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MƏDƏNİYYƏT
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Azərbaycan Prezidenti Ərəb Liqasının sammitində dünyaya səsləndi

Akademik Zərifə Əliyevanın
100 illik yubileyi qeyd ediləcək
2023-cü ilin aprel ayında
Azərbaycanın görkəmli
alimi, Əməkdar elm xadimi,
tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvü Zərifə Əziz qızı Əliyevanın anadan olmasının 100
ili tamam olur.
Prezident İlham Əliyev noyabrın 3-də akademik Zərifə
Əliyevanın 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında
sərəncam imzalayıb.

səh. 2

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə
həyat canlanır
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, Baş nazir
Əli Əsədovun və Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir
Nuriyevin başçılığı ilə aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbər
şəxslərindən ibarət heyət Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu üzrə
ərazilərə səfər edib.
Səfər zamanı işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən quruculuq prosesi ilə tanışlıq olub, işlərin dövlət başçısının
tapşırıqlarına uyğun şəkildə icrası ilə bağlı aidiyyəti qurumların
rəhbərlərinə lazımi göstəriş və tapşırıqlar verilib.

səh. 3

Şuşa “Türk Dünyasının Mədəniyyət
Paytaxtı” layihəsinə əzəmət verəcək
Zəfərlə tərənnüm olunan Şuşa mədəniyyət incisidir. Şəhərin
təbii görkəmi “Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” layihəsinə
əzəmət verəcək. Şuşanı tanıyanlar bir daha ona valeh olacaq,
indiyədək tanımayanlar isə tanışlıqlarından məmnun qalacaqlar.
Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti Təşkilatının (TÜRKSOY)
Baş katibi Sultan
Raev bu ﬁkirləri Bursada – II Dədə Qorqud Türk Dünyası
Film
Festivalında
azərbaycanlı media
mənsublarına açıqlamasında deyib.
T Ü R K S O Y- u n
2023-cü ildə Şuşada silsilə mədəniyyət tədbirləri təşkil etməyi planlaşdırdığını deyən Sultan Raev əminliklə bildirib ki, Şuşa gələn il keçiriləcək III
Dədə Qorqud Türk Dünyası Film Festivalına yüksək səviyyədə ev
sahibliyi etməklə Türk dünyasının mədəni inteqrasiyasına, həmrəyliyinə böyük bir töhfə verəcək.
Qeyd edək ki, II Dədə Qorqud Türk Dünyası Film Festivalına
noyabrın 5-də yekun vurulacaq. Həmin gün Bursada TÜRKSOY
Mədəniyyət Nazirləri Daimi Şurasının növbəti toplantısının keçirilməsi də nəzərdə tutulub.

Yeni həyat qazanan sənət inciləri

Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri, o cümlədən
zərgərlik əşyaları hər zaman öz orijinallığı və zərifliyi ilə diqqəti
cəlb edir. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi dünyaca məşhur
“Cartier” zərgərlik evinin dəstəyi ilə kolleksiyasındakı daha üç
sənət əsərini bərpa edib.
Restavrasiya işləri XIX və XX əsrlərə aid nümunələr – rəngli
daşlarla bəzədilmiş, gümüş və metaldan hazırlanmış qadın kəməri, buta elementləri ilə bəzədilmiş tacşəkilli baş bəzəyi, gəlinin
toy ərəfəsində bəzək əşyalarını saxladığı mücrü üzərində aparılıb. “Azərsuvenir” MMC-dən muzeyə dəvət olunan peşəkar mütəxəssis – şəbəkəçi zərgər tərəﬁndən üç ay müddətində tarixi əşyaların bərpası həyata keçirilib.

davamı səh. 5-də

Ölkəmiz
Daşkənddə
kitab
yarmarkasında
təmsil olunur
səh. 3

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

A

“Münaqişələrə eyni yanaşma olmalı, işğala işğal deyilməlidir”

zərbaycan da Əlcəzair kimi işğaldan əziyyət çəkib. Bizim torpaqlarımız otuz il Ermənistanın işğalı
altında qalmışdı. Bütün bu işğal
illəri ərzində biz həmişə ərəb qardaşlarımızın dəstəyini, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatına üzv olan dövlətlərin dəstəyini
hiss edirdik.

Prezident İlham Əliyev bu sözləri noyabrın 1-də Əlcəzair şəhərində Ərəb Dövlətləri
Liqasının 31-ci Zirvə toplantısında çıxışı zamanı deyib.
Xəbər verdiyimiz kimi, zirvə toplantısına
ev sahibliyi edən Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Abdelmacid
Tebbunun dəvəti ilə Azərbaycan Prezidenti
Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi tədbirin
açılış mərasimində fəxri qonaq statusunda
iştirak edib.
Dəvətə görə Əlcəzair Prezidentinə, eləcə
də Ərəb Dövlətləri Liqasının Baş katibi Əhməd Əbul Qeytə təşəkkürünü bildirən dövlət başçısı deyib: “Bunu dostluq və qardaşlıq
əlaməti hesab edirəm. Bu mötəbər sammitdə iştirak etmək və ölkələrimiz arasında
birliyi nümayiş etdirmək mənim üçün böyük
şərəfdir. Əlcəzairi belə bir xüsusi gündə, Milli
Azadlıq Günündə ziyarət etmək məndə xüsusi məmnunluq doğurur...”.
Sammitdən öncə Əlcəzairin Şəhidlər memorialını, eləcə də ölkənin Fransa işğalına
qarşı mübarizəsindən bəhs edən Mücahidlər
Muzeyini ziyarət etdiyini deyən Azərbaycan
Prezidenti gördüklərinin onu mütəəssir etdiyini bildirib: “Fransanın Əlcəzair xalqına qarşı törətdiyi zorakılığı, kütləvi qəddarlığı dünya heç zaman unutmamalıdır. Fransa yüz
ildən çox bir müddət ərzində Əlcəzair xalqına qarşı çox dəhşətli müharibə aparmışdır.

Bu müharibə 1,5 milyon əlcəzairlinin ölümü
ilə nəticələnmişdir. Bu gün biz bu faciəni
anaraq gələcəkdə belə faciələrin qarşısının
alınması üçün əlimizdən gələni etməliyik”.
Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, bu
sammitdə Qoşulmama Hərəkatının sədri
kimi iştirak edir, amma eyni zamanda Ərəb
Dövlətləri Liqası ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin xüsusi xarakteri var. Ölkəmiz
2006-cı ildən təşkilatda müşahidəçi üzv statusuna malikdir. Azərbaycan Ərəb Dövlətləri
Liqasına üzv olan ölkələrlə ikitərəﬂi əməkdaşlığa da xüsusi önəm verir, qarşılıqlı dəstəyi və həmrəyliyi yüksək qiymətləndirir: “Biz
İslam həmrəyliyinə kifayət qədər töhfə vermişik. 2017-ci il Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilmiş və Azərbaycan IV İslam
Həmrəyliyi Oyunlarına ev sahibliyi etmişdir.

Bu idman tədbiri həmrəylik və dostluq bayramına çevrilmişdir”.
Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan BMT-dən sonra dünyanın ikinci ən böyük
beynəlxalq təsisatı olan Qoşulmama Hərəkatına 2019-cu ildən sədrlik edir: “Sədrliyimiz
bir daha yekdil qərarla 2023-cü ilin sonuna
qədər uzadılmışdır. Biz bunu bir daha siyasətimizə verilən qiymətin əlaməti kimi görürük.
Bizim sədrliyimiz COVID-19 dövrünə təsadüf etmişdir və biz bu məsələdə çox fəal idik.
Azərbaycan koronavirusla bağlı 80-dən çox
ölkəyə maliyyə və humanitar yardımı göstərmişdir. 2020-ci ilin dekabrında keçirilmiş və sırf
COVID-19 ilə mübarizəyə həsr edilmiş BMTnin Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının
təşəbbüskarı olduq...”.

davamı səh. 2-də

“Şuşa İli”nə “Rəngarəng” töhfə

İncəsənətin müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən insanlar “Şuşa İli”nə töhfə vermək
üçün imkanlarını səfərbər edir,
mədəniyyət paytaxtımızın təbliğinə dəstək olmağa çalışırlar.
Noyabrın 3-də Bakıdakı “Qız
qalası” Rəsm Qalereyasında
(“QGallery”) açılışı keçirilən
rəssam Mir Azər Abdullayevin
“Rəngarəng” adlı fərdi sərgisi
də “Şuşa İli”nə həsr olunub.

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin
(ADMİU) rektoru, professor Ceyran Mahmudova təhsil ocağında
Mir Azər Abdullayev kimi istedadlı, kreativ, müasir düşünən
müəllimlərin olmasından məmnunluğunu bildirdi: “Mən uzun
müddətdir ki, Mir Azər müəllimin yaradıcılığı ilə tanışam. O
öz üzərində yorulmadan çalışan
sənətkarlardan biridir. Fərdi sərgisi münasibətilə rəssamı təbrik
edir, yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram”.

Sərginin açılışında Prezident
Administrasiyası Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və
dini məsələlər şöbəsinin müdiri
Fərəh Əliyeva, mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak edirdilər.

davamı səh. 2-də

Yekaterinburqda “Azərbaycan muğamı gecəsi”
Rusiya Federasiyası Sverdlovsk vilayətinin inzibati mərkəzi – Yekaterinburq şəhərində “Azərbaycan muğamı gecəsi” keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Yekaterinburq şəhərindəki Baş konsulluğu və
UNESCO üzrə Milli Komissiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Sverdlovsk
Dövlət Filarmoniyasında gerçəkləşən konsert iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyinə və “Şuşa İli”nə həsr olunub.
Musiqi gecəsində Xalq artisti,
xanəndə Mənsum İbrahimovun
rəhbərliyi ilə “Qarabağ” muğam
qrupu çıxış edib. 8 Noyabr – Zəfər Günü ərəfəsində təşkil olunmuş konsertdə Xalq artistləri
Mənsum İbrahimov, Elçin Həşimov (tar), Əməkdar artistlər Elnur Əhmədov (kamança), Kamran Kərimov (nağara), eləcə də
xanəndə Günay İmamverdiyevanın ifasında xalq mahnıları,

Azərbaycana, Qarabağa həsr
olunan kompozisiyalar səsləndirilib.
Gecədə Rusiya XİN-in Yekaterinburq şəhərindəki nümayəndəsi Aleksandr Xarlov, Sverdlovsk
vilayəti qanunvericilik orqanının
deputatı Vyaçeslav Veqner, Ural
Dövlət İqtisadiyyat Universitetinin rektoru Yakov Silin, Sverdlovsk vilayəti mədəniyyət nazirinin müavini Roman Doroxin,

digər rəsmilər, xarici ölkələrin
Yekaterinburqda akkreditə olunmuş diplomatları, Azərbaycan
diasporunun
nümayəndələri,

Rusiya Azərbaycanlı Gənclər
Birliyinin (RAGB) fəalları iştirak
ediblər.

davamı səh. 3-də

Bir payız günü dünyaya gəlmişdi, payızda da köçüb getdi..
Noyabr görkəmli bəstəkar, unudulmaz
melodiyalar müəllifi, Xalq artisti Emin
Sabitoğlunun (1937-2000) 63 illik ömründən təqvimə olumlu və ölümlü iki günün
yazıldığı aydır. O, bir payız günü dünyaya gəlmişdi, payızda da bu dünyadan
köçüb getdi. Rəngarəng musiqilərində
də ilin xəzan fəslinə məxsusi münasibəti, vurğunluğu hiss olunurdu...
Emin Sabitoğlu noyabrın 2-də, anadan olmasının 85-ci ildönümündə, II

Dövlət Xidməti tarix-memarlıq abidələrinin
mühafizəsi ilə bağlı
yeni layihəyə başlayıb

səh. 3

Fəxri xiyabandakı məzarı başında yad
edildi.
Mərasimdə Mədəniyyət Nazirliyinin İncəsənət və qeyri-maddi mədəni irs şöbəsinin müdir müavini Sara Teymurova, Bakı
Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Əliyev, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin (ADMİU)
pedaqoji kollektivi, mədəniyyət və incəsənət nümayəndələri, bəstəkarın ailə üzvləri
və digər qonaqlar iştirak edirdilər.

davamı səh. 5-də

Reza
Deqatinin
“Xəzər
röyası”
gerçəkləşdi
səh. 8

2 gündəm
Akademik Zərifə Əliyevanın 100 illik yubileyinin
qeyd edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2023-cü ilin aprel ayında Azərbaycanın görkəmli alimi, Əmək
dar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Zərifə Əziz qızı Əliyevanın
anadan olmasının 100 ili tamam olur.
Akademik Zərifə Əliyeva zəngin mənəviyyata sahib əsl ziyalı
kimi mənalı ömür yolu keçmiş, əhatəli elmi fəaliyyəti ilə ölkəmizdə
tibb sahəsinin inkişafına əhəmiyyətli töhfələr vermişdir. Alimin of
talmologiyanın aktual məsələlərinə dair uzunmüddətli araşdırma
larının uğurlu nəticəsi olan sanballı əsərləri həmişə təqdirlə qar
şılanmış və yüksək qiymətə layiq görülmüşdür. Bu tədqiqatlarda
irəli sürülən yeni və effektli müalicə metodları, kompleks profilaktik
tədbirlər qısa müddətdə müvəffəqiyyətlə geniş tətbiqini tapmışdır.
Azərbaycanda oftalmologiya məktəbinin ilk tədqiqat mərkəzi ola
raq ixtisaslaşdırılmış elmi tədqiqat laboratoriyası məhz akademik
Zərifə Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Həkimlik etikasını
bütün elmi və pedaqoji fəaliyyəti boyu daim diqqət mərkəzində
saxlayan Zərifə Əliyeva respublikada yüksəkixtisaslı kadrların ha
zırlanması işinə gərgin əmək sərf etmiş, gənc alimlərin və həkimoftalmoloqların böyük bir nəslini formalaşdırmışdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
32-ci bəndini rəhbər tutaraq, ölkəmizdə tibb elminin inkişafında
xüsusi xidmətlər göstərmiş görkəmli oftalmoloq alim Zərifə Əliye
vanın anadan olmasının 100-cü ildönümünün qeyd olunmasını
təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə akademik Zərifə Əliyevanın
100 illik yubileyinə dair tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncam
dan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 3 noyabr 2022-ci il

E.Ə.Əliyevin Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin
birinci müavini vəzifəsindən azad edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Elnur Əli oğlu Əliyev Azərbaycan Respublikası mədəniyyət
nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 3 noyabr 2022-ci il

Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində
Zəfər Günü münasibətilə konsert
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Azərbaycan Prezidenti Ərəb Liqasının
sammitində dünyaya səsləndi
Fransanın Əlcəzairdə işğal zamanı etdiyi əməlləri illər sonra Ermənistan Azərbaycan torpaqlarında törətdi
əvvəli səh. 1-də
2023-cü ilin martında Bakıda Qoşulma
ma Hərəkatının növbəti zirvə toplantısının
nəzərdə tutulduğunu deyən İlham Əliyev
Ərəb Dövlətləri Liqası üzvlərinin dövlət və
hökumət başçılarını da bu sammitə dəvət
edib.
Dövlət başçısı çıxışında Ermənista
nın Azərbaycana qarşı otuz ilə yaxın da
vam etmiş təcavüzünə də toxunub. Qeyd
edib ki, iki il əvvəl Azərbaycan bu işğala
son qoydu: “Aparıcı beynəlxalq qurumla
rın qətnamələrinə və qərarlarına baxma
yaraq, Ermənistan bütün qərar və qətna
mələrə məhəl qoymamış və Azərbaycanın
ərazisinin demək olar ki, 20 faizini qanun
suz olaraq işğal altında saxlamağa davam
etmişdi. İşğal zamanı bir milyondan çox
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə
çevrilmişdi. Bizim insanlarımız etnik tə
mizləməyə məruz qalmışdı. Ermənistan
1992-ci ildə hazırda ondan çox ölkə tərə
findən tanınan Xocalı soyqırımını törədib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan
qoşunlarının ərazilərimizdən dərhal və
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd
qətnamə qəbul etmişdir, lakin bu qətnamə
lər heç vaxt icra olunmamışdır.
Bu isə bizi başqa bir vacib amilə gətirib
çıxarır. Bu da BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası
nın qətnamələrinin icra mexanizmi ilə bağ
lıdır. Bəzi hallarda BMT Təhlükəsizlik Şura
sının qətnamələri bir neçə gün ərzində icra
olunur. Amma bizə gəldikdə bu qətnamələr
otuz il ərzində kağız üzərində qaldı. Bu, ikili
standartdır, bu, yolverilməzdir. Bu, beynəl
xalq hüququn norma və prinsiplərinə, ölkələ
rin öhdəliklərinə selektiv yanaşmadır. Buna
görə də ədalətsizlikdən və işğaldan əziyyət
çəkmiş bir ölkə kimi Azərbaycan münaqişə
lərə dair yanaşmaların birləşdirilməsi işinə
töhfə vermək üçün aktiv şəkildə fəaliyyət
göstərir. Bütün münaqişələrə eyni mövqe
dən yanaşmaq lazımdır. Münaqişələrə ya
naşmalarda ikili standart olmamalıdır. İşğal
işğal adlandırılmalıdır”.

Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycan ərazi
bütövlüyünü öz gücü ilə bərpa etdi: “Biz BMT
Nizamnaməsinin 51-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuş özünümüdafiə hüququndan istifadə
etdik və ərazilərimizi güc yolu ilə azad etdik.
Biz Ermənistanı məğlub etdik. Ermənistan
kapitulyasiya etməyə məcbur oldu. İndi isə
bizim torpaqlarımız azaddır və biz torpaqla
rımıza qayıtmışıq.
Bəs qayıtdıqdan sonra biz nə gördük? On
min kvadrat kilometrdən çox ərazinin tama
milə məhv edildiyini gördük. Bu ərazi bəzi
ölkələrin ərazisinə bərabərdir. Hər bir şey
yerləyeksan edilmiş, dağıdılmışdır – şəhər
lər, kəndlər, binalar, tarixi abidələr, hətta bi
zim əcdadlarımızın qəbirləri. İşğal zamanı
67 məsciddən 65-i Ermənistan tərəfindən
tamamilə dağıdılmışdır. Bu isə terrorçu Er
mənistan dövlətinin islamofob mahiyyətinin
təzahürüdür”.
İlham Əliyev daha sonra deyib: “İndi isə
biz şəhər və kəndlərimizi bərpa edirik. Biz
“Böyük Qayıdış” adlanan proqramın icrası
na başlamışıq. Biz bunu öz resurslarımız
hesabına edirik. Əfsuslar olsun ki, bey

nəlxalq donor təşkilatları bizə bu işdə yar
dım etmirlər. Biz özümüz bunu edirik. Bu
gün Mücahidlər Muzeyini ziyarət edərkən
mənə məlumat verildi ki, Fransanın işğa
lı zamanı fransızlar 5 milyondan çox mina
basdırmışdı. Bu isə mənə bizim eyni ilə üz
ləşdiyimiz, hazırda əziyyət çəkdiyimiz işğal
zamanı Ermənistan tərəfindən bir milyon
dan çox minanın basdırılmasını xatırlatdı.
2020-ci ilin noyabr ayında müharibə bit
dikdən sonra minalar səbəbindən 260-dan
çox azərbaycanlı həlak olmuş, yaxud ciddi
yaralanmışdır. Biz bu işləri özümüz görü
rük. Biz torpaqlarımızı özümüz bərpa edə
cəyik və artıq proses gedir. Biz Ərəb Döv
lətləri Liqasının üzv dövlətlərindən olan
qardaşlarımızdan yenə həmrəylik görürük,
beynəlxalq təsisatlarda dəstək görürük və
buna görə çox minnətdarıq. Ərəb Dövlət
ləri Liqasına qardaş ölkə Azərbaycanın
Prezidenti, Qoşulmama Hərəkatının Sədri
olaraq mən sizi bir daha əmin etmək istəyi
rəm ki, biz həmrəyliyimizi, birliyimizi daha
da möhkəmləndirmək üçün əlimizdən gə
ləni edəcəyik”.

“Şuşa İli”nə “Rəngarəng” töhfə

əvvəli səh. 1-də
Azərbaycan Dövlət Rəssam
lıq Akademiyasının prorektoru,
Xalq rəssamı Səlhab Məmmə
dov qeyd etdi ki, Mir Azər Abdul
layev stereotipləri qırmağı ba
caran rəssamdır. Onun əsərləri
insanı xəyallar aləminə aparır.

şad Cabbarov və sənətşünas,
Əməkdar incəsənət xadimi Zi
yadxan Əliyev çıxış edərək rəs
samın yaradıcılığı haqqında da
nışdılar.

30-dan çox əsərin yer aldığı
“Rəngarəng” sərgisi noyabrın
9-dək açıq olacaq.
Qeyd edək ki, Mir Azər Ab
dullayev 1971-ci ildə Bakıda

həmçinin italyan milyarder Lu
ciano Benettonun “Imago Mun
di” layihəsini bəzəyir. Afişa di
zayneri kimi də tanınan Mir Azər
Abdullayev BMT üçün əsərlər

Rəssamın son illərdə yaratdığı
əsərlər müəllifin Vətənə, onun ta
rixinə, gözəlliyinə, azadlığına eh
tiramını ifadə edir. Eyni zamanda
bu əsərlər onun özünükəşfi və
fəlsəfi qənaətləri ilə bağlıdır.
ADMİU-nun Dizayn və de
korativ-tətbiqi sənət kafedra
sının müdiri, Xalq rəssamı Arif
Əziz, Təsviri sənət kafedrasının
müdiri, Əməkdar rəssam Rə

Vurğulandı ki, Mir Azər Abdul
layevin yaradıcılığında milli xü
susiyyətlərlə müasirliyin sintezi
uğurlu şəkildə təcəssüm olunur.
O, daim irəliyə can atır, yeni
lik axtarır, özünü təkmilləşdirir,
nailiyyətləri ilə kifayətlənmir.
Sonda rəssam çıxış edərək
yaradıcılığına göstərilən diqqətə
görə tədbir iştirakçılarına təşək
kürünü bildirdi.

anadan olub. 1991-ci ildə Əzim
Əzimzadə adına Azərbaycan
Dövlət Rəssamlıq Məktəbini,
1997-ci ildə ADMİU-nu bitirib. Bir
çox müsabiqə və biennalelərin
iştirakçısı olub, yerli və beynəl
xalq sərgilərdə mütəmadi iştirak
edir.
2005-ci ildən Rəssamlar İttifa
qının üzvü olan fırça ustasının
əsərləri bir sıra kolleksiyaları,

hazırlayıb. Onun rəsm və afi
şaları Nyu-York, Kopenhagen,
Düsseldorf, Paris, Melburn, An
kara və digər şəhərlərdə şəxsi
kolleksiyalarda saxlanılır.
Rəssam hazırda ADMİU-nun
Dizayn və dekorativ-tətbiqi sənət
kafedrasının baş müəllimi vəzi
fəsində çalışır, gənclərə sənətin
sirlərini öyrədir.

Noyabrın 3-də Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muze
yində Zəfər Günü münasibətilə tədbir keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə muzeyin direktoru, Əməkdar mədəniyyət
işçisi Alla Bayramova açıb.
Sonra bəstəkar, Əməkdar incəsənət xadimi Məmmədağa Umu
dovun 44 günlük müharibədə Qələbəyə həsr etdiyi “Qarabağa yü
rüş” simfonik əsərinin lent yazısı təqdim olunub.
Muzeyin elmi işçisi Azər Həsənov, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi
Akademiyasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Xatirə
Həsənzadə Vətən müharibəsində şanlı Zəfər haqqında çıxış ediblər.
Daha sonra Bakı Musiqi Akademiyasının İxtisas fortepiano ka
fedrasının müəllimləri – Xalq artistləri Ülviyyə Hacıbəyova, Ye
ganə Axundova, eləcə də dosent Nərgiz Salmanlı, Sevda Məm
mədli, Zərif Kərimova, Nəzakət Rimazi, Könül Hüseynova və Afaq
Rüstəmovanın tələbələrinin ifalarında Azərbaycan bəstəkarları
nın əsərlərindən ibarət konsert proqramı təqdim olunub.

Qələbəmiz rənglərin işığında

“Azərxalça” ASC 2021-ci ilin iyulunda
“Zəfər” kolleksiyası üçün ən yaxşı xalça
müsabiqəsi elan etmişdi. Müsabiqəyə
qatılan 60-dan çox gənc sırasından 15
nəfər seçmə mərhələni keçərək təlimlə
rə qatılıb. Nəzəri və praktik təlimlər bir ay
davam edib. Hər iştirakçı kiçikölçülü xalça
çeşniləri ərsəyə gətirib. Onların içəri
sindən seçilən dörd nümunə əsasında
xalçalar toxunub.

Nurəddin Məmmədli

“Zəfər” xalça kolleksiyasının təqdimatı
rəssamı Eldar Mikayılzadədən ustad dərs
ləri alıblar.
Qeyd olunub ki, toxunan xalçalar müsabi
qədən xatirə kimi “Azərxalça”nın nümayiş və
sərgi salonunda saxlanılacaq.
Sonra kolleksiyaya daxil olan xalçalar
haqqında müəlliflərin özləri məlumat verib
lər.

Xalçadakı buludlar hər zaman səmadan dö
yüşə hazır vəziyyəti əks etdirir. Ocağı qoru
yan əllər isə Şəhidlər xiyabanındakı “Əbədi
məşəl”dir”.
Üçüncü yerin qalibi Təhminə Məmmə
dova toxuduğu “Dönüş” xalçası haqqında
danışıb: “Zəfər” mənim üçün yenilənmək
deməkdir. Mən toxuduğum xalçanın dizay

Birinci yerin qalibi Fidan İlham “Zəfəri bizə
gətirənlər” xalçasının ideyası haqqında danı
şıb: “Təqdim etdiyim xalçanın əsas element
ləri bir-birinə bənd olan Qarabağ atlarıdır.
Toxuduğum xalçada Qarabağ atlarının tim
salında mübarizlik və döyüşkənlik ştrixlərini
əlaqələndirməyə çalışmışam”.
İkinci yerin qalibi Aytac Ələkbərlinin yarat
dığı “Dəmir yumruq” xalçası da maraqla qar
şılanıb. O, deyib: “Mən hazırladığım xalçada
zəhmətkeş arıları PUA kimi təsvir etmişəm.

nını bu ideyaya əsasən verdim. Ana haşi
yədə alovu buta şəklində stilizə etmişəm.
Alovun içində olan ornament döyüşçülərdir.
Eyni zamanda alov təmizlənmə mərhələsi
nin işarəsidir...”.
Xalçaçı Maya İbadlı isə sosial şəbəkələ
rin nəticələri üzrə qalib seçilib. Müəllif bildirib
ki, Azərbaycanın cənnət guşəsi Qarabağa,
alınmaz qala olan Şuşaya neçə illik həsrət
dən sonra atdığımız addımı “Cənnətə giriş”
adlı xalça-kompozisiyasında əks etdirib.

Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının hə
yata keçirdiyi “Zəfər tarixinin şanlı 44 günü” layihəsi çərçivə
sində noyabrın 3-də “Zəfərimiz rənglərin işığında” adlı gənc
rəssamların sərgisi açılıb.
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının fəxri üzvləri Elnurə və Aygün
İsgəndərovaların iştirakı ilə hazırlanan sərgidə 40-dan çox gənc
həvəskar rəssamın əsərləri sərgilənib. Sərgidə “Ada”, “Güvən”,
“Nilay” tədris mərkəzlərinin, “RM Art Studio” və “FR Studio”nun
şagirdlərinin əl işləri yer alıb.
Rəsmlərdə Vətən müharibəsində qazanılan şanlı Qələbənin
sevinci, füsunkar Qarabağın, Şuşanın görüntüləri təsvir olunub.
Tədbirdə kitabxananın direktoru Aslan Cəfərov, sərginin təşki
latçıları Elnurə və Aygün İsgəndərovalar, Vətən müharibəsi işti
rakçısı, qazi Elçin Nəsirov çıxış ediblər.
Sonda iştirakçılara sertifikatlar təqdim edilib.

Noyabrın 3-də “Azərxalça”nın Zəfər Günü
nə həsr etdiyi “Zəfər” xalça kolleksiyasının
təqdimat mərasimi keçirilib.
Mərasimdə “Azərxalça” ASC-nin İdarə
Heyətinin sədri Emin Məmmədov layihə
haqqında məlumat verib. Bildirib ki, mün
siflər tərəfindən seçilən 15 nəfər “Azərxal
ça”nın bölgələrdəki müəssisələrinə baş
çəkib, emalatxanalardakı yaradıcı heyətlə
tanış olub, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi
nə ekskursiya ediblər və tanınmış xalçaç-
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Prezident İlham Əliyevin tapşı
rığına uyğun olaraq, noyabrın
1-də Baş nazir Əli Əsədovun və
Prezident Administrasiyasının,
Azərbaycan Respublikasının
işğaldan azad edilmiş ərazilə
rində məsələlərin mərkəzləşdi
rilmiş qaydada həlli məqsədilə
yaradılmış Əlaqələndirmə
Qərargahının rəhbəri Samir
Nuriyevin başçılığı ilə aidiyyə
ti dövlət qurumlarının rəhbər
şəxslərindən ibarət heyət Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonu üzrə
ərazilərə səfər edib.
Nümayəndə heyəti əvvəlcə
yeni istifadəyə verilmiş Zəngilan
Beynəlxalq Hava Limanı ilə tanış
olub. “Azərbaycan Hava Yolları”
QSC-nin nümayəndəsi hava li
manında görülmüş işlər barədə
məlumat verib.
Sonra heyət Qubadlı şəhərinə
yola düşüb, burada Dövlət Şə
hərsalma və Arxitektura Komitə
sinin sədri Anar Quliyev şəhərin
Baş planı barədə məruzə edib.
Heyət 110 kV-luq “Qubadlı”
yarımstansiyasına da baxış ke
çirib. “Azərenerji” ASC-nin prezi
denti Balababa Rzayev yarıms
tansiyada görülən işlər barədə
məlumat verib.

X

əbər verdiyimiz kimi,
bu ilin sentyabrında
Mədəniyyət Nazirliyi,
Elm və Təhsil  Nazirliyi,
“Azərbaycan Televiziya və
Radio Verilişləri” QSC, Azər
baycan Rəssamlar İttifaqı və
Xətai Rayon İcra Hakimiy
yətinin dəstəyi, Azərbaycan
Dövlət Rəsm Qalereyası və
Xətai Sənət Mərkəzinin təş
kilatçılığı ilə “Zəfər – 44” adlı
uşaq rəsm yaradıcılıq turniri
elan olunmuşdu.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə
həyat canlanır

Xudafərin-Qubadlı-Laçın av
tomobil yoluna baxış keçirilən
zaman Azərbaycan Avtomo
bil Yolları Dövlət Agentliyi İdarə
Heyətinin (AAYDA) sədri Saleh
Məmmədov layihə üzrə görülən
və nəzərdə tutulan işlərdən da
nışıb.
Laçın rayonunun Zabux kən
dində isə Qaçqınların və Məc
buri Köçkünlərin İşləri üzrə Döv
lət Komitəsinin sədri Rövşən

Rzayev və ANAMA İdarə Heyə
tinin sədri Vüqar Süleymanov
tezliklə soydaşlarımızın Laçın
şəhərinə, Zabux və Sus kənd
lərinə qayıdışı, habelə mina və
partlamamış sursatlardan ərazi
nin təmizlənməsi istiqamətində
aparılan işlər barədə məlumat
veriblər.
Nümayəndə heyəti 110 kV-luq
“Laçın şəhəri” qovşaq yarıms
tansiyası ilə tanışlıqdan sonra

Laçın şəhərinə gəlib. Dövlət Şə
hərsalma və Arxitektura Komitə
sinin sədri Anar Quliyev və “Ba
kı Abadlıq Xidməti” MMC-nin
baş direktoru Bünyad Qasımov
şəhərdə görülən işlər barədə
məlumat veriblər. Şəhər xəs
təxanasının binasına da baxış
keçirilib.
Heyət daha sonra Laçın rayo
nunun Qorçu kəndi yaxınlığında
hava limanının inşa edildiyi əra
zidə olub. Burada görülən işlər
barədə məruzə edilib.
Dövlət Şəhərsalma və Arxi
tektura Komitəsinin sədri Anar
Quliyev Kəlbəcər şəhərinin Baş
planı, AAYDA İdarə Heyətinin
sədri Saleh Məmmədov isə Kəl
bəcər-Laçın avtomobil yolunda
görülən işlər haqqında danışıb
lar.
Baxış keçirilən bütün ərazilər
də görülən işlərin dövlət başçısı
nın tapşırıqlarına uyğun şəkildə
icrası ilə bağlı aidiyyəti qurum
ların rəhbərlərinə lazımi göstəriş
və tapşırıqlar verilib.

“Zəfər – 44” uşaq rəsm
müsabiqəsinin yekun sərgisi açılıb
İki gün davam edən sərgidə
Ali Baş Komandan, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
rəşadətli Ordumuzun 44 günlük
Vətən müharibəsində qazandığı
möhtəşəm tarixi Zəfərə həsr olu
nan əsərlər nümayiş olunub.
Xatırladaq ki, rəsm yaradıcı
lıq turnirinə 10-21 yaş arası olan

müəlliflərin yaşı da nəzərə alına
raq seçilib və yekun sərgi üçün
təqdim olunub.  
Xətai Sənət Mərkəzinin direk
toru Zahid Əvəzov çıxış edərək
bütün iştirakçıları sərgi münasi
bətilə təbrik edib.
Xalq rəssamı Arif Hüseynov,
Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti

zisiya şöbəsinin müdiri Elçin
Hüseynli, qalereyanın böyük
elmi işçisi, sənətşünas Ziyarət
Cabarova öz ürək sözlərini bö
lüşüblər.
Qeyd edilib ki, sərgidə nüma
yiş olunan əsərlər müxtəlif tex
nika və ölçülərdə ərsəyə gətiri
lib.

Xalq artisti Sara Qədimovanın
100 illiyi münasibətilə
Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə noyabrın 2-də Azərbaycan
Dövlət Akademik Filarmoniyasında görkəmli xanəndə, Xalq
artisti Sara Qədimovanın (1922-2005) 100 illik yubileyi münasi
bətilə musiqi axşamı keçirilib.
Konsertdə vaxtilə Sara
Qədimovanın məlahətli və
ecazkar səsində sevilərək
ürəklərə yol açan xalq və
bəstəkar mahnıları, təsniflər
Xalq artisti Simarə İmanova,
Gülyaz Məmmədova, Zabit
Nəbizadə, Əməkdar artistlər
Almaz Orucova, Gülüstan
Əliyeva, Nuriyyə Hüseynova,
Zakir Əliyev, Firuz Səxavət,
tanınmış müğənnilər Vəfa
Vəzirova, Rəvanə Qurbano
va, Şəhla Həmidovanın ifa
sında səslənib.
Sənətçiləri Xalq artisti Ağa
verdi Paşayevin rəhbərliyi ilə F.Əmirov adına Azərbaycan Dövlət
Mahnı və Rəqs Ansamblının instrumental heyəti müşayiət edib.

Fikrət Əmirov adına məktəbdə yubiley konserti
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin F.Əmirov adına 6 nöm
rəli onbirillik İncəsənət məktəbində dahi bəstəkar, SSRİ Xalq
artisti, Dövlət mükafatları laureatı Fikrət Əmirovun anadan
olmasının 100 illiyi münasibətilə məktəbin müəllimləri konsert
proqramı ilə çıxış ediblər.
Baş idarədən bildiri
lib ki, konsertin aparıcı
sı, məktəbin fortepiano
ixtisası üzrə müəllimi
S.Cəfərzadə bəstəka
rın yaradıcılığı haqqın
da məlumat verib.
Sonra
məktəbin
müxtəlif
şöbələrinin
müəllimləri Fikrət Əmi
rovun əziz xatirəsinə
töhfə olaraq müxtəlif
əsərlərini ifa ediblər.
Konsertdə “Şur” simfonik muğamından, “Sevil” operasından,
“Min bir gecə” baletindən fraqmentlər, “Elegiya”, “Ballada”, “Pre
lüd” kimi instrumental əsərləri, eləcə də “Kor ərəbin mahnısı”,
“Reyhan”, “Evləri var xana-xana” və digər əsərləri səsləndirilib.
İfalar tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.
Sonda məktəbin direktoru Adilə Yusifova çıxış edərək konser
tə görə müəllimlərə təşəkkürünü bildirib və onların yeni konsert
proqramları ilə başqa səhnələrdə də çıxış etmələrini arzulayıb.

