
Xə bər ver di yi miz ki mi, 1-5 no yabr ta ri xin-
də Tür ki yə nin Bur sa şə hə rin də 2-ci Də də 
Qor qud Türk Dün ya sı Film Fes ti va lı ke çi ri-
lir. İlk də fə ötən il İs tan bul da ger çək lə şən 
fes ti va lın bu il dən eti ba rən “Türk Dün ya sı-
nın Mə də niy yət Pay tax tı” olan şə hər lər də 
ke çi ril mə si qə ra ra alı nıb. “Türk Dün ya sı nın 
Mə də niy yət Pay tax tı” Bur sa dan son ra 
2023-cü il də fes ti va lı bu sta tus la Azər-
bay ca nın Şu şa şə hə ri qə bul edə cək.

Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı, Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə-
si, Bey nəl xalq Si ne ma Dər nə yi, TÜRKSOY 
və di gər qu rum la rın dəs tə yi ilə ər sə yə gə lən 
fes ti val da Azər bay can da iş ti rak edir.

Təş ki lat ko mi tə si nin mə lu ma tı na gö rə, fes-
ti va la Azər bay can, Öz bə kis tan, Qır ğı zıs tan, 
Qa za xıs tan, Türk mə nis tan, elə cə də Şi ma-
li Kipr, Ru si ya Fe de ra si ya sı nın türk kö kən li 
mux tar res pub li ka la rı ol maq la – ümu mi lik də 
150-dən çox qo naq, həm çi nin Tür ki yə nin 
fi lm sek to ru nun 200-dək təm sil çi si qa tı lıb.

Ata türk Konq res Mə də niy yət Mər kə zin də 
baş la yan fes ti val çər çi və sin də no yab rın 4-də 
“Öz bək Ki no su Gü nü” də təş kil edi lə cək. 

Həm çi nin fes ti val da Tür ki yə Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi, Azər bay can Mə də niy yət 
Na zir li yi, Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə si və 
TÜRK SOY-un əmək daş lı ğı ilə “Fik rət Əmi ro-
vun 100 il li yi və Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət 
Pay tax tı Bur sa” ad lı kon sert dü zən lə nə cək. 
Xa tır la daq ki, 2022-ci il TÜRK SOY tə rə fi n-
dən Azər bay ca nın bö yük bəs tə ka rı nın şə rə-

fi  nə “Fik rət Əmi rov İli” elan edi lib.
Fes ti va lın proq ra mın da tam met raj lı bə dii 

fi lm ya rış ma sı na 10, sə nəd li fi lm ya rış ma sı-
na isə 14 ek ran əsə ri qa tı lıb.

Bu sı ra da Azər bay can dan Xalq ar tis ti, ki-
no re jis sor Va qif Mus ta fa ye vin “Hə yat, de yə-
sən, gö zəl dir” bə dii fi l mi nin dün ya prem ye ra-
sı da ola caq. Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi 
ilə C.Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” Ki nos-
tu di ya sın da is teh sal olu nan fi lm 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də Azər bay ca nın qa zan-
dı ğı Zə fə rə həsr edi lib. Fil min sse na ri si ni re-
jis sor özü ya zıb.

Bun dan əla və, mü sa bi qə proq ra mın da re-
jis sor Tey mur Şa hin oğ lu nun “Da lan” sə nəd li 

fi l mi də yer alıb. Sse na ri müəl li fi  jur na list Şa-
hin Ha cı yev olan 90 də qi qə lik fi lm də Er mə nis-
tan-Azər bay can mü na qi şə si nin ötən əs rin əv-
vəl lə ri nə ge dib çı xan kök lə ri və sə bəb lə rin dən 
bəhs olu nur.

Fes ti va lın mü sa bi qə dən kə nar “Ta ri xi pa-
no ram” proq ra mın da Azər bay can ki no sun da 
məx su si ye ri ola “Də li Kür” (1969, re jis sor 
Hü seyn Se yid za də, sse na ri müəl li fi  İs ma yıl 
Şıx lı) fi l mi bər pa olun muş ver si ya da, “Ca-
ri in san mən zə rə lə ri” proq ra mın da isə “Otel 
ota ğı” (1998, re jis sor Ra sim Oca qov, sse na ri 
müəl li fi  Anar) fi lm lə ri ki no se vər lə rin gö rü şü nə 
gə lə cək.
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“Gül və 
zəhər” 
tamaşasına 
ictimai baxış

səh. 4

Qoruqlar arasında təcrübə
mübadiləsi və qarşıda duran vəzifələr

müzakirə olunub

səh. 4

“Yeni 
adlar”da 
piano və 
violonçelin 
dueti

səh. 5

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

Azərbaycan-Əlcəzair münasibətlərində 
yeni mərhələ 

Xə bər ve ril di yi ki mi, 1-2 no yabr ta rix lə rin də Əl cə zair də Ərəb 
Döv lət lə ri Li qa sı nın 31-ci Sam mi ti ke çi ri lir. Əl cə zair Xalq De-
mok ra tik Res pub li ka sı 4-cü də fə ərəb döv lət lə ri nin zir və top-
lan tı sı na ev sa hib li yi edir. 

1945-ci il də tə sis edi lən Ərəb Döv lət lə ri Li qa sı nın 22 üz vü var. 
Təş ki la tın mən zil-qə rar ga hı Mi sir də (Qa hi rə) yer lə şir. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev Qo şul ma-
ma Hə rə ka tı nın (QH) səd ri sta tu sun da fəx ri qo naq qis min də sam-
mi tə də vət olu nub. Zir və top lan tı sı na BMT və İs lam Əmək daş lıq 
Təş ki la tı baş ka tib lə ri nin də fəx ri qo naq qis min də də vət edil mə si 
Azər bay can li de ri nin QH səd ri ki mi bey nəl xalq, o cüm lə dən İs lam 
dün ya sın da yük sək nü fu zu nu sü but edir.

Mə lu mat üçün bil di rək ki, Əl cə zair əra zi si nin bö yük lü yü nə gö rə 
ərəb dün ya sın da və Af ri ka İt ti fa qın da ən bö yük öl kə dir. Əl cə zair 
əhə miy yət li tə bii qaz (dün ya da 4-cü) və neft (dün ya da 9-cu) ix ra-
cat çı sı dır.

davamı səh. 2-də

Maestro Rauf Abdullayevin
85 yaşı tamam oldu 

Xalq ar tis ti, Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin bə dii rəh-
bə ri və baş di ri jo ru Rauf Ab dul la ye vin okt yab rın 29-da 85 ya şı 
ta mam ol du.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin okt yab rın 28-də im za la dı ğı sə rən cam-
la Rauf Can ba xış oğ lu Ab dul la yev Azər bay can mu si qi mə də niy-
yə ti nin in ki şa fın da bö yük xid mət lə ri nə gö rə 1-ci də rə cə li “Əmək” 
or de ni ilə təl tif edi lib.

səh. 5

II Qarabağ müharibəsinin azyaşlı 
qurbanlarının xatirəsi Mexikoda anılıb

Azər bay ca nın Mek si ka da kı Sə fir li yi bu öl kə nin ən əla mət dar 
mil li gün lə rin dən sa yı lan, və fat et miş in san la rı yad et mək üçün 
qeyd olu nan Xa ti rə Gü nü (Día de Muer tos) mü na si bə ti lə pay-
taxt Me xi ko da kı təd bir lər də iş ti rak edib.

səh. 2

“Əcdadların izi ilə”
Əməkdar rəssam Ülviyyə Həmzəyevanın fərdi sərgisi keçirilib

Mu zey Mər kə zin də okt yab rın 28-də Mə-
də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə Nax çı van 
Mux tar Res pub li ka sı Rəs sam lar Bir li yi nin 
səd ri, Mil li Məc li sin de pu ta tı, Əmək dar 
rəs sam Ül viy yə Həm zə ye va nın “Əc dad la-
rın izi ilə” ad lı fər di sər gi si nin açı lı şı ke çi ril di.

Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya-
sı nın pro rek to ru, Xalq rəs sa mı Səl hab Məm-
mə dov bil dir di ki, bu gün sər gi ni zi ya rət edən 
hər kəs rəs sa mın sə nə ti ilə onun duy ğu la rı-
nı se zə cək. O, Və tə ni nə bağ lı rəs sam dır və 
mə də niy yət pay tax tı mız Şu şa ya həsr et di yi 
rəsm əsə ri ni iz lə yən də bir da ha onun tor pa ğa, 
xal qa, mil li amal la ra bağ lı lı ğı nı gö rə bi li rik. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin Mu zey, qa le re ya 
və sər gi lər şö bə si Mu zey və da şı nar mə də-

ni irs sek to ru nun mü di ri Al tun Mi ka yıl lı rəs-
sa mın əsər lə rin də mil li kök lə rə bağ lı lıq, xalq 
fəl sə fə si və mi fo lo ji mo tiv lə rin üs tün lük təş kil 
et di yi ni de di. 

AMEA-nın pre zi den ti, aka de mik İsa Hə-
bib bəy li rəs sa mı sər gi mü na si bə ti lə təb rik 
edə rək bil dir di ki, əsər lə rin də ki sü jet və 
kom po zi si ya, mi fo lo ji ob raz lar və mo tiv lər, 
mil li də yər lə ri mə na lan dı ran sim vo li ka, qu-
ra ma par ça la rı – ha mı sı bir yer də Ül viy yə 
Həm zə ye va sə nə ti nin fər di özü nə məx sus-
lu ğu nu müəy yən edir. Rəsm əsər lə rin dən 
ay dın gö rü nür ki, Ül viy yə Həm zə ye va çox-
əsr lik Azər bay can təs vi ri sə nə tin də heç bir 
sə nət ka ra bən zə mə yən fərq li və fər di üs lu-
ba ma lik ori ji nal rəs sam dır. Onun mi niatür-
lə ri mi fo lo ji mo tiv lər, xalq sə nə ti ör nək lə ri və 
müasir hə yat fəl sə fə si üzə rin də kök lən miş 
fərq li sə nət ha di sə si dir.

davamı səh. 5-də

“Vətən müharibəsi tarixi.
Şəxsiyyət faktoru” kitabı müzakirə edilib

Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti ilə AMEA A.Ba kı xa nov adı na Ta rix 
İns ti tu tu nun bir gə nəş ri olan “Və tən mü ha ri bə si ta ri xi. Şəx siy yət 
fak to ru” (Azər bay can, rus və türk dil lə rin də) ki ta bı çap dan çı xıb. 

No yab rın 1-də M.F.Axund za də adı na Azər bay can Mil li Ki tab xa-
na sın da şan lı Zə fə ri mi zin il dö nü mü nə həsr olun muş nəş rin mü za-
ki rə si ke çi ri lib.

Təd bir Mə də niy yət Na zir li yi, Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti və Mil-
li Ki tab xa na nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib. Və tən mü ha ri-
bə si şə hid lə ri nin əziz xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad edi lib.

Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru, pro fes sor Kə rim Ta hi rov çı xış 
edə rək bil di rib ki, ki tab da ha di sə lər bi la va si tə iş ti rak çı la rın di lin-
dən nəql olu nur. Üç dil də nəşr edi lən ki ta bın di gər xa ri ci dil lər də 
də çap edil mə si nə zər də tu tu lur.

davamı səh. 2-də

Fikrət Əmirovun 100 illiyi UNESCO-da qeyd olunacaq
2022-ci il də dün ya şöh rət li Azər bay can 
bəs tə ka rı Fik rət Əmi ro vun (1922–1984) 
ana dan ol ma sı nın 100 il li yi ta mam olur 
və yu bi le yə həsr edil miş sil si lə təd bir lər 
ke çi ri lir.

Mə lum ol du ğu ki mi, ötən il (9-24 no yabr) 
Pa ris də ke çi ri lən UNES CO-nun 41-ci Baş 
Konf ran sı çər çi və sin də Fik rət Əmi ro vun 100 
il li yi təş ki la tın 2022-2023-cü il lər üz rə yu bi-
ley lər proq ra mı na da xil edi lib.

No yab rın 3-də Azər bay can Res pub li ka-
sı Mə də niy yət Na zir li yi nin və UNES CO-nun 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Pa ris də, UNES CO-nun 

mən zil-qə rar ga hı nın kon sert za lın da Fik rət 
Əmi ro vun 100 il lik yu bi le yi nə həsr edil miş 
mu si qi ax şa mı ke çi ri lə cək.

Kon sert də Xalq ar tis ti, di ri jor Fəx rəd din Kə-
ri mo vun rəh bər li yi al tın da Üze yir Ha cı bəy li 
adı na Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri, 
SS Rİ və Azər bay can Res pub li ka sı nın Xalq 
ar tis ti Fər had Bə dəl bəy li, Əmək dar ar tist lər 
Sə bi nə Əsə do va, Ba bək Nif tə li yev, gənc mü-
ğən ni lər Sel can Nə sib li, Or xan Cə li lov çı xış 
edə cək lər. Proq ra ma bəs tə ka rın “Azər bay can 
kap riç çiosu”, “Gü lüs tan Ba ya tı-Şi raz”, “Azər-
bay can süita sı”, Fik rət Əmi rov ilə El mi ra Nə-
zi ro va nın həm müəl lif ol duq la rı “Ərəb möv zu-

la rı əsa sın da for te piano kon ser ti”, bəs tə ka rın 
“Şeyx Sə nan” (Hü seyn Ca vid) ta ma şa sı üçün 
yaz dı ğı məş hur “Kor ərə bin mah nı sı”, “Azər-
bay can el lə ri” vo kal in ci lə ri və di gər əsər lər 
da xil dir. Yu bi ley kon ser ti nin re jis so ru Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi Ül viy yə Kö nül dür.

“Biz is la hat la ra mu si qi və 
in cə sə nət mək təb lə rin dən 
baş la dıq. Çün ki bu sa-
hə ba za ro lu nu oy na yır və 
bu ra da pro ses lə rin tə mə li 
da ha möh kəm və eti bar lı 
qo yul ma lı dır”.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov bu fi  kir lə ri okt yab rın 31-də 
Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də 
uşaq mu si qi və in cə sə nət mək-
təb lə ri nə işə qə bul mü sa bi qə sin-
də uğur qa zan mış müəl lim lər lə 
gö rü şün də de di. 

Son iki il də na zir lik tə rə fi n dən 
mə də niy yət sa hə sin də hə ya ta 
ke çi ri lən is la hat lar haq qın da söz 
açan Anar Kə ri mov diq qə tə çat-
dır dı ki, müasir stan dart la ra ca-
vab ve rən bir sis te mə ke çid mər-
hə lə sin də yik: “Bu gö rüş də iş ti rak 
edən siz lər is la hat la rı mı zın ilk lə-
rin dən si niz. Çox şa dıq ki, müəl-

lim lə rin işə qə bu lu be lə bir qay-
da da, şəff  af şə kil də real laş dı. 

Müəl lim lə rin bu qay da ilə se çi mi 
mək təb lər də kadr po ten sialı nın 

güc lən mə si nin baş lan ğı cı dır. Bu 
işi gə lə cək də baş qa sa hə lər də 
də da vam et di rə cə yik”.

Na zir bil dir di ki, son il lər də 
uğur la hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər, 
döv lət proq ram la rı və is la hat lar 
mə də niy yə ti mi zin dün ya mə də-
niy yə ti nə in teq ra si ya sı na zə min 
ya ra dıb. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
mə də niy yət sa hə si nə dair im za-
la dı ğı fər man və sə rən cam la rın 
ic ra sı ilə əla qə dar Azər bay can da 
mə də niy yə tin müx tə lif is ti qa mət-
lə ri nin in ki şa fı, pe şə kar mü tə xəs-
sis lə rin ha zır lan ma sı, re gion lar da 
mə də niy yə tin tə rəq qi si ilə bağ lı 
mü hüm iş lər gö rü lüb.

davamı səh. 3-də

Bədii təhsil ocaqlarına müsabiqə ilə 
qəbul olunmuş müəllimlərlə görüş

Türk dünyasının kinosu Bursada ekrana çıxır
Dədə Qorqud Türk Dünyası Film Festivalında Azərbaycan filmləri də nümayiş olunur



2 gündəm www.medeniyyet.az

№81 (1954)
2 noyabr 2022

əvvəli səh. 1-də
ƏlcəzairüçəsrəyaxınOsmanlıimperator

luğununnəzarətindəqaldıqdansonra1830
cuildəFransatərəfindənişğaledilib.1954
cü ilnoyabrın1dəölkədəbaşlayan inqilab
səkkiz il sonra müstəqilliyin əldə edilməsi
ilənəticələnib.1962ci ilinsentyabrındaƏl
cəzair Xalq Demokratik Respublikası elan
edilib.
ƏlcəzairdəƏrəbDövlətləriLiqasıSammi

tininmilliazadlıqhərəkatınınildönümündə–
ölkəninmillibayramındabaşlamasıtəsadüfi
deyil.BuilhəmçininƏlcəzairindövlətmüstə
qilliyinin60cıildönümüdür.
AzərbaycanRespublikasıiləƏlcəzairXalq

DemokratikRespublikasıarasındadiploma
tikəlaqələr1994cüilaprelin22dəqurulub.
2016cıildəbuölkədəAzərbaycanınsəfirliyi,
2019cuildəisəölkəmizdəƏlcəzairinsəfirli
yitəsisedilib.
İkiölkəarasındamüxtəlif sahələrədair5

sənədimzalanıb,7sənədəbaxılmaqdadır.
Azərbaycan Prezidentinin Əlcəzairin ev

sahibliyietdiyibeynəlxalqsammitəfəxriqo
naq kimi dəvət olunması iki ölkə arasında
münasibətlərdəyenimərhələdənxəbərve
rir.

***
Noyabrın 1də Azərbaycan Respublika

sınınPrezidenti İlhamƏliyevƏlcəzairXalq
Demokratik Respublikasının paytaxtı Əl
cəzair şəhərində Şəhidlər abidəsini vəMil
liMücahidlərMuzeyiniziyarətedib.Burada
dövlətimizinbaşçısınınşərəfinəfəxriqarovul
dəstəsidüzülüb.PrezidentİlhamƏliyevabi
dəninönünəəklilqoyub.
Qeydedəkki,Əlcəzairinazadlığıuğrunda

mübarizədəhəyatını qurban vermiş döyüş
çülərinxatirəsinəucaldılmışŞəhidlərabidəsi
ölkəninmüstəqilliyinin20ciildönümümüna
sibətilə1982ciildəaçılıb.Abidəninhündür
lüyü92metrdir.
MilliMücahidlərMuzeyiilətanışlıqzamanı

dövlətimizinbaşçısınaməlumatverilibki,Şə
hidlərabidəsininaltındayerləşənvə1984cü
ildə açılmış muzeyin kolleksiyasının böyük
hissəsi ölkənin Fransa tərəfindən işğalına
və18301962ciillərdəFransamüstəmləkə

çiliyinəqarşıaparılmışxalqmüqaviməthə
rəkatınahəsrolunub.Burada rəsməsərləri
iləyanaşı,müstəmləkəçiliyəqarşımübarizə
aparmış əlcəzairli mücahidlərə aid silahlar,
arxivmateriallarıvədöyüşəşyaları, fotoşə
killərvəsənədlər,həmçininmüqavimətdöv
ründəfransızlarınxalqhərəkatıiştirakçılarını
cəzalandırmaqüçün istifadəetdikləri edam
alətlərinümayişolunur.Fransamüstəmləkə
çiliyinəqarşıhərəkata rəhbərliketmişƏmir
Əbdülqadirin (Əbdülqadir ibn Muhyiddin)
şəxsiəşyalarıvəsilahları,onun1853cü il
dəfransızrəssamAnjTisyetərəfindənçəkil
mişvəyalnız1976cıildəFransatərəfindən
ölkəyə qaytarılmış portreti muzeyin ən çox
ziyarət olunan kolleksiyaları sırasındadır.
Muzeydəxalqhərəkatının7mindənçoxişti
rakçısınınşahidifadələritoplanıb.

Fransızlar 18301962ci illəri əhatə edən
işğal dövründə 1,5 milyondan artıq insanı
amansızcasınaqətləyetiriblər.Bunagörədə
Əlcəzair“1,5milyonşəhidölkəsi”adlandırı
lır. Ümumilikdə 10 milyona yaxın əlcəzairli
Fransanınmüstəmləkəçilikdövrününqurba
nıolub.
FransızlarınƏlcəzairəmünasibətiişğalet

dikləridigərərazilərdən fərqliolub.Beləki,
əgər başqa ərazilərin müstəmləkə olduğu
qəbuledilirdisə,ƏlcəzairFransanınbirpar
çası,onundənizarxasıərazisisayılırdı.
SonraPrezidentİlhamƏliyevmuzeyinxa

tirəkitabınaürəksözləriniyazıb.Sondaqar
şılıqlıhədiyyələrtəqdimolunub.

