

İstanbulda Turan Manafzadənin solo konserti

İ
stanbuldaAzərbaycanın
Əməkdarartisti,dirijor,
bəstəkarvəpianoçuTu
ranManafzadəninsolo

konsertikeçirilib.Konsert
proqramıTürkiyəninMə
dəniyyətvəTurizmNazirli
yinin“BəyoğluMədəniyyət
Yolu”festivalıçərçivəsində
İstanbulun“GrandPera”
səhnəsindəbaştutub.

Kon sert ba rə də da nı san 
Tu ran Ma naf za də səs lən di-
ri lən əsər lə rin ək sə riy yə ti nin 
söz və mu si qi si nin özü nə 
aid ol du ğu nu bil di rib: “Proq-

ra ma aran ji man et di yim xalq mah nı la rı da da xil edil miş di. Bun dan 
əla və, Fik rət Əmi ro vun ana dan ol ma sı nın 100 il li yi mü na si bə ti lə 
re per tuarı ma onun “Mən sə ni ara ram” əsə ri ni də əla və et dim. Da hi 
bəs tə ka rı mız haq qın da din lə yi ci lə rə mə lu mat ver dim. Sa lo nu dol-
du ran sə nət se vər lər Azər bay can mu si qi si ni bö yük se vinc və ma-
raq la qar şı la dı, mə nim lə bir gə oxu du lar”.
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