
Xə bər ver di yi miz ki mi, 22-23 no yabr 
ta rix lə rin də Mə ra keş Kral lı ğı nın 
Fəs şə hə rin də BMT-nin Si vi li za si-
ya lar Al yan sı nın (BMT SA) IX Qlo bal 

Fo ru mu ke çi ri lib. Mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mo vun rəh bər li yi ilə Azər bay can nü-
ma yən də he yə ti fo rum da iş ti rak edib. 

No yab rın 22-də fo rum çər çi və sin də Si vi-
li za si ya lar Al yan sı “Dost na zir lər qru pu”nun 
yük sək sə viy yə li gö rü şü ke çi ri lib. Mə ra ke şin 
xa ri ci iş lər, Af ri ka əmək daş lı ğı və mə ra keş li 
emiq rant lar na zi ri Na sir Bu ri ta və BMT SA-
nın ali nü ma yən də si Mi gel An gel Mo ra ti no-
sun sədr li yi ilə ke çi ri lən ic las da gi riş nitq lə ri 
ilə BMT-nin Baş ka ti bi An to nio Qu ter reş, İs-
pa ni ya nın xa ri ci iş lər na zi ri Jo se Ma nuel Al-
ba ros və Tür ki yə nin xa ri ci iş lər na zi ri Möv lud 
Ça vu şoğ lu çı xış edib lər. 

Son ra “Dost lar qru pu”na da xil olan öl kə lə-
rin na zir lə ri nin çı xış la rı din lə ni lib. 

Na zir Anar Kə ri mov IX Qlo bal Fo ru mu nun 
ak tual möv zu ya həsr olun du ğu nu de yib, ha-
zır da dün ya nı cən gi nə alan böh ran lar döv-
rün də dialoq və sül hün önə mi ni vur ğu la yıb. 

Azər bay ca nın mə də niy yət lə ra ra sı dialo qu 
ən fəal təb liğ edən öl kə lər dən bi ri ol du ğu nu 
qeyd edən na zir 2016-cı il də Si vi li za si ya lar 
Al yan sı VII Qlo bal Fo ru mu nun Ba kı da ke-
çi ril di yi ni xa tır la dıb. Anar Kə ri mov həm çi-
nin 2008-ci il də Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
tə şəb bü sü ilə irə li sü rül müş “Ba kı Pro se si” 
çər çi və sin də iki il dən bir ke çi ri lən Dün ya 
Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mun da Si vi li-
za si ya lar Al yan sı nın əsas tə rəf daş lar dan bi ri 
ol du ğu nu diq qə tə çat dı rıb. 

Na zir ey ni za man da bil di rib ki, Azər bay can 
bu cür uni ver sal ide ya la rı dəs tək lə sə də, öz 
mə də ni ir si nin qo run ma sı üçün qlo bal ins ti-

tut lar dan la zı mi diq qət gör mə yib. Er mə nis-
tan tə rə fi n dən Azər bay can əra zi lə ri nin 30 
ilə ya xın iş ğal al tın da sax la nıl dı ğı dö nəm də 
hə min tor paq lar da kı mə də ni ir si mi zin da ğı-
dıl ma sı nın qar şı sı nın alın ma sı məq sə di lə 
bey nəl xalq təş ki lat la ra edi lən çox say lı mü ra-
ciət lə rə la zı mi reak si ya ve ril mə yib. Nə ti cə də 
Qa ra ba ğın ço xəsr lik mə də ni ir si ta ma mi lə 
da ğı dı lıb, şə hər və kənd lə ri miz vi ran qo yu-
lub. Bu gün iş ğal dan azad edil miş şə hər və 
kənd lə ri miz, xü su si lə Ağ dam şə hə ri “Qaf qa-
zın Xi ro si ma sı” ad lan dı rı lır.

Anar Kə ri mov çı xı şı nın so nun da dün ya-
da bir da ha mə də ni ir sə qar şı bu cür van-
da lizm əməl lə ri nin tö rə dil mə mə si üçün 
Azər bay can Res pub li ka sı tə rə fi n dən 2021-
ci il də irə li sü rül müş “Mə də niy yət na mi nə 
sülh” qlo bal kam pa ni ya sı ba rə də da nı şıb. 

Qeyd edib ki, öl kə miz “Ba kı Pro se si”nin 
ənə nə vi tə rəf daş la rı olan  ICES CO və 
BMT SA ki mi bey nəl xalq təş ki lat la rın sö zü-
ge dən kam pa ni ya ya dəs tək ver mə si ni al-
qış la yır.

Azər bay ca nın irə li sür dü yü “Mə də niy yət na-
mi nə sülh” qlo bal tə şəb bü sü no yab rın 23-də 
fo rum çər çi və sin də ke çi ri lən “Sülh mə də niy-
yə ti va si tə si lə çox tə rəfl  i li yin dir çə li şi: mə də niy-
yət na mi nə sülh kam pa ni ya sı” ad lı 7-ci pa ne lin 
əsas möv zu su nu təş kil edib. Pa ne lin mo de ra-
to ru, “Var ol ma si ya sə ti: ye ni in ki şaf pa ra diq-
ma sı üçün müd rik lik və elm” ki ta bı nın müəl li fi  
To mas Leg rand təd bi ri aça raq Azər bay ca nın 
elan et di yi qlo bal kam pa ni ya haq qın da ət raf-
lı mə lu mat üçün sö zü mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mo va ve rib.

davamı səh. 3-də

MƏDƏNİYYƏT
25 noyabr 2022   №87 (1960)                 www.medeniyyet.az

Emin 
Sabitoğlunun 
xatirəsi
anılıb

səh. 3

“Atam hiss etsəydi ki, övladlarında
musiqiyə həvəs yoxdur, heç vaxt
musiqi təhsilimizdə təkid etməzdi”

səh. 5

Yuxarı Gövhər 
ağa məscidi 
haqqında 
filmin
təqdimatı

səh. 4

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

“Prezident Əliyevdən
bir çox məsələləri öyrəndik”

Mən Pre zi dent Əli ye və de dim ki, bü tün şəf faf pro to kol mə sə-
lə lə ri nə gö rə bə zi sə nəd lər im za lan ma lı ol sa da, onun sö zü 
bi zim üçün ye tər li dir. Çün ki biz onun sö zü nə hər han sı im za-
dan da ha çox ina nı rıq. O, nə yi de yir sə, mə nim üçün ki fa yət dir, 
bi li rəm ki, bu, be lə də ola caq. Bu, bi zim üçün, hə qi qə tən də, 
va cib dir.

Ser bi ya Pre zi den ti Alek san dar Vu çiç bu söz lə ri no yab rın 23-də 
Belq rad da Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev lə gö rüş dən və iki-
tə rəfl  i sə nəd lə rin im za lan ma sın dan son ra mət buata bə ya na tın da 
de yib.

İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə Azər bay ca nın əl də et di yi uğur la rı 
rəğ bət lə iz lə dik lə ri ni de yən Alek san dar Vu çiç iki öl kə ara sın da bir 
çox ox şar lıq la rın ol du ğu nu və bu xü sus da Pre zi dent Əli yev dən bir 
çox mə sə lə lə ri öy rən dik lə ri ni vur ğu la yıb.

İm za la nan sə nəd lə rin, o cüm lə dən st ra te ji tə rəf daş lıq haq qın-
da me mo ran du mun əhə miy yə ti ni qeyd edən Ser bi ya rəh bə ri iki 
öl kə ara sın da əmək daş lı ğın ye ni müs tə vi yə qalx dı ğı nı de yib: 
“Bu gün biz bü tün va cib mə sə lə lə ri mü za ki rə et dik. Bu mə sə-
lə lər ara sın da ener ji sa hə sin də əmək daş lı ğın ne cə apa rıl ma sı 
mə sə lə si də yer al mış dır. Qa zın is teh sa lı və ix ra cı na gəl dik də, 
Azər bay can qüd rət li öl kə dir, yed di, sək kiz və on il dən son ra 
Azər bay can 35 mil yard kub metr dən da ha çox qaz ix rac edə cək. 
Bu gün qaz ix ra cı təx mi nən 22 mil yard kub metr təş kil edir. Bu 
həc min ya rı sın dan ço xu Av ro pa öl kə lə ri nə nəql olu nur. Məhz bu-
na gö rə biz Ser bi ya və Bol qa rıs tan ara sın da in ter kon nek to run 
ya ra dıl ma sı üzə rin də ça lı şı rıq ki, Ba kı da kı dost la rı mı zın ix rac 
et di yi əhə miy yət li qaz həcm lə ri ni təc hiz edə bi lək... Azər bay can 
Ser bi ya nın eti bar lı tə rəf daş ol du ğu nu bi lir. Pre zi dent Əli yev və 
Azər bay can tək cə bi zə mü na si bət də yox, hər kə sə mü na si bət də 
eti bar lı tə rəf daş dır”.

davamı səh. 2-də

Baş katibə Nizaminin “Xəmsə”sindən 
seçilmiş əlyazmalar kitabı təqdim edilib

Mə ra keş Kral lı ğı nın Fəs şə-
hə rin də ke çi ri lən Bir ləş miş 
Mil lət lər Təş ki la tı Si vi li za si-
ya lar Al yan sı nın IX Qlo-
bal Fo ru mu çər çi və sin də 
Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Mər kə zi (NGBM) üzv lə ri nin 
BMT-nin Baş ka ti bi An to nio 
Qu ter reş ilə gö rü şü olub.

Gö rüş za ma nı Mər  kə -
zin “Ni  za  mi Gən  cə  vi İli” 
çər  çi  və  sin  də nəşr et  dir  di  yi 
“Qə  lə  min seh  ri” – Ni  za  mi 
Gən  cə  vi  nin “Xəm  sə”sin  dən 
se  çil  miş əl  yaz  ma  lar” ki  ta  bı 

və NGBM-in 10 il  li  yi  nə həsr olun  muş xa  ti  rə hə  diy  yə  si An  to  nio Qu -
ter  re  şə təq  dim edi  lib.

səh. 3

“Əhməd Cavad poeziyası 
vətənsevərlik çağırışıdır”

Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sı və Cə fər Cab bar-
lı nın Ev-Mu ze yi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə no yab rın 
23-də is tiq lal şairi Əh məd Ca va dın 130 il li yi nə 
həsr olu nan “Çır pı nır dın, Qa ra də niz” ad lı təd-
bir ke çi ril di. Təd bir də “Əh məd Ca vad – 130” ad lı 
elekt ron mə lu mat ba za sı nın da təq di ma tı ol du. 

Təd bir də elm, 
ədə biy yat və mə-
də niy yət xa dim lə ri, 
təh sil iş çi lə ri, mək-
təb li və tə lə bə lər iş-
ti rak edir di lər. 

Ki tab xa na nın di-
rek to ru As lan Cə fə-
rov çı xı şın da Əh məd 
Ca va dın öm rü nü 
is tiq lal ide ya la rı na, 
türk çü lü yə həsr et di-
yi ni de di. O, Əh məd 
Ca va dın və tə nə, tor-
pa ğa, Azər bay can-Tür ki yə qar daş lı ğı na, bay raq la rı mı-
za şeir lər həsr et di yi ni və onun bü töv lük də Türk dün ya-
sı nın şairi ol du ğu nu vur ğu la dı. 

Cə fər Cab bar lı nın Ev-Mu ze yi nin di rek to ru, Əmək-
dar mə də niy yət iş çi si Qə mər Sey fəd din qı zı Əh məd 
Ca va dın Azər bay can la ya na şı, qar daş Tür ki yə nin də 
is tiq la lı uğ run da mü ba ri zə apar dı ğı nı bil dir di.

davamı səh. 2-də

Uzaq Braziliyadan yaxın ritmlər
No yab rın 23-də Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi-
lar mo ni ya sın da Bra zi li ya Fe de ra tiv Res pub li ka sı nın 
müs tə qil li yi nin 200 il li yi nə həsr olun muş I Bra zi li ya 
Klas sik Mu si qi Fes ti va lı nın açı lı şı ol du. Təd bi rə qa tı lan-
lar uzaq öl kə nin mu si qi nü mu nə lə ri ni – Bra zi li ya bəs-
tə kar la rı nın əsər lə ri ni din lə mək im ka nı qa zan dı lar.

Bra zi li ya nın öl kə miz də ki föv qə la də və sə la hiy yət li 
sə fi  ri Ma nuel Mon te neq ro təd bir iş ti rak çı la rı na, mu si qi 
bay ra mı nın təş ki lin də dəs tə yi nə gö rə Azər bay can Mə-
də niy yət Na zir li yi nə tə şək kür et di. Öl kə lə ri miz ara sın da 
əla qə lər dən söz açan dip lo mat mə də niy yət sa hə sin də 
də da ha sıx əmək daş lıq da ma raq lı ol duq la rı nı de di.

davamı səh. 3-də

Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumunda 
Azərbaycanın təşəbbüsləri təqdim edilib

Ölkəmizin 2021-ci ildə irəli sürdüyü “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal çağırışı müsbət qiymətləndirilib

Fikrət Əmirovun 100 illiyi “Mezzo” telekanalında

Azər bay can mu si qi sə nə ti nin ko ri fey lə-
rin dən olan Fik rət Əmi ro vun 100 il li yi ni 
Fran sa nın mu si qi üz rə ix ti sas laş mış 
“Mez zo” te le ka na lı da qeyd edir.

Te le vi zi ya ka na lı nın in ter net sə hi fə sin də 
bəs tə ka rın ba let və sim fo nik kon sert lə ri nin ya-
yım la na ca ğı ilə bağ lı proq ram açıq la nıb. Proq-
ra ma əsa sən, mu si qi se vər lə rə de kab rın 1-dən 
23-dək bəs tə ka rın “Kürd ov şa rı”, “Gü lüs tan 
– Ba ya tı-Şi raz” sim fo nik mu ğam la rı, “Azər-
bay can kap riç çiosu” və “Kor ərə bin mah nı sı” 
təq dim edi lə cək. Əsər lər maest ro Rauf Ab dul-
la ye vin di ri jor lu ğu ilə Mon te-Kar lo Fi lar mo nik 
Or kest ri nin ifa sın da səs lə nə cək. “Kor ərə bin 
mah nı sı” xa nən də Alim Qa sı mo vun ifa sın da ya-
yım la na caq.

“Mez zo” te le vi zi ya sı nın “Twit ter” sə hi fə sin də 
Fik rət Əmi ro vun 100 il li yi ilə bağ lı mə lu mat və 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let 

Teat rın da len tə alın mış “Min bir ge cə” ba le tin dən 
bir par ça yer ləş di ri lib.

***
Onu da qeyd edək ki, Mə də niy yət Na zir li yi tə-

rə fi n dən 12-23 no yabr ta ri xin də ke çi ri lən “Fik rət 

Əmi rov – 100” mu si qi fes ti va lı Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da bəs tə ka rın 
“Min bir ge cə” ba le ti nin nü ma yi şi ilə ba şa ça tıb.

Fes ti val çər çi və sin də Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rın da bəs tə ka rın “Ni za mi” ba le ti, teat-
rın trup pa sı nın təq di ma tın da F.Əmi rov adı na 
Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sın da “Se vil” ope ra sı 
nü ma yiş olu nub. 

Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya-
sın da 15 no yabr (Azər bay can Döv lət Xalq Çal-
ğı Alət lə ri Or kest ri) və 17 no yabr da (F.Əmi rov 
adı na Azər bay can Döv lət Mah nı və Rəqs An-
samb lı), Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sın da no-
yab rın 18-də (Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay can 

Döv lət Sim fo nik Or kest ri) kon sert proq ram la rı 
təq dim olu nub. No yab rın 21-də Bey nəl xalq Mu-
ğam Mər kə zin də Fik rət Əmi ro vun əsər lə rin dən 
iba rət vo kal mu si qi si ax şa mı, 22 no yabr da isə 
Hey dər Əli yev Sa ra yın da bəs tə ka rın tən tə nə li 
yu bi ley ge cə si ke çi ri lib.

ICESCO və TÜRKSOY daha
sıx əməkdaşlıq niyyətindədir
İs lam Dün ya sı Təh sil, 
Elm və Mə də niy yət 
Təş ki la tı nın (ICES CO) 
baş di rek to ru Sa-
lim bin Mə həm məd 
əl-Ma lik ilə Bey nəl-
xalq Türk Mə də niy yə ti 
Təş ki la tı nın (TÜRK SOY) 
baş ka ti bi Sul tan Raev 
ara sın da ke çi ri lən 
gö rüş də iki təş ki lat 
ara sın da əmək daş-
lı ğın pers pek tiv lə ri 
mü za ki rə olu nub.

Mə ra ke şin Fəs şə hə rin də BMT Si vi li-
za si ya lar Al yan sı nın IX Qlo bal Fo ru mu 
za ma nı baş tu tan gö rüş də İs lam-türk 
mə də ni ir si nin mü ha fi  zə si və təb li ği is-
ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lə cək bir gə 
la yi hə lər ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si apa-
rı lıb. ICES CO-nun rəh bə ri vur ğu la yıb 
ki, İs lam ir si si ya hı sın da türk xalq la rı-
nın çox lu say da qə dim nü mu nə lə ri var 
və rəh bər lik et di yi təş ki lat bu abi də lə rin 

mü ha fi  zə si məq sə di lə TÜRK SOY-la da-
ha sıx əmək daş lıq et mək niy yə tin də dir.

Sul tan Raev bil di rib ki, TÜRK SOY 
təş ki la tı müx tə lif sa hə lər də, xü su sən 
“İs lam Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax-
tı” la yi hə sin də ICES CO ilə əmək daş lıq 
edir. Türk xalq la rı nın İs lam və dün ya 
mə də niy yə ti nə bəxş et di yi da hi şəx-
siy yət lə rin yu bi ley təd bir lə ri də bir lik də 
təş kil olu na bi lər.
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əvvəli səh. 1-də
Əməkdaşlıqlabağlımüzakirələrinda

vametdiriləcəyinibildirənA.Vuçiçgələn
aybuməqsədləBakıyagələcəyinide
yib:“Mənibugünəsasıqoyulmuşstra
teji tərəfdaşlığı çox konkret razılaşma
lar və əməli addımlarla dərinləşdirmək
üçünSerbiyahökumətininbirneçəna
zirimüşayiətedəcək”.
Serbiyarəhbərivurğulayıbki,İlhamƏli

yevbugünAvropadaənpopulyarşəxs
dir,çünkionlarınAzərbaycanaehtiyacları
var: “Avropada necə dəyişikliklərin baş
verməsiinanılmazdır.Adətənonlaronun
üçünvaxt tapabilmirdilər, indi isəbütün
vaxtlarınıonaayırırlar,çünkionlarınAzər
baycanqazınavəAzərbaycanıntəklifedə
biləcəyihərşeyəehtiyaclarıolduğundan
o,oradaçoxsevilir.Lakinmənbilirəmki,
o,ağıllıinsandır,hərşeyigörür,hərşeyi
başadüşür, düzünüdesəm,mənbir az
paxıllıq edirəm. Onlar mənə yalnız Ko
sovoiləbağlıməsələolanda,Kosovoilə
bağlı nəyə isə ehtiyacları olanda, məni
təhdid etmək üçün zəng vururlar. Lakin
Prezident İlhamƏliyevi sevirlər və sev
diklərinə görə ona zəng vururlar. Onlar
ondanhərşeyixahişedirlər.Mən,həqi
qətən, şadam ki, mənim böyük dostum
və Serbiyanın böyük dostu necə uğur
qazanıbvədəyişməyib,o,hərzamanöz
ölkəsinin təhlükəsizliyini təminedib,ona
hörmətedilməsinənailolub,özölkəsinin
qayğısınaqalırvəözölkəsininmaraqları
nımüdafiəedir.Qoybaşqalarıdüşünsün
ki,onlardəyişiblər, yayox, yanaşmavə
prinsiplərinidəyişiblər,yayox”.
“Bizölkəmizinhəqiqidostununkimol

duğunuhərzamangörmüşük”,–deyən
A.Vuçiçqeydedib ki, qarşıda iki ölkəni
bir çox işlər gözləyir: “Mən bu gün im
zaladığımız bütün sənədlərə görə çox
xoşbəxtəm və bilirəm ki, hələ çox işlər
görüləcək. Biz Azərbaycan və Serbiya
xalqlarının,vətəndaşlarınınmaraqlarıvə
rifahınaminədahaçoxişgörəbiləcəyik”.
Azərbaycan haqqında dediyi xoş

sözlərəgörəhəmkarınatəşəkküredən
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bu,
əsl dostun sözləridir: “Aramızda imza
lanmışsənədlər ikitərəfiəlaqələrimizin
hüquqi bazasını təşkil edir və onların
arasında, əlbəttə ki, strateji tərəfdaş
lıqhaqqındasənədlərxüsusiyer tutur.

Biz,sözünəslmənasında,stratejitərəf
daşıq. Çünki bir çox sahələrdə uğurla
əməkdaşlıq edirik vəbiziməməkdaşlı
ğımızınstratejihədəfərivar”.

Beynəlxalq birlikdən 27 il 
ədalət gözlədik, axırda onu 

özümüz təmin etdik
İlham Əliyev vurğulayıb ki, Serbi

yavəAzərbaycanbirbirinihərzaman
beynəlxalq arenalarda müdafiə edir,
dəstəkləyir: “Prezident Vuçiçin dedi
yi kimi, ölkələrimizin suverenliyi, ərazi
bütövlüyüqarşılıqlısurətdədəstəklənir
və bu mövqe birmənalıdır, dəyişməz
dir və dəyişməz olaraq qalacaq. Eyni
zamanda, Prezident Vuçiçin beynəl
xalq təşkilatlarla bağlı dediyi sözlərə
dəşərhverərəkbirneçəkəlmədemək
istərdim. Bizim torpaqlarımız uzun il
lər işğal altında idi. Dünyanın aparıcı
beynəlxalq təşkilatları bu işğalla bağlı
önəmlivəhəqiqətiəksetdirənqərarvə
qətnamələr qəbul etmişdilər. Onların
arasında,əlbəttəki,BMTTəhlükəsizlik
Şurasının 4 qətnaməsini qeyd etməli
yəm. Bu qətnamələrdə erməni silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan torpaqların

dandərhal,qeydşərtsizvətamşəkildə
çıxarılması tələbedilirdi.BMTninBaş
Assambleyası,İslamƏməkdaşlıqTəş
kilatı, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa
Şurası,AvropaParlamenti,ATƏT,yəni,
bütünaparıcıbeynəlxalqtəşkilatlarbi
zimmövqeyimizidəstəkləyənqərarvə
qətnamələrqəbuletmişlər,ancaqmə
sələ öz həllini tapmırdı. Bu nəyi gös
tərir?Onu göstərir ki, beynəlxalq təş
kilatlarınqərarvəqətnamələri,onların
icrası selektiv xarakter daşıyır. Bəzi
hallarda BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələri bir neçəgünərzində icra
edilir, bəzi hallarda isə bir neçə saat
ərzində icraedilir.Ammabizimməsə
ləmizəgəldikdə,biz27ilbuqərarların
icrasınıgözləyirdikvəbunanailolabil
mədik...
Biznəticəetibariləgörəndəki,bütün

busəylər,ocümlədənaparılandanışıq
larsəmərəvermir,gücamilindənistifa
də etdik. Beynəlxalq hüquq bu imkanı
bizə verirdi, BMTninNizamnaməsi bu
imkanıbizəverirdi,özünümüdafiəetmə
haqqıbütündövlətlərəşamiledilməlidir,
ocümlədənAzərbaycana.Bizgücyolu
iləözərazibütövlüyümüzübərpaetdik,
ədaləti bərpa etdik və artıq iki ildir ki,

Azərbaycanxalqıazadedilmiş torpaq
lardaqurubyaradır,binalarıbərpaedir,
bütünoböyükərazini–10minkvadrat
kilometrdənböyükolanəraziniyenidən
qurur”.
Azərbaycanla Serbiya arasında

əməkdaşlığın perspektivlərindən bəhs
edən Prezident İlham Əliyev bildirib
ki, energetika sahəsində əməkdaşlıq
üçünyeni imkanlarvar: “Azərbaycanın
zəngin qaz resursları bu gün bir çox
ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində öz rolunu oynayır və bi
zim rolumuz getdikcə artacaq. Əlbəttə
ki, ilk növbədə, biz dost olan ölkələrlə
bu sahədə və bütün başqa sahələrdə
əməkdaşlığı dərinləşdirmək fikrində
yik. O cümlədən hərbitexniki sahədə
əməkdaşlıqaparılırvəbuəməkdaşlığın
daha da dərinləşməsi, daha geniş vü
sətalmasıistiqamətindəəlavəaddımlar
atılacaqdır.
Birsözlə,bizbugünnövbətiillərüçün

birgündəliktərtibetdik.Əlbəttəki,pre
zidentlərbugündəliyidiqqətdəsaxlaya
caqlar,buməsələlərinicrasınanəzarət
edəcəklər. Bunu daha operativ və sə
mərəli şəkildə etmək üçün, əlbəttə ki,
bizteztezgörüşməliyik...”.