PrezidentinƏlcəzairəsəfəribarədəətrafı
qəzetimizinnövbətisayında.

Ərazi bütövlüyünün və sərhədlərin 
toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması
Soçi görüşündə iki xalq arasında etimad 

yaradacaq səylərin vacibliyi də vurğulanıb

Oktyabrın31-dəSoçidəAzərbaycanRespublikasınınPreziden-
tiİlhamƏliyevinRusiyaFederasiyasınınPrezidentiVladimir
PutinvəErmənistanRespublikasınınBaşnaziriNikolPaşinyan
iləgörüşüolub.Görüşdəüçölkəninliderləritərəfindənbirgə
Bəyanatimzalanıb.

Bəyanatdadeyilir:
Biz,AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti İlhamƏliyev,Er

mənistanRespublikasınınBaşnaziriNikolPaşinyanvəRusiya
FederasiyasınınPrezidentiVladimirPutin2022ciiloktyabrın31
dəSoçişəhərindəgörüşdükvə2020ciil9noyabr,2021ciil11
yanvarvə26noyabr tarixliüçtərəfibəyanatlarınhəyatakeçiril
məsiningedişatınımüzakirəetdik.
AzərbaycanErmənistan münasibətlərinin kompleks şəkildə

normallaşdırılması, sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin və Cənubi
Qafqazındavamlıiqtisadiinkişafınıntəminedilməsinaminəgös
tərilənbütünrazılaşmalaradönmədənriayətedilməsinəsadiqol
duğumuzutəsdiqetdik.Qalanməsələlərin,ocümlədənhumani
tarməsələlərblokununtəxirəsalınmadanhəllinəyönəlmişəlavə
səylərgöstərməkbarədərazılaşdıq.
Rusiyasülhməramlı kontingentininyerləşdiyi zonada təhlükə

sizliyintəminedilməsinəmühümtöhfəsiniqeydedərəkonunre
giondavəziyyətinsabitləşməsinəyönəlmişsəylərinəehtiyacol
duğunuvurğuladıq.
Güctətbiqetməkdənvəyaonutətbiqetməkləhədələməkdən

çəkinməkvəbütünproblemliməsələləriBMTNizamnaməsinəvə
1991ci ilAlmaAtaBəyannaməsinə uyğun olaraq suverenliyin,
ərazibütövlüyününvəsərhədlərintoxunulmazlığınınqarşılıqlıta
nınmasıəsasındamüzakirəvəhəlletməkbarədərazılığagəldik.
Regiondadavamlıvəuzunmüddətlisülhənailolmaqməqsədilə

AzərbaycanRespublikası iləErmənistanRespublikasıarasında
sülhmüqaviləsibağlanmasınafəalhazırlaşmağınvacibliyinivur
ğuladıq.Mövcudişləniləntəklifərəsasındaməqbulhəllyollarının
axtarışınıdavametdirməkbarədərazılaşdıq.RusiyaFederasiya
sıbunahərvasitəiləköməkgöstərəcək.
AzərbaycanRespublikası iləErmənistanRespublikası ara

sındaictimaiyyətin,ekspertbirliklərininnümayəndələrivədini
liderlərarasındaRusiyanınköməyiilədialoqudavametdirmək
üçün,həmçininikiölkəninxalqlarıarasındaetimadımöhkəm
lətmək məqsədilə üçtərəfi parlamentlərarası əlaqələrin cəlb
edilməsi üçün müsbət abhava formalaşmasının vacibliyini
vurğuladıq.
Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının

liderləri Rusiya Federasiyasının bundan sonra da Azərbaycan
Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasındamünasibət
lərinnormallaşmasına,CənubiQafqazdasabitliyinvətərəqqinin
təminedilməsinəhərtərəfişəraityaratmağahazırolmasınıalqış
ladılar.

II Qarabağ müharibəsinin azyaşlı 
qurbanlarının xatirəsi Mexikoda anılıb

AzərbaycanınMeksikadakıSəfirliyibuölkəninənəlamətdar
milligünlərindənsayılan,vəfatetmişinsanlarıyadetməküçün
qeydolunanXatirəGünü(DíadeMuertos)münasibətiləpay-
taxtMexikodakıtədbirlərdəiştirakedib.

BumünasibətləsəfirlikərazisindəqədimMeksikaənənələrinə
uyğunolaraqyaradılmışxatirəguşəsi44günlükVətənmüharibə
sininazyaşlıqurbanlarınahəsrolunub.
ErmənitəcavüzkarlarıtərəfindənAzərbaycanşəhərlərininbom

balanmasınəticəsindəşəhidolmuşuşaqlarınxatirəguşəsihəm
Azərbaycan,həmdəMeksikamədəniyyətinəxasözəllikləriözün
dəehtivaedib, buxüsusdaXatirəGünü iləbağlı yerliMeksika
adətləriiləyanaşı,xalqımızaməxsusmilliornamentlərdənistifa
dəolunub,habeləqonaqlaramillianımadətlərimizəuyğunolaraq
halvapaylanılıb.
Mexiko şəhər rəsmiləri,media təmsilçiləri və şəhər sakinləri

ninqatıldığıtədbirdəmultikulturalvəçoxkonfessiyalıölkəolaraq
AzərbaycanınqədimMeksikaadətənənələrinəhörmətləyanaş
dığıqeydolunub.Qonaqlaraxatirəguşəsininhəsrolunduğuaz
yaşlısoydaşlarımızdan,onlarınerməniterrorunəticəsindəyarım
çıqqalanhəyathekayələri,ürəklərindəqalmışarzularındanbəhs
edilib.
TədbirdəiştirakedənMexikoŞəhərhökumətininrəsmiləriölkə

mizinMeksikaadətənənələrinəhörmətvəhəssaslıqlayanaşma
sınıyüksəkqiymətləndirərəkhərikiölkəxalqlarınınbirbirilərinin
qədimadətənənələriniöyrənməsininölkələrimizarasındamöv
cudolandostluqmünasibətlərininmöhkəmləndirilməsinəyardım
edəcəyinəinandıqlarınıqeydediblər.

Türk dünyasının kinosu Bursada ekrana çıxır
əvvəli səh. 1-də
Dədə Qorqud Türk Dünyası Film Festivalının münsif

lərheyətindəAzərbaycandanrejissorlarElxanCəfərovvə
MehribanƏləkbərzadədəyeralıblar.
Noyabrın5də,festivalınbağlanışmərasimindəmüxtəlif

kateqoriyalarüzrəmükafatlartəqdimolunacaq.
Ümumilikdə festivalda filmlər 6 bölmədə (o cümlədən

“Turkuazsənədlifilmnəsli”vəanimasiya)nümayişoluna
caq.
Festival proqramının diqqətçəkən məqamlarından biri

də “Sənədli filmlər” kateqoriyasında İran kinematoqrafçı
larınınçəkdiyi“Təbrizinişğalındanxatirələr”adlıfilminyer
almasıdır.63dəqiqəlikfilmAzərbaycantürkcəsindəçəkilib
və1941ciildə,2ciDünyamüharibəsizamanıSSRİhərbi
kontingentinin İrana – CənubiAzərbaycana yeridilməsin
dənbəhsedir.
Xatırladaq ki, həmin dövrdəCənubiAzərbaycandamil

liazadlıqhərəkatıdabaşlanmışdıvəHitlerAlmaniyasının
cənubdan ikinci cəbhə açmaq təhlükəsini önləmək üçün
oraya yeridilən sovet hərbi kontingenti ilə yanaşı, böyük
təbliğattəşviqatdəstələri,ocümlədənAzərbaycandanmə
dəniyyət,ədəbiyyatxadimləridəezamolunmuşdu.Həmin
dövrdəTəbrizdəAzərbaycandilindəqəzetlərnəşrolunur,
soydaşlarımızınmilliözünüdərkinəxidmətedəngenişişlər
görülürdü.Lakin1945ciildəsovethərbikontingentininçı
xarılmasındansonraTəbrizdəSeyidCəfərPişəvərininrəh
bərliketdiyimillihərəkatsüqutauğradı.
Təbiiki,dövrünbumühümtarixitəfərrüatlarıbarədəsə

nədli filmdə söhbət açılmır və o, russovet qoşunlarının
Təbriziişğaletməsikontekstindəçəkilib.Buekranəsərinin
hansıtarixiözəlliyiiləDədəQorqudTürkDünyasıFilmFes
tivalınınproqramınasalınmasıdamaraqdoğurur.

Azərbaycan-Əlcəzair 
münasibətlərində yeni mərhələ
Prezident İlham Əliyev Ərəb Dövlətləri Liqası Sammitinin 

fəxri qonağıdır

əvvəli səh. 1-də
Direktorkitabınərsəyəgəlmə

sinəgörəBakıŞəhərİcraHaki
miyyətinin rəhbərliyinə təşəkkür
edib,MədəniyyətNazirliyiiləbir
gəbeynəlxalqsərgilərdətəbliğat
məqsədilə bu kitabın da nüma
yiş etdiriləcəyini, kitabxananın
ehtiyat fondu vasitəsilə, həmçi
ninelektronversiyasınınisətam
mətninin sayt vasitəsilə dünya
oxucusuna çatdırılacağını diq
qətəçatdırıb.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyə

tinin başçısı, layihənin rəhbə
ri Eldar Əzizov bildirib ki, kitab
Vətənmüharibəsininəvvəlindən
sonunadək bütün mərhələləri
əhatəedir.BirinciQarabağmü
haribəsindəkiməğlubiyyət,onun
səbəbləri,Vətənmüharibəsində
ki Qələbə kitabın hazırlanması
prosesindəətrafıaraşdırılıb.
EldarƏzizovVətənmüharibə

sindəqazanılanşanlıQələbənin
Prezident İlham Əliyevin dahi
intellekti və müdrik sərkərdəlik
qabiliyyəti sayəsində əldə olun
duğunuqeydedib.
AMEAnın prezidenti, Mil

li Məclisin deputatı, akademik
İsa Həbibbəyli Qarabağ Zəfə
rinin analoqunun olmadığını,
Prezidentin bu tarixi Qələbə ilə
Azərbaycan tarixinəadınıəbədi
yazdırdığınısöyləyib.Alimkitabı
44 günlükmüharibəni əks etdi
rən birinci monoqrafik tədqiqat
əsəri adlandıraraq nəşrdə mü
haribəyə,sadəcə,müharibəkimi
baxılmadığını, həmçinin bu sa

vaşın ermənilərin ərazi iddiaları
fonunda qiymətləndirildiyini vur
ğulayıb.
Mədəniyyət Nazirliyi Kitab

sənayesi şöbəsinin müdiri, ta
rix üzrə fəlsəfə doktoru Akif
Marifi nazirlik tərəfindən və
tənpərvərlik mövzusunda mü
sabiqələrintəşkiledildiyini,ye
niəsərlərinmeydanagəldiyini,
habeləmüzakirəsi keçirilənbu
kitabın çoxdilli nəşrinin onun
təbliği baxımından əhəmiyyətli
olduğunusöyləyib.Şöbəmüdi
rikitabınbuilinsonundatəşkil
olunacaq İstanbul Beynəlxalq
Kitab Sərgisində və digər sər
gilərdə nümayiş olunacağını
diqqətəçatdırıb.

AMEA Qafqazşünaslıq İnsti
tutununbaşdirektoru,MilliMəc
lisin deputatı, professor Musa
Qasımlıdövlətbaşçımızınuzaq
görənliyi sayəsində qazanılan
Qələbəniəksetdirənkitabıtəkcə
bugünündeyil,gələcəyinkitabı
adlandırıb, layihənin təşəbbüs
karlarınavəmüəllifərinəminnət
darlığınıbildirib.
Kitabınelmiredaktoru,AMEA

A.Bakıxanov adına Tarix İnsti
tutunun baş direktoru, profes
sor Kərim Şükürov 44 günlük
müharibəni Azərbaycan hərb
sənətinin təntənəsi adlandırıb,
fundamental konsepsiya əsa
sında qurulan əsərin baş qəh
rəmanıvəəsasmüəllifininhəm

dəAliBaşKomandanımızPre
zident İlham Əliyev olduğunu
bildirib.
Milli Məclisin deputatı, ta

rix elmləri doktoru, professor
Anar İsgəndərov kitabın ərsə
yə gəlməsi, planprospektin
hazırlanması zamanı bitkin bir
konseptual yanaşmanın orta
ya qoyulduğunu, nəşrin geniş
oxucukütləsinəvəgənclərəün
vanlanmasınınnəzərəalındığını
vurğulayıb.
UNECin rektoru, professor

ƏdalətMuradovkitabıntələbələr
vəgənclərüçünxüsusiəhəmiy
yətini qeyd edərək bunun üçün
nəşrindahageniştəbliğiməqsə
dilə tədbirlərin görülməsinin va
cibliyinibildirib.
Tədbirdə Milli Kitabxananın

əməkdaşları tərəfindən hazırla
nan“ZəfərGünüşanlıtariximiz
dir”adlıelektronməlumatbazası
datəqdimolunub.
Daha sonraMilliMəclisin de

putatı Aydın Mirzəzadə, Azər
baycanMətbuatŞurasınınsədri
Rəşad Məcid, Prezident yanın
daDövlət İdarəçilikAkademiya
sı Siyasi idarəetmə fakültəsinin
dekanı, professor Elçin Əhmə
dov, BDUnunTarix fakültəsinin
dekanı, professor İbrahim Zey
nalov və başqalarının çıxışları
dinlənilib.

“Vətən müharibəsi tarixi. Şəxsiyyət 
faktoru” kitabı müzakirə edilib

Mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri üçün təlim 
MediaTəhlil
Mərkəzi(MTM)
vəAzərbay-
canRespub-
likasıMe-
dianınİnkişafı
Agentliyinin
(MEDİA)dəstə-
yiiləmətbuat
xidmətlərinin
rəhbərləri
üçünHeydər
ƏliyevMər-
kəzindətəlim
keçirilir.

13noyabrtarixiniəhatəedəntə
limölkəmizdəhəyatakeçirilənmedia
islahatlarınatöhfəvermək,medianın
hazırkı dinamik mühitdə inkişafını
təşviq etmək, jurnalistlərin bilik və
bacarıqlarını daha da təkmilləşdir
məkməqsədidaşıyır.
Dövlət, qeyrihökumət və digər

təşkilatlarınmətbuatxidmətlərirəh
bərlərininiştiraketdiyitəlimiLondon
Şəhər Universitetinin jurnalistika
üzrəprofessoruBarniConsaparır.
Britaniyanın “The Media Society”
təşkilatının vitseprezidenti olan
B.Cons İcmalarPalatasındamedia
məsləhətçisi kimi fəaliyyətgöstərir.

O, həmçinin siyasi xarakterli tele
viziya proqramlarının yaradıcısı və
aparıcısıolub,PRvəmüstəqilradio
müxbirikimiçalışıb,sonradanBBC
dəbirsıralayihələrüzərindəişləyib.
Təlim proqramına peşəkar mət

buat ofisinin təşkili, jurnalistlərdən
gələn sorğuların düzgün və vax
tında cavablandırılması, habelə
Britaniya vəAmerikadakı hökumət
qurumları tərəfindən idarə olunan
vebsaytların nümunəsində bütün
məlumatların müfəssəl yer aldığı
peşəkar vebsaytın təşkili, inandır
ma psixologiyası və digər aktual
mövzulardaxiledilib.
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əvvəli səh. 1-də
Müəllimlərinişəqəbuluprose

si iləbağlıməlumatverənnazir
qeydetdiki,builin7avqustta
rixindəAzərbaycanRespublika
sınınDövlətİmtahanMərkəziilə
birgəmüsabiqənintestmərhələ
si,59sentyabrtarixindəisəmü
sahibə mərhələsi keçirilib. Test
mərhələsindəiştiraketməküçün
qeydiyyatdankeçən1992nami
zəddən 1709 nəfər imtahanda
iştirak edib, onlardan 482 nəfər
tələb olunan keçid balını topla
yaraq müsabiqənin müsahibə
mərhələsindəiştirakhüququqa
zanıb. 383 nəfər elan olunmuş
vakant vəzifələrə qeydiyyatdan

keçərək müsahibələrdə iştira
kını təsdiq edib.Müsahibələrdə
iştirak edən 352 nəfərdən 215
nəfəri tələb olunan keçid balı
nı toplayaraqmüsabiqədə uğur
qazanıb. Onlardan 126 nəfər
(59%)aliixtisastəhsilli,89nəfər
(41%)ortaixtisastəhsillidir.Ha
belə, 8 nəfər görmə qabiliyyəti
tamməhdudolanIqrupgözdən
əliluğurlunəticəgöstərərəkişlə
təminolunub.
Qeyd olundu ki, uğur qazan

mış215namizəddənənyüksək
nəticəni Üzeyir Hacıbəyli adı
naBakıMusiqiAkademiyasının
fortepiano ixtisası üzrəməzunu
LaləƏhmədova(testimtahanın

dan 58, müsahibədən 15 bal)
göstərib. Yüksək nəticələr üzrə
ilk üçlüyə isə Azərbaycan Milli
Konservatoriyasının məzunları
Solmaz Rəhimova və Gültəkin
Cavadovadaxildir.
Anar Kərimov eyni zamanda

müsabiqənin yüksək səviyyədə,
obyektiv, qərəzsiz keçirilməsin
də müsahibə komissiyalarının
sədrlərinin və üzvlərinin əməyini
xüsusi qeyd edərək onlara tə
şəkkürünübildirdi.Nazirçıxışının
sonundaoktyabrın14dəBeynəl
xalq Muğam Mərkəzində “İncə
sənətməktəblərində islahatpro
sesləri:məqsədlərvənailiyyətlər”
mövzusunda keçirilənmüşavirə

dəBakıdavə regionlarda fəaliy
yət göstərən uşaq incəsənət və
musiqiməktəblərinindirektorları
nagəncmüəllimlərə24saatdan
az olmayaraq iş saatının veril
məsi barədə göstəriş verdiyini
diqqətəçatdırdı.Dediki,regional
idarələrin rəhbərləri bu prosesə
ciddinəzarətetməlidirlər.
Sondamüsabiqədəyüksəkbal

toplayanmüəllimlərəvəmüsahi
bəkomissiyalarınınüzvlərinəna
zirliyin fəxri fərmanlarını təqdim
edənAnar KərimovAzərbaycan
mədəniyyətinin, təhsilinin inki
şafındakı fəaliyyətlərində onlara
uğurlararzuladı.

Lalə Azəri

Tarixi abidələrin bərpası üzrə proqram 
həyata keçirilib

Bakıdatari
xiabidələrin
bərpasıiləbağlı
“MakTAB”tədris
proqramıhəya
takeçirilib.

“ İ ç ə r i ş ə h ə r ”
Dövlət TarixMe
marlıq Qoruğu
İdarəsindən bildi
rilibki,almanbər
paçı, elmlər dok
toruCorcGilbertin
rəhbərliyiilədövlət
və özəl sektorun
40dançoxnüma
yəndəsi,tələbəvəfizikişəxslərüçgünərzindəkonservasiyavə
bərpa işləriüzrənəzəribiliklərəyiyələnib, İçərişəhərqoruğunun
abidələritimsalındadövləttərəfindənaparılanbərpaişləriiləta
nışolublar.
Qeyd edək ki, “Tarixi abidələrin bərpası – MakTAB”məktəbi

“İçərişəhər” Dövlət TarixMemarlıq Qoruğu İdarəsi, Avstriyanın
“AtelierErichPummerGmbH”şirkəti,MədəniyyətNazirliyi,Elm
vəTəhsil Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma vəArxitektura Komitəsi,
DövlətTurizmAgentliyivəAzərbaycanMemarlıqvəİnşaatUni
versitetininbirgəsəyivətəşəbbüsüiləgörülənçoxsaylıişlərəöz
dəstəyinigöstərməkməqsədiləyaradılıb.
Azərbaycandabərpaçılarıtəliməcəlbedərəkonlaratarixiabi

dələrin konservasiyası istiqamətində əlavə biliklər aşılamaq da
layihəninəsasməqsədlərindəndir.

