
Okt yab rın 20-də iş ğal dan qur tu-
lu şu nun ikin ci il dö nü mü ta mam 
olan Zən gi lan da tək cə bu böl gə-
mi zin de yil, ümu mi lik də Azər bay-

ca nın in ki şa fı, elə cə də yer ləş di yi miz 
coğ ra fi ya nın gə lə cək mən zə rə si üçün 
müs təs na önəm kəsb edən Azər bay-
can-Tür ki yə bir lik və bə ra bər li yi üçün 
əla mət dar olan ha di sə lər ger çək lə şib.

Şər qi Zən gə zu run ha va qa pı sı olan Zən gi-
lan Bey nəl xalq Ha va Li ma nı Azər bay can və 
Tür ki yə pre zi dent lə ri İl ham Əli yev və Rə cəb 
Tay yib Ər do ğa nın iş ti ra kı ilə is ti fa də yə ve ri-
lib.

Pre zi dent lər ha va li ma nı nın rəm zi açı lı şı-
nı bil di rən len ti kə sib lər. Zən gi lan Bey nəl xalq 
Ha va Li ma nı nın rəm zi açar la rı pre zi dent lə rə 
təq dim edi lib.

Döv lət baş çı la rı ha va li ma nın da ya ra dı lan 
şə rait lə ta nış olub lar. “Azər bay can Ha va Yol-
la rı” QSC-nin pre zi den ti Ca han gir Əs gə rov 
Azər bay can və Tür ki yə pre zi dent lə ri nə ha va 
li ma nı ba rə də mə lu mat ve rib.

Bil di ri lib ki, Zən gi lan Bey nəl xalq Ha va Li-
ma nı nın as falt-be ton ör tük lü uçuş-en mə zo-
la ğı nın uzun lu ğu 3 min metr, eni isə 60 metr 
təş kil edir. Ha va li ma nı bü tün növ təy ya rə lə ri, 
o cüm lə dən ge niş göv də li ağır yük təy ya rə lə-
ri ni qə bul edə cək. Uçuş la rın təh lü kə siz li yi nin 
tə min edil mə si üçün ICAO-nun bey nəl xalq 
tə ləb lə ri nə uy ğun ola raq müasir aero na vi qa-
si ya dəs tək sis tem lə ri tət biq edi lib.

Qeyd edək ki, Zən gi lan Bey nəl xalq Ha va 
Li ma nı Qa ra ba ğın mü hüm nəq liy yat qov şa-
ğı na çev ril mə si ni şərt lən di rən əsas ob yekt-
lər dən dir. Həm çi nin bu ha va li ma nı Zən gə-
zur dəh li zi nin ha va nəq liy ya tı inf rast ruk tu ru 
ilə güc lən di ril mə si ba xı mın dan st ra te ji əhə-
miy yət kəsb edir. Gö rü lən iş lə rin sü rə ti bu ra-
nın bey nəl xalq nəq liy yat-lo gis ti ka mər kə zi nə 
çev ri lə cə yi gü nü ya xın laş dır maq da dır.

Zən gi lan Bey nəl xalq Ha va Li ma nı 2021-ci 
il də açı lan Fü zu li ha va li ma nın dan son ra iş-
ğal dan azad olu nan əra zi lər də is ti fa də yə ve-
ri lən bey nəl xalq sta tus lu ikin ci aero port dur. 
Üçün cü ha va li ma nı La çın ra yo nu əra zi sin də 
in şa olu nur.

***
Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev və 

Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan 
Zən gi lan ra yo nun da “Dost Aq ro park” ağıl lı 
kənd tə sər rü fa tı komp lek si nin bi rin ci mər hə-

lə si nin açı lı şın da iş ti rak edib lər. Xa tır la daq 
ki, komp lek sin tə mə li 2021-ci ilin okt yab rın-
da iki pre zi den tin iş ti ra kı ilə qo yu lub.

Döv lət baş çı la rı na mə lu mat ve ri lib ki, la-
yi hə nin bi rin ci mər hə lə sin də in zi ba ti bi na lar, 
5200 kvad rat metr lik qa pa lı, 113 min kvad rat-
metr lik açıq tip li hey van dar lıq komp leks lə ri, 
so sial ob yekt lər, ka fe, ki no teatr, is ti ra hət zo-
na sı, üz gü çü lük ho vu zu, xid mə ti he yə tin ya-
şa yı şı üçün bi na lar ti ki lib.  Komp lek sə 3500 
baş cins qa ra mal gə ti ri lib və əkin çi lik məh-
sul la rı nın is teh sa lı hə ya ta ke çi ri lib. Pre zi-
dent lə rin iş ti ra kı ilə ötən il əkin apa rı lan buğ-
da və ar pa nın bi çi ni ba şa çat dı rı lıb.

İl ham Əli yev və Rə cəb Tay yib Ər do ğan 
“Dost Aq ro park”da is teh sal olu nan ət məh-
sul la rı nın pa ket lə ri nin üzə ri nə “Ma de in Ka-
ra bağ” eti ket lə ri nin ilk nü mu nə lə ri ni vu rub lar.

Döv lət baş çı la rı “Dost Aq ro park”ın nəz din-
də ya ra dı lan Zən gə zur ağır at le ti ka klu bu-
nun açı lı şın da da iş ti rak edib lər. Tür ki yə nin 
və Azər bay can at let lə ri, klu bun hə vəs kar id-
man çı la rı pre zi dent lər lə söh bət edib lər.

Son ra kon sert proq ra mı təq dim edi lib və 
komp leks ba rə də vi deoçarx nü ma yiş olu nub. 

Pre zi dent lər təd bir də çı xış edib lər. “Bu 
gün Zən gi lan ra yo nu nun ta ri xin də unu dul-
maz bir gün dür. Qar daş öl kə nin sa yın Cüm-
hur baş qa nı, qar da şım Rə cəb Tay yib Ər-
do ğan Zən gi la na təş rif bu yu rub. Bu, bi zim 
üçün bö yük bay ram dır, bü tün Azər bay can 
xal qı üçün bö yük bay ram dır”, – de yə İl ham 
Əli yev bil di rib. 

Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, biz bir il bun dan 
əv vəl bu ra da idik, o za man bu ra boş sa hə idi: 
“Bu ra da “Aq ro park”ın tə mə li ni qoy duq. Bu 
gün ar tıq bu ra da gö rü lən iş lər lə ta nış olar kən 
bir da ha gör dük ki, Tür ki yə-Azər bay can bir li yi, 
dost lu ğu hər bir sa hə də özü nü gös tə rir və hər 
bir sa hə də gö zəl nə ti cə lər ve rir.

Bu gün Zən gi lan üçün xü su si bir gün dür. 
Düz iki il bun dan əv vəl okt yab rın 20-də Zən-
gi lan şə hə ri şan lı Azər bay can Or du su tə rə fi n-
dən iş ğal çı lar dan azad edil miş dir. Zən gi la nın 
27 il lik iş ğa lı so na çat mış dır. Məhz bu gün də 
Zən gi lan da ol ma ğı mız, əziz qar da şım la bə-
ra bər Zən gi lan Ha va Li ma nı nın və bu “Aq ro-
park”ın açı lı şı nı et mə yi miz, əl bət tə ki, xü su si 
mə na da şı yır... Xe yir li ol sun, uğur lu ol sun!”.

Tür ki yə Pre zi den ti də çı xı şın da vur ğu la yıb 
ki, mü ha ri bə ni gör müş və bu mü ha ri bə nə ti-
cə sin də in san la rın ya şa yı şı üçün ta ma mi lə 
ya rar sız ha la sa lın mış bu yer lər in di bə rə kət li 
tor paq la ra çev ri lib: “Gə lər kən İl ham qar da şım-
la bu ba rə də da nış dıq, in di qı sa vaxt da – iki-iki 
il ya rım ər zin də su an ba rı nı da in şa edə cə yik 
de di. Bu an bar sa yə sin də bu ra lar da ha bə rə-
kət li tor paq la ra çev ri lə cək... Səhv et mi rəm sə, 
Yu nus Əm rə şeir lə ri nin bi rin də ya zır dı ki, Al-
lah bir buğ da də nə sin dən, bir sün bül dən yüz 
min lər lə də nə ya ra dır. İn di bu ra da da bu nun 
bən zə ri ni gö rə cə yik. Bu sün bül lər, in şal lah, 
də nə lə rə çev ri lə cək və bu ra dan Azər bay ca na, 
Tür ki yə yə və bü tün dün ya ya gön də ri lə cək... 
İn şal lah, bu tor paq la rın bə rə kət li tor paq lar ola-
raq əbə di qal ma sı nı di lə yi rəm”.
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səh. 5

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

Gördüyümüz işlər birliyimizin nəticələridirCəbrayılda Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığının 
yeni səhifələrinin təməli qoyulub

Okt yab rın 20-də Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev və Tür ki-
yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan Ho ra diz-Ağ bənd də mir-
yo lu xət ti nin Cəb ra yıl ra yo nun dan ke çən his sə sin də yer lə şən 
Qum laq stan si ya sı nın tə mə li ni qo yub lar.

Döv lət baş çı la rı na la yi hə ba rə də mə lu mat ve ri lib. Bil di ri lib ki, 
2021-ci il də ic ra sı na baş la nı lan la yi hə nin 2023-cü ilin so nun da 
ye kun laş dı rıl ma sı nə zər də tu tu lur. 110,4 ki lo metr uzun lu ğun da 
yol xət ti bo yun ca 9 stan si ya (Ho ra diz, Mər can lı, Mah mud lu, Sol-
tan lı, Qum laq, Hə kə ri, Min ci van, Bar taz, Ağ bənd) fəaliy yət gös tə-
rə cək. Döv lət baş çı la rı na Ələt-Ağ bənd-Nax çı van-Qars də mir yo lu 
la yi hə si ba rə də də mə lu mat ve ri lib.

Pre zi dent lər da ha son ra Cəb ra yıl ra yo nu əra zi sin də ya ra dı la caq 
“Azər bay can-Tür ki yə Bey nəl xalq Me şə Tə lim Mər kə zi”, “Ağıl lı Ting-
çi lik” və “Dost luq Me şə si” Komp lek si nin tə məl qoy ma mə ra si min də 
iş ti rak edib lər. Mə lu mat ve ri lib ki, hər iki la yi hə iş ğal dan azad edil-
miş əra zi lər də 2021-ci il də qə bul edil miş Azər bay can-Tür ki yə/Qa-
ra bağ Təd bir lər Pla nı na uy ğun ola raq hə ya ta ke çi ri lir. Bu məq səd lə 
yer li və tür ki yə li mü tə xəs sis lər lə bir lik də Cəb ra yıl ra yo nu nun Şü-
kür bəy li-Cəb ra yıl-Had rut yo lu nun ət ra fın da 40 hek tar əra zi se çi lib. 
Mə ra sim də komp lek sin əra zi si nə 15 baş cey ran bu ra xı lıb.

Okt yab rın 20-də Cəb ra yıl şə hə rin də Tür ki yə Pre zi den ti nin rəs-
mi qar şı lan ma mə ra si mi ke çi ri lib. İki öl kə nin bay raq la rı nın dal ğa-
lan dı ğı mey dan da fəx ri qa ro vul dəs tə si dü zü lüb.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb 
Tay yib Ər do ğa nı qar şı la yıb. Fəx ri qa ro vul dəs tə si nin rəisi Tür ki yə 
Pre zi den ti nə ra port ve rib. Tür ki yə Pre zi den ti Azər bay can əs gər-
lə ri ni sa lam la yıb.

Azər bay can nü ma yən də he yə ti Tür ki yə Pre zi den ti nə, Tür ki yə nü-
ma yən də he yə ti Azər bay can Pre zi den ti nə təq dim olu nub. Tür ki yə nin 
və Azər bay ca nın Döv lət himn lə ri səs lən di ri lib. Fəx ri qa ro vul dəs tə si 
hər bi mar şın sə da la rı al tın da pre zi dent lə rin qar şı sın dan ke çib.

Qar şı lan ma mə ra si min dən son ra döv lət baş çı la rı nın tək bə tək 
gö rü şü olub. Gö rüş ba şa ça tan dan son ra pre zi dent lər mət buata 
bir gə bə ya nat lar la çı xış edib lər.

Tür ki yə Pre zi den ti nin Azər bay ca na sə fə ri okt yab rın 20-də ba-
şa ça tıb. Qar daş öl kə nin rəh bə ri  Zən gi lan aero por tun dan və tə nə 
yo la dü şüb.

Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoqa 
töhfələri UNESCO-da təsdiq edilib

Xə bər ver di yi miz ki mi, 5-19 
okt yabr ta ri xin də Pa ris də 
UNES CO-nun İc raiy yə Şu-
ra sı nın 215-ci ses si ya sı ke-
çi ri lib. Ses si ya nın son gü nü 
Azər bay ca nın təq dim et di yi 
“Ba kı Pro se si”: Da ya nıq lı 
Sülh və İn ki şaf na mi nə Mə-
də niy yət lə ra ra sı Dialo qun 
və So sial İnk lü ziv li yin Təş vi qi” 
ad lı qət na mə yek dil lik lə qə-
bul edi lib.

Bu nun la mə də niy yət lə ra ra sı dialo qun bey nəl xalq miq yas da 
təş vi qi is ti qa mə tin də öl kə miz tə rə fi n dən gö rü lən da vam lı iş lər 
nə ti cə sin də növ bə ti uğu ra im za atı lıb. Qət na mə də “Ba kı Pro se-
si”nin UNES CO-nun mə də niy yət lə ra ra sı dialoq sa hə sin də əsas 
proq ram la rı nın məq səd lə ri nə ver di yi töh fə ta nı nır, 2008-ci il dən 
eti ba rən “Ba kı Pro se si” çər çi və sin də irə li sü rül müş tə şəb büs və 
əl də edil miş nailiy yət lə rə is ti nad edi lir, ha be lə dö züm lü lük, mə-
də ni müx tə lifl  ik və mə də niy yət lə ra ra sı dialo qun təş vi qi məq sə di lə 
“Ba kı Pro se si”ni dəs tək lə mək lə bağ lı UNES CO Ka tib li yi, təş ki la-
tın üzv öl kə lə ri və əla qə dar tə rəf daş la ra mü ra ciət olu nur.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin tə şəb bü sü ilə 2008-ci il də əsa sı qo-
yul muş “Ba kı Pro se si” çər çi və sin də hə ya ta ke çi ril miş təd bir lər nə-
ti cə sin də Azər bay can dün ya da mə də niy yət lə ra ra sı dialo qun ən 
fəal təb li ğat çı la rın dan bi ri nə çev ri lib. 

davamı səh. 2-də

Səhnə fədaisi
XX əsr Tif lis Azər bay can ədə bi-mə də ni mü hi tin də xü su si 
xid mət lə ri olan teatr, sə nət xa dim lə rin dən bi ri də teatr 
ta ri xi mi zə gör kəm li akt yor və re jis sor ki mi da xil ol muş 
Gür cüs ta nın Xalq ar tis ti İb ra him İs fa han lı dır.

Okt yab rın 19-da Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qın da 
(AT Xİ) sə nət ka rın ana dan ol ma sı nın 125 il li yi nə həsr olun-
muş “Səh nə fə daisi” ad lı təd bir ke çi ril di. Təd bir də teatr xa-
dim lə ri, zi ya lı lar, sə nət se vər lər, Tifl  is Azər bay can teat rı nın 
müx tə lif nə sil lər dən nü ma yən də lə ri iş ti rak edir di lər.

Təd bi ri AT Xİ-nin sədr müavi ni, Xalq ar tis ti Ha cı İs ma yı lov 
aça raq İb ra him İs fa han lı nın ya ra dı cı lı ğı, keç di yi mü rək kəb 
hə yat və sə nət yo lun dan da nış dı. Onun öm rü nü Tifl  is şə hə-
ri nə bağ la ma sı na rəğ mən daim Azər bay can mil li teat rı nın 
ənə nə lə ri nə sa diq lik gös tər di yi ni de di.

davamı səh. 5-də

Okt yab rın 19-da Azər bay can 
Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi , 
ta nın mış rəs sam Ha fiz Məm-
mə do vun (1921-1995) 100 il lik 
yu bi le yi nə həsr edi lən sər gi-
nin açı lı şı ol du.

Mə ra sim də çı xış edən mə də-
niy yət na zi ri Anar Kə ri mov diq qə tə 
çat dır dı ki, rəs sam lıq sə nə ti mi zin 
in ki şa fın da bö yük xid mət lə ri olan 
Ha fi z Məm mə do vun yu bi le yi pan-
de mi ya döv rü nə düş dü yün dən 
sər gi bu il təş kil olu nur: “Rəs sa-
mın Azər bay can təs vi ri sə nə tin də 
qoy du ğu iz və sə nə ti nin miq ya sı 
onun ya ra dı cı lıq mi ra sı nın gənc 
nəs lə təb liğ edil mə si üçün əsas 
ve rir. Sər gi də ta ma şa çı lar təs vi ri 
sə nə tin ək sər janr la rın da əsər lər 
ya ra dan rəs sa mın ir si ni da ha də-
rin dən ta nı ya caq lar. Bu ra da rəs-
sa mın Döv lət Rəsm Qa le re ya sı 
və Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də qo-

ru nan əsər lə ri təq dim edi lir. Döv-
lət Rəsm Qa le re ya sın da qo ru nan 
əsər lə rin bir qis mi bər pa olu na raq 

sər gi yə çı xa rı lıb. Bu əsər lər də so-
vet döv rü nün ab-ha va sı və hə qi-
qət lə ri əks olu nub...”.

Qeyd olun du ki, Ha fi z Məm-
mə dov bir çox xa ri ci öl kə lər də 
Azər bay ca nı təm sil edib. Rəs sa-
mın Mi sir də eza miy yət də ol du ğu 
za man ya rat dı ğı əsər lər xü su si lə 
diq qə ti çə kir: “Se vin di ri ci hal dır 
ki, rəs sa mın mi ra sı qo ru nur, nə-
sil dən-nəs lə ötü rü lür. Bir müd dət 
əv vəl rəs sa mın qı zı, ta nın mış 
rəs sam, UNES CO nəz din də 
Bey nəl xalq İn cə sə nət As so siasi-
ya sı, Bey nəl xalq Plas tik Sə nət-
lər As so siasi ya sı və Ba kır köy 
Rəs sam lar Dər nə yi nin (İs tan bul) 
üz vü Lə ta fət Məm mə do va nın 
Müasir İn cə sə nət Mu ze yin də 
sər gi si təş kil edil di, ma raq la qar-
şı lan dı”.

davamı səh. 3-də

Bu əsərlərdə dövrün ab-havası və 
həqiqətləri əks olunub

Şövkət Ələkbərovanın doğum günündə
məzarı ziyarət edildi

Okt yab rın 20-də gör kəm li mü-
ğən ni, Xalq ar tis ti Şöv kət Ələk-
bə ro va nın (1922-1993) ana dan 
ol ma sı nın 100 il li yi ta mam ol du.

Bu mü na si bət lə Mə də niy yət 
Na zir li yi və Ba kı Şə hər Mə də niy-
yət Baş İda rə si nin əmək daş la rı, 
in cə sə nət xa dim lə ri Fəx ri xi ya ba-
na gə lə rək Xalq ar tis ti nin mə za rı-
nı zi ya rət et di lər, üzə ri nə çi çək lər 
düz dü lər.

davamı səh. 3-də

Mədəniyyət naziri Masallıda 
vətəndaşlarla görüşüb

Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 
okt yab rın 20-də Ma sal lı ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də Ma-
sal lı, Cə li la bad və Yar dım lı sa kin lə ri, elə cə də di gər ra yon lar dan 
qə bu la gə lən və tən daş lar la gö rü şüb.

səh. 2
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Xəbərverildiyikimi,Prezidentİlham
ƏliyevvəbirincixanımMehribanƏliye
vaoktyabrın19daCəbrayıl,Qubadlıvə
Zəngilanrayonlarınasəfərediblər.

DövlətbaşçısıəvvəlcəŞükürbəyli–Cəbra
yıl–Hadrutavtomobilyolunun14,2kilometr
likŞükürbəyli–Cəbrayılhissəsininaçılışında
iştirakedib.Məlumatverilibki,uzunluğu42
kilometrolanköhnəyol2,3kilometrqısaldı
laraq 39,7 kilometrlik yeni yolla əvəzlənib.
Dördzolaqlı yolun üzərində yerləşən 6 kör
pününtikintisibaşaçatıb.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım

MehribanƏliyevaCəbrayıl rayonuərazisin
də yaradılacaq “AzərbaycanTürkiyə Bey
nəlxalqMeşəTəlimMərkəzi”, “AğıllıTingçi
lik”və“DostluqMeşəsi”Kompleksi ilətanış
olublar.Dövlətbaşçısıvəbirincixanımreint
roduksiya layihələrinin həyata keçirilməsi
çərçivəsində Cəbrayıl rayonu ərazisinə 18
ceyranın buraxılması mərasimində iştirak
ediblər.
Ekologiya və təbii sərvətlər naziriMuxtar

Babayevkompleksdəgörüləcəkişlərləbağlı
məlumatverib.Bildirilibki,ŞirvanMilliPar
kındangötürülən18başceyranCəbrayılra
yonu ərazisinə fərdi reintroduksiya olunub.
Prosesbuilvəgələnildədavametdiriləcək.

DövlətbaşçısıCəbrayılElektrikŞəbəkəsi
ninRəqəmsalİdarəetməMərkəzinintəməlini
qoyub,330/110kilovoltluqbeynəlxalq“Cəb
rayıl” Qovşaq Yarımstansiyasında aparılan
tikinti işləri ilə tanışolub. “Azərenerji”ASC
nin prezidenti BabaRzayevməlumat verib
ki,4ayəvvəltəməliqoyulanyarımstansiya
daböyükhəcmdətorpaq,tikintiquraşdırma
işləri, 330 və 110 kilovoltluq açıq paylayıcı
qurğulardaişlərinçoxhissəsiyekunlaşıb,ey
nizamandaCəbrayılda330kilovoltluqqov
şaqyarımstansiyasındaişlərinböyükhissəsi
görülüb. İkincimərhələdəNaxçıvanın ölkə
ninəsasenerji sistemi ilə əlaqələndirilməsi
üçün “Cəbrayıl” Qovşaq Yarımstansiyasın
dan Zəngəzur dəhlizini keçməklə muxtar
respublikaya 255 kilometr uzunluğunda iki
dövrəlielektrikverilişixəttiçəkiləcəkvə330
kilovoltluq “Naxçıvan” yarımstansiyası tiki
ləcək. Üçüncü mərhələdə isə Azərbaycan,
Naxçıvan,TürkiyəvəAvropaenerjiqovşağı
nınyaradılmasınəzərdətutulur.

DahasonraQubadlırayonunagələnPre
zident İlhamƏliyev “Bərgüşadçay” və “Za
buxçay” su anbarlarının layihələri ilə tanış
olub,QubadlıElektrikŞəbəkəsininRəqəm
salİdarəetməMərkəzinintəməliniqoyub.
PrezidentəvəbirincixanımaQubadlı şə

hərininBaş planı təqdimolunub.Prezident
İlhamƏliyevvəbirincixanımMehribanƏli
yevaQubadlıdaİşğalvəZəfərmuzeylərinin
təməlqoymamərasimindəiştirakediblər.