***
Qeyd edək ki, noyabrın 23də Bel

qradda Azərbaycan və Serbiya prezi
dentlərinin təkbətək və geniş tərkibdə
görüşlərindənsonraikitərəfisənədlərin
imzalanmasımərasimiolub.
Prezident İlhamƏliyev və Prezident

Aleksandar Vuçiç “Azərbaycan Res
publikası Prezidenti ilə Serbiya Res
publikası Prezidenti arasında Birgə
Bəyanat”ı, “Azərbaycan Respublikası
və Serbiya Respublikası arasında St
ratejiTərəfdaşlıqŞurasınınyaradılması
haqqındaMemorandum”uvəonunəla
vəsiolan“AzərbaycanRespublikasıvə
SerbiyaRespublikası arasında Strateji
Tərəfdaşlıq Şurasının Əsasnaməsi”ni
imzalayıblar.

Bundanəlavə,“AzərbaycanRespub
likası Hökuməti ilə Serbiya Respubli
kası Hökuməti arasında readmissiya
haqqındaSaziş” (ikiölkənindaxili işlər
nazirləriimzalayıb),ikiölkəninaidiyyəti
nazirlikləriarasında“Dənizçilərinhazır
lanmasına, onlara diplom verilməsinə
vənövbəçəkməyədair1978ciiltarixli
Beynəlxalq Konvensiya”nın sertifikat
larının tanınması haqqında Anlaşma
Memorandumu”,“AzərbaycanRespub
likası Hökuməti ilə Serbiya Respubli
kasıHökuməti arasında sosial təminat
haqqındaSaziş”intətbiqinədairsənəd,
“Azərbaycan Respublikasının Kiçik və
OrtaBiznesin İnkişafıAgentliyi iləSer
biya Respublikasının Serbiya İnkişaf
Agentliyi arasındaAnlaşmaMemoran
dumu” və “Azərbaycan Respublikası
nın İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi
Agentliyi–AZPROMOiləSerbiyanınTi
carətvəSənayePalatasıarasındaAn
laşmaMemorandumu”imzalanıb.
Noyabrın 23də BelqraddaAzərbay

canPrezidenti İlhamƏliyevinSerbiya
nın Baş naziri xanım Ana Brnabiç ilə
geniştərkibdəgörüşüolub.
Dövlətbaşçısıbirgünlüksəfərzama

nı Belqraddakı Taşmaydan parkında
Azərbaycanınümummilli lideriHeydər
Əliyevinvəserbşairi,yazıçıMiloradPa
viçinabidələriniziyarətedib.Abidələrin
önünəəklilqoyulub.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Taşmay

danparkındaabidəsi2011ciildəucal
dılıb. Bu, iki ölkə arasında əlaqələrin
yüksək səviyyədə olmasının göstərici
sidir.
Onu da əlavə edək ki, bu, son on

gündə Azərbaycan Prezidentinin Bal
kan yarımadası ölkələrinə ikinci sə
fərdir. Dövlət başçısı noyabrın 15də
Albaniyada olmuşdu. Balkanlar Azər
baycanınTürkiyəüzərindənAvropa ilə
enerjiəməkdaşlığıüçünstratejiregion
dur.Bubaxımdansıxəməkdaşlıqhəm
Azərbaycanın,həmdəregiondakıtərəf
daşölkələrinmarağındadır.

“Prezident Əliyevdən bir çox məsələləri öyrəndik”
Aleksandar Vuçiç: “İlham Əliyev bu gün Avropada ən populyar şəxsdir. Onların Azərbaycana ehtiyacları var”

“Əhməd Cavad poeziyası 
vətənsevərlik çağırışıdır”

əvvəli səh. 1-də
GənclərKitabxanasınınİnformasiyaxidmətivəmediailəişşö

bəsininmüdiriGünayHəsənovaədibinyubileyiiləəlaqədarhəya
takeçirdikləritədbirlər,ocümlədən“ƏhmədCavad–130”elekt
ronməlumatbazasıhaqqındaməlumatverdi.
AMEAnınMəhəmmədFüzuliadınaƏlyazmalarİnstitutununel

mikatibi,filologiyaüzrəfəlsəfədoktoruƏzizağaNəcəfzadərep
ressiyaqurbanlarıƏhmədCavad,HüseynCavid,MikayılMüşfiq
kimi Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin bir
epoxanıninciləriolduğunubildirdi.

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininrəisiİbrahimƏliyevƏh
mədCavadın“Çırpınırdın,Qaradəniz”şeirininyazılmatarixindən
danışdı,şairinyaradıcılığındavətənpərvərlikmövzusununaparıcı
yertutduğunuvurğuladı.Dediki,ƏhmədCavadpoeziyasıxalqımı
zaşanlıZəfəryaşadanAzərbaycanəsgəriüçünbiryürüşmarşı,
vətənpərvərlikçağırışıdır.
BakıDövlətUniversitetinin(BDU)dosenti,filologiyaüzrəfəlsəfə

doktoruMəhbubəQurbanova,Əlyazmalarİnstitutununaparıcıelmi
işçisi,dosentGünayQarayevaAzərbaycanmilliideyasınınpoezi
yadaənfəaltərənnümçüsüolanƏhmədCavadındünyagörüşündə
islamçılıqvətürkçülüyünbirvəhdəttəşkiletdiyinisöylədilər.
BDUnunhazırlıqkursununtürkiyəlitələbələri“Çırpınırdın,Qa

radəniz”,“CanAzərbaycan”,“Şəhidlər”şeirlərini,“Çanaqqalatür
küsü”nü,3nömrəliUşaqgənclərinkişafmərkəzinindərnəküzv
ləri,AzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversitetinin
tələbələrişairin“Səhərsəhər”,“Azərbaycanbayrağına”,“Qaldı”,
“Dönür”vədigərşeirlərinisəsləndirdilər.

Lalə

“Bir amal uğrunda”
Azərbaycanİstiqlal
Muzeyində44günlük
Vətənmüharibəsişə
hidlərininxatirəsiniyad
etməkvəvətənpərvər
liyintəbliğiməqsədilə
davamedən“Qəhrə
manlarcanveriryurdu
yaşatmaqüçün”adlıla
yihəçərçivəsindədaha
birsərgitəşkiledilib.

Noyabrın24dəmuzeydə“Biramaluğrunda”adlısərgiaçılıb.
SərgidəşəhidpolkovnikleytenantZaurCəfərov,leytenantMu
radNağıyev,əsgərlərƏsədƏsədli,OrxanQəhrəmanov,Sayad
HacıyevvəCavidCabbarzadəyəməxsusmuzeyinfondlarında
saxlanılan60ayaxınşəxsiəşyanümayişolunur.
Tədbiriştirakçılarısərgiilətanışolublar.

Noyabrın24dəMusiqiMədə
niyyətiDövlətMuzeyindəgör
kəmlibəstəkar,Azərbaycanın
vəSSRİninXalqartisti,Dövlət
mükafatılaureatıFikrətƏmiro
vun100illiyiçərçivəsindəbərpa
olunmuş“FikrətƏmirov”sənəd
lifilminintəqdimatıkeçirildi.

C.Cabbarlı adına “Azərbay
canfilm” Kinostudiyasının 1985
ciildəistehsaletdiyiekranəsəri
Azərbaycan Dövlət Film Fondu
tərəfindənbərpaedilib.
Tədbiri Musiqi Mədəniyyə

ti Dövlət Muzeyinin direktoru,
Əməkdarmədəniyyət işçisiAlla
Bayramova açaraq sənətkarın
həyat və yaradıcılıq yolundan
danışdı.Qeydetdiki,FikrətƏmi
rovun yaradıcılığı keçmişSovet
İttifaqının hər yerində, eləcə də
Fransa,Meksika, Belçika, İngil

tərə, Almaniya, Çexoslovakiya,
Polşa,Rumıniya,Türkiyə,Məra
keş, İran, İsveç, İraq,Misirkimi

ölkələrdəböyükdinləyici kütləsi
tərəfindənmaraqlaqarşılanıb.
Azərbaycan Dövlət Film Fon

dunundirektoru,Əməkdar incə
sənətxadimiCəmilQuliyevçıxış
edərək “Fikrət Əmirov“ sənədli
filmindənvəekranəsərininbər
paolunmasındandanışdı.Qeyd
etdi ki, filmdə bəstəkarın ölü
mündənbirqədərəvvəlçəkilmiş
kinoxronikadan, fotoşəkillərdən
istifadə edilib. Sənədli kinolen
tə “Sevil” operasından, “Min bir
gecə” baletindən ayrıayrı səh

nələr, Xalq artistiRəşidBehbu
dovun,XalqşairiNəbiXəzrinin,
russovet bəstəkarıTixonXren

nikovunxatirələridaxiledilib.
Tədbirdə daha sonra filmin

rejissoru, Əməkdar incəsənət
xadimi Cahangir Zeynallı, sə
nətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
SəadətTəhmirazqızıvəbaşqala
rıçıxışedərəkbəstəkarınbənzər
sizyaradıcılığındandanışdılar.
Çıxışlardan sonra muzeyin

zəngin kolleksiyaları əsasında
hazırlanmış slaydşou nümayiş
olundu.
Bəstəkarın oğlu, Xalq artisti

CəmilƏmirov çıxış edərək təd

birin təşkilatçı və iştirakçılarına
ailələriadındantəşəkküretdi.
Sonda Fikrət Əmirovun əsər

lərindən ibarət konsert proqramı
təqdimedildi.Respublikavəbey
nəlxalq müsabiqələr laureatları
CəmaləAbdinzadə, Hüseyn Na
ğıyev, Surə Rüfət, Toğrul Abdul
layev,NərgizCabbarova,Xədicə
İsmixanovanın ifalarında F.Əmi
rovun “Min bir gecə” baletindən
“İntroduksiya”,“Minbirgecənidü
şünərkən”,“Laylay”,“Sevgirəqsi”,
“Kor ərəbin mahnısı”, “Muğam
poema”,“Göygöl”əsərlərisəslən
dirildi.

Savalan Fərəcov

37 il əvvəl çəkilən “Fikrət Əmirov” 
sənədli filmi bərpa edilib

Dövlət Xidmətinin əməkdaşları 
ANAMA-nın təlimində iştirak ediblər
MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorun
ması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətinin
əməkdaşlarıAzərbaycanRespublikasıƏrazilərin
MinalardanTəmizlənməsiüzrəMilliAgentliyinin
(ANAMA)Göygölregionaltəlimbazasındamina
vəpartlamamışhərbisursatlarıntəhlükəsindən
qorunmailəbağlıtəlimkursundaiştirakediblər.

TəlimkursunaDövlətXidmətininSalyanvəŞabran
regionalidarələrininəməkdaşlarıdaqatılıb.
Təlim işğaldanazadolunmuşərazilərdə yerləşən

tarixi abidələrin monitorinqi, inventarlaşdırılması və
mühafizətədbirlərizamanıminavəpartlamamışhər
bisursatlardanqorunmailəbağlımaarifəndirməvə
təlimatlandırmaməqsədilətəşkiledilib.
ANAMAnın əməkdaşları tərəfindən iştirakçılara

mina və partlayıcı sursatlar, partlamamış sursatlar,
minalanmış ərazi və təhlükəsizlik nişanları barə
də təqdimatlarnümayişolunub.Piyadaəleyhinəvə
tank əleyhinə minalar, partlayıcı sursatların ümumi
əlamətləri,təhlükəsizliknişanlarınınmənasıvəəhə
miyyəti,minalanmışərazininrelyefininxüsusiyyətləri
haqqındaətrafıməlumatverilib.
Sonda təlim iştirakçılarına ANAMAnın işğaldan

azadedilmişərazilərdəminavəpartlayıcısursatların
təhlükəsinədairfərditəlimatkitabçasıtəqdimolunub.

Ankaradakı Millət Kitabxanasına 
ölkəmizlə bağlı nəşrlər təqdim olunub  

AzərbaycanınTürkiyədəkiSəfirliyinin
təşkilatçılığı,“PAŞAHəyatSığorta”
ASCvə“İRS”jurnalınındəstəyiilə
Ankarada,TürkiyəPrezidentAdmi
nistrasiyasınınMillətKitabxanasında
“Şuşaİli”münasibətiləkitabtəqdi
matıvəkonfranskeçirilib.

Əvvəlcəkitabxanadayenitərtibatve
rilmiş və genişləndirilmiş Azərbaycan
bölməsininaçılışıolub.
AzərbaycanınTürkiyədəki səfiri Rə

şad Məmmədov, Türkiyə Prezidenti
ninbaşmüşaviriYalçınTopçu,Türkiyə
Prezidenti yanında Təhlükəsizlik və
Xarici Siyasət Şurasının üzvü Aygün
Attar, “PAŞA Həyat Sığorta” ASCnin
sədri Niyaz İsmayılov, Qazaxıstanın
Türkiyədəki səfiriYerkebulanSapiyev,
TÜRKSOYunbaşkatibininmüaviniBi
lalÇakıcı,Azərbaycanınbutəşkilatda
kıtəmsilçisiElçinQafarlıvədigərlərinin
iştiraketdiyimərasimdəölkəmizləbağlı
kitablarbölməyəhədiyyəedilib.
Təqdim olunan kitablar arasında

“İRS” Nəşriyyat Evinin layihəsi olaraq

Mədəniyyət Nazirliyi və “PAŞA Həyat
Sığorta”ASCnindəstəyiiləişıqüzügö
rən“Qədimqalanınyuxuları”,“Təbrizin
sehrlinağılları”,“Şuşa–zirvədənuca”,
“Salam,Azərbaycan!”,“Qarabağınqara
kitabı”vədigərnəşrləryeralıb.
Sonra tədbir iştirakçıları “Şuşaİli”nə

həsrolunanfotosərgiilətanışolublar.
Şuşa haqqında filmin nümayişindən

sonra“Salam,Azərbaycan!”və“Qaraba
ğınqarakitabı”nəşrlərinintəqdimatıolub.
“İRS”jurnalınınbaşredaktoruMusaMər
canlıkitablarhaqqındaməlumatverib.
Daha sonra keçirilən konfransda

AzərbaycanınTürkiyədəkisəfiriRəşad
Məmmədov,TürkiyəPrezidentininbaş
müşaviri Yalçın Topçu, professor Ay
günAttar,YunusƏmrə İnstitutuAzər
baycan nümayəndəliyinin müdiri Sel
çukKarakılıççıxışediblər.
Qeydedəkki,“İRS”NəşriyyatEvinin

“PAŞAHəyat Sığorta”ASC vəMədə
niyyətNazirliyi ilə birgə2013cü ildən
həyata keçirdiyi “İrs” silsilə layihəsi
nəşr çərçivəsində indiyədək 10dan
çoxkitabişıqüzügörüb.
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əvvəli səh. 1-də
NazirAnarKərimovçıxışında

BMT tərəfindən qəbul edilmiş
“Sülhmədəniyyəti”konsepsiya
sıilə“Mədəniyyətnaminəsülh”
çağırışıarasındaprinsipialfərq
ləri açıqlayaraq yeni dövrün
fərqli, daha efektiv yanaşma
lara tələbatı ortaya çıxardığını
bildirib.AnarKərimovötənildən
kampaniya çərçivəsində həya
ta keçirilən işlər, o cümlədən
bu ilinmayayındaNyuYorkda
BMTSA ilə imzalanmış Fəaliy
yət Planı və onun əsas istiqa

mətləri haqqında iştirakçılara
ətrafıməlumatverib.
Mövzu ətrafında çıxış edən

LatviyanınkeçmişprezidentiVal
dis Zatlers, ICESCOnun baş
direktoru Salim əlMalik,  BMT
SAnın ali nümayəndəsi Migel
AngelMoratinossülhün,inklüziv
liyin,müxtəlifiyinvəbudəyərləri
təşviqedən təşəbbüslərinqlobal
əhəmiyyətinivurğulayıblar.
Qeyd edək ki, tədbirdə iştirak

edən Ermənistan nümayəndəsi
nin ənənəyə uyğunolaraq təxri
batyaratmaqcəhdlərinövbətidə

fəifasauğrayıb.Beləki,paneldə
moderatorunmövzuyadairsual
larüçünauditoriyayamüraciətin
dən istifadə edən Ermənistan
MədəniyyətNazirliyinintəmsilçisi
ölkəmizə qarşı cəfəng iddialarla
doluuzunnitqsöyləyərəkpozitiv
mühitipozmağaçalışıb.
Bu təxribat cəhdinə cavab

olaraqnazirAnarKərimovçıxış
edərək sülhün ilk öncə insanla
rınşüurundanbaşladığınıdiqqə
tə çatdırıb: “Sülh dəyərlərindən
uzaqnitqdəsəsləndirilənutopik
iddialardayanıqlıgələcəyədeyil,

özünüməhvə aparan bir düşün
cə yoludur. Təəssüf ki, mühari
bədən sonraAzərbaycanın təq
dim etdiyi sülh prinsiplərinə bu
günədək Ermənistan tərəfindən
müsbətcavabverilməyib”.
Panelin digər iştirakçıları da

ermənilərtərəfindənpozitivgün
dəmin dəyişdirilməsi cəhdlərini
pisləyiblər.
Noyabrın23dəgününsonun

dakeçirilən rəsmibağlanışmə
rasimiiləBMTninSivilizasiyalar
Alyansının IX Qlobal Forumu
özüişinibaşavurub.

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
üzvləri BMT-nin Baş katibi ilə görüşüblər

Antonio Quterreşə Nizaminin “Xəmsə”sindən 
seçilmiş əlyazmalar kitabı təqdim edilib

22-23 no yabr ta rix lə rin də Mə ra keş Kral lı ğı nın Fəs şə hə rin də 
Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı Si vi li za si ya lar Al yan sı nın (UNAOC) IX 
Qlo bal Fo ru mu ke çi ri lib.

ForumNizamiGəncəviBeynəlxalqMərkəzinin (NGBM) tərəf
daşlığıiləgerçəkləşib.TədbirçərçivəsindəNizamiGəncəviBey
nəlxalqMərkəziüzvlərininBMTninBaşkatibiAntonioQuterreş
iləgörüşüolub.
GörüşdəNGBMin həmsədri, Latviyanın sabiq dövlət başçısı

VayraVikeFreyberqa,BMTnin73cüvə75ciBaşAssambleya
sının prezidentləriMaria FernandaEspinosa vəVolkanBozkır,
BosniyavəHerseqovinanın,Gürcüstanın,Bolqarıstanın,Latviya
nınsabiqprezidentləriMladenİvaniç,QiorqiMarqvelaşvili,Petar
Stoyanov,ValdisZatlers,Çexiyanın sabiqbaşnaziriYanFişer,
ƏrəbDövlətləriLiqasınınsabiqbaşkatibiƏmrMusa,İsrailinsa
biqxariciişlərnaziriTzipiLivni,ICESCOnunsabiqbaşdirekto
ruƏbdüləzizbinOsmanəlTüveycrivəbaşqaları iştirakediblər.
GörüşəBMTninSivilizasiyalarAlyansınınAlinümayəndəsiMigel
AngelMoratinosdaqatılıb.

Görüş zamanı son hadisələrə, həmçinin dünyanın üzləşdiyi
beynəlxalqçağırışlaradairfikirmübadiləsiaparılıbvəbuformat
datoplantınınmütəmadikeçirilməsirazılaşdırılıb.NizamiGəncə
viBeynəlxalqMərkəzininbuiliniyunundagerçəkləşənIXQlobal
BakıForumu,BMTSivilizasiyalarAlyansı iləəməkdaşlıqvəhə
yatakeçiriləntəşəbbüslərhaqqındaBMTBaşkatibinəməlumat
verilib.
MərkəzinAzərbaycanRespublikasıPrezidentininsərəncamına

əsasənelanedilmiş“NizamiGəncəviİli”çərçivəsindənəşretdir
diyi“Qələminsehri”–NizamiGəncəvinin“Xəmsə”sindənseçilmiş
əlyazmalar”kitabıvəNGBMin10illiyinəhəsrolunmuşxatirəhə
diyyəsiAntonioQuterreşətəqdimedilib.

Uzaq Braziliyadan yaxın ritmlər
əvvəli səh. 1-də
Festival

haqqındamə
lumatverən
səfirbulayihə
ninənənəha
lınıalacağına
ümidetdiyini
vurğuladı.Bil
dirdiki,sonbir
neçəildəBra
ziliyaXarici
İşlərNazirliyi
ninGimaraes
İnstitutuvə
Azərbaycan
MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləBraziliyanınBakıdakıSə
firliyivəAzərbaycanDövlətAkademikFilarmoniyasıarasında
yarananuğurluəməkdaşlıqdavametməkdədir.
Səfir festival çərçivəsində konsertlərin ilin sonunadək davam

edəcəyinidəəlavəetdi: “200 illiksuverenlik tariximizinşərəfinə
düzənlənənfestivalınüçkonsertiXIXəsrdənbaşlayaraqmədə
niyyətimizinümumitendensiyalarınıdəyərlidinləyicilərindiqqəti
nəçatdıracaq.Azərbaycandamüstəqilliyimizinmusiqi vasitəsilə
qeyd olunması ikitərəfi münasibətlərin əhəmiyyətini vurğulayır.
Bizim cəmiyyətlərimiz musiqimizin əks etdirdiyi və təbliğ etdiyi
ümumidəyərlərivəistəkləribölüşür”.
Konsert proqramında Azərbaycan Dövlət Simli Kvartetinin

(ƏməkdarartistlərCeylaSeyidova–violin,SoltanMəmmədova–
violin,Vaxtanqİmanov–viola,AlekseyMiltıx–violonçel)ifasında
braziliyalıbəstəkarlarAlexandrLevivəAlbertoNepomusenonun
simlikvartetüçünyazılmışəsərlərisəsləndi.

Həmidə

Gör kəm li bəs tə kar, Xalq 
ar tis ti, unu dul maz me-
lo di ya lar müəl li fi Emin 
Sa bi toğ lu nun (1937-

2000) ana dan ol ma sı nın 85 
il li yi mü na si bə ti lə no yab rın 
23-də Azər bay can Mu si qi 
Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze-
yin də təd bir ke çi ri lib.

Tədbiri giriş sözü iləmuzeyin
direktoru, Əməkdar mədəniyyət
işçisiAllaBayramovaaçıb.
Musiqişünas, Əməkdar incə

sənətxadimi,professorZümrüd
Dadaşzadə bəstəkarın musiqi
mədəniyyəti tariximizdə xidmət
ləri, yaradıcılıq yolu haqqında
danışıb.
Çıxışlarmuzeyinkolleksiyaları

əsasındahazırlanmışslaydşou
iləmüşayiətolunub.
Azərbaycan Dövlət Film Fon

dunun direktoru, Əməkdar in
cəsənət xadimi Cəmil Quliyev,
kinorejissor, Xalq artisti Oqtay
Mirqasımov, operator, Əməkdar

incəsənətxadimiRafiqQəmbə
rovbəstəkarınzənginkinomusi
qisindənbəhsediblər.EminSa
bitoğlununmusiqimüəllifiolduğu
filmlərdən fraqmentlər nümayiş
olunub.

Emin Sabitoğlunun qızı,
Azərbaycan Dövlət Mədəniy
yət və İncəsənət Universiteti
nin (ADMİU) rektoru Ceyran
Mahmudovabəstəkarınsəsvə
fortepiano üçün “Romanslar”

not məcmuəsinin yeni nəşri
ni təqdim edib. Məcmuədəki
əsərlərdənbəziləriADMİUnun
Estrada sənəti kafedrasının
müdiri Məryəm Babayevanın
rəhbərliyi ilə tələbələr Türkay
Məlikova,YavərYılmaz,Bəxti
yar Quliyev, Xasay Şıxıyev və
konsertmeysterlər Aysel Şah
bazlı, Zəhra Parlanovanın ifa
larındasəslənib.
Tədbirdə Mədəniyyət Nazirli

yinin İncəsənət və qeyrimaddi
mədən irs şöbəsiMusiqi sekto
runun müdiri Vüqar Hümbətov,
mədəniyyət xadimləri, paytaxt
muzeylərininəməkdaşlarıiştirak
ediblər.
TədbiriştirakçılarıAzərbaycan

DövlətFilmFondununmaterial
ları əsasında hazırlanmış sərgi
ilədətanışolublar.

Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Forumunda 
Azərbaycanın təşəbbüsləri təqdim edilib

Ölkəmizin 2021-ci ildə irəli sürdüyü “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal çağırışı müsbət qiymətləndirilib

Me dianın İn ki şa fı Agent li yi nin (ME DİA) təş ki lat çı lı ğı, Me dia Təh lil 
Mər kə zi nin tə rəf daş lı ğı ilə no yab rın 24-də “E-köşk” qə zet və jur-
nal la rın rə qəm sal ya yım plat for ma sı nın təq di ma tı ke çi ri lib.

MEDİAnın icraçıdirektoruƏh
məd İsmayılovaçılışnitqindəbil

diribki,“Eköşk”platformasıvasi
təsilə oxucular ölkədə baş verən

yeniliklərdən daim xəbərdar ol
maqlayanaşı,sərbəstşəkildəqə
zetvəjurnallarınrəqəmsallaşdırıl
mışarxivindən faydalanabilərlər.
Platformaənənəviçapmediasını
hər kəs üçün daha əlçatan edir:
“Həmçapmediasısubyektlərinin,
həmdəoxucularınistifadəsinəve
rilənplatformaqəzetvəjurnalların
abunəvəsatışınınelektronforma
dahəyatakeçirilməsinəvasitəçilik
etməkləəldəolunangəlirinmedia
subyektlərinin bank hesablarına
köçürülməsinitəminedir.Qiymət
lər subyektlərin özləri tərəfindən
sərbəst şəkildəmüəyyənləşdirilir.
Əlbəttəki,ilkindövrlərdəözməh

sullarını oxucularına ödənişsiz
təqdim etməklə platformadan is
tifadənin təşviqi də çap mediası
subyektlərinin öz seçimidir və
platformabuyanaşmanıdadəs
təkləyəcək”.
Prezident Administrasiyasının

Qeyrihökumət təşkilatları ilə iş
vəkommunikasiyaşöbəsiKütləvi
informasiyavasitələriiləişsekto
runun müdiri Kamran Həsənov
mediasahəsindəhəyatakeçirilən
islahatların tərkib hissəsi olaraq
çap mediası məhsullarının abu
nə və satışının təşkilinə dəstək
göstərilməsi, media sahəsində
yeni informasiyakommunikasiya

texnologiyalarınınvəinnovasiya
ların tətbiqinin stimullaşdırılması
istiqamətindətədbirlərinvacibliyi
nivurğulayıb.
Sonra“Rəqəmsaldövrdəənə

nəvi çap mediası: müasir oxu
vərdişləri və transformasiya
perspektivləri” mövzusunda pa
nelsessiyakeçirilib.
Sessiyada çıxış edənMətbuat

ŞurasınınsədriRəşadMəcidplat
formanın çapmediası subyektlə
rinin iqtisadi dayanıqlılığının artı
rılması, ənənəvi çap mediasının
rəqəmsal mühitə uyğunlaşması
istiqamətində əhəmiyyətli addım
olduğunuqeydedib.

“MassSolution”şirkətinindəs
təyiiləhazırlanan“Eköşk”plat
formasınınistifadətəlimatı,artıq
platformadahesab yaratmış re
daksiyalaradairvideoçarxlarnü
mayişetdirilib.
Tədbirzamanıyaxıngələcəkdə

MedianınİnkişafıAgentliyi,Media
TəhlilMərkəzi,“EDUAZco”MMC
vəAnadoluAgentliyinin (Türkiyə)
birgə əməkdaşlığı ilə “EDU.AZ”
platforması üzərindən jurnalistlər
üçün onlayn təlimlərin təşkil edi
ləcəyibarədədəməlumatverilib.
Layihə iləbağlı “EDUAZco”nun
layihə meneceri Lalə Həsənova
təqdimatedib.
Sonra“Hürriyet”qəzetininxəbər

koordinatoru Fırat Karadeniz çap
mediası məhsullarının təkmilləş
dirilməsivəmediadapeşəkarlığın
artırılmasıüçünyenitendensiyala
rınöyrənilməsiiləbağlıçıxışedib.

Emin Sabitoğlu Musiqi Mədəniyyəti 
Dövlət Muzeyində yad edilib

MEDİA-nın “E-köşk” rəqəmsal 
yayım platformasının təqdimatı

Məktəblilər 
Üzeyir bəyin evində

No yab rın 23-də Azər bay can 
mə də niy yə ti ta ri xi nə mi sil siz 
töh fə lər ver miş da hi bəs tə kar 
Üze yir Ha cı bəy li nin (1885-
1948) və fa tı nın 74-cü il dö nü-
mü ta mam ol du.

Azərbaycan musiqi mədəniy
yətinin inkişafı, böyük yüksəliş
dövrü – yeni janr, ifaçılıq vasi
tələri ilə zənginləşməsi, musiqi
kollektivlərinin yaranması onun
adı, yaradıcılığı ilə sıx bağlıdır.
Öz xalqının mədəniyyətini yük
səklərdə görmək arzusu onun
sənətinəhərzamangücverib.
Noyabrayındahəmdəbəstə

karınBakıdayaşadığı evinmu
zeykimifəaliyyətəbaşlamasının
47ciilitamamolur.Azərbaycan
xalqının yetirdiyi böyük şəxsiy
yətinqoyubgetdiyimənəvi sər
vətburadaqorunubsaxlanılır.
Muzey20noyabr1975ci ildə

respublikanın rəhbəri – Azər
baycanKommunistPartiyasının
BirincikatibiHeydərƏliyevinya
xındanköməyivəsəyinəticəsin

dəindikiŞamilƏzizbəyovküçəsi
(keçmişVerxnyayaPriyutskaya,
sonra Ketsxoveli) ev 67 ünva
nındayaradılıb.
ÜzeyirHacıbəylininEvMuzeyi

böyüklükiçiklihərkəstərəfindən
maraqlaziyarətolunanməkandır.
Muzeyüçünxüsusigünlərdəisə
buziyarətlərinsayıdahadaartır.
Muzeyin əməkdaşları Üzeyir

bəyinanımgünündəFəxrixiya
banagələrəkonunməzarını zi
yarətediblər.
Muzeydə isə Heydər Əliyev

adına Müasir Təhsil Komplek
sinin musiqi müəlliməsi Aynur
Mustafayeva şagirdləri ilə açıq
dərs keçib. Muzeylə yaxından
tanışolanşagirdlərəÜzeyirbə
yinhəyatvəyaradıcılığıhaqqın
daətrafıməlumatverilib.
ŞagirdlərXalqşairiSəmədVur

ğunun dahi şəxsiyyətin vəfatına
həsretdiyi“Ölümsevinməsinqoy”
şeirini söyləyib, musiqisi Ü.Hacı
bəyliyə,sözləriƏ.Cavadaməxsus
olanAzərbaycanRespublikasının
DövlətHimniniifaediblər.

Sonda muzeyin direktoru,
Xalqartisti,bəstəkarSərdarFə

rəcov ziyarətçilərlə xatirə şəkli
çəkdirib.

BMA-da israilli pianoçunun mühazirə-dərsi
İs railin məş hur piano çu su, bey nəl xalq 
mü sa bi qə lər laureatı, bəs tə kar İla na 
Zal ka-Ru binş teyn Üze yir Ha cı bəy li adı na 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da (BMA) us-
tad dərs lə ri və mü ha zi rə keç mək üçün 
də vət olu nub.

Noyabrın 23də qonaq BMAda “Musiqi
bizəsevgihaqqındadanışacaq”mövzusun
damühazirədərskeçib.
BMAnın beynəlxalq əlaqələr və sosial

məsələlərüzrəprorektoru,professorYega
nəAxundovaqonağıtəqdimedib.
İlana ZalkaRubinşteyn Bakıya gəlişin

dənçoxməmnunolduğunuvəazərbaycan
lılaraböyükrəğbətbəslədiyinibildirib.
O,mühazirəzamanı–Y.S.Bax,F.Mendel

son,V.A.Motsart,F.Şopen,R.Şuman,R.Vaq
nerkimibəstəkarlarınyaradıcılığına toxuna
raqonlarınəsərlərindənnümunələrifaedib.
Sonda qonaq özünün müəllifi olduğu

“Noktürn”əsəriniifaedib.
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Qeyri-HökumətTəşkilatlarına
DövlətDəstəyiAgentliyinin
“Şuşaİli”çərçivəsindəelan
etdiyixüsusiqrantmüsabiqə-
sininqaliblərindənolan“İşğal
dövründəŞuşanınmad-
di-mədəniirsinəvurulmuş
zərərinaraşdırılması”layihəsi
çərçivəsində“YuxarıGövhər
ağaməscidi”adlısənədlifilm
hazırlanıb.

Noyabrın 23-də Mədəniyyət
NazirliyinintəşkilatidəstəyiiləYa-
samalRayonHeydərƏliyevMər-
kəzindəfilmintəqdimatıkeçirildi.
Filmin ssenari müəllifi, AMEA

AbbasquluağaBakıxanovadına
TarixİnstitutununəməkdaşıFaiq
İsmayılov Yuxarı Gövhər ağa
məscidinin tarixivəermənivan-
dalizminəməruzqalmasıiləbağ-
lı faktlardan danışdı. Qeyd etdi
ki, Şuşa şəhəri Ermənistan tə-
rəfindən işğal altında saxlandığı
dövr ərzində digər tarixi-mədəni
abidələrkimi,YuxarıGövhərağa
məscididətalanolunub.Minarə-
ləri daxildən tamamilə sökülüb,
xaricdən atəşə tutulub, tavanı
birneçəyerdənuçurdulub,daxili
tərtibatı,dizaynvədivaryazıları
pozulub, kommunikasiya xətləri
dağıdılaraqyararsızhalasalınıb.

FilmbarədədanışanF.İsma-
yılov bildirdi ki, mütəxəssis-
lər tərəfindən filmə ilkin baxış
olubvəyüksəkqiymətləndirilib.
Azərbaycan Memarlar İttifaqı
İdarəHeyətininsədriElbayQa-
sımzadə ekran əsərini Ermə-
nistanaqarşıməhkəmə iddiası
işlərinin hazırlanmasında isti-
fadə etməkməqsədiləmüvafiq
komissiyalara göndərəcəklərini
deyib.

Mədəniyyət Nazirliyi yanında
MədəniİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidməti-
ninrəismüaviniAğacavidRama-
zanovfilmindünyaictimaiyyətini
məlumatlandırmaq baxımından
əhəmiyyətini qeyd etdi. Dedi ki,
DövlətXidmətitərəfindənbugü-
nəqədərişğaldanazadolunmuş
ərazilərdə400-dənartıqabidəyə
baxış keçirilib: “Ümidvaram ki,
gələcəkdəbeləlayihələrdavamlı

olacaq.MədəniyyətNazirliyigə-
ləcəkdə də bu istiqamətdə real-
laşdırılan layihələrə dəstəkgös-
tərməyəhazırdır”.
Qeyri-Hökumət Təşkilatla-

rına Dövlət Dəstəyi Agentliyi-
nin əməkdaşı Həsən Səmədov
Yuxarı Gövhər ağa məscidinin
erməni vandalizminə rəğmən
ayaqdaqalanazsaydaabidələr-
dənbiriolduğunudeyib.
Sonra sənədli film nümayiş

olundu.
“Vətəndaşların Sosial Rifahı

naminə” İctimai Birliyinin sədri
İradə Rzazadə və digərləri film
haqqındafikirlərinibölüşdülər.
FilminrejissoruAmilAmaldır.
Qeyd edək ki, Yuxarı Gövhər

ağaməscidindəQarabağxanıİb-
rahimxəlilxanınqızıGövhərağa-
nın tapşırığı iləmemarKərbəla-
yı Səfixan Qarabaği tərəfindən
1883-1884-cü illərdə inşa edilib.
Şuşaerməniişğalındanazadedi-
ləndənsonra,2021-ciildənməs-
cid binasında təmir-bərpa işləri
həyatakeçirilir.

Nurəddin

Yuxarı Gövhər ağa məscidi haqqında 
sənədli filmin təqdimatı

Dövlət Xidmətinin rəisi bir sıra abidə və 
tarixi tikililərə baxış keçirib

MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidmətininrəisiAzadCəfərliBakının
Qaradağrayonundabirsıraabidəvətarixitikililərəbaxış
keçirib.

Dövlət Xidmətinin
rəisi öncə rayonun
Ələt qəsəbəsində sə-
nayeqülləsininyerləş-
diyiərazidəolub.
İqtisadiyyatNazirliyi

yanında Əmlak Mə-
sələləri Dövlət Xid-
mətinin və Ələt azad
iqtisadi zonası üzrə
layihələndirmə işlərini
aparanşirkətinəmək-

daşları ilə birgə keçirilən baxış zamanı ətrafında tikinti nəzərdə
tutulan,abidəkimireyestrədaxilolmayansənayeqülləsininmü-
hafizəsiistiqamətindəfikirmübadiləsiaparılıb.
Mühəndis tikililəri tipinədaxilolanbeləqüllələr inşa texnikası-

na,dayanıqlıkonstruksiyasınavəmaraqlıkompozisiyasınagörə
diqqəticəlbedir.Bukimitikililərölkəmizinsənayetarixininmühüm
elementlərindəndir.
DahasonraQaradağrayonununSəngəçalqəsəbəsindəyerlə-

şənkarvansaravəovdanlarabaxışkeçirilib.
Xidmətrəisihəminabidələrinmühafizəsiningücləndirilməsiisti-

qamətindətapşırıqvətövsiyələriniverib.

Bölgələrdə “Şuşa İli” tədbirləri davam edir 
KürdəmirRMİ-ninBeyləqanrayonnümayəndəliyitərəfindən
“Şuşaİli”münasibətiləağacəkməaksiyasıkeçirilib.Aksiyada
regionalidarəninrəisiFaiqXudanlıvəBeyləqanrayonmə-
dəniyyətmüəssisələrininəməkdaşlarıiştirakediblər.Aksiya
çərçivəsindəBirinciŞahsevənkəndDiyarşünaslıqevininəra-
zisində,həmçinindigərkəndklubmüəssisələrivəkitabxana
filiallarınınətrafındaümumilikdə270ədədkiparis,qarağac,
xançinar,göyrüşvəs.növağaclarəkilib.

***
Ağcabədi RMİ Ağ-

cabədi Dövlət Rəsm
Qalereyası rayonun
Heydər Əliyev adına
meydanında“Qarabağ
Azərbaycandır!” adlı
rəsm əsərlərinin sər-
gisini təşkil edib. Sər-
gidə Qarabağımıza,
onun tacı Şuşaya və
digər mövzulara həsr
olunanəsərləryeralıb.

***
SabirabadRMİ-ninəhatəetdiyiSaatlı rayonMədəniyyətMər-

kəzinin şəhər 1 saylı klubunda “Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri”
mövzusundatədbirkeçirilib.

Lənkəranda uşaq şairi ilə görüş
LənkəranRegional
Mədəniyyətİdarəsi
(RMİ)vəAzərbaycan
YazıçılarBirliyi(AYB)
Lənkəranbölməsi-
nintəşkilatçılığıilə
şəhərMKS-ninUşaq
şöbəsindəgəncşair
ƏyyubTürkaylagörüş
keçirilib.

Şair bu il çapdan
çıxmış“Balacalarınşeirçələngi”kitabınıuşaqlaratəqdimedib,on-
larüçünkitabdanşeirləroxuyub.Uşaqlardaşeirlərsöyləyib,rəqs
nömrələrinümayişetdiriblər.
DahasonraLənkəranRMİ-ninrəisiŞahinŞahbazov,AYBLən-

kəran bölməsinin ədəbiməsləhətçisiAğamir Cavad və digərləri
çıxış edərək uşaq ədəbiyyatının inkişaf etdirilməsindən danışıb,
uşaqyazarlarıiləbalacaoxucularıngörüşlərininkeçirilməsininva-
cibliyinidiqqətəçatdırıblar.

“Sumqayıt – arzuların şəhəri”
SumqayıtRMİSum-
qayıtşəhərMKS-nin
S.VurğunadınaMər-
kəziKitabxanasında
Sumqayıtaşəhərsta-
tusununverilməsinin
(22noyabr1949-cuil)
73illiyimünasibətilə
tədbirkeçirilib.

“Sumqayıt – arzu-
ların şəhəri” adlı təd-

birdəkitabxananınəməkdaşlarıSevdaMəhəmmədovavəTəranə
TapdıqçıxışedərəkSumqayıtıntarixi,inkişafyoluvəbugünühaq-
qındamaraqlıfaktlarıdiqqətəçatdırıblar.
Sonra Sumqayıta həsr olunan şeirlər səsləndirilib. Sumqayıt

şəhərMKS-nindirektoruvəzifəsinimüvəqqətiicraedənNatəvan
Axundzadə kitabxananın tarixindən söz açıb, şəhərin həyatında
kitabxanaçıəməyinindədanılmazolduğunuqeydedib,tədbirişti-
rakçılarınatəşəkkürünübildirib.

2024-cü ildə Qarabağ xarici turistləri 
qəbul etməyə başlayacaq

İlyarımdansonraQarabağözqapılarınıdünyanınhəryerindən
gələnturistlərinüzünəaçacaq.

Dövlət TurizmAgentliyinin sədri Fuad Nağıyev bunu news.ru
saytınamüsahibəsindədeyib.
Onunsözlərinəgörə, işğaldanazadolunmuşərazilərinböyük

turizmpotensialıvar.Artıqbirneçəyerdəturizminfrastrukturunun
yaradılmasıistiqamətindəişləraparılır:“Bundanəlavə,bizbaşqa
ölkələrdəninvestorlarıcəlbetməküçüninvestisiyaşəraitiyaradı-
rıq.Ancaqbaşadüşmək lazımdırki,müharibəbirmüddətəvvəl
başaçatıbvəoərazilərdəhələdəminalardantəmizləməprosesi
gedir.
Bizvətəndaşlarıntamtəhlükəsizliyinitəminetməküçünbirsıra

dövlətqurumlarıiləişləyirik.BuilinsonunakimiTərtərrayonunun
Suqovuşanqəsəbəsindəturizminfrastrukturunuistifadəyəvermə-
yiplanlaşdırırıq.Oradasuanbarıvarvəonunətrafındaturizmzo-
nasıyaradılır...”.

Vətən qəhrəmanları unudulmur

ŞəkiRMİQaxrayonuQumkəndSənət-
karlıqevivəkitabxanasınınişçiləri“Şəhi-
dim,sabahımsənəborcludur!”layihəsi
çərçivəsindəVətənmüharibəsişəhidi
KamranŞabanovunailəsinivəməzarını
ziyarətediblər.

***

Gəncə RMİ Goranboy rayon Mədəniyyət
MərkəzininBalakürdkəndMədəniyyətevin-
də “Qələbəmiz tariximizin şanlı səhifəsidir”
adlı tədbir keçirilib. Çıxış edənlər şəhidləri-
mizinkeçdiyişərəfidöyüşyolundansöhbət
açaraqonlarlabağlıxatirələrinibölüşüblər.

***

AğcabədiRMİAğdamrayonRahibMəmmə-
dovadınaDöyüşŞöhrətiMuzeyinin kollektivi
Ağdam rayonununBirinciYüzbaşılı kəndində
şəhidlərin xatirəsinə inşa olunan abidə bulaq
kompleksininaçılışmərasimindəiştirakediblər.

***
SabirabadRMİŞirvanşəhərHeydərƏliyev

Mərkəzininəməkdaşlarışəhidbaşleytenant
FuadBağırovunailəsi iləgörüşüb,qayğıları
iləmaraqlanıblar.

***
KürdəmirRMİBeyləqanTarix-Diyarşünas-

lıqMuzeyi və rayonPeşəməktəbinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Əsrlərin yaddaşına həkk
olan Azərbaycan” adlı tədbir keçirilib. Şə-
hidlərinəzizxatirəsininbirdəqiqəliksükutla
yad edilməsi ilə başlayan tədbirdə bildirilib
ki,2020-ciildətorpaqlarımızınişğaldanazad
olunması zamanı öz qanları ilə tarix yazan
oğullarımızVətəninmüqəddəsliyinibirdaha
sübutetdilər.

Hazırladı:N.Məmmədli

Əsərləri ilə musiqimizi dünyaya tanıdan bəstəkar

Xəbərverdiyimizkimi,noyabrın22-
dədünyaşöhrətlibəstəkar,Dövlət
mükafatılaureatı,SSRİXalqartisti,
SosialistƏməyiQəhrəmanıFikrət

Əmirovun(1922–1984)anadanolmasının
100-cüildönümütamamoldu.Bumüna-
sibətləbölgələrdəkimədəniyyətmüəssi-
sələrindəbirsıratədbirlərkeçirilib.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi
(RMİ)F.Əmirovadına5nömrəliUşaqmusiqi
məktəbininkollektivi“Dahibəstəkar”adlıtəd-
birkeçirib.TədbirƏməkdarmədəniyyətişçisi
VaqifSüleymanovunrəhbərliketdiyiSumqa-
yıtRMİ-ninxalqçalğıalətləriorkestrininifası
ilə başlayıb.Müəllim və şagirdlərin ifasında
dahi bəstəkarın “Gözün aydın” musiqili ko-
mediyasındanrəqs,H.Cavidin“ŞeyxSənan”
pyesinin tamaşasına yazdığı “Kor ərəbin
mahnısı”, “Gülür ellər”, “Mən səni araram”,
“Reyhan”, “Qarabağ inciləri”vəbaşqaəsər-
lərisəsləndirilib.
İdarərəisiRəşadƏliyevçıxışedərəkFik-

rət Əmirovunmilli musiqi mədəniyyətimizə
yeninəfəsəlavəetdiyini,onunyaradıcılığı-
nınhərzamandövlətindiqqətindəolduğunu
bildirib.

***

SabirabadRMİHacıqabulşəhərUşaqmu-
siqiməktəbindədədahi bəstəkarın yubileyi
qeydolunub.Təhsilocağınınmüəllimvəşa-
gird kollektivinin ifasında konsert proqramı
təqdimedilib.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKS-nin24saylı

kitabxanafilialı“XXəsrAzərbaycanmusiqisi-
ninaparıcı simalarından”adlı tədbir keçirib.
Çıxışlardaqeydolunubki,bəstəkarın“Sevil”
operası,“Nizami”simfoniyası,“Minbirgecə”
və“Nəsimidastanı”baletləri,“Şur”,“Kürdov-
şarı”simfonikmuğamları,mahnıvəromans-
ları, dram tamaşalarına, kinomuza yazdığı
musiqi Azərbaycan mədəni irsinin qiymətli
incilərindəndir.
GəncəşəhərFikrətƏmirovadına1nöm-

rəli Uşaqmusiqi məktəbində keçirilən təd-
birdəbəstəkarınmüxtəlifjanrdaolanəsərlə-
riməktəbinmüəllimvəşagirdləritərəfindən
ifaedilib.
GəncəşəhərUşaq incəsənətməktəbində

təşkilolunanyubileytədbirindətəhsilocağı-
nınmüəllimiŞəhlaƏliyevamusiqixadiminin
ömüryoluvəyaradıcılığındanbəhsedib.Fik-
rətƏmirovunəsərlərindənparçalaralqışlarla
qarşılanıb.

***

AğcabədiRMİ-ninəhatəetdiyiLaçınşəhər
ƏliQuliyevadına1nömrəliUşaqmusiqimək-
təbində keçirilən yubiley tədbirində müəllim-
lərdənibarətansamblınvəşagirdlərinifasında
bəstəkarınmüxtəlifəsərlərisəsləndirilib.

***
Masallı RMİ Masallı onbirillik İncəsənət

məktəbindəFikrətƏmirovun100illiyinəhəsr
olunan tədbir təşkil edilib. Masallı RMİ-nin
rəisiBəxtiyarQılıncovundaiştiraketdiyitəd-
birdə məktəbin Nəzəriyyə şöbəsinin müdiri
VəfaDövlətovabəstəkarınhəyatvəyaradı-
cılığıhaqqındaməlumatverib.