“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
radioloji və kimyəvi risklər”

Xəbərverildiyikimi,2829oktyabrtarixlərindəElmvəTəhsil
NazirliyininRadiasiyaProblemləriİnstitutunda(RPİ)“Şuşa
İli”nəhəsrolunmuş“İşğaldanazadolunmuşərazilərdəra
diolojivəkimyəvirisklər”adlırespublikaelmitexnikikonf
ranskeçirilib.

Konfransdaişğaldanazadedilmişərazilərdəradiasiyatəhlükə
sizliyiistiqamətindəaparılmıştədqiqatlardandanışılıb,busahədə
RPİalimlərininfəaliyyətinədiqqətyetirilib.
Elmikonfransınyekun iclasıoktyabrın29daŞuşaşəhərində

gerçəkləşib. İclasdaəvvəlcəölkəmizinərazibütövlüyüuğrunda
canlarındankeçmişşəhidlərimizinəzizxatirəsibirdəqiqəlik sü
kutlayadedilib.
Tədbir iştirakçılarınaAzərbaycanOrdusunun44günlükZəfər

yolu,eləcədəŞuşaşəhərinintarixibarədəməlumatverilib.
Cıdırdüzündəkeçirilənbağlanışmərasimindəkonfransa təq

dim olunan mövzular üzrə gələcəkdə aparılacaq tədqiqatlarla
bağlıfikirmübadiləsiaparılıb,təklifvətövsiyələrsəsləndirilib.
DahasonraRPİninrəhbərliyivəəməkdaşları,konfransıntəş

kilat komitəsininüzvləri,eləcədə tədbirdə iştirakedənmüvafiq
dövlətqurumlarınınnümayəndələriŞuşaqalasını,MollaPənah
Vaqifinməqbərəsini,XurşidbanuNatəvanıneviniziyarətediblər.

Gənclər Kitabxanasında 
“Creative Summer” layihəsi başa çatıb

CəfərCabbarlıadınaRespublikaGənclərKitabxanasındaüç
aydavamedən“CreativeSummer”layihəsinəyekunvurulub.

Layihəçərçivəsində30ayaxıngəncüçün“AdopePhotoshop”
və“Adobeİllustrator”qrafikdizaynproqramlarıiləbağlıtəlimke
çirilib.
YekuntədbirdəçıxışedənRespublikaGənclərKitabxanasının

direktoruAslanCəfərovölkəmizdəhəyatakeçiriləngənclərsiya
sətininAzərbaycangəncliyininhərtərəfi inkişafı üçüngeniş im
kanlaraçdığınıvurğulayıb,bu imkanlarıntəşviqinəxidmətedən
layihələrintəqdirəlayiqolduğunudeyib.
“Guys” (Gəncliyə dəstək üçün ümumi birlik) İctimai Birliyinin

sədriMübarizQuliyev3aydavamedən“CreativeSummer” la
yihəsihaqqındaməlumatverib.O,təlimzamanıgənclərinxüsu
sifəallıqgöstərdiyini,təcrübidərslərdəhəvəsləiştiraketdiklərini
vurğulayıb.MübarizQuliyevgələcəkdədəbusəpkili layihələrin
davametdiriləcəyinisöyləyərək,RespublikaGənclərKitabxana
sınayaradılanşəraitəgörəminnətdarlığınıbildirib.
“Freres Wear” MMCnin həmtəsisçisi Nahid Babayev, “Binar

School” proqramının rəhbəri Aydan Şahalıyeva müasir dövrdə
qrafikdizaynproqramlarınınəhəmiyyətindən,müxtəlifsiyasi,iqti
sadi,elmi,mədənisahələrintəbliğatkampaniyalarındaçoxuğurlu
vasitəolmasındanbəhsediblər.
Sonratəlimiuğurlabaşavuranlarasertifikatlartəqdimedilib.
Qeydedəkki,“CreativeSummer”layihəsi“Guys”İctimaiBirli

yinin təşkilatçılığı,CəfərCabbarlıadınaRespublikaGənclərKi
tabxanasınınvə “FreresWear”MMCnin tərəfdaşlığı ilə “Binary
School”proqramıçərçivəsindəhəyatakeçirilib.

Bədii təhsil ocaqlarına müsabiqə ilə 
qəbul olunmuş müəllimlərlə görüş

“Hüseyn Cavid yaradıcılığında fəlsəfi əsaslar”
Mütəfəkkir ədibin 140 illiyinə həsr olunan 

respublika elmi konfransı

AМЕАnınFəlsəfəvəSo
siologiyaİnstitutunda“Hü
seynCavidyaradıcılığında
fəlsəfiəsaslar”mövzusunda
respublikaelmikonfransı
keçirilib.

AMEAdan bildirilib ki, elmi
konfrans dahiAzərbaycan şair
dramaturqu, mütəfəkkir Hüseyn
Cavidin(18821941)140illikyu
bileyinəhəsrolunub.
FəlsəfəvəSosiologiyaİnstitu

tununbaşdirektoru,professorİl
hamMəmmədzadəHüseynCa
vidin fəlsəfivəfikir tariximizdəki
yeri haqqında məlumat verib.
O, dramaturqun yaradıcılığına
nəzər salaraq bildirib ki, Cavid
XX əsr romantik ədəbiyyatın fi
losof şairidir. Onun yaradıcılığı
Azərbaycanromantizmindəözü
nəməxsus yer tutur. Lakin so
vet ideologiyası Hüseyn Cavid
romantizminin fəlsəfi dərinliyini
təhliletməyəvədərindənöyrən
məyəimkanvermirdi.
İnstitutun icraçı direktoru Ey

nulla Mədətli “Heydər Əliyevin
HüseynCavidirsinəmünasibəti”
mövzusunda çıxış edib. E.Mə

dətli ulu öndər Heydər Əliye
vin hər zaman millimənəvi də
yərlərə önəm verdiyini bildirib:
“Heydər Əliyev Hüseyn Cavid
yaradıcılığını,onunhəyatvəmü
barizəsini, müasir Azərbaycan
ədəbiyyatındaoynadığımüstəs
naroluözünəməxsusməntiqvə
məhəbbətləətrafıtəhliledibdə
yərləndirirdi”.
Konfransda“HüseynCavidvə

sənət”, “HüseynCavidin türkçü
lükfəlsəfəsininəsasları”,“2050
ciillərdəHüseynCavidyaradıcı
lığına münasibət” mövzularında
məruzələr dinlənilib, böyükmü
təfəkkirin fəlsəfi görüşləri ətrafı
təhliledilib.

Piratçılığa qarşı mübarizədə müəlliflik hüququnun təminatı vacibdir
Əqli Mülkiyyət Agentliyində bu il 400-dən çox müəllif-hüquq obyekti qeydiyyatdan keçirilib

ƏqliMülkiyyətAgentliyitərəfindənbuilindoqquzayıərzin
də292müəllifin(hüquqsahibinin)vəhüquqişəxsin412
əsəriqeydiyyatdankeçirilib.Onlardan110müəllifin145
əsərielektronqaydadaqeydiyyataalınıb.

Agentlikdən bildirilib ki, müəl
lifhüquqlarınıntəminatıiləbağlı
məsələlər agentliyin fəaliyyətin
də daim diqqət mərkəzindədir.
Müəllifik hüququ və əlaqəli hü
quq obyektlərinin (audiovizual

əsər, fonoqram, kompüter proq
ramı, məlumat toplusu, kitab)
nüsxələrinə nəzarətmarkalarının
tətbiqimüəllifikhüququnun təmi
natı və piratçılığa qarşı mübari
zədəxüsusiəhəmiyyətkəsbedir.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq,
ölkəmizdə müəllifik hüququ ilə
qorunan məhsullara nəzarət
markalarının tətbiqi, o cümlə
dənAzərbaycan ərazisinə idxal
olunan mallara nəzarət marka
larının vurulması istiqamətində
agentlik tərəfindən digər dövlət
qurumlarıiləmüvafiqişaparılır.
2022ci ilin doqquz ayı ərzin

də Əqli Mülkiyyət Agentliyinin

tabeliyində olan Əqli Mülkiyyət
Hüquqlarının Təminatı Mərkə
zi tərəfindən istifadəçilərə 100
min ədədə yaxın nəzarət mar
kası verilib. Nəzarət markaları
nınəldəedilməsiüçünmüraciət
edən qurumlar arasında Dövlət
İmtahanMərkəzi,DövlətStatis
tikaKomitəsi,Təhsilİnstitutunun
Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi
dəvar.

Azərbaycan və Türkiyə sənətçilərinin 
“Qardaşlıq salnaməsi” konserti

MüslümMaqomayev
adınaAzərbaycan
DövlətAkademik
Filarmoniyasında

AzərbaycanvəTürkiyənin
tanınmışsənətçilərininiştira
kıilə“Şuşaİli”vəTürkiyənin
CümhuriyyətBayramına(29
oktyabr)həsredilən“Qar
daşlıqsalnaməsi”adlıkon
sertkeçirildi.

Oktyabrın 31də Azərbaycan
Mədəniyyət Nazirliyi ilə Türkiyə
Mədəniyyət vəTurizmNazirliyi
nin birgə təşkilatçılığı və iki öl
kəninbirsıraqurumlarınındəs
təyiiləgerçəkləşəngecədəelm,
ədəbiyyat, mədəniyyət və incə

sənət xadimləri, digər qonaqlar
iştirakedirdi.
İlk olaraq ölkəmizin ərazi bü

tövlüyüuğrundaşəhidolanVə
tən övladlarının əziz xatirəsi bir
dəqiqəliksükutlayadedildi.
Türkiyədə fəaliyyət göstərən

“Xəzər” Folklor, Təhsil vəAraş
dırma Mərkəzinin (“Hazarfem”
dərnəyi) rəhbəri NuranAcar çı
xış edərək konsertin təşkilində
əməyi olan qurumlara təşəkkü
rünübildirdi.
Dahasonrasözmusiqiyəve

rildi.
Konsertdə Xalq artistləri Nə

zakət Teymurova, Teyyub As
lanov, Əməkdar artistlər Firuz
Səxavət, Ehtiram Hüseynov,
qardaş ölkədən TRTnin solist

ləriDünyaTekin,ÖzlemÜngör,
Zafer Albayrak, İlker Gökkaya,
Türkiyə Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin solisti Mustafa Gö
kay Ferah, Türkiyədən digər
sənətçilərGökhanKarakayavə
MustafaAcarözifalarıiləgecə
yə toplaşanların könüllərini ox
şadılar.
Musiqiçilər tərəfindən “Şuşa

nındağları”, “Qaragözlərhoyra
tı” (uzunhava), “Dönbəri, dön,
üzünü görüm”, “Uzun, incə bir
yoldayam”, “Bağçada yaşıl çi
nar”,“Yandırdınqəlbimi...”,“Gəz,
oğlum”, “Xudayar təsnifi”, “Hey,
gidiQaradəniz”, “Baharımsan”,
“Buqaladaşlı qala”, “Cənnətim
Qarabağ”,“Bəribax”,“Biz”,“Çır
pınırdın, Qara dəniz”, “Anadır

arzularahərzamanQarabağ”və
ikiölkənindigərmahnılarıböyük
coşquiləifaedildi.
Gecənin sonunda isə bütün

ifaçılarbirlikdə“Gəlmişik,Şuşa!”
(söz:VahidƏziz,musiqi:Xanım
İsmayılqızı)mahnısınısəsləndir
dilər. Musiqiçilərin çıxışı böyük
alqışlarlaqarşılandı.
Konsertdə solistləri Əməkdar

artist, tarzən Əliağa Sədiyevin
rəhbərliyiilə“Xarıbülbül”muğam
qrupumüşayiətedirdi.
Xatırladaq ki, Azərbaycan və

Türkiyənin tanınmış sənətçiləri
oktyabrın 29da “Qardaşlıq sal
naməsi”adlıkonsertproqramıilə
mədəniyyətpaytaxtımızŞuşaşə
hərindədəçıxışediblər.

Nurəddin
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İsmayıllıdaGəncə,Bərdəvə
Tərtərterroruqurbanlarının
xatirəsinəhəsredilən“93
can”adlıfləşmobkeçirilib.
İsmayıllıRMİvərayonİcra
Hakimiyyətininbirgətəşkilat
çılığıiləkeçirilənfləşmobun
məqsədiermənivandalizmi
ninqurbanlarınıyadetmək,
döyüşbölgəsindənuzaqda
olanmülkiəhalinihədəfse
çənerməniterrorunudünya
ictimaiyyətinəçatdırmaqdır.

***
SumqayıtRMİSumqayıtşəhər

Səid Rüstəmov adına 3 nöm
rəli Uşaq incəsənət məktəbinin
müəllim kollektivi şəhid Tərlan
Rzayevinailəsiniziyarətedib.
RMİninQubadlırayonnüma

yəndəliyi tərəfindən Vətən mü
haribəsi şəhidi Vüsal Allahver
diyevin anımmərasimi keçirilib.
Şəhidə həsr olunmuş kompozi
siya təqdimedilib,şeirlərsöylə
nilib.

***

Masallı RMİ Masallı Tarix
Diyarşünaslıq Muzeyi, Masal
lı Dövlət RəsmQalereyası və
“Ümidim sənsən” Sosial İnki
şafa Yardım İctimai Birliyinin
birgə təşkilatçılığı ilə Birinci
Qarabağ və Vətən müharibə
si qəhrəmanlarının tanıdılma
sı məqsədilə “Vətənin ölməz
oğulları” layihəsi çərçivəsində
növbəti tədbir keçirilib. Muze
yin direktoru Əntiqə Tağıyeva
layihənin əhəmiyyətindən da
nışıb.

***
KürdəmirRMİnin rəismüavi

niVaqifAlıyev2016cı ilinAprel
döyüşlərininşəhidbaşleytenan
tı,“AzərbaycanBayrağı”ordenli
hərbipilotƏbuBəkrİsmayılovun
anasıRənaİsmayılovailəgörü
şüb.

Füzuli rayon Yuxarı Kürd
mahmudlu kəndindəVətənmü
haribəsi şəhidi Məhəmmədəli
İsmayıllınınşəhadətinin ikinci il
dönümümünasibətilə xatirəsinə
həsrolunanbulağınaçılışməra
simikeçirilib.TədbirdəFüzulira
yonmədəniyyətmüəssisələrinin
əməkdaşlarıdaiştirakediblər.

Beyləqan şəhərində Vətən
müharibəsişəhidiToğrulAtakişi
yevinxatirəsinəinşaolunanbu
laq kompleksi istifadəyə verilib.

Tədbirdəşəhidinailəsi,rayonİcra
Hakimiyyətininnümayəndələri,hü
quqmühafizəorqanlarının əmək
daşları, şəhidin hərbçi yoldaşları
vəşəhərsakinləriiştirakediblər.

***
Bərdə RMİ Bərdə rayon Mə

dəniyyət Mərkəzində N saylı
hərbihissəninbeşincitaborunun
yaradılmasının 30 illik yubile
yi münasibətilə tədbir keçirilib.
BərdəşəhərşəhidFərahimQu
liyevadına2nömrəliUşaqmu
siqiməktəbininkollektivitərəfin

dən hazırlanmış vətənpərvərlik
mövzusundabədiihissəmaraq
laqarşılanıb.

***

Ağstafa RMİ Qazax rayon
Heydər Əliyev Mərkəzində
Ə.Əhmədov adına Qarapapaq
kənd orta məktəbi şagirdlərinin
iştirakıilə“İftixarvəqürurgünü”

başlıqlıtədbirkeçirilib.
Qazax rayon Mədəniyyət

Mərkəzində 8 Noyabr – Zəfər
Gününə həsr edilmiş “Zəfər
li Azərbaycanım” adlı konsert
proqramı təşkil olunub. “Göyə
zən” instrumental ansamblının
ifasında Azərbaycana, Zəfərə
həsr olunmuş rəngarəngmusi
qilərsəsləndirilib.
Tovuz rayon MKS və rayon

Mədəniyyət Mərkəzinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Zəfər salnamə
sininşanlı44günü”mövzusun
dabədiiqiraətmüsabiqəsikeçi
rilib.MüsabiqədəI,II,IIIyerlərin
qaliblərinə fəxri fərmanlar təq
dimolunub.

***
SabirabadRMİSabirabad ra

yonMədəniyyətMərkəzinintəş
kilatçılığı ilə “Qələbənin ritmi”
adlı nağara ifaçılığı müsabiqəsi
keçirilib. Müsabiqə uşaq, yeni
yetmə və gənclərin istedadla
rının üzə çıxarılması, zərb çal
ğı alətlərinin təbliği, xalqımızın
mədəni irsinin qorunması, mu
siqi mədəniyyətinin inkişafının
təmin edilməsi məqsədilə təşkil
olunub. Müsabiqənin qalibləri
nəSabirabadrayonMədəniyyət
Mərkəzininfəxrifərmanıvəmü
kafatlarıverilib.Digəriştirakçıla
ra isə təşəkkürnamələr təqdim
olunub.

***
Şəki RMİnin rəisi Azər Yu

subov, Mədəniyyət İşçiləri
Həmkarlar İttifaqı Şəki rayon
komitəsinin sədri Rəhman
Məmmədov, idarənin əmək

daşları Vətən müharibəsi şə
hidləri EltunQasımov və İbra
him Məmmədovun ailələrinə
başçəkiblər.

Hazırladı: N.Məmmədli

Vətənin Zəfər ünvanlı ölməz oğulları

“Azad Şuşa – azad Qarabağ”
AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)AğdaşrayonLəki
qəsəbəUşaqmusiqiməktəbində“Şuşaİli”iləəlaqədartədbir
keçirilib.TədbirdəVətənmüharibəsişəhidlərininailəüzvləri,
qaziləriştirakediblər.

***
Biləsuvar RMİ

Salyan rayon Mə
dəniyyətMərkəzinin
Kürqaraqaşlı Di
yarşünaslıq evində
“AzadŞuşa–azad
Qarabağ” adlı təd
bir keçirilib. Şanlı
Zəfərə həsr olunan
şeirlər söylənilib,
mahnılar ifa edilib,
kompozisiyalar nü
mayişolunub.

***
GəncəRMİnindəstəyi,F.ƏmirovadınaGəncəDövlətFilarmo

niyasınıntəşkilatçılığıilə“Şuşaİli”nəhəsrolunmuşkonsertkeçi
rilib.FilarmoniyanınKameraorkestri (bədii rəhbərvəbaşdirijor
–XalqartistiRafaelBayramov)çıxışedib.

***
Sabirabad RMİ

Şirvan şəhər Uşaq
musiqi məktəbi, şə
hər MKS və Şirvan
TarixDiyarşünaslıq
Muzeyininbirgətəş
kilatçılığı ilə Xurşid
banuNatəvanın190
illik yubileyi müna
sibətilə ədəbibədii
gecəkeçirilib.Natə
vanın həyat və ya
radıcılığı haqqında

məlumatverilib,onunsözlərinəbəstələnmişmahnılarsəsləndirilib.

YAP-ın 30 illiyinə həsr olunan tədbir
YeniAzərbaycanPartiyasının(YAP)təsisedilməsinin(21noyabr
1992ciil)30cuildönümümünasibətiləLənkəranşəhərHey
dərƏliyevMərkəzindəpartiyanınLənkəranRegionalMədə
niyyətİdarəsi(RMİ)Lənkəranrayonuüzrəərazitəşkilatının
tədbirikeçirilib.

Lənkəran RMİ
ninrəisi,YAPınre
gionalidarəninLən
kəran rayonu üzrə
ərazi partiya təşki
latının sədri Şahin
Şahbazov bildirib
ki, ümummilli lider
Heydər Əliyevin
ideyaları, uzaqgö
rənliyi və qətiyyəti
nəticəsində yaradı
lan partiya 30 illik

zənginvəşərəfiinkişafyolukeçib.Azərbaycanınəngüclüvəmü
təşəkkilsiyasiqüvvəsiolanYAPbugünPrezidentİlhamƏliyevin
sədrliyi iləxalqımızıuğurlara,qələbələrəaparanyolunbələdçisi
vəənetibarlı,inamlısiyasiistinadgahyeridir.
YAPınLənkəranRMİninLənkəranrayonuüzrəərazipartiya

təşkilatınınsədrmüaviniAnarKəkəyevvurğulayıbki,uluöndər
HeydərƏliyevinlayiqlidavamçısıolanİlhamƏliyev2003cüildə
Prezident, 2005ci ildə isəYAPın sədri seçildikdən sonra həm
partiyanınhəyatında,həmdəAzərbaycanıninkişafındakeyfiyyət
cəyenimərhələbaşlayıb.
SondaYAPınfəaliyyətinəhəsrolunmuşvideoçarxnümayişet

dirilib.

