
UNES CO-nun Qey ri-mad di 
mə də ni ir sin qo run ma sı üz rə 
Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 
Mə ra keş Kral lı ğı nın Ra bat şə-
hə rin də ke çi ri lən (28 no yabr 
– 3 de kabr) 17-ci ses si ya sın-
da öl kə miz üçün xü su si lə 
əla mət dar qə rar lar qə bul 
olu nub.

Azər bay ca nın qey ri-mad di 
mə də ni ir si ilə bağ lı da ha 4 ele-
ment UNES CO-nun tər tib et di yi 
dün ya xə zi nə si nə – “Bə şə riy yə-
tin qey ri-mad di mə də ni ir si nin 
Rep re zen ta tiv Si ya hı sı”na (Rep-
re sen ta ti ve List of the In tan gib le 
Cul tu ral He ri ta ge of Hu ma nity) 
da xil edi lib.

Qeyd edək ki, Hö ku mət lə ra ra-
sı Ko mi tə nin 17-ci ses si ya sın da 
rep re zen ta tiv si ya hı ya təq dim 
edil miş no mi na si ya lar ara sın da 
Azər bay ca nın “Pəh lə van lıq, ənə-
nə vi zor xa na oyun la rı və id man 
növ lə ri” mil li no mi na si ya sı, ha be-

lə öl kə mi zin iş ti ra kı ilə ha zır la nan 
3 çox mil lət li no mi na si ya var dı: 
“Ba ra ma çı lıq və to xu cu luq üçün 
ənə nə vi ipək is teh sa lı” (Azər bay-
can, Əf qa nıs tan, İran, Ta ci kis tan, 
Tür ki yə, Türk mə nis tan, Öz bə kis-
tan), “Mol la Nəs rəd din lə ti fə lə ri-
nin şi fa hi ənə nə si” (Azər bay can, 
Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Ta ci kis-
tan, Tür ki yə, Türk mə nis tan, Öz-
bə kis tan) və “Çay mə də niy yə ti: 
kim li yin, qo naq pər vər li yin və so-
sial əla qə lə rin rəm zi” (Azər bay-
can, Tür ki yə).

Ses si ya da bu no mi na si ya la-
rın hər bi ri ilə bağ lı müs bət qə rar 
qə bul edi lib.

Bu sı ra dan ilk ola raq Azər bay-
can, Əf qa nıs tan, İran, Ta ci kis tan, 
Tür ki yə, Türk mə nis tan və Öz bə-
kis ta nın bir gə təq dim et di yi “Ba-
ra ma çı lıq, ipək çi lik və to xu cu luq 
üçün ənə nə vi ipək is teh sa lı” ele-
men ti “Bə şə riy yə tin qey ri-mad di 
mə də ni ir si nin Rep re zen ta tiv Si-
ya hı sı”na sa lı nıb.

Sö zü ge dən no mi na si ya sə-
nə di Azər bay can Res pub li ka-

sı nın Mə də niy yət Na zir li yi, Xa-
ri ci İş lər Na zir li yi, Azər bay can 

Res pub li ka sı nın UNES CO ya-
nın da Daimi Nü ma yən də li yi və 
UNESCO üz rə Mil li Ko mis si ya, 
elə cə də Əf qa nıs tan, İran, Ta ci-
kis tan, Tür ki yə, Türk mə nis tan və 
Öz bə kis ta nın bir gə əmək daş lı ğı 
şə raitin də təq dim edil miş di.

Ses si ya da çı xış edən öl kə-
mi zin UNES CO ya nın da daimi 
nü ma yən də si El man Ab dul la yev 

ba ra ma çı lıq, ipək çi lik və to xu cu-
luq sə nə ti nin Azər bay can mə-
də niy yə tin də qə dim ta ri xi kö kə 
ma lik ol du ğu nu bil di rib, no mi na-
si ya fay lı nın bir gə ve ril mə sin də 
gös tə ri lən dəs tə yə gö rə Əf qa-
nıs tan, İran, Ta ci kis tan, Tür ki yə, 
Türk mə nis tan və Öz bə kis ta na 
min nət dar lı ğı nı ifa də edib.
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səh. 2

Aşqabadda keçirilən
beynəlxalq festival-konfransda

ölkəmiz də təmsil olunub 

səh. 8

İstiqlal şairinin 
130 illiyi ilə 
bağlı
musiqili gecə

səh. 5

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

Mə də niy yət Na zir li yi və “Teat ro.az” 
sə nət por ta lı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə 25-30 no yabr ta rix lə rin də ke çi ri-
lən II “4.4” Qı sa Ta ma şa lar Fes ti va lı 
no yab rın 30-da ba şa çat dı.