Tarix-memarlıq abidələrinin mühafizəsi üzrə
əməkdaşlıq müzakirə edilib
Mədəniyyət Nazirliyi ilə Bakı şəhəri üzrə yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının tarix-memarlıq abidələrinin mühafizəsi sahəsin
də əməkdaşlığına həsr olunmuş görüş keçirilib.

Noyabrın 2-də Xətai Sənət
Mərkəzində yaradıcılıq turnirinin
yekun sərgisi açılıb.

uşaq, yeniyetmə və gənclər qatı
lıb. Ümumilikdə 500-dən çox iş
tirakçı arasından 44 rəsm əsəri  

nin əməkdaşı Pənah İmanov,
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qa
lereyasının Muzey və ekspo

Sonda sərgi iştirakçılarına ser
tifikatlar və hədiyyələr təqdim
olunub.

Yekaterinburqda “Azərbaycan muğamı gecəsi”
əvvəli səh. 1-də

Ölkəmizin Yekaterinburqdakı
baş konsulu vəzifəsini yerinə ye
tirən Şöhrət Mustafayev gecəni
açaraq, Azərbaycanla Rusiya,
eləcə də Ural federal dairəsi ara
sında siyasi, iqtisadi, humanitar
sahələrdə əlaqələrdən danışıb.
O, Azərbaycan Prezidentinin sə
rəncamı ilə 2022-ci ilin ölkəmiz
də “Şuşa İli” elan olunduğunu
xatırladaraq bildirib ki, Qaraba
ğın tacı Şuşa hər bir azərbay
canlı üçün müqəddəs məkandır.
Diplomat əsası Pənahəli xan
tərəfindən qoyulmuş Şuşa şə
hərinin tarixi barədə məlumat
verib, 28 ilə yaxın erməni işğa
lında qalmış Şuşanın 2020-ci ilin
44 günlük Vətən müharibəsində
işğaldan azad edildiyini, şəhərin
Azərbaycanın mədəniyyət pay
taxtı elan olunduğunu diqqətə
çatdırıb.
Gecədə Sverdlovsk vilayəti
nin qubernatoru Yevgeni Kuy
vaşev, Rusiya XİN-in Yekaterin
burq şəhərindəki nümayəndəliyi,
Sverdlovsk vilayəti qanunverici

Ö

lik orqanının sədri Lyudmila Ba
buşkina və digər rəsmi şəxslərin
təbrik məktubları oxunub.
Rusiya XİN-in Yekaterinburq
dakı nümayəndəsi Aleksandr
Xarlov AZƏRTAC-ın müxbiri
ilə söhbətində Rusiya ilə Azər
baycan arasında dostluq əla
qələrindən danışaraq deyib:
“Müslüm Maqomayev, Fərman
Salmanov və digər tanınmış
azərbaycanlılar hər iki xalqın

sərvətidir. Ural regionunda da
azərbaycanlılar tanınır, onlara
xüsusi ehtiram var, onlar Rusi
ya cəmiyyətinin dəyərli üzvləri
sayılırlar”.
Sverdlovskun qanunvericilik
orqanının deputatı Vyaçeslav
Veqner vilayətdə yaşayan azər
baycanlıların regionun iqtisa
di-siyasi, mədəni həyatında fəal
iştirakını vurğulayıb. “Sverdlovsk
vilayəti ilə Azərbaycan arasında

iqtisadi əlaqələr yüksələn xət
lə inkişaf edir, ticarət dövriyyəsi
artır. Bu, əlbəttə ki, bizi sevin
dirməyə bilməz. Belə bir çətin
dövrdə Azərbaycanın simasında
güvənə biləcəyimiz etibarlı tə
rəfdaşımızın olduğuna əminik”,
- deyə o bildirib.
Ural Dövlət İqtisad Universite
tinin rektoru Yakov Silin Rusiya
ilə Azərbaycan arasında diplo
matik əlaqələrin qurulmasından
keçən 30 ili bizim ən yeni tarixi
miz, gənc nəslin sülh və dostluq
şəraitində yaşaması üçün bir nü
munə adlandırıb. O vurğulayıb
ki, rəhbərlik etdiyi universitetdə
xeyli sayda azərbaycanlı tələbə
təhsil alır.
Azərbaycan diasporunun fəal
ları – Novosibirsk vilayətinin
Qanunvericilik Məclisinin vitsespikeri Mais Məmmədov, RAGBnin Yekaterinburq şəhəri üzrə
bölməsinin rəhbəri Toğrul Hə
sənov və başqaları Zəfər Günü
ərəfəsində belə bir möhtəşəm
tədbirin keçirilməsini yüksək qiy
mətləndiriblər.

Ölkəmiz Özbəkistanda beynəlxalq
kitab yarmarkasında təmsil olunur

zbəkistan paytaxtında
2-4 noyabr tarixində
keçirilən III “Tashkent
Book Fest” Beynəl
xalq Kitab Yarmarkasında
Azərbaycan da iştirak edir.
Yarmarkada ölkəmizi Daş
kənddəki Heydər Əliyev adı
na Azərbaycan Mədəniyyət
Mərkəzi təmsil edir.

“UzExpo Center” Sərgi Mər
kəzində qurulan Azərbaycan
stendi ölkəmizin milli mədəniy
yətinə dair elementlərlə, suve
nir, xalçalar, posterlər, bayraq
larımızla bəzədilib. Stenddə
AMM-nin layihəsi ilə işıq üzü

görən Azərbaycan və özbək
dillərində nəşrlər təqdim edilir.
Burada ölkəmizin tarixi, dövlət
çiliyi, mədəniyyəti, ədəbiyya
tı, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı 30 ilə yaxın davam etmiş
təcavüzü, işğalçılıq siyasətinə
dair nəşrlər, habelə Heydər Əli
yev Fondu tərəfindən ölkəmizin
təbliği məqsədilə nəşr olunan
kitablar sərgilənir.
Stenddə Azərbaycanın dahi
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi və
özbək ədəbiyyatının tanınmış
şairi Əlişir Nəvainin portretlə
ri, onların Azərbaycan və özbək
dillərinə tərcümə olunmuş “Xəm
sə”ləri də yer alıb.

Görüşdə paytaxtın ayrı-ayrı rayonlarında tarix-memarlıq abidə
lərinin ümumi vəziyyətinə və mövcud problemlərə diqqət çəkilib.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il tarixli
132 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş mühafizə olunan tarix və mə
dəniyyət abidələrinin siyahısına əsasən, dövlət reyestrinə daxil
edilən və Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən yeni aşkar olunan abi
dələrin müştərək mühafizə tədbirləri ilə bağlı müzakirələr aparılıb.
Nazirlik və yerli icra hakimiyyəti orqanları arasında əməkdaşlı
ğın daha da genişləndirilməsi ilə bağlı təkliflər səsləndirilib. Eyni
zamanda xüsusi mülkiyyətdə olan və yaşayış sahəsi kimi istifadə
edilən tarix-memarlıq abidələri ilə bağlı vətəndaşların müraciət
lərinə baxılma müddətinin maksimum sürətləndirilməsi və bu is
tiqamətdə qarşılıqlı əməkdaşlığa dair vahid strateji xəttin işlənib
hazırlanmasının zəruriliyi vurğulanıb.

Tarixi tikililərə mühafizə lövhəsi vurulur
Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı
və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti tarix-mədəniyyət abidələrinin
üzərinə mühafizə lövhələrinin vurulması ilə bağlı yeni layihəyə
başlayıb.
Dövlət Xidmətindən bildirilib ki, layihə çərçivəsində ilkin olaraq
Səbail rayonunda yerləşən 252 tarix-memarlıq abidəsinə mühafi
zə lövhələri vurulacaq. Azadlıq prospekti, Üzeyir Hacıbəyli, Zərifə
Əliyeva və Səməd Vurğun küçələrində yerləşən tarixi abidələrə
mühafizə lövhələrinin vurulmasına başlanılıb.
Mühafizə lövhələrinin vurulması Dövlət Xidmətinin Bakı Re
gional İdarəsi və Səbail Rayon İcra Hakimiyyətinin müvafiq struk
turları tərəfindən təmin edilir.
Layihə çərçivəsində həm Bakıda, həm də regionlarda yerləşən
tarix-mədəniyyət abidələrinə yeni mühafizə lövhəsinin vurulması
nəzərdə tutulur.

“Yarımçıq qalmış” tamaşası
Zəfərin ikinci ildönümündə göstəriləcək
Noyabrın 6-da Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teat
rında Zəfər Günü münasibətilə “Yarımçıq qalmış” tamaşası
nümayiş etdiriləcək.

Yeni nəşrlərdən “Kitabi-Dədə
Qorqud”, Mirzə Ələkbər Sabir,
Əhməd Cavad, Şah İsmayıl Xə
tainin əsərləri də sərgi iştirakçı
larına təqdim olunur.
Qeyd edək ki, “Şuşa İli” çərçi
vəsində AMM-in layihəsi ilə Xur

şidbanu Natəvanın özbək dilinə
tərcümə edilərək çap olunmuş
kitabının, habelə özbək müəl
lif Şuxrat Salamovun “Zəngəzur
– Türk dünyasının qapısı” adlı
nəşrin yarmarkada tanıtımı ke
çiriləcək.

2016-cı ilin Aprel
döyüşlərində
şəhid
olan Azərbaycan Döv
lət Rəssamlıq Akade
miyası Heykəltəraşlıq
fakültəsinin məzunu
Samir Kaçayevin xa
tirəsinə həsr olunmuş
tamaşa Yefim Abra
mov və Leyla Bəyimin
“Xəyalpərvər oğlan
lar” əsəri əsasında
hazırlanıb. Tamaşaya
Xalq artisti, mərhum rejissor Vaqif Əsədov quruluş verib.
Rolları Əməkdar artistlər Leyli Vəliyeva, Elnur Bəhramxan, akt
yorlar Bəhram Əliheydər, Asya Atakişiyeva, Vahid Orucoğlu, Nu
riyyə Əliyeva, Aygün Fətullayeva, Xəyalə Qasımova, Gülbəniz
Lətifova, Ramil Məmmədov, Elgün Yəhyayev, Mirzə Ağa Mirzə
yev, Ramiq Nəsirov, Tahir İsmayılov, Xaliq Bəkirov ifa edirlər.

Vətəndaşların növbəti qəbulu
Yevlax şəhərində keçiriləcək
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və digər idarəetmə qurum
ları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu
cədvəlinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət
naziri Anar Kərimov tərəfindən noyabrın 29-da saat 10:00-da
Yevlax şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində Yevlax və Mingəçevir
şəhərlərindən, eləcə də Bərdə və Tərtər rayonlarından olan
vətəndaşların qəbulu keçiriləcək.
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Zəfər Gününə həsr olunmuş ağacəkmə aksiyası

Vətəndaşlar 25 noyabr tarixinə qədər nazirliyin info@culture.
gov.az elektron poçt ünvanı, (012) 493-74-24 telefon nömrəsi
vasitəsilə və “Whatsapp” xidmətinə (077-714-71-47) müraciət et
məklə qəbula yazıla bilərlər.

“Şuşa – Qafqazın sənət məbədi”
Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi (RMİ) Masallı rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində “Şuşa İli”nə və 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr
edilən “Şuşa – Qafqazın sənət məbədi” layihəsi çərçivəsində “Nə?
Harada? Nə zaman?” adlı bilik yarışı təşkil olunub. Heydər Əliyev
Mərkəzi və Masallı Dövlət Regional Kollecinin birgə təşkilatçılığı ilə
keçirilən yarışda tələbələrdən ibarət 6 komanda iştirak edib.
İştirakçılar ulu ön
dər Heydər Əliyevin
həyat və fəaliyyəti,
Şuşa şəhəri, hərb
tariximiz,
məntiq,
həmçinin
qəhrə
manlarımızla bağ
lı müxtəlif sahələri
əhatə edən sualla
rı cavablandırıblar.
“Zirvə” komandası
yarışın qalibi olub.

***

Sumqayıt RMİ Sumqayıtın Tarixi Muzeyində “Şuşa mədəniyyət
mərkəzimizdir” adlı tədbir keçirilib. RMİ-nin rəisi Rəşad Əliyev qeyd
edib ki, Şuşanın azadlığı Ordumuzun gücünün, xalqımızın birliyinin,
Ali Baş Komandanımızın sərkərdəlik qabiliyyətinin təzahürüdür.
Regional idarənin
Şuşa rayonu üzrə
nümayəndəsi, baş
məsləhətçi Bayram
Cəfərli, Sumqayıtın
Tarixi Muzeyinin di
rektoru Aygün Zülfü
qarlı 44 günlük Və
tən müharibəsində
müzəffər Ordumu
zun bütün dünyaya
Azərbaycan xalqı
nın nəyə qadir oldu
ğunu göstərdiyini söyləyiblər. Sonda muzeyin materialları əsasında
“Şuşa mədəniyyət mərkəzimizdir” adlı sərgi nümayiş etdirilib.

H

acıqabul rayonunda
yerləşən “Pir Hüseyn
Xanəgahı” Tarix-Me
marlıq Qoruğunda
Mədəniyyət Nazirliyi yanında
Mədəni İrsin Qorunması, İn
kişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidməti və Mədəniyyət üzrə
Elmi-Metodiki və İxtisasartır
ma Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə 8 Noyabr – Zəfər Gününə
həsr olunmuş ağacəkmə
aksiyası keçirilib.

Aksiyada Dövlət Xidmətinin
rəisi Azad Cəfərli, Mədəniyyət
üzrə Elmi-Metodiki və İxtisas
artırma Mərkəzinin direktoru

Səadət Xələfbəyli və hər iki qu
rumun əməkdaşları iştirak edib
lər. Qoruq ərazisində müxtəlif
növ ağaclar əkilib.
Ölkəmizin azadlığı və müstə
qilliyi uğrunda şəhid olan Vətən
övladlarının xatirəsi anılıb, Və
tən müharibəsində qazanılan

Rayon ictimaiy
yəti nümayəndə
ləri, tələbə gənc
lər, şəhid ailələri
və qazilərin iştirak
etdikləri tədbirdə
“Zəfər” Şəhid Ailə
lərinə Dəstək İcti
mai Birliyinin sədri
Sevinc
Alızadə,
rayon icra haki
miyyəti başçısının
müavini Zivər Zey
nalova Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük
Vətən müharibəsində qazanılan tarixi Qələbədən söz açıblar.
Vətən müharibəsi qazisi, baş leytenant Rövşən Maqsudov, şəhid
polkovnik-leytenant Vidadi Xəlilovun anası Əminə Xəlilova, şəhid
Kərimli Orxanın atası Akif Kərimov sanlı Zəfər tariximizi, milli və
tənpərvərliyi təbliğ edən bu cür tədbirlərin əhəmiyyətindən bəhs
ediblər. Vurğulanıb ki, Vətən uğrunda canlarından keçən igidlərin
xatirəsini gənc nəsil həm də əməllərində yaşatmalıdır.
Əməkdar artist Ağalar Bayramovun söylədiyi vətənpərvərlik ruh
lu şeirlər, Dövlət Sərhəd Xidməti Nümunəvi Hərbi Orkestrinin solis
ti, Əməkdar artist Tural Ağasiyevin və vokalçı Atəş Qarayevin ifa
sında musiqilər alqışlarla qarşılanıb.

Aşıqlar Birliyinin Daşkəsən bölməsi yaradılıb

Şəki şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində Mədə
ni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə
Dövlət Xidmətinin dəstəyi ilə Mədəniyyət üzrə
Elmi-Metodiki İxtisasartırma Mərkəzi tərəfin
dən “Tarixi abidələr bu gün və sabah: mühafi
zə problemləri” mövzusunda təlim kursu təşkil
olunub.

Təlimdə Dövlət Xidmətinin Qəbələ Regional
İdarəsinin və regionda fəaliyyət göstərən qoruq
ların abidə mühafizəçiləri iştirak ediblər.
Təlimin ilk günü tarix və mədəniyyət abidələri
anlayışı, təsnifatı, abidələrin dövlət qeydiyyatına
alınması, pasportlaşdırılması mövzularını əhatə
edib.

44 günün Zəfəri – əbədiyyət hünəri
***

Ağdaş RMİ Göyçay rayon
MKS-nin Mərkəzi Kitabxanasında
Vətən müharibəsinin şəhid pol
kovnik-leytenantı Vidadi Xəlilovun
anım günü ilə əlaqədar tədbir ke
çirilib.

***

B

ölgələrdə fəaliyyət göstərən mədəniyyət ocaqlarında şanlı
Zəfərimizin ikinci ildönümü ilə bağlı müxtəlif səpkili tədbirlər
keçirilir, ərazi bütövlüyümüz uğrunda canından keçən Vətən
oğullarının xatirəsi yad olunur.  

Şəki RMİ və “Kanal S”in dəs
təyi ilə Şəki Heydər Əliyev Mər
kəzində rejissor Elvin Nüsrə
toğlunun müəllifi olduğu Vətən
müharibəsi şəhidi Fərid İzzətli
haqqında “Cənab leytenant” ad
lı filmin nümayişi keçirilib. Sonra
RMİ-nin rəisi Azər Yusubov, şə
hid atası Aydın Cabbarov və di
gərləri çıxış edərək filmin ərsəyə
gəlməsində əməyi olan hər kəsə
minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Zaqatala şəhər Mədəniyyət
evində “44 günün Zəfəri” adlı təd
bir keçirilib. Çıxış edənlər böyük
Zəfərə görə Ali Baş Komandan
İlham Əliyev başda olmaqla, rəşa
dətli Ordumuzun əsgər və zabitlə
rinə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

***

Biləsuvar RMİ Cəbrayıl rayon
Mədəniyyət evi, Fuğanlı kənd
klubu və 6 saylı Hacılı kənd kitab
xana filialının əməkdaşları Vətən
müharibəsi şəhidi Əyyub Süley
manovun ailəsini ziyarət ediblər.

