
Bir pa yız ax şa mı. Hey dər Əli yev Sa ra-
yı nın qar şı sın dan ke çən kü çə pa yız 
əh val lı ol sa da, nik bin not la ra qərq 
olub. Səs güc lən di ri ci dən ət ra fa doğ-

ma bir səs pər vaz la nır. Bu səs qa nad 
açıb “Əl vi da, Ba kı!” de di yi şə hə rin üzə-
ri nə hə zin və sə mi mi not lar sə pə lə yir... 
Bu, unu dul maz mü ğən ni və bəs tə kar, 
SS Rİ-nin və Azər bay ca nın Xalq ar tis-
ti Müs lüm Ma qo ma ye vin (1942-2008) 
ecaz kar sə si dir.

Möh tə şəm bi na nın qar şı sın da vu ru lan bö-
yük stend də Mə də niy yət Na zir li yi və Hey dər 
Əli yev Sa ra yı nın təş ki lat çı lı ğı ilə dün ya şöh-
rət li Azər bay can mu si qi çi si nin 80 il li yi nə həsr 
olun muş “Sa lam, əziz Müs lüm” ad lı kon ser-
tin afi  şa sı nı gö rü rük.

Sa ra yın fo ye sin də isə bi zi ta mam fərq li bir 
mən zə rə qar şı la yır. Bu ra da Ma qo ma ye vin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın müəy yən dövr lə ri ni 
əha tə edən fo to sər gi təş kil olu nub. Bun dan 
əla və, Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın fon-
dun dan mü ğən ni yə həsr olu nan nəşr lər dən 
iba rət sər gi də ma raq do ğu rur. Fo ye nin mər-
kə zin də sə nət ka rın bu ilin av qus tun da Ba kı 
bul va rın da qo yu lan hey kə li nin il kin va rian tı 
– ma ke ti qar şı la yır ta ma şa çı la rı.

Zəng ça lı nır və ta ma şa çı lar za la da xil olur. 
Zal da, el di li ilə de sək, iy nə at san, ye rə düş-
məz. Elə bil pay tax tın bü tün Müs lüm se vər-

lə ri bir ara ya gə lib. Üze yir Ha cı bəy li adı na 
Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri di ri jor 
Mus ta fa Meh man da ro vun ida rə si ilə səh nə-
də öz ye ri ni tu tur və yu bi ley ge cə si baş la yır.

İlk ola raq mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 
səh nə də qo yu lan mik ro fo na ya xın la şır, qo-
naq la rı və iş ti rak çı la rı sa lam la yır: “Bu gün 
biz Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti, 
gör kəm li mü ğən ni, bəs tə kar, “Şöh rət” və “İs-

tiq lal” or den li Müs lüm Ma qo ma ye vin ana dan 
ol ma sı nın 80 il li yi nə həsr olun muş yu bi ley 
ge cə si nə top laş mı şıq. Müs lüm Ma qo ma yev 
haq qın da da nış maq bö yük fə xa rət dir. Çün ki 
o, XX əsr Azər bay can və so vet est ra da sı nın 
əzə mət li sü tun la rın dan bi ri olub. Onun bən-
zər siz sə si və öl məz əsər lə ri mil yon la rın qəl-
bin də ya şa yır...”.
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Salam, əziz Müslüm...
Əfsanəvi musiqiçinin 80 illiyinə həsr olunan gecə keçirildi

Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq
formatına doğru

Azər bay can la Gür cüs tan ara sın da st ra te ji tə rəf daş lıq əla qə lə ri-
miz, de mək olar ki, müt tə fiq lik sə viy yə si nə qal xıb. Bir çox sa hə lər 
üz rə biz fəal əmək daş lıq edi rik. He sab edi rik ki, Qa ra bağ mü na-
qi şə si ba şa ça tan dan son ra vaxt gə lib ça tıb ki, Azər bay can və 
Er mə nis tan sülh mü qa vi lə si im za la sın. Ümid edi rəm ki, Er mə nis-
tan tə rə fi də si ya si ira də gös tə rə rək bey nəl xalq bir lik tə rə fin dən 
ta nı nan tə məl prin sip lər əsa sın da Azər bay can la sülh mü qa vi lə-
si ni im za la ya caq. Əgər be lə olar sa, Cə nu bi Qaf qa za sülh gə lə-
cək və ey ni za man da əmək daş lıq üçün im kan lar ya ra na caq. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu fi  kir lə ri okt yab rın 24-də Gür cüs ta na 
iş gü zar sə fə ri za ma nı bu öl kə nin Baş na zi ri İrak li Qa ri baş vi li ilə 
mət buata bə ya na tı za ma nı bil di rib.

Azər bay can Pre zi den ti ilə Gür cüs tan Baş na zi ri nin tək bə tək gö-
rü şü okt yab rın 24-də Mts xe ta ra yo nun da kı (Tbi li si ya xın lı ğın da) 
Mux ra ni sa ra yın da (Châ teau Mukh ra ni) ke çi ri lib.

Gö rüş dən son ra Pre zi dent İl ham Əli yev və Baş na zir İrak li Qa-
ri baş vi li Mux ra ni sa ra yın da “Qa ra bağ xan lı ğı nın ir si” sər gi si ilə ta-
nış olub lar.

davamı səh. 2-də

Vaşinqtonda Hüseyn Cavidin barelyefi nin 
açılışı olub

Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın 
pay tax tı Va şinq ton da Azər bay-
ca nın gör kəm li şair-dra ma tur qu 
Hü seyn Ca vi din 140 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə xa ti rə ba rel ye fi nin 
açı lı şı olub.

Gənc hey kəl tə raş Kam ran Əsə-
do vun müəl li fi  ol du ğu ba rel yef 
Va şinq ton şə hə ri nin  Corc taun 
əra zi sin də yer lə şən ABŞ-Azər-
bay can Ti ca rət Pa la ta sı nın in zi-
ba ti bi na sı nın fa sa dı na vu ru lub. 
La yi hə ABŞ-Azər bay can Ti ca rət 

Pa la ta sı, Azər bay ca nın ABŞ-da kı Sə fi r li yi və Azər bay can Res pub li-
ka sı Mə də niy yət Na zir li yi nin bir gə fəaliy yə ti nə ti cə sin də ər sə yə gə lib.

davamı səh. 2-də

“Hüseyn Cavid sənəti: ideallar və müasir dövr”

Da hi Azər bay can şairi, dra ma-
turq Hü seyn Ca vi din (1882-1941) 
do ğum gü nün də – okt yab rın 
24-də AMEA Rə ya sət He yə ti nin 

bi na sın da bey nəl xalq el mi konf rans 
ke çi ri lib.

“Hü seyn Ca vid sə nə ti: ideal lar və 
müasir dövr” möv zu sun da konf rans 
AMEA-nın Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə-
biy yat İns ti tu tu və Mə də niy yət Na zir li yi 
Hü seyn Ca vi din Ev-Mu ze yi nin bir gə təş-
ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib. 

Əv vəl cə konf rans iş ti rak çı la rı Hü seyn 
Ca vi din Ba kı şə hə rin də ucal dıl mış hey-
kə li ni zi ya rət edib lər. Da ha son ra AMEA 
Rə ya sət He yə ti nin bi na sın da Hü seyn 
Ca vi din Ev-Mu ze yi nin nəşr lə rin dən iba-
rət sər gi yə ba xış ke çi ri lib, Azər bay can 
Mil li Kon ser va to ri ya sı nəz din də Asəf 
Zey nal lı adı na Mu si qi Kol le ci kol lek ti vi-

nin ifa sın da Ər toğ rol Ca vi din bəs tə lə ri 
səs lən di ri lib.

Konf ran sın ple nar ic la sın da mə də-
niy yət na zi ri Anar Kə ri mov, AMEA-nın 
pre zi den ti v.i.e., aka de mik Arif Hə şi mov, 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin səd ri, 
Xalq ya zı çı sı Anar, AMEA Rə ya sət He-
yə ti nin üzv lə ri, Mə də niy yət Na zir li yi nin 
nü ma yən də lə ri, elə cə də “Ca vid öm rü” 
fi l mi nin ya ra dı cı he yə ti iş ti rak edib.

Aka de mik Arif Hə şi mov təd bi ri aça raq 
öl kə baş çı sı nın Hü seyn Ca vi din 140 il li yi-
nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im-
za la dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb, konf ran sın bu 
sə rən ca ma əsa sən ke çi ril di yi ni söy lə yib. 
Ca vi din ya ra dı cı lı ğı ilə Azər bay can ədə-
biy ya tı nın, dra ma tur gi ya sı nın in ki şa fın da 
mü hüm rol oy na dı ğı nı bil di rən alim onun 
teat ra, in cə sə nə tə, ədə bi fi k ri mi zə cid di tə-
sir et di yi ni vur ğu la yıb.

davamı səh. 3-də

“Yeni adlar” layihəsinin yeni mövsümdə ilk konserti

Mə də niy yət Na zir li yi-
nin 2022-ci ilin mart 
ayın dan hə ya ta 
ke çir di yi “Ye ni ad lar” 

la yi hə si ye ni möv süm də də 
da vam edir.

La yi hə müasir Azər bay can ifa-
çı lıq sə nə ti nin in ki şa fı na, bu sa hə-
də ye ni is te dad lı nəs lin ta nın ma-
sı na, par laq ifa çı la rın ye tiş mə si nə, 
o cüm lə dən mu si qi sə nə ti mi zi 
də rin dən bi lən, onu dərk edə rək 
bö yük sev gi his si ilə ifa edən ifa-
çı la rın sa yı nın art ma sı na xid mət 
edir. Gənc ifa çı la rın ta nın mış di-
ri jor la rın rəh bər li yi al tın da sim fo-

nik, ka me ra və xalq çal ğı alət lə ri 
or kestr lə ri ilə kon sert lə ri nin ke çi ril-

mə si on la rın sə nət yo lun da in ki şa-
fı na mü hüm zə min ya ra dır.

“Ye ni ad lar”ın pa yız-qış möv-
sü mün də ilk kon ser ti okt yab rın 
24-də Müs lüm Ma qo ma yev adı-
na Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Fi lar mo ni ya sın da ger çək ləş di.

Mu si qi ax şa mın da Azər bay-
can Döv lət Xalq Çal ğı Alət lə-
ri Or kest ri nin (bə dii rəh bər və 
baş di ri jor – Xalq ar tis ti Ağa ver-
di Pa şa yev) mü şa yiəti ilə gənc 
tar zən lər – res pub li ka və bey-
nəl xalq mü sa bi qə lər laureat la rı 
Mə həm məd Xan la rov və Va qif 
Təh mə zov mü kəm məl ifa la rı ilə 
mu si qi se vər lə rin kön lü nü ox şa-
dı lar.

davamı səh. 3-də

Özbəkistanda “Azərbaycan mədəniyyəti və 
ədəbiyyatı günləri” başa çatıb

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Daş kənd də ki Hey dər 
Əli yev adı na Azər-
bay can Mə də niy yət 

Mər kə zi (AMM), Azər bay can 
Res pub li ka sı Mə də niy yət Na-
zir li yi, Mil li Məc li sin Mə də niy-
yət ko mi tə si və Öz bə kis ta nın 
bir sı ra qu rum la rı nın iş ti ra kı 
ilə Öz bə kis tan da növ bə ti 
“Azər bay can mə də niy yə ti və 
ədə biy ya tı gün lə ri” ke çi ri lib.

AMM-dən ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, 16-22 okt yabr ta ri xi ni əha-

tə edən təd bir lər pay taxt Daş-
kənd lə ya na şı, Bu xa ra, Nə vai 
vi la yət lə ri ni də əha tə edib.

Bu xa ra Gənc lər Mər kə zin də 
ke çi ri lən təd bir də şə hər ha ki mi 
Ja mol Na si rov, AMM-in di rek to-
ru Sa mir Ab ba sov, Mil li Məc li sin 
Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri 
Qə ni rə Pa şa ye va çı xış edib lər. 
Bu xa ra şə hə rin də ilk də fə təş kil 
olu nan “Azər bay can mə də niy yə ti 
və ədə biy ya tı gün lə ri”nin iki öl kə 
ara sın da dost lu ğun, mə də ni-ədə-
bi əla qə lə rin möh kəm lən mə si nə 
xid mət edə cə yi vur ğu la nıb.

Çı xış lar dan son ra kon sert 
proq ra mı təq dim olu nub. Azər-
bay ca nın və Öz bə kis ta nın Xalq 
ar tis ti Gül ya naq Məm mə do va 
və tar zən, Sə mər qənd də ke çi-
ri lən “Şərq tə ra nə lə ri” bey nəl-

xalq mu si qi fes ti va lı nın Qran-
pri mü ka fat çı sı, Əmək dar ar tist 
Sa hib Pa şa za də nin ifa sın da 
mu si qi nöm rə lə ri al qış lar la qar-
şı la nıb.

davamı səh. 8-də

Münasibətlərimiz qardaş xalqlarımızın 
iradəsini təcəssüm etdirir

Azər bay can-Qa za xıs tan mü na si bət lə ri nin ha zır kı yük sək sə viy yə-
si or taq ta rix, mə nə vi, mə də ni də yər lər lə bir-bi ri nə sıx bağ lı olan 
qar daş xalq la rı mı zın ira də si ni ba riz şə kil də tə cəs süm et di rir.

Bu söz lər Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 25 okt yabr – Qa-
za xıs tan Res pub li ka sı nın Res pub li ka Gü nü mü na si bə ti lə bu öl kə-
nin baş çı sı Ka sım-Jo mart To ka ye və təb rik mək tu bun da vur ğu la nır.

Qeyd olu nur ki, bu ilin av qus tun da Qa za xıs tan Pre zi den ti nin Azər-
bay ca na rəs mi sə fə ri öl kə lə ri miz ara sın da əmək daş lı ğın key fi y yət cə 
ye ni sə viy yə yə yük səl mə si, si ya si, iq ti sa di, ener ji, mə də ni və di gər 
sa hə lər də əla qə lə rin da ha da in ki şa fı üçün yax şı im kan lar açıb.

“Əmi nəm ki, möv cud im kan lar dan ya rar la na raq öl kə lə ri miz ara-
sın da st ra te ji tə rəf daş lıq xa rak te ri da şı yan çox şa xə li əla qə lə rin, 
həm iki tə rəfl  i qay da da, həm də bey nəl xalq təş ki lat lar, xü su si lə də 
Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı çər çi və sin də qar şı lıq lı sə mə rə li əmək-
daş lı ğı mı zın da vam et di ril mə si və ge niş lən di ril mə si yo lun da bun-
dan son ra da bir gə səy lər gös tə rə cə yik”, – de yə Azər bay can Pre-
zi den ti nin tə bik mək tu bun da bil di ri lir.

Əhməd Bakıxanovun 130 illiyi qeyd olunacaq
2022-ci il də Azər bay can mu si qi mə də niy yə ti nin gör kəm li 
nü ma yən də si, us tad tar zən və ma hir pe da qoq, Xalq ar tis ti 
Əh məd Məm mədr za oğ lu Ba kı xa no vun ana dan ol ma sı nın 
130 ili ta mam olur.

Pre zi dent İl ham Əli yev okt yab rın 21-də Əh məd Ba kı xa no vun 
130 il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

səh. 2

UNESCO-da Qarabağın mədəni irsinə 
dair məruzə və kitabın təqdimatı

Pre zi dent İl ham Əli ye vin mü va fiq sə rən ca mı 
ilə elan edil miş “Şu şa İli” çər çi və sin də sil si lə 
təd bir lər öl kə miz dən kə nar da da da vam 
edir. Okt yab rın 21-də “Şu şa İli” çər çi və sin də 

Pa ris də, UNES CO-nun mən zil-qə rar ga hın da 
“Mə də ni ir sin aş kar lan ma sı və qo ru nub sax la-
nıl ma sı sa hə sin də re gional əmək daş lıq” ad lı 
konf rans ke çi ri lib. 

Təd bir də Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü və 
Azər bay ca nın Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin (XİN) dəs tə-
yi ilə pro fes sor El dar Na di rad ze nin rəh bər li yi al tın-
da tər tib edi lən “Qa ra bağ xan lı ğı: ta ri xi və mə də ni 
kim lik” ad lı ki tab-al bom da təq dim edi lib. Beş dil də 
(Azər bay can, rus, in gi lis, fran sız, ərəb) nəşr olu nan 
ki tab Qa ra bağ xan lı ğı nın ta ri xi-mə də ni ir si ni əks et-
di rən də yər li fakt lar la zən gin dir.

davamı səh. 3-də
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Sərgidəki fotolarprofessorEldarNa
diradzeninrəhbərliyi iləGürcüstanMilli
Muzeyinin fondundakı Qarabağ xanlı
ğınaaidartefaktlarəsasındatərtibedil
miş“Qarabağxanlığı.Tarixivəmədəni
kimlik”kitabalbomundangötürülüb.Ki
tabHeydərƏliyevFondununtəşəbbüsü
vəAzərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin
(XİN)dəstəyiilənəşredilib.
KitabdaçarRusiyasıdövründəQa

rabağda həyata keçirilən ekspedi
siyalar zamanı toplanaraq Tifisdəki
QafqazMuzeyində–indikiGürcüstan
Milli Muzeyində saxlanılan, Qarabağ
xanlığına aid olan 300dən çox ar
tefaktın fotosu yer alıb. Azərbaycan
tarixinin ayrılmaz hissəsi olan Qara
bağ xanlığına aid artefaktlar ilk dəfə
kataloqlaşdırılaraq bu nəşrdə təqdim
edilir.OnlarınarasındaQarabağxan

lığınaaidedilənbayrağınməlumolan
ilktəsviri,Qarabağxanlarısülaləsində
qorunmuşŞah İsmayılın qalxanı, qə
dimxalçalar,XIXəsrŞuşaşəhərinin,
XIX əsrin sonuXXəsrin əvvəllərində
Sərdarxansarayınıngörüntüləri,Mir
zə Qədim İrəvaninin müəllifi olduğu
Həsənqulu xan Qacarın, Fətəli şah
Qacarınportretlərivəs.var.Kitabal
bomAzərbaycan, rus, ingilis, fransız
vəərəbdillərindənəşrolunub.
“Qarabağxanlığınınirsi”sərgisiiləta

nışlıqdansonraAzərbaycanPrezidenti
İlhamƏliyevvəGürcüstanınBaşnaziri
İrakliQaribaşvilimətbuatabəyanatlarla
çıxışediblər.
“Bizim ölkələrimiz arasında misilsiz

dostluq əlaqələri və sıx münasibətlər
var.Həminmünasibətlər tarixiəlaqələ
rimizə və qarşılıqlı hörmətə əsaslanır.
Əminəmki,mövcudəməkdaşlığımızöl
kələrimizinvəxalqlarımızınrifahınami

nədahadayüksəksəviyyəyəqalxacaq”
deyənİrakliQaribaşviligörüşdəbumü
nasibətlərindahadainkişafetdirilməsi,
eləcədədünyadavəregiondabaşve
rənmühümproseslərimüzakirəetdiklə
rinidiqqətəçatdırıb.
“Bununlayanaşı,bizregionalvəziyyə

ti, Azərbaycan və Ermənistan arasında
olantəmasları,ikiölkəarasındasülhpro
sesininəzərdənkeçirdik.Şəxsənmənvə
bizimhökumətimizümidvarıqki,sülhsi
yasətinihəyatakeçirməküçünəlimizdən
gələni edəcəyik. Regionumuzda mehri
banqonşuluqəlaqələriheçbirəməkdaş
lıqformatınazidddeyil,bunuyalnızgüc
ləndirəcəyikvəəminəmki,bizbiryerdə
çoxişlərgörəbilərik”,–deyəobildirib.
GürcüstanınBaşnaziribukontekstdə

Azərbaycan Prezidentinin Cənubi Qaf
qazdaəməkdaşlıqformatınınyaradılma
sıbarədəötənayPraqadairəlisürdüyü
təşəbbüsüdəstəklədiyinivurğulayıb.
Qeydedibki,GürcüstanAzərbaycan

üçün önəmli ölkədir və eyni zamanda
AzərbaycandaGürcüstanınstrateji tə
rəfdaşıdır: “Biz artıq reallaşdırdığımız
mühüm layihələri nəzərdən keçirdik.
Bunlar tarixi layihələrdir – BakıTbilisi
Ceyhan neft, BakıTbilisiƏrzurum qaz
kəmərləri, BakıTbilisiQars dəmiryolu
vəOrtaDəhliz.Bizimhəyatakeçirdiyi
miz layihələr bundan sonra da irəliyə
aparılacaqvəonlarıdahadasürətlən
dirməkəzmindəyik”.

İrakli Qaribaşvili çıxışının sonunda
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin sözlərini xatırladıb: “Onun xa
tirəsinəbizimdərinehtiramımızvar.O,
vaxtilə Gürcüstanda Tbilisidə olanda
demişdi,Azərbaycan və gürcü xalqları
xoşbəxtdirlərki,onlarqonşuxalqlardır.
Biziməcdadlarımızhəmintəmaslarıya
radıbvəbugünbizimvəzifəmizodurki,
həminəməkdaşlığıirəliaparaqvəgələ
cəknəsillərəötürək”.
Prezident İlham Əliyev Gürcüsta

nın Baş naziri ilə bu il bir neçə dəfə,
ocümlədənikidəfəAzərbaycandasə
fərizamanıgörüşdüyünüqeydedərək
bildiribki, ikiölkəarasındadostluqvə
qardaşlıqmünasibətləriçoxdərinənə
nələrüzərindəqurulub:“Bugünstrateji
tərəfdaşlıqəlaqələrimizdeməkolarki,
müttəfiqliksəviyyəsinəqalxıbdır.Çünki
birçoxsahələrüzrəbizfəaləməkdaş
lıq edirik. Həm beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsindədaimbirbirimizidəstəklə
yirik,eynizamanda,ikitərəfiformatda.
Birçoxönəmlilayihələrtəkcəölkələri
miz üçün deyil, bölgə üçün, bütövlük
dəAvropaüçünxüsusiəhəmiyyətda
şıyır”.
İkinciQarabağmüharibəsindən son

rayaranmışvəziyyətləvəErmənistanla
Azərbaycan arasında sülh danışıqla
rının gedişatı ilə bağlı Baş nazirəmə
lumat verdiyini deyən İlhamƏliyevbil
dirib ki,AzərbaycanErmənistanla sülh

müqaviləsi bağlamaq üçün beş əsas
prinsipdən ibarət təklifərini qarşı tərə
fə təqdim edib. Əgər sülh müqaviləsi
imzalanarsa, Cənubi Qafqazda əmək
daşlıq üçün yeni imkanlar yaranacaq:
“Bu gün, eyni zamanda, söhbət əsna
sındaGürcüstanAzərbaycanErmənis
tan məsləhətləşmələrinə başlanılması
haqqındafikirmübadiləsiapardıq.Əgər
Ermənistan tərəfi buna hazırdırsa, biz
bunahazırıq”.
Azərbaycanın Gürcüstanla birgə

həyata keçirdiyi irimiqyaslı layihələrə
əlavə olaraq yeni təşəbbüslərin də ol
duğunu deyən Prezident İlham Əliyev
BakıTbilisiQars dəmiryolunun ötürmə
qabiliyyətinin,GürcüstanüzərindənAv
ropayaqazixracatının,habeləBakıTbi
lisiCeyhanneft kəməri xətti ilə ixracın
artırılmasıvəhazırda istismardaolma
yanBakıSupsaneftkəmərindəndəis
tifadəninmümkünlüyünüqeydedib.
“BizimGürcüstanladostluq,qardaşlıq,

tərəfdaşlıq münasibətlərimiz bu imkan
ları yaradır. Hazırda enerji resurslarına
bütövlükdədünyadavəAvropadaböyük
tələbat olduğu üçün GürcüstanlaAzər
baycan da bu məsələdə bir cəbhədən
hərəkətedərək,birnöqtəyəvuraraqöz
milli maraqlarını təmin edəcək... Bütün
bu uğurların təməlində bizim dostluğu
muz, xalqlarımızın dostluğu, liderlərin
dostluğuvəbirgəfəaliyyətdurur”,–deyə
AzərbaycanPrezidentivurğulayıb.

Əhməd Bakıxanovun 130 illiyi qeyd olunacaq
2022-ci il də Azər bay can mu si qi mə də niy yə ti nin gör kəm li 
nü ma yən də si, us tad tar zən və ma hir pe da qoq, Xalq ar tis ti 
Əh məd Məm mədr za oğ lu Ba kı xa no vun ana dan ol ma sı nın 
130 ili ta mam olur.