“Şu şa İli”nə həsr olu nan fes ti va lın 
ilk üç gü nü haq qın da ötən sa yı mız da 
bəhs et miş dik. Bu də fə fes ti va lın qa lan 
üç gü nü nün səh nə əsər lə ri, pa nel mü-
za ki rə, us tad dərs lə ri və bağ la nış mə-
ra si mi ba rə də söz aça ca ğıq.

Fes ti va lın dör dün cü gü nü (28 no-
yabr) mün sifl  ər he yə ti nin bir gün əv vəl 
nü ma yiş olu nan Fü zu li Döv lət Dram 
Teat rı nın “Tən ha lı ğın evi” (müəl lif A.El-
şad lı, re jis sor N.Mir zə za də), Azər bay-
can Döv lət Pan to mi ma Teat rı nın “Şi nel” 
(N.Qo qol, C.Da da şov) və Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın 
“Ma ne ken” (F.Mus ta fa, R.Türk kan) ta-
ma şa la rı nın mü za ki rə si ilə baş la dı. 
Mü za ki rə də mün sifl  ər he yə ti ta ma şa lar 
haq qın da fi  kir lə ri ni bö lüş dü lər. Gənc 
eks pert Fa ti mə Qur ban za də nin çı xı şı 
da ma raq la qar şı lan dı. 

Da ha son ra A.Şaiq adı na Azər bay-
can Döv lət Kuk la Teat rın da Gən cə 
Döv lət Kuk la Teat rı nın “Dərd lə ri min 
ça ma da nı” (H.Ata xan lı, F.Pa şa yev), 
Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rın-
da “Mü ha cir lər” (S.Mro jek, Ü.Ab bas) 

ta ma şa la rı oy na nıl dı. Mü sa bi qə dən kə-
nar proq ram üz rə isə ta ma şa çı lar Aka-
de mik Mu si qi li Teatr da K.Mar ca niş vi li 
adı na Tbi li si Döv lət Aka de mik Teat rı-
nın təq di ma tın da L.Tols to yun “Krey ser 
so na ta sı” və Azər bay can Döv lət Pan-
to mi ma Teat rın da Ç.Ay ma to vun “Əs-
rə bə ra bər gün” ro ma nı nın mo tiv lə ri 
əsa sın da Cey hun Da da şo vun qu ru luş 
ver di yi “Man qurt” ta ma şa la rı nı iz lə di lər.

Hə min gün “Dün ya teat rı müasir 
döv rün qlo bal prob lem lə ri kon teks-
tin də” möv zu sun da pa nel mü za ki rə 
də təş kil olun du. Əmək dar in cə sə nət 

xa di mi, pro fes sor lar İs ra fi l İs ra fi  lov, 
Ay dın Ta lıb za də, sə nət şü nas lıq üz rə 
fəl sə fə dok to ru, pro fes sor La şa Çxar-
tiş vi li, teatr tən qid çi si Da vid Buk rid ze, 
sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, 
do sent, Bey nəl xalq Teatr Tən qid çi-
lə ri Bir li yi nin pre zi den ti Ana ra Yer ke-
bay, teatr tən qid çi si və “The Theat re 
Ti mes” bey nəl xalq teatr por ta lı nın 
Ru si ya üz rə mə sul re dak to ru Emi li ya 
De ment so va çı xış la rı ilə qeyd olu nan 
prob le min bu gü nü və gə lə cə yin dən 
söh bət aç dı lar.

davamı səh. 2-də

Mədəni irsimizin dünya miqyasında növbəti təntənəsi
Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsi ilə bağlı daha 4 element UNESCO-nun siyahısına daxil edilib

Habil sənətinin işığı və ucalığı

Bu il Azər bay can ka man ça ifa çı lı ğı 
sə nə tin də özü nə məx sus ye ri olan 
Xalq ar tis ti, “Şöh rət” və “İs tiq lal” or den li 
sə nət kar Ha bil Əli ye vin (1927-2015) 
ana dan ol ma sı nın 95 il li yi dir. 