***

Bərdə RMİ-nin rəisi Vəsilə
Möhsümova və regional idarə
nin əməkdaşları Vətən mühari
bəsi şəhidi Elməddin Yusibovun
anım mərasimində iştirak edib
lər. Şəhidin məzarı ziyarət edilib,
ruhuna dualar oxunub, məzarına
tər qərənfillər düzülüb.

***

Ağcabədi RMİ Ağdam rayon
Rahib Məmmədov adına Dö
yüş Şöhrəti Muzeyində şəhid
Rəhman Əliyevin xatirəsinə
həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Məlumat verilib ki, Rəhman Za
kir oğlu Əliyev 1970-ci il yan
varın 15-də Ağdam rayonunun
Mahrızlı kəndində anadan olub.
Ermənistanın
respublikamıza
qarşı hərbi təcavüzü başlayanda
Rəhman Əliyev də silaha sarı
laraq Vətənimizin müdafiəsinə
qalxıb. Ağdam-Əsgəran istiqa
mətlərində döyüşlərdə iştirak
edib. Fərrux yüksəkliyi uğrunda
yaralansa da, yenidən döyüşlərə
qatılıb. 1992-ci il noyabrın 1-də
şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

Ağstafa RMİ Ağstafa Döv
lət Rəsm Qalereyasında “Şan
lı Zəfər Günü uşaqların gözü
ilə” başlıqlı rəsm sərgisi açılıb.
Müəssisənin nəzdində fəaliyyət
göstərən rəsm dərnəyinin üzv
ləri və gənc rəssamların Zəfər
Gününə həsr olunmuş əl işləri
nümayiş olunub.
Qazax Dövlət Rəsm Qalereya
sı və “Gənclərin İntellektual İnki
şafına Dəstək” İctimai Birliyinin
birgə təşkilatçılığı ilə “Əsrə bə
rabər 44 gün” mövzusunda rəsm
müsabiqəsi keçirilib. Mövzu, ide
ya, işlənmə texnikası və üslub
baxımından orijinallığı ilə seçilən
əsərlər müvafiq yerlər üzrə qalib
elan edilib.

Qazax şəhər 1 nömrəli Uşaq
musiqi məktəbi rayon Mədəniy
yət Mərkəzində Zəfər Günü mü
nasibətilə konsert keçirib. Şa
girdlərdən ibarət xor kollektivi və
uşaq ansamblı maraqlı ifalarla
iştirakçıların könlünü oxşayıblar.

***

***

Kürdəmir RMİ Kürdəmir Döv
lət Rəsm Qalereyasında 8
Noyabr – Zəfər Gününə həsr
olunmuş tədbir keçirilib. Mək
təblilərin əl işlərindən ibarət “30
illik həsrətə son” adlı sərgi nü
mayiş olunub.

Gəncə RMİ Gəncə şəhər
MKS-nin Mərkəzi Kitabxanasın
da şəhid ailələri ilə  “Ölümləri ilə
ölümsüzləşən qəhrəmanlar” adlı
görüş təşkil edilib.
Mir Cəlal Paşayevin Ev-Muze
yi Zəfər Gününə həsr olunmuş
tədbir keçirib. Gəncə şəhər Uşaq
incəsənət məktəbinin müəllim
və şagirdləri vətənpərvər ruhlu
mahnılar ifa ediblər.

Beyləqan rayon MKS-nin İkinci
Şahsevən kənd kitabxana filialı
nın və kənd Mədəniyyət evinin
birgə təşkilatçılığı ilə Dayandur
Əliyev adına İkinci Şahsevən
kənd tam orta məktəbində “Zəfər
bayramınız mübarək!” adlı tədbir
keçirilib. Məktəblilərin ifasında
vətənpərvərlik ruhunda şeirlər
səsləndirilib, mahnılar ifa olunub
və rəqs nömrələri təqdim edilib.

Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsi (RMİ) Daşkəsən rayon
Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan Aşıqlar Birliyi (AAB) Daş
kəsən bölməsinin yaradılması ilə bağlı tədbir və Aşıq Hüseyn
Qoşqarlının xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib.
Tədbirdə çıxış edən Daşkəsən rayonunun icra başçısı Əhəd
Abıyev ölkə rəhbərliyi tərəfindən mədəni irsə, o cümlədən aşıq
sənətinə göstərilən diqqət və qayğıdan söz açıb. İcra başçısı
Aşıqlar Birliyinin Daşkəsən bölməsinin yaradılmasını təqdirəlayiq
addım kimi qiymətləndirib.
AAB-nin sədri, Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qa
sımlı qurumun fəaliyyəti barədə geniş məlumat verib. Bildirib ki,
Daşkəsəndə aşıq sənəti bundan sonra da inkişaf edəcək.
Birliyin Daşkəsən bölməsinin rəhbəri Saleh Tağıyev göstərilən
köməkliyə görə rayon İcra Hakimiyyəti və AAB-nin rəhbərliyinə
təşəkkür edib.
Sonra rayon Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə daşkəsənli
aşıqların ustad Aşıq Hüseyn Qoşqarlının xatirəsinə həsr olunan
konserti keçirilib. Aşıqların bir-birindən rəngarəng çıxışları alqış
larla qarşılanıb.

yerləşən tarixi abidələrin moni
torinqi, inventarlaşdırılması və
bərpası istiqamətində atılan ad
dımlardan söz açılıb.
Sond a tədb ir işt ir akç ılar ı
“Pir Hüs eyn Xan əg ah ı” Ta
rix-Mem arlıq Qor uğ u ilə tan ış
olublar.

Tarixi abidələrin mühafizəsi ilə bağlı Şəkidə təlim kursu

“Təki Vətən yaşasın!”
Göyçay rayon Heydər Əliyev Mərkəzində “Zəfər” Şəhid Ailələ
rinə Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə “Təki Vətən yaşa
sın!” adlı tədbir keçirilib.

Qələbənin əhəmiyyəti bir daha
vurğulanıb. Birinci və İkinci Qa
rabağ müharibələrinin iştirakçısı
olmuş Dövlət Xidmətinin əmək
daşları da ürək sözlərini ifadə
ediblər.
Tədbir zamanı həmçinin iş
ğaldan azad olunmuş ərazilərdə

Yevlaxda şəhidlərin xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi istiqamətində
işlər davam etdirilir. Şəhidlərin
xatirəsinə inşa edilmiş növbəti
abidənin açılışı 8 Noyabr – Zə
fər Günü ərəfəsində Qoyunbinəsi
kəndində olub. Tədbirdə mədə
niyyət işçilərinin və kənd tam orta
məktəbi şagirdlərinin ifasında şə
hidlərə həsr olunmuş ədəbi-bədii
kompozisiya nümayiş etdirilib.

***

Masallı RMİ Masallı Tarix-Di
yarşünaslıq Muzeyinin təşkilat
çılığı ilə Masallı şəhər məktəbli
ləri arasında bilik yarışı keçirilib.
8 komandanın iştirak etdiyi və 3
turdan ibarət yarışda N.Nərima
nov adına şəhər 2 saylı tam orta
məktəb I, N.Əsgərli adına şəhər
3 saylı tam orta məktəb II, Dəfi
nə məktəb-liseyi isə III yerə layiq
görülüb.

***

Sabirabad RMİ Saatlı Dövlət
Rəsm Qalereyasında “Zəfərin
mübarək, Azərbaycan!”  adlı təd
bir keçirilib. Zəfər Günü ilə əla
qədar hazırlanmış rəsm sərgisi
nümayiş olunub.
Şirvan Şəhər Tarix-Diyarşü
naslıq Muzeyində “Biz Vətən
naminə ölsək, dirilərdən diriyik!”
adlı tədbir təşkil edilib. Uşaq mu
siqi məktəbinin müəllim və şa
girdlərinin ifasında vətənpərvər
lik ruhlu mahnılar səsləndirilib.

***

İsmayıllı RMİ Qəbələ Rayon
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində
Vətən müharibəsi şəhidi, tibb
xidməti leytenantı Aqşin Ənvər
linin xatirəsi anılıb. “Aqşin qəlbi
mizdə yaşayır” adlı tədbirdə mu
zeyin direktoru Bəxtiyar Vəliyev
Vətənə sədaqətli övlad yetişdir
dikləri üçün şəhidin valideynləri
nə təşəkkürünü bildirib. Şəhidin
valideynləri Faiq Abdullayev,
Dilrubə Səmədova və başqaları
Aqşinlə bağlı xatirələrini bölü
şüblər.

***

Sumqayıt RMİ Sumqayıt şə
hər Nizami Gəncəvi adına ki
tabxana klubun əməkdaşları
Vətən müharibəsi qazisi Əli
İbrahimovun ailəsini ziyarət
edərək qayğıları ilə maraqla
nıb, maddi və mənəvi dəstək
olublar.
Qubadlı Rayon Tarix-Diyar
şünaslıq Muzeyinə Zəfər Günü
münasibətilə ekskursiya təşkil
edilib. Qubadlı rayon Alı Musta
fayev adına Zilanlı kənd tam orta
məktəbinin III və IV sinif şagird
lərinə rayonun tarixini əks etdi
rən eksponatlar haqqında məlu
mat verilib.
Qubadlı şəhər Əbülfəz Meh
diyev adına Uşaq musiqi məktə
bində “Qarabağ Azərbaycandır!”
adlı tədbir təşkil olunub. Məktə
bin müəllim və şagirdlərinin ifa
sında musiqi nömrələri səslən
dirilib.
Hazırladı: N.Məmmədli
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Bir payız günü dünyaya gəlmişdi,
payızda da köçüb getdi...

Musiqili Teatrın aktyorları “Səbail şəhidləri”
abidə kompleksinin açılışında çıxış ediblər
Paytaxtın Səbail rayonunun Badamdar qəsəbəsində Vətən
uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdir
mək məqsədilə tikilmiş “Səbail şəhidləri” abidə kompleksinin
açılış mərasimi olub.

Emin Sabitoğlunun doğum günündə məzarı ziyarət olunub

əvvəli səh. 1-də
Jurnalistlərə müsahibə verən bəstəkarın
qızı, ADMİU-nun rektoru, professor Ceyran
Mahmudova qeyd etdi ki, Emin Sabitoğlu
xalqına, vətəninə bağlı insan idi: “Mən bili
rəm ki, onun musiqisini sevərək dinləyənlər
çoxdur. Emin Sabitoğlu cismən bizimlə ol
masa da, onun yaradıcılığı xalqımız tərəfin
dən sevilir. Hər bir bəstəkar üçün yəqin ki, bu
ən böyük qiymətdir”.
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin rəisi
İbrahim Əliyev Emin Sabitoğlunun müasir
Azərbaycan musiqisinin inkişafındakı xid
mətlərindən söz açıb. Dedi ki, onun əsərləri
hər zaman insanlar tərəfindən böyük zövqlə,

sevgi ilə dinlənilib, qəbul edilib. Azərbaycan
musiqi mədəniyyətində Emin Sabitoğlunun
özünəməxsus yeri, imzası var. Vəfatından 20
ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, onun
əsərləri əbədi yaşayacaq”.
Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili
Teatrının direktoru, Əməkdar incəsənət xa
dimi Əliqismət Lalayev vurğulayıb ki, Emin
Sabitoğlu elə bəstəkarlardandır ki, musiqi
çilərimizin bir neçə nəsli onun əsərlərindən
ilham alıb, daha sonra tanınıb, məşhurlaşıb:
“Mən elə bir musiqiçi tanımıram ki, onun re
pertuarında Emin Sabitoğlunun mahnısı ol
masın. Bu mahnıların hər birinin ilk notlarını
eşidəndə bilirsən ki, bu əsərlər Emin Sabi

toğlu dünyasının məhsuludur. Musiqili Teatr,
demək olar ki, Emin müəllimin ikinci evi olub.
Biz uzun illərdən sonra istəyirik ki, Emin Sa
bitoğlunun “Hicran” komediyasını səhnələş
dirək”.
Xalq artistləri Zamiq Əliyev, Brilliant Dada
şova, Gülyanaq Məmmədova, Mələkxanım
Əyyubova, Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli
və başqaları görkəmli bəstəkarın bənzərsiz
yaradıcılığından söz açıblar.
Sonda bəstəkarın qızı, professor Ceyran
Mahmudova çıxış edərək atasının xatirəsi
nə göstərilən ehtirama görə tədbir iştirakçı
larına təşəkkürünü bildirib.
Xatırladaq ki, Emin Sabit Rəhman oğ
lu Mahmudov 2 noyabr 1937-ci ildə Bakıda
anadan olub. 1954-cü ildə Ü.Hacıbəyli adı
na Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına
(indiki Bakı Musiqi Akademiyası) Qara Qa
rayevin sinfinə daxil olub. İki ildən sonra isə
P.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konser
vatoriyasına Yuri Şoporinin sinfinə keçirilib.
Musiqinin müxtəlif janrlarında bir çox dəyərli
əsərlərin müəllifi olan Emin Sabitoğlu üç sim
fonik poema, üç kantata, simli kvartet, skripka
və fortepiano üçün poema yazıb. O, 600-dən
çox mahnı, 9 musiqili komediya, 40-a yaxın
filmə musiqi bəstələyib. Paytaxt teatrları ilə
yanaşı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Mingə
çevir və Naxçıvan teatrlarının tamaşalarına
musiqilər yazıb. Emin Sabitoğlu 2000-ci il no
yabrın 18-də vəfat edib.
Nurəddin

Yeni həyat qazanan sənət inciləri
Milli İncəsənət Muzeyi “Cartier” zərgərlik evinin dəstəyi ilə
bərpa olunmuş əsərləri təqdim edib

əvvəli səh. 1-də
“Cartier”in Rusiya və MDB üzrə idarəedici
direktoru Yanina Novitskaya bildirib ki, şirkət
zəngin tarixi boyunca müxtəlif incəsənət for
malarından, dünya mədəni irsindən ilham
lanaraq bu dəyərli irsi gələcək nəsillər üçün
saxlamağa çalışır. İslam mədəniyyəti “Car
tier”in estetik dəyərlərinə böyük təsir gös
tərib. O, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi
ilə əməkdaşlıqdan qürur duyduğunu və bu
layihənin Şərqin zərif tətbiqi sənətinə diqqət
cəlb edəcəyini vurğulayıb.
Muzeydə bərpa edilən eksponatlar xalq
ustalarının, mahir zərgərlərin əl işləridir.
Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanın milli
geyim mədəniyyətində qadın zinət əşyaları
xüsusi yerə malik olub. Toy zamanı gəlinin
üzərindəki bəzəklər ailəsinin cəmiyyətdəki
statusunu vurğulayırdı. Zinət əşyaları ara
sında kəmər və baş bəzəyi xüsusi əhəmiyyət
kəsb edirdi. Kəmər gənc qadının həyatının
bir mərhələdən digərinə keçidini simvolizə
edirdi. Adətlərə görə toy günü kəməri gəlinin
belinə ya qardaşı, ya da atası taxırdı. Gəlinə
cehiz kimi mücrü də verilməli idi. Gəlin ərinin
ona verdiyi zinət əşyalarını orada saxlayırdı.

Mücrü nə qədər dəbdəbəli görünüşə malik
olardısa, onun içindəki zinət əşyaları da bir
o qədər qiymətli olardı.
“Toy mərasimi Azərbaycan xalqının ölməz
və unudulmaz adət-ənənələrindən biridir. Bu
ənənələrdə xalqın gözəllik sevgisi özünü aş
kar şəkildə ifadə edir. Bu əşyaların hər biri
öz dövrünün estetikasını simvolizə edir, xalq
adətlərinin gözəlliyindən xəbər verir. Bu zinət
əşyaları həm ailələrin tarixini, həm də əbə
diyaşar xalq yaradıcılığını özündə təcəssüm
etdirir”, - deyə Milli İncəsənət Muzeyinin di
rektoru, rəssam, Əməkdar incəsənət xadimi,
professor Çingiz Fərzəliyev bildirib.
Bakı muzeyi üçün bu əlamətdar hadisə
fərqli mədəniyyətlərin bədii üslubunun ya
radıcı interpretasiyasına can atan Paris zər
gərlik evinin 175 illik tarixinin yeni sətri oldu.
Bu yaxınlarda Dekorativ İncəsənət Muzeyin
də (Paris) keçirilən “Cartier və İslam incəsə
nəti. Müasirlik axtarışında” sərgisi bunu bir
daha sübut edir ki, Şərq mədəniyyəti evin
üslub və repertuarının inkişafına ciddi təsir
göstərib. Həmin ekspozisiyada Şərqin XX
əsrin əvvəllərindən bu günə qədər fransız
zərgərlik evinin üslubuna təsirini əks etdirən
500-dən çox eksponat təqdim olunub.
“Dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərində: xal
çalarda, tikmələrdə, bədii işləməyə malik
metalda, zərgərlikdə xalqın dünyagörüşü,
fəlsəfəsi özünü ən bariz şəkildə göstərir.