Prezident İlhamƏliyev oktyabrın 21dəƏhmədBakıxanovun
130illiyininqeydedilməsihaqqındasərəncamimzalayıb.
Sərəncamdaqeydolunurki,ƏhmədBakıxanovdaimaxtarış

larladolugenişvəçoxşaxəliyaradıcılığıiləAzərbaycanınmusiqi
sənətixəzinəsinədəyərlitöhfələrverib.Muğamaləmininmükəm
məl bilicisi olan və tar ifaçılığının sirlərinə dərindən yiyələnən,
yüksək istedadamalik sənətkar xalqımızın bumisilsizmədəni
mənəvi irsini bütün fəaliyyəti boyu klassik ənənələrə sədaqətlə
qoruyubyaşadıb.Onunifaetdiyimuğamlar,eləcədəbəstələdiyi
mahnı,rəngvətəsnifərparlaqsənətnümunələrikimimusiqimizin
qızılfondundaözünəməxsuslayiqliyertutur.
Sərəncamda həmçinin Əhməd Bakıxanovun təşkilatçısı və

uzun illərərzində rəhbəriolduğuxalqçalğıalətləriansamblının
zəngin repertuarı ilə seçildiyi və ölkəninmədəni həyatında ya
xından iştirak etdiyi diqqətə çatdırılır. Vurğulanır ki,musiqi sal
naməmizəmühümsəhifələryazmıştarifaçılarınınbütövbirnəsli
ƏhmədBakıxanovunyetirmələridir.
Sərəncamda Mədəniyyət Nazirliyinə Azərbaycan milli ifaçılıq

məktəbinin inkişafında, xalqmusiqisinin,muğamların tədrisi və
təbliğindəxüsusixidmətləriolanƏhmədBakıxanovunanadanol
masının130cuildönümüiləbağlıtədbirlərplanıhazırlayıbhəya
takeçirməktapşırılıb.

Vaşinqtonda Hüseyn Cavidin 
barelyefinin açılışı olub

əvvəli səh. 1-də
Açılış mərasimində ABŞAzərbaycan Ticarət Palatası Direk

torlarŞurasınınsədriRezaVəziri,AzərbaycanınABŞdakısəfiri
Xəzər İbrahim çıxış ediblər. Xəzər İbrahim böyük ədibin irsinin
Azərbaycanədəbiyyatındayeri,HüseynCavidinazadlıqidealları
uğrundaapardığımübarizəyolubarədədanışıb.
Mərasimdə Vaşinqton şəhəri – Kolumbiya federal dairəsinin

merixanımMarielBauserin(MurielBowser)2022ciiloktyabrın
24nü“HüseynCavidinanımgünü”elanetməsibarədəbəyanatı
nınmətnioxunub.Bəyanatdavurğulanırki,AzərbaycanşairiHü
seynCavidinazadvəədalətlidünyaidealları,onunədalətsizlikvə
ayrıseçkiliyəqarşıaparmışolduğumübarizəçağdaşdünyamız
daaktualolaraqqalmaqdadır.
Tədbirdə layihənin ərsəyə gəlməsində, eyni zamanda ABŞ

Azərbaycan Ticarət Palatasının fəaliyyətinə verdikləri dəstəyə
görəbirneçənəfərəHüseynCavidinbarelyefiəksolunanxatirə
lövhələrihədiyyəedilib.

“Şuşanın dörd fəsli” layihəsi davam edir
Xə bər ver di yi miz ki mi, “Şu şa 
İli” çər çi və sin də Mə də niy-
yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
və Hey dər Əli yev Fon du nun 
dəs tə yi ilə “4 Seasons of 
Shus ha” (“Şu şa nın dörd fəs-
li”) ad lı bey nəl xalq fo toq ra fi-
ya la yi hə si hə ya ta ke çi ri lir.

Layihədəiştirakedənməş
hur fotoqrafar Şuşada ay
rıayrı fəsil üzrə fotoşəkillər
çəkirlər. Layihəyə Almaniya,
Türkiyə,Finlandiyavə İsveç
rədənfotoqrafarcəlbolunub.
Hüseyn Taşkın (Türkiyə) və

RetoGuntli(İsveçrə)Şuşayazvəyayınıfotolardaəksetdiriblər.
ŞuşanınpayızınıTinaKatriinaİtkonen(Finlandiya)fotoobyektivin

yaddaşınaköçürəcək.O,2227oktyabrtarixindəŞuşadaolacaq.
Oktyabrın21dəMədəniyyətNazirliyiMuzey,qalereyavəsər

gilər şöbəsininmüdiri NərgizAbdullayeva finlandiyalı fotoqrafa
görüşüb.Görüşdə “4SeasonsofShusha” layihəsi iləbağlıfikir
mübadiləsiaparılıb.
“Şuşanındördfəsli”ndəsonuncu–qışfotolarınıisəalmaniyalı

HannesBekerçəkəcək.
Qeydedəkki,xarici fotoqrafarınŞuşanı tərənnümedən,elə

cə də şəhərdə aparılan quruculuq işlərini əks etdirən fotoların
danibarətkitabkataloqnəşrolunacaq.HəmçininAzərbaycanda,
eləcədəfotoqrafarınözvətənlərindəvədigərölkələrdəsərgilər
təşkilediləcək.

BMM-in solistləri Fəs Sufi Mədəniyyəti Festivalında
Mə ra ke şin Fəs şə hə rin də okt yab rın 
22-dən 29-dək 15-ci Su fi Mə də niy yə ti 
Fes ti va lı ke çi ri lir. Mə ra ke şin mö tə bər 
mə də ni təd bir lə rin dən olan fes ti val 
müx tə lif öl kə lər dən mu si qi çi və sə nət-
kar la rı bir ara ya gə ti rib. Fes ti va lın əsas 
məq sə di tə səv vüf lə bağ lı mə də ni ir sin 
təb li ği dir. Fes ti val çər çi və sin də də yir mi 
ma sa lar, kon sert lər, sə nət sər gi lə ri, us-
tad dərs lə ri təş kil olu nur.

Qeydedəkki,təsəvvüffəlsəfidinitəlimi
ninmahiyyətindəinsanınnəfsiiləmübari
zəaparması,birneçəmərhələdənkeçərək
Həqiqətəqovuşmasıdayanır.Təsəvvüfhəm
də İslamdinindəkimənəvi həyatın və əxla
qidəyərlərindigəradıdır.BeynəlxalqMuğam
Mərkəzinin(BMM)solistlərindənibarətheyət
də festivaldaölkəmizi təmsiledir.Festivalın
açılışında səhnəyə çıxan Azərbaycan mu
siqiçilərinin ifası böyük maraqla qarşılanıb.

Festivalın proqramına əsasən, oktyabrın
23də xanəndələr Mirələm Mirələmov, Ka
milə Nəbiyeva bir saatdan artıq proqram
damuğam və xalqmahnılarımızdan ibarət
musiqiçələngi təqdimediblər. Xanəndələri
nağaradaƏməkdar artistKamranKərimov,
tardaZəkiVəliyev,kamançadaElnurMika

yılov müşayiət ediblər. BMM solistlərinin
çıxışları iştirakçıların sürəkli alqışları ilə
qarşılanıb və konsert tədbirin rəsmi “Fa
cebook”səhifəsiiləcanlıyayımlanıb.Mu
siqiçilərimizproqramçərçivəsindənövbəti
günlərdədəsəhnəyəçıxacaqlar.
Xatırladaqki,festivalıntəşkilatkomitəsi

BMMifestivalınrəsmitərəfdaşlarısırası
nadaxiledib.
Xariciölkələrinmusiqisahəsiüzrəqurum

lariləəlaqələrinqurulmasıBMMinprioritet
istiqamətlərindənbiridir.Bugünəkimimər
kəzin“Etnomusiqi inciləri” layihəsiçərçivə
sindəYunanıstan,İtaliya,Avstriya,İsrailvə

birsıraölkələrinmusiqiçiləriAzərbaycanmu
ğam ifaçıları ilə birlikdə konsert proqramları
təqdimediblər.EynizamandaBMMin təşki
latçılığıiləİsveçrə,Fransa,Polşa,Çin,Məra
keş,Hindistan,Rusiya vəGürcüstanaAzər
baycanmusiqiçilərininsəfəritəşkilolunub.

Lalə

Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq formatına doğru
Gürcüstan-Azərbaycan-Ermənistan məsləhətləşmələri haqqında fikir mübadiləsi aparılıb

əvvəli səh. 1-də
Nazirvurğuladıki,gözəlvəgur

tembrli səsə, parlaq aktyorluq
istedadına, mükəmməl səhnə
görünüşünə malik vokalçı gənc
yaşlarındandiqqəticəlbetmişdi:
“Müğənninin ifasında “Koroğlu”,
“Şah İsmayıl”, “Toska”, “Aleko”
operalarından ariyalar,Azərbay
canvəxariciölkəbəstəkarlarının
onlarla estrada mahnısı xüsu
si yer tuturdu.KeçmişSSRİnin
ənpopulyarestradamüğənnilə
rindən biri olan Müslüm Maqo
mayev, sözün əsl mənasında,
ümumxalqməhəbbətiqazanmış
dı. Azərbaycan estrada ifaçılığı
sənətinixaricdəyüksəksəviyyə
dədəfələrlətəmsiledənmüğən
niyə Parisin məşhur “Olimpiya”
zalında solo konsertlə çıxış et
məknəsibolmuşdu”.

Nazir qeyd etdi ki, M.Maqo
mayev 1974cü ildə təşkil etdiyi
AzərbaycanDövlətEstradaSim
fonikOrkestri iləbirgəABŞ,Ka
nada, Fransa,Almaniya, Finlan
diya, İsveçrə, İspaniya, İtaliya,
Portuqaliya,Argentina,Braziliya,
Polşa və digər ölkələrdə böyük
uğurla çıxış edib. O həmAzər
baycanda,həmdəkeçmiş ittifa
qın digər respublikalarında keçi
riləndövlət əhəmiyyətli tədbirlər,
mədəniyyət günləri, qurultay və
plenumlarçərçivəsindətəşkiledi
lənkonsertləriniştirakçısıolub.
M.Maqomayev haqqında bir

neçə film çəkilib, müğənni özü
isə “Nizami” bədii filmində baş

roldaçıxışedərəkdahiAzərbay
can şairinin yaddaqalanobrazı
nı yaradıb.O, bir sıra populyar
mahnılarınmüəllifikimidə tanı
nıb. “Azərbaycan”, “Mavi əbə
diyyət”vəs.mahnılarıbugündə
milyonlarınqəlbiniriqqətəgətirir.
AnarKərimovdiqqətəçatdırdı

ki,2002ciildəBakıdaM.Maqo
mayevin 60 illik yubileyi Prezi
dent Heydər Əliyevin sərənca
mı ilə yüksək səviyyədə qeyd
olunub. 2008ci ildə dünyasını
dəyişən sənətkarın adı Prezi
dent İlham Əliyevin sərəncamı
ilə əbədiləşdirilib. Paytaxtımız
dakı 26 nömrəli onbirillik Musi
qi məktəbinə müğənninin adı
verilib,Bakı şəhərində yaşadığı
evəxatirəlövhəsivurulub,habe
lə Fəxri xiyabanda və Moskva
da sənətkarın abidəsi ucaldılıb.

Dövlət başçısının sərəncamı ilə
builsənətkarınBakıbulvarında
heykəlininaçılışıkeçirilib.Prezi
dentİlhamƏliyevinsərəncamla
rıilə2012və2017ciillərdəmü
ğənninin70və75illikyubileyləri
böyük təntənə ilə qeyd olunub.
2010cu ildən başlayaraq iki il
dən bir Moskvada Vokalçıların
M.Maqomayevadınabeynəlxalq
müsabiqəsitəşkiledilir.

***
Yubiley konserti orkestrin ifa

sında M.Maqomayevin möhtə
şəm“Azərbaycan”əsəriiləbaş
ladı.Dahasonrasənətkarahəsr
edilmiş filmlərdən kadrlar və

müxtəlifillərdəmüğənnininçıxış
etdiyi SSRİ və dünya səhnələ
rindəki ifalarınınkadrları təqdim
edildi.UluöndərHeydərƏliyevin
M.Maqomayevhaqqındavaxtilə
səsləndirdiyi fikirlərin yer aldığı
tarixi kadrlar alqışlarla qarşılan
dı.
Gecənin aparıcıları – Əmək

dar artistlər Nərgiz Cəlilova və
Oleq Əmirbəyov M.Maqoma

yevyaradıcılığındansözaçdılar,
konsertin təşkilatçılarına təşək
küretdilər.
Gecəboyumüğənnininhəya

tınınmüxtəlifdövrləriniəksetdi
rənvideokadrlarvəmüsahibələ
rindən fraqmentlər tamaşaçıları
Müslümlügünlərəapardı.
XalqartistləriFidanHacıyeva

vəTünzaləAğayevanın ifaların
dan sonraRəssamlar İttifaqının
sədri,Xalq rəssamıFərhadXə
lilov, Xalq artistləri Faiq Sücəd
dinov, Fərhad Bədəlbəyli, Emin
Ağalarov çıxış edərək unudul
mazsənətkarlabağlıxatirələrini
bölüşdülər.XalqartistiMiriYusif
müğənniyəithafetdiyimahnısını

oxudu. Ukraynada yaşayan is
tedadlımüğənniVaqifNağıyevin
ifasında sənətkarın repertuarın
dan“Sənmənimmelodiyamsan”
mahnısıxüsusialqışaldı.
M.Maqomayevin uşaqlıq dos

tu, kinorejissor, Xalq artisti Oq
tay Mir Qasım onun “Nizami”
filmində yaratdığı obraz və ulu
öndərin Heydər Əliyevin tarixi
filmlərimizinçəkilişinəgöstərdiyi

diqqətdən söz açdı. Filmin re
jissoru, mərhum Eldar Quliyevi
fədakar sənətkar adlandıraraq
MüslümvəEldarsənətininuğur
lutandeminivurğuladı.
Xalq artistləri Azər Zeynalov,

Faiq Ağayev, rusiyalı müğənni
Astemir Apanasovun ifaları da
gecəyərəngqatdı.
Yubiley konserti Prezident

İlhamƏliyevin17avqust2022ci
iltarixindəM.MaqomayevinBakı
bulvarında heykəlinin açılış mə
rasimindəki nitqinin lent yazısın
danparçavəsənətçilərinsəhnə
də“Azərbaycan”mahnısınıbirgə
ifaetməsiiləyekunlaşdı.

L.Azəri

Salam, 
əziz Müslüm...
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“Hüseyn Cavid sənəti: ideallar və müasir dövr”
Mütəfəkkir şair-dramaturqun 140 illiyinə həsr olunan beynəlxalq elmi konfrans

əvvəli səh. 1-də
“Ədibin ən böyük əsəri onun

mənəvi baxımdan zəngin şəx
si həyatı olub.Cavidin həyatı və
yaradıcılığı xeyirin şər üzərində
qələbəsinə həsr olunub”, – de
yənArifHəşimovHüseynCavidin
daiminandığıəqidəsinəsadiqqal
dığını, sovet rejiminin sərt qada
ğalarınabaxmayaraq,mənənsın
madığınıbildirib.Qeydedibki,ulu
öndərHeydərƏliyevintəşəbbüsü
vəsəyləriiləHüseynCavidinnəşi
uzaqSibirdənAzərbaycanagətiri
lib,boyabaşaçatdığıNaxçıvana
aparılaraqtorpağatapşırılıb.
Konfransda çıxış edən mədə

niyyətnaziriAnarKərimovHüseyn
CavidinAzərbaycanədəbiyyatına
və mədəniyyətinin inkişafına bö
yük töhfələrvermişgörkəmlimü
təfəkkirolduğunudeyib.Bildiribki,
Hüseyn Cavid sovet ideologiya
sının ən amansız dövründə milli
düşüncənin təbliğatını dayandır
mayıb,ideallarınınmüdafiəsindən
geri çəkilməyib. O, əsərlərində
milli təfəkkürü, azərbaycançılıq
məfkurəsini xüsusi vurğulayıb və
bunagörədəqorxuncrejimtərə
findəncəzalandırılıb.
Nazir qeydedibki,Cavidin ya

radıcılığınəinkiölkəmizdə,həmçi
ninAzərbaycandankənarda,Türk

dünyasındadaədəbi düşüncəyə,
milli məfkurənin möhkəmləndiril
məsinə öz təsirini göstərib. Hü
seyn Cavidin pyesləri teatrları
mızın repertuarından düşməyib,
neçəneçəaktyornəslininyetişmə
sindəmühümroloynayıb.Uluön
dərHeydərƏliyevindaimHüseyn
Cavidadınıuca tutduğunudeyən
nazir böyük dövlət xadiminin tə
şəbbüsü ilə ədibin cənazəsinin
SibirdənAzərbaycana gətirildiyini,
Naxçıvandaməqbərəsinin,Naxçı
vandavəBakıdaevmuzeylərinin
açıldığınıbildirib.Qeydolunubki,
həmin dövrdə sovet ideologiyası
naqarşıçıxmışbirşəxsinnəşinin
Azərbaycanagətirilməsiböyükira
dətələbedirdi.Bununlaümummilli
liderdaimmillimənəvidəyərlərimi
zə,ədəbiyyatxadimlərimizəqayğı
sınıbirdahasübutetmişolub.
AnarKərimovvurğulayıbki,ulu

öndərin layiqli davamçısı Prezi
dent İlhamƏliyevinmüvafiq sə
rəncamları ilə Hüseyn Cavidin
125, 135 və 140 illik yubileyləri
dövlətsəviyyəsindəqeydolunub,
bu ilin mayında Vaşinqtondakı
ABŞAzərbaycan Ticarət Pala
tasındaböyükşairinbarelyefinin
açılışıkeçirilib.NazirMədəniyyət
Nazirliyi tərəfindənyubiley ilində
həyatakeçirilənvənəzərdətutu
lantədbirləridədiqqətəçatdırıb.

Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq
yazıçısı Anar bildirib ki, Hüseyn
CavidAzərbaycanədəbiyyatı ta
rixininənböyükşəxsiyyətlərindən
biridir və onun yaratdığı əsərlər
teatr səhnəmizin əsasını təşkil
edib,“Cavidteatrı”kimidüşüncə
lərimizəhəkkolunub.Vurğulayıb
ki,HüseynCaviddövrüntələbləri
və ziddiyyətlərinə qarşı çıxıb, öz
dövrüilədeyil,gələcəkləyaşayıb.
Bununnəticəsidirki,onun“Topal
Teymur”, “İblis” və s. əsərləri bu
gündəaktuallığınıitirməyib.
DahasonraAMEANizamiadı

na Ədəbiyyat İnstitutunun baş
direktoru,millətvəkili,akademik
İsa Həbibbəylinin “Azərbaycan
ədəbiyyatının romantik korifeyi
Hüseyn Cavid sənəti və əbə
diyyəti” mövzusunda məruzəsi
dinlənilib. Qeyd olunub ki, milli
romantik şeirin və mənzum fa
ciəninbanisiolanHüseynCavi
dinəsərləri,eləcədədramatur
giyası öz orijinallığı ilə fərqlənir
və görkəmli ədib qısa müddət
ərzində öz yaradıcılığı ilə ədə
biyyatımızdabir sıra yeniliklərin
əsasını qoyub. O, Azərbaycan
romantik şeirinə yeni yanaşma
gətirib, “Bugecə”şeiri iləsonet
janrının Azərbaycan formatını
yaradıb,marşruhluşeirlərərsə
yəgətirib.

Konfransa videoformatda
qoşulan Özbəkistan Milli Uni
versitetinin professoru, filologi
ya elmləri doktoru Hamidullah
Baltabayev, Əlişir Nəvai adına
Daşkənd Dövlət Özbək Dili və
Ədəbiyyatı Universitetinin pro
fessoru, filologiya elmləri dok
toru Nurboy Jabbarov, həmin
universitetin dosenti Gülbahar
Aşurova, Türkiyənin Balıkesir
UniversitetininprofessoruSeba
hattinŞimşir,BurdurM.A.Ersoy
Universitetinin kafedra müdi
ri Canan Olpak Koç, həmçinin
AMEAM.FüzuliadınaƏlyazma
lar İnstitutunun baş direktoru,
akademik Teymur Kərimli, Hü
seynCavidinEvMuzeyinin baş
direktoru, filologiya elmləri dok
toruGülbənizBabaxanlı,“Cavid
ömrü” filminin yaradıcı kollektivi
–XalqartistiRamizHəsənoğlu,
ƏməkdarartistDilarəƏliyevavə
VüsalMurtuzəliyevçıxışedərək
beynəlxalq konfransın əhəmiy
yətindəndanışıb,ekranəsəriilə
bağlıfikirlərinibölüşüblər.
Həmçinin ulu öndərin 29 okt

yabr 1996cı ildə Naxçıvanda
Hüseyn Cavidin məqbərəsinin
açılışındakı nitqindən bir parça
nümayişetdirilib.
Sonrakonfransözişinibölmə

iclaslarıiləbaşavurub.

Akademik İsa Həbibbəyli 
AMEA-nın prezidenti seçilib

Oktyabrın25-dəAzərbaycanMilliElmlərAkademiyasının
(AMEA)Ümumiyığıncağıkeçirilib.YığıncaqdaPrezidentAd-
ministrasiyasıHumanitarsiyasət,diaspor,multikulturalizmvə
diniməsələlərşöbəsininmüdiriFərəhƏliyeva,AMEARəyasət
Heyətininüzvləri,akademiyanınhəqiqivəmüxbirüzvləriişti-
rakediblər.

AMEAnınprezidenti vəzifəsini icraedənakademikArifHəşi
movgündəlikdəkiməsələləridiqqətəçatdırıb.
ÜmumiyığıncağınmüzakirəsinəçıxarılanilkməsələAMEAnın

yeniNizamnaməlayihəsinintəsdiqedilməsihaqqındaolub.
AkademikArifHəşimovxatırladıbki,Prezident İlhamƏliyevin

“AzərbaycanRespublikasında elm və təhsil sahəsində idarəet
mənintəkmilləşdirilməsiiləbağlıbəzitədbirlərhaqqında”28iyul
2022ciiltarixliFərmanınaəsasənhəyatakeçirilənəsaslıstruktur
dəyişikliyiiləəlaqədarAMEAnınyeniNizamnaməlayihəsihazır
lanıb.
Akademiyanın vitseprezidenti, akademik İsa Həbibbəyli

AMEAnınyeniNizamnaməlayihəsinitəqdimedib.Bildiribki,ye
niNizamnaməakademiyanınişininvəelmifəaliyyətininyenidən
təşkiliiləəlaqədarməsələləri,elmitəşkilatiproseslərintənzimlən
məsimexanizmləriniəksetdirir.14maddədənvə228bənddən
ibarətolanyeniNizamnaməlayihəsindəakademiyanınstrukturu,
vəzifələri vəhüquqları, akademiyanınÜmumiyığıncağının,Rə
yasətHeyətinin,elmibölmələrin,regionalelmimərkəzlərin,elmi
müəssisələrin,elmixidmətmüəssisələrininfəaliyyətistiqamətlə
rimüəyyənolunub,akademiyayaseçkilərləəlaqədarməsələlərə
dairprosedurlarəhatəedilib.
Açıqsəsvermə iləAMEAnınyeniNizamnamə layihəsi təsdiq

edilib.
Ümumi yığıncağın gündəliyindəki növbəti məsələ AMEAnın

prezidentivəzifəsinəseçkiiləbağlıolub.ArifHəşimovbuvəzifə
yəakademikİsaHəbibbəylininnamizədliyinitəklifedib.
AkademiklərAkif Əlizadə, İsmayıl Hacıyev, Zemfira Səfərova,

KamalAbdullayevvəAMEAnınmüxbirüzvüMisirMərdanovçı
xışedərəkİsaHəbibbəylininzənginelmitəşkilatifəaliyyəti,elmvə
təhsilinintreqrasiyasıvəinkişafısahəsindəbugünəqədərgördüyü
işlərbarədəfikirlərinibildirib,onunnamizədliyinidəstəkləyiblər.
Sonra gizli səsvermə keçirilib. Səsvermənin nəticəsinə əsasən,

akademikİsaHəbibbəyliyekdillikləAMEAnınyeniprezidentiseçilib.
Xatırladaqki,Prezident İlhamƏliyevin iyulun28də imzaladı

ğı sərəncamlaAMEAnın FizikaRiyaziyyat və Texnika Elmləri,
KimyaElmləri,YerElmləri,Biologiya vəTibbElmləri bölmələri,
habeləNaxçıvanvəGəncəbölmələriüzrəümumilikdə37müəs
sisə–institutlar,elmiistehsalatbirliklərivəs.yeniyaradılanElm
vəTəhsilNazirliyinintabeliyinəverilib.Sentyabrın30daNazirlər
KabinetininmüvafiqqərarıilətəsdiqAMEAnınyenistrukturunda
əsasənhumanitarelmsahələriniəhatəedən22müəssisəvar.