Oktyabrın19daPrezidentİlhamƏliyevvə
birincixanımMehribanƏliyevaZəngilanra
yonundadaolublar.
DövlətbaşçısıvəbirincixanımAğalıkənd

ortaməktəbininşagirdmüəllimkollektivi və
sakinlərləgörüşüb,məktəbdəyaradılanşə
raitlətanışolublar.
Məktəbdə təhsil alanşagirdləri salamlayan

İlham Əliyev tezliklə işğaldan azad edilmiş
bütün torpaqlara qaynar həyatın qayıdacağı
nı vurğulayıb: “Bir azdan sonra başqa kənd
lərdə də evlər tikiləcək, Zəngilan şəhərində
dəevlərtikiləcək.Ağalıbirincilayihədir,sizdə
azadedilmiştorpaqlarailkgələnuşaqlarsınız.
Şadamki, böyükhəvəslə gəlmisiniz və sizin
valideynlərinizdəböyükhəvəsləgəliblər.Çün
kivalideynlərindəçoxuyəqinki,Ağalınıheç
görməyiblər.Onlardaişğaldövründədünyaya
gəliblər.Ammatorpaqçəkirinsanı.Sizinbura
daolmağınızonugöstərirki,bizazadedilmiş
torpaqlarıtezlikləabadlaşdıracağıqvəbugün
hələ dəSumqayıtda,Bakıda, digər rayonlar

da yaşayan keçmiş köçkünlər öz dədəbaba
torpaqlarınaqayıdacaqlar,buradaquracaqlar,
yaşayacaqlar,uşaqlarböyüdəcəklər”.
Dövlət başçısı ölkəmizin gələcəyinin indi

böyüməkdə olan nəslin savad, bilik və ba
carığındandaasılıolacağınıbildirib:“Sizdə
yaxşıoxuyun.Çünkiyaxşıoxumaqtəkcəsi
zin üçün yox, ölkəmiz üçün lazımdır. Çünki
sizin kimi uşaqlar gələcəkdə ölkəmizi idarə
edəcəklər.Onagörəgərəksizbilikliolasınız,

savadlı olasınız, həmişə vətənpərvər olası
nız.VətənpərvərolmaqüçünhərbirAzərbay
canvətəndaşınınçoxböyükhaqqıvar.Çünki
bizbutorpaqlaraqantökərəkqayıtmışıq.Bi
zimqəhrəmanşəhidlərimizözcanlarınıfəda
ediblərki,bax,sizvəsizinkimiyüzminlərlə
azərbaycanlı özdədəbaba torpağınaqayıt
sın.Sabah (20oktyabr– red.)Zəngilanşə
hərininazadolunmasınınikinciildönümüdür.
Zamantezkeçir,ancaqartıqböyükquruculuq
işlərigörülür.Sizinəsasvəzifənizoxumaqdır,
valideynlərin,müəllimlərinsözünəbaxmaqdır
vəgələcəkdəyaxşıvətəndaşolmaqdır”.
DövlətbaşçısıvəbirincixanımsonraAğalı

kəndininmərkəzindəsakinlərləsəmimisöh
bətedib,xatirəşəkilləriçəkdiriblər.
PrezidentİlhamƏliyevvəbirincixanımZən

gilandaArximed turbini tipli su elektrik stan
siyasını işə salıb, ZəngilanBeynəlxalqHava
Limanındayaradılanşəraitlətanışolub,Zəngi
lanşəhərindəilkyaşayışbinasınınvəməktə
bintəməlqoymamərasimlərindəiştirakediblər.

Tarixi yaddaşın və şanlı Zəfərin təcəssümü
Qubadlı İşğal və Zəfər muzeylərinin 

təməli qoyulub

Xəbərverildiyikimi,oktyabrın19daAzərbaycanRespublikası
nınPrezidentiİlhamƏliyevvəbirincixanımMehribanƏliyeva
QubadlışəhərininBaşplanıilətanışolub,İşğalvəZəfərmu
zeylərikompleksinintəməliniqoyublar.

DövlətŞəhərsalmavəArxitekturaKomitəsininsədriAnarQuli
yevməlumatveribki,Başplanbusahədəböyüktəcrübəyəmalik
İsveçrənin“S.A_Partners”şirkətivəBakıDövlətLayihəİnstitutu
tərəfindənhazırlanıb.
Qubadlı şəhəri beynəlxalq hava limanlarının tikildiyi Zəngilan

vəLaçın rayonlarıarasındayerləşməkləcoğrafimövqeyivə lo
gistik imkanları baxımından strateji əhəmiyyətəmalikdir. Şəhər
şimal(Kəlbəcər)vəcənub(Zəngilan)xidmət,istehsalatşəbəkə
lərininbağlantınöqtəsiolmaqlakəndtəsərrüfatı,sənayesahələri
ninbirgəinkişafetdiriləcəyi,innovativişyerləri,bağçılıqimkanları
üzrə tədriskampusunamalik,eləcədəsumənbələrinəhəssas
yanaşmalarıntəşəkkültapdığıekolojidayanıqlırayonmərkəziki
mi formalaşdırılacaq.Növbəti20 ilərzindəşəhərərazisinin505
hektara,əhalisayınınisə14minnəfərəçatdırılmasıplanlaşdırılır.
Baş planın əsasında insanların yenidən təbiətlə qovuşması,

komfortlu qonşuluq ərazilərinin təşkili, canlı rayon mərkəzi və
sakit hərəkət strategiyaları dayanır. Qubadlının təbii imkanları
nəzərəalınaraq şəhər parkları,meşəparklar, çaykənarı bulvar,
həmçininictimaibağlarşəhərinəsassimasınıtəşkiledəcək.Şə
hərinmərkəzihissəsindəevləri,işyerlərini,istirahət,əyləncəvə
mədənifəaliyyəti,sosialobyektləribirmühitdəcəmləyənəlverişli
şəraitin yaradılması planlaşdırılır. Şəhər üzrə tikinti sıxlığımər
kəzdənkənarlaradoğruazalacaq.Ortamərtəbəliçoxmənzilliya
şayışbinalarıvəictimaitikililərmərkəzihissədə,dahakənarlara
doğru isəazmərtəbəlibinalarvəhəyətyanısahələrəmalik fərdi
evləryerləşdiriləcək.
QubadlıİşğalvəZəfərmuzeylərikompleksiİşğalMuzeyi,Zəfər

MuzeyivədağıntılardanibarətMemorialParkdanibarətolacaq.
Kompleks təxminən 3 hektar ərazini əhatə edəcək.Ərazi əsas
yolşəbəkəsinəvənəqliyyatqovşağınayaxındır.HəmçininHəkə
riçayınıəhatəedən təbiiyaşıllıqzolağınınbirhissəsikomplek
sinərazisininşimalhissəsinitəşkiledəcək,budaöznövbəsində
kompleksinheyrətamiztəbiimühitdəinşasınaimkanyaradacaq.
ÇayınbirhissəsikompleksinərazisindənkeçdiyiüçünZəfərMu
zeyivəİşğalMuzeyiningözəlmənzərəlikörpüvasitəsiləsimvolik
olaraqbirbiriiləəlaqələndirilməsinəzərdətutulur.
HəkəriçayıüzərindəLaləzarkörpüsükimibirçoxqədimkör

pülərvəQubadlıərazisindəaşkarlanandaşqoçfiqurlarındatəs
virolunanspiralvarıbuynuzlarlayihəkonsepsiyasınınəsasilham
mənbəyinitəşkiledir.İşğalMuzeyininbinasıkiçikçayınsağsa
hilindənyüksələnspiralvarıyoldanbaşlayır.Buyolbinanınsahə
siboyuncaspiralşəklindəfırlanır,sonraçayınüzərindəndavam
edərəkgözəlmənzərəlikörpüyəçevrilirvəçayınsolsahilindəZə
fərMuzeyinəbirləşərəkspiralvarıpilləkəndətamamlanır.
QubadlıİşğalMuzeyininekspozisiyasımüxtəlifaudiovəvizual

texnologiyalardan istifadəetməklə təşkilolunacaq.Muzeydə iş
ğalaqədərQubadlıdaəhaliningündəlikhəyatı,şəhərinişğalıvə
həminhadisələrinşahidlərininxatirələri, dağıdılmış irsvə işğal
dansonraərazininməruzqaldığıvandallıqəyaniolaraqnümayiş
etdiriləcək.Muzeybinasınınsonuncumərtəbəsində isəziyarət
çilərinistirahətiüçünyaşıllıqlardanibarətterrastəşkilolunacaq.
Zəfər Muzeyinin interyeri də dairəvi formada olacaq. Birinci

mərtəbədəyerləşənsərgizallarıxalqımızıngöstərdiyiqəhrəman
lıqvəqazanılanZəfərə,ocümlədən“Dəmiryumruq”əməliyyatına
həsrolunacaq. İkincimərtəbədəvizual texnologiyalar vasitəsilə
Vətənuğrundacanındankeçmişşəhidlərinəzizxatirəsiniəbədi
ləşdirənvəqəhrəmanlarımızhaqqındaməlumatlarıntəqdimolun
duğuekspozisiyayaradılacaq.Həmçininmuzeydəmüxtəlif sər
gilərinkeçirilməsiüçünxüsusizalfəaliyyətgöstərəcək.Buradan
ziyarətçilərhəmpilləkənlə,həmdə lift vasitəsiləüstmərtəbədə
yerləşənvəmüxtəlifmədənitədbirlərintəşkiliüçünnəzərdətutu
lanaçıqsəmaaltındakıamfiteatraqalxabiləcəklər.
BumuzeykompleksiAzərbaycanxalqınıntarixiədalətinvəöz

ərazibütövlüyününbərpasıuğrundagöstərdiyidöyüşəzmini,mi
silsiz qəhrəmanlığını, o cümlədən 44 günlük Vətənmüharibəsi
zamanıqazandığımöhtəşəmQələbəniindikivəgələcəknəsillə
rinyaddaşınahəkkedərəkəbədiləşdirən,haqqsəsimizidünyaya
çatdırantəşviqatvəinformasiyamərkəziolacaq.

Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoqa 
töhfələri UNESCO-da təsdiq edilib

əvvəli səh. 1-də
2010cu ildən etibarən “Bakı Prosesi” regional təşəbbüsdən

qlobal platformaya çevrilməyə başlayıb. 2011ci ildənAzərbay
canRespublikasıMədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığı,UNESCO,
BMTninSivilizasiyalarAlyansı,AvropaŞurası, ICESCO,eləcə
dədigərbeynəlxalqtəsisatlarlasıxtərəfdaşlıqdaikiildənbirkeçi
rilənDünyaMədəniyyətlərarasıDialoqForumu(DMDF)mədəniy
yətlərarası və dinlərarası dialoqun, multikulturalizmin möhkəm
ləndirilməsi, ölkələr və regionlar arasında dinc birgə yaşayışın
təşviqedilməsi,irqiayrıseçkiliyəvədözümsüzlüyəqarşımüba
rizəkimimühümmövzularüzrəönəmliqlobalplatformastatusu
qazanıb.2011,2013,2015,2017və2019cuillərdəBakıbeşdə
fəForumaevsahibliyiedib.
Xatırladaqki,BMTBaşkatibitərəfindən2015,2017və2019

cuillərdəqurumunBaşAssambleyasınatəqdimedilmişməruzə
lərdə“BakıProsesi”xüsusiqeydolunubvəAzərbaycandakeçi
rilənDMDFmədəniyyətlərarası vədinlərarasıdialoqsahəsində
BMTninəsasqlobalplatformasıelanedilib.
UNESCO İcraiyyə Şurasının qəbul etdiyi qətnamə ölkəmizin

beynəlxalqaləmdəartannüfuzunungöstəricisiolmaqla,sülh,dö
zümlülük,dialoqvədayanıqlıinkişafkimiümumbəşəriideyaların
təbliğində öncül rolunu yenidən vurğulayır vəAzərbaycanın bu
vacib təşəbbüsünün qlobal əhəmiyyətinin bir daha tanıdılması
baxımındanəlamətdardır.

Mədəniyyət naziri Masallıda vətəndaşlarla görüşüb

AzərbaycanRespublikasıPrezidentinintapşırığınauy
ğunolaraq,mərkəziicrahakimiyyətiorqanlarıvədigər
idarəetməqurumlarınınrəhbərləritərəfindənbölgələrdə
vətəndaşlarınqəbuludavamedir.Həraymüxtəlifrayon

lardakeçirilənqəbullardasakinlərinmüraciətvəproblemləri
dinlənilir,həlliiləəlaqədarmüvafiqaddımlaratılır.

2022ci ilin oktyabr ayında şə
hər və rayonlarda vətəndaşların
qəbulu cədvəlinə əsasən, Azər
baycan Respublikasının mədə
niyyətnaziriAnarKərimovoktyab
rın 20də Masallı rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində Masallı, Cə
lilabadvəYardımlısakinləri,eləcə
də digər rayonlardan qəbula gə
lənvətəndaşlarlagörüşüb.
Qəbuldan öncə mədəniyyət

naziri Anar Kərimov və Masallı
Rayon İcra Hakimiyyətinin baş
çısı Araz Əhmədov ulu öndər
Heydər Əliyevin abidəsini ziya
rətedib,önünəgüldəstələriqo
yublar.

SonranazirvəicrabaşçısıMa
sallışəhərindəQəhrəmanlarpar
kınıziyarətedib,Vətənuğrunda
canındankeçənigidoğullarınxa
tirəsinəehtiramlarınıbildiriblər.
Masallı rayon Heydər Əliyev

Mərkəzinə gələn Anar Kərimov
mərkəzinfəaliyyətiilətanışolub,
2013cüildənfəaliyyətgöstərən
mərkəzdə ulu öndərin həyat və
fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini
əks etdirən fotolara və müxtəlif
eksponatlarabaxışkeçirib.
DahasonrarayonHeydərƏli

yevMərkəzindənazirliyinməsul
əməkdaşlarının da iştirakı ilə
vətəndaşların qəbulu keçirilib.

Qəbulda iştirak edən sakinlərin
müraciətləri, əsasən, işlə təmin
olunma, iş yerinin dəyişdirilmə
si, əmək müqaviləsinin uzadıl
ması,müəssisələrintəmiri,tarixi
abidənin bərpası, müəssisəyə
adverilməsivədigərməsələləri
əhatəedib.

Anar Kərimov vətəndaşların
müraciət və təklifərini dinləyib,
ərizə və şikayətlərinə baxıb.
Qaldırılan məsələlərin operativ,
hərtərəfi araşdırılması və qa
nunvericiliyin tələblərinə uyğun
həll edilməsi üçünmüvafiq tap
şırıqlarverilib.

“Belçikaya komikslərlə səyahət”
BuilAzərbaycanRespublikası
iləBelçikaKrallığıarasındadip
lomatikmünasibətlərinqurul
masının(17iyun1992)30illiyidir.

Oktyabrın 19da bu münasi
bətləAzərbaycanMilliİncəsənət
Muzeyində “Belçikaya komiks
lərləsəyahət”adlısərgininaçılış
mərasimi keçirildi. Sərgi Azər
baycan Milli İncəsənət Muzeyi
və Belçika Krallığının Bakıdakı
səfirliyinin birgə təşkilatçılığı,
AzərbaycanMədəniyyətNazirli
yivəBelçikaKomiksMərkəzinin
tərəfdaşlığıiləgerçəkləşdi.
Tədbirdə çıxış edənMilli İncə

sənətMuzeyiBeynəlxalqəlaqələr
şöbəsinin müdiri Könül Rəfiyeva
bildirdi ki, sərginin keçirilməsində
məqsəd Azərbaycan ictimaiyyə

tinə Belçikanı kəşf et
mək imkanı yaratmaq
dır: “Şəhərləri,abidələri,
mənzərələri və mədəni
ənənələri ilə dünyada
məşhur olan Belçika
həmçinin sevilən ko
miksləri ilə də tanınır.
Belçika komiksləri ko
miks tarixində fərqli bir
qrupşəklindətəmsilolu
nurvəAvropakomikslə
rinin inkişafındamühüm
roloynayır.32paneldən
ibarətolan“Belçikayakomikslərlə
səyahət”sərgisiçərçivəsindətəq
dim olunan nümunələrin hər biri
ölkəninmədəniirsininbirhissəsini
təbliğedir.Hərbirpanelziyarətçi
yəBelçikadabirşəhərvəyaböl
gənikəşfetməkimkanıverir”.

BelçikaKrallığınınölkəmizdəki
səfiriMişelPitermansdediki,öl
kənin illüstratorları və ssenarist
ləri tərəfindən yaradılan komiks
nəşrlər həm cavan, həm yaşlı
nəsil tərəfindən sevilir: “Belçika
“9cu incəsənət” ölkəsi olaraq

çoxlu komiksnəşrləri, illüstrator
larvəssenaristləriiləməşhurdur.

Sərgidə nümayiş olunan
komikslərdə öz möhtə
şəmliyi ilə seçilən Fland
riya,Valoniya,Brüssel,o
cümlədənArden,Binşvə
yaŞarleruaşəhərləriiste
dadlımüəllifərtərəfindən
rəngarəng təsviri vasitə
lərlə təqdim olunur. Sər
gidə klassik albomlardan
sonnəşrlərəkimidövrlə
rin və janrlarınmüxtəlifi
yini,həmçininölkəninhər
üç bölgəsinin zənginliyini
görməkmümkündür”.

Çıxışlardan sonra qonaqlar
sərgiiləyaxındantanışoldular.
“Belçikaya komikslərlə səya

hət” sərgisi noyabrın 14dək zi
yarətüçünaçıqolacaq.

Nurəddin

İşğaldan azad edilmiş bütün torpaqlara 
qaynar həyat qayıdacaq

Prezident və birinci xanım Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında olublar
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əvvəli səh. 1-də
Nazir həmçinin dövlətimizin

hər zaman rəssamlara və ümu
milikdə sənət adamlarına diqqət
vəqayğı iləyanaşdığınıdiləgə
tirdi. Dedi ki, Birinci vitseprezi
dent Mehriban xanım Əliyeva
mədəniyyətimizin hamisi kimi
onunhəmölkədaxilində,həmdə
beynəlxalq aləmdə təbliği istiqa
mətindəçoxsaylılayihələrinreal
laşmasınaəvəzsiztöhfələrverir.
TədbirdəçıxışedənRəssam

larİttifaqınınsədri,Xalqrəssamı
Fərhad Xəlilov Hafiz Məmmə
dovla bağlı xatirələrini bölüşdü.
Dedi ki, Azərbaycan təsviri sə
nətindəözyeriolanrəssamçox
mədəni,xoşniyyətlibirinsanidi:
“Onun həyatı o qədər də asan
olmamışdı. Rəssamlıq Mək
təbini bitirəndən sonra könül
lü olaraq müharibəyə getmişdi.
HəlimxasiyyətliHafizmüəllimin
iradəsi güclü idi. Müharibədən
qayıtdıqdan sonra V.İ.Surikov
adınaMoskvaDövlətAkademik
Rəssamlıq İnstitutunu bitirmiş
di. Birmüddət RəssamlıqMək
təbininmüdiri işləmişdi. Çoxları
onuözünəmüəllimhesabedirdi. 

O, ictimai həyatda da çox fəal
iştirakedirdi.Bütünbunlarlabə
rabər,Hafizmüəllimrəssamkimi
əvəzsizidi.Bizbugünrəssamın
sənət dünyası ilə bir daha gö
rüşüb onunla dialoqa girə bilə
cəyik. Sərgimünasibətilə bütün
qonaqlarıvəailəüzvlərinitəbrik
edirəm”.

Azərbaycan Dövlət Rəssam
lıq Akademiyasının prorektoru,
Xalq rəssamı Səlhab Məmmə
dov, Əməkdar rəssam Eldar
Qurbanov Hafiz Məmmədovla
bağlı xatirələrini dilə gətirdilər.
Rəssamınmüəllimkimixüsusiy
yətləri, insani keyfiyyətlərindən
danışaraqehtiramlayadetdilər.

Hafiz Məmmədovun qızı Tür
kiyədə yaşayan rəssam Lətafət
Məmmədova çıxış edərək sər
ginin təşkilinə görə təşəkkürünü
bildirdi. Diqqətə çatdırdı ki, sər
gidəailəarxivindənolanəsərlər
də nümayiş olunur. Hafiz Məm
mədovunəsasmövzusuhəmişə
Azərbaycanidi.BirmüddətMisir

dəyaşadığıüçünoradayaratdığı
əsərlər də sənətində xüsusi bir
xətt olaraq keçir. L.Məmmədova
qeyd etdi ki, atasının yarımçıq
qalan işləri də qorunur. Təsviri
sənətəgəlməsindəatasınınrolu
nuvurğulayanrəssambugünya
ratdığıəsərlərdəonundaxəttinin
özünügöstərdiyinidedi.

Sonraqonaqlarsərgi ilə tanış
oldular.
Qeyd edək ki, 1921ci ildə

Bakının Sabunçu qəsəbəsində
anadanolanHafizMəmmədoğ
lu Məmmədov 1941ci ildə Ba
kı Rəssamlıq Məktəbini bitirib.
19591973cü illər ərzindəMisir,
Sudan, Livan, İraq, Suriya, Mə
rakeş, Tunis, Macarıstan Rumı
niya və digər ölkələrdə keçirilən
sərgilərdə ölkəmizin rəssamlıq
sənətini təbliğedib.O,uzunillər
pedaqoq kimi çoxsaylı gənclərin
busahədəyetişməsindəxidmət
lər göstərib. Sərgidə rəssamın
məişətjanrındaişlədiyi“Yaygün
ləri”,“Gözləmirdim”,“Mixaylonun
vətəni Novxanı kəndi”, “Doğma
yerlər”, görkəmli sənətkarların
–şairƏliağaVahid, tarzənHacı
Məmmədov və digərlərinin port
retlərinümayişolunur.
Sərgi noyabrın 3dək davam

edəcək.
Lalə Azəri

Əlcəzairlə mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə olunub

MədəniyyətnaziriAnarKərimovoktyabrın19-daƏlcəzairXalq
DemokratikRespublikasınınAzərbaycandakıfövqəladəvəsə-
lahiyyətlisəfiriAbdeluahabOsmanlagörüşüb.

Görüşdə ikiölkəarasındamədəniyyətinmüxtəlif sahələrində
əməkdaşlıq və gələcək perspektivlər müzakirə olunub. Əmək
daşlığıngenişləndirilməsindəqarşılıqlıaddımlarınvacibliyiqeyd
edilib.
NoyabrayındaBakıdakeçiriləcəkNizamiGəncəviBeynəlxalq

ForumununəhəmiyyətihaqqındasəfirəməlumatverənnazirƏl
cəzairnümayəndəheyətinibutədbirədəvətedib.
AnarKərimovvurğulayıbki,AzərbaycanRespublikasınınPre

zidentiİlhamƏliyevtərəfindən2008ciildəirəlisürülən“BakıPro
sesi”,2011ci ildənənənəvi keçirilənDünyaMədəniyyətlərarası
DialoqForumu,eləcədəMədəniyyətNazirliyitərəfindənirəlisü
rülən“Mədəniyyətnaminəsülh”(Peace4Culture)beynəlxalqça
ğırışıuğurluəməkdaşlıqüçünzəmindir.Bildiribki,çağırışınəsas
məqsədi postmünaqişə dövründə olan ölkələrin işğaldan azad
olunmuşərazilərindəmədəni infrastrukturudirçəltmək,millimə
nəvidəyərləriyenidənhəmintorpaqlaraqaytarmaqüçündavamlı
sülhətöhfəverməkdənibarətdir.
SəmimiqəbulagörətəşəkkürünübildirənsəfirAbdeluahabOs

manbirgəəməkdaşlıqdanməmnunluğunuifadəedib.
Görüş tərəfəri maraqlandıran məsələlərin müzakirəsi ilə da

vamedib.

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Avropada 
fəaliyyətini genişləndirmək niyyətindədir
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununprezidentiGü-
nayƏfəndiyevaPolşanınAzərbaycandakısəfiriRafalPoborski
iləgörüşüb.

Görüşdə Türk dünyasının mədəni dəyərlərinin beynəlxalq
aləmdətəbliğiməqsədiləmüxtəlifölkələrdəlayihələrhəyatake
çirənfondunfəaliyyətindənbəhsedilib.
GünayƏfəndiyevaPolşayasəfərləri,oradayaşayantürkmən

şəlixalqların,ocümlədəntatarvəkaraimlərinmədəniirsininqo
runması,tanıdılmasıistiqamətindəPolşailəəməkdaşlıqəlaqələ
rindənsözaçıb.
SəfirBeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununfəaliyyətini

yüksəkqiymətləndirərək,təşkilattərəfindəngörülənişlərinAvro
padamaraqlaqarşılandığınıvurğulayıb.