O, belədir. Şəksiz, şübhəsiz. Niyə? Çünki ruhən çox azad
dır. Özü də bu azadlığını hər hansı “bəhanə”lərlə pərdələ
mir. Fitrətdən belədir. Amma ən əsası, istedadlı və əsl sənət
sevdalısıdır.
Bu dövr üçün fədai sözü
müəyyən qədər əhəmiyyətini itir
sə də, ona baxanda anlayırsan
ki, o, sözün əsl mənasında, elə
fədaidir. Özünün də dediyi ki
mi, onun üçün səmimiyyət və
cəngavərlik prinsipi üstün olub
həmişə. Hə, bir də sədaqət. Öz
ideallarına, prinsiplərinə və pe
şəsinə.
Kukla sənətinin ən parlaq si
malarından olan Namiq Ağayev
bu dünyanı sonu şirin bitən na
ğıl bilənlərdəndir. Nəinki kuk
lalardan, adi əşyalardan, hətta
tullantı sayılacaq nəsnələrdən
də sənət məhsulu yaratmağı
bacaran və bunu ustalıqla sev
dirən kuklaçı rejissordur. Özü
də təkcə uşaqlara yox, həm də
böyüklərə.
Dövrümüzün Don Kixotu 60
yaşına çatıb. O, yel dəyirmanları
ilə döyüşməsə də, həyatını doğ
ru bildikləri uğrunda mübarizədə
keçirib. Nə hikmətdirsə, hamı
sında da qalib gəlib.
Bunu oktyabrın 28-də Abdul
la Şaiq adına Azərbaycan Döv
lət Kukla Teatrına gələn hər kəs
təsdiqlədi. Çünki həmin gün özü
yerdə, ruhu göylərdə pərvaz
edən istedadlı rejissor Namiq
Ağayevin 60 illik yubiley gecəsi
idi.
Rejissorun səhnə, sənət dost
larının, tanınmış mədəniyyət və
incəsənət xadimlərinin iştirak et
diyi səmimi ovqatlı gecə əsl Na
miqsayağı idi: səmimi, azad və
təbii.

Gecə ənənəvi olaraq rejisso
run həyat və yaradıcılığı
haqqında qısa məlumatla
başladı. Ardınca rejissorun
özü haqqında hazırladığı
qısametrajlı film estetika
sında süjet nümayiş olun
du. Kadrlar bir-birini əvəz
etdikcə rejissor hər məqa
ma özünəməxsus yumor
la izah verirdi. Məsələn,
“Bu günlə yaşayın, amma
bu saniyədən yapışmayın.
Yapışsanız, onun əsirinə
çevriləcəksiz”, “Yüz ölçüb,
bir biçmək də yalan söz
dür. Min ölçsən, milyona
can ölçməli olacaqsan, o
qədər ölçəcəksən ki, biçməyə
vaxtın qalmayacaq. Siz ölçən ki
mi biçin” deyib bütün ömrünü elə
belə də yaşayacağının, 60-dan
sonrakı zamana sığdıracağının
anonsunu verdi.
Tədbirin ideya müəlliflərinə,
tamaşaçılarına təşəkkürünü bil
dirən yubilyar özünü kuklaçı kimi
ifadəsinə özünəməxsus yozum
da gətirdi: “Mənim kuklaçı olma
ğıma kömək edən əsas amil rəs
sam olmağım idi. Təxəyyülüm
çox aktiv idi. Bəxtim gətiribmiş,
bu elə kuklaya lazım olan vergi
imiş. Atam Firudin Ağayev hə
mişə mənə deyirdi ki, istedad öz
yerində, amma sən var gücünlə
çalışmalısan. Qolların qırılana
qədər rəsm çəkməlisən. Sonra
dan başa düşdüm ki, sənə ve
rilən istedadın realizə proqramı
olur. Mən lap elə gözəl rəsmlər

İncəsənət əsərlərinin düzgün bərpası və
konservasiyası muzeylərin ən mühüm və
zifələrindən biridir və “Cartier evi”nin buna
köməklik göstərməsi çox yaxşı haldır. Təbii
ki, bu eksponatların hər birinin yüksək bədii,
elmi və tarixi əhəmiyyəti var”, - deyə Mədə
niyyət Nazirliyi Muzey, qalereya və sərgilər
şöbəsinin müdiri Nərgiz Abdullayeva bildi
rib.
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin
“Cartier” evi ilə yaradıcı əməkdaşlığı diq
qəti bir daha Şərq tətbiqi sənətinə cəlb
edəcək. Ekspozisiyaziyarətçilərin bərpa
olunmuş əşyalardan mənəvi zövq alması
və müxtəlif dövrlərin ustad sənətkarları ilə
tanış olması üçün gözəl fürsətdir. Layihə
nin məqsədi sənətkarlıq və mədəni irsin
gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanılma
sıdır.
Qeyd edək ki, “Cartier” evi və Azərbaycan
Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə 2019cu ildə Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında
“Yeddi nar çubuğu” xalq nağılının motivləri
nə əsaslanan tamaşa səhnələşdirilib. 2021ci ildə Azərbaycan Xalça Muzeyinin iştirakı
ilə Rusiya Dövlət Ermitajında “Görünməyən
incəsənət. İmkanların sərhədlərini geniş
ləndirərək” adlı inklüziv sərgi təşkil olunub.
Həmçinin 2021-ci ildə Bakının tarixi və me
marlıq abidələri haqqında onlayn bələdçi sis
temi yaradılıb.

Səbail Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vüqar Zeynalov, Mil
li Məclisin deputatları Nigar Arpadarai və Aqil Abbas, ictimaiyyət
nümayəndələri və şəhid ailələrinin iştirak etdiyi mərasimdə əvvəl
cə şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Abidə komp
leksinin önünə gül dəstələri düzülüb.
Tədbirdə çıxışlardan sonra Azərbaycan Dövlət Akademik Mu
siqili Teatrının “Bizə bir nəfəs qədər yaxınsınız” adlı ədəbi-bədii
kompozisiyası təqdim edilib. Rejissor Samir Qulamovun quruluş
verdiyi kompozisiyada tarzən Səxavət Məmmədovun müşayiəti
ilə teatrın aktyorları Gülnarə Abdullayeva, Mehriban Zaliyeva,
Gülnarə Əzizova, Gültac Əlili, Səmədzadə Xasiyev, İbrahim Əli
zadə, Əmrah Dadaşov çıxış ediblər. Onların ifaları alqışlarla qar
şılanıb, hər kəsdə zərif duyğular oyadıb. İştirakçılar bir daha 44
günlük müharibədə Vətən uğrunda şəhid olan igidlərimizin əziz
xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər.

Rus Dram Teatrının səhnəsində “Qələbə”
Noyabrın 8-də
Azərbaycan Döv
lət Akademik Rus
Dram Teatrının səh
nəsində 44 günlük
Vətən müharibə
sində tarixi Zəfərin
ikinci ildönümünə
həsr olunmuş “Qə
ləbə” musiqili-dram
kompozisiyasının
premyerası olacaq.
Səhnə əsərinin rejissoru Xalq artisti Aleksandr Şarovski, rəssa
mı Əməkdar mədəniyyət işçisi Aleksandr Fyodorovdur.
Vətənpərvərlik və bayram ovqatlı səhnə nümunəsi həm də teat
rın “Şuşa İli” ilə bağlı sənət layihələrindən biridir.

Xalq artisti Mələkxanım Əyyubova ilə görüş
Bakı Şəhər Mədə
niyyət Baş İdarəsi
nin təşkilatçılığı ilə
Zirə Mədəniyyət
Mərkəzi – Eko Park
da “Qonağımız var”
layihəsi çərçivəsin
də Xalq artisti Mə
ləkxanım Əyyubova
ilə görüş keçirilib.
Tədbirin aparıcısı
Lalə Əlimuxtarova sə
nətkarın yaradıcılıq yolundan söz açıb.
Rəngarəng musiqi nömrələri ilə davam edən görüş zamanı mü
ğənninin ifasında xalq və bəstəkar mahnıları alqışlarla qarşılanıb.
Xalq artisti tamaşaçıların suallarını cavablandırıb. Sonda sə
nətkarla xatirə şəkilləri çəkdirilib.

Kukla boyda bir aləm
Adam da bu yaşda özünü aldadar?...

çəksəm də, böyük rəssam ver
gisinə sahib deyiləm. Rəsm də
çəkirəm, kukla da oynadıram,
amma bütün bunlar sintez şək
lindədir. Mən özümü Kukla Teat
rında tapmışam. Ona görə də
burada özüməm. Bura mənim
doğma evim, azad nəfəs aldı
ğım məkandır. Bundan sonra
özümü uşaqdan-böyüyə bütün
tamaşaçılarım qarşısında daha
da toparlayıb 60-dan sonranı
ürəyimdə qalan sənət arzularını
gerçəkləşdimək üçün yaşaya
cam. Beləcə, özüm üçün təyin
etdiyim yox, boyuma biçilən yolu
sonadək gedəcəm. Əslində, heç
bundan başqa yolum da yox
dur...”.
Yubilyarı təbrikə gələnlər çox
idi. Özü də ürəyi və əlidolu. Azər
baycan Teatr Xadimləri İttifaqı
nın sədr müavini, Xalq artisti Ha
cı İsmayılov rejissora təbriklərini

çatdırdı, ATXİ-nin İdarə heyəti
adından “Sənətkar medalı”nı
ona təqdim etdi.
Sevincindən yerində dura bil
məyən yubilyar “Artıq “Sənətkar
medalı”m da var. Daha mənə
hər yerdə yaşıl işıqdır” deyib sa
lonu qəhqəhəyə qərq etdi.
Xalq artisti Ramiz Həsənoğlu,
Əməkdar incəsənət xadimləri –
teatrşünaslar İlham Rəhimli və
Aydın Talıbzadə isə rejissorun
quruluş verdiyi kukla tamaşala
rının hər birinin hadisəyə çevril
diyini yada saldılar. Bildirildi ki,
o, quruluş müəllifi olduğu “Bakı
həyatının rekviyemi”, “Qar qızı”,
“Yeddi gözəl”, “Əhmədin ları xo
ruzu”, “Oxay və Əhməd”, “Göy
saqqal”, “Xəlifə və hacıleylək”,
“Məlikməmməd”, “Keçəlin to
yu”, “Son əhvalat”, “Bülbül” kimi
tamaşalarla Rusiya, İran, Türki
yə, İtaliya, Yunanıstan, İngiltərə,

Polşa və s. ölkələrdə keçirilən
nüfuzlu beynəlxalq festivallarda
iştirak edib, teatra müxtəlif mü
kafatlar qazandırıb.
Azərbaycan Dövlət Kukla
Teatrının direktoru, Əməkdar
mədəniyyət işçisi Rəşad Əh
mədzadə rejissorun fərqli tex
nikalarda hazırladığı rəngarəng
kukla tamaşalarından bəhs etdi.
Bildirdi ki, o, bu teatrda çalışdığı
dövrdə, elə ondan sonra da teatr
üçün doğma olub. Direktor sonra
sənətşünaslıq doktoru, profes
sor, Əməkdar incəsənət xadimi
Ədalət Vəliyevin yubilyar rejisso
ra təbriklərini çatdırdı.
Azərbaycan Professional Ki
norejissorlar Gildiyasının direk
toru Şahirə Tacəddin, tanınmış
kinorejissor, Əməkdar incəsənət
xadimi Elxan Cəfərov da təbrikli
lərə qoşuldular. Gildiya adından
yubilyara fəxri fərman təqdim

olundu. Namiq Ağayevi özünə
müəllim saydığını deyən E.Cə
fərov onun qeyri-adi bilik və ba
carığından, istedad və sənətse
vərliyindən bəhs etdi.
Yubiley gecəsində teatrın
nəzdindəki “Oyuq” teatr-stu
diyası vokalçılarının ifaların
da rəngarəng musiqi nöm
rələri də təqdim olundu.
Tədbir uzun illərdən son
ra yenidən Kukla Teatrı ilə
əməkdaşlığa cəlb olunan
rejissorun hazırda reper
tuarda olan “Qara balığın
nağılı” (S.Behrəngi) tama
şasının nümayişi ilə yekun
laşdı.
Xatırladaq ki, yaradıcılı
ğa başladığı ilk vaxtlardan
fərqli üslubu və quruluşları
ilə seçilən Namiq Ağayev
Kukla Teatrı tarixində xüsu
si yeri olan rejissorlardandır. O,
teatrın baş rejissoru kimi fəaliy
yət göstərdiyi 1987-1993-cü il
lərdə bir-birindən maraqlı səhnə
işlərinə imza atıb, teatral ekspe
rimentləri ilə seçilib.
1993-2001-ci illərdə Türkiyə
də yaşayıb, oradakı dövlət və
şəhər teatrlarında tamaşala
ra quruluş verib. 2002-ci ildən
fəaliyyətini televiziya rejissoru
kimi davam etdirən N.Ağayev
kino sahəsində də özünü uğur
lar sınayıb.
O, yaradıcılıqla məşğul oldu
ğu bütün sahələrdə diqqətəlayiq
sənət nümunələri yaratmağı ba
carıb. Özü də bunu heç vaxt nə
tərcümeyi-halı, nə şöhrəti, nə də
ad-sanı üçün yox, böyük sənət
və ona bəslədiyi sərhədsiz eşq
uğrunda edib.
Həmidə Nizamiqızı

Tanınmış kinorejissor Leyla Səfərova
dünyasını dəyişib
Azərbaycanın mədəniyyət icti
maiyyətinə itki üz verib. Tanınmış
kinorejissor, ssenarist, Əməkdar
incəsənət xadimi Leyla Səfərova
1 noyabr 2022-ci il tarixində vəfat
edib.
Leyla Həzrət qızı Səfərova 15
oktyabr 1945-ci ildə Gəncə şə
hərində anadan olub. 1974-cü
ildə Ümumittifaq Dövlət Kinema
toqrafiya İnstitutunu bitirib. Uzun
müddət Moskvada kino sahəsin
də müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Fəaliyyəti dövründə özünəməxsus
dəst-xətti ilə seçilən rejissorlardan biri kimi tanınıb.
L.Səfərova 1980-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Ra
dio Verilişləri Komitəsində rejissor kimi fəaliyyət göstərib. Burada
işlədiyi zaman bir neçə film lentə alıb, həmçinin Hüseyn Cavid və
A.S.Puşkinin əsərləri əsasında tamaşalar hazırlayıb.
Bir müddət “Lider” televiziyasında da rejissor kimi fəaliyyət gös
tərən L.Səfərova Xalq rəssamı Hüseyn Əliyev haqqında sənədli
film çəkib. Daha sonra Gəncə şəhərinə köçən rejissor burada ya
radıcılığını davam etdirib.
L.Səfərova “Mosfilm” Kinostudiyasında “Əbədi təkanverici qüv
və” (1979), “Oğul” (1982) bədii filmlərini lentə alıb. Azərbaycan Te
leviziyasında “Firəngiz Qurbanova – rəssam və rejissor” (1986),
“Aslan və pişik” (1986), “Azərbaycanfilm” Kinostudiyasında “Köl
gədə 40 dərəcə isti” (1988) bədii, “Birlik” studiyasında “Naməlum
torpaq” (1992), “İstiqlal şairi” (1996), “Ana” (1996), “Mərhəmət”
(1998) və başqa sənədli filmləri çəkib.
Sənətkar animasiya sahəsində də özünü sınayıb. Onun ssena
riləri əsasında “Seans” (1995), “Zəka yatarsa” (1996), “Təhlükə
sovuşdu” (1998) animasiya filmləri lentə alınıb.
Yaradıcılığı yüksək qiymətləndirilən rejissor 2016-cı ildə “Əmək
dar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülüb.
İstedadlı sənətkar, səmimi insan Leyla Səfərovanın xatirəsi
həmkarlarının və onu tanıyanların qəlbində əbədi yaşayacaq.
Allah rəhmət eləsin.

Finlandiya ölkəmizlə arxiv işi sahəsində
əməkdaşlığa maraq göstərir
Noyabrın 2-də Finlandiyanın Azərbaycandakı səfiri xanım
Kirsti Narine Milli Arxiv İdarəsində olub.
Milli Arxiv İdarəsindən bildirilib ki, səfirliyin təşəbbüsü ilə keçi
rilən görüş zamanı iki ölkə arasında arxiv işi üzrə əməkdaşlığın
perspektivləri müzakirə olunub.
İdarənin rəisi Əsgər Rəsulov Finlandiya ilə Azərbaycan arxiv
ləri arasında qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi proqramlarının icrasını
məmnunluqla qeyd edib.
Azərbaycan arxivləri ilə əlaqələrin davamlı xarakter almasının
müvafiq strukturların  gələcək fəaliyyətində önəmli rol oynayaca
ğını bildirən xanım diplomat əməkdaşlığın genişləndirilməsinin
vacibliyini vurğulayıb.
Görüşdə iki ölkənin arxiv işi üzrə qurumlarının konkret əmək
daşlıq istiqamətləri, birgə layihələrin reallaşdırılması, bu sahədə
beynəlxalq tendensiyalar və qarşılıqlı maraq doğuran digər mə
sələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

BDU-da Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüş
Bakı Dövlət Universitetində (BDU) Azərbaycan Respublikası
Gənclər Fondunun dəstəyi, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təş
kilatları İttifaqı və “Böyük Qayıdış” Gənclər Təşkilatının birgə
təşkilatçılığı ilə “44 günlük dastan” layihəsi çərçivəsində tələ
bələrlə görüş keçirilib.
Tədbirdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda et
miş igid əsgər və zabitlərimizin xatirəsi ehtiramla anılıb.
BDU-nun Humanitar məsələlər və gənclər siyasəti şöbəsinin
müdiri Ramin Səmədov, “Böyük Qayıdış” Gənclər Təşkilatının ic
raçı direktoru Nail Şükürov və universitetin Tələbə Gənclər Təş
kilatının sədri Ələkbər Həsənov 44 günlük Vətən müharibəsində
qazandığımız parlaq Zəfərdə gənclərin rolundan bəhs ediblər.
Vətən müharibəsi iştirakçıları Tural Abdullayev, Coşqun Şəfi
yev, Vətən Süleymanov və Xəyyam Fərzəliyev keçdikləri döyüş
yolları ilə bağlı xatirələrini danışıblar.
Sonra 44 günün qəhrəmanları tələbələrin suallarını cavablan
dırıblar.
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Kiçik ürəklərdə
Zəfər rəngləri
Respublika Uşaq Kitabxanası sərgi təşkil edib
F.Köçərli adına Respublika
Uşaq Kitabxanasının təşkilat
çılığı ilə Xətai Sənət Mərkəzin
də 8 Noyabr – Zəfər Gününə
həsr olunmuş “Kiçik ürəklərdə
Zəfər rəngləri” adlı uşaq və
yeniyetmələrin rəsm və əl iş
lərindən ibarət sərgi açılıb.
Sərgidə 2020-ci ilin Vətən
müharibəsində işğaldan azad
edilmiş yurd yerlərimizi – əbədi,
əzəli Azərbaycan torpaqlarını,
Şuşa şəhəri, Xudafərin körpüsü,
üçrəngli bayrağımızı, xarıbülbü
lü, qəhrəman Azərbaycan əs
gərlərini əks etdirən 80-dən çox
nümunə nümayiş olunub.