Ölkəmiz Asiya Hekayəçilik Komitəsinə 
daimi üzv olub

21-22oktyabrtarixlərindəKoreyaRespublikasınınKvanjuşə-
hərindəAsiyaHekayəçilikKomitəsinin14-cüiclasıkeçirilib.

AsiyaMədəniyyətMərkəzinindəvəti iləAzərbaycanRespubli
kasıMədəniyyətNazirliyininnümayəndəsiAkifMarifikomitəicla
sındamüşahidəçiqismindəiştirakedib.
İclasda komitənin son bir il ərzində fəaliyyətinə dair hesabat

dinlənilib,gələcək fəaliyyətləbağlımüzakirələraparılıb. İclasda
Azərbaycankomitənindaimiüzvüseçilib.

Qeydedəkki,AsiyaHekayəçilikKomitəsiKoreyaRespublikası
Mədəniyyət,İdmanvəTurizmNazirliyininnəzdindəkiAsiyaMədə
niyyətMərkəzininvasitəçiliyi ilə2009cu ildəMərkəziAsiyaölkə
lərinin (Qazaxıstan,Qırğızıstan,Özbəkistan,Türkmənistan,Taci
kistan)aidiyyəti nazirlikləri iləəməkdaşlıq çərçivəsindəyaradılıb.
AsiyaMədəniyyətMərkəzi fəaliyyətiniAsiyamədəniyyəti iləbağlı
mübadilə,təhsil,tədqiqatvədigəristiqamətlərüzrəhəyatakeçirir.

“Rossotrudniçestvo” “Qarabağa kitabla 
gedək!” kampaniyasına qoşulmaq istəyir

Oktyabrın24-dəRusiyanınMDBölkələri,xaricdəyaşayan
həmvətənlərləişüzrəFederalAgentliyiolan“Rossotrudniçest-
vo”nunAzərbaycandakınümayəndəliyininrəhbəriİrekZinnu-
rovAzərbaycanMilliKitabxanasındaolub.

Kitabxananındi
rektoruKərimTahi
rovqonağısalam
layaraqikiqonşu
ölkəarasındadaim
mədəniəlaqələrdə
kitabxanaişisa
həsindəəməkdaş
lığındaönəmini
vurğulayıb.Ötən
ilM.İ.Rudomino
adınaÜmumrusiya
DövlətXariciƏdə
biyyatKitabxanası
iləəməkdaşlıqhaqqındamemorandumunimzalandığını,cari
ilinsonundaRusiyaDövlətKitabxanasımüvafiqmemorandu
munmüddətininuzadılacağınıdiqqətəçatdıranKərimTahirov,
bununlabelə,son2ildəpandemiyasəbəbindənRusiyadanyeni
kitablarıınalınmasındamüəyyənproblemlərinolduğunudeyib.
İrek Zinnurov Milli Kitabxana ilə birgə aksiyaların, tədbirlərin

mümkünlüyündənsözaçıb.O,həmçininbuyaxınlardaVIIIBakı
BeynəlxalqKitabSərgisiçərçivəsindəMilliKitabxanadakeçirilən
dəyirmimasa zamanı KərimTahirovun xarici qonaqlara “Qara
bağa kitabla gedək!” kampaniyasına qoşulmaq çağırışı etdiyini
xatırladaraq,tələbatolanrusədəbiyyatınıbufondahədiyyəedə
biləcəklərinivurğulayıb.“Rossotrudniçestvo”nunnümayəndəsiki
tabxananınRusiyanəşriyyatları,müəllifəriiləəlaqələrininqurul
masınaköməkedəcəklərinidəsöyləyib.
Sonda Kərim Tahirov tərəfindən qonağa Milli Kitabxana və

Azərbaycanıntariximədəniirsiiləbağlınəşrlərhədiyyəedilib.

əvvəli səh. 1-də
Musiqiaxşamınıntamaşaçıla

rıarasındaMədəniyyətNazirliyi
İncəsənət və qeyrimaddi mə
dəni irs şöbəsininmüdiri Fərəh
Acalova,mədəniyyətvəincəsə
nətxadimlərivardı.
Orkestr tərəfindənÜzeyirHa

cıbəylinin“Koroğlu”operasından
“Uvertüra” və Rauf Hacıyevin
“Qaytağı”əsərləriböyükustalıq
laifaedildi.
Məhəmməd Xanlarov Hacı

Xanməmmədovun “Tar və or
kestr üçün 1 nömrəli konsert”,
Vaqif Təhməzov isə bəstəkarın
“Tar və orkestr üçün 3 nömrəli
konsert” əsərlərini təqdim etdi
lər.Orkestrin və gəncmusiqiçi
lərinahəngdarçıxışıtamaşaçılar
tərəfindənalqışlarlaqarşılandı.
“Yeniadlar”ınbudəfəkiiştirak

çılarınıyaxındantanıyaq.
Mə həm məd Xan la rov 1996cı

ildə Bakı şəhərində anadan olub.
2005ciildəL.vəM.Rostropoviçlər
adına21saylıonbirillikMusiqimək
təbinə qəbul olunub. 2015ci ildə
AzərbaycanMilli Konservatoriyası
(AMK)nəzdindəMusiqiKollecinin
tar sinfini, 2019cu ildə AMKnın
bakalavr, 2022ci ildə isə magistr
pilləsinitarixtisasıüzrəbitirib.

M.Xanlarov 2010cu ildə xalq
çalğıalətləriifaçılarınınIIRespub
likamüsabiqəsindəIIIdərəcəlidip
lomlatəltifolunub.2011ciildəmilli
musiqialətləriifaçılarınınRespubli
kafestivalındaIIIdərəcəli,2014cü
ildəIIIRespublikamüsabiqəsində

I dərəcəli diplomlarla təltif edilib.
GənctarzənPolşanınVolinşəhə
rindəkeçirilənXIIBeynəlxalqmü
sabiqədə (2016) I yer və xüsusi
mükafata,Antalyada(Türkiyə)ke
çirilən (2017) BeynəlxalqTVmü
sabiqəfestivalında “Qızıl ulduz”
mükafatınalayiqgörülüb.Musiqiçi
hazırdaAzərbaycanTeleviziyavə
RadiosununƏhsənDadaşovadı
na “Xatirə” xalq çalğı alətləri an
samblındafəaliyyətgöstərir.

Va qif Təh mə zov 2000ci il
dəBakışəhərindəanadanolub.
2018ci ildə Bülbül adına Orta
İxtisasMusiqiMəktəbinitarsinfi
üzrəbitirib.HəminilAMKyada
xilolub.Hazırdakonservatoriya
nınmagistrantıdır.

V.Təhməzov 2013cü ildəQa
ra Qarayevin 95 illik yubileyinə
həsr olunmuş “Təhlil və ifa edir
gənc musiqiçilər” II Respublika
elmiifaçılıq müsabiqəsində lau
reat adını qazanıb. 2017ci ildə
“Testene Art Baku” beynəlxalq
incəsənət festivalmüsabiqəsin
də 1ci dərəcəli diplomla təltif
olunub. Eyni zamanda Bülbülün
anadan olmasının 120 illik yu
bileyinə həsr edilən milli musiqi

alətləri ifaçıları, xanəndələri və
vokal ifaçılarının 3cü müsabi
qəsində laureat olub. 2018ci il
də Hacı Xanməmmədovun 100
illiyinə həsr olunmuş xalq çalğı
alətləri ifaçılarının I Respublika
müsabiqəsivə2019cuildəGür

cüstanda keçirilən “Harmony”
beynəlxalqmüsabiqəsindəIyer
ləriqazanıb.2020ciildəÇexiya
dakeçirilən“CrystalStarPraque”
müsabiqəsi,həminildəMaltavə
Polşadatəşkilolunan“StarBrid
ge” müsabiqəsində Qranpriyə,
“Şuşaİli”vəBülbülün125illikyu
bileyinəhəsrolunmuşrespublika
müsabiqəsindədəbaşmükafata
layiqgörülüb.

Nurəddin

əvvəli səh. 1-də
Konfransda Azərbaycan XİN

in xüsusi tapşırıqlar üzrə səfi
ri Elşad İskəndərov, ölkəmizin
UNESCOdakı daimi nümayən
dəsi Elman Abdullayev, Gür
cüstanMilliMuzeyinindirektoru,
professor David Lordkipanidze,
“Qarabağxanlığı”kitabınınhəm
müəllifərqrupununrəhbəriEldar
Nadiradze,RomaSapienzaUni
versitetinin tədqiqatçısı Daniyel
PomiyerVinçelli,fransızjurnalist
JanMişelBrunçıxışediblər.
Konfransda Milli Azərbaycan

Tarixi Muzeyinin şöbə müdiri
SəbuhiƏhmədovun “Gürcüstan
MilliMuzeyinineksponatlarıQa
rabağınAzərbaycanetnomədə
ni irsininöyrənilməsindəmənbə
kimi”adlıməruzəsidinlənilib.
Məruzədə 19031912ci illər

də Qarabağda toplanan və o
vaxtçarRusiyasınınQafqazdakı
idarəçiliyinin mərkəzi olan Tifis
şəhərindəkiarxivlərəyığılan,ha
zırdaGürcüstanMilliMuzeyində
saxlanılan eksponatların elmi
mədəni əhəmiyyətindən bəhs
edilib. Qeyd olunub ki, həmin
dövrdəTifisdəkiQafqazMuzeyi
üçüntoplananetnoqrafikekspo
natlarbirmənalıolaraqQarabağ

dauzunəsrlərboyuAzərbaycan
mədəniyyətininüstünmövqeyini
və dərin tarixi köklərini sübuta
yetirir.Kolleksiyadaolangeyim
lər,silahlar,misqablar,zərgərlik
məmulatları,xalçalarvəs.Azər
baycan xalqınınmillimədəni ir
sininvacibtərkibhissəsidir.
Konfransda “Qarabağ xanlı

ğı: tarixi və mədəni kimlik” ki
tabalbomu da maraqla qarşı
lanıb.Qeydedəkki,nəşrdəçar

Rusiyası dövründə Qarabağda
həyata keçirilən hərbi və elmi
ekspedisiyalar zamanı toplanan
300dən çox artefaktın fotoları
təqdimolunur.
Tbilisi Dövlət Universitetinin

professoru, tarixelmləridoktoru
Dimitri Şvelidze kitaba yazdığı
önsözdədiqqətəçatdırırki,ha
zırkı Gürcüstan Milli Muzeyinin
əsası 1852ci ildəRusCoğrafi
ya Cəmiyyətinin Qafqaz şöbəsi

tərəfindən qoyulub və o, 1867
ci ildə Qafqaz Muzeyinə çevri
lib. Hazırda muzeydə yer alan
kolleksiyaların toplanmasında
1875, 1905 və 1912ci illərdə
Azərbaycanın müxtəlif bölgələ
rində aparılan ekspedisiyaların
böyükəhəmiyyətiolub.
Ən maraqlı məsələlərdən biri

dəodurki,buartefaktlarGürcüs
tanMilliMuzeyininarxivinə təhvil
verildikdən sonra müəyyən sə
bəblərdənheçvaxtaçılmayıbvə
birəsrdənartıqmüddətdəarxivdə
kataloqlaşdırılmadan saxlanılıb,
ilkdəfənəşrolunub.Buartefakt
ların tarixi vəmədəni əhəmiyyəti
Qarabağın Azərbaycan kimliyini
maddifaktlarlasübutayetirir.
NəşrdəGürcüstanMilliMuze

yininfondundasaxlanılanQara
bağ xanlığının bayrağı,  Qara
bağ xanları sülaləsi tərəfindən
qorunmuş Şah İsmayılın qalxa
nı, həmçinin XIX əsr Şuşa şə
həriningörüntüləriniəksetdirən
fotolardaxüsusimaraqdoğurur.

“Yeni adlar” layihəsinin yeni mövsümdə ilk konserti

UNESCO-da Qarabağın mədəni irsinə 
dair məruzə və kitabın təqdimatı
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Xəbərverildiyikimi,mədəniyyətnaziriAnarKərimovoktyab
rın20dəMasallırayonHeydərƏliyevMərkəzindəvətən
daşlarınqəbulundansonrarayondakıbirsıramədəniyyət
müəssisələrinəvətariximədəniabidələrəbaşçəkib.

Müəssisələrin fəaliyyəti, cari
vəziyyətivəmaddi-texnikiimkan-
larıhaqqındaməlumatalanAnar
Kərimov işin günün tələblərinə
uyğunqurulmasıiləəlaqədartap-
şırıqvətövsiyələriniverib.
Nazir öncəMasallı şəhər İncə-

sənətməktəbininfəaliyyətiilətanış
olub. Məlumat verilib ki, məktəb
1964-cü ildən musiqi, 1989-cu il-
dən isə incəsənət məktəbi kimi
fəaliyyətgöstərib.2016-cıildədöv-
lətbaşçısınıniştirakıilətəhsiloca-
ğı üçün müasir və geniş binanın
açılışı olub. Həmin ildən onbirillik
tədris həyata keçirilən məktəbdə
fortepiano,tar,kamança,qarmon,
balaban,xanəndəlik,rəssamlıqvə
xoreoqrafiya ixtisasları üzrə 304
şagirdtəhsilalır,70müəllimçalışır.
Anar Kərimov Masallı Tarix-Di-

yarşünaslıqMuzeyinə baxış keçi-
rib.Məlumatverilibki,1963-cüildə
fəaliyyətəbaşlayanmuzeyinhazır-
kı üçmərtəbəli binası 2016-cı ildə
ölkə başçısının iştirakı ilə açılıb.
Nəqqaşlıq,qrafika,heykəltəraşlıq,
tətbiqi incəsənət,arxeologiya,nu-
mizmatika,etnoqrafiya,fotoşəkillər
və sənədlər bölmələrindən ibarət
muzeyinfondunda9047eksponat
mühafizəedilir,onlardan900-əya-
xınıdaimisərgilənir.Nazir1984-cü
ildəyaradılanvəhazırdamuzeyin
binasındayerləşənMasallıDövlət
Rəsm Qalereyasının fəaliyyəti ilə
dətanışolub.

MasallırayonMKS-ninMərkə-
ziKitabxanasınagələnAnarKə-
rimova kitabxananın fəaliyyəti,
kitab fondu, oxucu sayı barədə
məlumatverilib.
Masallıda XIX əsrə aid yerli

əhəmiyyətli memarlıq abidələ-
ri olan tarixi hamam və Cümə
məscidinədəbaxışkeçirilib.
DahasonraMasallı rayonNi-

zamiGəncəviadınaMədəniyyət
MərkəzinəgələnAnarKərimovu
mərkəzin qarşısında “Halay” və
“Həcər”kollektivlərimusiqisəda-
ları iləqarşılayıblar.Mədəniyyət
ocağıilətanışlıqzamanıbildirilib
ki,1956-cıildənfəaliyyətgöstə-
rənbinada2011-2013-cüillərdə
əsaslı təmir işləriaparılıb.Nazir
mərkəzdəxalqtətbiqisənətinü-
munələrinin hazırlanma prose-
sini, “Cənub incisi” ansamblının
müşayiəti iləmərkəzinsolistləri-
nin ifasında konsert proqramını
izləyib.

***
Mədəniyyət naziri Anar Kəri-

mov oktyabrın 21-də Cəlilabad
rayonunasəfəredib.Qeydedək
ki, bölgələrə bu qəbil səfərlər
Mədəniyyət Nazirliyi sistemində
fəaliyyətinvə idarəçiliyin təkmil-
ləşdirilməsi,yerlərdəkimədəniy-
yət müəssisələrində işin efek-
tivliyinin artırılması məqsədilə
həyatakeçirilir.

NazirAnar Kərimov və rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Ra-
fiqCəlilovəvvəlcəCəlilabadşə-
hərində ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsini ziyarət edib,
önünəgüldəstəsiqoyublar.

Sonra nazir Cəlilabad rayon
Heydər Əliyev Mərkəzinə baş
çəkib.2015-ciildənfəaliyyətgös-
tərənmərkəzinekspozisiyasında
ümummilliliderinhəyatvəfəaliy-
yətindən bəhs edən kitablar, fo-
tolar,ocümlədənCəlilabadasə-
fərlərinin əks olunduğu şəkillər,
digərsənədlərnümayişolunur.
Nazir Cəlilabad Dövlət Rəsm

Qalereyasınadabaşçəkib.Mə-
lumat verilib ki, 1985-ci ildəya-
radılan qalereyada hazırda 218
eksponatmühafizəolunur.
Cəlilabad Tarix-Diyarşünaslıq

MuzeyinəvərayonMKS-ninMər-
kəziKitabxanasınadabaxışkeçi-
rilib.1981-ciildəyaradılanmuze-
yinfondunda4918eksponatvar.
Muzeyinyenibinası2010-cuildə
istifadəyəverilib.Cəlilabadrayon
MərkəziKitabxanasıisə1930-cu
ildəyaradılıb.
Sonra nazir Cəlilabad şəhər

UşaqİncəsənətMəktəbindəolub.
Bildirilibki,tədrismüəssisəsi1969-
cu ildə yeddiillik musiqi məktəbi
kimi fəaliyyətə başlayıb, 1982-ci

ildənincəsənətməktəbikimifəaliy-
yətinidavametdirir.Məktəbdəfor-
tepiano,tar,kamança,xanəndəlik,
qarmon və rəssamlıq ixtisasları
tədrisolunur,270şagirdtəhsilalır,
50müəllimçalışır.

AnarKərimovCəlilabadşəhə-
rindəXIXəsrəaidyerliəhəmiy-
yətlimemarlıqabidələriolan ta-
rixihamamavəHasıllıkəndində
yerləşənməscidədəbaşçəkib.
Dahasonramədəniyyətnaziri

CəlilabaddaŞəhidlər xiyabanını
vəVətənmüharibəsişəhidlərinin
xatirəsinə inşa olunmuş abidə
kompleksini ziyarətedib,abidə-
ninönünəgüldəstələridüzərək
qəhrəman oğulların xatirəsinə
ehtiramınıbildirib.
Rayonun Göytəpə şəhərində-

ki yerli əhəmiyyətli tarixi abidəni
– pravoslav kilsəsini də ziyarət
edən Anar Kərimova tikili haq-
qında məlumat verilib. Bildirilib
ki,məxsusimemarlığıiləseçilən
Göytəpəpravoslav kilsəsi 1878-
ciildəinşaolunub.Tikintiyerlius-
talartərəfindənaparılıb,ocümlə-
dənpəncərələrAzərbaycanmilli
memarlıqüslubundahazırlanıb.
Səfər çərçivəsində Cəlilabad

rayon Privolnoye kənd Mədə-
niyyət evinə və həmin binada
fəaliyyətgöstərənMKS-ninkənd

kitabxanafilialınadabaxışkeçi-
rilib. Məlumat verilib ki, 1977-ci
ildə istifadəyə verilənmüəssisə-
nin binası 400 nəfərlik tamaşa
zalı,100yerlikiclaszalıolmaqla,
ümumilikdə,17otaqdanibarətdir.

Sonra Göytəpə şəhər Musiqi
məktəbinə gələn Anar Kərimov
təhsilocağınınfəaliyyətihaqqın-
da məlumat alıb. Qeyd olunub
ki,1989-cuildənfəaliyyətgöstə-
rənməktəbdə fortepiano, tarvə
qarmonixtisaslarıüzrə94şagird
təhsilalır,14müəllimçalışır.
Nazir mədəniyyət müəssisə-

lərin fəaliyyətin günün tələbləri-
nəuyğunqurulmasıiləəlaqədar
tapşırıqvətövsiyələriniverib.

***
NazirAnarKərimovoktyabrın

21-də Cəlilabad rayon Heydər
ƏliyevMərkəzindəMasallı, Cə-
lilabadvəYardımlı rayonlarında
fəaliyyət göstərən mədəniyyət
işçiləriiləgörüşkeçirib.Görüşdə
nazirliyinməsuləməkdaşlarıda
iştirakediblər.
Nazir çıxış edərək bildirib ki,

müntəzəm olaraq bölgələrə sə-
fərlərinin əsas məqsədi yerlər-
də mədəniyyət müəssisələrinin
fəaliyyəti ilə tanış olmaq, möv-
cud imkanları müəyyənləşdir-

mək, mədəniyyət və incəsənət
sahəsində çalışan şəxsləri na-
zirliyin prioritetləri və qarşıya
qoyulan məqsədləri barədə ye-
rində məlumatlandırmaqdır. Ey-
nizamandabusahədəfəaliyyət

göstərəninsanlarınnazirliktərə-
findən aparılan islahatlara cəlb
edilməsi, onların mədəniyyət
sahəsinin dayanıqlı inkişafına
töhfəverməsinənailolmaqəsas
vəzifələrdəndir.
Görüş zamanı mədəniyyət

müəssisələrində mövcud olan
problemlərdən söz açılıb, onla-
rın həlli yolları ilə bağlı təklifər
dinlənilib.
Anar Kərimov bildirib ki, böl-

gələrdə fəaliyyət göstərən mə-
dəniyyət işçiləri dövrün tələbləri
ilə ayaqlaşmalıdır. Bunun üçün
peşəkarlıq səviyyəsi və təşəb-
büskarlığınartırılmasızəruridir.
Nazir çıxışının sonunda prob-

lemlərin aradan qaldırılması,
müəssisələrin daha da səmərəli
fəaliyyətinintəşkiliiləbağlımüva-
fiqtapşırıqvətövsiyələriniverib.
Görüşdən sonra nazir Anar

Kərimov mədəniyyət işçiləri ilə
birlikdə Cəlilabad rayon Mədə-
niyyət Mərkəzi nəzdində fəaliy-
yət göstərən Xalq teatrının ta-
maşasınabaxıb.

Yerlərdə mədəni həyat və fəaliyyət günün 
tələblərinə cavab verirmi?

Nazir Anar Kərimov Masallı və Cəlilabadda mədəniyyət müəssisələrinə baxış keçirib

“Səma şairi”nin 140 illiyi münasibətilə 
AğstafaRMİTovuzrayonMKSninMərkəziKitabxanası
A.S.Puşkinadınaşəhərtamortaməktəbində“HüseynCavid–
140”mövzusundatədbirtəşkiledib.HüseynCavidinhəyatvə
yaradıcılığıhaqqındaşagirdlərəətraflıməlumatverilib.Sonra
şagirdlərədibinkitablarındanibarətsərgiilətanışolublar.

Qazax MKS-nin E.Hüseynov adına Mərkəzi Kitabxanasının
Uşaqşöbəsi“Mənimtanrımgözəllikdir,sevgidir”adlıtədbirkeçi-
rib.Məktəblilərşairin“İlkbahar”,“Qızməktəbində”,“Mənimtan-
rım”şeirlərinisöyləyiblər.

***
GəncəRMİGəncə şəhərMKS-də “XX əsrAzərbaycanmütə-

rəqqiromantizmininbanisi”adlıtədbirkeçirilib.KitabxanaçıSəbi-
nəPiriyevaşairinhəyatvəyaradıcılığıhaqqındasözaçıb.Sonra
“HüseynCavid–140”başlığıaltındakitabsərgisinümayişolunub.
MKS-nin13saylıkitabxanafilialıisə“XXyüzilbədiifikrimizin

mərdlikvəəyilməzliksimvolu–HüseynCavid”başlıqlıtədbirtəş-
kiledib.Şagirdlərşairinşeirlərindənnümunələrsəsləndiriblər.

Tarixi tikili ətrafında 
təmizlik-abadlıq işləri görülüb 

MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidmətinindəstəyi,Mədəniyyətüzrə
ElmiMetodikivəİxtisasartırmaMərkəzinintəşkilatçılığıvəBakı
ŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininiştirakıiləoktyabrın21də
paytaxtınNovxanıqəsəbəsindəyerləşənŞahSultanHüseyn
məscidininətrafındatəmizlikaksiyasıkeçirilib.