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də no yab-
rın 30-da gör kəm li ka man ça ifa çı sı nın 
yu bi le yi nə həsr olu nan təd bir ke çi ril di. 
Ha bil sə nə ti nin vur ğun la rı bu təd bi ri çox-
dan göz lə yir di. 

Ya zı çı lar Bir li yi nin ka ti bi, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si İl qar Fəh mi nin apa rı-
cı lı ğı ilə ke çən təd bir həm köv rək not lar, 
həm də mər hum sə nət ka rın xa rak te ri nə 
məx sus ba mə zə, ar tıq lə ti fə yə dön müş 
unu dul maz söh bət lər lə yad da qal dı. 

Ha bil Əli yev sə nə ti nin uca lı ğı, ka man ça 
sə nə ti mi zə ver di yi töh fə lər dən söz açıl-
dı. Bil di ril di ki, bən zər siz ifa sı ilə ürək lə ri 
fəth edən Ha bil Əli yev mil li mu si qi alə ti-
miz ka man ça nı dün ya da ta nı dıb, mu ğam 
üç lü yü nün tər ki bin də ka man ça nı ilk də fə 
so lo kon sert alə ti ki mi təq dim et mə yə nail 
olub. Ka man ça nın ifa im kan la rı nın, tembr 
zən gin li yi nin in ki şaf et di ril mə sin də onun 
bö yük xid mət lə ri var. 

Us tad ifa çı nın sə nət dost la rın dan 
tar zən, Xalq ar tis ti Möh lət Müs lü mov, 
Əmək dar ar tist, ka man ça çı Mir na zim 
Əsə dul la yev sə nət kar la bağ lı xa ti rə lə ri ni 
bö lüş dü lər. Bu xa ti rə lər nə qə dər hə zin 
idi sə də, bir o qə dər də işıq lı idi. M.Müs lü-
mov de di: “Tar zən ol sam da, uşaq lıq dan 
Ha bil sə nə ti nə hey ran idim. Onun sə nə-
ti ifa ma da si ra yət et miş di. İl lər keç di, 23 
ya şım da “Ay işı ğın da” əsə ri ni len tə yaz-
dır dım. Bu ifa mı Ha bil müəl lim çox bə-
yə nib özü mə nə zəng et miş di. Son ra dan 
də fə lər lə qast rol lar da ol duq. Onun la hər 
bir gö rüş mə nim üçün bö yük bir mək təb, 
us tad dər si idi. Onun ver di yi töv si yə lə rə 
in di də əməl edi rəm. Bu gün də Ha bil Əli-
yev sə nə ti ya şa yır, ka man ça sə nə ti mi zin 
gənc da vam çı la rı Ha bil mək tə bi ni la yi qin-
cə da vam et di rir lər”.

davamı səh. 3-də

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
həmsədri təltif edilib

Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi nin həm səd ri, Lat vi ya Res-
pub li ka sı nın sa biq pre zi den ti Vay ra Vi ke-Frey ber qa “Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin fəx ri dip lo mu” ilə təl tif edi lib.

Pre zi dent İl ham Əli yev no yab rın 30-da bu nun la bağ lı sə rən-
cam im za la yıb.

Sə rən ca ma əsa sən, xa nım Vay ra Vi ke-Frey ber qa Azər bay can 
Res pub li ka sı nın bey nəl xalq müs tə vi də əla qə lə ri nin in ki şa fı na 
ver di yi töh fə yə gö rə təl tif edi lib.

Qeyd edək ki, Vay ra Vi ke-Frey ber qa 2012-ci il dən Ni za mi Gən-
cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi nin həm səd ri dir. De kab rın 1-də onun 85 
ya şı ta mam olub.