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş
İdarəsinin Yasamal rayon
Heydər Əliyev Mərkəzində
Azərbaycanın Milli Qəhrə
manı Sahil Ələmdar oğlu
Məmmədova həsr olunan
“Bizim Komandir” filmi nüma
yiş olunub.
Baş İdarədən bildirilib ki, təd
birə qatılan Yasamal rayon 176
nömrəli tam orta məktəbin şa
girdləri öncə Heydər Əliyev Mər
kəzinin muzey bölməsi ilə tanış
olublar. Mərkəzin bələdçiləri tə
rəfindən şagirdlərə Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin şərəfli ömür yolu və si
yasi fəaliyyətini özündə əks et
dirən eksponatlar, fotoşəkillər
haqqında ətraflı məlumat verilib.
Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğ
runda canından keçən şəhidlə
rimizin əziz xatirəsi bir dəqiqə

Ekspozisiyada
paytaxtdakı
201, 144 nömrəli tam orta mək
təblər, 43, 49 nömrəli liseylər, 3
və 5 nömrəli Uşaq-gənclər inki
şaf mərkəzləri və Zəngi liseyi şa
girdlərinin, Azərbaycan Gəncliyə
Yardım Fondunun, İncəsənət
Gimnaziyasının dərnək üzvləri
nin çəkdikləri rəsmlər yer alıb.
Respublika Uşaq Kitabxanası
nın direktoru Şəhla Qəmbərova
44 günlük Zəfər tarixini tərənnüm
edən istənilən layihənin əhəmiy
yətini vurğulayaraq, Azərbay
can əsgərinin döyüş rəşadətinin
gənc nəslə örnək olduğunu söy
ləyib. Qeyd edib ki, torpaqlarımı
zın azadlığı uğrunda şəhadətə

ucalan bütün qəhrəman oğul
larımız daim Azərbaycan xalqı
nın qəlbində yaşayacaq, onların
göstərdikləri qəhrəmanlıq tarix
də əbədi qalacaq.
Xalq rəssamı Arif Hüseyno
vun, digər qonaqların iştirak et
dikləri tədbirdə Vətən mühari
bəsinin qaziləri də ürək sözlərini
bölüşüblər.

“Bizim Komandir”
Milli Qəhrəman Sahil Məmmədov haqqında film nümayiş olunub

lik sükutla yad edildikdən sonra
məktəblilər filmi izləyiblər.

Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi
ilə “Salnaməfilm” Studiyasında

“Dünya repressiya qurbanları günü” ilə bağlı tədbir
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş
İdarəsinin Mirzə Ələkbər Sabir
adına Şəhər kütləvi kitabxa
nasında “İşıqdan zülmətə”
adlı tədbir təşkil olunub.
Baş idarədən bildirilib ki, “Dün
ya repressiya qurbanları gü
nü”nə (30 oktyabr) həsr olunan
tədbirdə əvvəlcə 1930-cu illər
repressiyalarına həsr olunan vi
deoçarx nümayiş etdirilib.

Çıxış edənlər milli-mənəvi sər
vətlərimizin və mədəni irsimizin
qorunduğu muzeylərdə repressi
ya dövrünə aid ekspozisiyalardan
danışıblar. Repressiya qurban
larının keşməkeşli həyatlarının
tədqiqatçıları həmin məşəqqətli
dövr və Stalinizmin amansızlıqla
rı haqqında söz açıblar.
Sonda kitabxananın direktoru
A.Kərimova tədbirin iştirakçıla
rına təşəkkürünü bildirib.

İslam Səfərli sözlərinə ən çox mahnı bəstələnmiş şairlərdəndir

Y

İslam Əhməd oğlu Səfərli 12
fevral 1923-cü ildə Naxçıvanda
dünyaya göz açıb. Erkən çağ
lardan poeziyaya maraq göstə
rir. İlk şeiri 17 yaşında mətbuat
da dərc olunur. Gənclik çağları
qanlı-qadalı illərə təsadüf edir.
II Dünya müharibəsi başlayan
da tay-tuşları kimi o da cəbhəyə
gedir. Döyüş yolu Şimali Qafqaz,
Krım, Ukrayna, Baltikyanı res
publikalardan keçir.
Cəbhə həyatı onu yaradıcılıq
dan ayırmır. Əksinə, “Qızıl əs
gər”, “Qırmızı bayraq” adlı cəb
hə qəzetlərində oçerk, məqalə

və şeirləri dərc olunur. Müharibə
başa çatdıqdan sonra İslam Sə
fərli sağ-salamat doğma yurda
dönür və ədəbi aləmə qayıdır.
Müharibə mövzusu İslam
Səfərlinin yaradıcılığında yeni
bir səhifə açır. Ədib “Öncüllər”
şeirində yazır:
Bir düşündük, bir danışdıq,
Bir sıçradıq düşmən üstə.
“Ana” dedik, “Vətən” dedik
Dar ayaqda, son nəfəsdə...
Şairin tələbəlik illərində yazdı
ğı şeirlər Xalq şairi Səməd Vur
ğunun da diqqətini çəkir.

“Azərbaycanın Milli Qəhrəman
ları” haqqında 40-dan çox film
çəkilib. “Bizim Komandir” filmi
Milli Qəhrəman Sahil Ələmdar
oğlu Məmmədova həsr olunub.
Filmdə Milli Qəhrəmanın həyat
yolundan söhbət açılır. Sahil Məm
mədovun döyüş yoldaşları onun
komandir kimi döyüş şücaətindən,
ailəsi – anası, həyat yoldaşı, oğlu
Milli Qəhrəman kimi onunla qürur
duyduqlarından danışıblar.
Ekran işində Birinci Qarabağ
müharibəsinin iştirakçılarından
örnək alan qalib əsgərlərin dö
yüşə hazırlıqlarıdan, Zəfər para
dından videofraqmentlərdən də
istifadə olunub.

“İşıqdan zülmətə”

Nəğmə dolu poeziya

azının başlığı oxucularımıza bir qədər qəribə gələ bilər.
Amma haqqında söz açdığımız şair, dramaturq, tərcüməçi,
Əməkdar incəsənət xadimi İslam Səfərlinin poeziyasını mu
siqisiz, nəğməsiz təsəvvür etmək çətindir. Xalq şairi Səməd
Vurğunun şeriyyət çeşməsindən su içən qələm sahibi sonralar
haqlı olaraq “nəğməkar şair” ünvanını aldı...

Tədbirin bədii hissəsində 5
nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf
Mərkəzinin dərnək üzvləri musi
qi nömrələri ilə çıxış ediblər.
Sonda uşaqlara Akademik
Milli Dram Teatrı və Gənc Ta
maşaçılar Teatrında “Zəfər yo
lu” və “Sindbad” tamaşalarını
izləmək üçün biletlər hədiyyə
olunub.

Yazıçı Əlfi Qasımov xatirələrində
yazır: “İslam Səfərlinin tələbəlik il
lərində yazdığı uğurlu şeirlər gənc
lərin böyük qayğıkeşi Səməd Vur
ğunun da diqqətini cəlb etmişdi...
Üçüncü kursda oxuyurduq. Böyük
şair tələbələrə qonaq gəlmişdi. O,
xitabət kürsüsünə qartal kimi sinə
gərib, müasir poeziyamızın qarşı
sında duran vəzifələrdən danışdı.
Səməd Vurğun nəyi isə xatırlayıb
susdu. Ətrafa göz gəzdirdi və dedi:
– Hanı, o mənə oxşayan İslam?
İslam cəld ayağa qalxdı və dedi:
– Buradayam, Səməd müəllim!
– Bəri gəl görüm... İslam sıxı
la-sıxıla kürsüyə yaxınlaşdı.
Səməd Vurğun soruşdu:
– Yadındamı, Yazıçılar İttifa
qında ötən “Gənclər günü”ndə
bir şeir oxudun. İndi həmin şeiri
oxuya bilərsənmi?
– Oxuya bilərəm.
Sonra “Beşik başında” şeirini
oxudu...”.
Məlumdur ki, insanların sağ
lamlığı keşiyində duran həkimlər
haqqında maraqlı şeirlər yazılıb,
bəstəkarlar gözəl mahnılar bəs
tələyiblər. O, şeirlər sırasında
İ.Səfərlinin “Həkim qız”ı daha
ürəyəyatımlı və maraqlıdır:
Gülərüzlü həkim qız,
Ey gözləri bənövşə,
Qapımızdan keçəndə,
Sarsılıram həmişə...

İ.Səfərlinin poeziyası hər
şeydən əvvəl duyğu və dü
şüncələr üzərində yaranıb.
Bu, şairin zamanında ədəbi
tənqidin də diqqətindən ya
yınmayıb. Professor Əkbər
Ağayev yazır: “Vətən də,
onun təbiəti də İslam Səfər
linin tərənnümündə tam bir
poeziyadır. Həm də incə, xəfif
və gözəldir”.
Şairin yaradıcılığı özünə
məxsus boyaları, məna ça
larları ilə gözəl, baxdıqca
baxmaq istədiyin bir rəsmi
xatırladır. Müəllif sadə sözlər
lə al-əlvan poetik lövhələr yarat
mağa nail olub.
Qırçın-qırçın göy ləpələr,
Nə xəfifdir, nə incədir.
Onu şerə çəkmək olmaz,
O ən zərif düşüncədir!
Şair şeirləri ilə sanki Azər
baycanın poetik xəritəsini cızıb.
Onun poeziya qalereyasında
Bakı və Xəzərə həsr etdiyi şeir
lər xüsusilə maraq doğurur. Buna
görə də şairin “Bakı, sabahın xe
yir!” şeiri oynaq ritm və ahəngi ilə
musiqisiz də sanki bir nəğmədir:
Hörükləri qaradır,
Qaşları ayparadır,
O bir aləm yaradır,
Hamı ürəkdən deyir:
Bakı, sabahın xeyir!

nıb, bu gün də müğənnilərin re
pertuarındadır.
Şairin sözlərinə bəstələnən on
larla nəğmə, o cümlədən C.Ca
hangirovun bəstələdiyi “Ana”
mahnısı
AzTV-nin
“Qızıl
fond”unda saxlanılır. Bu mah
nı unudulmaz müğənni Rəşid
Behbudovun ifasında könüllə
ri fəth edib:
Gözümün nuru, canım ana,
Böyütdün sən bizi yana-yana.
Odlusan gün kimi,
bir qaynar həyat kimi,
Borcluyam mən sənə,
sənə bir övlad kimi.

İ.Səfərli, sözün həqiqi məna
sında, nəğməkar şair olub. O,
Azərbaycan poeziyasında söz
lərinə ən çox mahnı bəstələnmiş
şairlərdən biri, bəlkə də birincisi
dir. Şeirlərinin böyük əksəriyyə
ti musiqiyə çox yatımlıdır. Gör
kəmli bəstəkarlardan Cahangir
Cahangirov, Tofiq Quliyev, Arif
Məlikov, Səid Rüstəmov, Şəfiqə
Axundova, Ramiz Mirişli, Emin
Sabitoğlu, Nəriman Məmmədov,
Tamilla Məmmədzadə və baş
qaları şairin sözlərinə mahnılar
bəstələyiblər. “Ana”, “Bakı, sa
bahın xeyir!”, “Pıçıldaşın, ləpə
lər”, “Dan ulduzu, bir də mən”,
“Nə vaxta qaldı”, “Ağ şanı, qara
şanı”, “Şəhla gözlüm”, “Qonaq
gəl bizə” və s. mahnılar dinləyi
cilər tərəfindən maraqla qarşıla

İ.Səfərli ədəbiyyat tarixi
mizdə həm də istedadlı bir
dramaturq kimi anılır. Ədibin
“Göz həkimi” pyesi uzun illər
teatrlarımızın
repertuarın
da yer alıb, televiziya tamaşa
sı kimi lentə alınıb. Şair tərcü
məçilik fəaliyyəti ilə də məşğul
olub, A.S.Puşkin, M.M.Svetlov,
S.Marşak, M.Kərim, M.Tursun
zadə, K.Koladze, Y.Dolmatovski
və başqalarının əsərlərini dilimi
zə çevirib.
Çağlayan nəğmələri ilə tut
qun çöhrələrə, qəmli könüllərə
nur saçan şairin əməyi yüksək
qiymətləndirilir. 1973-cü ildə res
publikanın “Əməkdar incəsənət
xadimi” fəxri adına layiq görülür.
Nəğməkar şair 6 noyabr 1974cü ildə vəfat edib. Prezident
İlham Əliyevin sərəncamı ilə
2013-cü ildə şairin 90 illiyi dövlət
səviyyəsində qeyd olunub.
Savalan Fərəcov
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“Zəfər uşaqların gözü ilə”

A

İstiqlal Muzeyində ədəbi-bədii tədbir

zərbaycan İstiqlal Muzeyində 44
günlük Vətən müharibəsində tarixi Qələbənin ikinci ildönümü ilə
əlaqədar keçirilən Zəfər həftəsi
çərçivəsində noyabrın 1-də “Zəfər uşaqların gözü ilə” adlı ədəbi-bədii tədbir
təşkil edilib.

Tədbirdə vurğulanıb ki, xalqımızın birliyi,
Ordumuzun rəşadəti, ölkə başçısının qətiyyəti nəticəsində əldə olunan bu Qələbə
Azərbaycan tarixinin şanlı salnaməsidir. Bu
tarixi qanı ilə yazan şəhidlərin xatirəsi daima
qəlblərdə yaşayacaq.
4 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin
“Məktəb teatrı” və “Musiqisevərlər” dərnəklərinin üzvləri, həmçinin 3 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin rəqs və vokal üzrə istedadlı şagirdləri musiqi nömrələri, şeir və
rəqs kompozisiyalarından ibarət bədii hissə
ilə çıxış ediblər.
Sonda tədbir iştirakçıları “EDUGrata” Təhsil Mərkəzinin rəsm kursu şagirdlərinin rəsm
əsərlərindən ibarət sərgi ilə tanış olublar.
Sərgidə nümayiş olunan rəsmlərdə gələcəyin bacarıqlı rəssamlarının Zəfər sevinci öz
təzahürünü tapıb.
Rəsm əsərlərinin müəlliﬂəri təşəkkürnamə
ilə təltif olunublar.

Mədəni irsin qorunmasının aktual problemləri
“Şuşa İli” çərçivəsində ADMİU-da beynəlxalq konfrans
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində (ADMİU) “Şuşa İli”
çərçivəsində “Mədəni irsin
qorunmasının aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans
keçirilib.
Konfransda açılış nitqi söyləyən
ADMİU-nun rektoru, professor
Ceyran Mahmudova Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın mədəni irsə xüsusi diqqət və
qayğısını qeyd edib. Rektor konfransa xarici ölkələrdən alimlərin
də onlayn qatılaraq müxtəlif mövzularda məruzələrlə çıxış edəcəklərini diqqətə çatdırıb.
Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva

konfransın əhəmiyyətini vurğulayıb. Deyib ki, biz mədəni irsin
dağıdılması, mədəni irsə böyük
zərər verilməsi və ona qarşı vandalizmin həyata keçirilməsini yaşamış xalqın nümayəndələriyik:
“Ermənilər Azərbaycanın mədəni
irsini həm dağıtmaqla, həm də
oğurlamaq və özününküləşdirməklə ona böyük zərər vurublar.
Uzun illərdir ermənilərin bu əməllərinə qarşı mübarizə aparırıq...”.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyeva bildirib ki, tarixi və
mədəni irs hər bir xalq üçün özünüdərk məktəbidir: “Mədəni irs öncəki nəsillərdən bizlərə gəlib çıxan
qiymətli xəzinədir, keçmişlə bu
gün arasında əlaqədir. Xalqa aid
olan dəyərlərin məcmusudur. Mədəni irs təkcə gözlə gördüyümüz,

toxuna bildiyimiz abidələrdən ibarət deyil. O həm də keçmişimizin,
kimliyimizin və mənəviyyatımızın
güzgüsüdür”, – deyə qeyd edib.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun layihələrindən
də bəhs edən G.Əfəndiyeva Türk
dünyasının müxtəlif ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq memorandumları imzaladıqlarını deyib, bu
kontekstdə ADMİU ilə də əməkdaşlıqdan məmnunluğunu bildirib.
Elm və təhsil nazirinin müşaviri Nicat Məmmədli, Türk Dünyası
Akademiyasının prezidenti Mehmet Yüce və digər çıxış edənlər
konfransın aktual mövzuya həsr
olunduğunu söyləyiblər.
Konfransa onlayn qatılan
A.İ.Gertsen adına Rusiya Dövlət
Pedaqoji Universitetinin (SanktPeterburq) professoru Olqa Sa-

panca, B.B.Borodikov adına
Kalmıkiya Dövlət Universitetinin
dosenti Ellara Omakayeva, türkiyəli dosent Süleyman Kaan
Yalçın, Özbəkistanın Yodju Texniki Universitetinin müəllimi Mahinur Maksumova, Kəmaləddin
Behzad adına Milli İncəsənət və
Dizayn İnstitutundan Gülrano
Orifjanova və digərləri mövzu ətrafında məruzələrlə çıxış ediblər.
Beynəlxalq konfrans işini “Qarabağın itirilmiş mədəni irsinin
geri qaytarılması problemləri”,
“Mədəni irsin identiﬁkasiyası,
inventarlaşdırılması və rəqəmsallaşdırılması”,
“Qeyri-maddi
mədəni irsin aktuallaşdırılması”,
“Mədəni irs – turizmin inkişafının
potensial obyekti kimi”, “Mədəni
irsin qorunmasının normativ-hüquqi mexanizmləri” bölmələri üzrə
davam etdirib. Bölmə iclaslarında
yerli və xarici alimlərin mövzu ilə
bağlı məruzələri dinlənilib.