Aksiyada Dövlət Xidmətinin rəisi Azad Cəfərli, Mədəniyyət
üzrəElmi-MetodikivəİxtisasartırmaMərkəzinindirektoruSəadət
Xələfbəyli, BakıŞəhərMədəniyyətBaş İdarəsinin rəisi İbrahim
Əliyevvəsözügedənqurumlarınəməkdaşlarıiştirakediblər.
XVIIəsrdə inşaolunanməscidinətrafıməişət tullantılarından

təmizlənib,ərazidəabadlıqişlərigörülüb.
DövlətXidmətininmətbuatxidmətindənverilənməlumatagörə,

yerliəhəmiyyətlitarix-memarlıqabidəsiolanŞahSultanHüseyn
məscidininyaxınzamandabərpasınabaşlanılmasıplanlaşıdırılır.
Bununüçünhazırlıqişlərinəbaşlanılıb.
Aksiyaiştirakçılarıdahasonrayenibərpa-konservasiyaolunan

XIXəsrəaidhamamabaxışkeçiriblər.Tarixiabidəninturizmbaxış
obyektikimiistifadəolunmasıplanlaşdırılır.
Tarixi abidlərin qorunması, ətraf-mühitin mühafizəsi, yaşıllıq

zonalarınıntəmizlənibgenişləndirilməsi,ekolojitarazlığınbərpası,
eləcə də vətənaşlarımızın mədəni irs nümunələrinə diqqətinin
daha da artırılması məqsədi daşıyan aksiyanın davamlı təşkil
olunmasınəzərdətutulur.

Hazırladı: N.Məmmədli

Bölgələrdə “Şuşa İli” tədbirləri davam edir

SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarəsi
(RMİ)SumqayıtDövlətRəsmQalereyasının
təşkilatçılığıiləşəhərHeydərƏliyevMərkə
zində“Şuşaİli”çərçivəsindəşəhidvəqazi
ailəüzvlərininəlişlərindənibarət“Şuşa
inciləri”adlıxeyriyyəsatışsərgisikeçirilib.
YazıçıHafizAtaxanlışəhidməqamının
ucalığındandanışıb,şəhidvəqaziövlad
larınınsərgisininəhəmiyyətinivurğulayıb.

RMİ-nin rəisi Rəşad Əliyev Sumqayıtın
mədənimühitindədavamlı olaraqbuqəbil-
dən tədbirlərin keçirilməsini yüksəkqiymət-
ləndirib.
Xalqartistləri,aktyorlarNurəddinMehdixan-

lı, Əli Nur,AzərbaycanYazıçılar Birliyi Sum-
qayıtbölməsininrəhbəriGülnarəCəmaləddin
vəBakıDövlətUniversitetiİslamşünaslıqElmi
TədqiqatMərkəzininaparıcıelmi işçisi,filolo-
giya üzrə fəlsəfə doktoru YeganəMirzəyeva
satış-sərginişəhidlərinruhunaehtiram,qazilə-
rimizədiqqətkimisəciyyələndiriblər.

Bədii hissədə Sumqayıt şəhər F.Əmirov
adına 5 nömrəli Uşaq musiqi məktəbinin
“Buta”qızlaransamblıvəşəhərHeydərƏli-
yevMərkəzininəməkdaşlarıvətənpərvərlik
ruhundamusiqinömrələriiləçıxışediblər.
Sərgidə14müəllifin60-dançoxəl işinü-

mayişolunub.
***

GəncəRMİGəncəşəhərMKS-nin15saylı
kitabxanafilialında“Qarabağınincisi–Şuşa”
başlığıaltındarəsmsaatıtəşkiledilib.

***

SabirabadRMİSaatlırayonHeydərƏliyev
MərkəzindəŞuşanın270illikyubileyinəhəsr
olunanbilik yarışması təşkil edilib.Azərbay-
canın tarixi, mədəniyyəti, xüsusən işğaldan
azad olunan ərazilərimizlə bağlı mövzuları
əhatəedənyarışmadaortavəümumiortaol-
maqla8məktəbinşagirdvəmüəllimkollektivi
iştirakedib.

***

BərdəRMİBərdəDövlətRəsmQalereya-
sında “KönlümkeçirQarabağdan”adlı təd-
bir keçirilib. İdarə rəisi Vəsilə Möhsümova
“Şuşa İli”münasibətilə regional idarələr tə-
rəfindən keçirilmiş tədbirlərdən, Qarabağın
zənginmədəni irsininqorunubsaxlanılması
vətəbliğiistiqamətindəgörülənişlərdənda-
nışıb.BədiihissədəVətənimizivəmədəniy-
yətpaytaxtımızŞuşanıvəsfedənmahnılar
ifaolunub,məktəblilərvətənsevərlikmövzu-
sundaşeirlərsəsləndiriblər.

***
ŞəkiRMİZaqatalarayonMədəniyyətMər-

kəzininSuvagil kəndFolklor evində “Qara-
bağın tacı, Zəfərin rəmzi” adlı tədbir təşkil
olunub.ZaqatalaRayonİcraHakimiyyətinin
başçısı Mübariz Əhmədzadə dövlət başçı-
sının“Şuşaİli”iləbağlısərəncamınınəhə-
miyyətiniqeydedib.SonraVətənə,işğaldan
azadolunmuşdoğmaQarabağaaidşeirlər
səsləndirilib,mahnılarifaolunub.

Qusar Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin 
yubileyi qeyd olunub

XaçmazRegionalMədəniyyət
İdarəsi(RMİ)QusarRayonTarix
DiyarşünaslıqMuzeyininfəaliy
yətəbaşlamasının40illiyinəhəsr
olunantədbirkeçirilib.

Tədbirdə Xaçmaz RMİ-nin rəisi
Vüsal Hüseynov, Qusar Rayon İc-
ra Hakimiyyəti başçısının birinci
müavini Elman Mustafayev, YAP
QusarrayontəşkilatınınsədriDavid
İbramxəlilov,rayonziyalılarıvəicti-

maiyyətnümayəndələriiştirak
ediblər.
“40illikfəaliyyətinqısahesa-

batı”adlıvideoçarxnümayişet-
dirildikdənsonra“Şuşaİli”,“Ba-
carıqlıəllər”və“Yaxınkeçmiş”
adlısərgilərtəqdimolunub.
RMİ-nin rəisiVüsalHüsey-

nov bildirib ki,Azərbaycanda
milli-mənəvi dəyərlərimizə, o
cümlədən muzey işinə daim
dövlətqayğısıvar.Ölkəmizdə
muzey işinin inkişafı ümum-

milli lider Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır.Ümummilli lider tərəfindən
bu sahədəmüəyyənedilmişpriori-
tetlərPrezident İlhamƏliyevvəBi-
rincivitse-prezidentMehribanƏliye-
vatərəfindənuğurladavametdirilir.
Yubileymünasibətiləmuzeyə re-

gionalidarəninfəxrifərmanıvəhə-
diyyəsi təqdim olunub. Tədbir milli
folklor nümunələrindən ibarət bədii
hissəilədavamedib.

Lənkəran teatrında gənc aktyorlar üçün 
ustad dərsləri

1620oktyabrta
rixindəLənkəran
DövlətDramTeat
rındagəncaktyorlar
üçünustaddərsləri
təşkiledilib.

Mədəniyyət Na-
zirliyinin “Öyrədərək
öyrənirəm” layihəsi
çərçivəsində “Stanis-
lavskisistemininpsixofiziketapları”mövzusundagerçəklə-
şənbeşgünlükməşğələləriBorisŞukinadınaMoskvaTeatr
Akademiyasının məzunu, Azərbaycan Dövlət Akademik
RusDramTeatrınınaktyoruAbdullaEyvazlıaparıb.
Məşğələlərin sonuncugünündəyekun imtahanproqramı

zamanıgəncaktyorlarA.P.Çexovun“Təklif”vodevilində“təx-
minedilmişvəziyyətlərdəobrazlaetüdlər”inümayişetdiriblər.
AbdullaEyvazlıgəncaktyorlardan razıqaldığınıbildirə-

rək,yaradılmışşəraitəgörəMədəniyyətNazirliyinəvəteat-
rınrəhbərliyinəminnətdarlığınıçatdırıb.
Qeydedəkki,“Öyrədərəköyrənirəm”layihəsiüzrəustad

dərslərinindigərbölgəteatrlarındadadavametdirilməsinə-
zərdətutulub.



www.medeniyyet.az

№79 (1952)
26 oktyabr 2022 sənət 5 Qiraətçilər üçün “Zəfər sədası”

AzərbaycanTeatrXadimləriİttifaqıMədəniyyətNazirliyiiləbir
gənövbətilayihəyəbaşlayır.

Noyabrın4-də44günlükVətənmüharibəsindətarixiQələbə-
mizin 2-ci ildönümünə həsr olunmuş “Zəfər sədası” adlı bədii
qiraətmüsabiqəsikeçiriləcək.Millimədəniyyətməkanındabaş
verən yaradıcılıq proseslərini fəallaşdırmaq, bədii qiraətəma-
rağı artırmaq və yeni yaradıcılıq axtarışlarına şərait yaratmaq
məqsədilətəşkilolunanmüsabiqəninmüəyyənşərtləridəvar.
İştirakçılardansəlisdanışıq,nitqqabiliyyəti, intonasiya tələb

edənyarışmadayaşməhdudiyyətiyoxdur.Vətənpərvərlikmöv-
zusundaşeirin(seçimsərbəstdir)qiraəticanlıolaraqmünsifər
önündətəqdimediləcək.Qaliblərmükafatlandırılacaq.

Füzuli teatrında “Tənhalığın evi”
FüzuliDövlətDramTeatrıMədəniyyətNazirliyivə“Teatro.az”
saytınıntəşkilatçılığıilə2530noyabrtarixindəkeçiriləcək“4.4”
QısaTamaşalarFestivalındaiştirakedəcək.

KollektivfestivalaAbdullaElşadlınıneyniadlıpyesiəsasında
hazırlanan“Tənhalığınevi”(quruluşçurejissor–NicatMirzəza-
də)tamaşasıiləqatılacaq.
Füzulili teatr təmsilçiləriAzərbaycanTeatrXadimlər İttifaqının

Milliklassikafestivalınadahazırlaşır.Onlarmünsifərqarşısında
NəcəfbəyVəzirovun“HacıQəmbər”komediyasınıgöstərəcəklər.
HazırdateatrdaXəqaniƏliyevin“MollaNəsrəddin”(quruluşçu

rejissor–NicatMirzəzadə)vəRəhmanƏlizadənin“Əbləhlərinto-
yu”(quruluşçurejissor–AsifŞirinov)əsərlərininməşqlərigedir.

Qalibiyyət dastanı rəsm əsərlərində
“Zəfər – 44” yaradıcılıq turniri başa çatıb

MüzəffərAliBaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləşanlı
AzərbaycanOrdusununxalqımızabəxşetdiyi44günlükZəfər
dastanıtarixinsəhifələrindəəbədiyyənyaşayacaq.BuQələbə
Azərbaycanıngücvəqüdrətinin,mübarizəəzmininparlaqnü
mayişioldu.Bugücgələcəyəmirasdır.Gələcəyimizolanuşaqla
rımızabuqələbəruhunuaşılamağınəngözəlyollarındanbiridə
onlarınsənəttəxəyyülünü,bacarıqlarınıtəşviqetməkdir.

Belə layihələrdən biri –Azərbaycan Respublikası Mədəniy-
yətNazirliyi,ElmvəTəhsilNazirliyi,“AzərbaycanTeleviziyavə
RadioVerilişləri”QSC,Rəssamlar İttifaqı vəXətaiRayon İcra
Hakimiyyətinindəstəyi,AzərbaycanDövlətRəsmQalereyasıvə
XətaiSənətMərkəzinintəşkilatçılığıiləkeçirilən“Zəfər–44”adlı
uşaqyaradıcılıqturniribaşaçatıb.
Sentyabrın1-dəelanolunan turnirdə10-21yaşarasıuşaq,

yeniyetməvəgəncləriştirakediblər.Qeydiyyatdankeçənhəriş-
tirakçı2saatərzindənəzarətçirəssamlarınmüşayiətiiləsərbəst
mövzudarəsməsəriniərsəyəgətirib.28sentyabrdabaşlanan
plenerməşğələlər21oktyabra kimidavamedib.Hərplenerin
sonundayekunsərgiüçünilkinseçimləraparılıb.
AzərbaycanRespublikasıMədəniyyətNazirliyiSərgivəqalere-

yalarsektorununmüdiriAqşinMirfeyzullazadə,AzərbaycanDövlət
RəsmQalereyası Elmi-bərpametodiki və ekspozisiya şöbəsinin
müdiriElçinHüseynov,AzərbaycanDövlətRəssamlıqAkademiya-
sınındosentiSübhanMəmmədov,bərpaçı-rəssamCəlalAğayev,
XətaiUşaqRəsmYaradıcılıqStudiyasınınmüəllimiGündüzHəbi-
bovvəbaşqalarındanibarətheyəttərəfindən500-dənçoxiştirak-
çınınərsəyəgətirdiyiəlişlərindən44-üsərgilənməküçünseçilib.
Turnirin yekun sərgisi Xətai Sənət Mərkəzində keçiriləcək.

Sərgidəəsərlərinümayişolunanmüəllifərəsertifikatvəhədiy-
yələrtəqdimolunacaq.
BusənətyarışmasınailhamqaynağıolanşanlıZəfəribizəya-

şadanşəhidlərimizəAllahdanrəhmətdiləyirik.Ruhlarışadolsun.

Sevinc Quliyeva 
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının əməkdaşı

“Əssəlamüəleyküm”,“Çoxsağolasan”,“Ayhəmişəsəngələsən”,“Nəolar,nəolar,
təkicanınsağolsun”...deyədeyə,özünəməxsusşivəvəədasıiləçoxdantanıdıqlarını
da,özünütəzəcəonatanıdanlarıdasalamlayır,bağrınabasır,mehribanlığınıbildirir.
Beləcə,bubəstəboy,saçsaqqalıağarmışdərvişsayağıkişiüzündəkisəmimitəbəssümü
hamıiləsəxavətləbolüşür.Əslində,çoxdanışanolmadığından,sözündənəvvəlhərəkəti
“dilləndiyindən”ondançoxeləcanfəşanlıqgözləyəndəyoxdur.Əksəriyyətisənətdostları,
tələbəyoldaşlarıdırdeyəbirbirlərinibirbaxışdananlayırlar.Qonaqlarınınəzərləriilə
yerbəyeredir.Özünühələdəmüəllimiqarşısındaimtahanverirmişkimihissedənartıq
saçağartmıştələbələridə(keçmişvəindikiaktyorları)hərbçinizamıilədüzülürlər...

Bu məqamda sonra deyəcəyimi də in-
di deyim, canımı qurtarım. O mərasimdə,
məhzoanmənəeləgəldiki,teatrlaronları
yaradanlarla yaşayır, yalnız onların ömür-
lüyünəbağlıqalırlar.Məhzbuağırgerçəyi,
cansıxıcıhəqiqətitəngnəfəshaldaqəbulet-
diyimdənönsıradakıyerinəyenicəoturan
sənətkara uzun, çox uzun ömür arzulayı-
ram.Üstəlikiçimdəkibukədəryükünüqov-
maq üçün nəzərlərimi “Bəxtiyar Xanızadə
–65”lövhəsinədikirəm...
Məncə, oktyabrın 20-dəC.Cabbarlı adı-

naAzərbaycanDövlətTeatrTarixiMuzeyinə
–Xalqartisti,görkəmlisəhnəxadimi,Azər-
baycanDövlətPantomimaTeatrınınyaradı-
cısı,bədiirəhbərivəbaşrejissoruBəxtiyar
Xanızadənin65illikyubileytədbirinətopla-
şanhərkəsinqəlbinindərinliyindəbuniga-
rançılıqvardı.
Muzeyinmunisekspozisiyazalınatopla-

şanlarözlüyündəmizansız,şəkilsiz,pərdə-
sizbirtamaşahasiletmişdilər.Azərbaycan
kino, teatr,mədəniyyətsahəsinincavanın-
danyaşlısına–seçkin insanları yığılmışdı
Xanızadəninbaşına.Aralarındaözünəus-
tadsaydıqlarıvardı,ustadıolduqları...
Muzeyindirektoru,Əməkdarmədəniyyət

işçisiSevincMikayılovaənənəvi tədbirdən
fərqli bir yubiley ovqatı üçün Bəxtiyar Xa-
nızadəninkövrəkqəlbinə,zərifduyğularına
toxunabiləcəkdostlar“çələngi”nibiraraya
gətirməkistədiklərinidedi.

MədəniyyətNazirliyi İncəsənət və qeyri-
maddi mədəni irs şöbəsinin müdiri Fərəh
Acalova milli teatr tarixində özünəməxsus
yeri olan Bəxtiyar Xanızadənin yaradıcısı
olduğu Pantomima teatrınınmüxtəlifbey-
nəlxalqfestivallardasəhnəsənətimizidaim
layiqincə təmsil etdiyini vurğuladı, bu işdə
ustadınböyükəməyinədiqqətçəkdi.
Sənətkarın ömür yolunun müxtəlif mə-

qamlarının toplandığı qısa videoçarx gös-
tərildi.Busayədəbiz50-ci illərBakısında,
Şağan kəndində doğulan, saf uşaqlıqdan
böyük səhnəyə, kinoekrana, televiziyaya
adlayan,sənətinağır-yüngülsınaqlarından
sükutlaçıxanvəşöhrətəmisqal-misqalça-
tan65illikyoluanlarasığdırabildik.
XalqartistiOqtayMirQasımkinomuzüçün

fərqlisima,obraz, ifamanerasıolanaktyor
kimikəşfetdiyisəbəbkardan–“Ofsunçu”da-
kıRəsuldan,“Günaydın,mələyim!”dəkiQo-
naqdandanışdı.Onunlaişləməyinzövqünü,
rejissor-aktyormübadiləsinəözünəməxsus-
luğunuönəçəkdi.
Xalq artisti Ramiz Həsənoğlunun təbri-

kində daha çox teatr, üslub yaradan ada-
masevgihakimidi.“BəxtiyarXanızadəkimi
nadiristedadlarçoxazyetişir”deyənrejis-
soronun “Qərib cinlərdiyarında”, “Ovsun-
çu”,“Cavidömrü”,“Sübhünsəfiri”kimibədii
filmlərdəkirollarındanbəhsetdi.
Teatrşünas, Əməkdar incəsənət xadimi

Aydın Talıbzadə pedaqoq, teatr yaradıcı-

sı Bəxtiyarın sənətkarlıq məziyyətlərindən
danışdı.Onun formalaşdırdığı səhnə ənə-
nəsinətoxundu.Sonraayrı-ayrıfilmlərdəki
rollarınıyadasaldı,aktyorkimikoloritlioyu-
nundanmüqayisələrapardı.
Yubilyarın tələbə yoldaşı,  Xalq artisti,

AkademikMilliDramTeatrınınaktyoruNu-
rəddinMehdixanlıqonaqlarıkeçmişəsəslə-
di.Qayğısıztələbəlikilləriiləbağlıxatirələ-
rinibölüşdü.
Əməkdarmədəniyyət işçisi,Azərbaycan

DövlətKuklaTeatrınındirektoruRəşadƏh-
mədzadə isədostunun ləyaqəti,şəxsiyyəti
və xarakteri sayəsində nəinki yetirmələri,
ümumənsənətsahəsiüçünnümunəolacaq
keyfiyyətlərinisadaladı.
Ssenarist, yazıçı-dramaturq İlqar Fəh-

mi isəsənətimüqəddəsməqamaucaldıb,
oradasevənvəsevdirənböyükgücəmalik
Bəxtiyar Xanızadənin yaratmaq səadətin-
dənağızdolusudanışdı.
Sənətdə də, həyatda da yaxşı dost, sir-

daş və ən əsası da başqasının uğuruna
ürəkdənsevinəbilənBəxtiyarXanızadənin
insani yönlərini dəXalqartisti,YuğDövlət
TeatrınınaktyoruMəmmədSəfasaydı.
KeçmişmimçiƏməkdarartist,GəncTa-

maşaçılarTeatrınınquruluşçurejissoruNi-
catKazımovmüəlliminiəsltələbəhəyəcanı
ilətəbriketdi.Ondanöyrəndikləriiləçıxdığı
yoldanbütün çətinliklərə rəğmənheç vaxt
dönmədiyinixatırlatdı.
Növbəyubilyarınayrı-ayrıvaxtlardaquru-

luşverdiyi,müxtəlifsəbəblərdənartıqreper-
tuardaolmayanvəbusayədəsəhnədənde-
yil,soyuqekrandanbaxmaqlaovunduğumuz
bənzərsizpantomimatamaşalardanparçala-
raçatdı. “Nağaraçılar”, “Pantomimabuketi”,
“Gəldimki,olamğəminhərifi”,“Uçuş”,“Man-
qurt”, “Dulusçu”, “Zibillik pərvanələri”, “Sa-
murayın ölümü”, “Eşq”, “Maska”, “Kesa və
Morito”danseçilənparçalarbiranlıqhamını
zamanüzərindənsəyahətəapardı.
Zaman-zamanyoluXanızadəiləkəsişən

kuklarejissoruElşadRəhimzadəisətəbriki-
nisəhnəcikləetdi.
Sonsözü,sözsüzki,yenəodedi.Bəxtindən

az-azyarıdığınıetirafedən,60-dansonraözü
qarışıqhamıdan tez-tezküsən,yaşıötdükcə
kövrəkləşən,uşaqkimidəymədüşər,qocakimi
deyingənbəzisəhnədaşlarındanfərqliolaraq
dahanikbin,xeylidəməmnundanışdı.
Çıxışçıları diqqətlə dinlədiyini, hər söz-

dən söz tutduğunu, bu yaşdan sonra heç
dəhərşeyləhesablaşmadığınıəyan-bəyan
edəndənsonraənənəsinəsadiqqalıbilktə-
ləbələrini yanına yığdı. Arabir zamanında
genişolanhəlqədənqopanlarındaadlarına
“toxundu”.Beləcə,danışmaqdanusanmış-
larınocağındanodaparanlardanhələdəo
atəşdəyananlaraqədərhamısınısadaladı.
Yubileyin musiqili qonaqları da var idi.

AzərbaycanDövlətAkademikOperavəBa-
letTeatrınınsolistlərininrəngarəngifalarıal-
qışlarlaqarşılandı.
Beləcə, xoş sözlərin, saf gülüşlərin, tə-

mənnasız sevgilərin əhatəsində daha da
bəxtiyargöründüsənətininbəxtiyarolan...
Əslində, bu bəxt, tale məsələsi bir az

mübahisəlidir. Amma söz səhnədən, sə-
nətdəngedirsə,bunundüsturusadədir:sə-
nətinisevirsənsəvəsevgininqarşılığıolan
səadətə çatırsansa, xoşhalına.Buməna-
daBəxtiyarXanızadə bəxti özünə yar sə-
nətkardır.Çünkibuömrü,özünündədediyi
kimi,ötənzamanınhərsaniyəsinəmismar
çalıb,izqoymaqlayaşayıb...

Həmidə

Əsas  odur  bəxti  yardır...

Yox,budəfətaksidən
düşənləriyarıqaranlıq
salondabirümidpıçıl
tılarıgözləyirdi.Birdə

ənginmusiqinin,itmişxə
yalların,hüdudsuzarzuların
vəhərşeyərəğmənheç
vaxtöləziməyənümidlərin
sonatası.

Yağışınküləkləsövdələşibmiş
kimi adamları önünə qatıb sa-
ğa-solasovurduğunövbətipayız
axşamıdır. Şəhərin cansıxıcı tı-
xacının,hövsələsinibasabilmə-
yən sürücülərin avtomobillərinin
siqnalı ilə uşaq kimi oynama-
sının və yerdə qərar tutmayan
qızılı yarpaqların müşayiətində
Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə
(BMM) tələsənlər dəazdeyildi.
Zəngin klassik musiqi sorağına
toplaşanlar sevincli, bir az da
həyəcanlı idilər. Öz aralarında
nəyinsəqızğınmüzakirəsiniedir,
konsertin proqramını vərəqləyir
vətez-tezsaatlarınabaxırdılar.
Onlardan fərqli olaraq müəl-

lifçoxsakit,məmnunvəbiraz
darahat idi.Hətta,mənəgörə,
ənənəvikonsert, tamaşaöncə-
sievsahibiolanyaradıcışəxs-
lərdəndahaazad idi.Mərkəzin
foyesindəkidivandaəyləşibxoş
təbəssümləətrafıseyredirdi.
Əslində, qəribsəsəm də,

məhz bu məqam lap xoşuma
gəldi. Özündən, işindən və ta-
maşaçısından əminlikdə bir
başqahəzzdəvar idi: qoy, bu
dəfə də dinləyici intizarda qal-
sın...