əvvəli səh. 1-də
Anımmərasimindəçıxışedən

mədəniyyət nazirinin birin
ci müavini Elnur Əliyev Şövkət
ƏləkbərovanınAzərbaycanmu
siqisənətitarixindərolundansöz
açdı. Bildirdi ki, Şövkət xanım
məlahətlisəsi,özünəməxsusifa
tərzi,Azərbaycanqadınınaməx
susgözəllikvənəcibliyiiləbütün
nəsillərin sevdiyi ifaçılardandır:
“Şövkət xanımın ifasında “Qa
rabağ şikəstəsi” çox fərqli idi.
Mən düşünürəm ki, hər sənət
karməxsusizövqyaradabilmir.
O,səsləndirdiyinəğmələrləhəm
dəşəxsiyyətinindəyərləriniifadə
edirdi.Onunsəsihərzamanqu
laqlarımızdadır”.
Elnur Əliyev dedi ki, Şövkət

Ələkbərovanın musiqi mədəniy
yətimizəolansevgisibirnümunə
dir.O,eynizamandaözmüəllim
lərinə ehtiramla yanaşır, onların
xatirəsini əziz tuturdu: “Hər ifaçı
bütün şəxsi keyfiyyətləri ilə ifa
sınabağlı olmur.Düşünürəmki,
Şövkətxanımınifaetdiyimahnı
larhəmdəonunşəxsikeyfiyyət
lərinin tərənnümüdür.Bumahnı
larla öz daxili dünyasının dəyər
və dərinliklərini ifadə edib. Biz

qürurduyuruqki,mədəniyyətimiz
belə bir sənətkarlar yetişdirib.
Arzu edirəm ki, Şövkət xanımın
qoyduğuənənələrdavameləsin.
O,sağlığındaolduğukimi,bugün
dəgəncsənətçilərəörnəkolsun”.
Nazirin birinci müavini vurğu

ladı ki, bir sıra mahnılar yalnız
ŞövkətƏləkbərovanınadıiləas
sosiasiyaolunur:“Dəfələrləbaş

qa ifaçılar tərəfindən səslənsə
belə,omahnılarınetalonuŞöv
kətxanımdır.Sənətkarınböyük
lüyüdəeləbudur.Hərmədəniy
yətə qismət olmayan bu parlaq
ulduzlarımızla fəxr etməli, təbli
ğatınıaparmalıyıq”.
ŞövkətƏləkbərovanınyetirməsi,

ƏməkdarartistAybənizHaşımova
sənətkarla  bağlı xatirələrini bö

lüşdü,12yaşında ilkdəfəŞövkət
xanımdansənətdərsialmağabaş
ladığınıdedi.Qeydetdiki,bugün
öz yetirmələrinə Şövkət xanımın
sənətməktəbindənbəhrələndiklə
riniverməyəçalışır:“30iləyaxındır
ki,ŞövkətƏləkbərovabudünyada
deyil. Lakinbiz tələbələri vədoğ
malarıonuheçzamanunutmadıq
vəhərzamanyanımızdahisset
dik.O,hələsağlığındaöznəcibliyi,
mədəniyyəti,savadıvəistedadıilə
hörmətqazanmışdı”.
Sonda Şövkət Ələkbərovanın

ailə üzvləri adından Tofiq Quli
yevadına12nömrəliUşaqmusi
qiməktəbinin direktoruGülnarə
Səfərova çıxış edərək sənətka
rın xatirəsinə göstərilən ehtira
magörətəşəkkürünübildirdi.
Anım mərasimi daha sonra

T.Quliyev adına 12 saylı Uşaq
musiqiməktəbivəŞ.Ələkbərova
adına20nömrəliMusiqiməktə
bininbirlikdətəşkiletdiyitədbirlə
davamedib.

Lalə

AzərbaycanMilliXalça
Muzeyində(AMXM)
oktyabrın19-da“Gənc
tamaşaçılarüçünmu-

zey”adlıbeynəlxalqkonf-
ransbaşlayıb.

Mədəniyyət nazirinin müavini
Sevda Məmmədəliyeva açılış
nitqində konfransın beynəlxalq
təcrübəninöyrənilməsi,paylaşıl
masıbaxımındangenişimkanlar
yaratdığını,dünyamuzeymütə
xəssislərinin əməkdaşlıq əlaqə
lərini daha da möhkəmləndirdi
yinibildirib.
MilliXalçaMuzeyinindirektoru

ŞirinMəlikovauşaqlarınmuzey
lərəcəlbedilməsi,buradaonla
rın maraqlarına uyğun mühitin
formalaşdırılması məsələləri
nin aktuallığını diqqətə çatdırıb,
konfransın məqsəd və əhəmiy
yətindəndanışıb.
Sonramüxtəlifölkələrdən işti

rakçılarınçıxışlarıdinlənilib.
Konfransınbirincigünüsessi

yalarbitdikdənsonra iştirakçılar
MilliXalçaMuzeyininekspozisi
yasıilətanışolublar.Sonraqo
naqlarmuzeyin Ənənəvi texno
logiyaşöbəsindəyenitoxunmuş

“Zəfər”xalçasınınənənələrəuy
ğun kəsimi mərasimində iştirak
ediblər.
Qeyd edək ki, oktyabrın 21

də başa çatacaq konfransda
“Muzeylər və məktəblər: mu
zey pedaqogikasının üfüqlə
ri”, “Muzeylərdə uşaqlar üçün
rəqəmsal materiallar”, “Uşaq
lar, yeniyetmələr və valideyn

lər üçün muzey proqramları”,
“Uşaqlar və muzey: muzey
mühitində dayanıqlı inkişafın
perspektivləri”, “Uşaq auditori
yasının genişlənməsi və dina
mikası:inklüzivlayihələr”möv
zularıüzrəmüzakirələraparılır.
Bu mövzularda Azərbaycan,
Almaniya, Bolqarıstan, Çexi
ya, Hollandiya, Latviya, Qır

ğızıstan, Özbəkistan, Rusiya,
Serbiya və Türkmənistandan
ümumilikdə24muzey işçisinin
çıxışlarıdinləniləcək.
KonfransMilli XalçaMuzeyi

vəMədəniyyətNazirliyinintəş
kilatçılığı, MDB ölkələri Döv
lətlərarası Humanitar Əmək
daşlığı Fondunun dəstəyi ilə
keçirilir.

Bu əsərlərdə dövrün ab-havası və həqiqətləri əksini tapıb
Milli İncəsənət Muzeyində tanınmış rəssam Hafiz Məmmədovun yubiley sərgisi açılıb

Şövkət Ələkbərovanın doğum günündə 
məzarı ziyarət edildi

Oktyabrın20-dəAzər-
baycanMilliXalçaMu-
zeyində“İkiYulius”adlı
sərgininaçılışıkeçirildi.

SərgiMilli XalçaMuzeyi, Lat
viyanın Gülbene Bələdiyyəsi
Tarix və İncəsənət Muzeyi, bu
ölkənin Milli İncəsənət Muze
yi,Gürcüstan İncəsənətMuzeyi
– Mədəniyyət Tarixi Muzeyinin

birgə təşkilatçılığı, Azərbaycan
MədəniyyətNazirliyi, Latviyanın
BakıdakıSəfirliyi,LatviyaDövlət
Mədəniyyət Kapitalı Fondunun
dəstəyiiləgerçəkləşir.
Azərbaycan Milli Xalça Muze

yinin direktoruŞirinMəlikova bil
dirdi ki, sərginin adı Latviyanın
Gülbene şəhərində anadan olan
ikiməşhurrəssamın–YuliusMa
derniks(18701955)vəYuliusSt

raumenin (18741970) yaradıcılı
ğınahəsredilənvə2018ci ildən
etibarənhər ilbuşəhərdəkeçiri
lən festivalın adından götürülüb.
Ötən əsrin birinci yarısında Lat
viya peşəkar tətbiqi sənətinin və
dizaynının əsaslarını qoymuş bu
məşhursənətkarlardanYuliusSt
raumeninadıAzərbaycanxalçaçı
lığıilədəbağlıdır.QafqazKustar
Komitəsində Rəssamlıq şöbəsi
nin müdiri kimi onun tabeliyində
bir çox yerdə, o cümlədənAzər
baycanərazisindəemalatxanalar
fəaliyyət göstərirdi. O, Qafqazda
mütəmadi olaraq etnoqrafik eks
pedisiyalar aparır, əksəriyyətini
xalçaornamentləritəşkiledənmil
li əl işi nümunələrinin eskizlərini
vəfotoşəkillərinitoplayırdı.Texniki

tapşırıqkimitoxucularapaylamaq
üçün eskizlərin qrafik kağız üzə
rində çəkmək ideyası ona məx
susdur. Onun eskizləri, eləcə də
Azərbaycan xalçalarının eskizləri
xalçaçılıqtarixiniözündəqoruyub
saxlayannadir,qiymətliirsdir.
Şirin Məlikova dedi ki, sərgi

də Yulius Straumenin Qafqaz
vəŞərq incəsənətinin, həmçinin
“artdeko” üslubunun, milli ro
mantizmin təsirini özündə əks
etdirən eskizlərinin reproduksi
yaları nümayiş olunacaq. Eskiz
lərin orijinalları KöhnəDruvyena
MəktəbMuzeyi, Gülbene Bələ
diyyəsiTarixvəİncəsənətMuze
yi,LatviyaMilliİncəsənətMuzeyi
(hər üçü Latviya) və Gürcüstan
İncəsənət Muzeyi – Mədəniyyət

TarixiMuzeyindəqorunur.Direk
torhəmçininqonaqlarındiqqətinə
çatdırdıki,sərgiçərçivəsindəDe
korativİncəsənətvəDizaynMu
zeyininLatviya toxuculuqkollek
siyasınınkuratoruRutaRinkanın
Latviyatekstilinədairmühazirəsi
keçiriləcək, eyni zamanda Gül
beneİncəsənətMəktəbivəAzər
baycan Milli Xalça Muzeyi mü
təxəssislərinin xüsusi olaraq bu
sərgiyə hazırladığı uşaqlar üçün
proqramlaryeralacaq.
Mədəniyyət Nazirliyi Muzey,

qalereya və sərgilər şöbəsinin
müdiriNərgizAbdullayevasərgi
çərçivəsində başlanan beynəl
xalqkonfransınəhəmiyyətindən
danışdı.Diqqətəçatdırdıki,na
zir müavini Sevda Məmmədəli
yeva konfransda təqdimolunan
məruzələrinbölgəmuzeylərində
dədinlənilməsinitəklifedib.
Latviyanın Azərbaycandakı

Səfirliyininmüvəqqəti işlərvəkili
Viya Buşa, Gülbene Bələdiyyə
siTarixvə İncəsənətMuzeyinin
direktoruValdaDarqaissərginin

təşkilinə görə Xalça Muzeyinə
təşəkküretdilər.Diqqətəçatdırıl
dı ki, YuliusStraumeAzərbay
can xalqının rəğbətini qazanıb.
O, ömrünün böyük bir hissəsini
Azərbaycanxalçalarınınçeşnilə
rinitoplamağahəsredib.
Dahasonraqonaqlarsərgi ilə

tanışoldular.
Ekspozisiyanınəsashissəsini

Straume və Maderniksin eskiz
ləri əsasında hazırlanmış müa
sir tekstil və çini əsərləri təşkil
edir.Bunlar “Saxsa”XalqTətbi
qi Sənəti Studiyasının (Latviya)
üzvləri vəonundirektoruBiruta
Akmentina tərəfindən yaradıl
mışşərfər,dəsmallar,corabvə
əlcəklər, rəssam İnes Brantsın
(Latviya) naxışlarla bəzədiyi çi
niqablar,eləcədəTəbriz İslam
İncəsənəti Universitetinin pro
fessoru Kərim Mirzəyi və onun
tələbələri tərəfindən yaradılmış
xalça,balışvəsüfrələrdir.
Sərgi 2023cü il yanvarın

6dəkdavamedəcək.
L.Azəri

“İki Yulius”
Latviyalı rəssamların Azərbaycanın xalça 

eskizləri əsasında əsərlərinin sərgisi 

“Gənc tamaşaçılar üçün muzey”
Milli Xalça Muzeyində beynəlxalq konfrans
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19-21 okt yabr ta ri xin də Ba kı 
Eks po Mər kə zin də II Azər-
bay can Bey nəl xalq “Qa ra ba-
ğın bər pa, ye ni dən qur ma və 
in ki şa fı” (“Re build Ka ra bakh 
– 2022”), 27-ci Azər bay can 
Bey nəl xalq İn şaat (“Ba ku-
Build”) və 14-cü Bey nəl xalq 
İs ti lik, Ha va lan dır ma, Kon di-
sioner ləş di ril mə, Su Təc hi za tı, 
San tex ni ka və Üz gü çü lük 
Ho vu zu (“Aquat herm Ba ku”) 
sər gi lə ri ni bir ara ya gə ti-
rən “Xə zər İn şaat Həf tə si” 
ke çi ri lir.

“Cas pian Event Or ga ni sers” 
(CEO), “Ite ca Cas pian”, “Cas
pian Event Ma na ge ment”, “ICA 
Eurasia” şirkətlərinin təşkilatçı
lığı, İqtisadiyyat Nazirliyi, Kiçik
vəOrta Biznesin İnkişafAgent
liyi (KOBİA), Qarabağ Dirçəliş
Fonduvədigərqurumlarındəs
təyi iləgerçəkləşən “İnşaathəf
təsi”nə17ölkədən300dənçox
şirkətqatılıb.
Qeydedək ki, “RebuildKara

bakh”sərgisiilkdəfə2021ciilin
2022oktyabrındakeçirilib.

İşğaldan azad edilmiş ərazi
lərdə həyata keçirilən bərpa
quruculuq işləri aparıcı biznes
dairəsi ilə birgə əməkdaşlığa,
dövlətözəl tərəfdaşlığının, ha
belə regionda sabitliyin və in
kişafın qorunmasına mühüm
zəmin yaradır. Bu əsasda artıq

ikinci dəfə təşkil edilən, müasir
ideyalar, innovativ həllər və sə
mərəlitəşəbbüslərləzənginolan
“Rebuild Karabakh” sərgisi fay
dalı işgüzarmühitinyenimode
liniyaradacaq.
Bu fikirlər Prezident İlham

Əliyevin sərginin iştirakçılarına

məktubunda vurğulanır. Döv
lət başçısı sərgi çərçivəsində
qabaqcıl biznes subyektlərini
yaranmış fürsətlərdən faydala
naraq, ərazilərimizin bərpasına
dəstək olan bütün səylərini və
yaradıcıideyalarınıbirarayagə
tirməyəçağırıb.
“İnşaat həftəsi”nin “Rebuild

Karabakh – 2022” sərgisində
Mədəniyyət Nazirliyi də xüsusi
stendlətəmsilolunur.
StenddəQarabağla,eyniza

mandaZəfərtariximizlə,işğal
dan azad olunmuş ərazilərin
tarixi, memarlığı, mədəniyyəti
ilə bağlı nəşrlər, Azərbaycan,
ingilis və rus dillərində nəşr
olunmuş “Şuşa – Azərbayca
nınmədəniyyətpaytaxtı”kata
loqu, eləcə də əl işləri və su
venirlər,işğaldanazadedilmiş
torpaqlarımıza virtual səyahət
etməküçünxüsusieynəksər
gilənir.

Nazirliyin stendində həmçinin
Ağdam İşğalvəZəfərmuzeylə
ri kompleksinin, eləcədəFüzu
liMemorial Kompleksi və Zəfər
Muzeyinin maketləri nümayiş
etdirilir,ziyarətçilərəbulayihələr
barədə məlumatlar verilir, müx
təlif nəşrlər, bukletlər və s. təq
dimolunur.Stenddəkimonitorda
işğaldanazadedilmişrayonları
mızdagörülənvəgörüləcəkişlər
barədətanıtımfilmləriiştirakçıla
ranümayişolunur.
Muğam üçlüyünün – Elbrus

Məmmədyarov (tar), Bayram
Əliyev (kamança),Aydan Həm
zəyeva (xanəndə) ifasında mu
ğam və xalq mahnılarımız da
stendinziyarətçilərinəxoşəhval
bəxşedir.

***
Sərgi çərçivəsində KOBİAnın

təşkilatçılığı ilə “Qarabağda biz
nesvəinvestisiyaimkanları”möv
zusundapanelmüzakirəkeçirilib.

Dövlətrəsmilərininvəişadam
larının iştirakı ilə keçirilmiş təd
birdə işğaldan azad edilmiş
ərazilərdəhəyatakeçirilənbərpa
quruculuqişləri,regionuniqtisadi,
investisiya və turizm potensialı,
biznes üçün yaratdığı imkanlar
barədəmüzakirələraparılıb.
Qarabağiqtisadirayonunada

xil olan işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə (Şuşa rayonu istis
na olmaqla) Prezidentin xüsusi
nümayəndəsinin müavini Bəşir
Hacıyev, KOBİA İdarə Heyə
ti sədrinin müavini Samir Hüm
bətov, Aqrar Kredit və İnkişaf
Agentliyinin sədri Seymur Möv
layev, İqtisadi Zonaların İnkişafı
Agentliyinin İdarə Heyəti sədri
ninmüaviniElxanŞiriyev,Dövlət
Turizm Agentliyinin şöbə müdiri
Məhəmməd Muradov və “PMD
Group”MMCninbaşicraçıdirek
toruDəyanətSədullayevmövzu
iləbağlıfikirlərinibölüşüblər.

Azad torpaqların dirçəliş vizyonu
“Rebuild Karabakh – 2022” sərgisində Mədəniyyət Nazirliyi də xüsusi stendlə təmsil olunur

Vətənə fəda olanlar unudulmur
Gən cə RMİ Gən cə şə hər MKS-nin 15 say lı ki tab xa na fi lialı Və tən 
mü ha ri bə si şə hi di Ni cat Qa sı mo vun do ğum gü nü ilə əla qə dar 
“Şə hə ri mi zin qəh rə man oğul la rı” ad lı anım təd bi ri ke çi rib.

***
ŞəkiRMİQaxrayon

HeydərƏliyevMərkə
zində Səhər Manaf
lının Birinci Qarabağ
və Vətən müharibələ
rində şəhid olan qax
lı oğulların xatirəsinə
ithaf edilən “Zəfər ta
rixinin qəhrəmanları
– Qax şəhidləri” kita
bının təqdimatı olub.
Mərasimdə rayonun
icrabaşçısıMusaŞə

kiliyeviştirakedib.Kitabınmüəllifi,şəhidbacısıSəhərManafınəş
rinərsəyəgəlməsinəvətəqdimatıntəşkilinəgöstərdiyidəstəyəgö
rərayonrəhbərliyinətəşəkkürünübildirib.

***
XaçmazRMİB.SəfəroğluadınaQubarayonMədəniyyətMər

kəzininGüləzikəndFolklorklubu,rayonMKSninGüləzivəAğbil
kəndkitabxanalarınınəməkdaşlarıVətənmüharibəsişəhidiAfər
Orucovunailəüzvləriiləgörüşüblər.
Quba rayonMKSnin Zərdabi qəsəbə kitabxanası və Folklor

evininəməkdaşlarıbuil1214sentyabrtarixindədüşmənindövlət
sərhədindəgöstərdiyihərbitəxribatnəticəsindəşəhidolanÜmid
Həsənovunməzarınıvəailəsiniziyarətediblər.

Abidə mühafizəçiləri üçün təlim
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 Qə bə lə Re-
gional İda rə si nin təş-
ki lat çı lı ğı ilə Şə ki şə hər 
Hey dər Əli yev Mər kə-
zin də “İr sin qo run ma sı 
ba ca rıq la rı nın in ki şaf 
et di ril mə si” möv zu sun-
da tə lim ke çi ri lib.

Tarixmədəniyyətabidələrininbərpası,hüquqimaarifəndirmə,
böhranvəziyyətindəoperativtədbirləringörülməsivədigərmöv
zuları əhatə edən təlimə ölkəninmüxtəlif regionlarında çalışan
80əyaxınabidəmühafizəçisiqatılıb.
Abidəmühafizəçilərininbilikvəbacarıqlarınınartırılmasıməq

sədilətəlimlərindavamlıkeçirilməsinəzərdətutulur.

Gəncə teatrında yeni tamaşalar
Gən cə Döv lət Dram Teat rın da iki ye ni səh nə nü mu nə si nin 
məşq lə ri nə baş la nı lıb. 

Buil140illiyiqeydedilənmütəfəkkirşairvədramaturqHüseyn
Cavidin“Ana”dramınateatrınbaşrejissoruElşadƏhmədovqu
ruluşverir.QuruluşçurəssamMehdiHüseynovdur.RollarıƏmək
darartistRahiləMəmmədova,aktyorlarMuradMeyfəliyev,Emil
Salmanov,NailəƏhmədova,ElmirMəmmədov,MəhəmmədMu
sayev,ƏlizaminAbbasovifaedirlər.
TeatrdahəmçininAzərbaycanuşaqədəbiyyatınıngörkəmlinüma

yəndəsiAbdulla Şaiqin “Danışan gəlincik”musiqilinağıl tamaşası
üzərindəyaradıcılıqişinəbaşlanılıb.Tamaşanınquruluşçurejissoru
ŞahmarMəmmədov,quruluşçurəssamıMehdiHüseynovdur.

Şəki Dövlət Dram Teatrında növbəti premyera 
Ye ni teatr möv sü mü-
nü Va qif Sə mə doğ lu-
nun “İn ti har” əsə ri nin 
ta ma şa sı ilə açan Şə ki 
Döv lət Dram Teat rın da 
bu gün lər də növ bə ti 
prem ye ra olub.

Teatrın nəzdin
də fəaliyyət göstərən
studiyanın aktyor kur
sunda Abdulla Şaiqin
“Yazıya pozu yoxdur”

pyesi tamaşaya qoyulub.Tamaşanın rejissoruHüseynHüseynli,
2cirejissoruvəbaletmeysteriElvinNuridir.RollarıAzadMəmmə
dov,HarizMəmmədov,NərminNəbiyeva,ArzuRəsulovavəNuriy
yəMürşüdovaifaedirlər.
Oktyabrın sonlarında teatrda müasir yazar Xəqani Əliyevin

“ÇələbixanaQızılqayaxəyanəti”pyesininməşqləribaşlanacaq.

Müstəqillik zirvəsi – qüdrətli Azərbaycan
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.
Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi

(RMİ)BeyləqanrayonHeydərƏliyevMərkə
zindəməktəb kollektivlərinin, gənclərin işti
rakıilə“Müstəqillikzirvəsi–müasirqüdrətli
Azərbaycan”adlıtədbirkeçirilib.

Kürdəmir Rayon TarixDiyarşünaslıq Mu
zeyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə
FamilHəşimovadına3saylışəhər tamor
taməktəbinmüəllimvəşagirdləridə iştirak
ediblər. İmişli rayon Mədəniyyət Mərkəzin
dəisə“Vətəndesin”adlıtədbirtəşkiledilib.
Tədbirkonsertproqramıilədavamedib.

***
ŞəkiRMİŞəkişəhərHeydərƏliyevMər

kəzindəMədəniyyətNazirliyininMədəniyyət
üzrəElmiMetodikivəİxtisasartırmaMərkə
zinintəşkilatçılığıiləAbşeronrayonXırdalan
şəhər 11 illik Uşaqmusiqi məktəbinin xalq
çalğıalətləriansamblınınifasında“Kompozi
siya”adlıkonsertproqramıtəşkiledilib.
ZaqatalarayonHeydərƏliyevMərkəzində

“Azərbaycanım mənim” mövzusunda elmi
praktikkonfranskeçirilib.

***
SabirabadRMİŞirvanşəhərHeydərƏliyev

Mərkəzində Müstəqilliyin Bərpası Gününə
həsrolunmuştədbirkeçirilib.ŞirvanŞəhərİc
raHakimiyyətinintəşkilatçılığıiləgerçəkləşən

tədbirdəAzərbaycanınmüstəqillik tarixindən
bəhsedənfilmnümayişolunub.
SaatlırayonMədəniyyətMərkəzininŞirin

bəyli kəndFolklor evində keçirilən tədbirdə
bədiiqiraətdərnəyiüzvlərininifasındavətən
pərvərlikmövzuluşeirlərsəsləndirilib.