Mədəni irsi qorumaq uğrunda
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)vəMuzeySərvətləri
vəXatirəƏşyalarınınElmiBərpaMərkəzinin(MSXƏEBM)birgə
təşkilatçılığıiləXaçmazTarixDiyarşünaslıqMuzeyində“Mədəni
irsiqorumaqnaminə–65”adlıregionalsərgiseminarkeçirilib.

MSXƏEBMin
direktoru,Əmək
darmədəniy
yətişçisiZərifə
Məlikovasemi
nariştirakçılarını
salamlayaraq
mərkəzintarixivə
fəaliyyətihaqqın
dabəhsedib.
Xaçmaz RMİ

nin kommunikasi
yameneceriFərid

Musayevbildiribki,MSXƏEBMiləregionalidarəarasındasıxəla
qəmövcuddurvəbugünədəkidarənintabeliyindəolanmuzeylə
rin1000əyaxıneksponatıElmiBərpaMərkəzitərəfindənbərpa
vəkonservasiyaedilib.
Digərçıxışedənlərölkəmizdəmuzeysahəsindəhəyatakeçiri

lənislahatlardansözaçıblar.
SondaXaçmazTarixDiyarşünaslıqMuzeyininekspozisiyasına

vəMSXƏEBMtərəfindəntəşkiledilənregionalidarənintabeliyin
dəki muzeylərin kolleksiyalarına aid bərpa, konservasiya olun
muşeksponatlarınfotolarındanibarətsərgiyəbaxışkeçirilib.

QəbələDövlətTarixBədiiQoruğunda“Qoruqlararasında
təcrübəmübadiləsivəqarşıdaduranvəzifələr”mövzu
sundatədbirkeçirilib.Tədbirdəİlisu,Zaqatalavə“Orta
əsrAğsuşəhəri”tarixmədəniyyətqoruqlarınındirektorvə

əməkdaşlarıiştirakediblər.

QəbələArxeolojiMərkəzinakt
zalında keçirilən toplantıda əv
vəlcə ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrunda canlarından keçən şə
hidlərinəzizxatirəsibirdəqiqəlik
sükutlayadolunub.
QəbələDövlətTarixBədiiQo

ruğunun direktoru Zahir Kəri
mov qoruğun fəaliyyəti barədə
ətrafı məlumat verib. Diqqətə
çatdırılıbki,MədəniyyətNazirli
yiyanındaMədəni İrsinQorun
ması, İnkişafı və Bərpası üzrə
Dövlət Xidmətinin tabeliyində
fəaliyyət göstərən qoruq 1976
cı ildə yaradılıb. Ümumilikdə
420 hektar ərazini əhatə edən

qoruq3tariximəkandan–Antik
şəhəryeri,SəlbirvəQalaərazi
lərindənibarətdir.
Qoruqlararasındaəməkdaşlıq

əlaqələrininqurulmasının,Azər
baycanıntarixinindahadageniş
təbliğedilməsinin,qoruqərazisi
nəgələn turistlərindigərqoruq
lara yönəldilməsinin vacibliyini
diqqətə çatdıran Zahir Kərimov
iş planlarındanəzərdə tutulmuş
belə toplantıların qoruq əmək
daşlarının qarşılıqlı fəaliyyətinə
töhfə verəcəyinə əminliyini bil
dirib.
“OrtaəsrAğsuşəhəri”Dövlət

TarixMədəniyyət Qoruğunun

direktoru Şölə Bayramova, İlisu
Dövlət TarixMədəniyyət Qoru
ğunun direktoru Azər Qocayev
və Zaqatala TarixMədəniyyət
QoruğunundirektoruAnarLaçı
nov rəhbərlik etdikləri qoruqlar
haqqında ətrafı məlumat verib,
tədbirin təşkilinə görə təşkilat
çılara təşəkkürlərini bildiriblər.
Çıxışlarda qoruqlar arasında
əməkdaşlıq əlaqələrinin qurul
masınınəhəmiyyətivəgələcək
dədigər qoruqlarla dabumöv
zuda tədbirlərin keçirilməsinin
vacibliyidiqqətəçatdırılıb.
Çıxışlardan sonra qoruqlar

arasındaəlaqələrindahadage

nişləndirilməsi məqsədilə qarşı
lıqlı əməkdaşlığa dair anlaşma
memorandumuimzalanıb.
Toplantının sonunda “Qafqaz

Albaniyasının paytaxtı – Qəbə
lə”filminümayişolunub.
Zaqatala, İlisu və Ağsu qo

ruqlarının əməkdaşları Qəbələ
Arxeoloji Mərkəzində sərgilə
nən arxeolojimateriallarla tanış
olublar. Qonaqlar həmçinin qo
ruğun tarixi məkanlarından
olanAntik şəhər yeri, Səlbir və
Qala ərazilərində aparılmış ar
xeoloji qazıntı sahələrinə baş
çəkiblər. Qonaqlara Qəbələ ar
xeoloji ekspedisiyasınınərazidə
arxeoloji qazıntılar, yerli və xa
riciarxeoloqlar tərəfindənaşkar
olunan tapıntılar barədə ətrafı
məlumat verilib, sualları cavab
landırılıb.

Gəncədə Türkiyə Cümhuriyyətinin 
99 yaşı qeyd olunub

GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsinin(RMİ)MəhsətiGəncəvi
MərkəzindəTürkiyəCümhuriyyətininelanolunmasının(29okt
yabr1923)99cuildönümümünasibətilətədbirkeçirilib.

TədbirdəGəncəŞəhərİcraHakimiyyətininbaşçısıNiyaziBayra
mov,SamuxRayonİcraHakimiyyətininbaşçısıAlıQocayev,Göygöl
RayonİcraHakimiyyətininbaşçısıElvinPaşayev,TürkiyəninGəncə
dəkibaşkonsuluZekiÖztürk,GürcüstanınGəncədəkibaşkonsulu
Nikoloz İaşvili,millətvəkiliPərvinKərimzadə,GəncəRMİnin rəisi
VasifCənnətov,şəhərictimaiyyətininnümayəndələrivədigərqonaq
lariştirakediblər.
BaşkonsulZekiÖztürkvəGəncəninicrabaşçısıNiyaziBayramo

vunçıxışlarındansonraTürkiyəCümhuriyyətinin99cuildönümünə
həsrolunanvideoçarxnümayişetdirilib.
Sonda F.Əmirov adınaGəncəDövlət Filarmoniyasının solistləri,

Əməkdarmədəniyyət işçisiMehparəCəfərova,VasifBayramovun
ifasındakonsertproqramıtəqdimolunub.

“Şahidə çevrilmiş şəhid” 
XaçmazRMİHey
dərƏliyevadına
Xaçmazrayon
MədəniyyətMər
kəzivəXaçmaz
Xalqteatrının
aktyorheyətiZəfər
Günüərəfəsində
“Şahidəçevrilmiş
şəhid”tamaşasını
təqdimedib.

Səhnəəsəri1992ci ildəAzərbaycandabaşverənsiyasi, iqti
sadivəmədənihadisələri,həmçinin44günlükVətənmüharibə
sindəqazanılantarixiQələbəniözündəəksetdirir.XaçmazXalq
teatrınınrejissoruİlhamTağıyevinquruluşverdiyitamaşanınsse
narimüəllifiÇingizƏləsgərlidir.
TamaşanınnümayişindənsonraXaçmazRayonİcraHakimiyyə

tininbaşçısıElnurRzayevteatrınkollektiviiləgörüşüb,səhnəəsə
riniyüksəkqiymətləndirib,kollektivəyaradıcılıquğurlarıarzulayıb.

“Gül və zəhər” tamaşasına ictimai baxış
Oktyabrın31dəGəncəDövlətDramTeatrınınaçıqsəmaaltın
daolanikincisəhnəsindəNizamiGəncəvinin“Sirlərxəzinəsi”
poemasından“İkiloğmanınsöhbəti”hekayətiəsasında“Gül
vəzəhər”tamaşasınaictimaibaxışkeçirilib.

SəhnələşdirəniƏməkdarincəsənətxadimi,mərhumşairMəm
mədAlim(19492014)olantamaşanınquruluşçurejissoruYusif
Cəfərov,quruluşçurəssamıMehdiHüseynov,işıqrəssamıŞöhrət
Mahmudov,musiqitərtibatçısıZiyadAbbasovdur.
BaxışdaGəncəRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisiVasifCən

nətovvəictimaiyyətnümayəndələriiştirakediblər.

Qoruqlar arasında təcrübə mübadiləsi 
və qarşıda duran vəzifələr
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85 yaşı tamam oldu
Xalq ar tis ti, Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin bə dii rəh
bə ri və baş di ri jo ru, “Şöh rət”, “Şə rəf”, “İs tiq lal” or den li, Azər
bay can Res pub li ka sı nın Döv lət mü ka fa tı və Hey dər Əli yev 
Fon du nun “Qı zıl çi nar” bey nəl xalq mü ka fa tı nın laureatı Rauf 
Ab dul la ye vin okt yab rın 29da 85 ya şı ta mam ol du.

MaestroyubileyiərəfəsindəAzərbaycanRespublikasınındaha
birtəltifinəlayiqgörülüb.
PrezidentİlhamƏliyevinoktyabrın28-dəimzaladığısərəncam-

laRaufCanbaxışoğluAbdullayevAzərbaycanmusiqimədəniy-
yətinininkişafındaböyükxidmətlərinəgörə1-cidərəcəli“Əmək”
ordeniilətəltifedilib.
AzərbaycanRespublikasınınBirinci vitse-prezidentiMehriban

ƏliyevaAzərbaycanmusiqimədəniyyətinininkişafındaböyükxid-
mətlərgöstərmişdirijorRaufAbdullayevi85illikyubileyimünasi-
bətilətəbrikedib.Birincivitse-prezidenttəbrikpaylaşımındagör-
kəmlisənətkaraənxoşarzularınıifadəedib.“Çoxillikəməyinizə,
incəsənətəsədaqətləxidmətinizə,millimusiqimədəniyyətimizin
inkişafınaverdiyinizböyüktöhfələrəgörəçoxsağolun!”,–deyə
təbrikdəvurğulanır.

***

Oktyabrın28-dəAzərbaycanRespublikasınınmədəniyyətnazi-
riAnarKərimovyubilyarlagörüşüb.
RaufAbdullayevianadanolmasının85 illiyimünasibətilə təb-

rikedənAnarKərimovonamöhkəmcansağlığı,yeniyaradıcılıq
uğurlarıarzulayıb.
Azərbaycanmədəniyyətindəxüsusi yeri olansənətkar yeni

layihələrvəgəncnəslinmusiqizövqününformalaşmasındahə-
yatakeçiriləntədbirlərdən,gəncvəistedadlımusiqiçinəslinin
doğru istiqamətləndirilməsi yönündəaparılan işlərdənsöhbət
açıb.
Maestronu“Mədəniyyət”qəzetininkollektiviadındandatəbrik

edir,onabundansonradadirijorpultuarxasındasürəklitamaşaçı
alqışlarıarzulayırıq...

BMA-da Fikrət Əmirovun 100 illiyinə 
həsr olunmuş konsert 

Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın (BMA) Ope
ra stu di ya sın da Azər bay ca nın dün ya şöh rət li bəs tə ka rı Fik rət 
Əmi ro vun (19221984) 100 il lik yu bi le yi nə həsr olun muş “Mu si qi 
na mi nə hə yat” ad lı kon sert ke çi ri lib.

KonsertproqramıBakıdakıRusEvi–RusiyaİnformasiyaMə-
dəniyyətMərkəzi,AzərbaycanDövlətAkademikOperavəBalet
Teatrı və BMA-nın dəstəyi ilə “Stolitsa” RT teatrının direktoru,
“Bakı”MüəllifMahnılarıKlubununvitse-prezidentiVəfaQavrilo-
va-Məmmədovatərəfindəntəşkilolunub.
Konsert proqramında beynəlxalq müsabiqələr və festivallar

laureatları–ƏminəZülfüqarova,NigarHəsənova,MahirTağı-
zadə,ƏzizəAğazadə,AdilAxundov,CəmaləAbdinzadə,Nailə
Xasiyeva,FəqanHəsənli,AzərbaycanDövlətAkademikOpera
vəBaletTeatrının solistləri Samir Səmədov, FatiməXələfova,
AzərbaycanınƏməkdarartistləriCəmiləKərimova,AlekseyMil-
tıx,SahibPaşazadə,NərgizƏliyeva,“Sabah”xoru(bədiirəhbər
vədirijorDmitriBabayev)iştirakediblər.
RusiyaİnformasiyaMədəniyyətMərkəzinindirektoru İrekZin-

nurovkonsertiniştirakçısıolanmusiqiçilərətəşəkküredib.
SondaFikrətƏmirovunqızıSevilxanımkonsertintəşkilatçıları-

navəiştirakçılaraminnətdarlığınıbildirib.

Daim yaradıcılıq axtarışında olan fırça ustası
Ça ğı mı zın gör kəm li fır ça us ta
la rın dan Xalq rəs sa mı, pro fes
sor Arif Hü sey no vun okt yab rın 
29da 79 ya şı ta mam ol du. Bu 
mü na si bət lə Elm və Təh sil Na
zir li yi nin ta be li yin də fəaliy yət 
gös tə rən 3 nöm rə li Uşaq
gənc lər in ki şaf mər kə zin də 
(UGİM) təd bir təş kil edil di.

Tədbirdə ilk olaraq qonaqlar
mərkəzin gənc rəssamlarının
ArifHüseynovunəsərlərinəçək-
diyiillüstrasiyalardanibarətsərgi
ilətanışoldular.
UGİM-indirektoruLaləQətibil-

dirdi ki,mərkəzməktəbdənkənar
təhsilmüəssisəsiolaraquşaq,ye-
niyetməvəgənclərinestetikzövq-
lərinin, dünyagörüşlərinin artırıl-
masıməqsədiləmüxtəlif tədbirlər
həyata keçirir. Xalq rəssamı Arif
Hüseynovundoğumgününəhəsr
olunangörüşdəbusilsilədəndir:
“Arifmüəllimuzunillərdirki,mər-
kəzin rəssamları ilə sıx dostluq

əlaqələri yaradıb. O, folklorumu-
za, adət-ənənələrə bağlı sənət-
karlardandır.Bu tədbirdədə rəs-
samın nağıllar mövzusunu əsas
götürmüşük.Çünkifırçaustasının
bumövzudasilsiləəsərlərivar”.
Arif Hüseynov təşkil edilən

görüşə görə təşəkkürünü bildir-
di.Dedi ki, bu yaşınaqədərən

gözəlhədiyyəhəmkaradlandır-
dığı gənclərin ona ərməğan et-
diyibugünkütədbirdir.Uşaqların
onun əsərlərinə çəkdiyi rəsmlər
böyükdəyərəmalikdir.
Sərgiyəbaxışdansonramərkə-

zin “Çiçəyim”uşaq teatrınıngənc
aktyorları rəssamın çəkdiyi nağıl
qəhrəmanlarınınobrazları iləsəh-

nəyə çıxdılar. Aktyorların ifasın-
da “Rəssamın rəngləri” adlı qısa
səhnəcikdən sonra Xalq yazıçısı
NatiqRəsulzadə,Əməkdar jurna-
list Etibar Babayev, Əməkdar in-
cəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev,
XalqartistiTəranəMuradovaçıxış
edərəkrəssamacansağlığıarzula-
dılar.Diqqətəçatdırıldıki, rəssam
özyaradıcılıqyolunuçoxdantapsa
da,daimaaxtarışdadır.Onunhər
birəsərindəyeniaxtarışlarıaydın
görünür.Buəsərlərgözəlmelodiya
kimi daim zövqləri zənginləşdirir.
Rəssamın yaradıcılığında sosial-
siyasivəvətənpərvərlikmövzuları
üstünlüyük təşkil edir. İnsani key-
fiyyətləriilədəhərzamanörnəkdir.
Tədbirin sonunda “Mədəniy-

yət”kanalıtərəfindənlentəalınan
“Nağılbazınkələyi”filminümayiş
olundu. Nümayişdən sonra Arif
Hüseynov tədbirə qatılan bütün
qonaqlara və gənc istedadlara
minnətdarlığınıbildirdi.

Lalə

Mə də niy yət Na zir li yi mil li mu si qi mi zin qo run ma sı, ifa çı lıq sə nə ti nin 
in ki şa fı və təb li ği is ti qa mə tin də mü hüm la yi hə lər hə ya ta ke çi rir. Bu 
la yi hə lər Azər bay can mu si qi mə də niy yə ti nin gənc lər ara sın da təb
li ği ni, mu si qi və es te tik zöv qü nün for ma laş ma sı na dəs tək ol ma ğı 
hə dəf lə yir, is te dad lı gənc lə rin üzə çıx ma sı na tə kan ve rir, on la rın 
ge niş audi to ri ya da ta nın ma sı na yar dım çı olur. Na zir li yin bu ilin 
mart ayın dan real laş dır dı ğı “Ye ni ad lar” la yi hə si də on lar dan bi ri dir.

Oktyabrın 28-dəMüslümMa-
qomayev adına Azərbaycan
Dövlət Akademik Filarmoniya-
sında “Yeni adlar” layihəsinin
növbətikonsertikeçirildi.
MusiqiaxşamındaÜzeyirHa-

cıbəyli adına Azərbaycan Döv-
lət Simfonik Orkestrinin (dirijor
–OrxanHəşimov)müşayiəti ilə
gəncmusiqiçilər–respublikavə
beynəlxalqmüsabiqələrlaureat-
ları Vaqif Qurbanov (violonçel)
vəElxanNiftiyev(piano)maraqlı
proqramlaçıxışetdilər.
Musiqi axşamının tamaşaçıları

arasında Prezident Administrasi-
yası Humanitar siyasət, diaspor,
multikulturalizm və dini məsələlər
şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva,
Mədəniyyət Nazirliyinin İncəsənət
vəqeyri-maddimədəni irs şöbəsi

Musiqi sektorunun müdiri Vüqar
Hümbətov,mədəniyyətvəincəsə-
nətxadimləri,musiqisevərlərvardı.
Konsertdə Vaqif Qurbanovun

ifasındaYozefHaydnın “Violon-
çelvəorkestrüçünkonsert”i,El-
xan Niftiyevin təqdimatında isə
FerentsListin “Pianovəorkestr
üçün konsert” əsərləri alqışlarla
qarşılandı. İstedadlıgənclərhər
iki əsərin yüksək peşəkarlıqla
tamaşaçılara çatdırılması üçün
məharətləriniortayaqoydular.

***
VaqifQurbanov2006-ciildəBa-

kı şəhərində dünyaya göz açıb.
2012-ci ildə Bülbül adına Orta
İxtisas Musiqi Məktəbinin cello
ixtisasına qəbul olunub. Hazırda
həmin məktəbin XI sinfində təh-

silalır.Təhsilaldığıillərdəbirçox
müsabiqələrdə iştirak edən mu-
siqiçi2018-ci ildəümummilli lider
HeydərƏliyevin95illikyubileyinə
həsr edilmiş III Respublika mü-
sabiqəsində I yerə layiqgörülüb.
Bununla yanaşı, “Gələcəyin ul-
duzları”(FutureStars)IXBeynəl-
xalqklassikmusiqimüsabiqəsivə
“WorldHarmony”beynəlxalqmü-
sabiqəsindəIyeriqazanıb.