Oktyabrın 20-də BMM-də
əsərləri vətənindən çox dünya-
datanınanvəsevilənazadruhlu
musiqiçi,fərqliyaradıcılıqüslubu
iləseçilənbəstəkarElmirMirzə-
yevin ilkmüəllif konserti keçiril-
di.“AlleqoriyaSakra”adıverilən
konsertproqramızəngin,dolğun
vəfərqliidi.Ənəsasıda,spesifik
tamaşaçıya hesablanmış təsiri
bağışlayan proqram hər nəsil-
dənvəmusiqizövqündəninsan-
larıbirarayagətirəbilmişdi.
Bəstəkarlıqla yanaşı, musi-

qişünas və publisist kimi də ta-
nınan Elmir Mirzəyev bir çox
müasir musiqi layihələrinin təş-
kilatçısı, “SoNoR”müasirmusiqi
ansamblının yaradıcısı və bədii

rəhbəri(1995-2005)kimi90-cıil-
lərnəslinəyaxşıməlumdur.Post-
sovetdövrününilkmüasirmusiqi
kollektiviolanbuansamblıo,sə-
nətdostları–pianoçuSamirMir-
zəyev,klarnetçiNizamiZeynalov
vəgitaraçıRövşənMəmmədovla
birgəyaratmışdı.
Dünyanınmüxtəlifməşhurmu-

siqi təhsili ocaqlarında mühazi-
rələroxuyan,beynəlxalqmusiqi,
incəsənət layihələrində imzası
olan, əsərləri məşhur orkestrlə-
rin proqramınadaxil edilənbəs-
təkarın həmvətənləri üçün təşkil
edilənilkmüəllifkonsertiüçsaata
yaxın davametdi.Musiqiçi 20 il
ərzindəyaratdığıəsərlərinəksər
hissəsinitəqdimedəbildi.

Konsert dirijor Orxan Həşi-
movun rəhbərliyi ilə “Cadenza”
orkestri vəmüxtəlif solistlər tə-
rəfindən yüksək peşəkarlıqla
təqdimolundu.Mübaliğəsizde-
məkolar ki,musiqi axşamında
ifa olunan əsərlər Azərbaycan
müasir bəstəkarlıq məktəbinin
layiqli nümunələri sırasındadır.
Konsertsəhnədəmusiqialətlə-
rinin, yəni orkestrin düzülüşün-
dən“danışanişıq”həllinəqədər
fərqli bir ovqat, teatrlaşdırılmış
“oyun”özsözünüdeyirdi...
Musiqişünas, sənətşünaslıq

üzrəfəlsəfədoktoruTuranMəm-
mədəliyevasəhnəyəçıxaraqmu-
siqiçi haqqında ətrafı məlumat
verdi.Bəstələrisadaladıqcaonla-
rınhərbirinəayrıcaobraz,daha
doğrusu,ənənəninümumiləşmiş
fiqurukimibaxanmüəllifin ideya
vədüşüncəqatındakıxırdalıqları,
mənayükünüsadaladı.
İntizarlı tamaşaçı ilköncəsəh-

nəyə qalxan zərb alətləri kvar-
tetini, ardınca da dördlüklə tək
“mübarizə aparan” zərif feytanı
alqışladı.
İlk əsər müəllifin 2011-ci ildə

ərsəyə gətirdiyi “Evrikidanın qi-
sasının identifikasiyası” idi. İnst-
rumentalteatrxeyirləşərin,güclü
iləzəifin,ağlaqaranınmübarizəsi
fonunda təsirgücünün ifadəsinə
görəfərqliliyinigöstərdi.

Tarıməsəblər,müasir insanın
həyatilətəkbaşınamücadiləsinə
qalib-məğlub axtarışları “Rəmzi
üçüncüsükut”sayəsində“pozul-
du”.Müəllifin90-cı illərdəyarat-
dığıbuəsərinardınca“Nəhayət
ki,gəldiniz”səsləndivəintizarın
sona yetməsi tamaşa salonuna
çoxdan axtardıqları nostalgiya
havasınıgətirdi.
“FəyyumportretləriI”,“4mah-

nı”,“AyinII”zərbalətləri,qanun,
violonçel, klarnet, gitara, piano
alətlərininmüşayiətində öz hə-
qiqətinidilləndirdi.Salondakılar
bəstəkarın özünəməxsus, bə-
zən qəfil ideyadan təsirlənərək
qələmə aldığı əsərlərin təkcə
musiqi həzzini deyil, ayrılıqda
instrumental səhnə həllini də
görürdülər.
Ümumiyyətlə, musiqi axşa-

mının proqramı geniş və rən-
garəng panoram təqdim etdi.
Məhz tembr həlli, yeni instru-
mental vasitələrin tətbiqi, gər-
ginlik və ya aydınlıq yaradan
müxtəlifsəslərinorijinal“hörül-
məsi”yenibədiiekspressiyaya
gətiribçıxardı.
Əslində, müəyyən məqam-

larına görə bu musiqi axşamı
sankibir ritual idi:qəribəener-
getikası,ovsunlamaqgücüvar-
dı. Ziddiyyətlər içində boğulan
insanlığınxilasınınyenədəmu-

siqidəolduğunainamifadəolu-
nurdu.Bumənadadördifaçının
iştirakıilətəqdimolunan“Ölüm
fuqası” adlı instrumental kon-
sertbəstəkarınsarsıntıvəqəlb
çırpıntılarının dinləyiciyə birba-
şahissetdirilməsinəhesablan-
mışdı.
Amma hər qaranlıq sonda

günəşin zərrəsi ilə mütləq ki,
aydınlanır. Əksini düşünmək
belə mümkün deyil. Təsəvvür
edirsiz,qapqarabirkədərbütün
dünyanıəsirinəçevirirvəinsan-
lıqruhunuonatəslimedir.Yox,
birmusiqiçi bunu heç kimə rə-
vagörməz.Sağolsun,heçgör-
mədidə.Proqramınsonundakı
“AlleqoriyaSakra” xilasnurunu
“səpdi”. 2015-ci ildə yazılan iki
ifaçıüçünəsəralşəfəqligünə-
şin gözqamaşdıran təsviri də
sayılabilər...
Qərib duyğulara hakim kəsi-

lən konsertinmükəmməl təqdi-
matındaorkestrinböyükəməyi
vardı.
Musiqisayəsində,anidəolsa,

ayrı-ayrıruhqatlarındagörüşən
adamlar səssizliyin bağrını gu-
rultulualqışlarıiləyarıb,payızda
itənkeçmişinxoşnostalgiyasın-
da küçə işıqlarınınmüşayiətin-
də gözdən itdilər. Hamını yola
salandansonradərindənnəfəs
alan bəstəkar isə xeyli düşün-
cəli idi. Bir az da qayğılı. Bu
isəçoxmöhtəşəmmənzərəidi.
Demək,növbətigörüşüçün “O
uzaqgünlərin itmiş açarı...” ta-
pılmışdı...

H.Nizamiqızı

“Yenə tapılmadı payız gəlincə...”
Elmir Mirzəyevin müəllif konserti xəzan fəslinin zülmət gecəsini nura boyadı

Salyanlı kuklaçılardan pantomim tamaşa

SalyanDövlətKuklaTeatrınınyaradıcı
heyətiikiyenisəhnənümunəsiüzərində
çalışır.

İngilis yazıçısı Redyard Kiplinqin
“Mauqli” nağılı əsasında eyniadlı tama-
şaya rejissor Rafiq Mirzə quruluş verir.
Xanımana Əlibəylinin “Dovşanın ad gü-
nü” adlı mənzum nağılını isə Əməkdar
mədəniyyət işçisi Laləzar Hüseynova
səhnələşdirir. Hər iki tamaşa noyabrın
sonlarındatəqdimediləcək.
Salyan kuklaçıları gələn ay paytaxtda

keçiriləcək “4.4” Qısa Tamaşalar Festi-
valında da təmsil olunacaqlar.Heyət sə-
nətyarışında“Sülhnaminəbirləşək!”adlı
pantomim tamaşasını (quruluşçu rejissor
–L.Hüseynova)nümayişetdirəcək.
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Xal qı mız ta ri xin ən ağır, 
keş mə keş li dövr lə-
rin də be lə mil li-mə-
nə vi də yər lə ri ni 

yad ün sür lər dən 
qo ru yub sax la ma ğı 
və gə lə cək nə sil lə rə 
ötür mə yi ba ca rıb. Əsr-
lər dən əsr lə rə mi ras 
qa lan bu də yər lə ri miz 
çox zən gin bir mə nə vi 
sər vət dir. Hər bir in san və 
hər bir mil lət, ilk növ bə də, 
ma lik ol du ğu bu sər və tə sa hib 
çıx ma lı, men ta li te ti ni, mə də-
niy yə ti ni qo ru ma lı dır. 

Öl kə mi zə rəh bər li yi nin hər iki döv rün də mil li-
mə nə vi də yər lə ri mi zə sa hib çı xan, diq qət və qay-
ğı gös tə rən ümum mil li li der Hey dər Əli yev de yib: 
“Hər xal qın öz men ta li te ti var. Bi zim Azər bay can 
xal qı nın men ta li te ti onun bö yük sər və ti dir. Heç 
vaxt iki xalq bir-bi ri nə bən zə məz. Heç vaxt iki xalq 
bir-bi ri nə bən zər də yər lə rə ma lik ola bil məz. Ye nə 
də de yi rəm, hər xal qın özü nə, öz ta ri xi kök lə ri nə, 
əc dad la rı tə rə fi n dən ya ra dıl mış mil li-mə nə vi də yər-
lə ri nə bağ lı lı ğı bö yük amil dir. Biz də in di dün ya nın 
mü tə rəq qi mə nə vi də yər lə rin dən is ti fa də edə rək 
xal qı mı zın mə də ni sə viy yə si ni da ha da in ki şaf et di-
rə rək gənc nəs li da ha da sağ lam əh val-ru hiy yə də, 
saf əx la qi əh val-ru hiy yə də tər bi yə lən dir mə li yik”. 

Azər bay ca nın dün ya şöh rət li şəx siy yət lə ri də xal-
qı mı zın də yər lə ri dir. Çün ki on la rın ta ri xi xid mət lə ri, 
ya ra dı cı lıq mi ra sı öl kə mi zi dün ya ya ta nıt dı rır, et-
nik-mə də ni kim li yi mi zi bə yan edir. Bu şəx siy yət lər 
ara sın da bö yük mü tə fək kir şair, dra ma turq Hü seyn 
Ca vi din (1882-1941) də adı nı fəxr lə çə kə bi lə rik. 

Mil li li yə, türk lü yə bö yük önəm ve rən Hü seyn Ca-
vi din ədə bi-es te tik və fəl sə fi  gö rüş lə ri nin for ma laş-
ma sın da İs tan bul mü hi ti bö yük rol oy na yıb. Tə sa dü fi  
de yil ki, tu ran çı lıq, türk çü lük idealı şairin bü tün ya ra-
dı cı lı ğın dan qır mı zı xət lə ke çir. Onun əsər lə rin də ki 
ha di sə lər əsa sən Türk-Tu ran dün ya sın da cə rə yan 
edir, qəh rə man la rı nın ço xu türk el lə ri nin se çil miş 
igid oğul və qız la rı dır. Ey ni za man da ha di sə lə rin cə-
rə yan et di yi bu mə kan lar da da nı şı lan da türk di li dir... 

Mə lum dur ki, Azər bay can mil li ideolo ji tə fək kü rü-
nün qay naq la rı çox də rin lə rə ge dib çı xır və onun 
əsa sın da türk lük dü şün cə si da ya nır. Azər bay can 
tə fək kü rü nü türk lük dən ay rı dü şün mək onu öz 
mən bə yin dən, öz qay na ğın dan qo par maq de mək-
dir. Doğ ru dur, za man-za man ic ti mai-si ya si pro ses-
lə rin tə si ri ilə ideolo ji dü şün cə miz müx tə lif tə sir lə rə 
mə ruz qa lıb, la kin heç bir qüv və ideolo ji tə fək kü rü-
mü zü türk lük qay na ğın dan qo pa ra bil mə yib. Ca vid 
əfən di də bü tün bun la rı çox gö zəl bi lir di və ya ra dı-
cı lı ğın da bö yük sev gi və mə su liy yət lə əks et di rir di. 
Bu na gö rə də şairin da ha çox ta ri xi möv zu la ra mü-
ra ciət et mə si tə biidir. Onun ya ra dı cı lı ğın da türk lə rin 
ta ri xi, mə də niy yə ti, folk lo ru, türk in sa nı nın ya şam 
tər zi dol ğun luq la əks olu nub. 

Cа vi din müasi ri olan tən qid çi lər onun ta ri xə mü-
ra ciəti ni yan lış an la yır dı lar. Ədi bin ən ədа lət li tən-
qid çi lə rin dən olan Hə nə fi  Zеynаl lı o il lər də yа zır dı: 
“Cа vid bir “Şеyx Sənаn” yаzаr, bir “Uçu rum” аçаr, 
bir “Аfət” dо ğurаr, bir “İb lis” rəqs еt di rər, bir “Pеy-
ğəm bər” yаrаtmаğа qay rət еdər, bəl kə də şim di bir 
Çin giz, yа rın bir İs kən dər, еr tə si gün də bir Lе nin 
di rilt mə yə cаn аtаcаq dır”. 

Gör kəm li ədə biy yat şü nas alim, AMEA-nın müx-
bir üz vü mər hum Ya şar Qa ra yev Ca vi din əsər lə ri-
ni “bə şər və dün ya ta ri xi nə çə ki lən il lüst ra si ya lar”, 
şairin özü nü isə “pla ne ti gö rən və pla net də ki bü tün 
qütb lər dən gö rü nən sə nət kar” ola raq də yər lən di-
rir di. “Bə şər və dün ya ta ri xi nə çə ki lən il lüst ra si ya-
lar”ın içə ri sin də so vet ideolo gi ya sı, o mür tə ce re ji-
min rəh bər lə ri, so vet ada mı, kol xoz, trak tor, “bö yük 
rus xal qı” yox idi. Ca vid ya ra dı cı lı ğın da keç miş bu 
gün, bu gün keç miş üzə rin də qu rul muş du. Şair 
tür kün ta ri xi nə eti na sız lı ğı və bi ga nə li yi xə ya nət 
sa yır dı. Mü tə fək kir ədib “türk cə miy yə ti ni tür kün 
qəh rə man və igid oğul la rı na qə dir şü nas lıq gös tər-
mək” fi k ri ni “Ma ral” fa ciəsin də top çu ala yı nın za bi ti 
Çin giz bəy ob ra zı va si tə si lə təəs süfl  ə bə yan edir di: 
“Əc nə bi lər bö yük İs kən dər, bö yük Na po leon de yə 
öz qəh rə man la rı na abi də lər yap dı rır, hey kəl lər tik-
di rir lər. Fə qət biz lər!... Biz lər isə Çin giz ki mi ca han-
gir lə rə, Tey mur ki mi qəh rə man la ra xun xar, ca na var 
de yə lə kə lə mək is tə yi riz!”.

Ədib bu söz lə ri 1912-
ci il də yaz mış dı. Hə lə 
nə Ru si ya da 1917-ci il 

in qi la bı baş ver miş di, nə 
də Azər bay can bol-
şe vik lər tə rə fi n dən 
iş ğal olun muş du. 
Heç za man ədə bi 
ideal la rı na, sə nət kar 

vic da nı na xə ya nət et-
mə yən şair 1926-cı il də 

Əmir Tey mur haq qın da 
əsər yaz dı. Bə zi mən bə lər-

də “Çin giz” əsə ri yaz ma sın dan 
da bəhs olu nur. Ca vid əfən di nin şeiri nə 

və sə nət kar lı ğı na məf tun olan ədə biy yat-
şü nas Ək rəm Cə fər “Hə qi qət şairi” ad lı mə qa lə sin-
də ya zır: “Ca vid lə son gö rü şüm 1936-cı ilin ya yın da 
Mosk va da ol du. Uzun söh bət əs na sın da in di han sı 
möv zu üzə rin də iş lə di yi ni so ruş dum. – Le nin! – de di”. 

Ta ri xə və ta ri xi möv zu la ra çox ma raq lı olan Ca vid 
əfən di Le nin dən yaz ma ya bil məz di. Söz süz ki, onun 
yaz dı ğı “Le nin” əsə ri əli mi zə gə lib çat say dı, bu əsər 
Le nin haq qın da ya zı lan la rın ha mı sın dan se çi lə cək-
di. Çün ki ger çək ədə biy yat ya rat maq la məş ğul olan 
Ca vid əfən di də “ta ri xi fak ta sə da qət” his si çox güc lü 
idi. O, So lov ki həbs dü şər gə si nin  ya ra dı cı sı na – Le-
ni nə məd hiy yə yaz ma ya caq dı. Əmi nik ki, Ca vid be-
lə bir əsər yaz say dı, Le ni nin o za man lar heç bi ri mi zə 
bəl li ol ma yan yön lə ri ni də xal qa gös tə rə cək di. Təəs-
süf ki, şairin özü ki mi, bir ne çə əsə ri də –  “Le nin”, 
“Çin giz”, “Atil la” və s. rep res si ya ya uğ ra yıb.

Ca vi din “Çin giz”i haq qın da gör kəm li ədə biy yat şü-
nas, aka de mik Ra fael Hü sey nov ya zır: “Üç sirr var. 
Hə bi bə xa nım Məm məd xan lı dan qa lıb o sir lər mə nə 
və aç maq mə qa mı yet di. Ürə yin dən daş olub ası lan 
hər üç sir ri Miş ki naz xa nım Hə bi bə xa nım la bö lü şüb-
müş və “mə ba da Tu ran bi lə”, – de yib miş. Bi rin ci sirr 
odur ki, 1939-cu il də Ba kı da, həbs xa na da Miş ki naz-
la son gö rüş lə rin dən bi rin də Ca vid ona pı çıl da yıb-
mış ki, “tu tul du ğum gün apa rı lan “Çin giz”in əs li ni, ya 
qa ra la ma la rı nı ha çan sa tap san, son pər də də oza-
nın şər qi si ni oxu və hə min və rə qi cır at. Ora da Ər-
toğ rol la Tu ra nın qis mə ti ni yaz mı şam. Möh kəm ol!”.

Miş ki naz xa nım Ca vi din qa ra la ma la rı içə ri sin dən 
oza nın nəğ mə si ni ta pıb mış, son ümi di Ər toğ ro lu 
tez lik lə, özü də məhz və rəm dən qeyb edə cə yi ba-
rə də əri nin şeir lə xə bər dar lı ğı nı dəh şət içə ri sin də 
oxu yub muş, o və rə qi yan dı rıb mış. Hə bi bə xa nım 
hə min və rə qin bir çim dik kü lü nün bü kül dü yü ki çi-
cik dü yün çə ni ölü mün dən az qa baq bu sir lə bir gə 
mə nə ver di: “Ana nın ürə yi gəl mə miş di bu nu at sın, 
sən də sax la, bəl kə bu bir əla mət dir ki, bir gün “Çin-
giz”in ta pıl ma sı na sə bəb ol du”. 

Be lə lik lə, mil lət öz fa ciəsi ni ya şa dı ğı qor xunc, zid-
diy yət li bir za man da, mə lum 30-cu il lər də, Ca vid əfən-
di heç nə dən qorx ma dan, çə kin mə dən, ne cə de yər lər, 
ölü mün gö zü nə ba xa-ba xa “Pey ğəm bər”də Pey ğəm-
bər, “Seyx Sə nan”da Şeyx Sə nan, “To pal Tey mur”da 
Əmir Tey mur, “Çin giz”də Çin giz, “Sə ya vuş”da Sə ya-
vuş, “Xəy yam”da Xəy yam ya ra dır dı. Hət ta ya zı lan la ra 
inan saq, zən ni Hə nə fi  Zey nal lı nı al dat ma mış dı, Ca vid 
əfən di Çin gi zə, Le ni nə də əsər lər yaz mış dı. 

Ədi bin ta ri xə, ta ri xi möv zu la ra ma ra ğı nı “To pal 
Tey mur”, “Pey ğəm bər”, “İb lis” və “Sə ya vuş” pyes-
lə ri ni təh lil edən ilk Cüm hu riy yə ti mi zin qu ru cu su 
Mə həm məd Əmin Rə sul za də “müəl li fi n bu gü nün 
hə qi qə ti ni de yə bil mək üçün ta ri xin qoy nu na sı ğın-
ma sı”nı vur ğu la mış, so vet cə miy yə tin də “sə nət kar-
la rı mı zın han sı for ma lar da öz fi  kir lə ri ni söy lə mək 
im ka nı tap dıq la rı nın” sü bu tu üçün Ca vid əfən di nin 
əsər lə ri ni nü mu nə gös tər miş di. 

Hə mi şə yaz dıq la rın dan dü şün cə lə ri nin təb li ğa-
tı ki mi is ti fa də edən Ca vid əfən di də mil li möv zu lar 
da ha çox ağır lıq təş kil edib. Çün ki bö yük sə nətkаr 
Оğuz-Türk хаlqlа rı nın, top lum la rı nın qаrdаş lıq və 
həm rəy li yi ni bir idеyа ki mi irə li sü rər kən, hər şеy-
dən əv vəl, on la rın tа ri хi kök lə ri ni, qə dim mən şə 
bir li yi ni, kеç miş qəh rəmаn lıq sə hi fə lə rin də ki müş-
tə rək li yi ön plаnа çə kib. Bö yük if tiхаrlа və qü rurlа 
kеç mi şə аrхаlа nan şairin “Qo ca bir tür kün və siy yə-
ti” şeiri bu mə na da diq qə tə la yiq nü mu nə lər dən dir: 
Bir mil lə tin ta ri xi dir kö kü, yur du, yu va sı,
Ta ri xi niz baş ucun dan hər giz əs kik ol ma sın.
“Al tay” da ğı, “Ma kan” çö lü, həm də “Ya sın” ova sı
Bi rər ay dın sə hi fə dir, hər türk gə rək an la sın.

Sü dü tə miz, əsil oğul bil məz mi ki, əc da dı
Na sıl do ğub ya şa mış lar, nə ər lik lər еt miş lər.
Bil mə li ki, tеz məhv еdər za man nan kor еv la dı,
Öz nəs li ni unu tan lar çoq dan sö nüb gеt miş lər...

Öm rü bo yu mil li li yə, et nik-mə də ni yad da şa söy-
kə nən müəl lif şeiri çox va cib bir ça ğı rış la bi ti rir:

...Əsr – iyir min ci əsr dir! 
Və zi fə si pək аğır. 
Mаrş irə li! 
Qоm şulаr yol al dı, ge ri qаlmа yın! 

“Qo ca bir tür kün və siy yə ti”ndə ki bu mü ra ciəti ilə 
Ca vid əfən di türk gənc li yi ni tə rəq qi yə sə fər bər edir. 
Ey ni ide ya nı “Ma ral” əsə rin də da vam et di rən, bir 
tür kün əzə mə ti ni öz kö kü nü, öz so yu nu unut ma-
maq da gö rən ədib Bay ra ma məs lə hət ve rən Bəy-
po la dın di li ilə fi  kir lə ri ni bu şə kil də diq qə tə çat dı rır: 
“Sən bir türk oğ lu san, mərd oğul kö kü nü unut maz. 
Ər oğ lu ər ol, qəl bi ni dar tut ma!”. 

Bir mil lə tin ta ri xi ni kö kü, yurd-yu va sı bi lən Ca vid 
əfən di haq lı ola raq “Uçu rum” pye sin də öz kö kü nü 
unu dan la rın müt ləq bir fa ciə ilə qar şı la şa ca ğı nı bə yan 
edir di. Bu mə na da, Ca vid əfən di nin is tər şeir lə rin də, 
is tər sə də səh nə əsər lə rin də ya rat dı ğı sil si lə ob raz lar 
və ide ya lar sis te mi mil li ideolo gi ya nın bü tün tə rəfl  ə ri ni 
özün də əks et di rir. Mil li lik an la yı şı nı dərk et mək üçün 
məhz Ca vid əfən di nin ya ra dı cı lı ğı nı də rin dən öy rən-
mək ye tər li dir. Çün ki Ca vid tək cə şair, dra ma turq, mü-
tə fək kir de yil, o həm də bö yük nə zə riy yə çi dir, ideoloq-
dur. Yaz dıq la rı bö yük və mü qəd dəs ama la xid mət edir.