CəlilabadrayonUşaqincəsənətməktəbin-
də“FikrətƏmirov–100”mövzusundatədbir
keçirilib.Məktəbinmüəllimvəşagirdkollekti-
vininiştirakıiləbəstəkarınəsərləriifaolunub.

***
Ağstafa RMİ Ağstafa şəhər Uşaq musi-

qi məktəbində görkəmli bəstəkarın yubileyi
münasibətilə konsert proqramı təşkil olunub.
MəktəbindirektoruArifƏliyevFikrətƏmirovun
həyat və yaradıcılığından, onunAzərbaycan
musiqisinəverdiyimisilsiztöhfələrdənsöhbət
açıb. Sonra müəllim və şagirdlərin ifasında
konsert proqramı təqdim olunub. Bəstəkarın
əsərləriiştirakçılarınalqışlarıiləqarşılanıb.

Şuşada tarixi yerlər və abidələrlə bağlı simpozium
ŞuşaşəhərindəAzərbaycan,Türkiyə,İtaliya,
ŞimaliMakedoniya,Gürcüstan,İran,Rusi-
yavədigərölkələrdən70-dənçoxalimvə
tədqiqatçınıniştirakıilə4-cüBeynəlxalqTarixi
YerlərvəAbidələrSimpoziumukeçirilib.

TədbirQHT-lərəDövlətDəstəyiAgentliyinin
“Şuşa İli”nə həsr edilmiş qrantmüsabiqəsinin
qaliblərindənolan“Miras”MədəniİrsinÖyrənil-
məsinəKöməkİctimaiBirliyinin(İB)təşkilatçılı-
ğıiləreallaşıb.
SimpoziumunaçılışıvəplenariclasıBülbülün

Şuşadakıev-muzeyindəolub.
Simpoziumun təşkilat komitəsinin sədri, tarix

üzrəfəlsəfədoktoruFarizXəlilli,muzeyindirekto-
ru FəxrəddinHacıbəyli,AzərbaycanTexniki Uni-
versitetininprofessoruŞikarQasımov,AMEA-nın
FəlsəfəvəSosiologiyaİnstitutununicraçıdirektoru,
professorEynullaMədətli,AMEA-nınMemarlıqvə
İncəsənətİnstitutununşöbəmüdiri,professorKüb-
ra Əliyeva, İtaliyadan bərpaçı-memar, professor
Luici Skrinzi, Şimali Makedoniyadan antropoloq,
professorRubinZemonvəbaşqalarıçıxışediblər.

Məruzəçilərin çıxışları videolentə alınaraq
“Miras”MədəniİrsinÖyrənilməsinəKöməkİcti-
maiBirliyininsosialmediasəhifələrindəyayım-
lanıb. Simpoziumun materialları kitab halında
danəşrediləcək.
Simpozium iştirakçılarıŞuşaşəhərinin tarix-

memarlıqabidələri–MollaPənahVaqifinməq-
bərəsi,YuxarıvəAşağıGövhərağaməscidləri,
“Güllələnmişheykəllər”,XurşidbanuNatəvanın
evininqalıqları,qaladivarlarıilətanışolub,Cı-
dırdüzünüseyrediblər.

“Qala – 270” adlı 
videoxülasə hazırlanıb
MilliArxivİdarəsinintabeliyində
fəaliyyətgöstərənDövlətSəsYazı-
larıArxivitərəfindənŞuşaşəhərinin
270illiyinəhəsrolunmuş“Qala–
270”adlıvideoxülasəhazırlanıb.

Videoxülasə 2022-ci ilin “Şuşa İli” və
Şuşaşəhərinin270illiyinəhəsrolunub.
Xülasədə Dövlət Səs Yazıları Arxi-

vinin fondlarında mühafizə edilən və
Şuşaşəhərinəaidolansənədlər–ulu
öndər Heydər Əliyevin Şuşa şəhəri
haqqındaçıxışları,Şuşaşəhərindədo-
ğulmuş,oradafəaliyyətgöstərmişgör-
kəmliincəsənətxadimlərininifalarıyer
alıb.İşğaldanəvvəlkidövrlərdəkeçiril-
miş “Xarıbülbül” festivalları, eləcə də
Şuşa işğaldan azad olunandan qala-
şəhərimizdəyenidənbərpaolunanbu
festivalhaqqındaməlumatverilib.
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Bu ilin mart ayın da Pre zi dent İl ham Əli yev dün ya şöh rət li bəs-
tə kar, Azər bay can və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fat la rı 
laureatı Fik rət Əmi ro vun (1922-1984) 100 il li yi nin döv lət sə viy yə-
sin də qeyd edil mə si ilə bağ lı sə rən cam im za la yıb. Da hi sə nət-

ka rın yu bi le yi öl kə miz də və xa ric də sil si lə təd bir lər lə qeyd olu nur. 

Bəs tə ka rın qı zı, mu si qi çi Se vil 
Əmi ro va ilə mü sa hi bə miz də ata-
sı nın hə yat yo lu na nə zər sal dıq, 
ilk ola raq əla mət dar yu bi ley lə 
bağ lı təəs sü rat la rı nı öy rən dik.  

– Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə-
rən ca mı na əsa sən, Fik rət Əmi ro-
vun yu bi le yi öl kə miz də və xa ric-
də tən tə nə li şə kil də qeyd edi lir. 
Bu na gö rə ailə miz adın dan Pre-
zi den ti mi zə də rin tə şək kü rü mü 
bil di ri rəm. Onun diq qət və qay ğı-
sı sa yə sin də öl kə mi zin mə də niy-
yə ti, in cə sə nə ti bey nəl xalq sə viy-
yə də ta nı dı lır, təb liğ olu nur. 

Ata mın 100 il lik yu bi le yi ilə 
bağ lı sil si lə təd bir lər ilin əv və lin-
dən eti ba rən dün ya nın məş hur 
TV ka nal la rın da, mət bu or qan-
la rın da işıq lan dı rı lır. Möh tə şəm 
kon sert sa lon la rın da və teatr 
səh nə lə rin də kon sert lər, fes ti val-
lar ke çi ri lir, ta ma şa lar, fo to sər-
gi lər nü ma yiş olu nur. Həm çi nin 
bu gün lər də Azər bay can Mə də-
niy yət Na zir li yi tə rə fi n dən Fik rət 
Əmi ro vun 100 il li yi mü na si bə ti lə 
mu si qi fes ti va lı ke çi ri lir.

– No yab rın 3-də UNES CO-da 
Fik rət Əmi ro vun yu bi ley tən tə-
nə si ol du. Siz də iş ti rak et di niz. 
Təəs sü ra tı nız ne cə dir?
– Bə li, UNES CO-nun mən zil-

qə rar ga hın da kı tən tə nə li təd bir də 
mən də iş ti rak et dim. Təd bir çox 
yük sək sə viy yə də keç di. Kon sert-
də müx tə lif öl kə lər dən dip lo mat-
lar, bey nəl xalq təş ki lat la rın və ic-
ti maiy yə tin nü ma yən də lə ri, me dia 
mən sub la rı və Fran sa da ya şa yan 
soy daş la rı mız iş ti rak edir di lər. Yu-
bi ley ge cə si nü ma yən də li yi mi zin 
təş kil et di yi zi ya fət lə ye kun laş-
dı. Bu möh tə şəm təd bi rin təş ki li-
nə gö rə Mə də niy yət Na zir li yi nə, 
UNES CO ya nın da daimi nü ma-
yən də li yi mi zə, Fər had Bə dəl bəy li, 
di ri jor Fəx rəd din Kə ri mov baş da 
ol maq la Üze yir Ha cı bəy li adı na 
Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or-
kest ri nin bü tün üzv lə ri nə, so list lə-
rə, ümu miy yət lə, bu təd bi rin təş-
ki lin də əmə yi olan la rın hər bi ri nə 
də rin tə şək kü rü mü bil di ri rəm.

– Ata nız Azər bay can bəs tə-
kar lıq mək tə bin də no va tor sə-
nət kar ki mi xa tır la nır. Sim fo nik 
mu ğam jan rı onun adı ilə bağ-
lı dır. Siz cə, onun sə nət uğur la-
rı nın əsa sın da nə da ya nır dı?
– Fik rət Əmi rov Av ro pa mu si qi 

mək tə bi ənə nə lə ri ni mü kəm məl 
mə nim sə miş di. Azər bay can xal qı-
nın mu si qi ir si ni də rin dən bil mə si 
və ona olan həd siz sev gi si ata mın 
ya ra dı cı lıq uğu ru nun əsas ami li 
idi. Bü tün bu amil lər məhz ye ni bir 
jan rın – sim fo nik mu ğa mın ya ran-
ma sı na gə ti rib çı xa rıb. Məhz bu na 
gö rə “Azər bay can kap riç çiosu”, 
“Azər bay can süita sı”, “Azər bay-

can el lə ri” və ən önəm li si  “Şur”, 
“Kürd ov şa rı”, “Gü lüs tan – Ba ya-
tı-Şi raz” sim fo nik mu ğam la rı ki mi 
də yər li əsər lə ri mey da na gə lib. 

– Sim fo nik əsər lər lə ya na şı, 
bəs tə ka rın mah nı la rı da unu-
dul maz və xal qa ya xın dır. Onun 
mil li mu si qi yə bu qə dər bağ lı lı-
ğı nı nə ilə izah edər di niz? 
– Fik rət Əmi rov ta nın mış xa nən-

də və tar zən Mə şə di Cə mil Əmi-
ro vun ailə sin də Gən cə şə hə rin də 
ana dan olub. Ba bam əs lən Şu şa-
dan ol du ğu na bax ma ya raq, öm rü-
nün ikin ci ya rı sı nı Gən cə şə hə rin-
də ak tiv mu si qi və maarif çi li yə həsr 
edib. Onun evin də tez-tez mu si qi 
ax şam la rı təş kil olu nar mış. Hə min 
məc lis lər də Azər bay can mu si qi-
çi lə ri ilə ya na şı, qon şu öl kə lər dən 
də mu si qi çi lər iş ti rak edər miş lər. 
Məhz bü tün bun la rın nə ti cə si idi ki, 
7 yaş lı Fik rə tin ilk ifa et di yi mu si-
qi alə ti tar idi. Və bu bağ lı lıq onu 
ömür bo yu mü şa yiət edir di.

– Dün ya şöh rət li bəs tə ka rın 
da vam lı sə fər lə ri, kon sert lər, ic-
ti mai fəaliy yət – bü tün bun lar, 
söz süz ki, ailə yə ay rı lan za man-
dan kə si lir di. Ata nız la ün siy yə ti-
niz, mü na si bət lə ri niz oxu cu la rı-
mız üçün də ma raq lı olar...
– Bə li, atam tez-tez xa ri ci 

sə fər lər də olar dı. Biz onun bu 
sə fər lər dən qa yıt ma sı nı sə bir-
siz lik lə göz lə yər dik. O, qa yıt-
dıq dan son ra təəs sü rat la rı nı 
bi zim lə bö lü şər di. Çox za man 
öl kə lər dən mu si qi val la rı, su-
ve nir lər gə ti rər di. Müx tə lif öl-
kə lə rin mu si qi ənə nə lə rin dən, 
in san la rın dan, mə də niy yət lə rin-
dən söh bət lər edər di. Bun lar sa 
bi zim üçün çox ma raq lı idi.

– Ən çox bə yən di yi öl kə han-
sı ol muş du?
– Tür ki yə, ərəb öl kə lə ri, İran, 

Av ro pa öl kə lə ri, ABŞ, Mek si ka və 
s. Hər za man sə fər lər dən çox bö-
yük təəs sü rat lar la qa yı dar dı. Zən-
nim cə, Şərq öl kə lə ri onun tem pe-
ra men ti nə da ha uy ğun idi.

– Xa ric də qa lıb fəaliy yə ti ni da-
vam et dir mək tək li fi  al mış dı mı?
– Hə min döv rü siz də bi lir si niz. 

Ona be lə tək lifl  ər az ol ma mış dı. 
Am ma o, Və tə nə bağ lı in san idi. 
Atam da bu hiss, bu duy ğu güc-
lü idi. Bir mə sə lə də var ki, Fik-
rət Əmi rov bu ra da bü tün qay ğı ilə 
əha tə olun muş du. Şöh rə ti və xal-
qın sev gi si var idi. O, baş qa öl kə-
də ya şa ya bil məz di. Bir xa ti rə mi 
ya da sa lım. Bir də fə atam la anam 
İs veç sə fə rin dən qa yı dan da biz 
on la rı Mosk va da ha va li ma nın da 
qar şı la dıq. O vaxt təy ya rə Mosk-
va ya, da ha son ra Ba kı ya uçur du. 
Onun təy ya rə dən dü şən də ne-
cə se vin di yi nin şa hi di ol mu şam.

Hə lə Mosk va da be lə tez lik lə Ba-
kı ya çat ma sı nı göz lə yir di. Bi lir di 
ki, iki saat dan son ra Azər bay can-
da ola caq. Xal qı mız öz mu si qi 
xa dim lə ri ni hər za man də yər lən-
di rib. On lar da bu sev gi ni doğ rult-
muş du lar.

– Ev də iş lə yər kən xü su si tə-
ləb lə ri var dı mı?
– Bə li, ni zam-in ti za mı se vən in-

san idi. Ey ni də rə cə də də sə mi mi 
və meh ri ban. Hər gün sə hər saat 
9 ta mam da onun iş saatı baş la-
yar dı. Əv vəl par ti tu ra lar la məş-
ğul olar dı, da ha son ra for te piano 
ar xa sı na ke çər di. Ara da fa si lə 
edib ye ni dən iş lə məş ğul olur du. 
Heç yo rul maz dı. Çox əmək se-
vər idi. Ev də bi zə qar-
şı çox sa kit və təm kin li 
idi. Sə si ni ucalt dı ğı nı, 
na ra zı ol du ğu nu heç 
za man gör mə dik. Tə-
va zö kar in san idi.  

– Ta nın mış in san lar-
dan da ha çox kim lər 
evi ni zə qo naq gə lir-
di?
– Rə şid Beh bu dov, 

Cöv dət Ha cı yev, Şəm-
si Bə dəl bəy li, Tey mur 
El çin, Bəh ram Man-
su rov, Ni ya zi və di gər dost la rı. 
Ata mın on lar la mü na si bə ti çox 
yax şı idi. Uşaq lıq xa ti rə lə rim də 
on la rın bi zə gə li şi ilə bağ lı, evi-
miz də ol duq la rı za man la ra dair 
unu dul maz xa ti rə lər var. Çev rə-
si çox ge niş idi. Nəin ki in cə sə nət 
alə min də, ey ni za man da di gər 
sa hə lər də fəaliy yət gös tə rən in-
san lar la da dost luq edər di. Ata-
mın qa pı sı hər za man dost la ra 
açıq olar dı.

– Bə zi ta nın mış şəx siy yət lər, 
ata nı zın dost la rı həm də onun 
“Sim fo nik port ret lər”inin qəh rə-
man la rı dır. Siz cə, hə min şəx-
siy yət lə rin xa rak ter lə ri əsə rə 
ne cə si ra yət edib?
– 1970-ci il lər də ya zı lan bu əsər-

də Azər bay ca nın gör kəm li mə də-
niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri olan 
Üze yir Ha cı bəy li, Cə fər Cab bar lı, 
Bül bül, Sə məd Vur ğun, Hü seyn 
Ca vid və Ni ya zi ki mi şəx siy yət lə rin 
ob raz la rı nı öz mu si qi si ilə təq dim 
et mə yə ça lı şıb. “Azər bay can ədə-
biy ya tı və in cə sə nə ti nin al tı bö yük 
us ta dı nın ob raz la rı ya ra dı lıb. On-
lar dan hər bi ri mə nim bəs tə kar 
ki mi tə şək kül tap ma ğım da bö yük 
rol oy na yıb. Mən məm nu niy yət lə 
on la ra sev gi və eh ti ram bor cu mu 
qay ta rı ram”. Bu fi  kir lə ri atam qeyd 
et di yi niz əsər haq qın da söy lə yib. 

– Ata nı zı xa tır la yar kən ilk ola-
raq dü şün dü yü nüz nə olur?

– Dü şün cə li in san ob ra zı, fi k-
ri hər za man mu si qi də olan, bi zə 
qar şı çox meh ri ban ata. Ey ni za-
man da işin də emo sional sə nət kar. 

– Si zin və qar da şı nı zın pe şə se-
çi min də ne cə, bir ro lu olub mu? 
– Əgər o hiss et səy di ki, mən 

və qar da şım da mu si qi yə hə vəs 
yox dur, bi zim mu si qi təh si li miz 
üçün heç vaxt tə kid et məz di. La-
kin biz mu si qi sa hə si nə gəl dik dən 
son ra müəl lim lə rin se çi min də və 
təh si lin key fi y yə tin də tə ləb kar idi. 
Tə bii ki, biz də təh si lə bö yük mə-
su liy yət lə ya na şır dıq. 

– Adət-ənə nə lə rə mü na si bə ti 
ne cə idi? Mü ha fi  zə kar de yil di 
ki? 

– Onun xa rak te rin də ma raq-
lı bir ça lar var idi. Nəin ki bi zim 
adət-ənə nə lə rə, hət ta baş qa öl-
kə lə rin adət lə ri nə də hör mət lə 
ya na şır dı. O qə dər təm kin li in san 
idi ki. Hər cüm lə si, hər fi k ri tu tar-
lı, san ki afo rizm idi. Mü ra ciət də 
də, mü na si bət də də diq qət li idi. 
Bu ba xım dan adət lə rə də bö yük 
eh ti ram gös tə rir di. Am ma bu nun-
la bə ra bər o çox müasir in san idi. 
Ge yi min də də, xa siy yə tin də də. 

Gə lə cə yi gö rən idi. 

– Mu si qi dən sa va yı bir hob bi si 
var dı mı?

– Ədə biy yat, xü su si lə ta ri xi 
və av to bioq ra fi k əsər lə ri se vir, 
müx tə lif xalq la rın mə də niy yə ti 
ilə ma raq la nır dı. 

– Bi li rik ki, ata nız II Dün ya mü-
ha ri bə sin də iş ti rak edib. Heç 
mü ha ri bə ilə bağ lı xa ti rə lə rin-
dən ailə si nə da nı şar dı mı?

– Mü ha ri bə yə get di yi ilk 
vaxt lar da ya ra lan ma sı, ağır 
şə raiti, xəs tə li yi və s. onun hə-

ya tın da də rin iz bu rax mış dı və bu 
haq da da nış ma ğı sev məz di.

– Adı nız “Se vil” əsə ri ilə əla qə-
li dir. Ata nız bu ba rə də si zə nə-
sə de miş di? 
–  “Se vil” ope ra sı nın prem ye-

ra sı 1953-cü il də ol muş du. Mən 
də hə min il ana dan ol muş dum. 
Atam ope ra nın qəh rə ma nı nın 
adı nı mə nə qo yub.

– Ana nız hə kim olub: hə kim 
və bəs tə kar. Bu tan dem ailə də 
özü nü ne cə bü ru zə ve rir di?
– Anam Aidə Əmi ro va mü kəm-

məl təh si lə ma lik, nə cib və arif 
in san idi. O, ailə qur duq dan son-
ra öm rü nün so nu na qə dər Fik rət 
Əmi ro vun ya nın da onun hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı nın bü tün mər hə-
lə lə rin də ata ma da yaq olub.

– “Min bir ge cə” ba le ti ni də 
ana nı za həsr edib.  Ta rix çə sin-
dən mə lu ma tı nız var mı?

– Bə li, atam 1979-cu il-
də yaz dı ğı bu məş hur əsə-
ri ni ana ma həsr et miş di. 
Ba le tin par ti tu ra sı nın ti tul 
və rə qin də “Hə yat yol da-
şım Aida ya” söz lə ri ni yaz-
mış dı. “Min bir ge cə ba le ti” 
onun axı rın cı ta mam lan-
mış işi idi. Yə qin ki, bun da 
bir sim vo lizm var idi...

– Ata nı zın dün ya sı nı 
də yiş di yi anı ne cə xa-
tır la yır sı nız?  
– Ata mın ölü mün dən 38 

il ke çib. Hə min gü nü heç 
vaxt ya da sal maq is tə mi-
rəm. Mə nim üçün Fik rət 
Əmi rov mu si qi də ya şa yır. Mu si-

qi lə rin də ata mın ru hu-
nu hiss edi rəm. Hər bir 
əsə rin də atam la bir gə 
ya şa dı ğı mız gün lə rin 
müx tə lif se vinc li an la rı nı 
xa tır la yı ram. Özüm də 
mu si qi çi ol du ğum üçün 
mə nim bü tün yad da şım 
ata mın ya ra dı cı lı ğı və 
not la rı ilə sıx bağ lı dır. 
Hər bir əsər səs lə nən də 
mən qey ri-ix ti ya rı hə min 
əsər ya zı lan za man baş 
ve rən ha di sə lə ri, ya şa-
nı lan gü nün xa ti rə si ni 

bü tün vü cu dum la hiss edi rəm. 

– Ötən il anım təd bi rin də qeyd 
et miş di niz ki, hər han sı bir cid di 
mə sə lə də hə mi şə ata nız la məs-
lə hət lə şər di niz. Öv lad la rı na ən 
çox nə yi məs lə hət bi lər di?
– Əl bət tə. Biz hər za man ata mın 

məs lə hət lə ri ni din lə yər dik. Atam 
da xi lən o qə dər ali cə nab in san 
idi ki, oğ lu nu da, qı zı nı da özü nə 
dost ki mi yük sək tu tur du. Biz dü-
şü nür dük ki, atam la hər möv zu da 
da nı şıb məs lə hət ala bi lə rik. Bu, 
ailə də çox va cib şərt dir. Anam da 
bi zim lə açıq idi. Məs lə hət lə ri ni də 
tə kid lə ver məz di lər. Atam məs lə-
hə tin də hər za man yol gös tə rər di. 
Bu möv zu da av to ri tar de yil, hər 
za man dost ca sı na ya na şır dı mə-
sə lə yə. Ümu miy yət lə, bu məs lə-
hət lə rin ço xu bi zim təh si li miz və 
mu si qi alə min də ye ri miz lə bağ lı 
idi. Mə sə lən, qar da şım Cə mil caz 
yo lu ilə ge dir di. Atam bu nu gö rür-
dü və heç vaxt de mir di ki, sən mə-
nim yo lum la get və klas sik mu si qi 
ilə məş ğul ol və s. 

– Fik rət Əmi ro vun ya ra dı cı lı ğı-
nın məh sul dar il lə rin də mu si qi 
sa hə sin də di gər ko ri fey sə nət-
kar lar Qa ra Qa ra yev, Cöv dət 
Ha cı yev və di gər im za lar var 
idi. Sə nət mü ba hi sə lə ri, ya xud 
fi  kir mü ba di lə lə ri olur du mu?
– Onun dost la rı, həm kar la rı ilə 

çox lu fo to la rı var. Mən bil di yim 
qə dər, həm kar la rı ilə bir-bir lə ri ni 
çox gö zəl an la yır dı lar. Bi lir di ki, 
özü də məş hur dur və qar şı sın da 
olan həm ka rı da məş hur dur. Hə-
rə si nin öz yo lu var idi. Ali cə nab 
sə nət adam la rı heç vaxt bir-bi ri ilə 
mü ba hi sə et məz. Bəl kə də ürək-
lə rin də nə sə ol sa da, am ma heç 
vaxt açıq şə kil də bü ru zə ver mə-
di lər. Şa hi di ol du ğum söh bət lər də 
on lar yal nız sə nət dən da nı şar-
dı lar. Əgər be lə bir cid di nüans-
lar olub sa da, hə min söh bət lər 
Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın ic las la rın-
da, mü za ki rə lər də baş ve rər di. 

Ev də isə dost la rı ilə öz mu si qi lə ri 
və əsər lə ri ni mü za ki rə edər di lər. 
Atam ki mə sə qib tə edir di, ya kim-
sə ona, bu nu de mək bir az ab-
surd olar. Çün ki o, hə lə gənc ikən 
bir sı ra yük sək mü ka fat la ra la yiq 
gö rül müş dü.