Gənc ifaçı Azərbaycandan kə-
narda da nailiyyətlər əldə edib.
Yunanıstanda keçirilən “Stars of
Greece” beynəlxalq müsabiqə-
si, Çexiyada “Spring Symphony”
müsabiqəsi və Ukraynada təşkil
olunan “Sozvezdiye Europe-Asia
–2021” beynəlxalq festivalında
Qran-priyəlayiqgörülüb.O,həm-
çinin İtaliyada keçirilən “Racconto
Di Primavera”, İspaniyada “World

ArtGames”,Rusiyada“RadioGo-
losPlaneta”,“Zvezdaefira”,Polşa-
da“King’speakinternationalmusic
competition”, “Rapsodia Polska”
müsabiqələrivəFinlandiyadatəş-
kilolunan“NordicFest–2021”fes-
tivalındaIyerləriqazanıb.
“Yeni adlar”ın digər iştirakçısı

ElxanNiftiyev 1998-ci ildə Lən-
kəran şəhərində anadan olub.
2016-cıildəBülbüladınaOrtaİx-

tisasMusiqiMəktəbinipianosinfi
üzrə fərqlənmə ilə bitirib. 2016-
2020-ci illərdə Üzeyir Hacıbəyli
adınaBakıMusiqiAkademiyasın-
da bakalavr, 2020-2022-ci illərdə
isəmagistrpilləsiüzrətəhsilalıb.
ElxanBülbül adınaməktəbdə

təhsil aldığı illərdə (2009-2012)
Pianoçuların Respublika mü-
sabiqəsinin laureatı olub. Üze-
yir Hacıbəyli adına BakıMusiqi
Akademiyasında təhsil aldığı
dövrlərdəisəbirneçədəfəsolo
konsertverib.Pianoçu2017-ciil-
dəIXQəbələBeynəlxalqMusiqi
Festivalında,eləcədəXIIQəbə-
ləMusiqiFestivalındaçıxışedib.
Elxan Niftiyev Estoniyada ke-

çirilən Şopen adına pianoçuların
beynəlxalq müsabiqəsində, İngil-
tərədə pianoçuların beynəlxalq
müsabiqəsində, Fransada Adilə
Əliyevaadınapianoçularınbeynəl-
xalqmüsabiqəsindəlaureatolub.

Nurəddin

“Yeni adlar”da piano və violonçelin dueti

Bey nəl xalq Mu ğam Mər
kə zi (BMM) və AMEA 
Folk lor İns ti tu tu “Də də 
Qor qud”  (keç miş “İrs”) 

an samb lı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 
ta nın mış xa nən də, Xalq ar
tis ti, pro fes sor  Mə lək xa nım 
Əy yu bo va nın 60 il li yi nə həsr 
olu nan ya ra dı cı lıq ge cə si 
ke çi ril di. 

XanŞuşinskiFondununbirgə
iştirakıiləhazırlanangecədəta-
nınmış mədəniyyət, incəsənət
vəelmxadimləriiştirakedirdi.
İlkolaraqMədəniyyətNazirli-

yinin İncəsənət və qeyri-maddi
mədəniirsşöbəsiMusiqisekto-
runun müdiri Vüqar Hümbətov
nazirAnar Kərimovun Xalq ar-
tistinətəbrikməktubunuoxudu.
Məktubda xanəndənin muğam
sənətinin inkişafında və gənc
nəsləötürülməsindəxidmətləri,
habelə sənətkarın özünəməx-
sus ifaçılıqüslubuqeydolunur.

Məktubda nazir sənətkara xoş
arzularını çatdırır, yeni yaradı-
cılıq uğurları arzulayır. Sektor
müdiri həmçinin Azərbaycanın

Rusiyadakı səfiri, Xalq artisti
Polad Bülbüloğlunun da təbrik
məktubunu xanəndəyə təqdim
etdi.

Sonragecəninaparıcısı,Dövlət
AkademikOpera və Balet Teatrı-
nınbaşrejissoru,Əməkdarincəsə-
nətxadimiHafizQuliyevsəhnəyə
çıxaraqMələkxanımƏyyubovanın
yaradıcılıqyolundansözaçdı,mu-
ğamustasınısəhnəyədəvətetdi.
Xalq artisti, tarzən Möhlət

MüslümovunrəhbərliketdiyiƏh-
mədxan Bakıxanov adına Xalq
çalğıalətləriansamblınınmüşa-
yiətiiləsəhnədəilkmusiqinöm-
rəsiilətamaşaçılarısalamladı.
Xalq artistləri Alim Qasımov,

Mənsum İbrahimov, Səkinə İs-
mayılovavəbaşqalarısənətkara
təbrikləriniünvanladılar.
Yaradıcılıq gecəsi rəngarəng

musiqi nömrələrinin səsləndiril-
məsiiləyaddaqaldı.

L.Azəri

Xalq artisti Mələkxanım Əyyubovanın 
yaradıcılıq gecəsi

əvvəli səh. 1-də
Azərbaycan Milli Məclisi Mə-

dəniyyət komitəsinin sədri Qə-
nirəPaşayevamüəllifinsərgiyə
“Əcdadların izi ilə” adı vermə-
sinin təsadüfi olmadığını dedi:
“Bu,onunəcdadlarıniziiləgetdi-
yinisübutayetirir.ÜlviyyəHəm-
zəyeva sənətdə durduğu yerə
əcdadların izi ilə gəlib. Onun
sənəti milli kimliyə xidmət edir.
ÜlviyyəHəmzəyevaNaxçıvanda
fəaliyyət göstərən vəənənələri-
mizi gələcək nəsillərə çatdıran
əvəzsizsənətkardır”.
Əməkdar incəsənət xadimi,

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dok-
toru Ziyadxan Əliyev qeyd etdi
ki,ÜlviyyəHəmzəyevanınəsər-
lərindəzənginənənələrisezmək
olar.Naxçıvanrəssamlıqməktə-
bi üzərində formalaşanbuənə-
nələronunəsərlərindəgenişək-
sinitapıb.

Əməkdar incəsənət xadimiRa-
fiqKərimovAzərbaycanRəssam-
lar İttifaqının sədri, Xalq rəssamı
Fərhad Xəlilovun müəllifə təbrik
məktubunuoxuduqdansonra,rəs-
samahəsretdiyişeirisəsləndirdi.
Çıxışlardan sonra Ülviyyə

Həmzəyevanınqızıİlknuruntar-
daifasıtədbiriştirakçılarıtərəfin-
dənalqışlarlaqarşılandı.
SondaÜlviyyəHəmzəyevasər-

giyə toplaşanlara minnətdarlığını
bildirdi.Dediki,sərgilənən85əsə-
rinhərbirimüəllifininreallığıdır:“Bu
günsərgiiləsizləriÜlviyyədünya-
sı,Ülviyyə reallığı ilə tanışetmək
istədim.Çoxşadamki,Bakıdabe-
ləbirsərgimnümayişolunur”.
Sondamüəllif qonaqları sərgi

ilətanışlığadəvətetdi.
ÜlviyyəTapdıq qızıHəmzəye-

va 30Aprel 1982-ci ildə Babək
rayonunun Şəkərabad kəndində
anadanolub.2003-cüildəNaxçı-

vanDövlətUniversitetinin(NDU)
İncəsənət fakültəsinin təsviri in-
cəsənətixtisasınıbitiribvəhəmin
universitetdə magistr təhsili də
alıb.NDU-dapedaqoji fəaliyyəti-
nidavametdirənrəssamhazırda
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
Akademiyasınındissertantıdır.
Rəssamın əsərləri hələ tələ-

bəikənABŞ,Türkiyə,Fransavə
başqa ölkələrdə müxtəlif sərgi-
lərdə nümayiş etdirilib. Bir sıra

ölkələrdəkeçirilənsərgi,festival
və simpoziumlarda iştirak edib,
mükafatlaralayiqgörülüb.
2001-ci ildəNDU-nun gənclik

parkında soyqırımı qurbanları-
nın xatirəsinə ucaldılmış abidə-
nin müəllifi olan rəssam Nax-
çıvan teatrında N.Gəncəvinin
“Sirlərxəzinəsi”poeması,M.Me-
terlinkin “Göy quş” pyesi, Xalq

yazıçısıElçinin “Teleskop”əsəri
əsasındahazırlanantamaşalara
uğurlubədiitərtibatverib.
NaxçıvanMuxtar Respublika-

sının və Azərbaycan Respubli-
kasının“Əməkdarrəssamı”fəxri
adlarına layiq görülən rəssam
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı
vəUNESCO-nunBeynəlxalqİn-
cəsənət Assosiasiyası və “Yeni
Era” Dünya Rəssamlıq Akade-
miyasınınhəqiqiüzvüdür.

Ülviyyə Həmzəyeva 2012-ci il-
dən ənənəvi keçirilən “Naxçıvan
– bəşəriyyətin beşiyi” beynəlxalq
rəsmfestivalınınkuratoruvətəş-
kilatçısıdır.O,IVçağırışNaxçıvan
MuxtarRespublikasıAliMəclisinin
deputatı olub, hazırda Azərbay-
canMilliMəclisininüzvüdür.
Rəssamın“Əcdadlarıniziilə”ad-

lısərgisinoyabrın1-dəbaşaçatıb.

“Əcdadların izi ilə”
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Vətənmüharibəsindəşəhid
olanqəhrəmanlarımızhaq
qındaməlumatverməyə
davamedirik.Buyazıdaəsir

torpaqlarımızıdüşməndənqur
tarmaqüçüncəbhəyəkönüllü
gedənlərdənşəhidəsgərFər
hadBabayeviyadasalacağıq.

FərhadMəhərrəmoğluBabayev
1992-ci il yanvarın30-daBakı şə-
hərində anadan olub. 1998-2010-
cu illərdəBakışəhəriSuraxanı ra-
yonu Pərviz İsmayılov adına 278
saylıtamortaməktəbdətəhsilalıb.
Sonra Qazax rayonunda N saylı
hərbihissədəxidmətdəolub.
2020-ciilinVətənmüharibəsibaş-

layandanbirgünsonrakönüllüola-
raqcəbhəyəyollanıb.Füzuli,Xoca-
vəndvəQubadlınınazadlığıuğrunda
döyüşlərdə iştirakedib.Fərhadokt-
yabrın 24-də Qubadlı istiqamətində
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid
olub, Siyəzən şəhər qəbiristanlığın-
da torpağa tapşırılıb. Ölümündən
sonra ölkə başçısının müvafiq sə-
rəncamları ilə “Vətənuğrunda”,Xo-
cavəndvəFüzulininazadolunmasına
görəmedallarıilətəltifedilib.
Şəhidin anası Səmayə Babayeva

FərhadınhələMilliQəhrəman,gene-
ral-mayorPoladHəşimovundəfnində-
ki(15iyul2020)izdihamıgörübözünə
şəhidlikarzuladığınıdeyir:“Fərhadşə-
hidolanaqədərmənbilmirdimki,ordu-

yakönüllüyazılıb.Eləbilirdimki,hərbi
komissarlıqçağırıb.FərhadPoladHə-
şimovşəhidolandayoldaşlarıiləbirgə
onun dəfnmərasiminə getmişdi. Evə
gələndədediki,ana,şəhidolmaqnə
gözəlşey imiş. İnşallah,şəhidlikbizə
dəqismətolar.İnsannəyiiçdənarzu-
layırsa,onadanailolur.Fərhadmüha-
ribəyəgedəndəonaçoxyalvardımki,

bala,bəlkəgetməyəsən.O,isədedi,
“Ana, mən getməyim, o getməsin,
bəskimgetsin?!”.
Fərhadın yaxşı səsi olduğunu

vurğulayan Səmayə xanım za-
man-zaman oğluna musiqi yarış-
malarına qatılmasını da məsləhət
gördüyünüsöyləyir:“Fərhad“Qara-
gilə”xalqmahnısınıçoxsevirdi.Hər
dəfəonunməzarınıziyarətedəndə
həmin mahnını qəbri üstə oxuyu-
ram:“Gəlmişəmotağına,Qaragilə,
oyadam səni...”. Amma nə qədər
haraylayıramsa,balamoyanmır...”.
Şəhidin qardaşı Zamiq Babayev

Fərhadla qürur duyduğunu bildirir:
“Fərhadıözümmüharibəyəyolasal-
dım,özəlimlədənəşinigətirdim.Bir
qardaşkimimənəçoxağırdır.Üzün-
dəqəribəbirtəbəssümvardı.Sanki
ölümünüzünəgülür, arzuladığı şə-
hadətə yüksəldiyi üçünözünü xoş-
bəxthissedirdi.Əslində,şəhidlərin

içində qardaşımı axtaranda hamısı-
nınüzündətəbəssümgördüm.Eləbil
gülə-güləyatmışdılar,şəhidlikləbəra-
bərnurgəlmişdiüzlərinə.Vaxtvaridi
ki,Fərhadıgörənlər “Zamiqinqarda-
şıdır”deyirdilər.İndimənədeyirlərki,
“Sən Fərhadın qardaşısan”. Mənim
üçünbundanböyükşərəfyoxdur”.

ŞəhidinbacısıAyselSüleymano-
va Fərhadın ona həm də ata kimi
yanaşdığını deyir: “Ailəmizin kiçiyi
olsada,Fərhaddaataqayğısıvar-
dı. Qardaş, sözün əslmənasında,
bacıya dayaqdır. Gedişi ilə elə bir
boşluq buraxıb ki, arxasında, onu
heç kim doldura bilməz.Allah heç
bir bacıya qardaş dağı çəkdirmə-
sin”.
Həyat təsadüfərlə doludur və bu,

bəzən acı təsadüf olur. Aysel xa-
nım Fərhadın Vətən müharibəsinə
yollanmazdan əvvəl telefonlarını,
saatını çıxarıb evdə televizorun ya-
nındaqoyubgetdiyinibildirir:“Anam-
gilə gələndə Fərhadın saatını qolu-
ma taxdım.Fərhad şəhid olan gün,
oktyabrın24-dəgördümki,saatıda
dayanıb.AllahFərhadavəbütünşə-
hidlərimizərəhməteləsin”.
Ölkəmizin ərazi bütövlüyü Vətən

üçün canını və qanını əsirgəməyən
igidlərinsayəsindəbərpaolundu.Bu
gün yağıdan azad edilmiş ərazilər-
dəüçrənglibayrağımızdalğalanırsa,
bizşəhidvəqazilərimizə,qəhrəman
oğullarımızaminnətdarıq.
Allahrəhməteləsin.

Nurəddin

Milliteatrımızıninsanduyğularınatoxunaraq,onlarıtəzadların
buxovundatəqdimedəbilənənyaxşınümunələrindənbiri–Xalq
yazıçısıİlyasƏfəndiyevinqələməaldığıbupyesilkdəfəuzaq1964
cüildəAkademikMilliDramTeatrınınsəhnəsindəgörkəmlirejissor
TofiqKazımovunquruluşunda“Sənhəmişəmənimləsən”adıilə
səhnəyəqoyulub.MəhzonunlaAzərbaycanteatrındalirikpsixoloji
üslubagenişmeydanaçılıbvəsonrakıillərdə“Boyçiçəyi”adıilə
müxtəlifsəhnəyozumlarındatamaşaçıqarşısınaçıxıb.

Oktyabrın 22-də Şuşa Döv-
lət Musiqili Dram Teatrında bu
əsərinnövbətisəhnəyozumuna
baxdıq.Tamaşayapremyerada
deməkolar.Çünkibirneçəilön-
cə cəmi bir dəfə, DövlətMahnı
Teatrında oynanılan (o zaman
Şuşa teatrının binası əsaslı tə-
mirdəidi)tamaşauzunfasilədən
sonrayenidəntamaşaçısıiləgö-
rüşəbildi.
Əməkdar artist, teatrın baş

rejissoru  Loğman Kərimovun
quruluşunda təqdim olunan ta-
maşa 4 aktyorluq oyun üçün
hesablanıb. Əlavə personajları
səhnə əsərindən çıxaran rejis-
sor bununla tamaşaçısını qısa
zamanda (birhissəli tamaşa–1
saat15dəqiqə)əsasideyaaxını
iləbaş-başaqoymağaçalışır.
Sadə tərtibatlı tamaşanın qu-

ruluşçurəssamıValehMəmmə-
dov,musiqitərtibatçısıƏməkdar
artistAzadMəmmədovdur.Rol-
ları Zəhra Salayeva (Nargilə),

ƏməkdarartistNazirRüstəmov
(Həsənzadə), Püstəxanım Zey-
nalova (Nəzakət), Əməkdar ar-
tistAzadMəmmədov(Fərəc)ifa
edirlər.
AtaqayğısındanməhrumNar-

gilənin zavod direktoru Həsən-
zadəyə məhəbbətindən bəhs
olunan tamaşadacərəyanedən
hadisələri bu günümüzlə səs-
ləşdirməyə çalışan rejissor tər-
tibat və səhnə həllində də bu
cəhdiniqüvvətləndirmək istəyib.
Səhnə əsərində Ağa Laçınlının
şeirlərindən, Tomazo Albinoni,
YanniXrisomallisvəNinoRota-
nınmusiqilərindən,ölməzRəşid
Behbudovun ifasında “Küçələrə
su səpmişəm”Azərbaycan xalq
mahnısındanistifadəolunub.
Amma quruluş həllindən akt-

yor oyununa qədər tamaşaçını
çaş-başqoyan,onusadəyoludo-
lanbaclardankeçirməkləəziyyətə
salanməqamlardayoxdeyil.Bir
az sərt alınsa da, məncə, xüsu-

sən əsas qəhrəman Həsənzadə
sayəsindəbizyaxşı,həttaçoxdan
darıxdığımız radio-tamaşa “izlə-
miş”olduq.Buməsələyəazsonra
qayıdarıq. İndikeçəksəhnəəsə-
rindəkiixtisarlarınmahiyyətinə...
Birincisi, bu əsər özlüyündə

tamaşaçı üçün qəti darıxdırıcı
deyil və müxtəlif münasibətlə-
rin səhnə transplantasiyasında
heç bir uyğunsuzluq yaratmır.
Dramaturgiyanınqaydalarınıdə-
qiqlikləbilən,pyesintexnikasına
peşəkarcasınabələdolanmüəl-
lifinməhz bu əsərində istənilən
müdaxilə qüsurlu görünür. Bu
mənada, tamaşa asanlıqla qu-
rula bilən pazlın əsas hissəsini
itirməkləyaddaqaldı.
Məsələn, götürəkməkan həl-

lini. Hərçənd Loğman müəllim
çarpaz, çoxmərtəbəli mizanlar
qurmaqda kifayət qədər təcrü-
bəli rejissordur və bu tamaşa-
da da uğurlu formanı seçmişdi:
iki məkan-otağı (Həsənzadənin
mənzili, Nargilənin ata mənzili)
eyniandaseyrçilərəçatdırmaqla
lirik-psixoloji ahəngli tamaşaya
çeviklik verə bilmişdi.Həsənza-
dənin otağı səhnənin sağında,
Nargilənin otağı yuxarı başda,
onunataevininqonaqotağı isə
soldaidi.Buraqədərhərşeyay-
dındır.Xəyaliplanların, reallıqla
illüziyalar arasındakı keçidlə-
rin də olmadığını nəzərə alsaq,
konkretməkan var və onun gi-
rişnöqtəsi, sözsüzki, səhnənin
sağtərəfidir.YəniHəsənzadənin
evi.Niyəməhzora?Çünkibütün
hadisələrin əsas özəyi oradır.