Hər za  man nə  dən və ne  cə yaz  ma  ğı yax  şı bi  lən 
Ca  vid əfən  di bü  tün ya  ra  dı  cı  lı  ğı bo  yu bu  na əməl edib. 
Ya  rat  dı  ğı zən  gin xə  zi  nə ilə mil  lə  tin gə  lə  cə  yi  ni ay  dın  lat -
dı  ğı, xal  qı  nı özü  nü  dər  kə səs  lə  di  yi üçün pan  tür  kist-mil -
lət  çi ki  mi uzaq Si  bi  rə sür  gün edi  lən şairin cə  na  zə  si  ni 
və  tə  nə gə  ti  rən mil  li-mə  nə  vi də  yər  lə  ri  mi  zin hi  ma  yə  da  rı  
ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  yev ol  du. Mü  tə  fək  kir şairin 
nə  şi  ni Si  bir  dən gə  tir  mək, onu Si  bi  rə sür  gün et  mək 
qə  dər asan de  yil  di. Ümum  mil  li li  der öz çı  xış  la  rın  dan 
bi  rin  də haq  lı ola  raq bu işin nə qə  dər çə  tin və mə  su  liy -
yət  li ol  du  ğu  nu de  miş  di: “...1982-ci il  də Hü  seyn Ca  vi  din 
cə  na  zə  si  ni uzaq Si  bir  dən Azər  bay  ca  na gə  tir  mək asan 
iş de  yil  di. Bu, bö  yük ira  də, cə  sa  rət tə  ləb edir  di. An  caq 
xal  qı  mı  za, mil  lə  ti  mi  zə, ta  ri  xi  mi  zə, mə  də  niy  yə  ti  mi  zə, 
ədə  biy  ya  tı  mı  za olan sə  da  qət mə  nə be  lə bir cə  sa  rət 
gös  tər  mə  yə im  kan ver  di”.

Öz gü cü nü, cə sa rə ti ni mil li də yər lə ri mi zə sə da qət-
dən alan ulu ön dər 59 ya şın da Si bi rə sür gün edi lən 
Ca vi din nə şi ni 41 il son ra, 100 ya şın da bö yük si ya si 
us ta lıq la və tə nə gə tir di. Bu, tək Ca vi din və tə nə qa-
yı dı şı de yil di. Aka de mik Ra fael Hü sey no vun tə bi rin-
cə de sək, bü töv lük də, “mil li his sə və duy ğu ya ma lik 
olan şəx siy yət lə rin ha mı sı nın cə na zə si nin, ru hu nun, 
öz doğ ma və tən lə ri nə – Azər bay ca na qay tar maq dı”. 
Bu, keç miş SS Rİ mə ka nın da ana lo qu ol ma yan ha di-
sə, ümu mi lik də, mil li də yər lə rə hör mət və sə da qət idi 
ki, “bu nun da möh kəm və sar sıl maz qay naq la rı var. 
Əgər bu qay naq lar dan bi ri Hü seyn Ca vid lə Hey dər 
Əli ye vi bir ləş di rən coğ ra fi  mə kan dır sa,  da ha önəm-
li si, Hey dər Əli yev və Hü seyn Ca vi di bir ləş di rən on-
la rın ba xış lar sis te min də ki mil li li yə, türk çü lü yə, mil li 
yad da şa, mil lə tə və xal qa olan sə da qət hiss lə ri dir”. 

Döv  lət baş  çı  sı  nın sə  rən  ca  mı ilə bu il 140 il  li  yi -
ni qeyd et  di  yi  miz “Mil  lət müəl  li  mi”nin əsər  lə  ri mil  li 
yad  da  şı  mı  zı, mil  li özü  nə  məx  sus  luq  la  rı  mı  zı, di  li  mi  zi, 
ta  ri  xi  mi  zi da  ha də  rin  dən öy  rən  mə  yə, id  rak et  mə  yə 
ça  ğı  rış  dır. Bü  tün Türk dün  ya  sı  nı  da  ha işıq  lı və da  ha 
uzaq mə  sa  fə  lə  rə apar  ma  ğa güc ve  rən bir ça  ğı  rış...

Lütviyyə Əsgərzadə
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun baş elmi 

işçisi, fi lologiya üzrə elmlər doktoru

Azər bay can mu si qi şü nas lıq 
el min də öz sö zü, dəst-xət ti ilə 
se çi lən alim lə ri miz dən bi ri də 
Əmək dar müəl lim, pro fes sor 
Sol maz Qa sı mo va olub. Onun 
gər gin el mi ax ta rış la rı nın 
bəh rə si olan əsər lə ri mu si qi 
sə nə ti nin təd qi qi nə də yər li 
töh fə lər he sab edi lir. 

Sol maz Qa sı mo va 24 okt yabr 
1929-cu il də Ba kı şə hə rin də ri-
ya ziy yat çı alim Cə lal Qa sı mo-
vun ailə sin də dün ya ya göz açıb. 
Sol maz or ta mək təb lə ya na şı, 2 
say lı Mu si qi mək tə bin də də təh-
sil alır. 13 ya şın da Teatr İns ti tu-
tun da Üze yir Ha cı bəy li nin “Cən-
gi” əsə ri ni for te piano da ifa edir. 
Da hi bəs tə kar onun ifa sın dan ra-
zı qa lır. Bu gö rüş ye ni yet mə mu-
si qi çi nin gə lə cək sə nət yo lu na 
işıq tu tur. Mu si qi Tex ni ku mu nun 
For te piano şö bə sin də təh si li ni 
da vam et di rir. O, təh sil oca ğı nın 
rek to ru, da hi bəs tə kar Qa ra Qa-
ra ye vin məs lə hə ti ilə nə zə riy yə-
bəs tə kar lıq şö bə si nə də yi şi lir.

Tex ni ku mu uğur la ba şa vu ran 
S.Qa sı mo va Azər bay can Döv lət 
Kon ser va to ri ya sı nın bəs tə kar lıq ix-
ti sa sı na qə bul olu nur. Yo rul ma dan 
ça lı şır, ta nın mış sə nət kar lar dan 
dərs alır. 1954-cü il də Bəs tə kar-

lıq fa kül tə si tə lə bə lə ri nin bu ra xı lış 
kon ser tin də Qa ra Qa ra yev ona ya-
xın la şır. Yük sək sə viy yə də yaz dı ğı 
bu ra xı lış işi nə gö rə təb rik edir. Bu, 
gənc bəs tə ka rın mu si qi el mi nin gə-
lə cək in ki şa fı yol la rın da ona ver di yi 
ən bö yük mü ka fat olur. 

Təh sil uğur la rı na gö rə kon ser-
va to ri ya da sax la nı lan S.Qa sı mo-
va mu si qi ta ri xi və nə zə riy yə si 
ka fed ra sın da əmək fəaliy yə ti nə 
baş la yır. Pe da qo ji fəaliy yə ti döv-
rün də  do sent, pro fes sor və zi fə-

lə ri nə ki mi yük sə lir. Müx tə lif il lər-
də Asəf Zey nal lı adı na Mu si qi 
Mək tə bi və Teatr İns ti tu tun da da 
dərs de yir. 

Pro fes sor El mi ra Ab dul la ye-
va araş dır ma sın da qeyd edir ki, 
S.Qa sı mo va kon ser va to ri ya da 
təd ris olu nan nə zə ri fən lər: xa ri ci 
öl kə lə rin mu si qi ta ri xi, SS Rİ xalq-
la rı nın mu si qi ta ri xi, mu si qi tən qi-
di nin ta ri xi və nə zə riy yə si, so vet 
mu si qi si ta ri xi və s. üz rə mü ha zi-
rə, se mi nar və məş ğə lə lər apa rıb.

Hə min dövr də kon ser va to ri ya-
da Azər bay can di lin də dərs de-
yən müəl lim lər bar maq la sa yı la-
caq qə dər az idi. Sol maz xa nım 
xa ri ci öl kə lə rin mu si qi ta ri xi fən ni-
ni Azər bay can di lin də təd ris edən 
ilk müəl lim və bu fən nin ilk dərs 
və saiti nin müəl li fi  olub. 1960-cı 
il lər də kon ser va to ri ya da ilk də fə 
təd ris olu nan Azər bay can mu si qi 
ta ri xi fən ni nin də ilk mü ha zi rə çi-
si, proq ram la rı nın müəl li fi  məhz 
S.Qa sı mo va idi. Onun ha zır la dı ğı 
təd ris və sait lə ri bu gün də tə lə bə 
və müəl lim lə rin mü ra ciət et dik lə ri 
də yər li mən bə lər dir.

Fə da kar müəl lim pe da qo-
ji fəaliy yət lə ya na şı, bu sa hə də 
el mi araş dır ma lar da apar maq 
is tə yir. 1965-ci il də Azər bay can 
Elm lər Aka de mi ya sı Me mar lıq 
və İn cə sə nət İns ti tu tu nun as pi-
ran tu ra sı na da xil olur. Mosk va 
Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru 
İ.Y.Rıj ki nin rəh bər li yi ilə 1969-cu 
il də  “Azər bay can bəs tə kar la rı-
nın ope ra ya ra dı cı lı ğın da müa-
sir möv zu” ad lı na mi zəd lik dis-
ser ta si ya sı nı (fəl sə fə dok to ru) 
uğur la mü da fi ə edir. Azər bay can 
ope ra sə nə ti ilə bağ lı prob lem-
lər, el mi ax ta rış lar mu si qi şü nas 
ali min diq qət mər kə zin də olur. 
Onun “Azər bay can bəs tə kar la-
rı nın ope ra la rı nın mu si qi di lin də 
xəl qi lik cə hət lə ri”, “Azər bay can 
ope ra la rı”, “Fik rət Əmi ro vun “Se-
vil” ope ra sı nın mu si qi di li nin xalq 
mən bə lə ri”, “Azər bay can bəs tə-
kar la rı nın ope ra ya ra dı cı lı ğı” ad lı 
əsər lə ri ope ra jan rı nın Azər bay-
can da tə şək kü lü və in ki şa fı nın 
təd qi qi nə həsr olu nub. Bu el mi 
əsər lər də hər bir əsə rin dra ma-
tur gi ya sı, bə dii-in to na si ya məz-

mu nu, for ma qu ru lu şu, or kestr və 
har mo nik di li ət rafl  ı təh lil edi lib. 
Bu nun la da dün ya ope ra mu si qi-
si nin Azər bay can bəs tə kar la rı nın 
ya ra dı cı lı ğın da mil li mən bə, xalq 
mu si qi si nin sə ciy yə vi ciz gi lə ri nin 
üz vi bağ lı lı ğı ilə əla qə dar konk ret 
fakt lar əsa sın da təh lil lər apa rı lıb, 
mü hüm el mi nə ti cə lər əl də edi lib. 
Ope ra mu si qi si nin lad-har mo nik 
xü su siy yət lə ri də ali min ya ra dı-
cı lı ğın da ək si ni ta pıb. Bu ki tab-
lar da Ü.Ha cı bəy li nin “Ko roğ lu”, 
M.Ma qo ma ye vin “Nər giz”, Q.Qa-
ra yev və C.Ha cı ye vin “Və tən”, 
F.Əmi ro vun “Se vil”, C.Ca han gi-
ro vun “Azad” ope ra la rı ət rafl  ı təh-
li lə cəlb olu nub. Ey ni za man da 
Ü.Ha cı bəy li nin “Ley li və Məc nun” 
ope ra sı nın ənə nə lə ri ni da vam 
et di rən, mu ğam ope ra sı na ye ni 
ahəng və yol lar ta pan bəs tə kar la-
rın – C.Ca han gi ro vun “Xa nən də-
nin ta le yi”, Ş.Axun do va nın “Gə lin 
qa ya sı” ope ra la rı, elə cə də son 
dövr də ya ran mış müasir ope ra la-
rın təh li li ve ri lib.

S.Qa sı mo va ey ni za man da 
Azər bay can bəs tə kar və ifa çı la-

rı nın hə yat və ya ra dı cı lı ğı na həsr 
olu nan bir sı ra mo noq ra fi  ya la rın 
da müəl li fi  dir. “Ca han gir Ca han-
gi rov”, “Sü ley man Ələs gə rov”, 
“Azər Rza yev”, “To fi q Qu li yev”, 
“Ra miz Qu li yev”, “Fik rət Əmi-
rov” mo noq ra fi  ya la rın da hər bir 
sə nət ka rın ya ra dı cı lıq port re ti, 
əsər lə ri nin bə dii və üs lub xü su-
siy yət lə ri, mil li in cə sə nət də, mu-
si qi mə də niy yə ti miz də ro lu və ta-
ri xi xid mət lə ri ge niş işıq lan dı rı lıb.

Pro fes sor S.Qa sı mo va ye-
ni mu si qi şü nas alim lər nəs li nin 
ye tiş di ril mə si nə də mü hüm töh-
fə lər ve rib, 80-dən ar tıq dip lom 
işi nə və 12 na mi zəd lik dis ser-
ta si ya sı na rəh bər lik edib. Alim 
də fə lər lə Ba kı, Mosk va, Tbi li si, 
Daş kənd şə hər lə rin də dis ser ta-
si ya iş lə ri nin mü da fi əsin də op-
po nent olub.

Dol ğun el mi və pe da qo ji fəaliy-
yə ti ilə bir ne çə mu si qi çi nəs li ye-
tiş di rən mu si qi şü nas, Əmək dar 
müəl lim, pro fes sor Sol maz Qa-
sı mo va 2016-cı il dekabrın 20- 
də Ba kı da və fat edib. 

Savalan Fərəcov

13 yaşında Üzeyir bəyin “Cəngi”sini müəllif qarşısında ifa etmişdi
Musiqişünas Solmaz Qasımovanın hazırladığı tədris vəsaitləri bu gün də istifadə olunur

Tarixi yaddaş, milli-mənəvi 
dəyərlər və genetik kod

Ustad xanəndə Süleyman 
Abdullayev dünyasını dəyişib

Azər bay can mə-
də niy yə ti nə it ki 
üz ve rib. Mu ğam 
ifa çı lı ğı sə nə ti nin 
gör kəm li nü ma-
yən də si, us tad 
xa nən də, Əmək-
dar ar tist Sü ley-
man Ab dul la yev 
okt yab rın 23-də, 
83 ya şın da uzun 
sü rən xəs tə lik dən 
son ra dün ya sı nı 
də yi şib.

Sü ley man Cüm şüd oğ lu Ab dul la yev 1939-cu 
il fev ra lın 14-də Fü zu li ra yo nu nun Qo çəh məd-
li kən din də ana dan olub. 1959-cu il də is te dad lı 
mu si qi çi lər seç mək üçün Fü zu li ra yo nu na gə lən 
bö yük xa nən də Se yid Şu şins ki gənc Sü ley man 
Ab dul la ye vin sə si ni yük sək qiy mət lən di rib və o, 
pe şə kar təh sil al maq üçün Ba kı ya də vət edi lib.

Sü ley man Ab dul la yev 1960-1964-cü il lər də 
Asəf Zey nal lı adı na Mu si qi Tex ni ku mun da Se-
yid Şu şins ki nin sin fi n də təh sil alıb, mu ğam dəs-
gah la rı nı tam şə kil də öy rə nib. 1964-cü il dən 
Müs lüm Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət 
Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti ki mi fəaliy yə tə baş la-
yıb, xalq çal ğı alət lə ri an sambl la rı ilə ça lı şıb.

Zən gin tembr li sə sə ma lik xa nən də mu ğam-
la rın mə ha rət li ifa sı ilə sə nət se vər lə rin rəğ bə ti ni 
qa za nıb. Onun ifa sın da “Se gah”, “Dəş ti”, “Ça-
har gah”, “Şur” mu ğam dəs gah la rı nın lent ya zı-
la rı Azər bay can Te le vi zi ya sı nın “qı zıl fond”una 
da xil edi lib. Sü ley man Ab dul la yev həm çi nin sə-
nə tə gə lən bir çox is te dad la rın us ta dı olub.

Al lah rəh mət elə sin.

ATMU-da Əhməd Cavadın
130 illiyi ilə bağlı tədbir

Azər bay can Tu rizm və Me nec ment Uni ver-
si te tin də (AT MU) “Əh məd Ca vad – 130 il” 
möv zu sun da təd bir ke çi ri lib. Təd bir də əv vəl-
cə Əh məd Ca va da həsr olu nan vi deoçarx 
nü ma yiş et di ri lib.

AT MU-nun rek to ru İl ham Mə də tov Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən də si, bö yük şair, 
ic ti mai xa dim Əh məd Ca vad haq qın da söz açıb. 
Qeyd edib ki, Döv lət Him ni miz səs lə nən də onun 
söz lə ri nin müəl li fi  Əh məd Ca va dın şəx siy yə ti göz 
önün də can la nır. Rek tor 30-cu il lə rin rep res si ya 
dal ğa sın da xal qı mı zın is te dad lı zi ya lı la rı nın, dü-
şü nən be yin lə ri nin məhv edil di yi ni fakt lar la diq qə-
tə çat dı rıb.

Gör kəm li ədi bin nə ti cə si Ca vad Axund za də 
va li deyn lə rin dən Əh məd Ca vad və ömür-gün 
yol da şı Şük riy yə xa nım haq qın da eşit di yi xa ti-
rə lə ri da nı şıb. O, təd bi rin təş ki li nə gö rə AT MU-
nun rəh bər li yi nə tə şək kü rü nü bil di rib.

AT MU-nun Dil lər ka fed ra sı nın baş müəl li mi 
Al maz Zöh ra bo va Əh məd Ca va dın ya ra dı cı lı-
ğın dan, ic ti mai fəaliy yə tin dən söz açıb. Dil lər 
ka fed ra sı nın do sen ti Ağa ver di Xə li lov Əh məd 
Ca va dın Azər bay can Xey riy yə Cə miy yə ti nin 
ən fəal üzv lə rin dən bi ri ol du ğu nu bil di rib, onun 
Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin mad di yar dı mı ilə 
Sey fə li də mək təb və uşaq bağ ça la rı nın açıl ma-
sın da iş ti ra kın dan, “Ya şıl qə ləm lər” və Azər bay-
can Pro le tar Ya zı çı lar Cə miy yə tin də fəaliy yə tin-
dən bəhs edib.

Təd bir də tə lə bə lər Əh məd Ca va dın şeir lə ri ni 
söy lə yib lər.

Hüseyn Cavid – 140
al qı mız ta ri xin ən ağır, 
keş mə keş li dövr lə-
rin də be lə mil li-mə-

sər vət dir. Hər bir in san və 
hər bir mil lət, ilk növ bə də, 
ma lik ol du ğu bu sər və tə sa hib 
çıx ma lı, men ta li te ti ni, mə də-

Öl kə mi zə rəh bər li yi nin hər iki döv rün də mil li-

Ədib bu söz lə ri 1912-
ci il də yaz mış dı. Hə lə 
nə Ru si ya da 1917-ci il 

in qi la bı baş ver miş di, nə 

vic da nı na xə ya nət et-
mə yən şair 1926-cı il də 

Əmir Tey mur haq qın da 
əsər yaz dı. Bə zi mən bə lər-

də “Çin giz” əsə ri yaz ma sın dan 
da bəhs olu nur. Ca vid əfən di nin şeiri nə 

Tarixi yaddaş, milli-mənəvi 
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Hüseyn Cavid – 140

Zaman-zaman ictimai-siyasi proseslərin 
təsiri ilə ideoloji düşüncəmiz müxtəlif 
təsirlərə məruz qalıb, lakin heç bir 
qüvvə ideoloji təfəkkürümüzü türklük 

qaynağından qopara bilməyib. Cavid 
əfəndi də bütün bunları çox gözəl 

bilirdi və yaradıcılığında böyük sevgi və 
məsuliyyətlə əks etdirirdi...
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26 okt yabr 1925 – Ta nın mış rəs sam Əş rəf Mu rad oğ lu Mu rad 
(1925 – 11.3.1979) Ba kı da ana dan olub. Avan qard və non kom for-
mist cə rə yan la rın nü ma yən də si ki mi ta nı nıb, da ha çox port ret və 
na tür mort janr la rın da əsər lər çə kib.

26 okt yabr 1982 – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi – res-
pub li ka nın rəh bə ri Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə bö yük ədib Hü-
seyn Ca vi din (1882-1941) nə şi Ru si ya nın İr kutsk vi la yə tin dən gə-
ti ri lə rək Nax çı van da dəfn edi lib.

26 okt yabr 1983 – Xalq ar tis ti, violon çel ifa çı sı Sa bir Hü sey nə li 
oğ lu Əli yev (9.5.1928 – 1983) və fat edib. Mil li violon çel ifa çı lı ğı 
sə nə ti nin əsa sı nı qo yub, Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın 
pro fes so ru olub.

26 okt yabr 2000 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ka man dar 
Hə mid oğ lu Əfən di yev (21.10.1932 – 2000) və fat edib.

26 okt yabr 2013 – Əmək dar ar tist To fi q Əş rəf oğ lu Qаrа yev 
(2.7.1953 – 2013) və fat edib. Ağ dam Döv lət Dram Teat rı nın akt-
yo ru olub.

26 okt yabr 2014 – Ya zı çı, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Cə mil 
Adil oğ lu Əli bə yov (5.12.1927 – 2014) və fat edib. “Azər bay can-
fi lm”in di rek to ru olub. Rus di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib.

26 okt yabr 2017 – Xalq ar tis ti Ra fi q Ey yub oğ lu Hü sey nov 
(4.8.1946 – 2017) və fat edib. 30 ilə ya xın Azər bay can Te le vi zi ya-
sı nın apa rı cı dik tor la rın dan olub.

27 okt yabr 1900 – Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti, re jis-
sor, akt yor Mi xail İva no viç Ja rov (1900-1981) Mosk va da do ğu lub. 
Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rın da (1933-1937) ça lı şıb.

27 okt yabr 1931 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si (ba ri ton) Mür səl 
Ta ğı oğ lu Bə di rov (1931 – 26.2.2003) Dər bənd şə hə rin də do ğu-
lub. 1956-cı il dən Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

27 okt yabr 1931 – Əmək dar elm xa di mi, fi  lo sof alim, pro fes sor 
Cə mil Tey mur oğ lu Əh məd li (1931-2010) Gə də bəy ra yo nu nun Sö-
yüd lü kən din də ana dan olub.

27 okt yabr 1932 – Bəs tə kar, Azər bay can mu si qi ta ri xin də ilk 
ro mans la rın müəl li fi  Asəf Zey na lab din oğ lu Zey nal lı (5.4.1909 – 
1932) və fat edib. Ta ma şa la ra mu si qi bəs tə lə yib, Azər bay can da 
uşaq mu si qi si re per tuarı nın əsa sı nı qo yub, xalq mah nı la rı nı no ta 
alıb.

27 okt yabr 1936 – Xalq ar tis ti, ta nın mış dik tor Sa bir Məm məd 
oğ lu Ələs gə rov (1936 – 20.11.2020) Tifl  is də do ğu lub. Azər bay can 
Ra diosu və  Te le vi zi ya sı nın baş dik to ru olub.

27 okt yabr 1937 – İc ti mai xa dim, dip lo mat, Azər bay can mü ha-
ci rət ta ri xi nin təd qi qat çı sı  Ra miz Abu ta lıb oğ lu Abu ta lı bov (1937 
– 1.1.2022) ana dan olub. 1970-80-ci il lər də SS Rİ-nin UNES CO-
da kı nü ma yən də li yin də  ça lı şıb, 1992-2004-cü il lər də Azər bay ca-
nın təş ki lat da daimi nü ma yən də si olub.

28 okt yabr 1911 – Xalq ya zı çı sı, dra ma turq, ic ti mai xa dim, 
So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Mir zə Əj dər oğ lu İb ra hi mov (1911 – 
17.12.1993) Cə nu bi Azər bay ca nın Sə rab şə hə ri ya xın lı ğın da kı 
Evə kən din də ana dan olub. Əsər lə ri: “Gə lə cək gün”, “Bö yük da-
yaq” (ro man lar), “Hə yat”, “Kənd çi qı zı” (pyes lər) və s. Azər bay can 
SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin səd ri (1954-1958) olub,  müx tə-
lif il lər də Ya zı çı lar Bir li yi nə rəh bər lik edib.