***
AğdaşRMİGöyçayrayonMKSninMərkə

ziKitabxanasında“18OktyabrMüstəqilliyin
BərpasıGünü”adlıtədbirtəşkilolunub.Çıxış
edənlərmüstəqilliyimizinqorunubmöhkəm
ləndirilməsində ümummilli liderHeydərƏli
yevin misilsiz xidmətlərindən bəhs ediblər.
Sonramüstəqilliyimizinbərpasınahəsrolun
muşslaydnümayişetdirilib.

***
Əlamətdar gün münasibətilə Masallı

RMİ Masallı rayon Heydər Əliyev Mərkə
zi vəGənclərin İnkişaf vəKaryeraMərkəzi
(GİKM)Masallınümayəndəliyininbirgə təş
kilatçılığı ilə tədbir keçirilib. Heydər Əliyev
MərkəzinindirektoruDilbər İbayeva,GİKM
inMasallınümayəndəliyinindirektoruAynur
TağıyevavəbaşqalarıAzərbaycanxalqının
keçdiyiçətinvəşərəfimüstəqillikyolundan
sözaçıblar.

***

Ağstafa RMİ Ağstafa rayon H.Arif adına
Uşaqmusiqi məktəbində keçirilən tədbirdə
şagirdlərin iştirakı ilə hazırlanmış konsert
proqramıtəqdimolunub.

Tovuz rayon Heydər Əliyev Mərkəzi və
GİKMinTovuznümayəndəliyininbirgə təş
kilatçılığı ilə“Müstəqilliyimizəbədidir!”möv
zusunda“Xəmsə”milliintellektualoyunuke
çirilib.8komandaarasındanI,IIvəIIIyerlər
üzrəqaliblərəfəxrifərmanvəhədiyyələrtəq
dimedilib.
QazaxDövlətRəsmQalereyasındadərnək

üzvlərinin əl işlərindən ibarət “Bütövlüyünü
bərpaetmişxalq”adlısərgitəşkilolunub.

***

Gəncə RMİ Gəncə şəhər Zərif Qayıbov
adına 5 nömrəli Uşaq musiqi məktəbində
təşkilolunan tədbirdəxalqçalğıalətlərişö
bəsininmüəllimvəşagirdlərikonsertproqra
mıiləçıxışediblər.
Naftalan şəhər Heydər Əliyev Mərkəzin

dəkeçiriləntədbirdə“Uluöndər”sənədlifil
minümayişolunub.GoranboyDövlətRəsm
Qalereyası, rayonGənclərvə İdman İdarə
sininbirgətəşkilatçılığıiləGənclərparkında
“18OktyabrMüstəqilliyinBərpasıGünüdür”
adlısərgikeçirilib.

***
Ağcabədi RMİ Ağdam rayon R.Məmmə

dovadınaDöyüşŞöhrətiMuzeyində“Müstə
qilliyimizəbədidir!”adlı tədbirkeçirilib.Təd
birdəmuzeyin direktoruSahibMəmmədov,
Ağdam Rayon TarixDiyarşünaslıq Muzeyi
nindirektoruÜlviQədirov vədigərləri çıxış
ediblər.

Ma sal lı RMİ Ma sal lı ra yon Mər kə zi 
Ki tab xa na sın da ya zı çı-pub li sist 
Nu rəd din Ədi loğ lu nun “Qa çaq 
Mo zu” ro ma nı nın təq di mat və 

im za gü nü ke çi ri lib. Mə ra sim də çı xış 
edən lər ya zı çı nın ya ra dı cı lıq mə ziy yət lə ri 
haq qın da söz açıb, müəl li fin 31-ci ki ta bı 
haq qın da fi kir lə ri ni bö lü şüb lər. Son da gö-
rüş iş ti rak çı la rı na min nət dar lı ğı nı bil di rən 
ya zı çı on lar üçün ki tab la rı nı im za la yıb. 

***
BiləsuvarRMİnin rəisiƏlisultanSadıxov

Biləsuvar rayon Nihad Babayev adına Xır
mandalı kənd Uşaq incəsənət məktəbinin
kollektiviiləgörüşkeçirib.İdarərəisiməktə
bin xanəndəlik ixtisası üzrə 2ci sinif şagir
diCahadQasımlıyaMədəniyyətNazirliyinin
fəxrifərmanınıtəqdimedib.

***
Mədəniyyət üzrə ElmiMetodiki və İxtisa

sartırma Mərkəzinin (MEMİM) təşkilatçılı
ğı,AbşeronrayonvəXırdalanşəhər11illik
Uşaqmusiqiməktəblərimüəllimlərininiştira
kıiləŞəkiRMİnintabeliyindəfəaliyyətgös
tərənuşaqmusiqiməktəblərində tarvəka
mançamüəllimləriüçünustaddərsləritəşkil
olunub.RMİninrəisiAzərYusubovregionun
musiqi məktəbləri üçün önəmli olan ustad
dərslərinə görə MEMİMə və pedaqoqlara
təşəkkürünübildirib.

***

Xaçmaz RMİ Quba rayon MKSnin Mər
kəzi Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə “Xuda
fərinkörpüsümüstəqilAzərbaycanınmənəvi
simvoludur” adlı tədbir keçirilib. Çıxışlarda
bildirilibki,2020ciilin18oktyabrıtariximizə
dahabir şanlı gün kimi yazılıb.Həmingün
CəbrayılrayonuərazisindəyerləşənXudafə
rinkörpüsüüzərində27ilsonraAzərbaycan
bayrağıucaldıldı.

***

SabirabadRMİninrəisiFəridQurbanzadə,
Saatlı Rayon TarixDiyarşünaslıq Muzeyinin
direktoruSürəyyaZeynalovavəMədəniyyət
Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması,
İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin
SaatlırayonuüzrəabidəmühafizəçisiƏlibala
ƏliyevSaatlırayonCəfərxankəndindəyerlə
şənCəfərxanmülkünüziyarətediblər.Ziyarət
zamanı Cəfərxan mülkünün tarixi, eyni za
mandabuərazidəfəaliyyətgöstərmiştəcrübə
stansiyasıbarədəətrafıməlumatverilib.Da
ha sonraCəfərxan kəndində yerləşən, İkin
ciDünyamüharibəsi dövründəəsir düşmüş
almanların qəbiristanlığı da ziyarət olunub.
Qeydedəkki,SaatlıRayonTarixDiyarşünas
lıqMuzeyindəCəfərxankəndinintarixinədair
birsırasənədlər,fotoşəkillərvəs.qorunur.

***
Bərdə RMİnin tabeliyində fəaliyyət gös

tərən Mingəçevir Şəhər Tarix Muzeyində
“Azərbaycan xalçaçıları” İctimai Birliyinin

(AXİB) QHTlərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi
tərəfindən maliyyələşən “Regionlarda xal
ça sənətinin inkişafına dəstək” layihəsi üz
rənövbətimaarifəndirici tədbir təşkiledilib.
AXİBninüzvüNaziləƏbilovaxovluvəxov
suz xalçalarımız haqqında məlumat verib,
toxuprosesiniəyaninümayişetdirib,iştirak
çılarınsuallarınıcavablandırıb.

***
Mədəniyyət Nazirliyinin “Kommunikasiya

meneceri”layihəsiçərçivəsindəregionalida
rələrə təyin olunmuşnümayəndələrin işinin
təşkiliiləbağlıgörüşlərkeçirilir.MasallıRMİ
kommunikasiya meneceri Ceyhun Bəşirov
MasallıTarixDiyarşünaslıqMuzeyindətabe
müəssisələrüzrə təyinedilmişəlaqələndiri
cişəxslərləgörüşkeçirib.KürdəmirRMİnin
kommunikasiya meneceri Ramil Əhmədov
isəBeyləqanrayonHeydərƏliyevMərkəzin
dəişçiqrupuvəmüəssisələrinəlaqələndirici
əməkdaşlarıiləgörüşüb.

Hazırladı: N.Məmmədli

Mədəniyyət müəssisələrində 
müxtəlif səpkili tədbirlər
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21 oktyabr 2022 sərbəst 5 II “4.4” Qısa Tamaşalar Festivalına 

əsər qəbulu başa çatıb
MədəniyyətNazirliyivə“Teatro.az”sənətportalıtərəfindənbu
ilinmartayındaelanedilənII“4.4”QısaTamaşalarFestivalına
səhnəəsərlərininqəbuluoktyabrın15-dəbaşaçatıb.

Milliteatrprosesinicanlandırmaq,teatrsənətçiləriniyeniyaradı
cıtəşəbbüslərətəşviqetməkməqsədidaşıyanfestival2530no
yabrtarixindəBakıdakeçiriləcək.
“Şuşaİli”nəhəsrolunanfestivalınproqramıtərtibolunub.Döv

lət teatrları vəmüstəqil teatrlar olmaqla 25 yaradıcı kollektivin
təqdimetdiyitamaşalardan10nümunəseçilib.
Qeyd edək ki, müsabiqəyə tamaşalar videoyazı formatında

(xronometraj–maksimum44dəqiqə)qəbulolunub.Səhnəəsər
lərininjanrməhdudiyyətiyoxdur.
Ötən ilinnoyabrayındagerçəkləşən ilk festivaldanfərqliola

raq,budəfəfestivaldatamaşalaronlayndeyil,canlıtəqdimolu
nacaq.Festivalçərçivəsindətamaşanümayişləriiləyanaşı,tre
ninq,seminarvəpanelmüzakirələrdətəşkilediləcək.
İlküçyerinqalibləripeşəkarteatrxadimlərindənibarətmünsif

lərheyəti tərəfindənmüəyyənediləcəkvəmükafatlandırılacaq.
Birinci yer üçün 5000, ikinci yer üçün 3000, üçüncü yer üçün
1500manatmükafatnəzərdətutulub.

Yubiley ilində Cavid irsinin təbliği 
diqqət mərkəzində olacaq

BuilAzərbaycanədəbiyyatınıngörkəmlinümayəndəsi,mütəfək-
kir,şairvədramaturqHüseynCavidin(1882-1941)anadanolma-
sının140illiyidir.PrezidentİlhamƏliyevsentyabrın24-dəşairin
140illiyininqeydolunmasıhaqqındasərəncamimzalayıb.

Ədibin Bakıdakı ev
muzeyi tərəfindən yu
bileyilindənəkimiişlər
görülüb, hansı layihə
lərhəyatakeçiriləcək.
Bubarədəmuzeyin

baş direktoru, filologi
ya üzrə elmlər dokto
ruGülbənizBabaxanlı
qəzetimizə məlumat
verdi: “Son beş ildə
Hüseyn Cavidin bir
çox əsərlərini 10dan
artıqxaricidilətərcüməetmişik.İndiCavidinəsərlərinirusvətürk
dilləri iləyanaşı, ingilis,fransız,macar,çexvəbaşqadillərdədə
oxumaqmümkündür.Buyaxınlarda“TopalTeymur”pyesiniilkdə
fə ingilisvə rusdillərindəhazırlayıbçapetdirdik.KitabıTürkiyə,
ABŞ,Fransa,RusiyavəAlmaniyanınkitabxanalarınagöndərdik”.
Direktorəlamətdaryubileyləbağlıbuilinəvvəlindənsilsilətəd

birlərkeçirdiklərini,kitablarnəşretdirdiklərinidedi.Bildirdiki,mu
zeytərəfindənbuilinəvvəlində“Cavidşünaslıq”çoxcildliyininson
10cildi dəhazıroldu.HəmçininBeynəlxalqTürkAkademiyası
iləbirlikdə“Eyniamaluğrundaortaqtaleyibölüşənlər–Əhməd
Baytursunlu,HüseynCavidvəƏhmədCavad”mövzusundabey
nəlxalqelmikonfranstəşkiledildi.“Şuşaİli”vəyubileyləəlaqədar
HüseynCavidin“Ana”mənzumpyesiŞuşaDövlətMusiqiliDram
Teatrındayeniquruluşdanümayişolundu.Məlumolduğukimi,
bu ilin may ayında mədəniyyət naziri Anar KərimovunABŞa
səfəri zamanıAmerikaAzərbaycanTicarətPalatasınınVaşinq
tondakı inzibati binasında Hüseyn Cavidin barelyefinin açılışı
keçirilib.Bununlaəlaqədarmuzeytərəfindənaidiyyətiqurumlara
ədibinhəyatvəyaradıcılığıhaqqındainformasiyadəstəyigöstə
rilib.HazırdahəminbarelyefinQRkoduvasitəsiləmuzeyinsay
tınakeçidedənlərədibhaqqındaAzərbaycanvəingilisdillərində
genişməlumatalabilirlər.
Birmüddətəvvəl isə“Cavidhikməti–seçilmişaforizmlər”və

rus dilində “HüseynCavid. Seçilmiş pyeslər” kitabları işıq üzü
görüb.İkincikitabmuzeyləBeynəlxalqTürkAkademiyasıtərəfin
dənərsəyəgətirilib.
Gülbəniz Babaxanlı muzey tərəfindən ilin sonunadək yubiley

münasibətiləmüxtəliflayihələrinhəyatakeçiriləcəyinidiqqətəçat
dırdı.Dediki,AMEAnınNizamiGəncəviadınaƏdəbiyyat İnsti
tutuiləbirgə“HüseynCavidsənəti: ideallarvəmüasirdövr”adlı
beynəlxalqelminəzərikonfranskeçirməyiplanlaşdırırıq.Bundan
başqa,“HüseynCavidvəsənəti”,“HüseynCavidinfəlsəfi irsinin
tədqiqi”,“HüseynCavidinlinqvopeotikası”monoqrafiyaları,muze
yinizahlıkataloqu,“HüseynCavid:həyatvəsənətyolu”adlıbib
lioqrafikgöstəricininnəşrinəzərdətutulur.HəmçininHüseynCa
vidinhəyatvəyaradıcılığıiləbağlıkirilqrafikasındaolangörkəmli
cavidşünaslarınəsərlərininmüasirqrafikadanəşridəplanlaşdırılır.

Nurəddin

Həyatını məhv etmə!
İki muzeyin narkomaniya əleyhinə 

birgə maarifləndirici tədbiri
Bəşəribəlaolannarkomaniyailəmübarizədəxüsusiləyeniyet-
məvəgənclərarasındamaarifləndirməişininxüsusiəhəmiyyəti
var.Buişəmədəniyyətmüəssisələridəöztöhfələriniverəbilərlər.

Oktyabrın 19da
Leopold və Mstislav
Rostropoviçlərin Ev
Muzeyində Abdulla
ŞaiqinMənzilMuzeyi
ilə birlikdə “Həyatını
məhvetmə!”adlıtəd
bir keçirilib. Tədbir
də N.Tusi adına 173
saylıortaməktəb,Ba
kı şəhəri T.İsmayılov
adına6saylıməktəb
liseyvəBülbül adınaOrta İxtisasMusiqiMəktəbinin şagird və
müəllimləri,həmçininqonaqqismindəmütəxəssislər–BakıDöv
lət Universitetininmüəllimi, “Yaşam” psixologiya və təlimmər
kəzinin rəhbəriKönülCəfərova, “Step” reabilitasiyamərkəzinin
rəhbəri,həkimİlqarXəliloviştirakediblər.
Leopold vəMstislavRostropoviçlərinEvMuzeyinin icraçı di

rektoruGünayƏliyeva vəAbdullaŞaiqinMənzilMuzeyinin di
rektoruÜlkərTalıbzadətədbiriaçaraqqonaqlarısalamlayıblar.
PsixoloqKönülCəfərova narkotikmaddələrin insan orqaniz

minəvurduğuziyanbarədədanışıb.HəkimİlqarXəlilovainsan
larıbubəşəribəladanuzaqolmağasəsləyərəkdeyibki,uşaqlar
mümkünolduqcaproblemlərini,sıxıntıvədərdləriniözailələrivə
yaənyaxınbildikləridostlarıiləbölüşsünlər.
Sonra mütəxəssislər məktəblilərin mövzu ilə bağlı suallarını

cavablandırıblar.
Sondaqonaqlara təşəkkürünü bildirən hər ikimuzey rəhbəri

məktəblilərinzərərlivərdişlərəaludəolmamasıüçünonlarınmə
dənikütləvi, əyləncəli tədbirlərə, eləcə dəmüxtəlif  özfəaliyyət
dərnəklərinədahafəalcəlbedilməsininvacibliyinivurğulayıblar.

Klassikgitaraifaçılığında
RövşənMəmmədquliye-
vinözimzasıvar.Hətta
onu“gitaranınşairi”də

adlandırırlar.2014-cüildən
Rusiyadayaşayanmusiqiçi
bugünlərdədoğmaBakının
qonağıdır.

Oktyabrın 18də Beynəlxalq
Muğam Mərkəzində Mədəniy
yət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə
dünyaşöhrətligitaraifaçısı,bey
nəlxalq müsabiqələr laureatı
RövşənMəmmədquliyevin solo
konsertikeçirildi.
Konsertdən əvvəl jurnalistlərə

qısaaçıqlamaverənifaçıdoğma
şəhərindəçıxışetməkdənböyük
şərəfduyduğunudedi: “Yenidən
Bakıyaqayıtdığımüçünçoxhə
yəcanlıyam. Bundan öncə mən
2010cu ildə filarmoniyanın ka

mera və orqanmusiqisi zalında
Teymur Göyçayevin dirijorluq
etdiyi orkestrlə birgə çıxış etmi
şəm.AncaqAzərbaycanda solo
konsertimilkdəfədir.İnanıramki,
budəfəki repertuar və ifamla ta
maşaçıları razı sala biləcəyəm.
Azərbaycandaklassikgitara ifa
çılığıoqədərdəgenişyayılma
yıb.Bukonsertdənsonramüəy
yən qədərmaraq yaranacağına
ümidedirəm”.
Gələcəkplanlarıhaqqındasua

lacavabındaifaçı“Mənçalışıram
plan qurmayım, yaradıcılıq özü
proqramayeniliklərgətirir”dedi.
Rövşən Məmmədquliyevin

ifasını dinləməyə gələnlər ara
sında Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqınınsədri,Xalqartisti,pro
fessorFirəngizƏlizadənidəgö
rürük.Yaxınlaşıbkonsertöncəsi
fikirlərinialırıq.BəstəkarRövşən

Məmmədquliyevin yaradıcılığı
ilə çoxdan tanış olduğunu de
yir: “Onu teztez xarici ölkələr
dəqastrolsəfərlərindəgörürəm.
Bundan əlavə, Rövşən ustad
dərsləridəverir.Həttabudərs
lərinbiriniizləyərkənpeşəkarbir
sənətkar olduğunu sezdim və
onunmənim“Fantaziya”əsərimi
ifaetməsinərazıoldum.Rövşən
mənimbuəsərimiilkdəfəispa
niyalı virtuoz gitaraçı Esteban
Koluççinin ifasında eşitmişdi.
Əsərin notlarını əldə edəndən
sonra “Fantaziya”nı repertuara
daxil etmək qərarına gəldi. Əl
bəttəki,buməniçoxsevindirir”.
Budur, Rövşən Məmmədqu

liyev səhnədədir. Biribirindən
maraqlımusiqilərləzalıələalır.
Konsert izləyicilər tərəfindən
böyük maraqla qarşılanır. İfa
çı proqrama Dionisio Aquado,
Aqustin Barrios, Eytor VillaLo
bos, Nikita Koşkin, Fikrət Əmi
rov,FirəngizƏlizadə,Fransisko
Tarreqokimibəstəkarlarınəsər
lərinidaxiletmişdi.
Qeyd edək ki, Rövşən Şah

bazoğluMəmmədquliyev1986
cı ildəBakışəhərindədoğulub.

KlassikgitaradaifaetməyiNijni
Novqorodşəhərindəki7nömrəli
uşaq incəsənətməktəbindəöy
rənib. 2004cü ildə M.A.Balaki
revadınaNijniNovqorodMusiqi
Kollecini fərqlənmə diplomu ilə
bitirərək M.İ.Qlinka adına Nijni
Novqorod Dövlət Konservatori
yasına daxil olub. 2009cu ildə
bu təhsil müəssisəsini də fərq
lənməiləbaşavurub.
SəkkizildirRusiyadayaşayan

musiqiçi bir sıramükafatlara, o
cümlədən “Yeni adlar” Beynəl
xalq xeyriyyə proqramının tə
qaüdünə layiq görülüb. Soyda
şımızRusiya,Fransa,Ukrayna,
İtaliya,Portuqaliya,Polşavədi
gərölkələrdəkeçirilmişmüxtəlif
müsabiqə və festivallarda mü
vəfəqiyyətqazanıb.

***
RövşənMəmmədquliyevBakı

ya səfəri çərçivəsində oktyabrın
19daAzərbaycanDövlətMədə
niyyət və İncəsənət Universite
tindəustaddərsikeçib,həvəskar
vəpeşəkargitara ifaçıları iləöz
bilikvəbacarıqlarınıbölüşüb.

Lalə Azəri

“Gitaranın şairi” Bakıda 
solo konsert verib

Virtuoz ifaçının ADMİU-da ustad dərsi də olub

əvvəli səh. 1-də

Bildirdiki,İbrahimİsfahanlıey
nizamandateatrtəşkilatçısı,sö
zünəslmənasında,səhnəfəda
karıkimitanınmışdır.Sənətkarın
ifaçılıq xüsusiyyətlərinə və çox
şaxəliyaradıcılığınanəzərsalan
H.İsmayılov onun zəngin aktyor
palitrasınamalikolduğunudedi.
Çıxışın ardınca Azərbaycan

Dövlət Akademik Milli Dram
Teatrının səhnə ustaları –Xalq
artistiƏliNur,Əməkdarartistlər
Aslan Şirin, Elşən Cəbrayılov,
aktyor İlyas Əhmədin ifasında
“Səhnə fədaisi” adlı kompozisi
yagöstərildi.
Tamaşaçılaraktyorlarıntəqdi

matında İbrahim İsfahanlı öm
rünün müxtəlif məqamlarından
faktları,xatirəvəqeydləridinlə
dilər.
Beləcə, qonaqlar İsfahanda

doğulmadığıhaldaodövrünsə
nətadamlarınaolantəqiblərdən
yayınmaq üçün İsfahanlı təxəl
lüsünə sığınan, milli aktrisala
rınolmadığıbirdövrdəsəhnədə
qadın rollarını daməharətlə ifa
edən, özünü təkcə aktyor kimi
yox,həmdərejissorkimiteatra
həsr edən teatr fədaisini yeni
dənxatırlatmağaçalışdılar.

İbrahim İsfahanlını teatr alə
minəgətirənböyükeşqvəamal
lardan söz açıldı. Onun nəinki
xüsusi teatr təhsili, hətta ibtidai
məktəb təhsili belə olmadığı,
ancaqsankianadanfitri isteda
damalikaktyorkimidoğulduğu,
güclü fəhmlə səhnənin incəlik
lərini duyaraq, daima çağlayan
daxiliemosiyalarındanbacarıqla
istifadə etdiyi vurğulandı. Qeyd

olunduki,o,həyatınənsərtsı
naqlarıiləüzləşsədə,mətanəti,
iradəsivəənəsası,alovlusənət
məhəbbəti ilə bütün çətinliklərə
sinə gərib. İbrahim İsfahanlının
Mirzə Fətəli Axundzadə adına
Tifis Dövlət Azərbaycan Dram
Teatrındaonlarlaəsərəquruluş
verdiyidədiqqətəçatdırıldı.
Teatr onun üçün doğma evi

olub.O,buradahəmrejissorluq,

həmdəaktyorluqedib.Biraktyor
kimio,dahaçoxromantiksəpkili
qəhrəmanların səhnə təcəssü
münəmeylgöstərib.Həmişəde
yərmişki,mənimənfərəhligün
lərim, xoşbəxt çağlarım teatrda
keçib.Lakinbuodeməkdeyildi
ki,o,sənətinbaşqasahələrində
iştiraketməyib.Əksinə,o,həya
tının son dövrlərində də böyük
bir şövqləTbilisidə teatr,musiqi
kollektivlərinərəhbərlikedib,bə
diiqiraətustasıkimiAzərbaycan
vəgürcüpoeziyasınınalovlutəb
liğatçılarındanbiriolub.
Dolğun kompozisiya yerini

ƏməkdarartistlərQoçaqƏsgə
rov,TeymurƏmrahvəmüğənni
İlahəFədanınklassikestradavə
xalq mahnılarından ibarət rən
garəngifalarınaverdi.
Qonaqlar ATXİnin foyesində

sənətkarın həyat və yaradıcılı
ğının müxtəlif məqamlarını əks
etdirənfotosərgi ilədətanışol
dular.