Qəhrəmanlıq və sənət şövqünü birgə yaşayanların
gənc nəslə örnək ömür yolu

R

əssamlıq peşəsi, bu peşənin incəlikləri, gözəllikləri və insan psixologiyasına təsirləri barədə dahilər çox sözlər
deyib, fikirlər səsləndiriblər. Rəsm
əsərlərini səssiz poeziyaya bənzədənlər
də olub. Rəsm əsərini “sözsüz bir şeir”
adlandıran ingilis yazıçısı Xoras Uolpol
bildirib ki, rəsmlər rəssamın fırçasının
dili ilə “danışmaq” imkanlarına malikdir. Dünyaca məşhur Leonardo da Vinçi
də təxminən eyni ifadələri işlədib. Onun
fikrincə, rəsm görünən şeirdir, şeir isə
eşidilən rəsmdir.

Doğrudan da, gözəl rəsm əsərinin, şeirin insanın əhval-ruhiyyəsinə xoş təsiri danılmazdır.
Müəlliﬂərin özləri də cəmiyyətdə seçilən insanlardır və çünki onlar əsərləri ilə başqalarında
ovqat yarada bilirlər. Rəsm əsərləri insanlarda
vətənpərvərlik hisslərinin formalaşdırılmasına,
əsl vətəndaş kimi yetişməsinə də səbəb olur.

Rəssamlar əsərlərinin dili ilə Vətəni, ananı, övladları, bütün bunların fonunda bəşəriyyəti də sevdirə bilirlər. Mən nədənsə
rəssamlara gözəllik xiridarları, sülhün carçıları kimi baxıram. Onları ölümün gözünə dik
baxan qəhrəmanlar kimi təsəvvür edirəm.
Ona görə də bu mövzuya müraciət etməyim
təsadüﬁ deyil. Həmişə “Uzaq sahillərdə” ﬁlmini izləyəndə Mehdi Hüseynzadənin obrazı məni çox düşündürüb. Fikirləşmişəm ki,
“Mixaylo” ləqəbli M.Hüseynzadə təsadüfən
qəhrəman olmayıb. Ona Adriatik dənizinin
sahillərində alman faşizminə qarşı mübarizə aparmağa əzm verən, sözsüz ki, çəkdiyi
əsərlərin də təsiri olub. Axı tibb elmi də sübut
edib ki, yaradıcılıqla, o cümlədən rəssamlıqla məşğul olanların ﬁkir və düşüncələri adi
insanınkından xeyli fərqlənir. Elə “Mixaylo”nun da ﬁkir və düşüncələri kimi.
Baxın, “Mixaylo” həlak olanda 25 yaşı vardı. Ancaq onun yaratdığı əsərlər izləyənlərin
ﬁkir və düşüncələrinə təsirsiz ötüşməyib. Şahidi olanlar onun yaxşı rəssam olduğunu deyirdilər. Filmdə alman mayoru Şultsun çək-

diyi portreti də buna əyani sübutdur. Mahir
rəssam olması onu həmin an ölümün cəngindən qurtara bilib. M.Hüseynzadə hamımızın yaxşı tanıdığı partizan-rəssam Cabbar
Quliyevin müəllimi olub. Heç bir rəssamlıq
təhsili almayan C.Quliyev bu sənətin sirlərini
M.Hüseynzadədən öyrənib, gözəl sənət nümunələri yaradıb. Amma təəssüf ki, onun yaratdığı əsərlərin böyük hissəsi erməni faşistləri tərəﬁndən məhv edildi. C.Quliyev illərlə
zəhmət çəkdiyi əsərləri dünyaya göz açdığı
Zəngibasardan çıxara bilmədi. Sözüm ondadır ki, Əməkdar rəssam C.Quliyevin də əsərləri düşündürücü idi və onun rəsmlərini seyr
edəndə insanın vətənpərvərlik hissi artır, torpağa, təbiətə sevgi-məhəbbət yaranır.
Elə götürək, İkinci Qarabağ müharibəsində həlak olan rəssamlarımızın həyatını.
Apardığım araşdırmalar qəhrəman şəhid
rəssamlarımız barədə maraqlı və təqdirolunası məqamlar üzə çıxartdı. Tibb xidməti
baş leytenantı Aqşin Ənvərlinin uşaqlıqdan
rəssamlığa dərin marağı olub, müxtəlif mövzularda rəsm əsərləri çəkib. Ən çox Vətən
mövzusuna müraciət edib. O, Qəbələdə İncəsənət Gimnaziyasının Rəssamlıq şöbəsində
oxuyub. Rayon və respublika üzrə keçirilən
rəssamlıq müsabiqələrində iştirak edib, uğurlar qazanıb, fəxri fərman və diplomlara layiq
görülüb. Yaxşı nəticələr göstərdiyinə görə
A.Ənvərlinin rəsmləri Mədəniyyət Nazirliyi tərəﬁndən nəşr olunan müvaﬁq kataloqlara da
daxil edilib. Ailəsində hər kəs və onu tanıyanlar hesab edirmiş ki, Aqşin gələcəkdə həyatını rəssamlıq sənəti ilə bağlayacaq. Amma
gözləntilər əksinə olub. Vətənə olan sevgisinə onun böyüdüyü mühitlə yanaşı, çəkdiyi
əsərlər də az təsir göstərməyib. 9-cu sinifdə
Aqşin hərbi həkim olmaq istəyini açıqlayıb.
Elə bu istəklə də Azərbaycan Tibb Universitetinin Hərbi tibb fakültəsinə daxil olub və Vətənin ağır günündə onun harayına çatıb. Müharibənin od-alovu onu qorxutmayıb. Vətənin

müdaﬁəsinə qalxan igidlərin elə döyüş meydanında yaralarını sarıyıb, çoxlarını həyata
qaytarıb. Özü də ölümün gözünə dik baxıb.
Xocavənd rayonu ərazisində qaynar döyüş
nöqtələrindən birində yaralıları təxliyə edən
zaman 6 noyabr 2020-ci il tarixində şəhidlik
zirvəsinə ucalıb.
Vətən müharibəsinin şəhid baş çavuşu
Nurlan Abdalov da rəssam olub. Kiçik yaşlarından rəssamlığa həvəs göstərən Nurlan
Sumqayıt şəhərindəki “Dostluq” Mədəniyyət
mərkəzinin rəssamlıq kursunu bitirib. Təhsil
aldığı məktəbin sərgi lövhələri onun əl işləri ilə bəzədilib. N.Abdalov kiçik yaşlarından
Vətənə bağlılığı ilə seçilib. Öz tay-tuşlarına
həmişə Vətənlə bağlı çəkdiyi rəsm əsərlərini göstərib. Xocalı faciəsi, 20 Yanvar, erməni
faşistlərinin işğal etdikləri ərazilərimizdə törətdikləri talançılıq və vəhşiliklər N.Abdalovun əsas mövzularından olub. Elə bu hisslər onu Vətəni qorumağa səsləyib. Təsadüfə
bax ki, Nurlan da Xocavənd uğrunda gedən
döyüşlər zamanı (3 noyabr) şəhadət şərbətini içib.

5-9 noyabr

Xatirə təqvimi
Azərbaycan

5 noyabr 1925 – Türkoloq, ﬁlologiya elmləri doktoru Elməddin
Məhəmməd oğlu Əlibəyzadə (1925 – 26.3.2015) Oğuz rayonunun
Muxas kəndində anadan olub. “Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixi” və s. əsərlərin müəlliﬁdir.
5 noyabr 1938 – Ərəbşünas, ﬁlologiya elmləri doktoru, professor
Malik Rüstəm oğlu Mahmudov (1938 – 3.6.1991) Ordubad şəhərində anadan olub.
5 noyabr 1948 – Satirik şair, qəzəlxan Baba Pünhan (Atababa
Seyidəli oğlu Mədətzadə; 1948 – 17.4.2004) Bakının Kürdəxanı
kəndində doğulub.
5 noyabr 2001 – Görkəmli aktyor, Xalq artisti Eldəniz Məmməd
oğlu Zeynalov (1.1.1937 – 2001) vəfat edib. Filmlərdə, teatr və televiziya tamaşalarında yaddaqalan obrazlar yaradıb.
6 noyabr 1931 – Şair, nasir Toﬁq Mahmud (Toﬁq Mahmud oğlu
Mehdiyev; 1931-1997) Naxçıvan MR Şahbuz rayonunda doğulub.
Uşaq və gənclər üçün əsərlərin müəlliﬁdir.
6 noyabr 1974 – Şair-dramaturq, tərcüməçi İslam Əhməd oğlu Səfərli (12.2.1923 – 1974) vəfat edib. Sözlərinə populyar mahnılar bəstələnib. “Göz həkimi”, “Ana ürəyi”, “Yolayrıcı” və s. pyeslərin müəlliﬁdir.
6 noyabr 2009 – Xalq yazıçısı Qılman İlkin (Qılman İsabala oğlu
Musayev; 28.4.1914 – 2009) vəfat edib. “Kölgələr sürünür”, “Yenilməz batalyon” ﬁlmlərinin ssenarisini yazıb.
7 noyabr 1877 – Aktyor, vokalçı Hənifə Həsən oğlu Terequlov (Məhəmmədhənifə Tanrıqulov; 1877-1942) Tiﬂisdə doğulub. Hacıbəyli
qardaşlarının teatr truppasının, digər teatr cəmiyyətlərinin üzvü olub.
7 noyabr 1905 – Teatr və kino rejissoru Şüa Nəsrulla oğlu Şeyxov (1905 – 27.1.1970) anadan olub. Gənc Tamaşaçılar, Füzuli
Dram teatrlarında çalışıb. “Qəribə əhvalat”, “Kölgələr sürünür” (İsmayıl Əfəndiyevlə birgə) və s. ﬁlmləri çəkib.
7 noyabr 1908 – Şair, alim, pedaqoq Maqsud Məsim oğlu Şeyxzadə (1908 – 19.2.1967) anadan olub. Bakıda təhsil alıb, sonra
Daşkəndə köçüb. Özbəkistanın tanınmış ədibi olub, özbək dilində
əsərlər, ssenarilər yazıb, tərcümələr edib.
7 noyabr 1917 – Görkəmli bəstəkar, pianoçu, Xalq artisti Toﬁq Ələkbər oğlu Quliyev (1917 – 4.10.2000) Bakıda doğulub. Azərbaycan
estrada musiqisinin yaradıcılarından biridir. “Bəxtiyar”, “Görüş”, “Ögey
ana”, “Onu bağışlamaq olarmı?”, “Nəsimi”, “Qayınana” və s. ﬁlmlərə,
tamaşalara musiqi bəstələyib. Bəstəkarlar İttifaqının sədri olub.
7 noyabr 1917 – Xalq rəssamı Tağı Əzizağa oğlu Tağıyev (19171993) Bakıda anadan olub. “Qara Qarayev”, “Səttar Bəhlulzadə”,
“Səməd Vurğun”, “Koroğlu”, “Babək” portretlərinin müəlliﬁdir.
7 noyabr 1917 – Türkoloq alim, professor İren İsgəndər bəy qızı
Məlikova (Melikoﬀ; 1917 – 9.1.2009) Peterburqda doğulub. 1919cu ildə ailəsi Fransaya köçüb. Fransada azərbaycanlı diasporunun
tanınmış simalarından olub.
7 noyabr 1920 – Azərbaycanın ilk radio diktorlarından biri, Xalq artisti
Fatma Ağacabbar qızı Cabbarova (1920 – 29.11.2010) Bakıda anadan
olub. 1991-ci ilədək Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkətində işləyib.
7 noyabr 1925 – Əməkdar incəsənət xadimi, teatr rəssamı Əyyub Səfər oğlu Fətəliyev (1925 - 21.4.2000) İrəvanda anadan olub.
Akademik Opera və Balet Teatrında quruluşçu rəssam işləyib.
7 noyabr 1934 – Xalq artisti, tanınmış müğənni Oqtay Ağayev
(1934 – 14.11.2006) Bakıda anadan olub. Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrinin, Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Estrada orkestrinin solisti olub.
7 noyabr 1940 – Xalq artisti, xanəndə Baba Mahmudoğlu (Mirzəyev; 1940 – 6.12.2006) Qazax rayonunda doğulub. Opera tamaşalarında (“Leyli və Məcnun”, “Aşıq Qərib”, “Əsli və Kərəm” və s.)
əsas partiyaları ifa edib.
7 noyabr 1945 – Xalq artisti Zərnigar Fəti qızı Ağakişiyeva (1945 –
8.2.2018) Quba rayonunun Rustov kəndində anadan olub. Akademik
Milli Dram Teatrında (1973-2011) çalışıb, televiziya tamaşalarında,
ﬁlmlərdə (“Dantenin yubileyi”, “Təhminə”) maraqlı obrazlar yaradıb.
7 noyabr 1979 – Tanınmış rejissor, aktyor Yusif Yulduz (Yusif
Seyfulla oğlu Əliyev; 1905–1979) vəfat edib. Akademik Milli Dram,
Opera və Balet və b. teatrlarda çalışıb. Filmlərdə çəkilib.
7 noyabr 1990 – Əməkdar incəsənət xadimi, görkəmli kinorejissor, operator Əlisəttar Ələsgər oğlu Atakişiyev (25.12.1906 – 1990)
vəfat edib.
8 noyabr 1923 – Xalq artisti, instrumental ifaçı, dirijor Toﬁq Qəzənfər oğlu Əhmədov (1923 – 23.3.1981) anadan olub. Azərbaycan
Radiosu və Televiziyasının estrada orkestrini yaradıb, milli caz musiqisinin inkişafına töhfələr verib.
8 noyabr 1930 – Bəstəkar, Əməkdar incəsənət xadimi Əfsər Bayram
oğlu Cavanşirov (1930 – 20.5.2006) Füzuli rayonunun Horadiz kəndində doğulub. Azərbaycan Televiziyası və Radiosu “Bənövşə” uşaq xorunun yaradıcısı və bədii rəhbəri olub. Uşaq xoru üçün əsərlər yazıb.
8 noyabr 1939 – Kino xadimi, səs rejissoru və operatoru Ələkbər Əliheydər oğlu Həsənzadə (1939 – 1.7.2019) Bakıda doğulub.
“Azərbaycanﬁlm”, “Lenﬁlm” kinostudiyalarında çalışıb, Rusiyanın
Əməkdar incəsənət xadimi olub.
8 noyabr 1944 – Teatrşünas, yazıçı-publisist Cəlil Həbib oğlu
Vəzirov (1944-2008) anadan olub. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Teatr Xadimləri İttifaqının sədri işləyib.
8 noyabr 2018 – Xalq artisti, görkəmli aktrisa Amaliya Əliş qızı
Pənahova (15.6.1945 – 2018) vəfat edib. 1964-cü ildən Akademik
Milli Dram Teatrında çalışıb. 1992-ci ildə Bakı Bələdiyyə Teatrını
yaradıb. Filmlərdə yaddaqalan rollar oynayıb.
9 noyabr 1926 – Xalq rəssamı Davud Mehdi oğlu Kazımov (1926
– 14.2.2015) Bakıda doğulub. Rəngkarlıqla yanaşı, qraﬁka ustası
kimi də tanınıb, bədii əsərlərə illüstrasiyalar çəkib. Əsərləri Milli İncəsənət, Ədəbiyyat muzeylərində nümayiş etdirilir. Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının professoru olub.
9 noyabr 1973 – Xalq artisti, tanınmış aktyor Rza Əfqanlı (Rza
Rüstəm oğlu Cəfərzadə; 15.5.1899 – 1973) vəfat edib. Akademik
Dram Teatrında çalışıb, ﬁlmlərdə çəkilib.

Dünya
5 noyabr 1913 – İngilis aktrisası, “Oskar” mükafatçısı Vivyen Li
(Vivien Leigh - Vivian Mary Hartley; 1913-1967) anadan olub.
5 noyabr 1938 – Fransız (yəhudi əsilli) müğənni və bəstəkar Co
Dassen (Joe Dassin – Joseph İra Dassin; 1938–1980) anadan olub.
6 noyabr 1814 – Belçikalı musiqi aləti ustası, saksofonun yaradıcısı
Adolf Saks (Antoine-Joseph (Adolphe) Sax; 1814-1894) anadan olub.

Pilot mayor Murad Məmmədov və digər
həyatlarını araşdıra bilmədiyim rəssam-şəhidlərimizlə də bağlı eyni sözləri yazmaq
olar. M.Məmmədovun da gözəl rəssamlıq
zövqü olub, insanların ruhunu oxşayan əsərlər yaradıb. O, II Qarabağ müharibəsində
sonacan döyüşən qəhrəmanlarımızdandır.
Dastanlara sığmayan döyüş yolu keçən pilotumuz 30 noyabr 2021-ci ildə “Qaraheybət”
poliqonunda vertolyot qəzası zamanı həlak
olub.
Bəli, təsviri sənət nümunələri keçmişdən günümüzə estetik zövq vasitəsi olmaqla yanaşı,
milli tarixi yaddaşa işıq tutub, Vətənin təbliğatına, tanınmasına xidmət edib. Ona görə də bu
sənətin kölgədə qalan nümayəndələrini üzə
çıxarıb tanıtmaq lazımdır. Bu həm də gənclərimizdə vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasına töhfə verə bilər.
Rəna Şahirzayeva

Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının
elmi işçisi

7 noyabr 1810 – Macar bəstəkarı, pianoçu və dirijor Erkel Ferens
(Erkel Ferenc; 1810-1893) anadan olub.
7 noyabr 1913 – Fransız yazıçısı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı
(1957) laureatı Alber Kamyu (Albert Camus; 1913 – 4.1.1960) anadan
olub. Ekzistensializm fəlsəfəsinin tanınmış nümayəndəsidir. Əsərləri:
“Vəba”, “Özgə”, “Sizif haqqında mif”, “Qiyamçı adam”, “Şeytanlar” və s.
8 noyabr 1837 – Gürcü yazıçısı, publisist, şair İlya Qriqoryeviç
Çavçavadze (1837 – 12.9.1907) аnаdаn оlub. “Erməni alimləri və
fəryad edən daşlar” adlı əsərində ermənilərin qonşu xalqların tarixinə qarşı saxtakarlığını ifşa edib.
8 noyabr 1900 – Amerika yazıçısı Marqaret Mitçell (Margaret
Munnerlyn Mitchell; 1900-1949) anadan olub. “Küləklə sovrulanlar”
romanı ilə məşhurlaşıb.
9 noyabr 1818 – Rus yazıçısı İvan Sergeyeviç Turgenev (1818
– 3.9.1883) anadan olub. Əsərləri: “Atalar və oğullar”, “Ərəfə”, “Rudin” romanları, “Ovçunun qeydləri” hekayələr toplusu, “Asya”, “Bahar suları” povestləri və s.
9 noyabr 1929 – Yəhudi əsilli macar yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı (2002) İmre Kertes (1929 – 31.3.2016) anadan olub. II
Dünya müharibəsində Osvensim və Buhenvald həbs düşərgələrində məhbus olub.
Hazırladı: V.Orxan
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Reza Deqatinin “Xəzər röyası” Bakıda gerçəkləşdi
25 il öncə çəkilən fotolardan ibarət vizual instalyasiya

B

akıdakı “The Landmark”
hotel və biznes mərkəzin
də dünya şöhrətli fotore
portyor  Reza Deqatinin
“Caspian Dream” (“Xəzər
röyası”) adlı sərgisi açılıb.