28 okt yabr 1927 – Ta nın mış tar zən Şi rin Mə şə di Hü seyn oğ lu 
Axun dov (1878 –1927) və fat edib. Bir çox us tad xa nən də lə ri mü-
şa yiət edib.

Dünya
26 okt yabr 1819 – Yə hu di əsil li Da ni mar ka ya zı çı sı, dra ma turq 

Myer Qoldş midt (Meir Aron Goldsch midt; 1819–1887) ana dan 
olub.

26 okt yabr 1842 – Məş hur rus ba ta list rəs sa mı Va si li Va sil ye viç 
Ve reş şa gin (1842–1904) ana dan olub. Əsər lə ri: “Mü ha ri bə nin tən-
tə nə si”, “Tey mur lən gin qa pı la rı” və s.

27 okt yabr 1449 – Bö yük türk (öz bək) mü tə fək ki ri, ast ro-
nom və ri ya ziy yat çı, döv lət xa di mi Mə həm məd Ta ra ğay Uluq bəy 
(22.3.1394 – 1449) və fat edib.

27 okt yabr 1782 – İtal yan bəs tə ka rı, məş hur sk rip ka çı Nik ko lo 
Pa qa ni ni (Nic co lo Pa ga ni ni; 1782 – 27.5.1840) ana dan olub.

27 okt yabr 1883 - Lit va ədə biy ya tın da ro man tiz min gör kəm li 
nü ma yən də si, şair və dra ma turq Mi ko las Vayt kus (My ko las Vait-
kus; 1883-1973) ana dan olub.

28 okt yabr Bey nəl xalq Ani ma si ya Gü nü dür (In ter na tional Ani-
ma tion Day). 1892-ci ilin 28 okt yab rın da fran sa lı ix ti ra çı rəs sam 
Emil Re no ek ran da ilk ani ma si ya len ti ni nü ma yiş et di rib.

28 okt yabr 1936 – Məş hur uk ray na lı teatr re jis so ru, Uk ray na-
nın və Ru si ya nın Xalq ar tis ti Ro man Qri qor ye viç Vit yuk (1936 – 
17.11.2020) ana dan olub.

28 okt yabr 1957 – Tür ki yə mü ğən ni si, bəs tə kar Əh məd Qa ya 
(1957 – 16.11.2000) Ma lat ya da ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

26-28 oktyabrXatirə təqvimi

Yazıçılar Birliyinin XIII qurultayına
330 nümayəndə seçilib

Xə bər ve ril di yi ki mi, 
Azər bay can Ya zı çı lar 
Bir li yi nin (AYB) XIII Qu-
rul ta yı okt yab rın 26-da 
ke çi ri lə cək.

Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da ger çək lə şə cək 
qu rul tay da AYB-nin də və ti 
ilə Tür ki yə, Ru si ya, Lit va, 
İs rail, Pa kis tan, Gür cüs-
tan, Al ma ni ya, İraq, Be la rus və İran dan 20-dən çox qo na ğın iş ti rak 
edə cə yi də göz lə ni lir.

Qu rul tay nü ma yən də lə ri nin si ya hı sı okt yab rın 22-də qu ru mun 
say tın da dərc edi lib.

Mə lu mat da diq qə tə çat dı rı lır ki, AYB-nin XII Qu rul ta yın da qə bul 
olun muş Ni zam na mə si nə gö rə, növ bə ti qu rul ta ya nü ma yən də lər 
aşa ğı da gös tə ri lən qay da ilə  se çi lir: AYB-nin rəh bər li yi (sədr, bi-
rin ci ka tib, səd rin müavi ni, ka tib lər), Ağ saq qal lar Şu ra sı nın üzv lə ri 
(Xalq şair lə ri, Xalq ya zı çı la rı, AMEA-nın hə qi qi və müx bir üzv lə ri), 
bun dan əv vəl ki qu rul tay da se çil miş AYB İda rə He yə ti nin üzv lə ri, 
Gənc lər Şu ra sı nın üzv lə ri, sek si ya la rın və re gional böl mə lə rin rəh-
bər lə ri, qu rul ta ya AYB-nin sek si ya la rın da və yer li böl mə lə rin də (o 
cüm lə dən Nax çı van Ya zı çı lar Bir li yin də) se çi lən (hər on nə fər dən 
bi ri ola raq) di gər nü ma yən də lər.

Bu qay da üz rə XIII qu rul ta ya AYB rəh bər li yi – 6 nə fər (sədr Anar, 
bi rin ci ka tib Çin giz Ab dul la yev, səd rin müavi ni Rə şad Mə cid, ka tib-
lər El çin Hü seyn bəy li, Sə lim Ba bul laoğ lu, İl qar Fəh mi), Ağ saq qal-
lar Şu ra sı nın üzv lə ri – 19 nə fər, İda rə He yə ti nin üzv lə ri – 24 nə fər, 
Gənc lər Şu ra sı nın üzv lə ri – 21 nə fər, sek si ya rəh bər lə ri – 6, böl mə 
rəh bər lə ri – 19 və böl mə lər dən və sek si ya lar dan se çi lən lər də əla-
və olun maq la ümu mi lik də 330 nə fər nü ma yən də müəy yən lə şib.

Xa tır la daq ki, AYB-nin XII qu rul ta yı 2014-cü il iyu nun 17-də ke-
çi ri lib. Hə min qu rul ta ya 439 nə fər nü ma yən də nin se çil di yi, 364 
nə fə rin qey diy yat dan ke çə rək təd bir də iş ti rak et di yi bil di ril miş di. 
Həm çi nin qu rul ta ya 20-dən çox öl kə dən 60-dək qo naq qa tıl mış dı.

Ki no kol lek tiv əmə yin məh-
su lu dur. Ek ran əsər lə ri nin 
ide ya-bə dii fik ri nin ta mam-
lan ma sın da, kom po zi si ya 

tam lı ğı nın tə min olun ma sın da 
rəs sam (qu ru luş çu, qrim, ge-
yim) əmə yi nin də mü hüm ye ri 
var. Döv rə aid ek ran ob raz la rı nın, 
ələl xü sus ge yim lə ri nin düz gün ha-
zır lan ma sı akt yor ifa sı nın dol ğun lu ğu-
na, ha di sə lə rin inan dı rı cı lı ğı na rə vac 
ve rir, film lə rin ba xım lı lı ğı nı ar tı rır. 

Yük sək sə nət kar lıq key fi y yə-
ti hə ya ta fərq li ba xış dan, ət raf 
mü hi tə olan bö yük diq qət dən, 
in san la ra sev gi dən ya ra nır. 
Xalq rəs sa mı Bə du rə Əf qan lı nın 
gö zəl lik lə ri vəsf edən zən gin, çox-
şa xə li ya ra dı cı lı ğı da in san lıq mis-
si ya sı na xid mət et mək is tə yin dən 
irə li gə lib. Mil li teatr və ki no sə nə-
tin də ki ço xil lik fəaliy yə ti müx tə lif 
möv zu lu ta ma şa la rın və fi lm lə rin 
uğur lu alın ma sı na zə min ya ra dıb. 

Bə du rə Mə lik qı zı Əf qan lı 
(Ağa ma lo va) 1912-ci il okt yab rın 
25-də Ba kı da dün ya ya göz açıb. 
Ata sı döv rü nün ge niş dün ya gö-
rüş lü zi ya lı la rın dan olub, Ba kı 
Du ma sın da baş mü ha sib iş lə yib. 
Rəsm çək mə yi, mü ta liəni se vən 
Mə lik Ağa ma lov döv rü nün boz 
mü hi tin dən qur tul ma ğın ye ga nə 
yo lu nun yal nız elm də, təh sil də, 
mə də ni mü hi tin tə şək kü lün də 
ola ca ğı nı yax şı bil di yin dən öv-
lad la rı na da ədə biy ya tı, in cə sə-
nə ti sev di rib. 

Ailə mə də niy yə ti öv lad la ra tə-
sir siz ötüş mə yib, işıq lı tə fək kür lü 
va li deyn lə rin tə lim-tər bi yə si nə-
ti cə siz qal ma yıb. Ailə nin bö yük 
qı zı Səy ya rə hey kəl tə raş lıq la 
məş ğul olub. Bə du rə isə əv vəl-
cə Ba kı Pe da qo ji Tex ni ku mu na 
da xil ol sa da (1929), son ra dan 
rəs sam ol maq ar zu su ilə Ba kı 
Rəs sam lıq Mək tə bi nə qə bul olub 
(1931), qra fi  ka şö bə sin də təh sil 
alıb. 

Gör kəm li akt yor Rza Əf qan-
lı ilə ailə hə ya tı qur ma sı Bə du rə 
xa nı mın teatr la əla qə si ni da ha da 
ge niş lən di rib. İki il ər zin də Türk-
mə nis ta nın pay tax tı Aş qa bad da-
kı teat ra baş re jis sor tə yin olu nan 
Rza Əf qan lı ora da akt yor ki mi də 
ça lı şıb, Bə du rə xa nım isə teat rın 
qu ru luş çu və ge yim rəs sa mı ki mi 
fəaliy yət gös tə rib. Son ra 1940-
1960-cı il lər də Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da qu ru luş çu rəs-
sam iş lə yib. Azər bay can Döv lət 
Rus Dram Teat rı nın ta ma şa la rı, 
həm çi nin ope ra, rəqs an samb lı 
və bə dii öz fəaliy yət kol lek tiv lə ri 
üçün də ge yim es kiz lə ri çə kib.

Gö rün dü yü ki mi, məh sul dar 
ya ra dı cı lı ğı Azər bay can teat rı-
nın in ki şaf döv rü nə tə sa düf edən 

Bə du rə 
xa nım müx tə lif teatr-

lar da pe şə kar lıq nü ma yiş et di rib, 
sə nət sev gi si ni bən zər siz ya ra-
dı cı lıq nü mu nə lə ri ilə təs diq lə yib. 
Döv rün mə də ni mü hi tin də mü-
hüm rol oy na yan rəs sam la rın (Ta-
hir Sa la hov, Sət tar Bəh lul za də, 
Toğ rul Nə ri man bə yov və b.) tez-
tez on la ra qo naq gəl mə si, ya ra dı-
cı lıq mü za ki rə lə ri Bə du rə xa nı mın 
sə nət eş qi ni da ha da ar tı rıb, sə-
nət is ti qa mə ti ni də qiq ləş di rib. 

Daim ya ra dı cı lıq ax ta rı şın da 
olan rəs sam 1960-cı il dən “Azər-
bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da 
ge yim üz rə rəs sam ki mi fəaliy-
yət gös tə rib. Yad daş lar da iz sa-
lan məş hur ek ran per so naj la rı nın 
(Qa zan xan, Alp Aruz, Ca han dar 
ağa, Qa tır Məm məd və b.) li bas-
la rı nın ha zır lan ma sın da əhə miy-
yət li rol oy na yıb, ma raq lı es kiz lə ri 
əsa sın da hər döv rə aid əl bə sə lər 
ti ki lib.

Ki no da iş lə yən ge yim rəs sa mı 
sa vad lı ol maq la ya na şı, ge niş 
dün ya gö rü şü nə ma lik ol ma lı-
dır. Bə du rə xa nı mın ki no fəaliy-
yə ti nə nə zər sa lan da müx tə lif 
dövr lə ri əha tə edən ha di sə lə rin 
per so naj la rın fər di xü su siy yət lə-
ri ni bə yan edən ge yim lər lə har-
mo ni ya təş kil et di yi ni gö rü rük. 
Rəs sa mın es kiz lə ri əsa sın da 
ha zır la nan ge yim lər öz döv rü-
nün mü hi ti ni xa rak te ri zə edir, 
in san la rı haq qın da tə səv vü rü-
mü zü də qiq ləş di rir. 

Bə du rə xa nı mın ki no fəaliy-
yə ti gör kəm li ki no re jis sor Hü-
seyn Se yid za də nin “Ko roğ lu” 
fi lm-das ta nı ilə baş la yır. Məş hur 
xalq das ta nı nın ek ran va rian tın-
da döv rün pro to tip lə ri ni can lan-
dı ran akt yor la rın li bas la rı hə yat 
möv qe lə ri ni, so sial du rum la rı nı, 
kim li yi ni xa rak te ri zə edir. 

Re jis sor ide ya sı nın, həm çi nin 
das ta nın bə dii tə cəs sü mü nün ta-
ma şa çı ya dol ğun, inan dı rı cı çat-

dı rıl ma sın da bi la va si tə rol 
oy na yan ge yim lər ek ran 
ha di sə lə ri nin ger çək li yi ni, 

per so naj la rın real lı ğı nı dik tə 
edir. Fil min qəh rə man la rın dan 

Ko roğ lu nun, Hə sən xa nın, əyan-
la rın, sa ray da ya şa yan qa dın la rın, 
rəq qa sə lə rin, da yə nin, ko sa Sə-
fə rin, də mir çi lə rin, dö yüş çü lə rin 
ge yim lə ri hə yat möv qe lə ri ilə ya-
na şı mə nə vi du rum la rı nı, dü şün cə 
tərz lə ri ni xa rak te ri zə edir, ün siy yət 
və mü na si bət for ma la rı na ay dın lıq 
gə ti rir. Bə du rə xa nı mın pe şə bil gi-
si ilə sə nət sev gi si nin vəh də ti re-
jis sor ide ya sı nı ta mam la yır, nə ti cə 
eti ba ri lə də fi lm də bit kin, məz mun-
lu kadr lar sı ra la nır. 

Rəs sa mın ça lış dı ğı di gər ek ran 
əsər lə rin də (“Ley li və Məc nun”, 

“Də li Kür”, “Bö yük da yaq”, “Se-
vil”, “Də də Qor qud”, “O qı zı ta pın”, 
“Qa tır Məm məd”) də ge yim lər 
fərq li dövr lə rin ab-ha va sı nı çat dı-
rır, ha di sə lər və ob raz lar haq qın da 
dol ğun mə lu mat əl də et mə yi mi zə 
im kan ya ra dır. Ek ran per so naj-
la rı nın ge yim lə ri məz mu nu ta-
mam la dı ğı na, ob raz la rın fər di xü-
su siy yət lə ri ni təs diq lə di yi nə gö rə 
sö zü ge dən fi lm lər ma raq do ğu rur, 
ek ran ta le yi ni uğur la ya şa yır. 

Bə du rə xa nı mın ki no fəaliy yə-
ti nə Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Akif Rüs tə mo vun xa ti rə lə rin də 
də nə zər sa laq: “Bə du rə xa nı-
mı işi nə bö yük sev gi ilə ya na şan 
ge yim rəs sa mı ki mi xa tır la yı ram. 
Re jis sor lar onu hə vəs lə fi lm lə ri nə 
də vət edir di lər. Çün ki ona ina nır-
dı lar. Ta ri xi gö zəl bi lir di və fi lm lə rə 
aid döv rü müt ləq araş dı rır dı. Bu na 
gö rə də es kiz lə ri hə mi şə də qiq iş-
lə yir di. Onun la “Se vil” (re jis sor as-
sis ten ti) və “Də də Qor qud” (ikin ci 
re jis sor) fi lm lə rin də iş lə mi şəm. 

Mə lum dur ki, fi lm lə rin ha zır lıq döv-
rün də akt yor lar sı naq çə ki liş lə ri nə 
də vət edi lir. Akt yor lar se çi lən dən 
son ra de kor və ge yim rəs sa mı nın 
es kiz lə ri bə dii şu ra ya təq dim olu-
nur, es kiz lər təs diq lən dik dən son-
ra isə ge yim lə rin ti ki li şi nə baş la nı-
lır dı. Bə du rə xa nım işi nə ol duq ca 
mə su liy yət lə ya na şır dı. Es kiz lə ri 
bir ne çə va riant da iş lə yir di ki, bə dii 
şu ra da təs diq lən sin. 

Yax şı ya dım da dır, o, bə zən sə-
hər dən ax şa ma qə dər çə ki liş lər-
də olur du, ge yim lə rə şəx sən nə-
za rət edir di. Bə zən də atel ye yə 
pal tar la rın ti ki li şi nə nə za rət et mək 
üçün ge dir di. Hər dən yor ğun lu ğu 
hiss olu nur du, am ma üzün dən tə-
bəs süm əs kik ol mur du. Par ça la rı 
si fa riş et mə vax tı ça tan da de yir di 
ki, mən siz ti kiş fab ri ki nə get mə-
yin. Bi zim lə ora ge dir, li bas la-
ra la zım olan par ça la rı se çir di. 
Bə zən də fab rik iş çi sin dən onu 
par ça lar sax la nı lan an ba ra apar-
ma sı nı xa hiş edir di. Ora üst-üs tə 
yı ğıl mış, iş lən mə yən par ça lar-
la do lu olur du. Bə du rə xa nım bir 
çox hal lar da hə min par ça lar dan 
se çir di, ti ki liş üçün si fa riş edir di.
On da se çim və rən ga rəng lik çox 
olur du, həm də büd cə yə sərf edir di. 

Bə du rə Əf qan lı nı çə ki liş mey-
dan ça sı na gə tir mək və ya xud 
atel ye yə apar maq la zım gə lən də 
ev lə ri nə ge dir dik. Bi zi ye diz dir-
mə miş heç ye rə bu rax mır dı. Çox 
ali cə nab, meh ri ban xa nım idi...”. 

Bu yer də fi  lo sof Sə la həd din Xə-
li lo vun bir fi k ri ye ri nə dü şür: “Gö-
zəl li yi gö rə bi lən lə rin öz ya rat dıq-
la rı da gö zəl olur”. Yük sək mə nə vi 
key fi y yət lər in sa nın fəaliy yə ti ni gö-
zəl ləş dir mək lə ya na şı, onun haq-
qın da xa ti rə lə ri də zən gin ləş di rir. 

Bə du rə Əf qan lı 2002-ci il də dün-
ya sı nı də yi şib. Onun ki no fəaliy yə-
ti elə də ge niş ol ma sa da, sə nət 
sev gi si nin ba riz nü mu nə si olan 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da uzun-uza dı 
da nış maq müm kün dür. Məhz bu 
mə na da bi li yi ni, ba ca rı ğı nı ya ra dı-
cı lı ğı na yan sı dan, ek ran əsər lə ri nin 
ta ma şa çı qəl bin də iz sal ma sın da 
mü hüm ro lu olan Bə du rə Əf qan lı-
nın sə nə ti ör nək, xa ti rə si əziz dir...

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Sənəti  örnək,  xatirəsi  əziz
Bədurə Əfqanlı – 110

i no kol lek tiv əmə yin məh-
su lu dur. Ek ran əsər lə ri nin 
ide ya-bə dii fik ri nin ta mam-
lan ma sın da, kom po zi si ya 

tam lı ğı nın tə min olun ma sın da 
rəs sam (qu ru luş çu, qrim, ge-
yim) əmə yi nin də mü hüm ye ri 
var. Döv rə aid ek ran ob raz la rı nın, 
ələl xü sus ge yim lə ri nin düz gün ha-
zır lan ma sı akt yor ifa sı nın dol ğun lu ğu-
na, ha di sə lə rin inan dı rı cı lı ğı na rə vac 
ve rir, film lə rin ba xım lı lı ğı nı ar tı rır. 

Yük sək sə nət kar lıq key fi y yə-

Bə du rə 

Bə du rə xa nı mın ki no fəaliy-
yə ti gör kəm li ki no re jis sor Hü-
seyn Se yid za də nin “Ko roğ lu” 
fi lm-das ta nı ilə baş la yır. Məş hur 
xalq das ta nı nın ek ran va rian tın-
da döv rün pro to tip lə ri ni can lan-
dı ran akt yor la rın li bas la rı hə yat 
möv qe lə ri ni, so sial du rum la rı nı, 
kim li yi ni xa rak te ri zə edir. 

Re jis sor ide ya sı nın, həm çi nin 
das ta nın bə dii tə cəs sü mü nün ta-
ma şa çı ya dol ğun, inan dı rı cı çat-

dı rıl ma sın da bi la va si tə rol 

edir. Fil min qəh rə man la rın dan 
Ko roğ lu nun, Hə sən xa nın, əyan-

la rın, sa ray da ya şa yan qa dın la rın, 
rəq qa sə lə rin, da yə nin, ko sa Sə-

Bədurə Əfqanlı – 110

Mədəniyyət evində Xalq şairi Ramiz Rövşənlə görüş

Ba kı Şə hər Mə də niy yət 
Baş İda rə si nin (BŞM Bİ) 
“Qo na ğı mız var” la yi hə si 
da vam edir. 

La yi hə çər çi və sin də okt yab rın 
23-də Əmir can qə sə bə Mə də niy-
yət evin də müasir Azər bay can 
poezi ya sı nın gör kəm li nü ma yən-
də si, Xalq şairi, es seist, ki nos se-
na rist, tər cü mə çi Ra miz Röv şən-
lə gö rüş ke çi ri lib.

Təd bir də Su ra xa nı Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Əziz Əzi-
zov, BŞM Bİ-nin rəisi İb ra him Əli-
yev, Azər bay can Mət buat Şu ra-
sı nın (AMŞ) səd ri Rə şad Mə cid, 
Mə də niy yət evi nin əmək daş la rı, 
ra yon ic ti maiy yə ti və poezi ya se-
vər lər iş ti rak edib lər.

Əv vəl cə Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Döv lət Him ni səs lən di-

ri lib, öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü 
uğ run da ca nın dan ke çən Və tən 
öv lad la rı nın əziz xa ti rə si bir də qi-
qə lik sü kut la yad edi lib.

Apa rı cı Gü nay Fi ru din qı zı qo-

naq la rı sa lam la ya raq Ra miz 
Röv şə nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da mə lu mat ve rib.

Su ra xa nı Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti nin baş çı sı Əziz Əzi zov, baş 

ida rə nin rəisi İb ra him Əli yev, 
AMŞ-nin səd ri Rə şad Mə cid və 
baş qa la rı şairin bən zər siz ya ra-
dı cı lı ğı nın bü tün nə sil oxu cu lar 
tə rə fi n dən se vil di yi ni vur ğu la yıb-
lar. Qeyd olu nub ki, Ra miz Röv-
şən şeiri oxu cu la ra sev di rən və 
poezi ya ya ye ni lik lər gə ti rən im-
za lar dan dır.

Son ra Xalq şairi ədə biy yat və 
sə nət lə bağ lı qə naət lə ri ni bö lü-
şüb, ye ni şeir lə ri ni oxu yub, iş ti-
rak çı la rın sual la rı nı ca vab lan dı-
rıb.

Ra miz Röv şən poezi ya sı nın 
vur ğu nu olan gənc və yaş lı nəs-
lin nü ma yən də lə ri şairin şeir lə ri ni 
bö yük hə vəs lə səs lən di rib lər.

Son da şair təd bi rin təş ki lat çı la-
rı na və iş ti rak çı la ra tə şək kü rü nü 
bil di rib, oxu cu la rın təq dim et di yi 
ki tab la rı nı im za la yıb. 

“Bas bağrına bu Şaiqi,
ey Vətən!”

Ab  dul  la Şaiqin Mən  zil-
Mu  ze  yi və Ba  kı Mo  dern 
Təh  sil Komp  lek  si 
Ki  tab  xa  na  sı  nın bir  gə 

təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə okt  yab  rın 
21-də “Bey  nəl  xalq Mək  təb 
Ki  tab  xa  na  la  rı Gü  nü”nə həsr 
edil  miş “Bas bağ  rı  na bu 
Şaiqi, ey Və  tən!” ad  lı təd  bir 
ke  çi  ri  lib.

Təd  bir  də mu  ze  yin əmək  daş -
la  rı, Ba  kı Mo  dern Təh  sil Komp -
lek  si  nin tə  lim-tər  bi  yə iş  lə  ri üz  rə 
di  rek  tor müavi  ni Kə  ma  lə Ba  ğı -
ro  va, komp  lek  sin ki  tab  xa  na  sı  nın 
rəh  bə  ri Zi  ba Şah  ba  zo  va, si  nif 
rəh  bə  ri La  lə Məm  mə  do  va, şa -
gird  lər, Pre  zi  dent Ki  tab  xa  na  sı  nın 

baş mü  tə  xəs  si  si Rəx  şa  nə Qu  li -
ye  va, şə  hid Fər  rux Bay  ra  mo  vun 
hə  yat yol  da  şı Nu  ri  də Bay  ra  mo  va 
iş  ti  rak edib  lər.