Həmidə Nizamiqızı

Səhnə fədaisi
İbrahim İsfahanlının xatirəsi Teatr Xadimləri İttifaqında yad edildi

“Vətən şairi” 
Səməd Vurğunun evində 

Eldar Baxışın xatirəsi anılıb

BuilXXəsrAzərbaycan
poeziyasınıntanınmış
simalarındanbiri,dünya-
danvaxtsızköçmüşşair

EldarBaxışın(1947–1996)
anadanolmasının75illiyidir.

Oktyabrın 15də Səməd Vur
ğunun EvMuzeyində mərhum
şairinyubileyiqeydedilib.Təd
birçərçivəsindəyazıçıAzadQa
radərəlinin Eldar Baxışa həsr
etdiyi“Vətənşairi”kitabınıntəq
dimatıolub.
Tədbirdə Xalq şairi Ramiz

Rövşən,tarixüzrəfəlsəfədokto
ruHacıNərimanoğlu,riyaziyyat
çı İmanquluAğaquluyev və di
gər çıxış edənlərEldarBaxışın

yaradıcılığından söz açıb, xati
rələrini bölüşüblər. Şairin məş
hur şeirlərindən parçalar səs
ləndirilib. ADA Universitetinin
professoruNərimanQasımoğlu,
şairAsifTalıboğluEldarBaxışa
həsretdiklərişeirlərisöyləyiblər.
Azad Qaradərəli yeni çapdan

çıxmış “Vətənşairi”kitabınınya
zılma tarixindən danışıb. Qeyd
olunub ki, kitabın elmi redaktoru
İstanbulAydınUniversitetininpro
fessoruKamilVəliNərimanoğlu
dur. Kitaba Azad Qaradərəlinin
özdostuhaqqındayazdığıesse
lər,xatirəyazıları,habelə“Qarsi
yaLorkavəEldarBaxış”, “Sabir
ƏhmədlivəEldarBaxış”, “Vətən
şairi”məqalələridaxiledilib.

Müəllifözimzasıiləkitabıtəd
biriştirakçılarınahədiyyəedib.
Tədbirin sonunda şairin oğlu

–rejissor,aktyorTuralBaxışxa
tirə gecəsində iştirak edənlərə
vətədbirintəşkilinəgörəSəməd
VurğununEvMuzeyinindirekto
ru Nüşabə BabayevaVəkilova
yaminnətdarlığınıbildirib.

Qeydedəkki,EldarBaxış(El
darBaxışoğluAğayev)1947ci
il iyunun 22də Qubadlı rayo
nununDiləliMüskanlıkəndində
doğulub. Şair pyeslər (“Uzun
Həsən”,“Məlikməmməd”)yazıb,
rus dilindən bədii tərcümələr
dəedib.1996cı ilmayın22də
dünyasınıdəyişib.

Hüseyn Cavidin 140 illik yubileyinə 
həsr olunmuş tədbir 

BakıŞəhərMədəniyyət
BaşİdarəsiSəbailrayon
MərkəzləşdirilmişKitab-
xanaSisteminin(MKS)

MərkəziKitabxanasıvə
C.CabbarlıadınaAzərbay-
canDövlətTeatrMuzeyinin
təşkilatçılığıiləoktyabrın
19-dadahişair,dramaturq
HüseynCavidin140illikyu-
bileyinəhəsrolunmuştədbir
keçirilib.

Tədbirdə Səbail rayonMKS
nin direktoru, Əməkdar mədə
niyyət işçisi Nüşabə Ələkbə
rova,Azərbaycan Dövlət Teatr
Muzeyinin direktoru, Əməkdar

mədəniyyət işçisiSevincMika
yılova,HüseynCavidinEvMu

zeyinin direktor müavini Lalə
Əliyeva, AMEA Nizami adına

Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı
elmi işçisi, Cavid yaradıcılığı
nıntədqiqatçısıRasimNəbioğ
lu, M.Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutununelmikatibi,filologi
ya üzrə fəlsəfə doktoruƏziza
ğa Nəcəfi və başqaları iştirak
ediblər.
Tədbirdə Hüseyn Cavidin

ədəbiyyatımızınənparlaqsima
larındanolduğu,onunsənətinin
bütün zamanlar üçün əbədiya
şarlığı vurğulanıb. Şagirdlərin
ifasında “İblis” əsərindən parça
təqdimolunub.
SondaSəbailrayonMKSnin

Mərkəzi Kitabxanasının hazır
ladığı Hüseyn Cavidin əsərlə
rindən ibarət kitab sərgisi və
AzərbaycanDövlətTeatrMuze
yininCavidvəteatrmövzusunu
əks etdirən fotosərgisi təqdim
edilib.
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Xə lil Rza oğ lu Xə li lov (Ulu-
türk) 1932-ci il okt yab rın 21-
də Sal yan ra yo nu nun Pi rəb bə 
kən din də dün ya ya göz açıb. 2 
say lı Sal yan şə hər or ta mək tə-
bin də təh sil alıb. Hə lə mək təb li 
ikən poezi ya ya ma raq gös tə rir. 
Sal yan şə hər ki tab xa na sın da 
ədə biy yat dər nə yi nin üz vü olur. 
“Ki tab” ad lı ilk şeiri 1948-ci il də 
“Azər bay can pione ri” qə ze tin də 
dərc olu nur. 

Xə lil Rza 1949-cu il də Azər bay-
can Döv lət Uni ver si te ti (BDU) Fi lo-
lo gi ya fa kül tə si nin Jur na lis ti ka şö bə si nə 
da xil olur. Uni ver si tet də ədə biy yat şü nas 
alim Cə fər Xən da nın, son ra lar Xalq şairi 
Bəx ti yar Va hab za də nin rəh bər lik et di yi 
ədə bi dər nək lər də, Azər bay can Ya zı çı-
lar İt ti fa qın da Xalq ya zı çı sı Mir zə İb ra-
hi mo vun baş çı lı ğı ilə ke çi ri lən “Gənc lər 
gü nü” məş ğə lə lə rin də ya xın dan iş ti rak 
edir. 

Bü tün bun lar gənc Xə lil Rza nın bir 
şair ki mi püx tə ləş mə si nə, ya ra dı cı lıq is-
ti qa mə ti nin for ma laş ma sı na cid di tə sir 
gös tə rir.

Xə lil Rza 1954-cü il də ali təh si li-
ni ba şa vu rur. Tə yi nat la “Azər bay can 
qa dı nı” jur na lın da işə baş la yır. Hə min 
jur nal da və di gər mət buat or qan la rın-
da şeir və mə qa lə lə ri dərc olu nur. Bir 
il son ra Azər bay can Ya zı çı lar İt ti fa qı nın 
üz vü qə bul edi lir. Şeir lə rin dən iba rət 
“Ba har gə lir” ad lı ilk ki ta bı 1957-ci il də 
çap dan çı xır. Hə min il Azər bay can Ya-
zı çı lar İt ti fa qı Xə lil Rza nı M.Qor ki adı na 
Dün ya Ədə biy ya tı İns ti tu tu (Mosk va) 
nəz din də ki ikiil lik ali ədə biy yat kurs la-
rı na gön də rir. 

Mosk va da olar kən gör kəm li rus şairi 
Sa muil Mar şa kın evin də, son ra Yas na ya 
Pol ya na da da hi Lev Tols to yun Ev-Mu ze-
yin də olur. Sankt-Pe ter burq da (Le ninq-
rad) Er mi taj Mu ze yi nə kol lek tiv sə fə ri, Na-
zim Hik mət və Mi xail Şo lo xov la gö rüş lə ri 
gənc şairin xa ti rə sin də də rin iz lər bu ra xır.

O, 1959-cu il də Ba kı ya dö nür və Azər-
bay can Döv lət Pe da qo ji İns ti tu tu nun 
(in di ki AD PU) as pi ran tu ra sın da təh si li ni 
da vam et di rir. 1963-cü il də “Mü ha ri bə-
dən son ra kı Azər bay can so vet ədə biy-
ya tın da poema jan rı (1945-1950)” möv-
zu sun da na mi zəd lik dis ser ta si ya sı nı 
uğur la mü da fi ə edir. Hə min ins ti tut da 
müəl lim ki mi fəaliy yə ti ni da vam et di rir. 

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, o, müəl-
lim ki mi da xil ol du ğu audi to ri ya ya tək cə 
təd ris proq ra mın da nə zər də tu tu lan la rı 
de yil, mil li ta ri xi yad da şı oya dan, mil-
li də yər lə ri miz dən və doğ ma di li miz dən 
ürək yan ğı sı ilə söh bət açır. Bir müd dət 
son ra Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı-
nın Ni za mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu na 
də yi şi lir. Bü tün qüv və si ni el mi təd qi qat 
işi nə və bə dii ya ra dı cı lı ğa həsr edir. 

Azər bay can-öz bək ədə bi əla qə lə ri, 
Maq sud Şeyx za də nin hə yat və ya ra dı-
cı lı ğı haq qın da mo noq ra fık əsər lər üzə-
rin də ça lı şır. “Ömür dən uzun ge cə lər” 
ad lı ki ta bı, SS Rİ xalq la rı nın dil lə rin dən 
tər cü mə edi lən poetik əsər lər dən iba rət 
“Qar daş lıq çə lən gi” top lu su 1984-cü il-
də Azər bay can SSR Döv lət mü ka fa tı na 
təq dim olu nur. An caq şair ha kim dairə-
lə rin eti na sız lı ğı ilə qar şı la şır...

Xə lil Rza nın ya ra dı cı lı ğı na də rin-
dən diq qət ye tir dik cə hiss olu nur 
ki, 1950-60-cı il lər də şairin azad-
lıq məf ku rə si mü cər rəd mə na da-
şı yıb. 1970-ci il lər də bey nəl mi ləl 
möv zu da yaz dı ğı şeir lə rin də mil li 
ruh və is tiq lal dü şün cə lə ri nə yer 
də ve ri lib. 1980-ci il lə rin əv vəl lə-
rin də qə lə mə al dı ğı əsər lə rin də 
isə mil li mə ra mı da ha da ay dın-
la şır. Həm də bu il lə rin şeir lə rin də 
güc lü ça ğı rış ru hu ha kim dir. Şairin 

“Əyil mək qor xu su”, “Gü cüm, güc-
süz lü yüm”, “Çıl ğın lıq dan dö zü mə 

ke çid”,  “Dö züm lü ol, də li kö nül”, “Mən-
dən baş la nır Və tən”, “Heç bir eh ti yat”, 
“Heç ol ma sa bir cə nə fər” şeir lə rin də tə-
rəd düd lə ri yox olur. “Qalx aya ğa, Azər-
bay can!”, “Yal nız pas por tun da”, “Boz 
qur da öy gü”, “Mən gü nəş ürək li Xə lil 
Rza yam” və baş qa əsər lə rin də türk çü-
lük mil li müəy yən lik ki mi də yər lən di ri lir. 
Bü tün bun la ra bax ma ya raq, onun nə-
zə rin də türk çü lük, tu ran çı lıq, fa teh lik və 
mə nəm-mə nəm lik ol ma yıb. 

Xə lil Rza 1985-ci il də “Maq sud Şeyx-
za də nin bə dii ya ra dı cı lı ğı və Azər bay-
can-öz bək ədə bi əla qə lə ri nin ak tual 
prob lem lə ri” möv zu sun da dok tor luq 
dis ser ta si ya sı mü da fi ə edir. 1986-cı il də 
“Əmək dar in cə sə nət xa di mi” fəx ri adı na 
la yiq gö rü lür. 

1980-ci il lə rin axır la rın da öl kə də xalq 
azad lıq hə rə ka tı ge niş lən mə yə baş la yır. 
Bu za man Xə lil Rza nın gur sə si res pub-
li ka nın ən uc qar ya şa yış mən tə qə lə rin-
də eşi di lir. O, bü tün var lı ğı ilə xalq hə-
rə ka tı na qo şu lur. Alov lu çı xış la rı ilə rus 
şo vi nist si ya sə ti ni, Qa ra bağ tor pa ğı na 
tə ca vüz edən er mə ni daş nak la rı nı if şa 
edir:

Biz Tür küs tan el lə ri yik,
Qey rət, qüd rət sel lə ri yik.
Daş nak la rı qo van bi zik,
Dar göz lə ri ovan bi zik.
Ye tər mey dan su la dı lar,
Yur du mu zu ta la dı lar...

Son gün lə ri ni ya şa yan so vet im pe-
ri ya sı 20 yan var 1990-cı il də Ba kı da 
dinc əha li yə vəh şi cə si nə atəş açır. Şair 
bü tün qüv və si ilə ge cə-gün düz dinc lik 
bil mə dən ürə yi ni mə şə lə çe vi rir və xal-
qı düş mən lə rə qar şı mü ba ri zə yə səs-
lə yir. Xa ri ci öl kə jur na list lə ri nə ver di yi 
mü sa hi bə lər də 20 Yan var ha di sə lə ri ni, 
M.Qor ba ço vun qan lı əməl lə ri ni dün-
ya ic ti maiy yə ti nə çat dır ma ğa ça lı şır. 
Yan va rın 26-da Xə lil Rza SS Rİ Döv lət 
Təh lü kə siz li yi Ko mi tə si nin əmək daş la rı 

tə rə fi n dən həbs edi lir. Son ra Mosk va-
da kı Le for to vo həbs xa na sı na gön də-
ri lir. Aram sız sor ğu-sual, ağır it ti ham 
şairin ira də si ni qı ra bil mir. O, zin dan da 
da mü ba ri zə si ni da vam et di rir. 8 ay 13 
gün ər zin də od lu-alov lu qəl bi nin işı ğın-
da “Le for to vo gün də li yi”ni – 200-dən 
çox şeir və mək tu bu nu qə lə mə alır. 
1990-cı il okt yab rın 9-da Ba kı ya gə ti ri-
lən Xə lil Rza bir ay da vam edən məh-
kə mə pro se sin dən son ra azad lı ğa bu-
ra xı lır. 

1992-ci il də Xə lil Rza ya müs tə qil 
Azər bay ca nın “Xalq şairi” fəx ri adı ve-
ri lir. İs tiq lal car çı sı şair qar daş Tür ki yə-
də də mü ka fa ta la yiq gö rü lür. Bu ara da 
şairin səh hə tin də prob lem lər ya ran mış-
dı, il lər lə al dı ğı mə nə vi zər bə lər səh hə-
tin də öz işi ni gö rür dü. Tür ki yə Pre zi den-
ti Sü ley man Də mi rə lin tap şı rı ğı ilə Xə lil 
Rza İs tan bul da ürə yin dən müali cə olu-
nur. 1993-cü il də Ba kı ya qa yı dan Xə lil 
Rza Ulu tür kün səh hə ti yax şı laş ma dı-
ğı na gö rə Al ma ni ya ya gön də ri lir. Bir 
müd dət ora da müali cə al dıq dan son ra 
Ba kı ya qa yı dan şairin və ziy yə ti da ha da 
ağır la şır. Ba kı da Kar diolo gi ya İns ti tu-
tun da müali cə olu nur. 

Xə lil Rza 22 iyun 1994-cü il də dün ya-
sı nı də yi şib, Fəx ri xi ya ban da dəfn olu-
nub. Pre zi dent Hey dər Əli ye vin sə rən-
ca mı ilə 1995-ci il də Azər bay ca nın ali 
təl ti fi  nə – “İs tiq lal” or de ni nə (ölü mün dən 
son ra) la yiq gö rü lüb. 

Savalan Fərəcov

Gün lər, ay lar öz-özü nə gö zəl ol mur. Za ma nı yax şı mə qam-
lar la zən gin edən, söz süz ki, in san dır. Kaş ki, keç miş da ha 
çox gö zəl lik lər lə, yax şı lıq lar la xa tır la na... 
Mər hum teatr re jis so ru İl dı rım Cab ba rov da həm sə nə ti, 

həm də gö zəl in sa ni key fiy yət lə ri ilə qəlb lər də iz qo yan sə nət kar-
lar dan olub. Onun haq qın da ilk də fə mə lu mat al ma ğım in san lı-
ğın ömür dən say ma dı ğı döv rə – pan de mi ya za ma nı na – tə sa düf 
elə miş di. Hə qi qə tən də, bir tə sa düf. Bu elə bir za man idi ki, ic-
ti mai nəq liy ya ta mü vəq qə ti məh du diy yət qo yul muş, işə ge dib-
gəl mək çə tin ləş miş di. Da ya na caq lar da “əl lə ri yu xa rı” və ziy yət də 
göz lə yib yol ma şın la rı nın sü rü cü lə rin dən im dad di lə yir dik. 

O ar zuolun maz gün lər dən bi-
ri. Qə sə bə miz də bir mi nik ma şı nı 
mə həl lə dən çı xıb da ya na caq da 
göz lə yən in san la ra ya xın la şır. 
Təx mi nən 50-55 yaş lı sü rü cü ba şı 
ilə ke çib əy ləş mə yi mi zi işa rə edir. 
Cəld irə li çı xıb is ti qa mə ti ni və ne-
çə yə apar dı ğı nı xə bər alı ram. Mü-
la yim səs lə de yir ki, tak si de yi ləm, 
otu run ge dək. Sü rü cü nün ya nın-
da kı otu ra caq da əy lə şi rəm, ar xa-
ya da iki nə fər mi nir, yo la dü şü rük. 
Də qi qə lər ke çir, heç kim da nış mır. 
Dü şü nü rəm ki, “tac lı bə la” ağız-
bur nu mu zu qa pa yıb, sə si mi zi ki 
ba tır ma yıb. Bir qə dər get dik dən 
son ra sü rü cü ma şı nın maq ni to fo-
nu na əli ni uza dır. “Gö rə sən, əmi-
nin mu si qi zöv qü ne cə dir”, de yə 
dü şü nü rəm. Xalq ar tis ti Ra sim 
Ba la ye vin qu laq la ra sı ğal çə kən 
sə si gə lir. Sə nət kar “Qu ran”dan 
su rə lə ri di li miz də səs lən di rir... 

Met ro nun “Azad lıq pros pek ti” 
stan si ya sı na ya xın la şan da çan-
tam dan pul qa bı nı çı xar ma ğa 
ça lı şı ram. Sü rü cü maq ni to fo nun 
sə si ni azal dır və as ta dan:

– Ba yaq de dim ki, tak si de yi-
ləm. 

– Bi li rəm, tak si iş lə mir si niz, 
an caq bu çə tin mə qam da bi zi 
mən zil ba şı na çat dır dı nız. Gö tü-
rün, bu bir ma nat qa zanc de yil...

– Yox! Ata ma rəh mət oxu yar-
sı nız, vəs sa lam... 

İki gün son ra da ya na caq da tə-
kəm. Tə sa dü fən hə min ma şın 
ye nə ya xın la şıb da ya nır. Sü rü cü 
əy ləş mə yi mi is tə yir. De yi rəm, axı 
pul... Sö zü mü kə sir. Otu ru ram, ge-
di rik. Tib bi mas ka nın bu run his sə-
si ni bir qə dər sı xıb sö zə baş la yır:

– Ca van san, hər şey pul la öl-
çül mür. Ra hat ol, on suz da mən 
bu yo lu ge di rəm.

İşi mi so ru şur. “Mə də niy yət” 
qə ze tin də ça lış dı ğı mı de yi rəm. 
Si ma sı işıq la nır. Bu ara da adı nı 
öy rə ni rəm: Rauf Cab ba rov.  

De yir, atam İl dı rım Cab ba rov 
in cə sə nət sa hə sin də ça lı şıb. Bəl-
kə də hər iş də qa zanc ax tar say-
dı, yax şı ad-san qo yub get məz di.

Sual la rı bir-bi ri nin ar dın ca dü-
zü rəm. Oğ lu ata sı nın hə yat və 
sə nət port re ti ni cız ma ğa ça lı şır. 
Dü şü nü rəm ki, ata sı haq qın da 
bir ya zı ha zır la yar, be lə lik lə, bu 
xe yir xah in sa nın xə ca lə tin dən 
çı xa ram...

***
İl dı rım Bəh ram oğ lu Cab ba rov 

10 okt yabr 1935-ci il də Fü zu li ra-
yo nu nun Yu xa rı Əb dür rəh man lı 
kən din də do ğu lub. Xo ca vən din 
Edil li kən din də or ta mək tə bi bi-
ti rib, İn cə sə nət İns ti tu tu nun akt-
yor luq ix ti sa sı na qə bul olu nub. 
Bu ra da təh sil al dı ğı dövr də pa-
ra lel ola raq Fü zu li ra yon Xalq 
teat rın da da fəaliy yət gös tə rib. 
Həm də mə la hət li sə si olan İl-
dı rım Cab ba rov mu ğam və xalq 
mah nı la rı mı zı gö zəl ifa edib. Bir 
müd dət  ta nın mış xa nən də lər 
Ağa ba la Ab dul la yev və Sü ley-
man Ab dul la yev lə el məc lis lə ri nə 
də ge dib. 

Ali təh si li ni ba şa vur duq dan 
son ra tə yi nat la Nax çı van teat-
rı na gön də ri lir. 1961-1962 və 
1965-1966-cı il lər də Nax çı van 
teat rın da akt yor və re jis sor ki mi 
fəaliy yət gös tə rir. Nax çı van səh-
nə sin də ça lış dı ğı vaxt re jis sor luq 
üz rə əla və təh sil al maq qə ra rı na 
gə lir və Mosk va da ali re jis sor luq 
kur su nu bi ti rir. Mux tar res pub li-
ka ya qa yı dan teatr xa di mi bu ra-
da on dan çox əsə rə qu ru luş ve-
rir, bir sı ra ta ma şa lar da özü də 
müx tə lif ob raz la rı can lan dı rır.

Sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru, do sent Əli Qəh rə ma-
nov “Nax çı van teat rın da re jis sor 
sə nə ti” mo noq ra fi  ya sın da İl dı rım 
Cab ba ro vun da fəaliy yə ti nə ge-
niş yer ve rib. Ki tab da qeyd olu nur 
ki, re jis sor Nax çı van səh nə sin də 
M.Əli za də və A.Mə şə di bə yo-
vun “Toy ki min dir?”, İ.Coş qu nun 
“Kom so mol poema sı” (Sə məd 
Vur ğu nun ey niad lı poema sı əsa-
sın da), G.Fi qey re do nun “Ezop”, 
H.Fə tul la ye vin “Vü qar lı gö zəl”, 
M.İb ra hi mo vun “Yax şı adam”, 
M.Şam xa lo vun “Qa yı na na”, 
S.Rüs tə min “Dur na”, C.Cab bar-
lı nın “Al maz”, K.Qol do ni nin “İki 
ağa nın bir nö kə ri” və s. əsər lə rə 
ma raq lı qu ru luş lar ve rib, ta ma-
şa lar anş laq la ke çib.

Re jis sor “Toy ki min dir?” mu-
si qi li ko me di ya sı nı 1961-ci il də 
ta ma şa ya qo yub, özü də Meh-
man ob ra zın da çı xış edib. Hə-
min ta ma şa haq qın da re sen zi ya 
çap et di rən Əli yar Yu sifl  i ya zır: 
“Əsə ri ge niş ta ma şa çı küt lə si nin 
qar şı sı na çı xar maq üçün teat rın 
ya ra dı cı kol lek ti vi çox zəh mət 

çək miş dir. Bu nu bi rin ci növ bə də 
qu ru luş çu re jis sor İl dı rım Cab ba-
ro vun işin də gö rü rük...”. 