–  Da hi bəs tə ka rın yo lu nu siz, 
qar da şı nız Cə mil Əmi rov la ya-
na şı, qı zı nız Nəz rin Əfən di ye-
va da da vam et di rir. Bəl kə bir 
qə dər Nəz ri nin fəaliy yə tin dən 
da nı şaq...
– Nəz ri nin uşaq yaş la rın dan 

mu si qi yə hə və si var dı. O özü bu 
hə və si ni ba ba sı ilə əla qə lən di-
rir. Mu si qi təh si li ni Ba kı da Bül bül 
adı na Or ta İx ti sas Mu si qi Mək-
tə bin də piano üz rə Ali yə Əli ye-
va nın sin fi n də alıb. 1995-ci il də 
Brüs sel Kral Kon ser va to ri ya sı na 
qə bul ola raq pro fes sor Yev ge ni 
Mo gi levs ki nin sin fi n də oxu yub. 
2001-ci il də kon ser va to ri ya nı ilk 
azər bay can lı ola raq piano ix ti-
sa sı üz rə fərq lən mə dip lo mu ilə 
bi ti rib. Bey nəl xalq aləm də ba ba-
sı nın ir si nin ta nı dıl ma sın da da 
la yi hə lər lə çı xış edir. 2017-ci il də 
Nəz rin  tə rə fi n dən ya ra dı lan “Ma-
nest ri” ad lı trionun “Esp rit no ma-
des” ad lı kom pakt-dis kin də Fik rət 
Əmi ro vun əsər lə ri də yer alıb. O 
həm də 2019-cu il də Brüs sel də 
qey diy yat dan keç miş Fik rət Əmi-
rov Bey nəl xalq As so siasi ya sı nın 
pre zi den ti dir. Bu ilin sent yabr 
ayın da Bel çi ka da as so siasi ya 
tə rə fi n dən Fik rət Əmi ro vun 100 
il lik yu bi le yi nə həsr olun muş mu-
si qi li-ədə bi təd bir ke çi ri lib. Təd-
bir də “Ma nest ri” triosu tə rə fi n dən 
bəs tə ka rın əsər lə ri Ni za mi Gən-
cə vi nin fran sız di li nə tər cü mə 
olun muş bə dii nü mu nə lə rin dən 
par ça la rın mü şa yiəti ilə təq dim 
edi lib və bu sin tez bel çi ka lı lar 
tə rə fi n dən rəğ bət lə qar şı la nıb. 
Müx tə lif əsr lər də ya şa mış iki da-
hi azər bay can lı nın söz və mu si-
qi ir si nin bir ge cə də səs lən mə si 
mə də niy yə ti mi zin zən gin ta ri xi ni 
və müasir li yi ni, elə cə də özü nə-
məx sus lu ğu nu gös tər miş ol du.

– Bil di yim qə dər, ata nı zın əsər-
lə ri nin not ya zı la rı nın bə zi lə ri 
Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu-
ze yin də dir. Ümu miy yət lə, əsas 
ar xiv ne cə qo ru nur?
– Ata mın ar xi vi qar da şım Cə-

mil Əmi rov da dır və qo ru nub sax-
lan ma sı nı o hə ya ta ke çi rir.

– Ma raq lı mü sa hi bə yə gö rə tə-
şək kür edi rəm. 
– Mən də diq qə tə gö rə qə ze ti-

ni zə min nət da ram.
L.Azəri

“Xalq musiqisini dərindən bilməsi
Fikrət Əmirovun yaradıcılıq uğurunun əsas amili idi”

Sevil Əmirova: “Atam hiss etsəydi ki, övladlarında musiqiyə
həvəs yoxdur, heç vaxt musiqi təhsilimizdə təkid etməzdi”

Gə lə cə yi gö rən idi. 

– Mu si qi dən sa va yı bir hob bi si 
var dı mı?

və av to bioq ra fi k əsər lə ri se vir, 
müx tə lif xalq la rın mə də niy yə ti 
ilə ma raq la nır dı. 

– Bi li rik ki, ata nız II Dün ya mü-
ha ri bə sin də iş ti rak edib. Heç 
mü ha ri bə ilə bağ lı xa ti rə lə rin-
dən ailə si nə da nı şar dı mı?

vaxt lar da ya ra lan ma sı, ağır 
şə raiti, xəs tə li yi və s. onun hə-

“Atamın ölümündən 38 
il keçib. Mənim üçün 

Fikrət Əmirov musiqidə 
yaşayır. Musiqilərində 

atamın ruhunu hiss edirəm. 
Hər bir əsərində atamla 
birgə yaşadığımız günləri 

xatırlayıram”

“Qurama” kitabının təqdimatı olub

Bu ilin iyul-av qust ay la rın da “İçə ri şə hər” 
Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda rə si, 
Mə də niy yət Na zir li yi, Elm və Təh sil Na-
zir li yi və Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin 

təş ki lat çı lı ğı ilə öl kə miz də ilk də fə ola raq 
Mil li Qu ra ma Fes ti va lı ke çi ri lib.

Fes ti va lın ye ku nu ola raq “Qu ra ma” ad lı ki tab 
ər sə yə gə ti ri lib. Azər bay can və in gi lis dil lə rin-
də ha zır la nan ki ta bın müəl li fi  “İçə ri şə hər” Mu zey 
Mər kə zi nin di rek to ru, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru Əmi nə Mə li ko va dır. 

No yab rın 22-də Şir van şah lar Sa ra yı Komp lek-
sin də ki ta bın təq di ma tı və fes ti va la həsr olun muş 
sər gi nin açı lı şı olub.

Mə ra sim də “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq 
Qo ru ğu İda rə si nin (DTMQ) İda rə He yə ti nin səd ri 
Şa hin Se yid za də, ki ta bın ər sə yə gəl mə si nə dəs tək 
ve rən BP şir kə ti nin Xə zər re gionun da kom mu ni ka-
si ya və xa ri ci əla qə lər üz rə vit se-pre zi den ti Bəx ti-
yar As lan bəy li, Mil li Məc li sin de pu ta tı Sol tan Məm-
mə dov, məş hur fo to jur na list Re za De qa ti  çı xış 
edib lər. Çı xış lar da qu ra ma sə nə ti nin ta ri xin dən, bu 
sə nət nö vü nün təb li ği is ti qa mə tin də gö rü lən təd bir-
lər dən, fes ti va lın əhə miy yə tin dən bəhs olu nub.

Əmi nə Mə li ko va ki tab haq qın da mə lu mat ve rib. 
Qeyd olu nub ki, ki tab öl kə miz də ki müx tə lif mu zey-
lə rin fond la rın da, elə cə də şəx si kol lek si ya lar da 

sax la nı lan qu ra ma kom po zi si ya la rı haq qın da fo to-
şə kil lər və mə lu mat lar əsa sın da ha zır la nıb.

BP-nin Xə zər re gionun da kom mu ni ka si ya və 
xa ri ci əla qə lər üz rə vit se-pre zi den ti Bəx ti yar As-
lan bəy li de yib: “Azər bay ca nın sə nət kar lıq mə də-
niy yə tin də özü nə məx sus ye ri olan bu ecaz kar mil-
li sə nət nü mu nə si nin təb li ği nə dəs tək ol maq dan 
məm nu nuq. Qu ra ma sə nə ti öl kə nin bü tün böl gə-
lə rin də möv cud dur və bu sə nət nö vü ilə əsr lər ön-
cə məş ğul olub lar. Ümid edi rik ki, bu gün təq dim 
olu nan ki tab və açı lı şı nı et di yi miz sər gi Azər bay-
ca nın mə də ni ir si nin bu qə dim və rən ga rəng bə-
dii nü mu nə si nin da ha ge niş audi to ri ya tə rə fi n dən 
öy rə nil mə si nə və araş dı rıl ma sı na kö mək edə cək”.

Son ra təd bir iş ti rak çı la rı sər gi ilə ta nış olub lar.

Bu il Azər bay can la Ma ca-
rıs tan ara sın da dip lo ma tik 
əla qə lə rin qu rul ma sı nın 
(27 ap rel 1992) 30 il li yi dir. 

Bu mü na si bət lə Ma ca rıs ta nın öl-
kə miz də ki sə fi r li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə no yab rın 22-də Bey nəl xalq Mu-
ğam Mər kə zin də təd bir ke çi ri lib.

Sə fi r Ta maş Tor ma çı xı şın da 
bil di rib ki, ötən il sə fi r lik “MOI 

Group” Azər bay can”, “Nar gis” 
Fon du və “Nar gis” jur na lı ilə bir-
lik də xey riy yə kon ser ti və yar-
mar ka təş kil edib: “Təd bir dən 
top la nan və sait Küb ra Fə rə co va 
adı na El mi Təd qi qat Pe diat ri-
ya İns ti tu tu Uşaq Reabi li ta si ya 
Mər kə zi nə xü su si ava dan lıq la rın 
alın ma sı na sərf olu nub. Bu gün 
məhz bu kol lek ti vin əmək daş la rı 
bi zim təd bi rin qo naq la rı dır”.

Dip lo mat həm çi nin Azər bay-
can la Ma ca rıs tan ara sın da kı mə-
də ni əmək daş lıq dan söz açıb və 
Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də 
ma car mu si qi çi lə ri nin də fə lər lə çı-
xış et di yi ni vur ğu la yıb. Təd bir də 
“MOl Group” Azər bay can” şir kə-
ti nin ic ra çı di rek to ru Atil la Som fai 
çı xış edə rək qu rum tə rə fi n dən öl-
kə miz də real laş dı rı lan müx tə lif la-
yi hə lər ba rə də mə lu mat ve rib. 

Çı xış lar dan son ra “Nar gis” 
Fon du nun ic ra çı di rek to ru Nər-
min İb ra him bəy li nin də iş ti ra kı ilə 
El mi Təd qi qat Pe diat ri ya İns ti tu-
tu Uşaq Reabi li ta si ya Mər kə zi nin 
bir qrup əmək da şı na tə şək kür na-
mə lər təq dim olu nub. 

Rəs mi his sə dən son ra ma car 
mu si qi çi lə ri nin ifa sın da kon sert 
proq ra mı təq dim olu nub. Nor bert 
Kael (piano), Pe ter Olah (bas) və 
And ras La ka tos dan (na ğa ra) iba-
rət trio ma raq lı caz proq ra mı ilə 
çı xış edib. 

Lalə

Azərbaycan-Macarıstan diplomatik əlaqələrinin
30 illiyi konsertlə qeyd edilib
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son nəfəsinəcən döyüşdü...
Öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü nün bər pa olun ma sı və şan lı Zə fər lə 
ba şa ça tan 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri haq qın da 
mə lu mat ver mə yə da vam edi rik. Bu də fə baş ley te nant Cey-
hun Əy yu bov ba rə də söz aça ca ğıq. 

Cey hun Sa va lan oğ lu Əy yu bov 1992-ci il 
av qus tun 16-da Yev lax şə hə rin də ana dan 

olub. Yev lax şə hər Q.Məm mə dov adı-
na 4 say lı tam or ta mək təb də təh sil 

alıb. Ki çik yaş la rın dan hərb çi pe şə-
si nə hə vəs gös tə rib. 2007-2010-
cu il lər də C.Nax çı vans ki adı na 
Hər bi li sey də, 2010-2014-cü 
il lər də isə Hey dər Əli yev adı na 
Azər bay can Ali Hər bi Mək tə bin-

də mo toatı cı ix ti sa sı üz rə təh sil 
alıb. Ley te nant rüt bə si ilə Daş kə-
sən və To vuz ra yon la rın da kı N say lı 
hər bi his sə lər də xid mət edib. Uğur-
lu xid mə ti nə gö rə müx tə lif me dal 

və fəx ri fər man lar la təl tif olu nub.
2020-ci il sent yab rın 27-də baş-

la nan Və tən mü ha ri bə sin də həm lə 
bö lü yü nün ko man di ri ki mi dö yü-
şə yol la nır. Mü ha ri bə nin ilk gü nü 
Mu rov dağ is ti qa mə tin də dö yüş lər 
za ma nı şə ha də tə yük sə lir. Cey hu-
nun nə şi ni bir müd dət neyt ral əra-
zi dən gö tür mək müm kün ol mur. 
Okt yab rın 12-də Yev lax şə hər 
Şə hid lər xi ya ba nın da tor pa ğa 
tap şı rı lır. Öl kə baş çı sı nın mü va-
fi q sə rən cam la rı ilə Cey hun Əy-

yu bov ölü mün dən son ra 3-cü də rə cə li “Rə şa dət” or de ni, “Və tən 
uğ run da”, “İgid li yə gö rə” və “Kəl bə cə rin azad olun ma sı na gö rə” 
me dal la rı ilə təl tif olu nub.

Şə hi din ana sı Ar zu Əy yu bo va Cey hu nun hə lə mək təb il lə rin dən 
hər bə ma raq gös tər di yi ni qeyd edir: “9-cu si nif də oxu yur du. Bir 
gün evə se vin cək gəl di. De di ki, Cəm şid Nax çı vans ki adı na Hər bi 
li sey dən gə lib, adı mı o mək tə bə yaz maq is tə yir lər, nə məs lə hət 
gö rür sən? Mən də ra zı lıq ver dim... Ona Cey hun adı nı da yı sı qoy-
muş du. Da yı sı, de mək olar ki, onun la nə fəs alır dı. Ürə yi bu it ki yə 
döz mə di. Cey hun şə hid olan dan 3 ay son ra qar da şım və fat et di. 
On dan bir ne çə gün son ra isə ata mı itir dik. Cey hu nun şə hid lik zir-
və si nə ucal ma sın dan bir ne çə ay son ra isə di gər oğ lu mun öv la dı 
dün ya ya gəl di. Şə hid qar da şı nın adı nı oğ lu na ver di”.

Şə hi din ata sı Sa va lan Əy yu bov bil di rir ki, dö yüş yol daş la rı nın 
de di yi nə gö rə, Cey hun bö yük hə vəs lə vu ru şub. Aya ğın dan ya-
ra lan sa da, özü ya ra sı nı sa rı ya raq dö yü şü da vam et di rir. Son ra 
bə də ni nin sol na hi yə sin dən də ya ra alır. La kin ye nə də dö yü şür. 
Hət ta ya ra lı əs gər lə ri ni dö yüş mey da nın dan çı xa rır. Bu za man 
mən fur düş mə nin snay per gül lə si nə tuş gə lə rək şə hid olur.

Ba cı sı Xa nım Əy yu bo va qar da şı Cey hun la fəxr et di yi ni de yir: 
“Cey hun mə nə həm qar daş, həm də ata olub. Şə hid ol maq onun 
ən bö yük ar zu su idi. Mə nə de yir di ki, şə hid lik zir və si nə yük səl-
mək hər in sa nın işi de yil. Al lah hər kə sə o zir və ni nə sib et mir. Mən 
fəxr edə rəm ki, şə hid ola ram. Yax şı de yib lər, niy yə tin ha ra, mən zi lin 
ora. Qar da şım öz ar zu su na çat dı, is tə di yi o zir və yə yük səl di”.

Cey hu nun qar da şı Mir ka zım məhz onun hərb sa hə si ni seç mə si-
nə gö rə hərb çi ol du ğu nu de yir: “Hər bi li sey də oxu yan za man onu 
hər bi for ma da gör düm. Bu za man hər bə is tə yim ya ran dı. Mən də 
Ali Hər bi Mək tə bə qə bul olun dum.

To vuz dö yüş lə ri za ma nı Mil li Qəh rə man, ge ne ral-ma yor Po lad 
Hə şi mo vun şə hid ol ma sı Cey hu nu çox sar sıt mış dı. O, mə nim lə 
da nı şan da bir gün düş mən dən Mil li Qəh rə ma nı mı zın qi sa sı nı ala-
ca ğı nı de miş di. Və tən mü ha ri bə sin dən xey li müd dət əv vəl Po lad 
Hə şi mov Cey hu nun xid mət et di yi Daş kə sən ra yon N say lı hər bi 
his sə sin də olub. O, Cey hu na gə lə cək də mü ha ri bə olar sa, han sı 
is ti qa mət dən irə li lə mək la zım ol du ğu nu bil di rib. Və tən mü ha ri bə si 
baş la yan za man Cey hun və ko man di ri ol du ğu bö lük it ki ver mə-
dən məhz Po lad Hə şi mo vun de di yi is ti qa mət də irə li lə yib lər”.

Cey hu nun bö yü dü yü evin qar şı sın da xa ti rə löv hə si vu ru lub. 
Həm çi nin təh sil al dı ğı or ta mək tə bin si nif otaq la rın dan bi ri nə onun 
adı ve ri lib. 28 ya şın da şə ha də tə ye tən Cey hun dan ge ri yə qa lan 
tək cə za bit po qon la rı, müx tə lif dip lom lar və təl tifl  ər de yil, həm də 
nə sil lə rə ör nək ola caq şə rəfl  i ömür və dö yüş yo lu dur.

Al lah rəh mət elə sin.
Nurəddin

Qarabağı azad görmək arzusu ilə yaşayırdı...
“Kəş fiy yat or du nun gö rən 
gö zü dür. Məq sə di miz hər bi 
qul luq çu lar dan pe şə kar 
kəş fiy yat çı ye tiş dir mək-
dir. Mən fəxr edi rəm ki, 
kəş fiy yat çı yam”. 

Bu fi  kir lər Və tən mü ha ri bə-
si nin şə hid ma yo ru, kəş fi y-
yat çı El çin Man su ro va məx-
sus dur. Bu gün qəh rə man 
dö yüş çü nün do ğum gü nü dür. 

El çin El şən oğ lu Man su-
rov 25 no yabr 1984-cü il də 
Yar dım lı nın Kü rək çi kən din-
də dün ya ya göz açıb. Kənd 
mək tə bi ni ba şa vu rub Hey-

dər Əli yev adı na Ali Hər bi Mək tə bə da xil olur. 2003-cü il də təh si-
li ni bi ti rib bir müd dət Si lah lı Qüv və lə rin tə lim mər kə zin də xid mət 
edir. Da ha son ra To vuz, Mu rov da, Fü zu li böl gə lə rin də düş mən lə 
tə mas xət tin də düz 13 il xid mət apa rır. Qorx maz kəş fi y yat çı ən 
çə tin tap şı rıq lar dan üzüağ qa yı dır. 2016-cı ilin Ap rel dö yüş lə rin də 
də qəh rə man lıq la dö yü şür. Rüt bə yə, şöh rə tə, ada can at ma yan, 
sa də ko man dir ola raq za bit və əs gər lə rin se vim li si nə çev ri lir. Xid-
mət il lə ri ər zin də 6 me da la la yiq gö rü lür.

An caq El çin Man su rov Qa ra ba ğı azad gör mək is tə yi ilə nə fəs 
alır dı. İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si baş la yan da 24 nə fər lik kəş fi y-
yat çı qru pu ilə ye nə ön sı ra da, qay nar nöq tə lər də idi. Dö yüş baş-
la nan za man bir ne çə saat ər zin də er mə ni fa şist lə ri ni məhv edə-
rək üç mü hüm pos tu ələ ke çi rir lər. On la rın ikin ci hü cu mu za ma nı 
isə cə mi 45 də qi qə ər zin də iki er mə ni qru pu dar ma da ğın olu nur, 
st ra te ji əhə miy yət li da ha iki pos t düş mən dən tə miz lə nir. 

İgid komandir ta be li yin də ki qrup dan ay rı lıb düş mən böl mə lə-
ri nin yer ləş di yi də rin lik lə rə tək ba şı na da xil olur. On lar la düş mən 
əs gə ri ni məhv edir. Ge ri qa yı dan za man düş mən snay pe ri nə tuş 
gə lir. El çin Man su rov elə mü ha ri bə nin ilk gü nü – sent yab rın 27-də 
Fü zu li əra zi sin də şə ha də tə qo vu şur. Ancaq cə na zə si okt yab rın 
11-də dö yüş mey da nın dan gö tü rü lür, Ba kı da II Fəx ri xi ya ban da 
bö yük iz di ham la tor pa ğa tap şı rı lır. 

Döv lət baş çı sı nın sə rən cam la rı ilə El çin Man su rov ölü mün dən 
son ra “Və tən Mü ha ri bə si Qəh rə ma nı” adı na, “Və tən uğ run da”, 
“İgid li yə gö rə”, həm çi nin Fü zu li və Xo ca vən din azad olun ma sı na 
gö rə me dal la rı na la yiq gö rü lüb. 

Zəfər Orucoğlu
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Ustadlıq missiya olanda...
Tanınmış jurnalist Şakir Yaqubov haqqında kitab çapdan çıxıb

Us tad. Bu kəl mə nin ağır-san ba lı nı dərk edən lər onu hər 
ya zıb-ya ra da na aid et məz lər. Us tad lıq şəx sin özü nün il-
lər lə çək di yi zəh mə tin, or ta ya qoy du ğu nü mu nə nin, bir də 
is te da dı nın sa yə sin də ya ra nır. Hə lə bu da us tad lıq ün va nı 

üçün ye tər li de yil, gə rək ta nın dı ğın mü hit sə ni be lə qə bul edə. 
Həm sağ lı ğın da, həm də ya şa mın dan son ra us tad ki mi xa tır lan-
maq çox la rı nın ar zu su, an caq hər kə sə nə sib ol ma yan zir və dir...

Bu gün lər də Azər bay can mət-
buatı nın ta nın mış nü ma yən də-
si, jur na list, re dak tor, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Şa kir Ya qu bov 
(1951-2022) haq qın da ki tab işıq 
üzü gö rüb: “Us tad lıq mis si ya sı”. 
Adı ilk an da ca oxu cu ya cid di bir 
me saj ötü rür: “us tad lıq” və “mis-
si ya”! Bir qə ləm ada mı nın ta-
le yin də bu iki sö zün, an la yı şın 
bir lə şib onun adı na, mö hü rü nə 
çev ril mə si, doğ ru dan da, xoş-
bəxt lik dir. Şa kir Ya qu bov həm-
kar la rı, zi ya lı dost la rı tə rə fi n dən 
məhz be lə xa rak te ri zə olu nur.

Nəş rin tər tib çi lə ri jur na list lər 
Mü səl lim Hə sə nov, El şən Əli yev 
və Sü ley man Qa ra dağ lı dır. Ki tab-
da us tad jur na list haq qın da ta-
nın mış zi ya lı lar və həm kar la rı nın 
son il lər, elə cə də onun və fa tın-
dan son ra mət buat sə hi fə lə rin də 
dərc olu nan ya zı la rı top la nıb.

Mil lət və ki li, aka de mik Ra fael 
Hü sey nov “Gö zü mün önün dən 
get mə yən fo to” ad lı ya zı nı Ş.Ya-
qu bo vun və fat xə bə ri ni (15 okt-
yabr) eşi dən ki mi qə lə mə alıb. 
Aka de mik ya zır: “Şa kir Ya qu-
bo vu bir jur na list ola raq sə ciy-
yə lən di rən baş lı ca cə hət gə rək 
olan təq dir də is tə ni lən möv zu-
da, is tə ni lən həcm də və us ta-
ca ya za bil mə si idi. Za tən, əsl 
qə zet çi elə bu de mək dir. La kin 
ic ti mai-si ya si pa lit ra dan tut muş 
port ret oçerk lə rə və adi xə bə rə-
dək hər tür lü ya zı nı mə ha rət lə 
və ope ra tiv şə kil də or ta ya qoy-
ma ğa daim ha zır ol sa da, id man 
jur na lis ti ka sı na, il lah da, fut bo la 
mey li məx su si idi. Fut bo lu in di-
si və bü tün ta ri xi ilə həm yax-
şı bi lir di, həm də bu möv zu da 
qə şəng ya zır dı... Şa ki ri gə rək 
çox da nış dı ray dı lar, ya zay dı lar, 

çün ki o, mət buatı mı zın bir ne-
çə qay nar oni li nin son də rə cə 
ma raq lı tə fər rüat la rı nı yad da şı 
və si nə sin də da şı yan, həm də 
bu haq da iş tah la, cəl be di ci lik lə, 
doy ma dan da nı şa bi lən həm-
söh bət idi...”. 