İnsafən Nargilə və Həsənzadə
üçün də.Amma real obrazNə-
zakət xanım hər iki künclərdən
rahatlıqlaistifadəedir.Tamaşaçı
birdəfədəolsunataevininqa-
pısından çıxmayan Nargilədən
fərqliolaraqanasınıopərdədən
bupərdəyə,okulisdənbukulisə
inteqrasiyasınaməəttəlqalır.
Müasirlik ilə əsərin yazıldığı

dövrə keçidlərdə də əksər de-
tallar unudulmuşdu. Məsələn,
Həsənzadəninevindətexnikitə-
rəqqi“yaşanır”.O,direktoroldu-
ğu zavoddaNargiləni kompüter
proqramçısı təyin edir. Üstəlik
direktorunmobiltelefonudasus-
maqbilmir.Kabelsizqulaqcıqlar
da qızcığazın boynundan asılı
qalır. Daim cins şalvarda gəzir,
göbəyidəçöldə.Beləmüasirqız
anasının “Sabah dərziyə gedə-
rik,ikimizədəqəşəngdontikdi-
rərik” təklifinəatılıb-düşür,daha
“mall”-filanistəmir.
Tərtibatdadanəzərəçarpacaq

qüsurlarboyvermişdi.Ənsadə-
si. Biz tamaşaçılar Həsənzadə-
nintamaşaboyuxəyaliünsiyyət
qurduğu xanımının şəklini tap-
madıq.Yəqintərtibatçılar,səhnə
quraşdırıcılarıözləribaxmaq is-
təyiblərvəonagörədəyönünü
kulisə çeviriblər. Diqqətli tama-
şaçılarıçıxsaq(təbiiki,önsıra-
dakı son oturacaqlar), qalanları
Həsənzadənindivaradanışdığı-
nızənnelədi.
Ümumiahəngipozanməqam-

lar bunlarla da kifayətlənmədi.
Xüsusən Həsənzadənin məh-
dud hərəkət arealındakı eyniy-

yətinənsonhəddiidi.Çiyinlərini
əyib, əllərini gah çənəsinə da-
yayan, gah ciblərində gizlədən,
gah da dəxilsiz olaraq ora-bu-
rayellədənaktyoreləbil israrla
“Səsimə qulaq asın, qalanı ilə
işiniz yoxdur” deyirdi. Nəticədə
47yaşlıHəsənzadəni80-nitəzə
salamlamış qoca kişi kimi o tə-
rəf-bu tərəfə “sürüyüb”, canına
cəfaverdi.
AnaNəzakətdə tipik isterika-

sında idi. Yadımda dönə-dönə
dediyi “Nargilə, mən səni doğ-
muşam”sözləri iləqalanaktrisa
sanki,analıqhissinidoğumevin-
dəkiağrı ilə isbatetmək istəyir-
di.Aktrisa sanki energetikasını,
tamaşaçıiləünsiyyətüçünrahat
olacaq digər oyun texnikalarını
səhnənin arxasında bərk-bərk
gizlətmişdi.
Elə dramaturqdan fərqli ola-

raq,rejissorunbizəmağmınkimi
göstərdiyi Fərəc də. Bu perso-
najoqədərixtisarolunmuşduki,
bizonunəslində,nəistədiyinivə
hansısəbəblərəgörəəclaf,rəzil
bir adam olduğunu anlamadıq.
Səhnədəbir-ikidəfəgöründüvə
aktyor heç cürə oyun özəlliyini
sərgiləmədi.
Amma məni ən çox mütəəs-

sir edənNargilənin titrəkqəlbin-
dənqopansevgi, rəğbəthissinə
etinasız Həsənzadə idi. Aktyor
sanki tərəf-müqabilinin qəhrə-
manını kütbeyin qız hesab edir
vəonunhisslərinəsadəcə,gülür.
Əslindəisəbu,kökündənyanlış,
hətta müəllifə, əsərə, ana xəttə
böyük haqsızlıqdır. Ümumən is-

tedadlıvəkifayətqədərtəcrübəli
N.Rüstəmovun bu tamaşadakı
oyunsuzluğumənimüçünqaran-
lıqqalanənəsasməqamdır.Dü-
şünürəmki,budəfəkisəhnəaktı-
nınsönüklüyündəvəaktrisakimi
texnikiçevikliyinəgörəillərəvvəl
diqqətimi çəkən Z.Salayevanın
oyunun təsirsizliyində tərəf-mü-
qabilinin“xidməti”böyükdür.
Məncə,rejissoruntamaşadakı

ideyaları görünəndən fərqli ola-
raq,dahaorijinalvəəhatəli təs-
viriidi.
Məsələn,Nargiləninbütüngü-

nü otağında qalması, tək sirda-
şının qulaqcığının olması onun
anası, eləcə də insanlarla ara-
sında yaranan uçurumun təsvi-
ridir.
Rejissorun ixtisarlar edib, po-

etik nümunələrlə Həsənzadə
obrazına verdiyi yozum dərin
psixoloji qatda əvvəlki quruluş-
lardan fərqi göstərməyə hesab-
lanmışincəməqamdır.Buhalda
Həsənzadə üçün vaxtsız itirdiyi
həyat yoldaşı Xurşud xanımla,
xaricə yola saldığı oğluAydınla
bağlı qayğılı xatirələrinin ifadə-
sində səmimiyyət, canlılıq daha
emosional təsirə hesablanıb.
Məşhur “Ac hərifər”də deyildiyi
kimi,“Hə,noolsun”.Aktyoronu
israrla ətrafmühitdən, eləcə də
realhəyatdan təcridedilmişşə-
kildəoynadı.Nargiləyəmünasi-
bətidəqupquruidi.
Əslində,çoxyəqinki, rejissor

Həsənzadənın ülvi duyğusunu
ikinci planda, daha həzin qatda
verməklə birinci plana insanlıq,
vicdan, səmimiyyətin ifadəsi-
ni çıxarmaq istəmişdi. Amma...
Aktyor bu fikri emosional həs-
saslıqdadeyil,etinasızlıqdaduy-
muşdu.Bilmirəm,bəlkəelədüzü
budur.Həsənzadədemiş,yoxsa
məninsanməhəbbətininqüdrə-
tinəinanmağıyadırğamışam?...

Həmidə Nizamiqızı

Ətrini “duy”mayan 
“Boy çiçəyi”ni dərməsin...

Səhnə əsəri nisgilli məhəbbət dastanı, mümkünsüz eşqin məngənəsi, 
cəsarətli duyğuların uçurumdan intiharıdır

“Abidələri qoruyan xalq” 
ATMU-nun dekanı Türküstandakı 
konfransda məruzə ilə çıxış edib
QazaxıstanınTürküstanşəhərində“Abidə
ləriqoruyanxalq”adlıbeynəlxalqkonfrans
keçirilib.

QazaxıstanınUNESCOvə ICESCOüzrəMilli
komissiyaları, BeynəlxalqTurizm vəQonaqpər-
vərlik Universiteti, Xoca Əhməd Yəsəvi adına
BeynəlxalqQazax-TürkUniversiteti,İslamTarixi,
İncəsənətivəMədəniyyətiAraşdırmalarıMərkə-
zi(IRCICA)vədigərqurumlarıniştirakıilə26-28
oktyabr tarixində gerçəkləşən konfransın bölmə
iclaslarında Azərbaycan Turizm və Menecment
Universitetinin(ATMU)Turizmvəqonaqpərvərlik
fakültəsinindekanı,dosentBahadurBilalovdaiş-
tirakedib.
ATMU-danverilənməlumatagörə,o,konfran-

sın ikinci işgünündə “Azərbaycandadini turizm
obyektləri”mövzusundaməruzəedib,sonra isə
yerliKİVüçünmüsahibə verib.Konfransın işin-
də iştirakına görə B.BilalovTürküstandakı Bey-
nəlxalqTurizmvəQonaqpərvərlikUniversitetinin
rektorutərəfindəndiplomlatəltifedilib.
Konfransın sonunda “Müqəddəs obyektlərdə

davamlı turizmin inkişafı”adlıTürküstanbəyan-
naməsiqəbuledilib.

Hüseyn Abbaszadənin “General”ı, 
nəhayət, latın qrafikasında

Noyabrın22dəXalqyazıçısıHüseynAbbas
zadənin(19222007)100illikyubileyitamam
olacaq.Yaradıcılığabilavasitəiştirakçısıoldu
ğuIIDünyamüharibəsiillərindəvətənpərvər
ruhluşeirləriiləbaşlayanədibbumövzuya
sonralardasadiqqalır,zamanzamanoxucu
larınaVətənsevgisi,fədakarlıq,igidlikhissləri
aşılayanromanvəhekayələrqələməalıb.

Hüseyn
Abbaszadə-
nin“General”,
“Burulğanlar”,
“Ləpədöyəndə”,
“Haradansınız,
müsyöAbel?”,
“Qaradağəhva-
latı”,“Evəkölgə
düşür”,“Uzaq-
dangələnqo-
naq”vəs.əsər-
lərimillikoloriti,
həqiqiliyi,hər
dövrünoxucusu

iləonundilindədanışmaqbacarığıylabugündə
özaktuallığınıqoruyubsaxlamaqdadır.
ƏfsanəviAzərbaycangeneralı, tankqoşunları

qvardiya general-mayoru, iki dəfə Sovet İttifaqı
QəhrəmanıHəziAslanovunigidliyivəhərbirəşa-
dətindənbəhsedən“General” romanımilliədə-
biyyatımızda hərbi vətənpərvərlik mövzusunda
yazılmışnadirsənədli-tarixiəsərlərdəndir.
Ədibin 100 illiyinə töhfə olaraq roman Dövlət

TərcüməMərkəzitərəfindənilkdəfəlatınqrafika-
sındanəşredilib.
Qeyd edək ki, 2006-cı ildə H.Abbaszadənin

“Seçilmişəsərləri”ikicildliyilatınqrafikasındaişıq
üzü görsə də, həmin nəşrdə “General” romanı
yeralmamışdı.
Kitabı yaxın günlərdə Bakının kitab evləri və

mağazalarındanəldəetməkolar.

Salyanlı Şirin
Görkəmli tarzən “Leyli və Məcnun”un 

ilk tamaşasında ifa etmişdi 

Azərbaycantarifaçılığındaad
sanqazanansənətkarlartəkcə
bualətindeyil,həmdəbütöv
lükdəmillimusiqinin,muğamın
inkişafınatöhfəvermişsayılırlar.
BumənadagörkəmlitarzənŞirin
AxundovundaadıXXəsrinbirinci
yarısındaklassikmusiqimizin
təbliğatçılarıarasındahörmətlə
çəkilir.Birsıraustadxanəndələri
məharətləmüşayiətedəntarzən
eynizamandateatrtamaşaların
dadamusiqilərsəsləndirib.

ŞirinMəşədiHüseynoğluAxundov
1878-ci ildə Salyanda dünyaya göz
açıb.Kiçik yaşlarındanmusiqiyəma-
raqgöstərir.Birneçəalətdəifaetmə-
yəsəygöstərir;qarmon,saz,nəhayət,
15-16yaşlarındatarçalmağıöyrənir.

Araşdırmalarda qeyd edilir ki, qa-
tı dindarolanatasıŞirininmusiqiyə
meyil etməsi ilə barışa bilmir. Hət-
ta bir gün oğlunun əlindən tarı alıb
“Şeytanəməlidir”deyəağacaçırpıb
sındırır...Deyilənəgörə,ata iləoğul
arasındainciklikbaşverdiyigüngör-
kəmlixanəndəCabbarQaryağdıoğlu
özdəstəsi iləSalyanatoyməclisinə
gəlir. Məclis başa çatdıqdan sonra
şəhərinmusiqihəvəskarlarıCabbar-
danxahişedirlərki,Şirinintarçalma-
sına qulaq assın. O,musiqi həvəs-
karlarınınxahişinieşidirvəŞirinintar
çalmasına razılıq verir. Şirinin ifası
sənətkara xoş gəlir. Muğam ustadı
ona Bakıya gəlib tarzənlik sənətini
davametdirməyiməsləhətgörür.
Görkəmli sənətkarın məsləhəti

gənc tarzənin sənətə həvəsini birə-
beş artırır. Günlərin bir günü anası
Zərəfşan xanımlaBakıya gəlir.Ara-
yır-axtarıb Cabbar Qaryağdıoğlunu
tapırlar. Həmin vaxt sənətkar Bakı
kəndlərindən birində toy məclisində
olur.O,eləhəmingüngənc tarzəni
özdəstəsinəqoşur.Şirinməclislərdə
xanəndəninyanıqlıguşələrinədiqqət
yetirir.Evədönərkənhəminguşələri
tardatəkrar-təkrarifaedir...

ŞirinAxundov1901-1902-ci illərdə
Bakı kəndlərində məclislərə qatılır,
bakılı xanəndələrdən Məşədi Məm-
mədvəƏliSahibitardamüşayiətedir.
MəclislərinbirindəMəşədiHüseynqu-
luadlıbirtacirlətanışolur.Onunva-
sitəsilə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
“Güzgülüzal”ındaqurulanməclislərə
gedir. 1903-cü ildəməşhur xanəndə
Şəkili Ələsgərlə görüşür, aralarında
dostluqmünasibətləri yaranır. O za-
manonlarınmusiqiçidəstəsiBakıda
Cabbar Qaryağdıoğlunun dəstəsin-
dənsonraikinciəntanınmışkollektiv
idi. Ələsgərin məlahətli səsi, Şirinin
şirin təranəli barmaqları dinləyiciləri
vəcdəgətirir...Onudaqeydedəkki,
Şirinmüxtəlif vaxtlardaSeyidMirba-
bayevi, İslam Abdullayevi, Cabbar
Qaryağdıoğlunu,Bülbülüvəsonillər-
də isəSeyidŞuşinskini tardamüşa-
yiətedib,xalqarasında “SalyanlıŞi-
rin”kimigenişşöhrətqazanıb.
ŞirinAxundovmilli teatrımızıninki-

şafındadamüəyyənxidmətlərgöstə-
rib.1905-ciilindekabrayındaBakıda
M.F.Axundzadənin“Sərgüzəşti-vəziri-
xani-Lənkəran”komediyasıtamaşaya
qoyularkənŞirinvəxanəndəƏləsgər
həmintamaşanımaraqlıifalarıiləmü-

şayiətediblər.ŞirinuzunillərH.Z.Ta-
ğıyev teatrında göstərilən tamaşala-
rınfasilələrindətardaifaedib.Birçox
hallardaisəteatrınorkestrionunrəh-
bərliyindəkonsertverib.ÜzeyirHacı-
bəylinin“LeylivəMəcnun”operasının
ilktamaşasında(12yanvar1908-ciil)
orkestrin tərkibindəəsas tarçalanlar-
danbiridəSalyanlıŞirinidi.
Musiqişünas, Əməkdar incəsə-

nət xadimi Firidun Şuşinski mövzu
ilə bağlı araşdırmasında yazır ki,
1914-cü ildəMacarıstanın “Premer-
Rekord” firması Qafqaz musiqiçilə-
rindənbirqrupunuBakıyadəvətedir.
Onların ifalarını lentə yazdırır. Şirin
Axundovun ifasında “Çahargah”,
“Mirzə Hüseyn segahı”, “Hasar” və
“Müxalif”muğamlarıqrammofonva-
lınaköçürülür.
ŞirinAxundov1920-1921-ci illərdə

BakıdaŞərqkonservatoriyasında tar
müəllimi kimi çalışıb.O, 1923-1926-
cıillərdəfəhləklublarındatardərnəyi
açır. Öz təcrübəsini həvəskar fəhlə-
gənclərəöyrədir.Səhhətindəproblem
yaransada,musiqidənbiranbeləay-
rılmır.Tarifaçılıqsənətinininkişafıvə
təbliğiüçünböyüksəylərgöstərir.
Azərbaycan musiqisinin vurğunu

olansənətkartaralətinindahageniş
təbliğinətöhfələrverəbilərdi.Ancaq
vaxtsızölümonunbütünplanlarının
üstündən qara xətt çəkir. İstedadlı
sənətkar 1927-ci ildə, 49 yaşında
vəfatedir.

Savalan Fərəcov

“Ana, şəhid olmaq nə gözəl imiş...”
General Polad Həşimovun dəfnindən evə qayıdan Fərhad Babayev belə demişdi...
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2 no yabr 1922 – Cə lil Məm məd qu lu za də nin re dak tor lu ğu ilə 
nəş ri ni da vam et di rən “Mol la Nəs rəd din” sa ti rik jur na lı nın Ba-
kı da ilk sa yı çap dan çı xıb. Jur nal 1906-1918-ci il lər də Tifl  is də, 
1921-ci il də Təb riz də nəşr olun muş du.

2 no yabr 1934 – Şair, Əmək dar müəl lim Oq tay Rza (Oq tay 
Mə hər rəm oğ lu Rza lı; 1934 – 18.8.2019) Sal yan ra yo nu nun 
Qa la lı kən din də do ğu lub. N.Tu si adı na AD Pİ-də iş lə yib. Dün ya 
xalq la rı ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib.

2 no yabr 1937 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti Emin Sa bi toğ lu 
(Mah mu dov; 1937 – 18.11.2000) ana dan olub. “Hic ran”, “Ban kir 
adax lı” və s. mu si qi li ko me di ya la rın, po pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir. 
Ta ma şa la ra, fi lm lə rə (“Bi zim Cə biş müəl lim”, “Gün keç di”, “Də də 
Qor qud”, “Onun bə la lı sev gi si”, “İs tin taq” və s.) mu si qi bəs tə lə yib.

2 no yabr 1947 – Əmək dar ar tist Tel man Rüs təm oğ lu Əli yev 
(1947 – 4.7.2017) Şu şa şə hə rin də ana dan olub. Gən cə, Aka de-
mik Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib. 

2 no yabr 1964 – Əmək dar ar tist Mu rad Məm mədr za oğ lu 
Mu ra dov (1884-1964) və fat edib. Ağ dam ra yo nu nun Mu rad bəy li 
kən din də do ğu lub, Aka de mik Dram Teat rı nın akt yo ru olub. 

2 no yabr 1988 – Gör kəm li akt ri sa, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin 
Xalq ar tis ti Hö ku mə Ab ba sə li qı zı Qur ba no va (11.6.1913 – 1988) 
və fat edib. 1938-ci il dən Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb.

2 no yabr 1997 – Azər bay ca nın ilk sə nəd li fi lm re jis sor la rın-
dan olan Ni ya zi Mus ta fa oğ lu Bə də lov (1909-1997) və fat edib. 
1936-cı il də Mosk va da Ümu mit ti faq Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya İns-
ti tu tu nu (Ser gey Ey zenş tey nin sin fi ) bi ti rib.

3 no yabr 1943 – Tifl  is Azər bay can teat rı nın ilk pe şə kar akt-
yor la rın dan ol muş Mir zə li (Əli ba la) Ha cı Ab bas oğ lu Ab ba sov 
(1870-1943) və fat edib. Ta ma şa la ra qu ru luş ve rib, pyes lər ya-
zıb. Gür cüs ta nın Əmək dar ar tis ti olub.

3 no yabr 1983 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti Əliağa İs ma yıl 
oğ lu Ağa yev (22.3.1913 – 1983) və fat edib. Döv lət Gənc Ta-
ma şa çı lar, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb. Film lər də 
yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

3 no yabr 1997 – Əmək dar ar tist Zem fi  ra Nə ri man qı zı Qu li ye-
va (23.11.1937 – 1997) və fat edib. 1963-cü il dən Mu si qi li Ko me-
di ya Teat rın da ça lı şıb.

3 no yabr 2007 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Bö-
yü ka ğa Mə şə di oğ lu Mir zə za də (21.2.1921 – 2007) və fat edib. 
Te ma tik tab lo lar, port ret jan rın da uğur lu nü mu nə lər ya ra dıb, 
teatr ta ma şa la rı na bə dii tər ti bat ve rib.

4 no yabr 1939 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Li mu nət Nu rul-
lah qı zı Ab dul la ye va (1939-2016) Qax ra yo nu nun Qax mu ğal 
kən din də do ğu lub. Qax Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin di rek to ru 
iş lə yib.

4 no yabr 1944 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, re jis sor, ani-
ma si ya fi lm lə ri rəs sa mı Rauf Məm mə da ğa oğ lu Da da şov (1944 
– 9.2.2020) ana dan olub. “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da, 
“Azan fi lm” Stu di ya sın da iş lə yib.   

4 no yabr 1954 – Akt yor Fər man Ab dul cab bar oğ lu Ab dul la yev 
(1954 – 5.3.2013) Şə ki də ana dan olub. Şə ki teat rın da ça lı şıb, 
fi lm lər də (“Həm zi ya rət, həm ti ca rət”, “Ya lan”) çə ki lib.

4 no yabr 1967 – Əmək dar ar tist Ələk bər Hü seyn oğ lu Hü-
seyn za də (3.10.1887 – 1967) və fat edib.  “Ar şın mal alan” 
(1945) fi l min də Sol tan bəy ob ra zı na gö rə Döv lət mü ka fa tı na la-
yiq gö rü lüb. 

Dün ya
2 no yabr 1699 - Fran sız rəs sa mı Jan Ba tist Si meon Şar den 

(Jean Bap tis te Si meon Char din; 1699-1779) ana dan olub.
2 no yabr 1906 – İtal yan ki no və teatr re jis so ru Lu ki no Vis kon-

ti (Luc hi no Vis con ti di Mod ro ne; 1906 – 17.3.1976) ana dan olub. 
Film lə ri: “Rok ko və onun qar daş la rı”, “İn ter yer də ailə port re ti” və s.

2 no yabr 1950 – İr land əsil li Bri ta ni ya ya zı çı sı, dra ma turq, 
ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı (1925) laureatı Corc Ber nard 
Şou (Geor ge Ber nard Shaw; 26.7.1856 – 1950) və fat edib. 

3 no yabr 1797 – Rus ya zı çı sı Alek sandr Bes tu jev-Mar lins ki 
(1797-1837) ana dan olub. Qaf qa za sür gün olu nub. Azər bay can 
xalq qəh rə ma nı nın hə ya tın dan bəhs edən “Mol la Nur” po ves ti ni 
ya zıb.