İ.Cab ba rov Nax çı van səh nə-
sin də re jis sor luq la ya na şı, akt yor 
ki mi də özü nü təs diq edib. H.Ca-
vi din “Sə ya vuş”un da Əf ra si yab, 
İ.Coş qu nun “Kom so mol poema-
sı”nda Cə lal, H.Ra zi nin “Od lu 
di yar”ın da Xə lil bəy, Ə.Qəm bə-
ro vun “İlan yu va sın da fır tı na” 
əsə rin də Con, K.Ağa ye va nın 
“Məh sə ti”sin də İl yas, S.Ələs gə-
ro vun “Özü müz bi lə rik” mu si qi li 
ko me di ya sın da Zə fər ob raz la rı 
xü su si lə yad da qa lan olub. 

Sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru, do sent Ələk bər Qa sı-
mov “Ni za mi Gən cə vi ob ra zı 
Nax çı van səh nə sin də” mə qa lə-
sin də İ.Cab ba ro vun da hi Azər-
bay can şairi nin ob ra zı nı mə ha-
rət lə can lan dır ma sın dan bəhs 
edir: “Ni za mi Gən cə vi ob ra zı 
ikin ci də fə C.Məm məd qu lu za-
də nin adı nı da şı yan Nax çı van 
Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın 
bu gün kü möh tə şəm bi na sın da 
pər də lə rin ilk də fə açıl dı ğı gün 
– 1964-cü il okt yabr ayı nın 24-
də səh nə də gö rün dü. Bu, unu-
dul maz şair və dra ma tur qu muz 
Kə ma lə nin “Məh sə ti” mən zum 
fa ciəsin də ki gənc İl yas – Ni za-
mi ob ra zı idi... Bu ob raz teat rın 
akt yo ru və re jis so ru İl dı rım Cab-
ba ro vun ifa sın da is tər Nax çı van-
da, is tər sə də teat rın Ba kı, Tbi li-
si və di gər re gion la ra sə fə rin də 
ta ma şa çı lar tə rə fi n dən rəğ bət lə 
qar şı lan dı.

Hə min gün lər də “Məh sə-
ti” ta ma şa sı haq qın da mər kə zi 
mət buat sə hi fə lə rin də bir ne-
çə re sen zi ya dərc olun muş du. 
On lar dan bi ri nə – şair-dra ma-
turq, teatr şü nas Adil Ba ba ye-
vin re sen zi ya sın da məhz İl yas 
ob ra zı ba rə də ki fi k ri nə diq qət 
et mək ye ri nə dü şər: “İl yas su-
rə ti lə müəl lif gənc Ni za mi ni gös-

tər mək is tə miş dir. Ar tist İl dı rım 
Cab ba rov us ta dı na (Məh sə ti yə) 
son suz hör mət bəs lə yən, onun 
fə la kət lə ri nə can yan dı ran, ta le-
yi uğ run da mü ba ri zə edən gənc 
şairin su rə ti ni ta ma şa çı la ra sev-
di rə bi lir”.

Hə sən Fə tul la ye vin “Vü qar lı 
gö zəl” əsə ri 1966-cı il də İ.Cab-
ba ro vun qu ru lu şun da ta ma şa ya 
qo yu lub və qu ru luş çu re jis sor 
özü hə min ta ma şa da çox mü-
rək kəb xa rak te rə ma lik Xan ba la 
Ca va dov ro lu nu mə ha rət lə ya-
ra dıb. Səh nə əsə ri haq qın da bir 
re sen zi ya da de yi lir: “Ta ma şa çı-
lar İl dı rım Cab ba ro vun ifa sın da 
Xan ba la Ca va do vu qəd dar, vic-
dan sız, rüş vət xor, in san lə ya-
qə ti ni tap da la yan, və zi fə sin dən 
sui-is ti fa də edən bir müəs si sə 
baş çı sı ki mi gö rür və nif rət edir-
di lər...”. 

İ.Cab ba rov 1968-ci il də ya ra-
dı lan Min gə çe vir Döv lət Dram 
Teat rın da baş re jis sor ki mi fəaliy-
yə tə baş la yır. Bir il son ra teatr 
onun qu ru lu şun da C.Cab bar lı-
nın “Al maz” ta ma şa sı ilə qa pı la-
rı nı min gə çe vir li sə nət se vər lə rin 
üzü nə açır. Son ra rol al dı ğı və 
özü nün qu ru luş ver di yi ne çə-ne-
çə səh nə əsə ri ta ma şa çı lar tə rə-
fi n dən rəğ bət lə qar şı la nır. 

Ye ri gəl miş kən, qeyd edək ki, 
sa də və sə mi mi in san olan İ.Cab-
ba rov sə nə tə prin si pial ya na şıb, 
onun me yar la rı nı hə mi şə cid di yə 
alıb. Səh nə nin tə ləb lə ri nə uy ğun 
gəl mə yən əsər lə rin teat ra yol aç-
ma sı na im kan ver mə yib. Hə min 
dövr də ya rar sız bir əsə rin re per-
tuara sa lın ma sı üçün Min gə çe-
vir şə hər rəh bər li yin dən gös tə riş 
gə lir. Əsər lə ta nış olan re jis sor 
bu na qar şı çı xır. Nə ti cə də cid di 
konfl  ikt ya ra nır və İ.Cab ba rov 
təx mi nən 10 il teatr dan uzaq laş-
ma lı olur, müx tə lif iş lər də ça lı şır. 
Nə ha yət, “qa ra bu lud” çə ki lir, o, 

1990-cı il də ye ni dən Min gə çe vir 
teat rı na qa yı dır...

Min gə çe vir teat rı ya ra nan dan 
ora da fəaliy yət gös tə rən, İ.Cab-
ba rov la çi yin-çi yi nə ça lı şan və 
bir sı ra ta ma şa lar da onun la tə-
rəf-mü qa bil olan Xalq ar tis ti El-
la Ya qu bo va mər hum sə nət ka rı 
xoş duy ğu lar la, min nət dar lıq la 
ya da sa lır. De yir ki, İ.Cab ba rov 
teat ra gəl di yi ilk gün lər dən sə-
nət lə bağ lı tə ləb lər lə pa ra lel 
ola raq kol lek ti vin bir li yi nə, meh-
ri ban lı ğı na xü su si diq qət ye ti rir-
di: “Gənc ar tist lə rə qay ğı ilə ya-
na şır, on la rın püx tə ləş mə si üçün 
əlin dən gə lə ni əsir gə mir di. Həm 
də gənc əmək daş lar dan yaş lı 
sə nət kar la ra eh ti ram gös tər mə-
lə ri ni is tə yir di. Yə ni kol lek ti vi bir 
ailə ki mi gö rür dü. Elə bir sə mi-
miy yət ya rat mış dı ki, biz sir ri mi-
zi, prob lem lə ri mi zi onun la bö lü-
şür, məs lə hət alır dıq. Mə qa mı 
gə lən də iş yol daş la rı nı mü da fi ə 
edir, çə tin lik lə ri aş ma ğı mız da bi-
zə dəs tək olur du. Ana yur du nun 
iş ğal al tın da ol ma sı onun üçün 
bö yük dərd idi. Yurd həs rə ti ni 
ifa də edən səh nə əsər lə ri ni iz lə-
yən də hön kür tü ilə ağ la ma ğı na 
şa hid ol mu şam. Təəs süf ki, tor-
paq la rı mı zın iş ğal dan azad olun-
ma sı nı gö rə bil mə di”.  

El la xa nım onu da bil di rir ki, 
İl dı rım müəl lim teat ra sev gi ya-
rat maq, bu sə nə tin üfüq lə ri ni 
da ha da ge niş lən dir mək üçün 
yo rul ma dan ça lı şır dı: “Nü mu nə vi 
ailə si var dı. On lar da tez-tez ta-
ma şa la ra gə lər di lər. De mək olar 
ki, kol lek ti və qay na yıb-qa rış mış-
dı lar. İl dı rım müəl lim min gə çe-
vir li lə rin də rin hör mə ti ni qa zan-
mış dı. Bu na gö rə də dün ya sı nı 
də yi şən də bö yük iz di ham onu 
sev giy lə, hör mət lə son mən zi lə 
yo la sal dı. Biz sə nət dost la rı bu 
əziz in sa nı heç vaxt unut ma ya-
ca ğıq. Mən hər gün teat rın bi na-

sı na da xil olan da müt ləq onun 
da şək li qar şı sın da da ya nır, ru-
hu na rəh mət oxu yu ram”. 

Sə nət kar Min gə çe vir səh nə-
sin də ne çə-ne çə əsə rə uğur-
lu səh nə həl li ve rib. Həm çi nin 
İ.Əfən di ye vin “Sev gi li lə rin cə-
hən nəm də vü sa lı” əsə rin də 
Av şar Hü seyn, “Tən ha iy də 
ağa cı”nda Kə rim bəy, C.Cab bar-
lı nın “Al maz”ın da Ha cı Əh məd, 
“Sol ğun çi çək lər”də Bəh ram, 
C.Məm məd qu lu za də nin “Da na-
baş kən di nin mək tə bi”ndə Na-
çal nik, S.Vur ğu nun “Va qif”in də 
İb ra him xan ki mi apa rı cı ob raz-
la rı mə ha rət lə ya ra dıb. O, teatr-
se vər lə rin gö zü nün ax tar dı ğı, 
ar zu la nan sə nət kar ki mi şöh rət 
qa za nıb.

İ.Cab ba rov Azər bay can SSR 
Ali So ve ti nin Rə ya sət He yə ti və 
Nax çı van Mux tar Res pub li ka-
sı Mə də niy yət Na zir li yi nin fəx ri 
fər man la rı ilə təl tif edi lib. 2005-
ci il də ana dan ol ma sı nın 70, 
səh nə fəaliy yə ti nin 50 il li yi mü-
na si bə ti lə Azər bay can Res pub-
li ka sı Mə də niy yət Na zir li yi nin 
fəx ri fər ma nı na la yiq gö rü lüb. 
Ta nın mış teatr xa di mi 2014-cü 
il yan va rın 23-də Min gə çe vir də 
dün ya sı nı də yi şib, şə hər qə bi-
ris tan lı ğın da dəfn olu nub.

***
Bə li, İl dı rım Cab ba rov haq-

qın da oxu cu la rı, az da ol sa, 
mə lu mat lan dır ma ğa ça lış dım. 
An caq, çox təəs süf ki, xə ya lı-
nı qur du ğum ki mi, qə ze ti mi zin 
bu ya zı nın dərc olu nan sa yı nı 
re jis so run oğ lu Rauf bə yə ve-
rib sürp riz edə bil mə yə cəm. 
De mək, fə lək sürp riz sa rı dan 
mən dən qo çaq tər pə nib miş. 
Özü də acı sürp riz...

Bir müd dət bu xe yir xah in san 
gö zə dəy mə di. Mə həl lə də, yol-
da ax ta rır ma ğa baş la dım. Bir 
gün av to bus da ya na ca ğı mı za 
ya xın ma ğa za nın sa hi bin dən 

onu xə bər al dım. De di Rauf dün-
ya sı nı də yi şib. Ye rim də do nub 
qal dım. Elə o an özü nün vax ti lə 
söy lə di yi “Atam hər iş də qa zanc 
ax tar say dı, yax şı ad-san qo yub 
get məz di” söz lə ri bey nim də do-
laş dı...

Hə yat da səh nə ki mi dir; “oy-
na dı ğın” ob raz la rın yax şı sı, ya-
ma nı var. Gə rək özün ya man 
ol ma ya san... Tə səl lim odur ki, 
dün ya nı ya şa ma lı edən yax şı lar-
dan – bu ata-oğul dan – söz aça 
bil dim. Ruh la rı şad ol sun.

Fariz Yunisli

Bir rejissorun sənət və həyat yadigarları...
İldırım Cabbarov teatra sevgi yaratmaq üçün yorulmadan çalışıb

Xəlil Rza Ulutürk – 90

Xə lil Rza oğ lu Xə li lov (Ulu-

Bu gün XX əs rin ikin ci ya rı sın da 
Azər bay can poezi ya sın da özü nə-
məx sus dəst-xət ti ilə se çi lən, mil li 
məf ku rə nin oyan ma sı na sti mul 

ve rən gör kəm li şair, ədə biy yat şü nas, 
tər cü mə çi, pub li sist, Xalq şairi Xə lil 
Rza Ulu tür kün do ğum gü nü dür. Bu il 
həm də mər hum sə nət ka rın ana dan 
ol ma sı nın 90 il li yi dir. 

Azər bay can-öz bək ədə bi əla qə lə ri, 
Maq sud Şeyx za də nin hə yat və ya ra dı-
cı lı ğı haq qın da mo noq ra fık əsər lər üzə-
rin də ça lı şır. “Ömür dən uzun ge cə lər” 
ad lı ki ta bı, SS Rİ xalq la rı nın dil lə rin dən 
tər cü mə edi lən poetik əsər lər dən iba rət 
“Qar daş lıq çə lən gi” top lu su 1984-cü il-
də Azər bay can SSR Döv lət mü ka fa tı na 
təq dim olu nur. An caq şair ha kim dairə-
lə rin eti na sız lı ğı ilə qar şı la şır...

dən diq qət ye tir dik cə hiss olu nur 

süz lü yüm”, “Çıl ğın lıq dan dö zü mə 

u gün XX əs rin ikin ci ya rı sın da 
Azər bay can poezi ya sın da özü nə-
məx sus dəst-xət ti ilə se çi lən, mil li 
məf ku rə nin oyan ma sı na sti mul 

ve rən gör kəm li şair, ədə biy yat şü nas, 
tər cü mə çi, pub li sist, Xalq şairi Xə lil 
Rza Ulu tür kün do ğum gü nü dür. Bu il 
həm də mər hum sə nət ka rın ana dan 

Azər bay can-öz bək ədə bi əla qə lə ri, 
Maq sud Şeyx za də nin hə yat və ya ra dı-
cı lı ğı haq qın da mo noq ra fık əsər lər üzə-
rin də ça lı şır. “Ömür dən uzun ge cə lər” 
ad lı ki ta bı, SS Rİ xalq la rı nın dil lə rin dən 
tər cü mə edi lən poetik əsər lər dən iba rət 
“Qar daş lıq çə lən gi” top lu su 1984-cü il-
də Azər bay can SSR Döv lət mü ka fa tı na 
təq dim olu nur. An caq şair ha kim dairə-
lə rin eti na sız lı ğı ilə qar şı la şır...

u gün XX əs rin ikin ci ya rı sın da 
Azər bay can poezi ya sın da özü nə-
məx sus dəst-xət ti ilə se çi lən, mil li 
məf ku rə nin oyan ma sı na sti mul 

ve rən gör kəm li şair, ədə biy yat şü nas, 
tər cü mə çi, pub li sist, Xalq şairi Xə lil 
Rza Ulu tür kün do ğum gü nü dür. Bu il 
həm də mər hum sə nət ka rın ana dan 

İstiqlal carçısı, azadlıq nəğməkarı

Xətainin 535 illiyinə həsr edilmiş elmi konfrans
Okt yab rın 18-də “Azər bay can Mil li En sik lo pe di ya sı” El mi 
Mər kə zin də “Şah İs ma yıl Xə tai - 535” ad lı el mi konf rans 
ke çi ri lib.

Konf ran sı açan ta rix çi Xə ya lə Gü nəş Əy ri çal ma lı 18 Okt-
yabr – Müs tə qil li yin Bər pa sı Gü nü mü na si bə ti lə iş ti rak çı la rı 
təb rik edib, son ra Şah İs ma yıl Xə tainin Azər bay can ta ri xin-
də ro lun dan bəhs edib.

Ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor Şa hin Fa zil, AMEA-
nın Ta rix İns ti tu tu nun apa rı cı el mi iş çi si, AD PU-nun do-
sen ti Mü ba riz Ağa lar lı çı xış edə rək Şah İs ma yıl Xə tainin 

hə yat və fəaliy yə tin dən söz açıb, onun yad daş la ra mil-
lət, döv lət qu ru cu lu ğu sa hə sin də bir ne çə mü hüm st-
ra te ji is ti qa mə ti qo vuş du ran qüd rət li sər kər də, döv lət 
xa di mi ki mi həkk edil di yi ni bil di rib lər. Onun qur du ğu  
Azər bay can Sə fə vi döv lə ti nin et no-si ya si, di ni-ideolo ji 
və mə də ni hə ya tı haq qın da əhə miy yət li mə lu mat lar diq-
qə tə çat dı rı lıb.

Konf rans da ila hiy yat çı alim Sol tan Əli za də və ila hiy yat çı 
Hə sən Hü sey ni nin Şah İs ma yıl Xə tainin hə yat və ya ra dı cı-
lı ğı ba rə də mə ru zə lə ri də din lə ni lib. Xə tainin şeir lə ri alim lər 
tə rə fi n dən səs lən di ri lə rək təh lil edi lib.

İ.Cabbarovun quruluş verdiyi “Od parçası” tamaşası (1969)
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22 okt yabr 1919 – Bəs tə kar Ər toğ rol Ca vid (Ra si za də; 1919 – 
14.10.1943) ana dan olub. Bö yük şair-dra ma turq Hü seyn Ca vi din 
oğ lu dur. Ro mans və mah nı lar bəs tə lə yib. Azər bay can xalq mah nı-
la rı nı no ta kö çü rüb.

22 okt yabr 1920 – Na sir Məm məd Aran lı (Məm məd Sal man oğ lu 
Ağa yev; 1920-1950) Ağ ca bə di də ana dan olub.

22 okt yabr 1921 – Azər bay can xal ça çı lıq sə nə ti nin gör kəm li 
nü ma yən də si, Xalq rəs sa mı Ka mil Mü se yib oğ lu Əli yev (1921 – 
1.3.2005) İrə van şə hə rin də do ğu lub. “Fü zu li”, “Nə si mi”, “Ni za mi” 
port ret-xal ça la rı nın müəl li fi  dir.

22 okt yabr 1929 – Ta nın mış fi  lo sof, aka de mik Fuad Fey zul la oğ lu 
Qa sım za də (1929 – 3.8. 2010) Ba kı da do ğu lub. Bö yük mü tə fək kir 
şair M.Fü zu li nin fəl sə fi  dün ya gö rü şü ilə bağ lı təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

22 okt yabr 1940 – Tər cü mə çi, pub li sist, Əmək dar jur na list Mailə 
Ba la bəy qı zı Mu rad xan lı (1940-2010) Sal yan şə hə rin də ana dan olub.

22 okt yabr 1970 – Azər bay can da kuk la teat rı nın ya ra dı cı la rın dan 
bi ri, akt yor, re jis sor Mol la Ağa Bə bir li (15.9.1905 – 1970) və fat edib. 

22 okt yabr 1990 – Əmək dar ar tist Na rınc Mu rad qı zı Mə li ko va 
(1917–1990) və fat edib. Fü zu li və Ağ dam teatr la rın da akt ri sa ki mi 
fəaliy yət gös tə rib.

22 okt yabr 2020 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair İs ma yıl Ca bir 
oğ lu Da da şov (23.3.1957 – 2020) və fat edib. “Azər bay can fi lm”də 
mu si qi re dak to ru iş lə yib.

22 okt yabr 2021 – Xalq ar tis ti, xa nən də Ca nə li Xa nə li oğ lu Ək bə-
rov (10.3.1940 – 2021) və fat edib.

23 okt yabr 1940 – Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın bi rin ci (tə-
sis) qu rul ta yı işə baş la yıb. Qu rul tay okt yab rın 25-dək da vam edib. 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi İs ma yıl Axun dov ya ra dı cı it ti fa qın ilk 
səd ri se çi lib. 

23 okt yabr 1953 – Ta nın mış xa nən də Sə xa vət Əmir xan oğ lu 
Məm mə dov (1953 – 30.9.1991) Ağ dam ra yo nu nun Ab dal-Gü lab lı 
kən din də do ğu lub. Xalq mah nı la rı, mu ğam və təs nifl  ə rin ma hir ifa-
çı sı olub. Av to mo bil qə za sın da dün ya sı nı də yi şib.

24 okt yabr 1882 – Bö yük şair-dra ma turq Hü seyn Ca vid (Hü seyn 
Ab dul la oğ lu Ra si za də; 1882 – 5.12.1941) Nax çı van da ana dan 
olub. Azər bay can ədə biy ya tın da ilk mən zum dram la rın, ta ri xi-fəl sə fi  
pyes lə rin (“İb lis”, “To pal Tey mur”, “Şeyx Sə nan”, “Xəy yam” və s.) 
müəl li fi  dir. 1938-ci il də rep res si ya olu nub, 1941-ci il də Si bir də sür-
gün də və fat edib. 1982-ci il də ulu ön dər Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü 
ilə nə şi Və tə nə gə ti ri lə rək Nax çı van da dəfn olu nub.

24 okt yabr 1923 – Ta nın mış akt yor Da daş Na dir oğ lu Ka zı mov 
(1923-1992) Ba kı da do ğu lub. 1956-cı il dən Mu si qi li Ko me di ya Teat-
rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

24 okt yabr 1928 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar İb ra him Qur ban oğ lu 
Məm mə dov (1928-1993) Ba kı da do ğu lub. Müx tə lif janr lar da əsər lə-
rin, uşaq lar üçün “Tül kü və Ala baş” ope ra-ba le ti nin müəl li fi  dir. Azər-
bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru olub.

24 okt yabr 1929 – Mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq na mi zə di, Əmək-
dar müəl lim Sol maz Cə lal qı zı Qa sı mo va (1929-2016) Ba kı da do-
ğu lub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın  pro fes so ru olub.

24 okt yabr 1929 – Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor Şə mis tan Ab-
du oğ lu Mi ka yı lov (1929-2018) Gür cüs ta nın Bol ni si ra yo nu nun Fax-
ra lı kən din də do ğu lub. Ədə biy yat dərs lik lə ri nin müəl li fi  dir.

24 okt yabr 1931 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rim ma Əli qı zı 
Ab dul la ye va (1931-2017) Ağ dam ra yo nun da do ğu lub. “Azər bay-
can fi lm” Ki nos tu di ya sın da fi lm di rek to ru və zi fə sin də iş lə yib.

24 okt yabr 1993 – Xalq ar tis ti, us tad xa nən də, qə zəl xan-şair Ha-
cı ba ba Hü sey nə li oğ lu Hü sey nov (15.3.1919 – 1993) və fat edib. 

25 okt yabr 1907 – Ədə biy yat şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 
pro fes sor Mir zəağa Yüz ba şı oğ lu Qu lu za də (1907-1979) ana dan 
olub. 50-ci il lər də Azər bay can EA-nın Ədə biy yat və Dil İns ti tu tu nun 
di rek to ru iş lə yib.

25 okt yabr 1911 – Bib lioq raf, ədə biy yat şü nas, pe da qoq Əli hey-
dər Ba la oğ lu Qəh rə ma nov (1911–1959) ana dan olub.

25 okt yabr 1912 – Xalq rəs sa mı Bə du rə Mə lik qı zı Əf qan lı (Ağa-
ma lo va; 1912 – 6.5.2002) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat-
rın da, “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da (“Də li Kür”, “Də də Qor-
qud” və s. fi lm lər) ge yim üz rə rəs sam iş lə yib.

25 okt yabr 1921 – Gör kəm li akt ri sa, Xalq ar tis ti Nə ci bə Ha şım 
qı zı Mə li ko va (1921 – 6.7.1992) ana dan olub. Gən cə teat rın da, 
1952-ci il dən Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. “Ögey ana”, “Ay-
gün”, “Əh məd ha ra da dır?”, “Ar şın mal alan” (1965) fi lm lə rin də yad-
da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

25 okt yabr 1925 – Ya zı çı, ta rix çi, şərq şü nas Əb dül Ən bi yə oğ-
lu Hü sey nov (1925 – 14.5.2017) Ba kı nın Əmir can kən din də do ğu-
lub. Türk mə nis tan mə də niy yət na zi ri nin müavi ni olub. 1960-cı il dən 
Mosk va da ya şa yıb. “İs lam dün ya sı nın cən ga və ri”, “Üs yan kar Xa qa-
ni” və s. ta ri xi ro man la rın müəl li fi  dir.