El şən Əli yev ma hir pub li sis tin 
sağ lı ğın da – 70 il li yi mü na si bə ti-
lə qə lə mə al dı ğı “Us tad lıq mis si-
ya sı” ad lı mə qa lə də Ş.Ya qu bo vu 
“jur na lis ti ka mı zın tə mən na sız 
fə daisi” ki mi sə ciy yə lən di rir. Bil-
di rir ki, o, bü tün hə ya tı nı – ön cə 
sağ lam lı ğı nı, doğ ma la rı qar şı-
sın da kı bor cu nu bu pe şə yə qur-
ban ver di yi ba rə də eti ra fın da 
nə qə dər sə mi mi dir sə, ki şi ki mi 
ya şa dı ğı qə zet çi lik və na şir lik 
hə ya tın da heç ki min ya nın da gö-
zü köl gə li ol ma dı ğı nı və be lə bir 
ömür yo lu nu ye nə əv vəl dən-axı-
ra can ge də bi lə cə yi ni de yən də 
də bir o qə dər qə tiy yət li və qü-
rur lu dur.  

“O, yaz ma ğı yox, ne cə yaz-
ma ma ğı öy rə dir di” ad lı ya zı sın-
da Mü səl lim Hə sə nov mər hum 
qə ləm sa hi bi nin pe şə kar lıq və 
prin si pial lı ğı nı xü su si vur ğu la-
yır. Onun “Yad da şı mın kün cün-

dən...” ki ta bın dan bəhs edən 
müəl lif ya zır: “Şa kir Ya qu bo-
vun bu ki ta bı da, di gər pub li sis-
tik ki tab la rı ki mi, ye ni yaz ma ğa 
baş la yan, ta le yi ni jur na lis ti ka ya 
bağ la maq da qə rar lı olan gənc lər 
üçün əsl mün tə xə bat dır, “ne cə 
yaz maq” və “ne cə yaz ma maq” 
sual la rı na ca vab dır...”.

“Unu dul maz Şa kir Ya qu bo vun 
əbə di sə fə ri nə epi loq” qey di ilə 
“Şu şa” nəş riy ya tın da çap olu nan 
“Us tad lıq mis si ya sı” ki ta bın da 
həm çi nin mil lət və ki li, pro fes sor 
Anar İs gən də rov, jur na list lər Sü-
ley man Qa ra dağ lı, İm ran Bə dir-
xan lı, Hik mət Sa bi roğ lu və baş-
qa la rı nın ya zı la rı yer alıb.

F.Yunisli

Türk xalq la rı nın ta ri xin də 25 no yabr əla mət dar gün sa yı lır. 
Çün ki bu gün türk lə rin qə dim ya zı mə də niy yə ti nin möv-
cud lu ğu nun sü bu ta ye ti ril di yi bə yan olu nub. Da ni mar ka lı 
ta nın mış alim Vil helm Tom sen 1893-cü il də ilk də fə qə dim 

türk lə rin Or xon və Ye ni sey daş ki ta bə lə ri ni oxu yub. O, bu nun la 
da tür ko lo gi ya ta ri xin də qə dim türk əlif ba sı nı oxu yan ilk alim 
ki mi qa lır. Bu il təd qi qat çı nın ana dan ol ma sı nın 180 il li yi dir.

Vil helm Lüd viq Pe ter Tom sen 
1842-ci il də Da ni mar ka nın pay-
tax tı Ko pen ha gen də dün ya ya 
göz açıb. Mək təb li vaxt la rın dan 
xa ri ci dil lə rə ma raq gös tə rib. Or ta 
mək tə bi bi tir dik dən son ra Ko pen-
ha gen Uni ver si te ti nin Fi lo lo gi-
ya fa kül tə si nə da xil olur. Bu ra da 
mü qa yi sə li dil çi li yi, ha be lə ərəb, 
is pan, rus, fi n və ma car dil lə ri ni 
öy rə nir. “Ger man dil lə ri nin fi n-
lapp dil lə ri nə tə si ri” ad lı ilk el mi 
əsə ri ni ya zır. Ki tab el mi ic ti maiy-
yət tə rə fi n dən ma raq la qar şı la nır. 
Alim bu əsə rin də qə dim də Şər qi 
ger man lar da klas sik qot di lin dən 
da ha qə dim bir ləh cə nin möv cud 
ol du ğu nu bil di rir. Müəl li fi n təd qi-
qa tı 1879-cu il də in gi lis və al man 
dil lə ri nə tər cü mə olu nur. Elə bu 
əsə rə gö rə də V.Tom sen Ber lin 
Aka de mi ya sı nın mü ka fa tı na la yiq 
gö rü lür, hə min il Da ni mar ka Kral 
Aka de mi ya sı na üzv se çi lir. Alim 
1887-1913-cü il lər də Ko pen ha-
gen Uni ver si te tin də pro fes sor ki-
mi fəaliy yət gös tə rir.

V.Tom se nin el mi fəaliy yə tin-
də qə dim türk ya zı lı abi də lə ri nin 
öy rə nil mə si mü hüm yer tu tur. O, 
öm rü nün son 7 ili ni ar dı cıl ola-
raq bu sa hə yə yö nəl dir. Onu da 
de yək ki, XIX əs rin 90-cı il lə ri nin 
əv vəl lə ri nə dək qə dim türk ya zı-
lı abi də lə ri nin aş kar edil mə si və 
mətn lə rin nəş ri sa hə sin də xey li 

iş gö rül sə də, bu ya zı la rın sir ri-
ni açan ol ma mış dı. Təd qi qat çı 
1892-ci il də bu ya zı la rın təd qi-
qi nə baş la yır. İki Or xon abi də si-
nin mətn lə ri üzə rin də iş apa rır. 
İlk ola raq ki ta bə lər də ki sə tir lə rin 
yu xa rı dan aşa ğı ya doğ ru ol du-
ğu nu, sə tir sı ra la rı nın isə sağ-
dan so la dü zül dü yü qə naəti nə 
gə lir. Abi də lər də ki əlif ba nın isə 
38 işa rə dən iba rət ol du ğu nu 
və söz lə rin bir-bi rin dən iki nöq-
tə ilə ay rıl dı ğı nı müəy yən edir. O, 
1893-cü il də apar dı ğı araş dır ma-
la ra dair mət buat da dərc et dir di-
yi “İlk mə lu mat”ın da ya zır: “İlk iş 
ola raq sait lər üçün xü su si işa rə-
lə rin olub-ol ma dı ğı nı və han sı la-
rı nın da ola bi lə cə yi ni araş dır dım 
və uğu ra çox asan nail ol dum”. 

Son ra kı mər hə lə də ali min bü-
tün səy lə ri hərfl  ə rin səs də yə ri ni 
müəy yən et mə yə yö nə lir. Onun 
aş kar et di yi ilk hərf “ı-i” sait lə ri ni 
bil di rən işa rə olur. V.Tom sen ki-
ta bə lə rin di li nin türk cə ol du ğu nu 
müəy yən edir. 1893-cü il no yab rın 
5-də mətn lər dən “tan rı” sö zü nü 
oxu ma ğa nail olur. Son ra “Kül ti-
gin” adı nı müəy yən edir. Hə min il 
no yab rın 25-də uzun ax ta rış la rın 
nə ti cə si ola raq bir saat ər zin də 
bü tün əlif ba nı tam şə kil də oxu-
yur. De kab rın 15-də Da ni mar ka 
Kral Aka de mi ya sı nın ic la sın da 
Or xon-Ye ni sey ki ta bə lə ri nin açı lı-

şı haq qın da mə ru zə ilə çı xış edir. 
V.V.Rad lov Sankt-Pe ter burq da, 
Ru si ya Elm lər Aka de mi ya sı nın ic-
la sın da V.Tom se nin kəş fi  nə is ti na-
dən Kül ti gin abi də si nin tər cü mə si-
ni təq dim edir. Bu işin mü hüm lü yü 
nə zə rə alı na raq Elm lər Aka de mi-
ya sı tər cü mə nin ço xal dı lıb ilk təc-
rü bə ki mi müx tə lif el mi cə miy yət-
lə rə gön də ril mə si nə ica zə ve rir. 
İlk nüs xə V.Tom se nə gön də ri lir. 
1894-1895-ci il lər də “Mon qo lus ta-
nın qə dim türk ya zı la rı” se ri ya sın-
dan da ha üç əsər nəşr et di ri lir.

Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru Elb rus Əzi zov araş-
dır ma sın da ya zır ki, 1896-cı il də 
Hel sin ki də V.Tom se nin “Açıl mış 
Or xon ki ta bə lə ri” əsə ri nəşr edi-
lir. İki his sə dən iba rət olan araş-
dır ma nın bi rin ci his sə si “Əlif ba” 
ad la nır. Bu ra da Or xon-Ye ni sey 
ya zı la rı nın əlif ba sı, sait lə ri və sa-
mit lə ri ifa də edən işa rə lər, on la rın 
iş lən mə xü su siy yət lə ri ge niş təh lil 

olu nub. Ya zı lar da kı iki nöq tə-
nin iş lən mə qay da la rı də qiq lik lə 
izah edi lib. Bu his sə də qə dim 
türk əlif ba sı nın mən şə yi mə sə-
lə si də araş dı rı lıb. Əsə rin ikin ci 
his sə sin də müəl li fi n qə dim türk 
ta ri xi ilə əla qə dar təd qi qa tı, fi n 
at la sın da kı bi rin ci və ikin ci abi-
də lə rin mətn lə ri nin transk rip si-
ya sı, fran sız di li nə tər cü mə si, 
mətn və tər cü mə yə dair izah lar 
və nə ha yət, ad la rı, möv zu la rı, 
türk söz lə ri ni və qram ma ti ka-
nı əha tə edən in deks ve ri lib. 
V.Tom sen Kül ti gin abi də sin də ki 
çin cə mət nin E.H.Par ker tə rə-
fi n dən in gi lis cə yə tər cü mə si ni 
də öz əsə ri nə da xil edib.

Qə dim ya zı la rı oxu maq da bö-
yük şöh rət qa za nan alim Ma ca-

rıs ta nın Nad sent mik loş kən din də 
ta pı lan pe çe neq abi də lə rin də də 
təd qi qat apa rıb. Müx tə lif qab lar 
üzə rin də ki yu nan və qə dim türk 
hərfl  ə ri ilə olan ya zı la rı oxu yub.

V.Tom se nin 1924-cü il də al-
man di lin də nəşr olun muş “Mon-
qo lus ta nın qə dim türk ya zı la rı” 
ad lı əsə ri bö yük ali min qə dim 
türk abi də lə ri nin öy rə nil mə si 
sa hə sin də ço xil lik əmə yi nin ye-
ku nu he sab olu nur. 1926-cı il də 
Ba kı da I Tür ko lo ji Qu rul tay ke-
çi ri lər kən tür ko lo gi ya ya bö yük 
töh fə lər ve rən bu gör kəm li ali min 
xid mət lə ri bir da ha ya da sa lı nır. 
O, qu rul ta yın rə ya sət he yə ti nə 
fəx ri üzv se çi lir.

Tür ko lo gi ya ta ri xin də si lin məz 
iz qo yan Vil helm Tom sen 12 may 
1927-ci il də Ko pen ha gen də və-
fat edib.

Savalan Fərəcov

No yab rın 22-də Mil li Ki tab xa-
na da gör kəm li Azər bay can 
bəs tə ka rı, Xalq ar tis ti, Döv lət 
mü ka fa tı laureatı, tək ra ro lun-
maz me lo di ya lar müəl li fi Emin 
Sa bi toğ lu nun (1937-2000) 85 
il li yi mü na si bə ti lə “Emin Sa bi-
toğ lu. Bib lioq ra fi ya” ki ta bı nın və 
“Emin Sa bi toğ lu. So na ti na” not 
məc muəsi nin təq di ma tı olub.

Bib lioq ra fi  ya nın tər tib çi si Xey-
ran sa Ab ba so va, el mi re dak to-
ru Əmək dar mə də niy yət iş çi si, 
pro fes sor Kə rim Ta hi rov, ön sö-
zün müəl li fi  Xalq ar tis ti, bəs tə kar 
Sər dar Fə rə cov, re dak to ru El nur 
Nə ci yev dir. Ki tab Azər bay can və 
rus dil lə rin də tər tib olu nub. 

Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru Kə-
rim Ta hi rov təd bi ri aça raq bil di rib 
ki, Emin Sa bi toğ lu nu ya şa dan 
onun əsər lə ri dir. Ürək lə ri, qəlb lə-
ri ox şa yan mah nı la rı hər za man 
se vi lə-se vi lə mü ğən ni lə ri miz tə-
rə fi n dən oxu nub. Onun mah nı la rı 
ilə bir ne çə nə sil sə nət kar lar, mu-
si qi çi lər bö yü yüb. İn san lar var ki, 
dün ya dan kö çən dən son ra unu-
du lur lar, an caq Emin Sa bi toğ lu 
öz sə nə ti ilə ya şa ya caq. Emin 
Sa bi toğ lu 600-dən çox mah nı 
bəs tə lə yib, məhz o əsər lər bəs tə-
ka rı daim mən sub ol du ğu xal qın 
yad da şın da sax la ya caq.

Bib lioq ra fi  ya haq qın da mə lu-
mat ve rən Kə rim Ta hi rov onu da 
diq qə tə çat dı rıb ki, “Mil li mu si qi 
xə zi nə miz dən” la yi hə si çər çi və-
sin də Emin Sa bi toğ lu nun 1960-cı 
il lər də Mosk va da yaz dı ğı “So na ti-
na” əsə ri not ha lın da çap olu nub. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin Ki-
tab sə na ye si şö bə si nin mü di ri, 
ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru Akif 
Ma rifl  i bil di rib ki, hər bir ki tab 
bi zim üçün də yər li dir. “Emin 
Sa bi toğ lu haq qın da bib lioq ra fi -
ya da bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğı nı 
araş dı ran təd qi qat çı lar üçün 
zən gin bir mən bə dir.

Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti-
fa qı nın səd ri, Xalq ar tis ti Fi rən-
giz Əli za də Mil li Ki tab xa na nın 
təq dim et di yi nəşr lə ri yük sək 
qiy mət lən di rib və bəs tə ka rın ya-
ra dı cı lı ğın dan söz açıb: “Emin 
Sa bi toğ lu nun bioq ra fi  ya sı hər 
kə sə mə lum dur, an caq mən bə-
zi mə qam lar dan da nış maq is tər-
dim. Emin Sa bi toğ lu bir müd dət 
Qa ra Qa ra ye vin as sis ten ti ki mi 

ça lış mış dır. Son ra dan bi zə dərs 
de yən də biz onun baş qa tə rə fi  ni 
– zi ya lı lı ğı nı, işi nə son suz mə su-
liy yə ti ni gör dük. Biz Emin Sa bi-
toğ lu nun mah nı la rın da no va tor-

luq gö rür dük. Onun mah nı la rı o 
za man çox po pul yar idi. Mah nı-
nın ilk not la rın dan bi lir dik ki, bu, 
Emin Sa bi toğ lu nun əsə ri dir. O 
bi zim ha fi  zə miz də gö zəl bir mu si-
qi çi ki mi qal dı. Onun mah nı la rı na 
qu laq asar kən bu gün kü mah nı la-
rın yax şı və ya pis ol du ğu nu ay-
dın şə kil də hiss edi rik”.

“So na ti na” not məc muəsi nin 
re dak to ru, Üze yir Ha cı bəy li nin 
Ev-Mu ze yi nin di rek to ru, Xalq 
ar tis ti Sər dar Fə rə cov tə lə bə-
lik il lə ri ni xa tır la yıb: “Biz Emin 
Sa bi toğ lu nu Kon ser va to ri ya nın 
fo ye sin də gö rən də çox hə yə-
can la nar dıq. O dövr də Emin Sa-

bi toğ lu ta nın mış bəs tə kar idi. 
Emin mah nı la rı na is tə di yi ça lar 
qa ta bi lir di. İs tər dram ol sun, is-
tər sə də yu mor”.

Azər bay can Mil li Kon ser va-
to ri ya sı nın el mi iş lər üz rə pro-
rek to ru, pro fes sor La lə Hü sey-
no va, Üze yir Ha cı bəy li adı na 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
el mi iş lər üz rə pro rek to ru, pro-
fes sor Gül naz Ab dul la za də, 
Azər bay can Mil li Kon ser va to ri-
ya sı nəz din də Mu si qi Kol le ci nin 
di rek to ru Na zim Ka zı mov və 
baş qa çı xış edən lər bəs tə ka-
rın ya ra dı cı lı ğın dan da nı şıb lar, 

uşaq mu si qi mək təb lə ri nin Emin 
Sa bi toğ lu nun əsər lə ri nin not la rı 
ilə tə min olun ma sı nın va cib li yi ni 
vur ğu la yıb lar.

“Emin Sabitoğlu. Biblioqrafiya” 
kitabının və not məcmuəsinin təqdimatı

Cey hun Sa va lan oğ lu Əy yu bov 1992-ci il 
av qus tun 16-da Yev lax şə hə rin də ana dan 

olub. Yev lax şə hər Q.Məm mə dov adı-
na 4 say lı tam or ta mək təb də təh sil 

alıb. Ki çik yaş la rın dan hərb çi pe şə-
si nə hə vəs gös tə rib. 2007-2010-

də mo toatı cı ix ti sa sı üz rə təh sil 
alıb. Ley te nant rüt bə si ilə Daş kə-
sən və To vuz ra yon la rın da kı N say lı 
hər bi his sə lər də xid mət edib. Uğur-
lu xid mə ti nə gö rə müx tə lif me dal 

və fəx ri fər man lar la təl tif olu nub.
2020-ci il sent yab rın 27-də baş-

la nan Və tən mü ha ri bə sin də həm lə 
bö lü yü nün ko man di ri ki mi dö yü-
şə yol la nır. Mü ha ri bə nin ilk gü nü 
Mu rov dağ is ti qa mə tin də dö yüş lər 
za ma nı şə ha də tə yük sə lir. Cey hu-
nun nə şi ni bir müd dət neyt ral əra-
zi dən gö tür mək müm kün ol mur. 
Okt yab rın 12-də Yev lax şə hər 
Şə hid lər xi ya ba nın da tor pa ğa 
tap şı rı lır. Öl kə baş çı sı nın mü va-
fi q sə rən cam la rı ilə Cey hun Əy-
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26 no yabr 1927 – Dil çi-tür ko loq, pro fes sor, Əmək dar elm xa di-
mi Hə sən İb ra him oğ lu Mir zə yev (1927-2015) Qər bi Azər bay ca nın 
(in di ki Er mə nis tan) Də rə lə yəz ma ha lı nın Qo vu şuq kən din də ana-
dan olub.  

26 no yabr 1928 – Əmək dar ar tist Müx lis Sa bir oğ lu Cə ni za-
də (1928 – 11.12.1972) Ba kı da ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya, 
Aka de mik Dram teatr la rın da ça lı şıb. “Də li Kür”, “Ye nil məz ba tal-
yon” və s. fi lm lər də çə ki lib, fi lm lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib.

26 no yabr 1937 – Şair, aşıq Mir zə Bi lal Mus ta fa oğ lu Mi ka yı lov 
(1872-1937) rep res si ya edi lə rək gül lə lə nib. Ağ su ra yo nun da Qə-
şəd kən din də ana dan olub.

26 no yabr 2014 – UNES CO Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin Pa-
ris də ke çi ri lən ses si ya sın da Azər bay ca nın kə la ğa yı sə nə ti Qey ri-
mad di mə də ni irs üz rə rep re zen ta tiv si ya hı ya da xil edi lib.

27 no yabr 1870 – Məş hur şərq şü nas, maarif çi Mir zə Ka zım bəy 
(Mir zə Mə həm məd Əli Ha cı Qa sım oğ lu; 22.6.1802 –1870) və fat 
edib. Pe ter burq Uni ver si te ti Şərq şü nas lıq fa kül tə si nin de ka nı, Ru-
si ya Elm lər Aka de mi ya sı nın ilk azər bay can lı üz vü olub. 

27 no yabr 1912 – Xalq ar tis ti, akt yor və re jis sor İsa Hə sən oğ lu 
Mu sa yev (1912 – 8.2.1976) ana dan olub. Nax çı van Döv lət Mu si-
qi li Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib.

27 no yabr 1919 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, akt yor, sse na rist, 
re jis sor Ca han gir As la noğ lu (Məm mə dov; 1919 – 16.1.1998) ana-
dan olub. “Gül mək ca na fay da dır”, “Qar ğa, mən də qoz var” və s. 
ko me di ya la rın, yu mo ris tik he ka yə və səh nə cik lə rin müəl li fi  dir.

27 no yabr 1945 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Na miq Əb-
dül xa liq oğ lu Da da şov (1945 – 7.10.2021) Ba kı da ana dan olub. 
Üze yir Ha cı bəy li və Bül bü lün Şu şa şə hə rin də ki büst lə ri nin, Ba kı da 
Fik rət Əmi ro vun hey kə li nin müəl li fi  dir.

27 no yabr 2015 – Gör kəm li dil çi alim, aka de mik To fi q İs ma yıl 
oğ lu Ha cı yev (1.5.1936 – 2015) və fat edib. AMEA-nın Nə si mi adı-
na Dil çi lik İns ti tu tu nun di rek to ru olub. 

28 no yabr 1852 – Şair, mü tə fək kir Mir zə Şə fi  Va zeh (14.6.1794 
– 1852) və fat edib. Gən cə də do ğu lub, 1840-cı il dən Tifl  is də ya şa-
yıb, müəl lim iş lə yib, “Di va ni-hik mət” ədə bi məc li si nə rəh bər lik edib. 

28 no yabr 1907 – Maarif çi, tə biət şü nas alim, pub li sist Hə sən 
bəy Zər da bi (Mə li kov; 1842-1907) və fat edib. 1875-ci il iyu lun 22-
də “Əkin çi” qə ze ti ilə Azər bay can da mil li mət buatın əsa sı nı qo yub.

28 no yabr 1933 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı Adil İb ra him oğ lu 
Mə li kov (1933 – 19.5.2009) As ta ra ra yo nun da do ğu lub. Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

28 no yabr 1939 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Sev da Mir zə 
qı zı İb ra hi mo va (1939 – 17.7.2022) ana dan olub. Müx tə lif janr-
lar da əsər lə rin (“Və tən şə hid lə ri” kan ta ta sı, “Əh vali-ru hiy yə lər”, 
“Azər bay can tə ra nə lə ri” və s.) müəl li fi  dir. 

28 no yabr 1940 – Ta nın mış şair, aşıq Al qa yıt Bay ram oğ lu Xə-
li lov (1940 – 12.1.2013) Qər bi Azər bay can da (Er mə nis tan SSR) 
– Göy çə ma ha lı nın Daş kənd kən din də ana dan olub. 

28 no yabr 1943 – Əmək dar rəs sam Ra fael Ab bas oğ lu Ab ba-
sov (1943 – 3.12.2020) Ba kı da ana dan olub. Port ret lər, sü jet li 
tab lo lar, na tür mort lar, Ab şe ron və Nax çı va nın tə biəti ni tə rən nüm 
edən mən zə rə lə rin müəl li fi  dir. 

28 no yabr 2009 – Xalq rəs sa mı Ra fi q Mah mud oğ lu Meh di yev 
(10.6.1933 – 2009) və fat edib. Ki tab və dəz gah qra fi  ka sı sa hə sin-
də ça lı şıb, həm çi nin rəng kar lıq əsər lə ri nin müəl li fi  dir.

28 no yabr 2018 – UNES CO Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 13-
cü ses si ya sın da (Port Luis, Mav ri ki) Azər bay ca nın təq dim et di yi 
“Yal lı (Kö çə ri, Tən zə rə), Nax çı va nın ənə nə vi qrup rəqs lə ri” no mi-
na si ya sı UNES CO-nun Tə ci li qo run ma ya eh ti ya cı olan qey ri-mad-
di mə də ni irs si ya hı sı na da xil edi lib. Həm çi nin Azər bay can, Tür ki-
yə və Qa za xıs ta nın bir gə təq dim et di yi “Də də Qor qud ir si. Das tan 
mə də niy yə ti, xalq na ğıl la rı və mu si qi si” no mi na si ya fay lı təş ki la tın 
Qey ri-mad di mə də ni irs üz rə rep re zen ta tiv si ya hı sı na sa lı nıb.

29 no yabr 1920 – Əmək dar rəs sam Gül lü Ha ca ğa qı zı Mus ta fa-
ye va (1920-1993) Türk mə nis ta nın Cər co şə hə rin də ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Ley li və Məc nun mək təb də”, “Şairə Məh sə ti nin port re ti” 
və s. Ya ra dı cı lı ğın da uşaq port ret lə ri xü su si sil si lə təş kil edir. 