3 no yabr 1801 – İtal yan bəs tə ka rı Vin çen so Bel li ni (Vin cen zo 
Sal va to re Car me lo Fran ces co Bel li ni; 1801-1835) ana dan olub. 
Ope ra la rı: “Nor ma”, “Som nam bu la” və s.

3 no yabr 1869 – Rus şərq şü na sı, aka de mik Va si li Bar told 
(1869–1930) ana dan olub. “Ki ta bi-Də də Qor qud”un bə zi boy la-
rı nı rus di li nə tər cü mə edib.

3 no yabr 1931 – İtal yan akt ri sa sı Mo ni ka Vit ti (Ma ria Louisa 
Ce ciarel li; 1931-2022) ana dan olub. Film lə ri: “Al qa dın”, “Meh-
man xa na nöm rə si” və s.

4 no yabr 1575 – İtal yan rəs sa mı Qvi do Re ni (Guido Re ni; 
1575-1642) ana dan olub.

4 no yabr 1923 – Al man ya zı çı sı Bar ba ra Bar tos-Höp ner (Bar-
ba ra Bar tos-Höpp ner; 1923-2006) ana dan olub. Uşaq və ye ni-
yet mə lər üçün ki tab la rın, sse na ri lə rin müəl li fi  dir.

Hazırladı: V.Orxan

2-4 noyabrXatirə təqvimi

“Start-2023” film layihəsi müsabiqəsi elan edilib
Debüt filmini çəkmək istəyən rejissorlar üçün

Cə  fər Cab  bar  lı adı  na “Azər  bay  can  film” 
Ki  nos  tu  di  ya  sı “Start-2023” ad  lı film la  yi  hə -
si mü  sa  bi  qə  si elan edib.

Ki  nos  tu  di  ya  dan ve  ri  lən mə  lu  ma  ta gö  rə, 
mil  li ki  ne  ma  toq  ra  fi   ya sa  hə  sin  də fəaliy  yət 
gös  tə  rən ya  ra  dı  cı şəxs  lə  rə dəs  tək ol  maq 
və bu is  ti  qa  mət  də ça  lı  şan gənc re  jis  sor  la  rın 
fəaliy  yə  ti  ni sti  mul  laş  dır  maq, elə  cə də ki  no 
mü  hi  ti  nə ye  ni ad  lar qa  zan  dır  maq məq  sə  di -
lə ke  çi  ri  lən mü  sa  bi  qə  yə tam  met  raj  lı bə  dii, 
qı  sa  met  raj  lı bə  dii və qı  sa  met  raj  lı ani  ma  si  ya 
fi lm la  yi  hə  lə  ri qə  bul olu  nur. 

Mü  sa  bi  qə mü  ra  ciət olu  nan ka  te  qo  ri  ya  da 
de  büt (bi  rin  ci və ya ikin  ci) fi l  mi  ni çək  mək is  tə -
yən re  jis  sor  lar üçün nə  zər  də tu  tu  lub. Film  lər 
üçün janr və möv  zu məh  du  diy  yə  ti yox  dur.

Sə  nəd  lə  rin qə  bu  lu no  yab  rın 1-dən yan  va -
rın 31-dək elekt  ron şə  kil  də mu  sa  bi  qe@azer -
baijan  fi lm.az poçt ün  va  nı va  si  tə  si  lə apa  rı  lır. 

La yi hə lər “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sı 
nəz din də ya ra dıl mış Eks pert şu ra sı tə rə-
fi n dən se çi lə cək və qa lib lər gə lən ilin ap rel 
ayın da elan edi lə cək. Qa  lib la  yi  hə  lə  rin gə  lə -
cək  də ki  nos  tu  di  ya  da is  teh  sa  la bu  ra  xıl  ma  sı 
nə  zər  də tu  tu  lur.

Mü  sa  bi  qə  nin req  la  men  ti ilə da  ha ət  rafl   ı la-
yi hə nin say tın da ta  nış ol  maq olar.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində
“Azad Şuşanın ilk qarı”

Mil li Azər bay can Ta ri xi 
Mu ze yin də “Azad 
Şu şa nın ilk qa rı” ad lı 
fo to sər gi təş kil edi lib. 

Okt yab rın 28-də açı lı şı olan 
sər gi də mu ze yin əmək da şı, ta-
nın mış fo toq raf Mir naib Hə sə-
noğ lu nun Və tən mü ha ri bə sin-
dən son ra – 2020-ci il de kab rın 
18-də azad Şu şa ya ya ğan ilk 
qa rın təs vir lə ri olan fo to la rı nü-
ma yiş olu nur.

Mu ze yin Bey nəl xalq əla qə lər 
və ic ti maiy yət lə iş şö bə si nin baş 
mü tə xəs si si Züm rüd İs ma yı lo va 
sər gi haq qın da ümu mi mə lu mat 
ve rib.

Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi-
nin ic ra çı di rek to ru Fər had Cab-
ba rov nü ma yiş edi lən fo to la rın 
ta ri xi önə min dən da nı şıb. Qeyd 
edib ki, Mir naib Hə sə noğ lu nun 
çək di yi fo to lar doğ ma Şu şa nın 
qış fəs lin də möh tə şəm mən zə rə-
si ni in san la ra çat dı rır: “Sər gi çox 
rəm zi döv rə tə sa düf edir. Həm 
“Şu şa İli”nə, həm də Zə fə ri mi zin 
ikin ci il dö nü mü nə həsr olu nub. 
Bu sər gi bü tün zi ya rət çi lə rin ma-
ra ğı na sə bəb ola caq”.

F.Cab ba rov fo toq ra fa gə lə cək 
ya ra dı cı lıq fəaliy yə tin də uğur lar 
ar zu la yıb.

Mir naib Hə sə noğ lu çı xış edə-
rək nü ma yiş olu nan fo to la rın 
ər sə yə gəl mə sin dən söz açıb. 
Bil di rib ki, sər gi də 50-dən ar tıq 
fo to yer alır. Müəl lif təd bi rin təş-
ki lat çı la rı na və iş ti rak çı la ra tə-
şək kür edib.

Azər bay ca nın fü sun kar 
tə biəti hər za man sə nət-
kar la rı mız üçün il ham 
mən bə yi ol muş, on la ra 

ya ra dı cı lıq ru hu bəxş et miş dir. 
Or ta əsr təz ki rə çi lə ri nin mətn-
lə rin də Azər bay can tor paq la rı 
mün bit, su yu və ha va sı şə fa lı 
olan cən nət-mə kan bir öl kə 
ki mi təs vir edil miş dir. Bu tor-
paq la rın ye tiş dir di yi sə nət kar-
lar da doğ ma yur dun tə biəti ni 
ədə bi əsər lər də, mu si qi lər də, 
rəsm lər də tə rən nüm et miş lər. 

Azər bay ca nın dil bər gu şə si 
Qa ra ba ğa sə nət kar la rı mız öz 
əsər lə rin də xü su si diq qət ayır-
mış lar. Qa ra ba ğın ba şı qar lı 
dağ la rı, bu dağ lar dan axıb gə-
lən gur bu laq la rı, çay la rı, də rə-
lə ri rəs sam lar üçün əvə ze dil məz 
rəng lə ri və duy ğu la rı özün də bir-
ləş di rən tə biət löv hə lə ri idi. 

Qa ra bağ mən zə rə lə ri nin il-
kin təs vir nü mu nə lə ri XIX əsr-
də ya şa yıb- ya rat mış is te dad lı 
şairə, ey ni za man da rəs sam 
Xur şid ba nu Na tə va na (1832-
1897) aid dir. Na tə van çək di yi 
qra fi k rəsm lər də Qa ra bağ tə-
biəti ni də təs vir et miş dir. Bu 
sı ra da “Gül”, “Bül bül”, “Bə növ-
şə”, “Qə rən fi l” və s. əsər lə rin 
ad la rı nı çək mək olar. Mə də-
niy yət oca ğı Şu şa da tə şək kül 
ta pan ədə bi-bə dii cə rə yan la rın 
fo nun da rəs sam lı ğın in ki şa fı na 
da öz töh fə lə ri ni ve rən sə nət-
kar la rın sı ra sın da Mir Möh sün 
Nəv vab, Us ta Qəm bər Qa ra-
ba ği ilə ya na şı, Xur şid ba nu 
Na tə va nın da adı nı çək mə li yik. 
Onun 1886-cı ilə aid olan “Gül 
dəf tə ri” al bo mun da bu qra fi k 
rəsm lə ri gö rə bi lə rik. 

Qa ra bağ tə biəti ni, Şu şa nın 
əs ra rən giz gül-çi çək lə ri ni, cəh-
cəh vu ran quş la rı nı bəy mülk lə-
ri nin di var la rı na həkk edən rəs-
sam lar dan bi ri də Us ta Qəm bər 
Qa ra ba ği (1830-1905) ol muş-
dur. Meh man da rov la rın Şu şa-
da kı evin də Qa ra ba ği nin çək di-
yi di var rəsm lə ri onun ilk işi ol sa 
da, kom po zi si ya nın bo ya la rı bu 
gü nə qə dər şux, can lı qal mış-
dır. Bu rəsm lər də Qa ra bağ tə-
biəti ni əks et di rən mən zə rə lər lə 
ya na şı, müəl li fi n Şə ki xan sa ra-
yı üçün çək di yi or na ment və bə-
zək ele ment lə rin dən də is ti fa də 
et mə si diq qət dən ya yın mır. 

Us ta Qəm bər Qa ra ba ği Şu şa-
da Sə fi  bə yin və Rüs tə mov la rın 
mülk lə ri nə də hey rə ta miz di var 
rəsm lə ri həkk et miş dir. Onun əsər-
lə ri XIX əsr də mil li bo ya kar lı ğın in-
ki şa fı na mü hüm tə kan ver miş dir.

XX əsr Azər bay can rəs sam-
la rı ara sın da Qa ra bağ möv zu-
su na mü ra ciət edən sə nət kar-
la rı mız çox dur. On lar dan tə biət 
aşi qi Sət tar Bəh lul za də ni (1909-
1974) xü su si qeyd et mək la zım-
dır. Azər bay ca nın sə fa lı tə biəti ni, 
iq li mi ni, tə biət ha di sə lə ri ni, ətə yi 
gül-çi çək li dağ la rı nı, çay la rı aşıb- 
da şan də rə lə ri ni kə tan üzə rin də 
həkk edən Sət tar Bəh lul za də 
çək di yi Qa ra bağ mən zə rə lə ri nə 
özü nə məx sus tərz də ya naş mış-
dır. Onun Şu şa da sıl dı rım qa ya-
la rın ara sın da saat lar la otu ra raq 
Cı dır dü zü nə, Şu şa dağ la rı na 
uzun-uza dı ta ma şa et mə si Sət-

tar Bəh lul za də təd qi qat çı la rı nın 
qeyd lə rin də öz ək si ni tap mış dır. 

Rəs sa mın bu möv zu da ilk 
etüd lə ri nə “Dağ yo lu”, “Va qi fi n 
qəb ri nin ya nın da”, ey ni za man-
da da ha iri öl çü yə ma lik “Çax-
maq me şə si” əsər lə ri aid dir. 
Ya ra dı cı lı ğı nın er kən dövr lə ri nə 
tə sa düf edən Qa ra bağ mən zə-
rə lə ri sil si lə əsər lə rin də realizm 
ənə nə lə ri du yu lan rəs sa mın 
“Şu şa. Ağac lar” (1956), “Yu xa rı 
Da şal tı”, “Dağ ətə yin də”, “Şu-
şa. Dağ lar” (1960), “Qa ra bağ. 
Cı dır dü zü”, “Qa ra bağ da yay”, 
“Dağ la rı du man bü rü yən də”, 
“Qa ra bağ mən zə rə si” əsər lə ri 
öz ça lar la rı na və üs lu bu na gö-
rə bir-bi rin dən az fərq lən sə də, 
Qa ra bağ tə biəti ni dol ğun əks 
et di rən nü mu nə lər dir. Sö zü ge-
dən əsər lə rin ilk es kiz lə ri ni qra-
fi k for ma da al bo mun da çə kən 
sə nət kar Ba kı ya qa yıt dıq dan 
son ra bu gö rün tü lə ri kə tan üzə-

ri nə yağ lı bo ya ilə həkk et miş dir. 
Onun göz yad da şı o qə dər iti idi 
ki, əsər lə rin bo ya sı nı o qə dər 
də qiq se çir di ki, rəs mə ba xan-
da özü nü Şu şa dağ la rın da otu-
rub Cı dır dü zü nə ta ma şa edən 
yer də hiss edir sən. Bu əsər lər-
də həm də Sət tar Bəh lul za də 
ro man tiz mi nin bə dii-es te tik həl li 
də öz ək si ni tap mış dır. Şu şa tor-
pa ğı na ilk ayaq bas dı ğı an dan 
bu di ya rın ecaz kar tə biətin dən 
riq qə tə gə lən rəs sam tab lo lar-
da əks olun muş ağac la rın yar-
paq la rı na, dağ la rın ətə yin də ki 
çi çək lə rə san ki kə tan üzə rin də 
can lı hə yat bəxş et miş dir. 

Qa ra bağ mən zə rə lə ri ni xü su-
si doğ ma lıq la can lan dı ran Na dir 
Əb dür rəh ma nov (1925-2008) 
La çın da dün ya ya gəl miş dir. 
Uşaq lıq il lə ri ni La çın da, fü sun-
kar Qa ra bağ da ke çi rən rəs sam 
doğ ma yur du nun təs vir lə ri ni 
bö yük mə ha rət lə kə tan üzə ri nə 
kö çür müş dür. Onun “Dağ lar da 
ala qa ran lıq”, “La çın. Min kənd”, 
“Zən gi la nın üzüm bağ la rı”, 
“Qa ra göl gö lün də”, “Qış mən-
zə rə si”, “Qa ra bağ xal ça la rı”, 
“Turş su” əsər lə ri bə dii-es te tik 
üs lu bu na gö rə təs vi ri sə nət ta ri-
xin də özü nə məx sus yer tut muş, 
sər gi lər də bö yük ma ra ğa sə bəb 
ol muş dur. Na dir Əb dür rəh ma-
nov 1985-ci il də Qa ra bağ in san-
la rı na it haf et di yi əsər lə ri nə gö rə 
Azər bay can SSR Döv lət mü ka-
fa tı na la yiq gö rül müş dür. 

Qa ra ba ğın fü sun kar tə biəti-
nə bo ya lar la hə yat ve rən təs vi ri 
sə nət us ta la rı mız dan bi ri də Mi-
ka yıl Ab dul la yev (1921-2002) 
ol muş dur. O, Azər bay can rəng-
kar lıq sə nə tin də öz realiz mi ilə 
se çi lən, çək di yi rəsm lər lə təs vi ri 
sə nət ta ri xi mi zə mil li lik, bə diilik 
gə ti rən rəs sam lar dan bi ri dir. 
Mən zə rə lə ri və in san səh nə lə-
ri ni ol du ğu ki mi təs vir edən sə-
nət ka rın əsər lə ri ol duq ca real 
və ifa də li he sab olu nur. Mi ka yıl 
Ab dul la ye vin Qa ra bağ mən zə-
rə lə ri nə mü ra ciət et mə si onun 
ecaz kar tə biət səh nə lə ri nin vur-
ğu nu ol ma sı, on la rı mü ba li ğə-
siz, fan ta zi ya sız təs vir et mək 
is tə yi ilə bağ lı ol muş dur. Rəs-
sa mın “Ax şam tab lo su”, “Qa ra-
bağ lı qız lar”, “Cı dır dü zü”, “Top-
xa na me şə si” əsər lə ri Qa ra bağ 
tə biəti ni, in san la rı nı, məişə ti ni 
əks et di rir. 

Mən zə rə jan rı bü tün dövr lər 
üçün ak tual olan və hər bir sə nət-
ka rın mü ra ciət edə cə yi bir janr dır. 
Qa ra bağ möv zu sun da çə ki lən 
tə biət mən zə rə lə ri ey ni mə kan-
la rı, ey ni fə sil lə ri əks et dir sə də, 
on la rı çə kən rəs sam la rın ke çir-
dik lə ri hiss və duy ğu lar dan ası lı 
ola raq mən zə rə lə rin rəng li və ya 
rəng siz, realist və ya ro man tik 
üs lub da iş lən mə si iz lə yi ci lər də 
hey ran lıq do ğu rur. Qa ra ba ğın 
hey rə ta miz tə biəti sə nət kar la rı 
məst et di yi ki mi, bu tab lo la rı iz-
lə yən lə rə də zən gin sə nət zöv qü 
bəxş edir...

Elminə Həsənova
Azərbaycan  Dövlət  Rəsm 

Qalereyasının kiçik elmi işçisi 

“Bir ulduz parladı uzaq üfüqdən...”
Əhməd Cavadın yubileyi ilə bağlı tədbir

Ba  kı Slav  yan Uni  ver  si  te  ti (BSU) Azər  bay  can ədə  biy  ya  tı 
ka  fed  ra  sı  nın təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə bö  yük şair, ta  nın  mış maarif -
çi və ic  ti  mai xa  dim Əh  məd Ca  va  dın (1892-1937) ana  dan 
ol  ma  sı  nın 130 il  li  yi  nə həsr edil  miş “Bir ul  duz par  la  dı uzaq 

üfüq  dən” ad  lı təd  bir ke  çi  ri  lib.

Təd  bi  rin 
mo  de  ra  to  ru, 
ka  fed  ra  nın 
do  sen  ti Gü -
nay Qa  ra -
ye  va XX əsr 
Azər  bay  can 
poezi  ya  sı -
nın gör  kəm  li 
nü  ma  yən  də -
si olan Əh -
məd Ca  vad 
ya  ra  dı  cı  lı  ğı -
nın möv  zu 
dairə  si, dil-üs  lub və for  ma xü  su  siy  yət  lə  ri ba  rə  də ge  niş mə  lu  mat 
ve  rib.

Ka  fed  ra  nın pro  fes  so  ru Rə  hi  lə Qey  bul  la  ye  va is  tiq  lal şairi  nin bə -
dii ya  ra  dı  cı  lı  ğı  nın bü  tün dövr  lər üçün ak  tual ol  du  ğu  nu vur  ğu  la  yıb.

Pro  fes  sor Ley  la İma  mə  li  ye  va isə Əh  məd Ca  va  dın bir neçə 
xa  ri  ci dil bil  mə  si və bə  dii ya  ra  dı  cı  lı  ğı ilə bağ  lı fi   kir  lə  ri  ni bö  lü  şüb, 
onun pe  da  qo  ji fəaliy  yə  tin  dən da  nı  şıb.

Fi  lo  lo  gi  ya fa  kül  tə  si  nin tə  lə  bə  lə  ri Va  li  də Və  li  ye  va  nın “1920-
1930-cu il  lər ədə  bi tən  qi  din  də Əh  məd Ca  vad” və Ay  tac Mir  zə -
ye  va  nın “Əh  məd Ca  vad ya  ra  dı  cı  lı  ğın  da türk  çü  lük və tu  ran  çı  lıq” 
möv  zu  la  rın  da mə  ru  zə  lə  ri din  lə  ni  lib.
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
138 il əv vəl...

1 no yabr 1884-cü il-
də bey nəl xalq miq yas
da coğ ra fi uzun luq və 
saat zo la ğı nın baş lan
ğıc nöq tə si ki mi Qrin viç 
me ri dianı (ya xud sı fır 
me ri dianı) qə bul edi lib. 
Qrin viç me ri dianı Lon
don da kı Qrin viç rə səd
xa na sı nın yer ləş di yi 
yer dən he sab la nır.

101 il əv vəl...
3 no yabr 1921-cü il də Ru si ya K(b)P Mər kə zi Ko mi tə si Qaf qaz 

Bü ro su nun ple nu mu Cə nu bi Qaf qa zın üç so vet res pub li ka sı nın – 
Azər bay can, Er mə nis tan və Gür cüs ta nın fe de ra si ya sı nın ya ra dıl
ma sı ba rə də qə rar qə bul edib.  Za qaf qa zi ya So vet Fe de ra tiv So
sialist Res pub li ka sı 1922ci il də ya ra dıl dı və So vet İt ti fa qı nın (SS Rİ) 
tə sis çi lə rin dən bi ri ol du. ZSFSR 1936cı ilə dək fəaliy yət gös tər di və 
hə min il qə bul edi lən SSRnin ye ni Kons ti tu si ya sı na əsa sən, Azər
bay can, Er mə nis tan və Gür cüs tan So vet İt ti fa qı nın müt tə fiq res
pub li ka la rı na çev ril di lər.