25 okt yabr 1930 – Xalq rəs sa mı, qra fi k El mi ra Hə bi bul la qı zı 
Şah tax tins ka ya (1930 – 13.10.1996) Ba kı da ana dan olub. “Azər-
bay can qə dim mə də niy yət di ya rı dır” pla kat lar sil si lə si, “Nov ruz bay-
ra mı” tab lo su və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

25 okt yabr 1935 – Qə zəl xan şair Ha cı Mail (Mail İs ma yıl oğ lu 
Əli yev; 1935 – 22.8.1999) ana dan olub.

25 okt yabr 1954 – Gör kəm li akt yor, SS Rİ Xalq ar tis ti Mir zəağa Əli 
oğ lu Əli yev (1883-1954) və fat edib. 1919-cu il dən Azər bay can Döv lət 
Dram Teat rın da ça lı şıb. Ba kı Tən qid-Təb liğ Teat rı nın təş ki lat çı la rın dan 
olub. “Ha cı Qa ra”, “Al maz”, “Ba kı nın işıq la rı” və s. fi lm lər də çə ki lib.

25 okt yabr 1965 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ta nın mış rəs sam 
Və ci hə Əli qı zı Sə mə do va (1924–1965) və fat edib. Əsər lə ri: “Toy 
gü nü”, “Ni şan apa ran lar”, “Kür qı ra ğın da” və s.

25 okt yabr 2008 – Dün ya şöh rət li mü ğən ni və bəs tə kar, Azər bay ca-
nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti Müs lüm Ma qo ma yev (17.8.1942 – 2008) 
və fat edib. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nı bi ti rib. Bey nəl xalq 
mü sa bi qə lə rin qa li bi olub. Ba kı da, Fəx ri xi ya ban da dəfn olu nub.

Dün ya
22 okt yabr 1811 – Ma car bəs tə ka rı Fe rens List (Fe renc Liszt; 

1811 – 31.7.1886) ana dan olub. Məş hur əsər lə ri: “Faust” sim fo ni-
ya sı, “Ma car” rap so di ya sı, “Pre lüd lər”.

22 okt yabr 1870 – Rus ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1933) İvan Alek se ye viç Bu nin (1870 – 8.11.1953) ana dan olub.

22 okt yabr 1919 – İn gi lis ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (2007) Do ris Les sinq (Do ris Les sing; 1919 – 17.11.2013) 
İra nın Kir man şah şə hə rin də do ğu lub. Ata sı İran da in gi lis or du su nun 
za bi ti olub.

23 okt yabr 1920 – İtal yan uşaq ya za rı Can ni Ro da ri (Gian ni Ro-
da ri; 1920-1980) ana dan olub. “Çi pol li no nun sər gü zəşt lə ri” əsə ri ilə 
məş hur la şıb.

23 okt yabr 1844 – Al man rəs sa mı Vil helm Leybl (Wil helm Ma ria 
Hu ber tus Leibl; 1844-1900) ana dan olub.

 
24 okt yabr 1882 – Ma car bəs tə ka rı İm re Kal man (1882-1953) 

ana dan olub. “Sil va”, “Sirk şah za də si”, “Mon mart rın bə növ şə si” 
ope ret ta la rı nın müəl li fi  dir.

24 okt yabr 1911 – Məş hur rus akt yo ru, re jis sor, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Ar ka di İs sa ko viç Ray kin (1911-1987) ana dan olub.

25 okt yabr 1838 – Fran sız bəs tə ka rı Jorj Bi ze (Ale xand re-Ce sar-
Leopold Bi zet; 1838 - 3.6.1875) ana dan olub. Ope ra la rı: “Kar men”, 
“Ca mi le”, “Mər can ax ta ran lar” və s.

25 okt yabr 1864 – Qır ğız mil li ədə biy ya tı nın ba ni lə rin dən bi ri, 
şair, aşıq Tok to qul Sa tıl qa nov (1864-1933) ana dan olub.

25 okt yabr 1881 – İs pan rəs sa mı, hey kəl tə raş Pab lo Pi kas so 
(Pab lo Ruiz Pi cas so; 1881 - 8.4.1973) ana dan olub.

25 okt yabr 1894 – XX əsr türk xalq poezi ya sı nın us ta dı Aşıq Vey-
səl (Vey səl Sa tı roğ lu; 1894 - 21.03.1973) Si vas da do ğu lub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

22-25 oktyabrXatirə təqvimi

Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində uşaqlar üçün ekskursiya proqramları təşkil edilir

Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi fəaliy yə tin də 
uşaq və ye ni yet mə lə rin  mə də ni ir si mi zə ma ra ğı nı təş viq 
et mək, es te tik tər bi yə və dün ya gö rü şü nü in ki şaf et dir mək, 
on la ra mə də ni ba ca rıq lar aşı la maq ki mi mə sə lə lə rə də 

önəm ve rir. Xü su si lə uşaq la rın asu də vaxt la rı nı sə mə rə li et mək 
üçün on la rı mü tə ma di ola raq mə də niy yət ocaq la rı na, o cüm lə-
dən mu zey lə rə cəlb et mək la zım dır. Tə bii ki, bu iş yaş xü su siy yət-
lə ri nə uy ğun ola raq apa rıl ma lı dır. Ona gö rə də mu zey də müx tə lif 
yaş qru pu na aid olan uşaq la ra fərq li ya naş ma tət biq olu nur.

Mu zey dən bil di ri lib ki, mək tə-
bə qə dər və ib ti dai si nif şa gird lə ri 
üçün eks kur si ya lar təş kil edi lir, bu 
za man on lar can lı və dis kə ya zıl-
mış mu si qi din lə yə, bə zi alət lə rə 

to xu na bi lir lər. Həm çi nin mu ze yi 
zi ya rət edə cək ba la ca lar Azər-
bay ca nın gör kəm li bəs tə ka rı Qa-
ra Qa ra ye vin nə və si nə yaz dı ğı 
mək tub lar da il lüst ra si ya et dir di yi 

rəsm lə rin, mu ze yin kol lek si ya sın-
dan müx tə lif rəs sam la rın ope ra 
və ba let lər üçün çək dik lə ri es kiz-
lə rin xü su si ha zır lan mış su rət lə ri-
ni rəng lə yə bi lər lər.

Bir qə dər bö yük uşaq lar üçün 
isə “Sehr li san dıq” və “Me lo di-
ya nı tap” oyun la rı ke çi ri lir, “Azər-
bay can xalq mu si qi alət lə ri” 
möv zu sun da Azər bay can və rus 
dil lə rin də sa də kross vord lar təq-
dim olu nur. On lar “Gü nay” uşaq 
teat rı nın ar tist lə ri ki mi öz lə ri ni 
gənc bə ləd çi ro lun da da sı na ya 
bi lər lər.

Fortepiano əsərlərinin ən yaxşı ifası
Bəstəkarlar İttifaqı “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində müsabiqə elan edib
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı mə də niy yə ti mi zin bö yük ha mi si, 
ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 100 il li yi mü-
na si bə ti lə, 2023-cü il – “Hey dər Əli yev İli” çər çi və sin də bəs tə kar, 
Xalq ar tis ti, pro fes sor Azər Da da şo vun “For te piano əsər lə ri nin ən 
yax şı ifa sı” üz rə VI bey nəl xalq mü sa bi qə elan edib.

İt ti faq dan bil di ri lib ki, 2023-cü il 
ap re lin 24-25-də Ba kı da ke çi ri lə-
cək ifa çı lıq mü sa bi qə si 2 mər hə-
lə dən iba rət dir. 

Mü sa bi qə nin bi rin ci mər hə lə 
üz rə proq ra mı na A.Da da şo vun 
for te piano sil si lə lə rin dən (“Çi çək-
çin” (7 rəqs), “6 mi niatür”, “6 qəm li 
pyes”, “6 pre lüd”, “At ma ca lar” (6 

kon sert pye si), 1 say lı so na ti na, 
2 say lı so na ti na, 3 say lı so na ti na, 
li rik pyes lər) bi ri nin ifa sı da xil dir. İş-
ti rak çı lar öz is tək lə ri nə uy ğun ola-
raq seç di yi sil si lə ni, bü töv, ya xud 
müəy yən his sə lə ri ifa edə bi lər lər.

İkin ci mər hə lə üz rə ifa proq-
ra mı na A.Da da şo vun ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye və həsr olun-

muş For te piano ilə ka me ra or-
kest ri üçün “Poema”sı (iki piano 
üçün kö çür mə) da xil dir.

Mü sa bi qə də yaş məh du diy yə ti 
qo yul mur. Mü sa bi qə də iş ti rak et-
mək is tə yən lər 2023-cü il ap re lin 
1-dək mü va fi q sə nəd lə ri Azər bay-
can Bəs tə kar lar İt ti fa qı na (əla qə: 
(012) 598 08 86) təq dim edə bi lər lər.

Mü sa bi qə nin təş ki lat ko mi-
tə si nin və mün sifl  ər he yə ti nin 
səd ri – Azər bay can Bəs tə kar-
lar İt ti fa qı nın səd ri, Xalq ar tis ti, 
UNESCO-nun “Sülh ar tis ti”, pro-
fes sor Fi rən giz Əli za də dir.

Mün sifl  ər he yə ti nin qə ra rı ilə 
se çi lə cək qa lib lə rə pul mü ka fat-
la rı, dip lom lar, xü su si mü ka fat-
lar təq dim olu na caq. Bi rin ci yer 
üçün 1000 ma nat və bi rin ci də-
rə cə li dip lom, ikin ci yer üçün 750 
ma nat və ikin ci də rə cə li dip lom, 
üçün cü yer üçün 500 ma nat və 
üçün cü də rə cə li dip lom nə zər də 
tu tu lur.

Döv lət, ic ti mai və özəl təş ki-
lat lar mü sa bi qə nin qa lib lə ri üçün 
öz lə ri nin xü su si mü ka fat la rı nı tə-
sis edə bi lər lər.

Mü sa bi qə nin bü tün iş ti rak çı la-
rı na ser ti fi  kat və xa ti rə me dal la rı 
ve ri lə cək.

Kədərin qüdrəti – melanxoliyaya 
boyanmış incəsənət...

Məş hur Nor veç rəs sa mı 
Ed vard Munk 1894-
cü il də dü şün cə lə ri 
ara sın da it kin dü şən, 

ru hun da əs kik lik his si olan, 
çök müş və qəm gin bir in sa nın 
port re ti ni çə kir. Rəs min adı nı 
be lə qo yur: “Me lan xo li ya”.

Me lan xo li ya da rıx dı ğı mız za-
man, ge ri dö nü şü ol ma yan keç-
mi şə həs rət qal dı ğı mız an la rın bi zi 
üs tə lə di yi duy ğu lar dır. Me lan xo lik 
və ziy yət dən çıx ma ğa ru hən güc lü 
şəxs lər nail olur lar. Bu və ziy yət lə 
ba rı şa bil mə yən lər bə zən hə yat-
dan qop maq həd di nə ça tır lar. Be lə 
za man da in sa nın qo ru yu-
cu mə lə yi bə dii ya ra dı cı-
lıq olur. İn cə sə nət hə qi qi 
mə na da adə tən ka tar sis 
ro lu nu oy na yır. Vik tor Hü-
qo “Me lan xo li ya kə dər-
dən do ğan xoş bəxt lik dir” 
de yir. 

Qeyd et di yi miz ki mi, 
bu emo sional və ziy yət 
hə mi şə ya ra dı cı lıq la əla-
qə lən di ri lir. Bu söz yu nan 
di lin dən tər cü mə də “qa-
ra hüzn” mə na sı nı ve-
rir. Me lan xo li ya nı bö yük 
şəx siy yət lə rin, da hi lə rin 
xəs tə li yi, dər di ki mi qə bul edir lər. 
Me lan xo lik əsər lər de dik də ağı-
la ilk gə lən lər dən bi ri bri ta ni ya lı 
rəs sam Con Eve rett Mil lais tə-
rə fi n dən ya ra dıl mış “Ofe li ya nın 
ölü mü” ad lı kom po zi si ya dır. Bu 
tab lo Şeks pi rin məş hur “Ham let” 
əsə ri nin qəh rə ma nı Ofe li ya nın 
su da bo ğu la raq iz ti rab la rı na son 
qo yan fa ciəsi nin təs vi ri sə nət də 
tə cəs sü mü dür. An caq Qərb dün-
ya sı nın me lan xo lik sə nət ka rı de-
yi lən də, əl bət tə ki, ilk ola raq da hi 
Van Qoq ya da dü şür. Onun qə dər 
şöv qü nü, kə də ri ni, gər gin hiss-
lə ri ni port ret lə rin də us ta lıq la əks 
et di rən ikin ci bir rəs sam bəl kə də 
yox dur...

Fran sız şair və tən qid çi Şarl 
Bod ler me lan xo li ya sız gö zəl li yi 
çə tin tə səv vür edə bil di yi ni vur-
ğu la yır dı. İşıq dan sə mə rə li is ti fa-
də me lan xo li ya nın mə nə vi öl çü sü 
ilə iz lə yi ci lər ara sın da müəy yən 
əla qə ya ra da bi lən ən önəm li 
va si tə dir. Sür realist və me ta fi  zik 
təd qi qat lar apa ran ital yan rəs-
sam Gior gio de Chi ri co mən zə rə 
rəsm lə rin də işıq dan is ti fa də ilə 
əsər lə rin me lan xo lik və sir li at-
mos fer ya rat ma sı na nail olub. 
Bu rəsm lər də rəs sam gü nə şin 
doğ ma ğa və ya bat ma ğa baş la-
dı ğı an la rı işıq-köl gə eff  ek ti ilə elə 
təs vir edir di ki, on lar rəs min əsas 
ele ment lə ri nə çev ri lir di lər. 

Ta rix bo yu duy ğu la rı me lan xo-
lik şə kil də da ha yax şı ifa də edə 
bil mək üçün hə zin ob raz lar dan 
(xü su sən də qa dın fi  qur la rın dan) 
is ti fa də olu nub. Mo nox rom və 
ya so yuq ça lar la rın ha kim ol du-
ğu tab lo lar məhz bu qə bil dən dir. 
Ku bist rəsm lə ri ilə ta nı nan is pan 
rəs sam Pab lo Pi kas so “ma vi 
dövr” ad lan dı rı lan 1901-1904-
cü il lər ara sın da sa də in san la rı, 
ev siz lə ri, sər xoş la rı və kü çə qa-
dın la rı nı məhz bu tərz də kə ta na 
kö çü rür dü. Gün də lik hə yat dan 

seç di yi bu fi  qur lar da hə mi şə kə-
dər və hə zin lik var idi. 

Pos timp res sionist fran sız rəs-
sam Pyer Bon na rın fi  qur lu rəsm lə-
rin də də me lan xo lik ele ment lər var. 
Bon nar 1925-ci il də mo del lə rin dən 
bi ri Mar ta ilə ev lə nir. Rəsm lə rin də 
o, adə tən hə yat yol da şı nı və özü nü 
təs vir edir di. 1942-ci il də Mar ta nın 
ölü mü ilə rəs sam özü nü da ha çox 
təs vir et mə yə baş la yır. O, van na 
ota ğı nın güz gü sü qar şı sın da özü-
nün çox lu kə dər li port ret lə ri ni çə kir. 
Bu əsər lər port ret və me lan xo li ya-
nın qar şı lıq lı əla qə si ba xı mın dan 
ol duq ca əhə miy yət li dir. 

***

Azər bay can in cə sə nə tin də, 
rəs sam la rı mı zın ya ra dı cı lı ğın-
da da me lan xo lik hiss lə rə, iz lə rə 
rast gəl mək müm kün dür. 

Mil li realist rəs sam lı ğın ba ni si və 
ma hir fır ça us ta sı Bəh ruz Kən gər-
li nin ya ra dı cı lı ğın da “Qaç qın lar” 
sil si lə si mü hüm yer tu tur. Bu sil si-
lə yə da xil olan hər bir port re tin si-
ma sın da həs rət, qüs sə və me lan-
xo lik hiss lər us ta lıq la əks olu nub. 

Ori ji nal üs lu bu ilə se çi lən, sərt 
realiz mi müasir as pekt lər lə bir gə 
ic ra edən gör kəm li rəs sam Ta hir 
Sa la ho vun ya ra dı cı lı ğın da tünd 
rəng lər, sərt ciz gi lər, kont rast hər 
za man qa ba rıq is ti fa də olu nur-
du. La kin rəs sa mın əsər lə ri nin 
ara sın da bir az ro man tik, bir az 
li rik, bir o qə dər də me lan xo lik 
ab-ha va ya ma lik kom po zi si ya la rı 
da var. Be lə kom po zi si ya lar dan 
bi ri “Xə zər ge cə si” isim li sə nət 
nü mu nə si dir. Bu əsər lə biz me-
lan xo li ya nın mən zə rə jan rın da 
tə za hü rü nü gör mək də yik. Ey ni 
ça lar la rın tünd və açıq rəng lə rin-
dən mə ha rət lə is ti fa də olun ma sı, 
qa lın, ifa də li və dol ğun ciz gi lə rin 
rit mi bu əsə ri me lan xo lik gös tə-
rən əsas xü su siy yət lər dir. 

Vi da di Nə ri man bə yov əsər lə-
rin də öz duy ğu la rı nı, fər di ba xı-
şı nı və xü su sən də tər zi ni qa ba-
rıq şə kil də vur ğu la yan is te dad lı, 
us ta rəs sam la rı mız dan bi ri olub. 
Da xi li alə min də giz lət di yi hə zin 
duy ğu lar dan qi da la na raq onu 
bə dii ya ra dı cı lı ğa çe vi rən fır ça 
us ta sı nın “Yad daş” əsə ri me lan-
xo lik ab-ha va da şı yır. Yad da şın, 
xa ti rə lə rin müəm ma lı tə rəfl  ə ri ni 
təq dim et mə yə ça lı şan sə nət-
kar mis tik ko lo rit se çi mi nə ma lik 
kom po zi si ya ilə iz lə yi ci lər də hə-
zin duy ğu eff  ek ti ya ra dır. 

Rəs sam Fik rət İb ra him li nin ya-
ra dı cı lı ğı avan qard realiz min bü-
növ rə sin də şa xə lə nə rək par laq 
və ka mil bir bə dii yol ke çib. İfa də li 

mən zə rə nü mu nə lə ri olan rəs sa-
mın is ti ça lar la rın üs tün lük təş kil 
et di yi “Sübh ça ğı” əsə rin də me-
lan xo lik his sə qa pı lıb qey bə çə kil-
mə mək müm kün de yil. Bu əsər-
də hə zin li yin ger çək sə bə bi bi zə 
ol duq ca əl çat maz gö rü nən, uzaq 
mən zə rə nin son suz qüd rə ti dir. 
Rəs sa mın cə sa rət li və is ti rəng 
se çi mi “ər kö yün” Xə zə rin xa rak-
te ri nə, Ba kı nın sübh ça ğı na çox 
uy ğun dur. Ger çək lik lə tə xəy yü lün 
sin te zin dən ya ra nan kom po zi si ya 
gi rin ti li, tünd və qa rış ma yan rəng-
lər də ki fak tu ra lar va si tə si lə rəs sa-
mın da xi li alə min də ki hə zin hiss-
lə ri özün də əks et di rə bi lir. 

Ha fi z Məm mə do vun 
pro fes sional və nü mu nə-
vi sə ciy yə yə ma lik ya ra dı-
cı lıq dün ya sı ka mil kom-
po zi si ya qu ru lu şu, ob raz 
ya ra dı cı lı ğı və zövq lü 
ko lo rit həl li ilə mil li rəng-
kar lı ğı mız da əhə miy yət li 
yer tu tur. Sə nət ka rın kə-
tan üzə ri nə kö çür dü yü 
“Qı rıl mış ümid lər” ad lı 
tab lo su ol duq ca həs sas 
və me lan xo lik at mos fe-
rə ma lik dir. Əsə rin əsas 
qəh rə ma nı tən ha və dal-
ğın gö rü nən sk rip ka ifa-

çı sı dır. Me lan xo lik gö rü nən fi  qu ra 
kü çə mu si qi çi si de mək də tə rəd-
düd edi rik. Rəs sam boz rən gin 
qey ri-müəy yən in ten siv li yin dən 
mə ha rət lə is ti fa də edib. 

Realizm lə çağ daş sə nə tin vəh-
də tin dən bəh rə lə nən rəs sam Na-
tiq Fə rə cul la za də ya ra dı cı lı ğı me-
lan xo lik ob raz la ra xü su si diq qət lə 
yer ve rən sə nət kar lar ara sın da dır. 
Onun es te tik və zövq lü ko lo rit həl-
li ilə se çi lən əsər lə ri ara sın da “İs-
te dad” tab lo su xü su si lə fərq lə nir. 
Rəs sa mın hər za man is ti fa də et-
di yi sti li zə me to du bu əsər də də 
har mo nik bir şə kil də tət biq olu-
nub. Ob ra zın si ma sın da kı kə dər-
lə hə min kə dər dən qa lan boş luq 
rəs sa mın qey ri-adi təq di ma tın da 
xü su si xa rak te rə bü rü nür. Bu ra da 
rəs sam is te da dın, ma ra ğın bas dı-
rıl ma sı ilə da xi li dün ya lar da ya ra-
nan ye ri dol du ru la bil mə yən ça rə-
siz li yi təs vir et mək is tə yib.

Çox şa xə li ya ra dı cı lıq fəaliy yə-
ti nə ma lik pe şə kar ki no rəs sa mı 
El bəy Rza qu li ye vin “Ax şam” isim li 
pey zaj əsə ri ol duq ca tə sir li dir. İs ti 

ton lar dan iba rət pa lit ra nın pa yız 
sa ya ğı ifa də tər zi və tək qa lan, qu-
ru ma ğa məh kum olan qo ca man 
ağac... Hey rə ta miz rəng müx tə-
lifl  i yi və rəs sa mın tə xəy yü lün də ki 
həs sas dün ya nı təm sil edən axı cı 
fır ça vu ruş la rı me lan xo lik ba xı şın 
ta ma mi lə fərq li for ma sı nı özün də 
eh ti va edir. Na rın cı və qəh və yi 
ton la rın üs tün lük təş kil et di yi bu 
mən zə rə də biz ol duq ca tut qun, 
emo sional ifa də tər zi ilə üz-üzə 
gə li rik. Bu har mo nik rəng dü zü mü 
iz lə yi ci lə ri da ha də rin, da ha hə zin 
hiss lə rə də vət edir. 

Rəs sam Qa far Sa rı vəl li nin “Aşıq 
Əda lə tin Kə rəm yan ğı sı” əsə rin də 
ob ra zın me lan xo lik və bir o qə dər 
də eh ti ras lı si ma sı nı gö rü rük. Bu 
əsə ri da ha da əhə miy yət li edən 
bir mə qam me lan xo lik hə zin li yin 
tək cə bəd bəxt lik, aciz lik və it ki dən 
iba rət ol ma dı ğı nı vur ğu la ma sı dır. 
Bu təs vi rin is ti nad olun du ğu ha-
di sə it ki dən, fa ciədən, kə dər dən 
do ğu lan yan ğı yük lü bir bəs tə nin 
ər sə yə gə liş sə bə bi dir.

Rəng kar lıq la ya na şı, hey kəl tə-
raş lıq da da mü ra ciət olu nan me-
lan xo lik duy ğu də yi şik lik lə ri ma raq 
do ğu rur. Bu mə na da us ta sə nət kar 
Fa zil Nə cə fo vun yığ cam, də qiq və 
müasir for ma ya sa hib “Əzab” ad-
lı plas ti ka nü mu nə si nin adı nı çə kə 
bi lə rik. İlk ba xış dan, sə nət ka rın xü-
su si lə qa bart ma ğa ça lış dı ğı emo-
si ya, dəh şət li me lan xo li ya özü nü 
bü ru zə ve rir. Ob ra zın gər gin du ru-
şu, axı cı plas tik həl li və emo sional 
coş qun lu ğu təq di rə la yiq dir. 