29 no yabr 1928 – Azər bay ca nın, SS Rİ-nin və Ru si ya Fe de ra si-
ya sı nın Xalq rəs sa mı Ta hir Tey mur oğ lu Sa la hov (1928 – 21.5.2021) 
Ba kı da do ğu lub. SS Rİ Döv lət mü ka fa tı na, Azər bay ca nın və  Ru si-
ya nın Döv lət mü ka fat la rı na, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı adı na la-
yiq gö rü lüb. SS Rİ Rəs sam lar İt ti fa qı İda rə He yə ti nin bi rin ci ka ti-
bi (1973-1992) olub. Məş hur əsər lə ri: “Bəs tə kar Qa ra Qa ra ye vin 
port re ti”, “Tə mir çi lər”, “Şə hər eşe lo nu” və s. Azər bay ca nın ən ali 
təl ti fi  olan “Hey dər Əli yev” or de ni nə (2008) la yiq gö rü lüb.

29 no yabr 1947 – Ta nın mış jur na list Mir zə Xə zər (Mir zə Kə rim 
oğ lu Mi ka yı lov; 1947-2020) Göy çay ra yo nun da do ğu lub. 1974-cü 
il də İs railə, ora dan ABŞ-a kö çüb. 1990-cı ilin 20 Yan var fa ciəsi ba-
rə də “Azad lıq” ra diosun da dün ya ya ilk in for ma si ya ya yan jur na list-
lər dən bi ri olub.

29 no yabr 1994 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Ka mal 
Əh məd oğ lu Əh mə dov (28.2.1940 – 1994) və fat edib. 

29 no yabr 2009 – Əmək dar ar tist Fir dov si Qi yas oğ lu Naibov 
(22.4.1935 – 2009) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram, Gənc Ta ma-
şa çı lar teatr la rı nın akt yor olub.

29 no yabr 2010 – Xalq ar tis ti, dik tor Fat ma Ağa cab bar qı zı 
Cab ba ro va (7.11.1920 – 2010) və fat edib. Azər bay ca nın ilk ra dio 
dik tor la rın dan olub.

Dün ya
26 no yabr 1857 – Məş hur is veç rə li dil çi alim, se miolo gi ya və 

st ruk tur linq vis ti ka sı nın ba ni si Fer di nand de Soss yur (Fer di nand 
de Saus su re; 1857–1913) ana dan olub.

26 no yabr 1909 – Ru mın dra ma tur qu, ab surd teat rı es te tik cə-
rə ya nı nın ba ni si Ejen İones ko (Euge ne İones co; 1909–1994) ana-
dan olub. Pyes lə ri: “Daz mü ğən ni”, “Dərs”, “Stul lar”, “Tə mən na sız 
qa til”, “Ça ma dan lı adam” və s.

27 no yabr 1940 – Çin (Hon konq) akt yo ru, re jis sor, Şərq əl bə ya-
xa dö yüş növ lə ri nin us ta sı Brüs Li (Bru ce Lee; 1940–1973) ana-
dan olub.

27 no yabr 1942 – Ame ri ka lı rok-mu si qi çi si, gi ta ra çı Ci mi Hend-
riks (Ji mi Hend rix – Ja mes Mars hall Hend rix; 1942–1970) ana dan 
olub.

27 no yabr 1953 - Ame ri ka dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı (1936) laureatı Yud jin O’ Nil (Euge ne Glads to ne O’ Neill; 
16.10.1888 – 1953) və fat edib.

28 no yabr 1757 – İn gi lis şairi və rəs sa mı Vil yam Bleyk (Wil liam 
Bla ke; 1757–1827) ana dan olub.

28 no yabr 1820 – Al man fi  lo so fu, kom mu nist ideolo gi ya sı nın 
ba ni lə rin dən bi ri Frid rix En gels (Fried rich En gels; 1820–1895) 
ana dan olub.

28 no yabr 1829 – Bəs tə kar və di ri jor, Ru si ya da ilk kon ser va-
to ri ya nın ya ra dı cı sı An ton Qri qor ye viç Ru binş teyn (1829–1894) 
ana dan olub.

28 no yabr 1881 – Avst ri ya ya zı çı sı, ədə biy yat şü nas Ste fan 
Sveyq (Ste fan Zweig; 1881–1942) ana dan olub. Əsər lə ri: “Na mə-
lum qa dı nın mək tu bu”, “Ma ria Stüart”, “Şah mat no vel la sı”, “Dü-
nən ki dün ya” və s.

29 no yabr 1906 – Məş hur ki noope ra tor, sə nəd li fi lm lər re jis-
so ru, SS Rİ Xalq ar tis ti  Ro man La za re viç Kar men (1906–1978) 
Odes sa da ana dan olub. “Xə zər neft çi lə ri haq qın da po vest” sə-
nəd li fi l mi nə gö rə Azər bay ca nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi adı na 
la yiq gö rü lüb.

Hazırladı: V.Orxan

26-29 noyabrXatirə təqvimi

Bu, Qa xa pa yız da ilk 
sə fə rim idi. Siz li-biz li 
yaz-ya yı ora la rı ayaq dan 
sa lıb, naz-ne mə tin dən, 

ələl xü sus da ha va sın dan, 
su yun dan xey li fay da la nı rıq. 
Qu caq-qu caq sə fa ilə, şə fa 
ilə dö nü rük Qax dan. 

Bu pa yız da yol çu lu ğum bir 
ay rı xoş ov qat ya rat dı mən də. 
İs ti ra hət hə vəs kar la rı nın tə kəm-
sey rək ol du ğu Qax la baş-ba şa 
qa la bil dim. Za man az ol sa da, 
İli su dan bağ lı ba za ra, teatr dan 
mu ze yə gə zib-do la şa bil dim.

Qax sə fə rim haq qın da ön cə-
ki ya zı mı oxu yan lar bi lir ki, yur-
du mu zun bu gu şə sin də pa yı zın 
sap sa rı vax tın da, ora nın gö yü-
nün gur-gur gu rul da yıb, ya ğı-
şı nın şır ha şır ya ğan vax tın da 
get mə yi min özəl sə bə bi var idi: 
Qax Döv lət Kuk la Teat rı nın 50 il-
lik yu bi le yi.

Bu möh tə şəm mə də niy yət ha-
di sə si, sə nət bay ra mın da iş ti ra-
kın zöv qü iki gün çək di və 14-
15 no yabr ta rix lə ri mə nim üçün 
yad da qa lan, ma raq lı və dol ğun 
ol du. 

Qax və qax lı lar hər za man 
qo naq-qa ra lı ol sa lar da, bə zi tu-
rizm böl gə lə ri nə xas tu ris tə ka-
pi tal ki mi bax maq la rı da yox dur. 
On lar üçün əsas olan ra yon la rı 
haq qın da xoş təəs sü rat dır. Bu-
nu ho tel xid mət çi sin dən ba zar 
al ver çi si nə, res to ran in zi bat çı-
sın dan tak si sü rü cü sü nə hər 

kəs dən hiss et dim. Hə, bir də 
qə ri bə, bir az da ada mı xoş hal 
edən ra hat lıq la rı var. Sə nə elə 
gə lir ki, on la rın heç ve ci nə də 
de yil sən. Am ma, əs lin də, diq-
qət cil və çox meh ri ban dır lar. 

Qax da ol du ğum iki gün də gü-
nəş də bü tün sə xa və ti ilə gü lüm-
sə yir, əlin ça ta caq qə dər ya xın 
təəs sü ra tı ya ra dan sıx me şə li 
dağ la rın ar xa sın dan cə sa rət lə 
şə fəq lə ri ni ət ra fa sə pə lə yir, ada-
ma “Get mə, qal” de yir di. 

Qax Döv lət Kuk la Teat rın da 
yu bi ley er tə si iki ta ma şa ya ba-
xa caq dıq: “Biz meh ri ban ailə-
yik”, “Xe yir və Şər”. İlk nü ma yiş 
sə hər saat 11:00-da idi.

Gü nə şi ilk gö rü şün də sa-
lam la yan qo naq lar dan bi ri ki mi 
mə ni də yu xu tut ma dı və sa kit-
li yin mey dan oxu du ğu park da 
xey li do laş dım. Son ra Ba kı dan 
bir gə gəl di yi miz dost lar da mə-
nə qo şul du. Qə ra ra gəl dik ki, 
ya xın lıq da kı bağ lı ba za ra ge-
dək.

Qax bazarında
Qax teat rı nın qay ğı keş əmək-

da şı Şöv kət bə yin mü şa yiəti ilə 
ba za ra da xil olu ruq. O, meh-
ri ban lıq la qu la ğı ma pı çıl da yır: 
“Siz ba xın, se çin, kə na ra du run. 
Qiy mət so ruş ma ğı mə nə hə va lə 
edin. Düz dü, qax lı lar adam al-
da dan dö yül lər. Am ma ba zar dı, 
ti ca rət di də...” de yib göz vu rur. 
Onun bu yu mo ru na mən də ey-
ni əda ilə – əli mi gic ga hı ma ya-
xın laş dı rıb “Baş üs tə, ko man dir” 
işa rə si ni ve ri rəm. 

Sa kit lik dir. Hər tə rəf də tə miz-
lik, sə li qə-sah man göz ox şa yır. 
San ki ba za ra yox, kənd tə sər rü-
fa tı sər gi si nə gəl mi sən. Hər çənd 
Ba kı da son get di yim kənd tə sər-
rü fa tı mal la rı sa tış-sər gi sin də bu 
sah man dan əsər yox idi.

Məs lə hə tə uy ğun ola raq al-
maq is tə dik lə ri mi  jest və mi mi ka 
ilə işa rə edi rəm. Kək li ko tu, ça yo-
tu, qol lu-bu daq lı zi rinc, çay ti ka nı 
ko lu, bir qis mət də qoz-fın dıq 
tə da rük edən dən son ra gəl dik 
əsas mə sə lə yə – su ma ğa. Hə, 
mə rə kə də bun dan son ra baş-
la dı. Yox, özü də de yə sən, bu, 
tək cə bə ləd çi miz Şöv kət müəl-
lim üçün yox, ümu mən ba zar 
əh li üçün prin si pial mə sə lə idi. 
Çün ki vit ri nə ya xın la şıb su maq-
la ra əl uzat dı ğım za man sa tı-
cı lar “Yox, bu qo naq lıq dö yül. 
Özü mü zü rüs vay eli yə si dö yü-
lüh ha” de yib baş qa bir vit ri ni 
ni şan ve rir di lər. Bə ləd çi miz bi zi 
ba za rın lap qur ta ra ca ğı na gə tir-
di. Şi rin dil su maq sa tan (on dan 

baş qa heç nə sat mır) ov cu ma 
bir çim dik su maq tök dü, “Sən 
al ma san da, ar xan ca ağ la ya sı 
dö yül. Da dı na bax” de yib gü-
lüm sün dü. Son ra bə ləd çi mi zə 
ba xıb “Teatr adam la rıy la gə rək 
teatr çı xar dan ki mi da nı şa san” 
de yib qəşş elə di. Məhz bu rep-
li ka sın dan son ra su maq al maq 
fi k ri ol ma yan lar da hə rə si bir fi n-
can məh sul al dı...

Yubiley tamaşaları
Ax şam kı yu bi ley zi ya fə ti nin 

xoş əh va lı si ma la rı na ho pan 
teat rın əmək daş la rı ar tıq iş ba-
şın da dır. Ön sı ra la rın da da di-
rek tor Sey mur Və li yev. Ye nə 
diq qət lə bi zi qar şı la yıb, hal-əh-
val tu tur. Son ra “Dü nən baş 
xey li qa rı şıq idi, siz lə ri teatr la 
ya xın dan ta nış edə bil mə dim. 
Bu yu run, bir lik də gə zib təəs sü-
ra tı nı zı zən gin ləş di rək” de di.

Əv vəl cə sah man lı hə yə ti do-
la şı rıq. Ürə ka çan iş lə ri, gö zə-
də yən nə ti cə lə ri al qış la dıq dan 
son ra xid mə ti otaq la ra ke çi rik. 
Sə li qə li in zi ba ti otaq lar ar tıq is ti 
və ra hat dır. Bu “is ti” sö zü nü ona 
gö rə xü su si vur ğu la dım ki, teatr-
da is ti lik (kom bi, kon di sioner) 
sis te mi yal nız bir ne çə ay ön cə 
qu ru lub. Yə ni qax lı kuk la çı lar və 
kuk la se vər lər ar tıq ta ma şa la rı nı 
so yuq la dö yü şə-dö yü şə ha zır la-
yıb iz lə mə yə cək lər.

Di rek tor və baş re jis so run bə-
ləd çi li yi ilə rek vi zit lə rin sax la nıl-
dı ğı, kuk la la rın ha zır lan dı ğı və 
cəm lən di yi iri ota ğa da ba xı rıq. 
Kuk la la rın ha zır lan ma tex ni ka-
la rı, rəs sam və konst ruk tor la rın 
iş üs lu bu ilə ta nış olu ruq. Fərq li 
tex ni ka lar da ha zır la nan kuk la la-
rın sa yı az ol sa da, kol lek si ya la rı 
zən gin dir.

Bu mə qam da bir ar zu mu da 
di lə gə ti rim: yax şı olar ki, qax-
lı kuk la çı lar ta ma şa la rın ha-
zır lan ma sı za ma nı kuk la la rın 
sa yın dan çox, on la rın tex ni ki 
funk sional lı ğı na (hə rə kət li li yi nə) 
diq qət et sin lər...

Kuk la la rın, səh nə ge yim lə ri nin 
ha zır lıq pro se si ilə ta nış ol duq-
dan son ra proq ra ma uy ğun ola-
raq ta ma şa la rı iz lə yi rik.

İlk ola raq bay ram ov qa tı na 
kök lə nən “Biz meh ri ban ailə-
yik”ə ba xı rıq. Xub, nəin ki səh-
nə də, mən cə, elə hər yer də 
meh ri ban ol saq yax şı dır. Ələl xü-
sus da teatr da, ku lis də, səh nə 
ar xa sın da. Çün ki səh nə, sə nət 

sə mi miy yət, fə da kar lıq və sə nə-
tin bir ləş dir di yi in san la rın bö yük 
sev gi si ilə ya şa yır. Bu, öz ye rin-
də.

Yu bi ley ta ma şa sı 10 akt yo run 
çiy nin də ər sə yə gə lib. Ümu mən, 
bil di yim qə dər, trup pa da kı akt-
yor sa yı da məhz bu qə dər dir. 
Os man Ab dul la ye vin pye si nə 
teat rın baş re jis so ru, Əmək dar 
ar tist Yu sif Ab du rah ma nov qu ru-
luş ve rib. Rəs sa mı isə Mais Ab-
dul la yev dir. Mu si qi li ta ma şa da 
ha di sə lər me şə də baş ve rir.

Teat rın yu bi le yi nə sürp riz ha-
zır la maq is tə yən me şə sa kin lə ri 
hə yə can la tə da rük də dir lər. Am-
ma on la rın bu se vin ci ni gö zün-
də qoy maq is tə yən şər qüv və lər 
– yə ni səh nə di li ilə de sək, mən fi  
per so naj lar da var. Əs lin də, on-
la rın da ar zu su mə sum dur: səh-
nə də ol maq, hə min yu bi le yə qa-
tıl maq. 

Re jis sor uşaq lı-bö yük lü hər 
bi ri mi zə yax şı ta nış olan na ğıl 
per so naj la rı nı, fərq li əsa tir lə rin 
qəh rə man la rı nı, xü la sə, rek vi zit-
də ki ək sər gö zə gə lim li kuk la la rı 
da bu işə cəlb edib və özü nə-
məx sus me saj la rı, sə ti ral tı ey-
ham la rı olan ta ma şa ha zır la yıb.

Üzü mü zə tə bəs süm qon du rub 
əh va lı mı zı xoş et mə yi ba ca ran 
səh nə işi nin gö zəl gö rü nən tex-
ni ki və bə dii qü sur la rı nı, uşaq 
teat rı, kuk la ta ma şa sı nın tə məl 
prin sip lə ri ni 3-4 ele ment də cid di 
şə kil də po zan de tal la rı nə zə rə 
al ma saq, ba xım lı ta ma şa ha sil 
ol muş du.

Akt yor la rın əziy yə ti, ta ma şa çı 
ilə sü rət li ra bi tə cəh di də yax şı 
idi. Dik si ya və səs lə iş də ki müəy-
yən qü sur lar nə zə rə çarp sa da, 
oyun la rı na qat dıq la rı di na mi ka 
ilə bu nu ört mə yə ça lı şır dı lar.

Dü zü, təh lil ba xı mın dan möv-
zu nu da ha da ge niş lən dir mək 
olar dı. Am ma bay ram ov qa tı na 
və özü mə ver di yim ya rı za ra fat 
“Qo naq san, ye ri ni bil” tən be hi-
mə əməl edib ke çi rəm ikin ci ta-
ma şa ya. Hə, qoy bir-iki cüm lə ni 
də ya zım, son ra.

Hör mət li re jis sor lar və rəs-
sam lar, kuk la ta ma şa la rın da 
ana prin sip kuk la nın funk sional-
lı ğı və akt yo run kuk la ida rəet-
mə qa bi liy yə ti dir. Bu nu nə zə rə 
ala raq bir akt yo ru 5-6 kuk la (rol) 
ilə yük lə mək dən sə, az kuk la ilə 
oyun tex ni ka sı ba xım dan da ha 
op ti mal, sə li qə li və ba xım lı iş 
ha sil et mək olar. Üs tə lik, müasir 
uşaq lar kuk la dan mü qəv va lıq 
yox, hə rə kət li lik göz lə yir... 

Teat rın re per tuarın da çox dan 
özü nə yer ta pan ma raq lı ta-
ma şa lar dan bi ri dir da hi Ni za mi 
Gən cə vi nin poema sı əsa sın da 
ha zır la nan “Xe yir və Şər”. Bir-
his sə li ta ma şa da can lı plan da-
ha ma raq lı, ba xım lı alın mış dı. 
Odur ki, ay rı lıq da qeyd et mə yi 
özü mə borc bi li rəm: Xe yir (can-
lı) – İl mar Ab dul la yev, Şər (can lı) 
– Araz Meh rab lı, Xe yir (kuk la da) 
– Afət Ya qu bo va, Şər (kuk la da) 
– Azər Kə ri mov, həm çi nin Şah-
za də – Ay nu rə Ab ba so va, Qul-
luq çu – El na rə Ra zı ye va.

Can lı plan da akt yor oyu nu, 
iki li nin tə sir li dialo qu, ta ma şa nın 
plas ti ka sın da özü nə məx sus luq 
var idi. Tər ti bat da kı ən gəl lə ri, 
da ha doğ ru su, iza fi  de tal la rı və 
ona adek vat ol ma yan işıq və 
səs lə işi nə zə rə al ma saq, tə sir li 
ta ma şa idi.

Dü şü nü rəm ki, nəin ki Qax, 
ümu mən böl gə teatr la rı nın akt-
yor la rı, elə cə də işıq çı la rı və səs 
re jis sor la rı üçün uzun müd dət li 
us tad dərs lə ri nə, tək mil ləş mə, 
sta tis tik vər diş lə rin tək mil ləş di ril-
mə si nə bö yük eh ti yac var.

İsmayıl Dağıstanlının 
evində

Vaxt da ra lır. Ba kı ya qa yıt ma-
ğı mı za 1 saat qa lıb. Odur ki, za-
ma na mey dan oxu yur muş ki mi, 
özü də sür hül lü dən (şi mal-qərb 
zo na sı na məx sus xə mir ye mə-
yi) im ti na ilə növ bə ti mə ka na 
uşaq ki mi qa ça-qa ça get dim. 
Uzaq dan ba ca sın dan tüs tü qal-
xan bu mu nis ev mə ni də, mə ni 
tək qoy ma yan teatr, səh nə, sə-
nət (qax lı və gən cə li kuk la re jis-
sor la rı da bi zim lə idi lər) adam-
la rı nı da nə va ziş lə “ça ğı rır dı”. 
Mən zi lin önün də ki gü mü şü abi-
də, onun dü şün cə li təs vi ri  mü-
şa yiətin də içə ri keç mək üçün 
qı sa pil lə kə nə ya xın la şı rıq.

Löv hə diq qə ti mi cəlb edir: 
“Azər bay can Res pub li ka sı Mə-
də niy yət Na zir li yi. Me mo rial Xa-
ti rə Mu ze yi. Döv lət tə rə fi n dən 
qo ru nur”. Bu ra gör kəm li səh nə, 
sə nət xa di mi, SS Rİ Xalq ar tis ti 
İs ma yıl Da ğıs tan lı nın Xa ti rə Mu-
ze yi dir.

Mu ze yin əmək da şı, zal ba xı-
cı sı Se vinc xa nım de yir ki, mu-
zey 1990-cı il dən fəaliy yət gös-
tə rir. Bi na iki otaq və bir fo ye dən 
iba rət dir. Bu ra da 1255 eks po nat 
qo ru nur. Əsas eks po nat lar ki-
tab lar və fo to şə kil lər dir. 

İs ma yıl Da ğıs tan lı 6 yan var 
1907-ci il də Qax ra yo nu nun 
Zər nə kən din də do ğu lub. Səh nə 
fəaliy yə ti nə 1925-ci il də Nu xa 
(Şə ki) mər kə zi fəh lə-kənd li klu-
bu nəz din də ki dram cə miy yə tin-
də baş la yıb. Ba kı Teatr Tex ni ku-
mun da təh sil alıb, 1927-ci il dən 
ey ni za man da təc rü bə çi akt yor 
ki mi Döv lət Dram Teat rı nın səh-
nə sin də küt lə vi səh nə lər də çı xış 
edib. 1930-cu il dən fa si lə lər lə 
Dram Teat rın da, İrə van Dram 

Teat rın da iş lə yib, Dər bənd də 
təş kil et di yi Azər bay can teat rı-
nın re jis so ru və akt yo ru olub. 
Azər bay can səh nə sin də V.İ.Le-
nin rol la rı nın ilk ifa çı sı ki mi məş-
hur la şıb. Gör kəm li sə nət kar 1 
ap rel 1980-ci il də və fat edib.

Bə ləd çi dən mu ze yə ən çox 
qax lı la rın, yox sa baş qa yer lər-
dən qo naq la rın gəl di yi ni xə bər 
alı ram. “Qax lı lar, yer li in san lar 
da ha çox gə lir. Çün ki on lar bu 
tor pa ğın fəx ri he sab edir lər İs-
ma yıl müəl li mi” de yir. Son ra nə 
dü şü nür sə, əla və edir: “İn di ki 
sa kit li yə fi  kir ver mə yin. So yuq-
dur de yə zi ya rət çi lər aza lıb. 
Yaz-yay ay la rı bu ra lar qay nar 
olur”.

İkin ci ota ğa ke çi rik. Bu ra da 
da ha çox fo to və rəsm lər nü ma-
yiş olu nur. Otaq da çox qal maq 
ol mur. Odun so ba sı nın üzə rin-
də ki çay da nın züm zü mə si nə 
qə dər xoş, so ba da çır tıl da yan 
odun la sə si nə qə dər ek zo tik 
ol sa da, kü lə yin əks tə si rin dən 
içə ri tə pi lən tüs tü də çox qal maq 
ol mur. Acı tüs tü nün “qov du ğu” 
qo naq la rın ar xa sın ca çı xıb ev 
sa hi bə si nə məx sus utan caq lıq-
la gü lüm sə mə yə ça lı şan mu zey 
əmək da şı as ta səs lə “Mu ze yi mi-
zin tə mi rə eh ti ya cı var və ümid 
edi rik ki, ya xın za man da bu, baş 
ve rə cək” de yir. Biz də bu ümi də 
möh kəm ina na raq, Qax la sa ğol-
la şı rıq. Ar tıq yo la düş mək vax tı-
dır...

Həmidə Nizamiqızı
Qax-Bakı

Qalaqlanmış  kuklalar, 
tüstülü  evin  doğmalığı...tüstülü  evin  doğmalığı...
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25 noyabr 2022son səhifə Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
502 il əv vəl...