Noyabrın 1-də açılışı keçirilən
sərgidə Reza Deqatinin 1997-ci
ildə çəkdiyi 7 fotoşəkildən ibarət
vizual incəsənət instalyasiyası
nümayiş olunub.

Tədbirdə R.Deqati
fotolarına tarixi kon
tekstdə şərhlər verib:
“Ötən əsrin 90-cı illə
rində, Birinci Qarabağ
müharibəsi gedən za
man tez-tez Bakıya
gələrdim, məcburi köç
künlərlə görüşüb onla
ra yardım göstərərdim.
Həmin dönəmdə 6 ay
ərzində bütün Xəzər
yanı ölkələrə səfərlər
edib, şəkillər çəkirdim.
Xəzərin möhtəşəmli
yini lentə alarkən bu
hövzədə çalışan neft
çilərin, sahilboyu yaşa
yan insanların həyatını
qabartmağa çalışırdım.
Bayıl qəsəbəsində yurdundan
didərgin düşən və yeməyə ərzaq
tapmayan camaatın sübh tez
dən balıq tutduqları anı dünya
ictimaiyyəti ilə bölüşmək istəyir
dim. Yaxınlaşıb onlarla söhbət
edərkən bir gün Azərbaycanın
qüdrətli bir ölkəyə çevriləcəyi
ni deyirdim. Onları inandırmağa
çalışırdım ki, Azərbaycan düş
mənə qalib gələcək və öz tor
paqlarını işğaldan azad edəcək”.

Sərginin təsadüfən “The
Landmark” binasında keçiril
mədiyini deyən Reza Deqa
ti bildirib ki, 20-ci mərtəbədən
açılan Xəzərin möhtəşəm mən
zərəsi həm insanın diqqətini
çəkir, həm də fotolara bir növ
yeni çalar qatır: “Dünyanın bir
çox ölkələrində binaların divar
larını iriölçülü fotolarla bəzəmi

Qeyd edək ki, Reza Deqatinin
karyerası haqqında danışanda
ağıla üç söz gəlir: xeyriyyəçi, ide
alist və humanist. R.Deqati foto
reportyorluğa başlamazdan əvvəl
memar kimi təhsil alıb. Bəşəriyyət
tarixinin əsas anlarını tuta bilməsi
üçün uzun yola çıxmasının nəticə
si olaraq onun əsərləri yüzdən çox
beynəlxalq mediada dərc olunub.

şəm. Bu dəfə də həmin niyyə
timi neft şəhəri Bakıda, ancaq
binanın xaricində deyil, interye
rində gerçəkləşdirmək istədim.
Ümid edirəm, arzum yerinə yet
di”.

Türk dünyasının aydınlarından Əhməd
Baytursınoğlu (Baytursınov) çağdaş qazax
dilçiliyinin banisi, filoloq, pedaqoq kimi tanı
nıb. Millətsevər ziyalı Stalin repressiyasının
qurbanı olub.
Konfransda TÜRKSOY-un Baş katibi Sul
tan Raev, Beynəlxalq Türk Akademiyasının

məyə və birgə layihələr həyata keçirməyə
hazır olduğunu bildirib. O, BTA ilə birlikdə
dekabr ayında Budapeştdə Kutluq-Kaqana
həsr olunmuş sərgi təşkil etməyi təklif edib.
F.Məcidli “Macar-Turan” Beynəlxalq Fon
dunun sədrinə təşəkkürünü bildirib, ona
akademiyanın antropologiya sahəsində
çap olunmuş kitablarını təqdim edib.
Qeyd edək ki, Macarıstan 2018-ci ildə
Beynəlxalq Türk Akademiyasında müşa
hidəçi statusu alıb. Bu il Macarıstanın Bu
qats bölgəsində Hun-Türk xalqlarının 7-ci
Beynəlxalq Qurultayında BTA ilə “MacarTuran” Beynəlxalq Fondu arasında memo
randum imzalanıb.

O, bununla bütün dünyada fotola
rından ibarət böyük instalyasiyala
rını nümayiş etdirir, eyni zamanda
universitetlərdə və beynəlxalq təş
kilatlarda keçirilən konfranslarda
mühazirəçi kimi çıxış edir.

(BTA) vitse-prezidenti Füzuli Məcidli, Qa
zaxıstanın və türkdilli ölkələrin diplomatik
korpusunun nümayəndələri, İstanbul Uni
versitetinin rektoru Mahmud Ağ, eləcə də
Azərbaycan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qır
ğızıstan və Türkiyədən gələn türkoloqlar və
alimlər də iştirak ediblər.
BTA prezidenti səlahiyyətlərini icra edən
Füzuli Məcidli Əhməd Baytursınoğlunun türk
dünyasının inkişafı naminə səylərindən, türk
xalqlarının mənəvi aləminin zənginləşmə
sində onun əsərlərinin rolundan, qazax dili
nin qorunması üçün apardığı mübarizədən,
eləcə də liderlik xüsusiyyətlərindən danışıb.
Qeyd edilib ki, Əhməd Baytursınoğlu Alaş
Orda hökumətində (1917-1920) işləməklə
bərabər, həm də Türk dünyasının birləşməsi
ideyasını və Türküstan ideyasının yayılması
üçün böyük töhfələr verib. Onun ümumtürk
birliyinin yaranması üçün mübarizəsindəki
baxışları və ideyaları Başqırdıstandan Zə
ki Validi Toğanın, Azərbaycanın siyasət və
dövlət xadimi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
nin ideyaları və fikirliləri ilə üst-üstə düşüb. O
həmçinin qırğız ziyalıları və xalqı ilə çiyin-çi
yinə işləyib. Türk millətinin parlaq nümayən
dələri İşanalı Arbayevin, Qasım Tınıstano
vun, Qalımcan İbrahimovun yaxın silahdaşı
olub.
TÜRKSOY-un Baş katibi Sultan Raev də
çıxışında Əhməd Baytursınoğlunun Türk
dünyasının birliyi üçün yazdığı, lakin həyata
keçirə bilmədiyi ideyalarının bu gün də əhə
miyyətli olduğunu bildirib.
Konfrans çərçivəsində BTA-nın dəstəyi ilə
çap olunan araşdırmaçı alim Reyhan İma
xanbetanın “Əsrin adamı” və “Əhməd Bay
tursınoğlu. Seçilmiş əsərləri” (qazax, türk, in
gilis, rus dilində) kitablarının təqdimatı olub.
Görkəmli ziyalının həyat və yaradıcılığından
bəhs edən kitab sərgisi və “Qazax siviliza
siyası və Əhməd Baytursınoğlu” videorçarxı
da qonaqlar tərəfindən maraqla qarşılanıb.

“Atatürk” Türkiyə Cümhuriyyətinin 100-cü ilində ekranlara çıxacaq
ABŞ-ın “Disney” kino şirkətinin (Walt
Disney Pictures) Türkiyə Cümhuriyyəti
nin qurucusu Mustafa Kamal Atatürk
haqqında çəkdiyi serialın ilk treyleri
yayımlanıb.  

söylədiyi “Vətənin bağrına düşmən da
yasın xəncərini, tapılar qurtaracaq bəxti
qara madərini” sözləri diqqət çəkir.
6 seriyadan ibarət ekran əsərində türk
xalqının xilaskarı, qazi Mustafa Kamal
obrazını tanınmış aktyor Aras Bulut İy
nemli canlandırır. Filmin rejissoru Meh
met Ada Öztekindir. Musiqilərini “Oskar”
mükafatçısı Hans Zimmer bəstələyib.
“Atatürk” serialı gələn il – Türkiyə Cüm
huriyyətinin 100-cü ilində ekranlara çı
xacaq.

Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasının
100-cü ildönümü münasibətilə istehsal
olunan “Atatürk” serialının ilk təqdimatı
böyük maraq doğurub.
Emosional səhnələrlə yaddaşlarda qa
lan treylerdə Atatürkün əzəmətli səslə

“Artım”da “Təhlükəsiz zona”
“YARAT” Müasir İncəsənət Mərkəzinin “Artım”
layihə məkanında “Təhlükəsiz zona” adlı qrup
sərgisi keçiriləcək. Noyabrın 10-da açılacaq
sərgi 2023-cü il fevralın 5-dək davam edəcək.

Sərgi “Digər məkanlar haqqında: Utopiya və he
terotopiya” adlı konsepsiya əsasında yaradılıb. Eks
pozisiyada gənc rəssamlar Lali Binyatova, Nadir
Eminov, İslam Həsənəlizadə, Katya İqoşina, Pərviz
Kazımlı, Leylaxanım Qənbərli, İlkin Quliyev və Mak
sim Tatarintsevin əsərləri nümayiş olunacaq.
Sərgiyə giriş sərbəstdir.

441 il əvvəl...
4 noyabr 1581-ci ildə Rusiya çarlığı Sibiri fəth edib. Çar IV
İvan Qroznının əmri ilə Sibirə yürüşə çıxan Yermakın qoşunları
Sibir xanlığının paytaxtı İsker şəhərinə daxil olub, xanlıq Rusiya
nın ərazisi elan edilib.

363 il əvvəl...

7 noyabr 1659-cu ildə Fransa ilə İspaniya arasında 1635-ci ildə
başlanan müharibə Pireney sülhünün imzalanması ilə nəticələnib.
Sülhün şərtlərinə əsasən, İspaniya sərhəd bölgələrindəki bəzi əra
ziləri, o cümlədən nəzarətində olan Niderlandın bir hissəsini Fran
saya verdi. Əvəzində Fransa zəbt etdiyi Kataloniya ərazilərini İspa
niyaya qaytardı. Sülhün əsas şərtlərindən biri isə Fransa kralı XIV
Lüdoviqin İspaniya taxt-tacının üzvü Mariya Tereza (María Teresa
de España) ilə evlənməsi idi.

96 il əvvəl...

“Macar-Turan” Fondu türk irsinin təbliğinə töhfə verir

Andraş Biro BTA-da Türk Muzeyi və Ki
tabxanası, eləcə də İştvan Konqur Mando
kanın şəxsi kitab fondu ilə tanış olub.
F.Məcidli Macarıstanda ənənəvi olaraq
A.Bironun rəhbərliyi ilə keçirilən qurultayın
macar və türk xalqları arasında əməkdaş
lığın möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətini
qeyd edib.
Andaş Biro əməkdaşlığı inkişaf etdir

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

7 noyabr 1917-ci ildə Rusiyada tarixə “Böyük Oktyabr So
sialist İnqilabı” kimi düşmüş bolşevik üsyanı qələbə çalıb. Üsyan
noyabrın 6-da (köhnə stillə oktyabrın 24-də) Petroqradda (SanktPeterburq) fəhlə, əsgər və matrosların dövlət idarələrinə hücumu
ilə başlanmışdı. “Müvəqqəti hökumət”in yerləşdiyi “Qış sarayı”nın
alınması noyabrın 7-nə keçən gecə baş verdi. “Tavriya” zalında çı
xış edən Vladimir Lenin hakimiyyətin sovetlərin (bolşeviklərin) əlinə
keçdiyini bəyan etdi.

TÜRKSOY-un təşkilatçılığı ilə elmi konfrans keçirilib

“Macar-Turan” Beynəlxalq Fondunun
sədri Andraş Biro Qazaxıstana səfəri
çərçivəsində Beynəlxalq Türk Akade
miyasının (BTA) prezidenti vəzifəsini icra
edən Füzuli Məcidli ilə görüşüb.

Tarixdə bu gün

105 il əvvəl...

“Əhməd Baytursınoğlu və türk sivilizasiyası”

İstanbul Universitetind ə TÜRKS OY-un
təşkilatçılığı ilə görkəmli qazax ziy alısı
Əhm əd Baytursın oğlun un (1872-1937)
anadan olmasın ın 150 illiy in ə həsr
olunm uş “Əhm əd Baytursın oğlu və
türk sivilizasiy ası” adlı elm i konfrans
keçirilib.

Xronoqraf

“Just Stop Oil” bu dəfə Londonda ictimai binaları hədəf alıb
İncəsənət əsərlərinə hücum
ları ilə gündəmə gələn və
Britaniyada mənzillənən “Just
Stop Oil” (“Sadəcə, yanaca
ğı dayandırın”) ekoaktivistlər
hərəkatı bu dəfə Londonda
ictimai binaları hədəfə alıb.
Ekoloqlar qrupu qalıq yana
caqdan istifadəyə etiraz olaraq
Böyük Britaniyanın Daxili İşlər
Nazirliyinin, Daxili Kəşfiyyat Xid
mətinin (MI5), İngiltərə Bankının və Xə
bərlər Korporasiyasının qərargahını na
rıncı rəngə boyayıb.
Xatırladaq ki, üç həftə öncə “Just Stop
Oil” ekoloji hərəkatının üzvləri London
Milli Qalereyasında holland rəssamı Vin
sent Van Qoqun “Günəbaxanlar” tablo
suna qarşı vandalizm etmişdilər. Şüşə ilə
mühafizə edilən məşhur tablonun üzərinə
tomat şorbası atılmışdı.

6 noyabr 1926-cı
ildə Azərbaycan Ra
diosu fəaliyyətə başla
yıb. Bakıda ilk radios
tansiyanın verilişlərinin
gündəlik efir vaxtı 2
saat təşkil edirdi. Son
radan bu vaxt 4 saata,
daha sonra 6 saata
çatdı. 1956-cı il fevralın
14-də Azərbaycanda
ilk televiziya – Bakı Televiziya studiyası fəaliyyətə başladı. 6 noyabr
Azərbaycanda radio və televiziya işçilərinin peşə bayramı günüdür.

76 il əvvəl...
4 noyabr 1946-cı ildə BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət üzrə
təşkilatı olan UNESCO-nun (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization) Nizamnaməsi qüvvəyə minib. UNES
CO BMT-nin ən böyük xüsusiləşmiş qurumudur. Təşkilatın mənzilqərargahı Parisdə yerləşir.

73 il əvvəl...
7 noyabr 1949-cu ildə Abşeron yarımadasının 40 km cənubşərqində, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Qara daşlar” adla
nan yerdə ilk neft quyusu fontan vurub. Buruq ustası Mixail Kave
roçkinin qazdığı quyuda ilk neft hasil edilib. “Qara daşlar”ın fəthi
1947-ci ildə məşhur neftçi, geoloq, “Azneftkəşfiyyat”ın rəisi Sabit
Orucovun rəhbərliyi ilə başlanmış, 1948-ci ilin noyabrında ilk neft
desantı ərazidə məskən salmışdı. Sonralar bu yerdə dəniz şəhə
ri – polad dirəklər üzərində Neft Daşları salındı.

60 il əvvəl...
6 noyabr 1962-ci ildə BMT Baş Assambleyasının 17-ci sessi
yasında atmosferdə nüvə sınaqlarının qadağan olunması barədə
qətnamə qəbul edilib. Daha sonra bu qətnamə beynəlxalq konven
siyaya çevrildi. Sənədə əsasən, nüvə sınaqları ancaq yeraltı poli
qonlarda keçirilə bilərdi.

55 il əvvəl...

6 noyabr 1967-ci
ildə Bakı metrosu
fəaliyyətə
başlayıb.
Paytaxtda 5 yeraltı
stansiya – “Bakı So
veti” (“İçərişəhər”) –
“26 Bakı komissarı”
(“Sahil”) – “28 Aprel”
(“28 May”) – “Gənclik”
– “Nərimanov Nərima
nov” xətti istifadəyə ve
rilib. 6 noyabr Bakı metropoliteni işçilərinin peşə bayramı günüdür.

43 il əvvəl...

4 noyabr 1979-cu ildə İranda “İslam inqilabı qvardiyası”nın
üzvləri (tələbələr) ABŞ-ın Tehrandakı səfirliyinə hücum edərək 53
amerikalını girov götürüblər. Onların tələbi ABŞ-da sığınacaq tap
mış İran şahı Məhəmməd Rza Pəhləvinin təhvil verilməsi idi. Va
şinqton bundan imtina etdi. Girovların azad edilməsi ilə bağlı da
nışıqlar bir ildən çox sürdü. 1980-ci ilin aprelində onların bir qismi
azad edildi. Sonuncu girovlar isə 1981-ci il yanvarın 20-də, ABŞ-ın
yeni prezidenti Ronald Reyqanın inauqurasiya günü azad edildilər.

27 il əvvəl...
4 noyabr 1995-ci ildə İsrailin Baş naziri İshak Rabin iştirak etdi
yi mitinqdə israilli gənc İqal Amir tərəfindən qətlə yetirilib. Terrorçu
bu addımı İ.Rabinin Fələstin lideri Yasir Ərəfatla sülh razılaşması
(1994-cü ildə) imzalanmasına etiraz olaraq atdığını bəyan etdi.
Hazırladı: V.Orxan
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri
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