Bir baş qa nü mu nə gör kəm li hey-
kəl tə raş Cə lal Qar yağ dı nın “Ha bil 
Əli yev, ka man ça us ta sı” əsə ri dir. 
Hə zin və me lan xo lik hiss lə ri ba xış-
la rın dan sü zü lən bö yük sə nət ka rın 
hey kə li nə bax dı ğı mız za man san ki 
ar xa fon da “Se gah” təs ni fi  nin kö-
nül lə rə to xu nan əs ra rən giz me lo di-
ya sı səs lə nir. Ka man ça sı dil açan-
da san ki dün ya ilə dərd lə şən Ha bil 
Əli ye vin və tən həs rə ti hər za man 
göz lə rin dən oxu nur du...

Hey kəl tə raş Xan lar Əh mə do-
vun “Ley li və Məc nun” ad lı əl işi 
fa ciəvi eşq ma cə ra sı nın me lan-
xo lik duy ğu la rı nı özün də da şı yan 
diq qə tə la yiq nü mu nə lər dən dir. Bu 
hey kəl bir tə rəf dən də ül vi eş qin 
sim vo lu ki mi qiy mət lən di ri lə bi lər. 

Son ola raq qeyd edək ki, me-
lan xo lik ele ment lər və sim vol lar 
da şı yan sə nət nü mu nə lə ri in cə-
sə nə tə for ma və məz mun ba xı-
mın dan gə tir di yi həs sas lıq və in di-
vi dual lıq la hər bir sə nət ka rı da ha 
ya xın dan ta nı ma ğa, ya ra dı cı lı ğı nı 
da ha də qiq dərk et mə yə im kan 
ya ra dan önəm li bir an la yış dır.

Nigar Hətəmova
Azərbaycan Dövlət Rəsm 

Qalereyasının kiçik elmi işçisi
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
419 il əv vəl...

21 okt yabr 1603-cü il də Təb riz də Os man lı ha ki miy yə ti əley hi nə 
üs yan baş la yıb. Üs yan dan is ti fa də edən Sə fə vi hökm da rı I Şah Ab
bas qo şun la rı ilə Təb ri zə da xil ola raq Os man lı qüv və lə ri ni şə hər dən 
çı xa rıb. Sə fə vi döv lə ti ilə Os man lı im pe ra tor lu ğu ara sın da növ bə ti 
mü ha ri bə (16031612) baş la nıb. Os man lı bun dan ön cə ki mü ha ri
bə də (15781590) qa lib gə lə rək Şi ma li və Qər bi Azər bay ca nı, həm
çi nin Cə nu bi Azər bay ca nın bir his sə si ni (Təb riz, Ma ra ğa) ələ ke çir
miş di. Ye ni mü ha ri bə də Sə fə vi lər üs tün ol du və I Şah Ab bas sə lə fi 
Mə həm məd Xu da bən də nin itir di yi tor paq la rı ge ri al dı.

217 il əv vəl...
21 okt yabr 1805-ci 

il də İs pa ni ya və Fran
sa nın bir ləş miş do nan
ma sı ilə Bö yük Bri ta ni
ya nın də niz qüv və lə ri 
ara sın da Tra fal qar bur
nu ya xın lı ğın da (İs pa
ni ya nın At lan tik okeanı 
sa hil lə rin də) bö yük dö
yüş olub. İn gi lis ad mi
ra lı Ho rat sio Nel so nun 
do nan ma sı is panfran sız qüv və lə ri ni dar ma da ğın edib. Qar şı tə rə fin 
18 gə mi si ba tı rı lıb, 7 min nə fər dö yüş çü sü hə lak olub. İn gi lis lə rin it
ki si 1700 nə fər idi. Ad mi ral Nel son da dö yüş də hə lak olub. Bu ta ri xi 
dö yüş sa yə sin də Bri ta ni ya dün ya okeanın da hökm ran lı ğı ələ al dı.

105 il əv vəl...
22 okt yabr 1917-ci il də Ba kı Fəh lə və Əs gər De pu tat la rı So ve

ti nə seç ki lər ke çi ri lib. Seç ki də 40 faiz səs top la yan “Mü sa vat” par ti
ya sı qə lə bə qa za nıb, ikin ci ye ri eser lər – “so sialistin qi lab çı lar” (30 
faiz) tu tub. Seç ki də üçün cü (16 faiz) olan Şaum ya nın baş çı lıq et di yi 
bol şe vik lər (Ru si ya K(b)Pnin Ba kı ko mi tə si) nə ti cə lə ri ta nı ma dı lar. 
Pet roq rad da 25 okt yabr (7 no yabr) çev ri li şin dən (Mü vəq qə ti hö ku
mə tin dev ril mə si) son ra Ba kı bol şe vik lə ri də zo ra kı lıq la Ba kı So ve ti
nin İc raiy yə Ko mi tə sin də yer lə rin ço xu nu ələ ke çir di lər.

67 il əv vəl...
23 okt yabr 1955-ci il də II Dün ya mü ha ri bə si nə dək Al ma ni ya nın 

əra zi si ol muş Saar böl gə si nin mü qəd də ra tı ilə bağ lı yer li re fe ren
dum ke çi ri lib. Mü ha ri bə dən son ra Saar Fran sa nın nə za rə ti nə keç
miş di, AFR isə böl gə ni ge ri tə ləb edir di. Re fe ren dum da əha li nin 
bö yük ək sə riy yə ti böl gə nin Al ma ni ya ya qay ta rıl ma sı na səs ver di. 
Fran sa re fe ren du mun nə ti cə lə ri ni ta nı dı və zən gin kö mür mə dən lə ri 
olan böl gə Al ma ni ya ya qay ta rıl dı.

66 il əv vəl...
23 okt yabr 1956-cı 

il də Ma ca rıs tan da an ti
so vet çı xış la rı (23 okt
yabr – 4 no yabr) baş la
nıb. Ak si ya iş ti rak çı la rı 
Ma ca rıs ta nın “Var şa va 
blo ku”ndan çıx ma sı nı, 
so sialist in ki şaf yo lun
dan əl çək mə si ni tə ləb 
edir di lər. Çı xış la ra rəh
bər lik edən Ma ca rıs tan 
KPnin is la hat çı qa na dı nın li de ri İm re Had hö ku mə tin baş çı sı se çil di. 
Mosk va nın tə li ma tı ilə par ti ya da Ya noş Ka da rın baş çı lıq et di yi mü ha
fi zə kar lar hö ku mə ti ta nı ma dı və öz lə ri “mü vəq qə ti hö ku mət” qur du lar, 
son ra isə kö mək üçün Mosk va ya mü ra ciət et di lər. SS Rİ və “Var şa va 
blo ku” öl kə lə ri nin hər bi kon tin gen ti Bu da peş tə ye ri dil di, “an tiin qi la bi 
qi yam” ya tı rıl dı. 

49 il əv vəl...
23 okt yabr 1973-cü il də növ bə ti Ərəbİs rail mü ha ri bə si ba şa ça

tıb. 1967ci il də ki “Al tı gün lük mü ha ri bə”də (510 iyun) məğ lu biy yə tin 
əvə zi ni çıx ma ğa ça lı şan ərəb döv lət lə ri koali si ya sı is tə yi nə nail ola 
bil mə yib. Üs tə lik, bu sa vaş da İs rail qo şun la rı Su ri ya nın st ra te ji əhə
miy yət li Qo lan tə pə lə ri ni (pay taxt Də məş qin 50 ki lo metr li yin də) ələ 
ke çi rib lər.

35 il əv vəl...
21 okt yabr 1987-ci il də Hey dər Əli yev Sov.İKP MKnın Baş ka ti bi 

Mi xail Qor ba ço vun təz yi qi ilə SS Rİ rəh bər li yin dən is te fa ve rib. Sov.
İKP MKnın ple nu mun da Hey dər Əli ye vin par ti ya nın ali or qa nın dan 
– Si ya si Bü ro üzv lü yün dən is te fa sı qə bul olu nub. Er tə si gün Hey dər 
Əli yev SS Rİ Na zir lər So ve ti səd ri nin 1ci müavi ni və zi fə sin dən də is te
fa ver di. Hey dər Əli ye vin SS Rİ rəh bər li yin dən kə nar laş dı rıl ma sın dan 
dər hal son ra er mə ni lər M.Qor ba ço vun xe yirduası ilə Qa ra bağ avan
tü ra sı na start ver di lər.

29 il əv vəl...
21 okt yabr 1993-cü il də Azər bay can Res pub li ka sı ilə Bra zi li ya 

(öl kə mi zin müs tə qil li yi ni 1991ci il de kab rın 26da ta nı yıb) ara sın da 
dip lo ma tik mü na si bət lər qu ru lub.

20 il əv vəl...
22 okt yabr 2002-ci il də Azər bay ca nın Xə zər Də niz Gə mi çi li yi 

İda rə si nin “Mer ku ri2” gə mibə rə si Ba kı nın 130 ki lo metr li yin də qə
za ya uğ ra ya raq ba tıb. Bə rə də olan 51 nə fər dən yal nız 9 nə fə ri xi las 
et mək müm kün olub. Bu, Azər bay ca nın gə mi nəq liy ya tı ta ri xin də ən 
bö yük qə za idi.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Türk Dün ya sı Jur na list lər Fe de ra si ya sı 
və Türk Dün ya sı Mə də niy yət, İn cə sə
nət və Ki no Fon du nun bir gə la yi hə si 
olan və “Fi kir də bir lik” şüarı ilə ke çi ri lən 

7ci Türk Dün ya sı Sə nəd li Film Fes ti va lı na 
ye kun vu ru lub. Tür ki yə Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi və Türk Dün ya sı Bə lə diy
yə lər Bir li yi nin də dəs tək ver di yi ənə nə vi 
fes ti va lın qa lage cə si okt yab rın 13də 
İs tan bul da Ha liç Uni ver si te ti nin konf rans 
sa lo nun da ger çək lə şib.

Bu il  “Türk mə də niy yə ti və dün ya ya türk 
ba xı şı” möv zu su ilə dü zən lə nən fes ti va la 
23 öl kə dən 260 film qa tı lıb. İl kin qiy mət
lən dir mə dən son ra “Tə lə bə” və “Pe şə kar”  
ka te qo ri ya la rın da se çim lər apa rı lıb. Fi na la 
ümu mi lik də 16 sə nəd li film və si qə qa za nıb. 
Ye kun da mün sif ər he yə ti nin müəy yən et di
yi sı ra la ma ya əsa sən mü ka fat lar sa hib lə ri nə 
təq dim edi lib. 

Fes ti va lın qa lib lə ri ilə ya na şı, Türk dün
ya sın da mə də niy yət və in cə sə nə tə xid mət
lə ri nə gö rə bir sı ra ya ra dı cı in san lar xü su si 

mü ka fat la ra la yiq gö rü lüb. On lar ara sın da 
Azər bay ca nın ta nın mış ki no re jis so ru, Xalq 
ar tis ti Oq tay Mir Qa sım da var. Ki no re jis so
ra  “Türk dün ya sı ömür bo yu Şə rəf mü ka fa tı” 
təq dim edi lib.

“Tə lə bə” ka te qo ri ya sı üz rə Qır ğı zıs tan dan 
re jis sor Sa yır Ba kıt be ko va nın “Kör pü” sə nəd
li fil mi bi rin ci ye rə la yiq gö rü lüb. Ey ni ka te qo
ri ya da tür ki yə li re jis sor Se mih Saq ma nın Əf
qa nıs tan da bir dağ kən din də çək di yi “Gü lab 
gül” fil mi ikin ci, mü sa bi qə yə Bos ni ya və Her
se qo vi na dan qa tı lan re jis sor Ka dir Can Ara
ba çı nın  “Üç or du” sə nəd li fil mi üçün cü ye rə 
la yiq gö rü lüb.

“Pe şə kar” ka te qo ri ya da tür ki yə li re jis sor 
Vol kan Üce nin “Hər şey da xil” sə nəd li fil mi bi
rin ci ye ri tu tub. Ey ni ka te qo ri ya da ya ku ti ya lı 
re jis sor Sar daana Ba ra ba no va nın “Mü ha ri bə 
uşaq la rı” fil mi ikin ci, Tür ki yə dən re jis sor Nes
li han Se mer çi nin  “Mu si qi li bir köç na ğı lı” fil mi 

üçün cü mü ka fa tı qa za nıb.
Türk Dün ya sı Jur na list lər Fe de ra si ya sı nın 

səd ri, fes ti va lın Təş ki lat Ko mi tə si nin rəh bə
ri Men de res De mir bil di rib ki, ar tıq yed din ci 
də fə ger çək lə şən la yi hə nin məq sə di Türk 
dün ya sı na və mə də niy yə ti nə xid mət dir: 
“Mü sabi qə yə də bu tip li film lə ri qə bul edi rik. 
Məq sə di miz türk mə də niy yə ti ni ge niş küt lə
lə rin diq qə ti nə çat dır maq dır. Fes ti va lı mı za 
Krım, Şər qi Tür küs tan və Kər kük də ki türk 
qar daş la rı mı zın prob lem lə ri, çə tin lik lə ri, mə
də niy yə ti haq qın da film lə ri də qə bul edi rik”.

Qeyd olu nub ki, fes ti val da iş ti rak edən 
və mü ka fat qa za nan film lər no yab rın so nu
na qə dər Tür ki yə, Azər bay can, Qa za xıs tan, 
Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan, Şi ma li Ma ke do ni ya, 
Bos ni ya və Her se qo vi na, Ma ca rıs tan və Şi
ma li Kipr də ke çi ri lə cək müx tə lif təd bir lər də 
nü ma yiş et di ri lə cək.

MehparəSultanova 
Ankara

Alimlər qara dəliyin yaranması anını 
müşahidə ediblər

ABŞın Mil  li Aero  nav  ti  ka və 
Kos  mos İda  rə  si  nin (NA  SA) 
Svift kos  mik rə  səd  xa  na  sı  nın 
rent  gen te  les  ko  pu mas  siv 
ul  du  zun kol  lap  sı za  ma  nı 
yay  dı  ğı siq  nal  la  rı qey  də alıb.

Mə  lu  mat  da bil  di  ri  lir ki, 
svift rent  gen te  les  ko  pu GRB 
22100  9A adı ve  ri  lən part  la  yı 
şın ilk qey  din  dən təx  mi  nən bir 

saat son  ra onun yay  dı  ğı şüalan  ma  nı çə  kib. Mü  şa  hi  də olu  nan par  laq 
hal  qa  lar ul  duz kol  laps et  dik  dən son  ra onun yay  dı  ğı şüalan  ma  nın qa 
lak  ti  ka  da  kı toz  dan rent  gen ob  las  tın  da sə  pil  mə  si nə  ti  cə  sin  də ya  ra  nır.

Qeyd edək ki, GRB 22100  9A ad  lı part  la  yış Oxa  tan bür  cün  də və 
Yer  dən təx  mi  nən 1,9 mil  yard il mə  sa  fə  də baş ve  rib. Ya  ran  maq  da 
olan qa  ra də  lik işıq sü  rə  ti  nə ya  xın sü  rət  lə hə  rə  kət edən zər  rə  cik  lə  ri 
blok  la  ya  raq on  la  rın güc  lü axı  nı  nı – jet  lə  ri ya  ra  dır. Bu jet  lər kos  mo 
sa rent  gen və qam  ma şüala  rı axı  nı ya  yır  lar. İl  kin təh  lil  lə  rə gö  rə, 
part  la  yış ana  lo  ji AT2018  cow part  la  yı  şın  dan 18 də  fə güc  lü ol  maq  la 
in  di  yə qə  dər mü  şa  hi  də olun  muş ən güc  lü qam  ma şüalan  ma  sı  dır.

Parisdəki Böyük Məscid 100 yaşında
Bi rin ci Dün ya mü
ha ri bə sin də hə lak 
ol muş mü səl man 
əs gər lə rə eh ti ram 
ola raq ti kil miş 
Pa ris Bö yük Məs ci
di nin 100 il li yi qeyd 
edi lib.

Bi rin ci Dün ya mü
ha ri bə si za ma nı 
Fran sa or du su sı ra
la rın da 70 min mü
səl man əs gər hə lak olub. On la rın fə da kar lı ğı na hör mət əla mə ti ola
raq 1920ci il də Pa ris də məs cid, ki tab xa na və konf rans za lı da da xil 
ol maq la Mü səl man İns ti tu tu nun ya ra dıl ma sı nı nə zər də tu tan qa nun 
la yi hə si par la ment də qə bul edi lir. 1922ci il okt yab rın 19da hər bi 
sər kər də və Fran sa nın Mə ra keş də müs təm lə kə çi li yi nin rəm zi si ma sı 
olan mar şal Uber Lyo te yin iş ti ra kı ilə gə lə cək məs ci din tə mə li qo yu
lur.  Məs ci din ti kin ti si 4 il da vam edir və 1926cı il də rəs mi açı lı şı olur.

Okt yab rın 19da Pa ris Bö yük Məs ci di nin 100 ili yi nə həsr edil miş 
təd bir ke çi ri lib. Pre zi dent Em ma nuel Mak ro nun da qa tıl dı ğı mə ra sim
də məs ci din önün də Fran sa Res pub li ka sı nın  mü səl man əs gər lə rə 
min nət dar lı ğı nı əks et di rən löv hə açı lıb.

7-ci Türk Dünyası Sənədli Film Festivalının 
mükafatları təqdim edilib

Rejissor Oqtay Mir Qasım festivalın “Şərəf mükafatı” ilə təltif olunub

“Arşın mal alan”ı 
Tatarıstanda çox seviblər
Okt yab rın 28də Ta ta rıs
tan Res pub li ka sı nın (Ru si ya 
Fe de ra si ya sı) Al met yevsk 
şə hə rin də “Adım nar” komp
lek si nin səh nə sin də Üze yir 
Ha cı bəy li nin “Ar şın mal alan” 
mu si qi li ko me di ya sı nü ma yiş 
et di ri lə cək. Ta ma şa re jis sor, 
Ru si ya nın Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Mi xail Bo ri so vun qu ru
lu şun da gös tə ri lə cək.

Bu ba rə də Ta ta rıs ta nın Le ni no
qorsk ra yo nun da kı “Bir lik” Azər
bay can mil limə də ni mux ta riy yə ti 
ic ti mai təş ki la tı mə lu mat ya yıb.

Be lə bir ta ma şa ha zır la maq 
ide ya sı mər hum Mi xail Bo ri so
vun ye tir mə lə ri olan “Soz vez di
yeYol dız lık” artre zi den si ya nın 
ar tist lə ri nə məx sus dur. 

“Soz vez di yeYol dız lık” fes ti va
lı nın baş pro dü se ri, artre zi den
si ya nın rəh bə ri Dmit ri Tu ma nov 
de yib: “Biz fəxr edi rik ki, bu gənc
lər təh si li ba şa vu ran dan son ra 
və tə nə qa yı dıb lar və öz res pub
li ka la rı nın fi ra van laş ma sı na xid
mət edir lər. Mi xail Bo ri sov özü 
on la ra hə mi şə de yir di: “Si zi hə
mi şə qiy mət lən di rə cək və se və
cək in san la rın ya nı na qa yı dın”. 

Gənc lər bu dəs tə yi, bu sev gi ni 
hiss edir lər, ona gö rə də be lə tə
şəb büs kar lıq gös tə rir lər”.

Qeyd olu nub ki, artre zi den si
ya nın ar tist lə ri Üze yir Ha cı bəy

li nin bu məş hur əsə ri nin qəh rə
man la rı nı ka zan lı ta ma şa çı la ra 
sev di rib lər və in di hə min ta ma şa
nı Ru si ya nın baş qa şə hər lə rin də 
nü ma yiş et di rir lər.

Sankt-Peterburq gələn il MDB-nin “Mədəniyyət paytaxtı” olacaq
Öz bə kis ta nın Sə mər qənd şə hə ri nin 
2024cü il də MDBnin “Mə də niy yət 
pay tax tı”na na mi zəd li yi irə li sü rü lüb. Bu, 
ötən həf tə (14 okt yabr) MDBnin As ta
na da (Qa za xıs tan) ke çi ri lən sam mi ti nin  
ye kun la rı na əsa sən mə lum olub.

Öz bə kis tan Pre zi den ti Şav kat Mir zi yo yev 
sam mit də çı xı şı za ma nı MDB mə ka nın da 
mə də nihu ma ni tar sa hə də əmək daş lı ğı ən 
mü hüm is ti qa mət lə rin dən bi ri ki mi qiy mət lən
di rib. O, Öz bə kis ta nın təh sil, elm, sə hiy yə, 
id man, mə də niy yət və in cə sə nət sa hə lə rin də 
ger çək lə şən bir gə la yi hə və proq ram la rı fəal 
şə kil də dəs tək lə mə yə ha zır ol du ğu nu bil di rib.

İc las da “Bir li yin mə də niy yət pay taxt la rı” 
Döv lət lə ra ra sı Proq ra mı nın gə lən il üçün 
ev sa hi bi də elan edi lib. 2023cü il də Ru
si ya nın SanktPe ter burq şə hə ri MDBnin 
“Mə də niy yət pay tax tı” ola caq. Qeyd edək 
ki, gə lən il SanktPe ter burq şə hə ri nin əsa
sı nın qo yul ma sı nın 320 il li yi dir.

Xa tır la daq ki, MDBdə “mə də niy yət pay taxt
la rı” tə şəb bü sü 2010cu il də irə li sü rü lüb və ilk 
də fə 2011ci il də Ru si ya nın Ul ya novsk və Be

la ru sun Qo mel şə hər lə ri bu ada la yiq gö rü lüb. 
2012ci il də MDB döv lət baş çı la rı nın Aş qa bad 
sam mi tin də “Bir li yin mə də niy yət pay taxt la rı” 
proq ra mı təs diq olu nub. Proq ra ma əsa sən, 
son ra kı il lər də iki (bə zən üç) şə hər “pay taxt” 
adı nı qa za nıb. 2015ci il dən isə hər il, sa də cə, 
bir şə hə rə bu ad ve ri lir. Azər bay can dan 2013
cü il də Qə bə lə, 2017ci il də isə Gən cə şə hər
lə ri MDBnin “Mə də niy yət pay tax tı” olub. 

Son üç ildə bu estafeti Qazaxıstanın 
Şımkent (2020), Tacikistanın Düşənbə 
(2021) və Qırğızıstanın Karakol (2022) 
şəhərləri qəbul edib.

V.Kamal

Həştərxanın Nərimanov rayonunda 
Maqomayevin büstü qoyulacaq

Ru si ya Fe de ra si ya sı Həş tər xan vi la yə ti
nin qu ber na to ru İqor Ba buş ki nin tap şı
rı ğı na əsa sən, vi la yə tin Nə ri ma nov şə
hə rin də Müs lüm Ma qo ma ye vin büs tü 

qo yu la caq. Mü va fiq qə ra rın Azər bay can 
ilə Həş tər xan ara sın da dost luq mü na si
bət lə ri nin möh kəm lən di ril mə si məq sə di lə 
qə bul edil di yi bil di ri lir.

Mə lu mat da vur ğu la nır ki, 2022ci il də əf sa nə vi 
azər bay can lı mü ğən ni və bəs tə kar, öz sə si ilə 
mil yon lar la din lə yi ci nin qəl bi ni fəth et miş Müs
lüm Ma qo ma ye vin 80 il li yi qeyd edi lir.

Ha zır da Nə ri ma nov şə hə rin də abi də üçün 
pye des ta lın qu raş dı rıl ma sı ilə bağ lı iş ge dir. 
Spon sor lar və xey riy yə çi lər büs tün büd cə dən
kə nar və sait he sa bı na qo yul ma sı tə şəb bü sü nü 
dəs tək lə yib lər. Büs tün no yab rın 1də açıl ma sı 
plan laş dı rı lır.

Qeyd edək ki, Həş tər xan vi la yə ti nin Nə ri ma
nov ra yo nu ilə Ba kı nın Nə ri ma nov ra yo nu ara
sın da qar daş laş ma mü na si bət lə ri var.
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