99 il əv vəl...
2 no yabr 1923-ci il də Azər bay ca nı Təd qiq və Tə təb bö (Araş

dır ma) Cə miy yə ti – res pub li ka nın baş el mi müəs si sə si tə sis olu
nub. Son ra lar təş ki lat müx tə lif ad lar la fəaliy yət gös tə rib və onun 
əsa sın da Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı (1945) ya ra dı lıb.

94 il əv vəl...
3 no yabr 1928-ci il də Tür ki yə də ərəb əlif ba sın dan la tın qra fi ka

lı əlif ba ya ke çid ba rə də qə rar ve ri lib. Azər bay can da la tın qra fi ka lı 
əlif ba ilə bağ lı qə rar 1922ci il də qə bul olun muş, tam ke çid 1929
cu il də ger çək ləş miş di. Ar dın ca Mər kə zi Asi ya nın türk res pub li
ka la rı da ana lo ji qə rar qə bul et di lər. La kin SS Rİ rəh bər li yi türk
dil li res pub li ka la rın bu həm rəy li yi nə im kan ver mə di. 1939cu il də 
Mosk va bu res pub li ka la rı ki ril əlif ba sı na keç mə yə məc bur et di.

68 il əv vəl...
1 no yabr 1954-cü 

il də Əl cə zair də Fran
sa müs təm lə kə çi li yi 
əley hi nə in qi lab baş
la nıb. Mil liazad lıq 
mü ba ri zə si 8 il sür dü 
və 1962ci il də Əl cə
zair Xalq De mok ra
tik Res pub li ka sı elan 
edil di. 1 no yabr Əl
cə zair də mil li bay ram 
– İn qi lab Gü nü ki mi qeyd olu nur. Əl cə zair XVI əs rin əv və lin dən 
Os man lı im pe ri ya sı nın tər ki bin də ol muş, 1830cu il dən isə Fran
sa nın müs təm lə kə si nə çev ril miş di.

28 il əv vəl...
1 no yabr 1994-cü il də Azər bay can Res pub li ka sı ilə Qva te ma la 

ara sın da dip lo ma tik mü na si bət lər qu ru lub. 

23 il əv vəl...
1 no yabr 1999-cu il də An ka ra da Azər bay can Pre zi den ti Hey dər 

Əli ye və Ata türk Sülh Mü ka fa tı nın təq di met mə mə ra si mi ke çi ri lib. 
Azər bay can rəh bə ri Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin yük sək mü ka fa tı na iki 
öl kə ara sın da dost luq əla qə lə ri nin in ki şa fı, Cə nu bi Qaf qaz da sülh 
və sa bit lik na mi nə gös tər di yi xid mət lə rə gö rə la yiq gö rül müş dü.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

“Azərbaycandan dünyaya musiqi töhfəsi” 
Zalsburqda gənc pianoçumuzun təqdimatı

AvstriyanınZalsburqşəhərində,ZalsburqAzərbaycan
Evindəbeynəlxalqmüsabiqələrlaureatı,AvstriyanınAnton
BrukneradınaKonservatoriyasınıntələbəsi,gəncpiano
çuAyanMəmmədlinin“Azərbaycandandünyayamusiqi
töhfəsi”adlılayihəsinintəqdimatıkeçirilib.

Azər bay can da Müs tə qil li yin Bər pa sı Gü nü (18 okt yabr) və 
Avst ri ya Res pub li ka sı nın Mil li Gü nü (26 okt yabr) mü na si bə ti
lə ke çi ri lən təd bir də avst ri ya lı və azər bay can lı mu si qi se vər lər, 
bu öl kə də ya şa yan soy daş la rı mız iş ti rak edib lər. 

Ayan Məm məd li bu la yi hə ni ha zır la maq da əsas məq sə di nin 
mil li mu si qi mi zi xa ri ci audi to ri ya la ra ya xın dan ta nıt maq, təb liğ 
et mək və gə lə cək də əc nə bi lər lə ye ni əmək daş lıq əla qə lə ri ya
rat maq ol du ğu nu bil di rib. Təq di mat da “Ba ya tıŞi raz” mu ğa mı, 
“La çın”, “Kü çə lə rə su səp mi şəm”, “Şu şa nın dağ la rı”, “Sa rı gə
lin” və “İn cə bel lim” ki mi xalq və bəs tə kar mah nı la rı yer alıb. 

Əcinnələr apardılar...
Hellouin bayramı izdihamında 156 nəfər həlak olub

CənubiKoreyanınpaytaxtı
SeuldaHellouinbayra
mının(“Əcinnələr,cadu
largünü”)qeydedilməsi

zamanıfaciəninbaşverdiyi
döngədəyerləşənhotelin
terrasınınqanunsuzolaraq
artırıldığıməlumolub.

Yer li me dianın mə lu ma tı na gö rə, 
“Ha mil ton” ho te li nin ter ra sı nın qa
nun suz uza dıl ma sı fa ciə baş ve rən 
dön gə nin eni nin azal ma sı na sə bəb 
olub. Bay ram iz di ha mı za ma nı fa
ciə də bu dar dön gə də baş ve rib. 
Ötən il yer li sə la hiy yət li qu rum lar 
ho te li qa nun suz ar tır ma ya gö rə cə
ri mə də edib miş lər.

Qeyd edək ki, okt yab rın 29da 
ax şam saat la rın da Seul da ka fe və 
res to ran la rın, ge cə klub la rı nın yer
ləş di yi İta von ad lı əra zi də təx mi nən 
100 min nə fə rin iş ti rak et di yi Hel
louin şən lik lə ri za ma nı küt lə nin 40 
metr uzun lu ğun da kı dar, maili dön
gə dən en di yi za man sıx lıq ya ra nıb. 
İz di ham da kı in san lar dan bir ne çə
si nin mü va zi nə ti ni itir mə si “do mi no 
ef ek ti” ya ra da raq, di gər lə ri nin də 

yı xı lıb ayaq lar al tın da qal ma sı na 
sə bəb olub. Nə ti cə də 156 nə fər 
ölüb, 30u ağır ol maq la 150dən 
çox in san xə sa rət alıb. Fa ciə qur
ban la rı nın ço xu nun 2030 yaş ara
sın da gənc lər, ha be lə mək təb li lər 
ol du ğu bil di ri lir. 

Ha di sə ilə əla qə dar ya ra dıl mış 
föv qə la də qə rar ga hın mə lu ma tı na 
əsa sən, ölən lər ara sın da 14 xa ri
ci öl kə nin (İran, Çin, Ru si ya, ABŞ, 
Ya po ni ya, Fran sa, Avst ra li ya, Nor
veç, Avst ri ya, Vyet nam, Tailand, 
Qa za xıs tan, Öz bə kis tan və Şri
Lan ka) 26 və tən da şı var.

Cə nu bi Ko re ya Pre zi den ti Yun 
Sok Yol fa ciə ilə əla qə dar öl kə də 
5 gün lük ma təm elan edib. Döv lət 
baş çı sı fa ciənin de tal lı araş dı rı la ca
ğı nı və gə lə cək də ox şar ha di sə lə rin 
ol ma ma sı üçün əsas lı qa baq la yı cı 
təd bir lə rin gö rü lə cə yi ni bil di rib.

Xa tır la daq ki, bu, Cə nu bi Ko re
ya da 2014cü il də ço xu mək təb li 
ol maq la 304 nə fə rin ölü mü ilə nə
ti cə lə nən bə rə qə za sın dan son ra 
küt lə vi in san tə lə fa tı na sə bəb olan 
ilk bö yük ha di sə dir.

V.Kamal

HeydərƏliyevMərkəzindəBMTninCenevrəBölməsininbaş
direktoruTatyanaValovayanıntəşəbbüsü,HeydərƏliyev
Fondunun,İsveçrəQadınvəGücləndirməAssosiasiyasının
(AssociationofSwissWomen&Empowerment)dəstəyiilə

“Çağırışın17siması”(“17FacesofAction”)adlıfotosərgitəşkiledilib.

Okt yab rın 28də ke çi ri lən açı
lış mə ra si min də Tat ya na Va lo
va ya la yi hə nin real laş dı rıl ma sı 
pro se sin dən da nı şıb. Bil di rib ki, 
sər gi BMTnin Da ya nıq lı İn ki şaf 
Məq səd lə ri ni (2030) özün də tə
cəs süm et di rir.

“Azər bay can “Ça ğı rı şın 17 si
ma sı” ad lı fo to sər gi nin hə ya ta 
ke çi ril mə si tə şəb bü sü nə ca vab 
ve rən ilk öl kə olub. Ona gö rə 
də bu gün Ba kı da açı lan ilk sər
gi na dir və da ha çox sim vo lik dir. 
Da ya nıq lı İn ki şaf Məq səd lə ri
nin təb li ğin də çox fəal olan 17 
Azər bay can qa dı nı da ha əda lət li 
dün ya nın ya ra dıl ma sın da ya xın
dan iş ti rak edir. Ümid va rıq ki, 
bu tə şəb büs Bir ləş miş Mil lət lər 
Təş ki la tı nın di gər öl kə lə ri tə rə
fin dən də real laş dı rı la caq. Sər gi
nin təş ki li nə ver di yi dəs tə yə gö

rə Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye və, Bi rin ci vit sepre zi dent 
Meh ri ban Əli ye va ya, Hey dər Əli
yev Fon du na tə şək kü rü mü bil di
ri rəm”,  de yə Tat ya na Va lo va ya 
bil di rib.

Qeyd edək ki, la yi hə nin hə də fi 
BMTnin Da ya nıq lı İn ki şaf Məq
səd lə ri nə dəs tək gös tər mək, 17 
da ya nıq lı in ki şaf məq sə di nin 
real laş ma sı na töh fə ver mək dir. 
BMTnin 2015ci il dən elan et di yi 
və Azər bay ca nın da qo şul du ğu 
Da ya nıq lı İn ki şaf Məq səd lə ri 15 
il müd də ti nə in san in ki şa fı üçün 
əhə miy yət li im kan la rın ya ra dıl
ma sı na, pla ne ti mi zi qo ru maq la 
qlo bal in ki şa fın da ya nıq lı lı ğı na 
tə kan ve rə cək 17 məq səd və 
169 hə dəf dən iba rət dir.

Da ya nıq lı İn ki şaf Məq səd lə ri 
təh sil, so sial mü da fiə və məş ğul
luq im kan la rı da da xil ol maq la, 
ge niş spektr li so sial eh ti yac la rı və 
bu nun la ya na şı, iq lim də yi şik li yi ilə 
mü ba ri zə və ət raf mü hi tin mü ha fi

zə si ni ön pla na çı xa rır. Bu məq
səd və hə dəf ər in san lıq na mi nə 
bü tün for ma lar da yox sul lu ğa son 
qoy maq, dün ya na mi nə da ya nıq lı 
is teh lak və is teh sa lın da vam lı ida
rə olun ma sı nı, pla ne ti mi zi kor lan
ma dan qo ru ya raq in di ki və gə lə
cək nə sil lə rin eh ti yac la rı nın tə min 
edil mə si ni, sülh na mi nə qor xu və 
zo ra kı lıq dan azad olan dinc, əda
lət li və ay rıseç ki li yə yol ve ril mə
yən cə miy yət lə rin dəs tək lən mə si
ni və sair nə zər də tu tur.

Hey dər Əli yev Mər kə zin də ki 
sər gi də Azər bay ca nın müx tə lif 
böl gə lə rin də ya şa yan, fərq li sa
hə lər də nailiy yət lər əl də edən 
17 qa dı nın fo to su və öl kə mi zin 
də yər lə ri, ta ri xi, müasir in ki şa fı 
“Uğur he ka yə si”, “Baş qa la rı na 
kö mək et mək dən çə kin mə yin”, 
“Sülh sim vo lu”, “Yal nız irə li!” və 
di gər böl mə lər də təq dim edi lir.

La yi hə ilk də fə ola raq Azər bay
can da hə ya ta ke çi ri lib və 2022
2023cü il lər ər zin də dün ya nın da
ha 16 öl kə sin də real laş dı rı la caq. 
Hər öl kə dən öz də yər lə ri ni və mə
də niy yə ti ni təm sil edən, Da ya nıq lı 
İn ki şaf Məq səd lə ri nə uy ğun gə lən 
17 qa dın se çi lə cək. Mil li sər gi lər
dən son ra 2023cü il də İs veç rə
nin Ce nev rə şə hə rin də ki Mil lət lər 
Sa ra yın da (Pa lais des Na tions) 
17 öl kə nin 17 se çil miş qa dı nı nın 
təm sil olun du ğu sər gi ke çi ri lə cək.
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Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda 
Litva karaimlərinə həsr olunmuş konfrans və sərgi 
Karaimlər Litvada yaşayan ən kiçik türkmənşəli etnik qrupdur

BeynəlxalqTürkMədəniy
yətivəİrsiFonduiləLitva
RespublikasınınAzər
baycandakıSəfirliyinin

birgəəməkdaşlığıçərçi
vəsində“Litvakaraimləri”
adlıkonfransvəsərgitəşkil
edilib.

Fon dun pre zi den ti Gü nay 
Əfən di ye va təd bir də çı xış edə
rək ta ri xi şə rait lə bağ lı bir sı ra 
türk xalq la rı nın müx tə lif öl kə lə rə 
kö çə rək, ora da məs kun laş ma
sın dan söz açıb. O, ha zır da az
say lı türk et nik kö kən li xalq lar la 
mü na si bət lə rin bər pa sı nın və 
ge niş lən mə si nin mü şa hi də olun
du ğu nu qeyd edib. Vur ğu la nıb 
ki, türk xalq la rı nın in teq ra si ya
sı na türk döv lət baş çı la rı, elə cə 
də Türk dün ya sı təş ki lat lar la rı 
tə rə fin dən diq qət və dəs tək gös
tə ri lir. 

Gü nay Əfən di ye va türk xalq la
rı nın məs kən sal dı ğı öl kə lər dən 
bi ri olan Lit va da mil li az lıq la ra 
– ta tar və ka raim lə rə gös tə ri lən 
mü na si bə ti təq di rə la yiq hal ki mi 
qiy mət lən di rib. Bil di rib ki, ötən il 
Lit va da “Lit va ta tar la rı nın İli”, bu il 
isə “Lit va ka raim lə ri nin İli”nin elan 
olun ma sı bu nun gös tə ri ci si dir. 
2021ci il də Fond ilə Lit va Res
pub li ka sı ara sın da Lit va ta tar
la rı nın və ka raim lə ri nin ta ri xi və 
mə də ni ir si nin qo run ma sı və təb
li ği məq sə di lə əmək daş lıq me
mo ran du mu im za la nıb. Fond da 
Lit va xa ri ci iş lər na zi ri Qab rielius 
Lands ber qi sin iş ti ra kı ilə “Lit va ta
tar la rı” fo to sər gi si açı lıb.

Fon dun pre zi den ti diq qə tə 
çat dı rıb ki, ka raim lər Lit va da ya
şa yan ən ki çik türk mən şə li et nik 
qrup dur. Tra kay da məs kun la şan 
ka raim ic ma sı əsr lər bo yu öz 
adətənə nə lə ri ni, inanc la rı nı və 

ən əsa sı, di li ni qo ru yub sax la yıb
lar. On la rın di li qıp çaq qru pu na 
aid dir və BMT tə rə fin dən qo ru nan 
dil lər dən bi ri dir. Ka raim lə rin sa yı
nın az ol ma sı na bax ma ya raq, 
Türk dün ya sın da özü nə məx sus 
ye rə sa hib dir lər və Lit va cə miy
yə ti nin də önəm li par ça sı dır lar.

Fon dun “Lit va ka raim lə ri nin 
İli”nin açı lı şı çər çi və sin də ke çir
di yi təd bi ri də xa tır la dan Gü nay 
Əfən di ye va de yib: “Təd bir Lit va 
Res pub li ka sı nın bi rin ci xa nı mı 
Diana Nause diene nin Fon du 
zi ya rət et mə si ilə ger çək ləş di. 

Diana Nause diene ilə xalq la ra
ra sı in teq ra si ya nın önə min dən, 
hər bir xal qın ümum bə şə ri ir sə 
bəxş et di yi töh fə lər dən, mul ti kul
tu ral və to le rant də yər lə rin əhə
miy yə tin dən bəhs et dik.  Bu gün 
ye ni dən ka raim ir si ni ta nı maq və 
ta nıt maq üçün bu konf rans və 
sər gi də bir ara ya gəl mi şik...”.

Təd bir də çı xış edən Lit va nın 
Azər bay can da kı sə fi ri Egi dius 
Na vi kas Fon dun fəaliy yə ti ni Türk 
dün ya sı ilə di gər mə də niy yət lə
ri təm sil edən xalq lar ara sın da 
dialo qun təş vi qi nə töh fə ki mi qiy
mət lən di rib. Fond la bir gə la yi hə
lə rin önə mi nə to xu nan dip lo mat 
əmək daş lıq dan məm nun lu ğu nu 
di lə gə ti rib.

Lit va Ka raim lə ri Mə də niy yət 
As so siasi ya sı nın səd ri Ka ri na 
Fir ka vi ciute konf rans da təq di
mat la çı xış edə rək, ka raim lə rin 
qə dim ta ri xi, mə də niy yə ti, keç
miş dən bu gü nə keç di yi yol ba
rə də təd bir iş ti rak çı la rı na ət raf ı 
mə lu mat ve rib. 

Konf ran sın so nun da qar şı lıq lı 
şə kil də hə diy yə lər təq dim olu nub.

Təd bir iş ti rak çı la rı ka raim lə rin 
adətənə nə lə ri ni, ya şa yış tər zi ni, 
mil li ge yim lə ri ni əks et di rən rəsm
lər dən iba rət sər gi yə ba xıb lar. Lit va 
ka raim lə ri Ry tas Lin ge və Augus ta 
Fir ko vic tə rə fin dən ifa edi lən mil li 
mu si qi lər ma raq la qar şı la nıb.

“Daha yaxşı şəhər, daha yaxşı həyat” 
ICESCO-dan müsəlman ölkələrinə çağırış
İslamDünyasıTəhsil,ElmvəMədəniyyətTəşkilatı–ICESCO
beynəlxalqictimaiyyətinhəriloktyabrın31dəqeydetdiyiDün
yaŞəhərlərGünüiləbağlımüraciətyayıb.

Mü ra ciət də bil di ri lir ki, bu il “Da ha yax şı şə hər, da ha yax şı hə
yat” de vi zi ilə qeyd edi lən Dün ya Şə hər lər Gü nün də gün dəm də 
olan əsas mə sə lə şə hər lə rin və şə hə rət ra fı əra zi lə rin abad laş dı
rıl ma sın da müasir tex no lo gi ya lar dan is ti fa də edil mə si, şə hər sal
ma da da vam lı in ki şa fa nail ol maq və ya şıl şə hər lə ri təş viq et mək 
üçün tə rəf daş lıq və əmək daş lı ğın möh kəm lən mə si dir. ICES CO bu 
für sət dən is ti fa də edə rək, öl kə lə ri, hö ku mət lə ri, bey nəl xalq təş ki
lat la rı, qu rum la rı və və tən daş cə miy yə ti ins ti tut la rı nı şə hər lər də 
ət raf mü hi tin qo run ma sı, in ki şaf si ya sə ti və proq ram la rı nın təş vi qi 
is ti qa mə tin də bir gə iş lə mə yə ça ğı rır. Bu, ey ni za man da şə hər lə rin 
sa kin lə ri üçün la yiq li hə ya tın tə min edil mə si nə, on la rın tə miz ha va 
və key fiy yət li iç mə li su ilə tə min edil mə si nə töh fə ve rə cək.

Mü ra ciət də diq qə tə çat dı rı lıb ki, ICES CO İs lam dün ya sın da “ağıl
lı” və da ya nıq lı şə hər lər proq ra mı çər çi və sin də fəaliy yət pla nı ha
zır la yıb. Sə nəd də təş ki la ta üzv döv lət lər də mü va fiq kon sep si ya la
rı təş viq et mək, tə bii eh ti yat lar dan is ti fa də ni ra sional laş dır maq və 
bər pa olu nan ener ji mən bə lə ri nə üs tün lük ver mək töv si yə olu nub.

“Çağırışın 17 siması” 
BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərini 

təcəssüm etdirən fotosərgi
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