Ki  tab  xa  na  çı Nər  min Sə  fə  ro  va -
nın apa  rı  cı  lı  ğı ilə ke  çən təd  bir  də 
mu  ze  yin di  rek  to  ru Ül  kər Ta  lıb  za -
də və komp  lek  sin di  rek  tor müavi -
ni Kə  ma  lə Ba  ğı  ro  va çı  xış edə  rək 
ki  tab  la  rın və ki  tab  xa  na  la  rın in -
san  la  rın hə  ya  tın  da ro  lun  dan söz 
açıb  lar.

Son  ra ta  nın  mış zi  ya  lı  la  rın gör -
kəm  li ədib, maarif  çi Ab  dul  la Şaiq 
haq  qın  da fi   kir  lə  ri  nin səs  lən  di  yi 
vi  deoçarx nü  ma  yiş olu  nub. Vi -
deoçarx  da mətn  lər təh  sil komp -
lek  si  nin müəl  lim  lə  ri tə  rə  fi n  dən 
səs  lən  di  ri  lib. Mək  təb  li  lər Ab  dul  la 

Ş ai qin şeir  lə  ri  ni söy  lə  yib, və  tən -
pər  vər  lik ruh  lu mah  nı  lar ifa edib -
lər.

Nu  ri  də Bay  ra  mo  va hə  yat yol -
da  şı – şə  hid Fər  rux Bay  ra  mov  la 
bağ  lı xa  ti  rə  lə  ri  ni bö  lü  şüb.

Son  da Ab  dul  la Şa i qin Mən  zil-

Mu  ze  yi tə  rə  fi n  dən tər  tib və nəşr 
edil  miş ki  tab  lar Ba  kı Mo  dern 
Təh  sil Komp  lek  si ki  tab  xa  na  sı  nın 
və Pre  zi  dent Ki  tab  xa  na  sı  nın nü -
ma  yən  də  lə  ri  nə hə  diy  yə edi  lib. İş -
ti  rak  çı  lar mu  ze  yin eks  po  zi  si  ya  sı 
ilə ta  nış olub  lar.
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
227 il əv vəl...

24 okt yabr 1795-ci il də Pol şa nın (Reç Pos po li ta) 3-cü də fə bö lüş-
dü rül mə si nə dair Ru si ya, Prus si ya və Avst ri ya ara sın da “Pe ter burq 
sa zi şi” im za la nıb. Pol şa nın döv lət ki mi möv cud lu ğu na son qo yu lub. 
Pol şa nın bö lüş dü rül mə si nə dair ön cə ki iki sa ziş 1772 və 1793-cü il lər-
də im za lan mış dı. Nə ti cə də Reç Pos po li ta nın tər ki bi nə da xil olan in di ki 
Lit va, Be la rus və Uk ray na nın bir his sə si Ru si ya nın nə za rə ti nə keç di.

93 il əv vəl...
24 okt yabr 1929-cu il də 

Nyu-York Fond Bir ja sın da 
ABŞ şir kət lə ri səhm lə ri nin 
sü rət lə qiy mət dən düş mə si 
ilə öl kə gö rün mə miş ma liy-
yə böh ra nı na yu var la nıb. 
Ta ri xə “qa ra cü mə ax şa-
mı” adı ilə dü şən bu ha di sə 
Ame ri ka da “bö yük dep res-
si ya”nın baş lan ğı cı ol du. 
Tez lik lə “bö yük dep res si ya” 
ək sər Av ro pa nı da bü rü dü.

77 il əv vəl...
24 okt yabr 1945-ci il də BMT-nin Ni zam na mə si qüv və yə mi nib, 

təş ki lat rəs mən fəaliy yə tə baş la yıb. 1945-ci il iyu nun 26-da San-
Fran sis ko da (ABŞ) ke çi ri lən bey nəl xalq konf rans da qə bul olu nan 
sə nə də 40-dan çox öl kə (o cüm lə dən SS Rİ, ABŞ, Bri ta ni ya) im za at-
mış dı və 29 öl kə nin ra ti fi ka si ya sın dan son ra BMT Baş As samb le ya-
sı nın 1-ci ses si ya sı işə baş la dı. Ha zır da 193 öl kə BMT-nin üz vü dür.

62 il əv vəl...
24 okt yabr 1960-cı il də Qa za xıs tan da kı Bay ko nur kos mod ro-

mun da kos mik ra ke tin sı naq bu ra xı lı şı za ma nı dəh şət li part la yış 
baş ve rib. Nə ti cə də SS Rİ-nin St ra te ji Ra ket Qo şun la rı nın ko man da-
nı mar şal Mit ro fan Ne de lin baş da ol maq la 160 nə fər yük sək hər bi 
za bit və konst ruk tor lar he yə ti hə lak olub.

58 il əv vəl...
24 okt yabr 1964-cü il də Bri ta ni ya nın Mər kə zi Af ri ka da kı müs-

təm lə kə si olan Şi ma li Ro de zi ya Zam bi ya adı al tın da müs tə qil li yi ni 
elan edib.

55 il əv vəl...
26 okt yabr 1967-ci il də İran da Pəh lə vi lər sü la lə si nin so nun cu 

nü ma yən də si – şah Mə həm məd Rza Pəh lə vi tax ta çı xıb. Onun ha-
ki miy yə ti 1979-cu ilə dək çək di və hə min il İs lam in qi la bı nə ti cə sin də 
İran da mo nar xi ya dev ril di.

51 il əv vəl...
25 okt yabr 1971-ci il də Çin Xalq Res pub li ka sı BMT-yə üzv olub. 

ÇXR 1949-cu il də elan edil sə də, uzun müd dət ABŞ-ın ən gə li üzün dən 
BMT-yə qə bul edil mir di. Hə min il xalq in qi la bın dan son ra Qo min dan 
re ji mi nin rəh bər li yi Tay va na qa ça raq ora da “Çin Res pub li ka sı” elan et-
miş di və Va şinq to nun sə yi ilə bu “res pub li ka” BMT-yə qə bul olun muş-
du. 1971-ci ilə dək Tay van (“Çin Res pub li ka sı” adı ilə) BMT-də Çi ni 
təm sil edib. 1966-cı il də Pe ki nin nü və si la hı na ma lik ol ma sı və ziy yə ti 
də yiş di, ÇXR Tay va nın BMT-də ki ye ri ni al dı, üs tə lik TŞ-nin 5 daimi üz-
vün dən bi ri ol du.

30 il əv vəl...
24 okt yabr 1992-ci il də ABŞ Konq re sin də keç miş so vet res pub li ka-

la rı na hu ma ni tar yar dı mı tən zim lə yən qa nu na – “Azad lı ğa Dəs tək Ak-
tı”na 907 say lı dü zə liş əla və edi lib. Er mə ni lob bi si nin tə şəb bü sü ilə qə-
bul edi lən sə nəd Azər bay ca na ABŞ-ın döv lət yar dı mı nı qa da ğan edir di. 
2001-ci ilin so nun da Konq res ABŞ Ad mi nist ra si ya sı nın mü ra ciəti əsa-
sın da onun qüv və si ni da yan dır sa da, dü zə liş rəs mən ləğv olun ma yıb.

25 il əv vəl...
25 okt yabr 1997-ci il də 

Azər bay can nef ti nin Şi mal 
marş ru tu – Ba kı-No vo ros-
siysk (Qa ra də niz) neft 
kə mə ri ilə ix ra cı baş la nıb. 
So vet döv rün də çə ki lən 
bo ru xət ti (uzun lu ğu 800 
km, nəql gü cü il də 5 mil-
yon ton) Çe çe nis tan da kı 
mü ha ri bə sə bə bin dən bir 
ne çə il fəaliy yət siz qal-
mış dı. 1999-cu il də Azər-
bay can nef ti ni dün ya ba za rı na da şı yan ikin ci kə mər – Ba kı-Sup sa 
(Qa ra də niz) işə düş dü.

20 il əv vəl...
23-26 okt yabr 2002-ci il də Mosk va da “Nord-Ost” ter ro ru baş ve rib. 

Okt yab rın 23-də ax şam Mav sar Ba ra ye vin baş çı lı ğı ilə “ölüm kə mə ri” 
bağ la mış 40-a ya xın çe çen mən şə li şəxs dən iba rət dəs tə Dub rov ka 
teatr mər kə zi nə bas qın edə rək “Nord-Ost” mü zik li ni iz lə yən 850-dək 
ta ma şa çı nı gi rov gö tü rüb. Ter ror çu lar Ru si ya qo şun la rı nın Çe çe-
nis tan dan çı xa rıl ma sı nı və Çe çe nis ta nın müs tə qil li yi nin ta nın ma sı-
nı tə ləb edib lər. Müx tə lif dairə lə rin apar dıq la rı da nı şıq lar sa yə sin də 
ter ror çu lar bir ne çə nə fə ri (o cüm lə dən 4 azər bay can lı) bu ra xıb lar. 
Okt yab rın 26-da sə hə rə ya xın xü su si tə yi nat lı la rın  bi na ya “yu xu qa zı” 
bu ra xa raq baş lat dı ğı əmə liy yat nə ti cə sin də ter ror çu lar məhv edi lib. 
Ey ni za man da 130 (rəs mi rə qəm lə rə gö rə) gi rov hə lak olub.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

əvvəli səh. 1-də
AMM-in nəz din də fəaiy yət 

gös tə rən Köv kəb Əli ye va adı na 
“Azər bay can qız la rı” rəqs an-
samb lı mil li rəqs lə ri mi zi ifa edib.

Təd bir də Azər bay can və Öz-
bə kis ta nın mil li ge yim lə rin dən 
iba rət kol lek si ya da nü ma yiş 
et di ri lib. Ge yim lər azər bay can lı 
mo del yer-di zay ner Afaq İs ma yıl-
za də tə rə fin dən ha zır la nıb.

***

“Azər bay can mə də niy yə ti və 
ədə biy ya tı gün lə ri” Öz bə kis ta nın 
Nə vai şə hə rin də da vam edib. 
“Fər had” mə də niy yət sa ra yın da 
ke çi ri lən mə ra sim də Nə vai vi-
la yət rəh bə ri nin müavi ni Sə dul-
lo Mir zo yev təd bir iş ti rak çı la rı nı 
sa lam la ya raq Öz bə kis tan-Azər-
bay can ara sın da gü nü-gün dən 
yük sə lən mü na si bət lər haq qın da 
da nı şıb. O, Nə vaidə ilk də fə təş-
kil olu nan “Azər bay can mə də-
niy yə ti və ədə biy ya tı gün lə ri”nin 

bö yük mə də ni ha di sə ol du ğu nu 
vur ğu la yıb.

AMM-in di rek to ru Sa mir Ab ba-
sov Azər bay can və öz bək xalq-
la rı ara sın da əla qə lə rin daim 
yük sək sə viy yə də ol du ğu nu 
qeyd edib.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko-
mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va 
öl kə lə ri mi zin də rin ta ri xi və or taq 
kök lə rə söy kə nən ya xın lı ğı, mə-
də niy yət və ədə biy yat sa hə sin də 
əla qə lə ri haq qın da da nı şıb.

Xalq ar tis ti Gül ya naq Məm-
mə do va, Əmək dar ar tist Sa hib 
Pa şa za də və “Azər bay can qız-
la rı” rəqs an samb lı nın Nə vaidə ki 
çı xış la rı da al qış lar la qar şı la nıb. 
Azər bay can və Öz bə kis ta nın 
mil li ge yim lə ri “Qa ra bağ şi kəs-
tə”si nin sə da la rı al tın da Nə vai 
Döv lət Uni ver si te ti nin tə lə bə qız-
la rı tə rə fin dən nü ma yiş et di ri lib. 

Öz bə kis tan da “Azər bay can 
mə də niy yə ti və ədə biy ya tı gün-
lə ri” okt yab rın 22-də ba şa ça tıb.

Sankt-Peterburq Beynəlxalq 
Mədəniyyət Forumu bu il də keçirilməyəcək

Bir ne çə də fə er tə lən dik dən son ra 2022-ci ilin no yab rı na 
nə zər də tu tu lan IX Sankt-Pe ter burq Bey nəl xalq Mə də niy yət 
Fo ru mu bu il də ke çi ril mə yə cək.

Bu ba rə də Ru si ya Fe de ra si ya sı Mə də niy yət Na zir li yin dən bil-
di rib lər.

“Möv cud şə rait də Ru si ya Mə də niy yət Na zir li yi fo ru mun ke çi-
ril mə si ni mü na sib say mır və onun tə xi rə sa lın dı ğı nı bil dir mək 
məc bu riy yə tin də dir”, – de yə na zir lik dən mə lu mat ve ri lib.

Fo ru mun 10-12 no yabr ta ri xin də ke çi ril mə si nə zər də tu tul muş-
du.

Xa tır la daq ki, ar tıq üçün cü də fə tə xi rə sa lı nan IX Sankt-Pe ter-
burq Bey nəl xalq Mə də niy yət Fo ru mu nun “fəx ri qo naq öl kə”lə-
rin dən bi ri Azər bay can ol ma lı dır. Azər bay ca nın ənə nə vi ola raq 
qa tıl dı ğı bu fo rum da “fəx ri qo naq öl kə” sta tu sun da iş ti ra kı ba rə-
də qə rar 2018-ci il də qə bul olun muş, bu nun la bağ lı iki öl kə nin 
mə də niy yət na zir lə ri tə rə fin dən bir gə bə ya nat im za lan mış dı.

IX Sankt-Pe ter burq Bey nəl xalq Mə də niy yət Fo ru mu əv vəl cə 
2020-ci ilin, son ra isə 2021-ci ilin no yab rı na tə yin olun sa da, hər 
iki də fə pan de mi ya sə bə bin dən tə xi rə sa lın mış dı. 2022-ci il də isə 
fo ru mun er tə lə mə si nin sə bə bi bey nəl xalq si ya si kon yunk tu ra dır.

Qeyd edək ki, IX Sankt-Pe ter burq Bey nəl xalq Mə də niy yət Fo-
ru mu nun Azər bay can dan sa va yı di gər iki “fəx ri qo naq öl kə”si Al-
ma ni ya və Fran sa ol ma lı idi. Fo ru mun rəh bə ri Ye qor Mosk vin 
bu ba rə də fev ra lın əv və lin də Ru si ya nın mə də niy yət na zi ri Ol qa 
Lyu bi mo va ilə gö rü şün də bil dir miş di. Onun söz lə ri nə gö rə, fo-
ru mun dörd əsas is ti qa mət də – in cə sə nət, mu zey lər və mə də ni 
irs, ki no, həm çi nin kreativ sə na ye is ti qa mət lə rin də təş kil olun-
ma sı nə zər də tu tu lur.

La kin 24 fev ral da Ru si ya nın Uk ray na ya hər bi mü da xi lə si nə 
ca vab ola raq elan edi lən sank si ya lar re ji min də, Al ma ni ya və 
Fran sa nın “fəx ri qo naq”lı ğı bir ya na qal sın, ümu miy yət lə, Qərb 
öl kə lə ri nin bu fo ru ma qa tıl ma sı müm kün de yil.

Təş ki lat çı lar fo ru mu Ru si ya ya dost öl kə lə rin iş ti ra kı ilə ke çir-
mə yi plan laş dır sa da, yə qin bu nun məh dud bir çev rə ola ca ğı 
nə zə rə alı na raq, er tə lə mə qə ra rı ve ri lib.

Ye ri gəl miş kən, 2023-cü il də Sankt-Pe ter burq şə hə ri MDB-nin 
“Mə də niy yət pay tax tı” ola caq. Əgər Ru si ya ət ra fın da bey nəl xalq 
si ya si si tuasi ya dü zəl mə sə, yə qin ki, Ne va sa hi lin də mə də niy yət 
fo ru mu da bu çər çi və də ke çi ri lə cək.

V.Kamal

Tərəvəz yeməkləri ilə rəsm əsərlərinə 
hücum davam edir

Al ma ni ya nın Pots dam şə hə-
rin də ki Bar be ri ni Mu ze yin də 
eko-ak ti vist lər məş hur fran sız 
imp res sionis ti Klod Mo ne nin 
“Ot ta ya la rı” (“Les Mueles”) sil-
si lə sin dən tab lo su nun üzə ri nə 
kar tof pü re si atıb lar.

“Son nə sil” (“Letz te Ge ne ra-
tion”) ad lı eko lo ji təş ki la tın üzv lə-
ri okt yab rın 23-də mu ze yə da xil 
ola raq sə nət əsə ri nə kar tof pü re si 
atıb lar. Son ra isə əl lə ri ni ye rə ya pış dı rıb lar.

Təş ki lat nü ma yən də si nin söz lə ri nə gö rə, on lar bu nun la qlo bal is-
ti ləş mə yə və mə dən çı xar ma sə na ye si nin bu pro se sə tə si ri nə diq qət 
çək mək is tə yib lər.

Bar be ri ni Mu ze yin dən ve ri lən açıq la ma da şü şə ilə ör tül dü yü üçün 
tab lo nun zə də lən mə di yi bil di ri lib.

Bran den burq Po lis De par ta men ti ha di sə ilə əla qə dar sax la nı lan iki 
nə fə rə mül kə mü da xi lə və zi yan vur maq it ti ha mı ilə is tin taq baş la dıb.

“Ot ta ya sı” Klod Mo ne nin məş hur tab lo lar sil si lə si dir. Rəs sa mın bu 
möv zu da otuz əsə ri var və on la rın ək sə riy yə ti mu zey lə rin kol lek si ya-
sın da dır. 2016-cı il də “Ch ris tie’s” hər ra cın da K.Mo ne nin 1891-ci il də 
çək di yi “Ot ta ya sı” rəs mi 81 mil yon dol la ra sa tıl mış dı.

Xa tır la daq ki, iki həf tə ön cə 
Lon don Mil li Qa le re ya sın da kı hol-
land rəs sa mı Vin sent Van Qo qun 
məş hur “Gü nə ba xan lar” tab lo su 
da bən zər hü cu ma mə ruz qal-
mış dı. “Just Stop Oil” (“Ya na ca-
ğı da yan dır”) eko lo ji hə rə ka tı nın 
üzv lə ri “Gü nə ba xan lar” tab lo su na 
to mat şor ba sı at mış dı lar.

“Tə biət, yox sa in cə sə nət da ha 
də yər li dir? Ni yə onu qo ru mur-
su nuz?”, – de yə qış qı ran eko-
ak ti vist lər bu hə rə kət lə ri ilə mil yon lar la in sa nın ac lı ğı na, qı şın çə tin 
ola ca ğı na, in san la rın isin mək və ye mək ara sın da se çim qar şı sın da 
qa la ca ğı na diq qət çək mək is tə dik lə ri ni bil di rib lər. 

Qa le re ya dan be lə van dal hə rə kət lə rə ha zır lıq lı ol duq la rı üçün əsə-
ri şü şə ilə mü ha fi zə et dik lə ri ni, tab lo nun zə rər gör mə di yi ni bil di rib lər.

Özbəkistanda “Azərbaycan mədəniyyəti və 
ədəbiyyatı günləri” başa çatıb

Türk Dövlətləri Təşkilatı nəzdində 
Ortaq Əlifba Komissiyası yaradılıb

Ötən ay Bur  sa  da ke  çi  ri  lən “Türk dün  ya  sı or  taq əlif  ba ça  lış  ta  yı”nda 
(se  mi  nar) Türk Döv  lət  lə  ri Təş  ki  la  tı  na (TDT) təq  dim olu  na  caq mü  hüm 
qə  rar qə  bul edi  lib.  

Türk Dil Qu  ru  mu və TDT-nin əmək  daş  lı  ğı çər  çi  və  sin  də, türk döv -
lət  lə  rin  dən alim  lə  rin iş  ti  ra  kı ilə ger  çək  lə  şən se  mi  nar  da or  taq əlif  ba  ya 
ke  çi  din sü  rət  lən  di  ril  mə  si və tət  bi  qi  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nin va  cib  li  yi 
vur  ğu  la  nıb.  

Mə  lu  ma  ta gö  rə, se  mi  nar  da TDT nəz  din  də Or  taq Əlif  ba Ko  mis  si  ya -
sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı qə  ra  ra alı  nıb. 

Qə  ra  ra əsa  sən, türk döv  lət  lə  ri  nin hər bi  rin  dən 2 nü  ma  yən  də  nin yer 
ala  ca  ğı ko  mis  si  ya or  taq əlif  ba ilə bağ  lı TDT Ağ  saq  qal  lar Şu  ra  sı  na 
he  sa  bat ha  zır  la  ya  caq. Ko  mis  si  ya  nın ilk ic  la  sı Qır  ğı  zıs  tan  da ke  çi  ri-
lə  cək. 

Qeyd edək ki, “Türk dün  ya  sı or  taq əlif  ba ça  lış  ta  yı” 26 sent  yabr – 
Türk Di  li Bay  ra  mı  nın 90-cı il  dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə ke  çi  ril  miş  di. Tür -
ki  yə Cüm  hu  riy  yə  ti  nin qu  ru  cu  su Mus  ta  fa Ka  mal Ata  tür  kün tə  li  ma  tı ilə 
ger  çək  lə  şən Bi  rin  ci Türk Dil Qu  rul  ta  yı  nın açı  lış gü  nü (1932-ci il 26 
sent  yabr) öl  kə  də Türk Di  li Bay  ra  mı ki  mi qeyd olu  nur.

MehparəSultanova 
Ankara

“Mərmər soyuğu” Tallinndə festivalda nümayiş olunacaq
Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə “Azər bay can film” Ki nos tu di-
ya sı, İc ti mai TV, Ba kı Me dia Mər kə zi və Fran sa nın “Ari zo na Films” 
şir kə ti nin bir gə is teh sa lı olan “Mər mər so yu ğu” tam met raj lı bə dii 
fil mi “PÖFF | Tal linn Black Nights” (“Qa ra Ge cə lər”) Film Fes ti va lı nın 
əsas mü sa bi qə proq ra mı na da xil edi lib.

Av ro pa nın ən bö yük film fes ti-
val la rın dan olan “PÖFF | Tal linn 
Black Nights” bu il 11-27 no yabr 
ta ri xin də ke çi ri lə cək.

Fes ti va lın əsas mü sa bi qə 
proq ra mın da ilk də fə Azər bay can 
fil mi iş ti rak edir. “Mər mər so yu ğu” 
fes ti va lın əsas mü sa bi qə proq-

ra mın da yer alan 23 ek ran əsə-
rin dən bi ri dir və bu, fil min dün ya 
prem ye ra sı dır. “Mər mər so yu ğu” 
uğur suz rəs sam və sev gi li si nin 
qa rı şıq mü na si bət lə rin dən bəhs 
edir. Məh bəs dən evə qa yı dan ata 
ən ra di kal yol lar la oğ lu nun hə ya-
tı na mü da xi lə et mə yə ça lı şır.

Fil min sse na ri müəl lif ə ri Asif 
Rüs tə mov və Roelof Jan Min-
ne boo (Hol lan di ya), qu ru luş çu 
re jis so ru Asif Rüs tə mov, təs vir 
re jis sor la rı Ok tay Na ma zov və 
Adil Ab ba sov, qu ru luş çu rəs sa-
mı Ra fiq Nə si rov, ge yim rəs sa-
mı Şa hin Hə sən li, qrim rəs sa mı 
Elb rus Va hi dov, pro dü se ri Fa riz 
Əh mə dov, kreativ pro dü se ri İra-
də Ba ğır za də dir.

Əsas rol la rı El şən Əs gə rov, 
Na tə van Ab bas lı və Qur ban İs-
ma yı lov ifa edir lər.

İrlandiyanın məşhur rəqs şousu Bakıda 

No yab rın 2-də Hey dər Əli yev Sa ra yı nın səh nə sin də müasir döv-
rün ən gö zəl İr lan di ya şoula rı nın üç lü yü nə da xil olan “Rhythm of 
the Dan ce” ad lı əf sa nə vi rəqs şousu təş kil olu na caq.

Ba kı da ilk də fə təq dim olu na caq proq ram da ta ma şa çı la rı kelt 
me lo di ya la rı, İr lan di ya ste pin dən, can lı mu si qi dən və so list lə rin 
hey ra ne di ci ifa sın dan iba rət fü sun kar rəqs şousu göz lə yir.

İna nıl maz hə rə kət ener ji si, də qiq lik və sinx ron luq, xalq ele ment-
lə ri nin müasir me qa po lis ritm lə ri ilə bir ləş mə si – bü tün bun lar 
“Rhythm of the Dan ce” rəqs şousu nu dün ya nın ən məş hur sə nət 
la yi hə lə rin dən bi ri nə çe vi rib.
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