28 no yabr 1520-ci il-
də dün ya coğ ra fi ya ta ri
xi nə ye ni okeanın – Sa kit 
okeanın adı dü şüb. Por tu
qa li ya lı də niz səy ya hı Fer
nan Ma gel lan Av ro pa dan 
Ame ri ka ya sə fə ri za ma nı 
Cə nu bi Ame ri ka sa hil lə rin
dən ke çə rək ye ni okeana 
çı xıb və onu Sa kit okean 
ad lan dı rıb.

444 il əv vəl...
28 no yabr 1578-ci il də Ağ su ça yı sa hi lin də, Mol la hə sən kən di 

ya xın lı ğın da Sə fə vi qo şun la rı ilə Os man lı döv lə ti nin müt tə fi qi, Krım 
xa nı Adil Gə ra yın qo şun la rı ara sın da dö yüş olub. Sə fə vi qüv və lə ri 
qa lib gə lib. Krım xa nı ya ra la na raq əsir dü şüb, onun qo şun his sə lə ri 
isə Os man lı nın nə za rə tin də ki Dər bən də ge ri çə ki lib. La kin son ra kı 
hər bi əmə liy yat lar Os man lı nın üs tün lü yü ilə keç di və mü ha ri bə Sə
fə vi lə rin Şi ma li Azər bay ca nı itir mə si ilə (1590) nə ti cə lən di.

110 il əv vəl...
28 no yabr 1912-ci il də Al ba ni ya Os man lı im pe ri ya sın dan (1479cu 

il dən onun tər ki bin də idi) müs tə qil li yi ni elan edib. Os man lı Bal kan mü
ha ri bə sin də (19111912) məğ lub olan dan son ra, di gər Al ba ni ya üzə rin
də də nə za rə ti itir miş di. Al ba ni ya tez lik lə İta li ya nın nə za rə ti nə düş dü.

98 il əv vəl...
26 no yabr 1924-cü il də Mon qo lus tan Xalq Res pub li ka sı nın ya

ran dı ğı elan edi lib. Mon qo lus tan Xalq Xu ra lı (nü ma yən də lər məc li si) 
öl kə nin ilk Kons ti tu si ya sı nı qə bul edib.

86 il əv vəl...
25 no yabr 1936-cı il də Mosk va da VIII (föv qə la də) Ümu mit ti faq 

So vet lər Qu rul ta yı işə baş la yıb. 10 gün sü rən qu rul tay de kab rın 
5də SS Rİnin ye ni Kons ti tu si ya sı nı qə bul et di. Kons ti tu si ya ya gö rə, 
öl kə nin ali ha ki miy yət or qa nı ki mi Ümu mit ti faq So vet lər Qu rul ta yı nı 
SS Rİ Ali So ve ti əvəz et di. 1937ci il də Ali So ve tə ilk seç ki lər ke çi ril di.

79 il əv vəl...
28 no yabr 1943-cü il də SS Rİ, ABŞ və Bri ta ni ya döv lət baş çı la rı

nın Teh ran konf ran sı işə baş la yıb. Bu, Sta lin, Ruz velt və Çör çil lin ilk 
gö rü şü idi. De kab rın 1dək da vam edən konf rans da Al ma ni ya ya qar şı 
ikin ci cəb hə nin açıl ma sı ra zı laş dı rıl dı. Av ro pa da ikin ci cəb hə 1944cü 
ilin ya yın da açıl dı.

62 il əv vəl...
28 no yabr 1960-cı il də Fran sa nın Şi ma li Af ri ka da kı müs təm lə kə si 

(1920ci il dən) olan Mav ri ta ni ya müs tə qil li yi ni elan edib, Mav ri ta ni ya İs
lam Res pub li ka sı ya ra nıb.

47 il əv vəl...
25 no yabr 1975-ci il də Ni der lan dın Cə nu bi Ame ri ka da kı müs

təm lə kə si (XVII əsr dən) olan Su ri nam döv lət müs tə qil li yi ni elan edib.

34 il əv vəl...
27-29 no yabr 1988-ci 

il də Er mə nis tan SSRnin 
Qa fan, Qu qark, Spi tak və 
Ste pa na van şə hər lə rin də 
azər bay can lı əha li ni de por
ta si ya et mək üçün ter ror 
və qətl lər tö rə di lib. Üç gün 
ər zin də er mə ni si lah lı dəs
tə lə ri tə rə fin dən 33 azər
bay can lı qət lə ye ti ri lib. Bu 
ha di sə dən son ra Er mə nis
tan da kı azər bay can lı əha li nin küt lə vi kö çü da ha da sü rət lən di.

33 il əv vəl...
28 no yabr 1989-cu il də SS Rİ Ali So ve ti “Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar 

Vi la yə tin də və ziy yə tin nor mal laş dı rıl ma sı təd bir lə ri haq qın da” qə rar qə
bul edib. Sə nə də əsa sən, Dağ lıq Qa ra bağ da Xü su si İda rə Ko mi tə si 
(1989cu il yan va rın 12də ya ra dıl mış dı) əvə zi nə Res pub li ka Təş ki lat 
Ko mi tə si ya ra dı lıb. DQMV üz rə Təş ki lat Ko mi tə si nin rəh bə ri və zi fə si nə 
Azər bay can KP MKnın 2ci ka ti bi Vik tor Pol ya niç ko tə yin edi lib. Ba kı
nın for mal ta be çi li yin də ol sa da, bu qu rum da Mosk va nın nə za rə tin də 
fəaliy yət gös tə rir di.

31 il əv vəl...
26 no yabr 1991-ci il də Azər bay can Res pub li ka sı nın Ali So ve ti 

Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yə ti nin ləğv edil mə si ba rə də qə rar qə bul 
edib. Qə rar er mə ni lə rin qon dar ma “Dağ lıq Qa ra bağ Res pub li ka sı” 
ya rat maq qə ra rı na (2 sent yabr 1991) ca vab ola raq qə bul edil miş di. 
Həm çi nin keç miş DQMVnin in zi ba ti mər kə zi – Ste pa na kert şə hə ri
nin adı nın də yiş di ri lə rək Xan kən di adı nın bər pa olun ma sı, Mar da
kert və Mar tu ni nin Ağ də rə və Xo ca vənd ad lan dı rıl ma sı ba rə də qa
nun qə bul edi lib. Had rut və Əs gə ran ra yon la rı ləğv edi lib, Had ru tun 
in zi ba ti əra zi si Xo ca vənd ra yo nu nun tər ki bi nə, Əs gə ra nın əra zi si 
isə ye ni ya ra dı lan Xo ca lı ra yo nu nun tər ki bi nə ve ri lib.

Hə min gün Ali So ve tin ic la sın da par la men tin daimi fəaliy yət gös tə
rə cək or qa nı nın – 50 nə fər dən iba rət Mil li Şu ra nın ya ra dıl ma sı ba rə də 
də qə rar qə bul edi lib. İq ti dar və mü xa li fət yön lü de pu tat lar dan pa ri tet 
əsas da (2525) for ma la şan Mil li Şu ra 1992ci ilin ma yın da Mil li Məc lis 
ad lan dı və 1995ci ilə dək Ali So ve tin funk si ya sı nı ye ri nə ye tir di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

İordaniyada ölkəmizin sağlamlıq 
turizmi imkanları tanıdılıb

İordaniyaHaşimilərKrallığınınpaytaxtı
Ammanşəhərində19-21noyabrtarixində
İHTF-2022–BeynəlxalqSağlamlıqTurizmi
Forumukeçirilib.50-dənartıqölkənin
qatıldığıtədbirdəAzərbaycanSağlamlıq
vəTermalTurizməDəstəkAssosiasiyası-
nın(AHTTSA)prezidentiRuslanQuliyevdə
iştirakedib.

Fo rum za ma nı Qlo bal Sağ lam lıq Tu riz mi 
Təş ki la tı nın (GHTC) təq di ma tı çər çi və sin
də Azər bay ca nın bu qu ru ma rəh bər lik et di yi 
dövr də gö rü lən iş lər, bu sa hə də Azər bay ca
nın möv cud təc rü bə si haq qın da iş ti rak çı la
ra ge niş mə lu mat ve ri lib. GHTC sten din də 
Azər bay can da sağ lam lıq tu riz mi im kan la rı
nı, o cüm lə dən Naf ta lan, Duz dağ, Qa laal tı 
və di gər tə sis lər haq qın da ət raf ı mə lu mat
la rın əks olun du ğu rek lamçap məh sul la rı 
təq dim olu nub.

Təd bi rin ikin ci gü nü Qlo bal Sağ lam lıq Tu
riz mi Şu ra sı nın top lan tı sı ke çi ri lib. Top lan tı
da 2023cü ilin 2627 ap re lin də Xor va ti ya
da Qlo bal Sağ lam lıq Tu riz mi Şu ra sı nın 5ci 
sam mi ti nin ke çi ril mə si qə ra ra alı nıb. 

Top lan tı da Azər bay ca nın iş ğal dan azad 
olun muş Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zur iq ti sa
di ra yon la rı nın sağ lam lıq tu riz mi po ten sialı 
ba rə də qu ru ma üzv öl kə lə rin nü ma yən də lə
ri nə mə lu mat ve ri lib.

Azər bay can Sağ lam lıq və Ter mal Tu riz mə 
Dəs tək As so siasi ya sı nın səd ri Rus lan Qu li
ye və Azər bay ca nın Qlo bal Sağ lam lıq Tu riz
mi Təş ki la tı na rəh bər lik et di yi dövr də qlo bal 
sağ lam lıq tu riz mi nin in ki şa fın da gös tər di yi 
xid mə tə gö rə xü su si tə şək kür pla ke ti təq dim 
olu nub.
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Noyabrın22-dəNyu-Yorkdakı
“CarnegieHall”daazərbay-
canlı,türkvəyəhudiicmalarını
klassikmusiqivasitəsiləhəm-
rəyliyəvədostluğumöhkəm-
lətməyəsəsləyən“Dostluq
körpüləri”adlıkonserttəşkil
olunub.

Mil li Mu si qi və Qlo bal Mə də niy
yət Cə miy yə ti nin (Na tional Mu sic 
& Glo bal Cul tu re So ciety) tə şəb
bü sü ilə ke çi ri lən kon sert Azər
bay can bəs tə ka rı Fik rət Əmi ro
vun 100 il li yi nə həsr olu nub.

Kon sert də ta nın mış mu si qi çi
lər – sk rip ka çı Alek sandr Mar kov 
və piano çu Nər giz Əli ya ro va, 
elə cə də di ri jor Fuad İb ra hi mo
vun rəh bər li yi al tın da NyuYork 
Bey nəl xalq Vir tuoz lar Or kest ri 
(“New York In ter na tional Vir tuosi 
Orc hest ra”) iş ti rak edib.

Təd bir də türk bəs tə ka rı, 
“Qrem mi” mü ka fa tı no mi nan tı 
Fa ruk Kan ca nın “Vox in Ter ra” 
əsə ri nin dün ya prem ye ra sı, həm
çi nin Fik rət Əmi ro vun bəs tə kar 
El mi ra Nə zi ro va ilə həm müəl
lif ki mi ya rat dı ğı “For te piano və 
or kestr üçün ərəb möv zu la rın da 
kon sert”in ABŞda prem ye ra sı 

ke çi ri lib. Təd bir də yə hu dial man 
bəs tə ka rı Fe liks Men del so nun, 
məş hur türk bəs tə ka rı Ne vit 
Ko dal li və yə hu di əsil li Ame ri ka 
bəs tə ka rı Corc Gerş vi nin sk rip
ka kon sert lə ri də yer alıb.

Sk rip ka çı la rın Pa qa ni ni adı na 
bey nəl xalq mü sa bi qə si nin qı zıl 
me da lı na la yiq gö rül müş Alek
sandr Mar kov “Car ne gie Hall”da 
16 ya şın da so lo de büt edib. 

Mar kov Mosk va da ya şa yar kən 
ata sın dan sk rip ka dərs lə ri alıb və 
ar tıq 8 ya şın da onun la bir gə kon
sert lər də müx tə lif or kestr lə rin he
yə tin də so list qis min də çı xış edib.

Nər giz Əli ya ro va NyuYork da 
ya şa yan ta nın mış azər bay can
lı piano çu və klas sik mu si qi üz rə 
təd qi qat çı dır. Dün ya nın 40dan 
çox şə hə rin də so list ki mi, həm çi
nin ka me ra və sim fo nik or kestr

lə ri lə çı xış edib. O, Azər bay ca nın 
Əmək dar ar tis ti dir, 2010cu il də 
“Şo pen ir si nə bö yük töh fə si nə 
gö rə” Pol şa hö ku mə ti tə rə fin dən 
təl tif olu nub. Sə nət şü nas lıq üz rə 
fəl sə fə dok to ru, pro fes sor Nər giz 
Əli ya ro va 20 ilə ya xın Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sın da dərs de yib. Nyu
York da Mil li Mu si qi və Qlo bal Mə
də niy yət Cə miy yə ti ni ya ra dıb.

Di ri jor Fuad İb ra hi mov Köln 
Kon ser va to ri ya sı nın mə zu nu
dur. Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın üçün cü 
kur sun da oxu yar kən o, Azər bay
can pay tax tın da  sə fər də olan 
Ms tis lav Rost ro po vi çin us tad 
dərs lə rin də iş ti rak edib. Al ma ni
ya da, Köln Kon ser va to ri ya sın
da əv vəl cə alt sin fin də oxu yub, 
son ra ope rasim fo nik di ri jor lu ğu 
fa kül tə si nə da xil olub. Fu ad İb
ra hi mov Lon don Kral Fi lar mo nik 
Or kest ri, Vya na Ka me ra Or kest ri 
ki mi Av ro pa nın apa rı cı kol lek tiv
lə ri ilə əmək daş lıq edir.

“Carnegie Hall”da “Dostluq körpüləri”
Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr olunmuş konsert

Daşkənddə “Türk ədəbiyyatının inciləri” 
100 cildliyinin təqdimatı

Xəbərverdiyimizkimi,
PrezidentŞavkatMirzi-
yoyevingöstərişiiləöz-
bəkdilində“Türkədəbiy-

yatınıninciləri”seriyasından
100cildliktoplunəşrolunub.
Noyabrın22-dəÖzbəkis-
tanElmlərAkademiyasının
Şərqşünaslıqİnstitutunda100
cildliyintəqdimatıkeçirilib.

Kol lek si ya da Türk Döv lət lə ri 
Təş ki la tın da təm sil olu nan Öz
bə kis tan, Azər bay can, Tür ki yə, 
Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Türk
mə nis tan və Ma ca rıs ta nın XI
XXI əsr lər də ya şa yıbya rat mış 
ümu mi lik də 629 şair, ya zı çı və 
mü tə fək ki rin əsər lə ri yer alıb.

Təq di mat da Azər bay can, Tür
ki yə, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan və 
Türk mə nis ta nın Daş kənd də ki 
sə fir lik lə ri nin nü ma yən də lə ri də 
iş ti rak edib lər.

Öz bə kis ta nın İn for ma si ya və 
Küt lə vi Kom mu ni ka si ya Agent li yi
nin di rek to ru Asad jon Xo ca yev la
yi hə ba rə də ət raf ı mə lu mat ve rib. 
Diq qə tə çat dı rı lıb ki, 100 cild lik top
lu nun ha zır lan ma sın da 200dən 
çox tər cü mə çi, 50yə ya xın ya zı çı, 
re dak tor və rəs sam iş ti rak edib.

Öz bə kis tan Pre zi den ti nin mü
şa vi ri Xay rit din Sul to nov la yi
hə nin öz bək ədə biy yat se vər lər, 
təd qi qat çı lar üçün mü hüm ha di sə 
ol du ğu nu vur ğu la ya raq, soy kö kü, 
di li, di ni, mə də niy yə ti ya xın olan 
xalq la rı mı zı birbi ri nə da ha da ya
xın laş dı ra ca ğı nı bil di rib.

Daş kənd də ki Hey dər Əli yev 
adı na Azər bay can Mə də niy yət 
Mər kə zi nin (AMM) di rek to ru 
Sa mir Ab ba sov çı xı şın da Öz
bə kis tan döv lə ti nə və Pre zi dent 
Şav kat Mir zi yo ye və tə şək kü rü
nü ifa də edə rək, nəşr la yi hə si
ni Türk dün ya sı mə də niy yə ti, 
ədə biy ya tı üçün bö yük ha di sə 
ad lan dı rıb. AMMin top lu nun 
Azər bay can la bağ lı his sə si nə, 
tər cü mə iş lə ri nə dəs tək gös tər
di yi ni qeyd edən Sa mir Ab ba
sov Azər bay can ədə biy ya tı nın 
ko ri fey lə ri, klas sik və müasir 
dövr ədib lə rin – ümu mi lik də 200 
müəl li fin əsər lə ri nin öz bək di li nə 
tər cü mə edi lə rək 16 cild də təq
dim olun ma sı nı ədə bi əla qə lə ri
mi zə mü hüm töh fə ki mi də yər
lən di rib.

Qır ğı zıs ta nın Öz bə kis tan da kı 
Sə fir li yi nin mə də niy yət mə sə lə
lə ri üz rə at ta şe si Ay ca mal Ka
ra mur zaeva, Tür ki yə sə fir li yi nin 
mət buat və mə də niy yət at ta şe
si Ham di Turş çu və di gər çı xış 
edən lər la yi hə nin əhə miy yə tin
dən söz açıb lar.

“Forsaj 10”un büdcəsi 340 milyon dollara çatıb
Premyerası2023-cüilinmayınanəzərdətu-
tulan“Forsaj10”filmininastronomikbüdcəsi
olacaq.Filministehsalbüdcəsi340milyon
dollaraçatıb.Bunulayihənimaliyyələşdirən
vəonunyayılmasınacavabdeholan“Uni-
versal”studiyasındakımənbələraçıqlayıb.

Qeyd edək ki, 2021ci il də təq dim olu nan 
“For saj 9”un büd cə si 200 mil yon dol lar olub.  
Mə lu ma ta gö rə, büd cə də bu qə dər bö yük ar
tım bir sı ra sə bəb lər lə, o cüm lə dən ek ran əsə
rin də çə ki lən ul duz la rın qo no rar la rı nın kəs kin 

art ma sı və ya qlo bal inf ya si ya nə ti cə sin də 
is teh sal xərc lə ri nin ümu mi ar tı mı, həm çi nin 
pan de mi ya döv rün də tib bi təh lü kə siz lik pro
to kol la rı nın tə ləb lə ri ilə bağ lı ola bi lər.

Xa tır la daq ki, in di yə dək ən ba ha lı film lər si
ya hı sın da “Ka rib də ni zi nin qul dur la rı 4: Qə ri bə 
sa hil lər də” (379 mil yon dol lar), “Mar vel Stu
dios” is teh sa lı olan “Qi sas çı lar 2: Alt ron döv rü” 
(365 mil yon dol lar) və “Qi sas çı lar 4: Fi nal” (356 
mil yon dol lar) yer alır. “For saj 10” fil mi isə bu 
rey tinq də hə lə lik dör dün cü dür, la kin prem ye ra
ya dək büd cə nin art ma sı da göz lə ni lən dir.

Spilberqə “Qızıl ayı” verəcəklər
Gələnilinfevralındakeçiriləcəknövbəti,
73-cüBerlinBeynəlxalqFilmFestivalında
məşhuramerikalırejissorStivenSpilber-
qəfəxri“Qızılayı”mükafatıtəqdimedilə-
cək.76yaşlırejissoryaratdığı“Çənələr”,
“Yadplanetlilər”və“Yuradövrününparkı”
kimifilmlərlədünyakinosunaverdiyitöh-
fələrəgörətəltifolunacaq.

Fes  ti  val za  ma  nı re  jis  so  run ye  ni fil  mi – “Fa 
bel  man  lar” ad  lı ya  rı  mav  to  bioq  ra  fik dra  mı da 
nü  ma  yiş et  di  ri  lə  cək. Ek  ran əsə  ri ki  ne  ma  toq 
raf  çı  nın for  ma  laş  ma  sı  na və onun ki  no  ya olan 
sev  gi  si  nə həsr olu  nub. Əsas rol  lar  da Qab  riel 
le La  Bel  le, Mi  şel Uil  yams və Pol Da  no çə  ki  lib.

“Fa  bel  man  lar”ın prem  ye  ra  sı bu il To  ron  to 
Film Fes  ti  va  lın  da (Ka  na  da) olub. Re  jis  sor bu 
ek  ran əsə  ri  ni kar  ye  ra  sı  nın “ən şəx  si fil  mi” ad 
lan  dı  rıb. Qeyd edək ki, Sti  ven Spil  berq həm  çi 
nin 100dən çox film və se  rialın sse  na  ri müəl  li  fi, 
elə  cə də pro  dü  se  ri olub. O, 19 də  fə “Os  kar”a 
na  mi  zəd olub və 3 də  fə mü  ka  fa  ta la  yiq gö  rü  lüb.

73cü Ber  lin Bey  nəl  xalq Film Fes  ti  va  lı (Ber 
li  na  le) 1626 fev  ral 2023cü il  də ke  çi  ri  lə  cək. 

Av  ro  pa  nın ən nü  fuz  lu üç ki  no fo  ru  mun  dan 
bi  ri olan “Ber  li  na  le”də ənə  nə  vi ola  raq əsas 
mü  ka  fat – “Qı  zıl ayı”, elə  cə də müx  tə  lif no 
mi  na  si  ya  lar üz  rə “Gü  müş ayı”lar  la ya  na  şı, 
ki  no  da xü  su  si xid  mət  lə  rə gö  rə fəx  ri “Qı  zıl 
ayı” mü  ka  fa  tı da təq  dim edi  lir.

72ci Ber  lin Bey  nəl  xalq Film Fes  ti  va  lın  da 
bu mü  ka  fa  ta fran  sız akt  ri  sa İza  bel Up  per 
(Isa  bel  le An  ne Ma  de  leine Hup  pert) la  yiq 
gö  rül  müş  dü. On  dan ön  cə  ki iki fes  ti  val  da isə 
fəx  ri “Qı  zıl ayı” Bri  ta  ni  ya  dan akt  ri  sa, re  jis  sor 
He  len Mir  re  nə və  akt  ri  sa, sse  na  rist Şar  lot  ta 
Ramp  lin  gə ve  ril  miş  di.

V.Kamal

BMT-nin Cenevrədəki “Beynəlxalq bazar”ında 
Azərbaycan da təmsil olunub

AzərbaycanınCenevrədə
BMTBölməsivədigərbeynəl-
xalqtəşkilatlaryanındadaimi
nümayəndəliyiənənəvi“Bey-
nəlxalqbazar”daiştirakedib.

BMTnin Ce nev rə Böl mə sin də 
– Mil lət lər Sa ra yın da təş kil olu
nan təd bi rin məq sə di  öl kə lə rin 
mə də niy yə ti, in cə sə nə ti, mət bə
xi və adətənə nə lə ri nin təb li ği və 

dün ya nın müx tə lif böl gə lə rin də 
ya şa yan uşaq la ra yar dım üçün 
tə sis olun muş xey riy yə fon du na 
ianə top lan ma sı dır. Buil ki “Bey
nəl xalq ba zar” “Uşaq lar na mi nə 
it ti faq” şüarı al tın da təş kil edi lib. 

Təd bir də Azər bay ca nın mə də
ni ir si ni, in cə sə nə ti ni əks et di rən 
eks po nat lar nü ma yiş olu nub. 
Öl kə mi zin tu rizm po ten sialı, mə
də niy yə ti ilə bağ lı ki tab, jur nal 
və di gər ma te rial lar iş ti rak çı la ra 
pay la nı lıb. Qo naq la ra pe şə kar 
aş paz la rın ha zır la dı ğı Azər bay
can mət bə xi nin təam la rı təq dim 
edi lib.

Buil ki təd bir də Ce nev rə də Ma
ri ya xan Xoys ka ya nın rəh bər li yi 
al tın da fəaliy yət gös tə rən azər
bay can lı uşaq lar dan iba rət “İrs” 
rəqs qru pu tə rə fin dən Azər bay
ca nın xalq rəqs lə ri də nü ma yiş 
et di ri lib.

Təd bi rin so nun da öl kə miz 
adın dan müəy yən məb ləğ BMT
nin aidiy yə ti xey riy yə fon du na 
kö çü rü lüb. Hə min ma liy yə və
saiti dün ya nın müx tə lif yer lə rin
də əl ve riş siz şə rait də ya şa yan 
uşaq la rın xey ri nə la yi hə lə rin hə
ya ta ke çi ril mə si üçün sərf olu na
caq.
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