Azərbaycanla Tatarıstan arasında
mədəni əməkdaşlıq müzakirə olunub

Mə də niy yət na zi ri nin müavi ni Sev da Məm mə də li ye va Ta ta rıs tan 
Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri İra da Ayu po va ilə gö rü şüb.

Söh bət za ma nı bey nəl xalq təş ki lat lar çər çi və sin də əmək daş-
lı ğın də rin ləş di ril mə si, türk xalq la rı nı bir ləş di rən bir gə la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si və xü su si əhə miy yət li təd bir lər də qar şı lıq lı iş-
ti ra kın önə mi vur ğu la nıb.

Növ bə ti il də qar şı lıq lı mə də niy yət gün lə ri nin ke çi ril mə si və bu çər-
çi və də fes ti val lar da iş ti rak, bir gə ki no gün lə ri nin təş ki li, mə də niy yət 
sa hə si ilə bağ lı gənc lər fo ru mu nun ke çi ril mə si mü za ki rə olu nub.

səh. 3

Zəfər soraqlı teatr bayramı

Bu il gör kəm li mü ğən ni, 
pe da qoq, Xalq ar tis ti 
Şöv kət Ələk bə ro va nın 
(1922-1993) ana dan ol-

ma sı nın 100 il li yi dir. Mə də-
niy yət ocaq la rın da yu bi ley lə 
bağ lı təd bir lər təş kil olu nur, 
unu dul maz sə nət ka rın ya ra-
dı cı lı ğı na nə zər sa lı nır. 

De kab rın 1-də Hey dər Əli yev 
Sa ra yın da ke çi ri lən ge cə də 
Xalq ar tis ti nin xa ti rə si nə eh ti-
ra mın ifa də si idi. Təd bir Mə də-
niy yət Na zir li yi, Hey dər Əli yev 
Sa ra yı və M.Ma qo ma yev adı na 
Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Fi lar mo ni ya sı nın bir gə təş ki lat-
çı lı ğı ilə ger çək lə şir di.

Hey dər Əli yev Sa ra yı nın 
“Əbə di ya şar lar” la yi hə si çər çi-
və sin də ke çi ri lən ge cə də mə-
də niy yət na zi ri nin müavi ni Sev-
da Məm mə də li ye va, na zir li yin 
əmək daş la rı, mə də niy yət və 
in cə sə nət xa dim lə ri, sə nət ka rın 
ailə üzv lə ri və di gər qo naq lar iş-
ti rak edir di lər. 

Təd bir dən əv vəl jur na list lə rə 
açıq la ma ve rən Şöv kət Ələk-
bə ro va nın gə li ni, To fi q Qu li yev 
adı na 12 nöm rə li on bi ril lik Mu-
si qi mək tə bi nin di rek to ru Gül-
na rə Sə fə ro va Xalq ar tis ti nin 
Azər bay can mu si qi sə nə tin də 
qoy du ğu iz dən da nış dı. Bil dir di 
ki, Şöv kət xa nım mə la hət li sə si, 
özü nə məx sus ifa tər zi, Azər bay-

can qa dı nı na məx sus gö zəl lik 
və nə cib li yi ilə xal qı mız tə rə fi n-
dən hər za man se vi lir: “O, çox 
gö zəl ana və pe da qoq idi. Şa-
gird lə ri ni çox se vir di. Bu gün kü 
kon sert də sə nət ka rın ye tir mə lə ri 
də çı xış edə cək”.

Ge cə də əv vəl cə Şöv kət 
Ələk bə ro va nın ifa sın da “Ax-
şam” mah nı sı nın lent ya zı sı 
nü ma yiş olun du. Son ra Xalq 
ar tist lə ri Mən sum İb ra hi mov, 
Zül fi y yə Xan ba ba ye va, Bril liant 
Da da şo va, Ay gün Bay ra mo va, 
Əmək dar ar tist lər Ay gün Mü-
ba riz, Fi ru zə İba do va, Ay bə niz 
Ha şı mo va, Nur lan Növ rəs li, 
Ar zu Əli ye va, həm çi nin Ş.Ələk-
bə ro va adı na 20 nöm rə li Mu si qi 
mək tə bi nin xo ru (so list Ümid var 
İs ma yı lov), ifa çı lar Ta lıb İs gən-
dər li, Amil Hə sə noğ lu, Ni gar 
Cə li lo va, Nə si mi Məm mə dov, 
Şöv kət Sul ta no va, Cə lal Kə ri-
mov, Və fa Və zi ro va və Şa ban 
Cə fə rov çı xış et di lər.

Proq ram da C.Ca han gi ro-
vun “Qa ra bağ”, “Zə rif gü lü-
şün”, T.Qu li ye vin “Eti bar”, “Gül 
oğ lum”, “Azər bay can”, “Sən 

mə nim sən, mən sə nin”, V.Adı-
gö zə lo vun “Ba kı haq qın da 
mah nı”, R.Mi riş li nin “Dal ğa lar”, 
“Bir xu mar ba xış la”, “Bir kö nül 
sın dır mı şam”, F.Sü cəd di no vun 
“Şöv kət”, Emin Sa bi toğ lu nun 
“Azər bay can”, elə cə də “Kü çə-
lə rə su səp mi şəm” və “Qa ra gi lə” 
xalq mah nı la rı səs lən di ril di.

İfa çı la rı Q.Qa ra yev adı na 
Azər bay can Döv lət Ka me ra 
Or kest ri və Azər bay can Döv lət 
Xalq Çal ğı Alət lə ri Or kest ri nin 
inst ru men tal an samb lı mü şa yiət 
edir di.

Ge cə bo yun ca, həm çi nin bö-
yük ek ran da unu dul maz sə nət-
ka rın pe da qo ji fəaliy yə ti haq-
qın da mə lu mat lar, ifa sın dan 
ar xiv də sax la nı lan lent ya zı la rı, 
ki no fi lm lər də səs lən dir di yi mah-
nı lar dan iba rət kol laj, gör kəm li 
mə də niy yət və in cə sə nət xa dim-
lə ri nin onun haq qın da fi  kir lə ri və 
mü ğən ni nin Al ma ni ya kon ser tin-
dən (1990) vi deokadr nü ma yiş 
et di ril di.

Kon sert proq ra mı ta ma şa çı-
lar tə rə fi n dən al qış lar la qar şı-
lan dı.

Şövkət səsinin sehrində...
Unudulmaz sənətkarın 100 illik yubiley gecəsi
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əvvəli səh. 1-də
Noyabrın 29-da Azərbaycan

Dövlət KuklaTeatrında bu teat-
rın “Zəfərzəngi” (Z.Xəlil,Q.Mə-
simov) və Salyan Dövlət Kukla
Teatrının“Sülhnaminəbirləşək”
pantomima (müəllif və rejissor
L.Hüseynova), Akademik Mil-
li Dram Teatrında isə “Səhnə”
teatrının “Qurdəfsanəsi” (X.Əli-
yev,N.Ağayev)tamaşalarıteatr-
sevərlərətəqdimolundu.
Festivalın müsabiqədənkənar

proqramıüzrəisəhərikisibirhis-
səli farsolansəhnənümunələri
–Azərbaycan DövlətAkademik
RusDramTeatrının“Mən,sən,o
və telefon” (Anar, Ə.Ələkbərov)
vəTbilisiDövlətAkademikTeat-
rının“Kreysersonatası” (L.Tols-
toy, L.Tsuladze) tamaşaları nü-
mayişolundu.
Festivalınsonuncugünüdaha

çoxustaddərsləri,müzakirələrlə
yaddaqaldı.
Ötəngününtamaşamüzakirələ-

rininardıncagürcüstanlıtanınmış
teatr mütəxəssisləri, beynəlxalq
teatr festivalları üzrə təşkilatçılar
Yekaterina  Mazmişvili və Nutsa
Burjanadzenin moderatorluğu ilə
“Festival strukturu: çağırışlar, və-
zifələr və perspektivlər” mövzu-
sundaustaddərsireallaşdı.
TbilisiDövlətAkademikTeatrının

bədii rəhbəri Levan Tsuladzenin
“Qafqaz tabaşir dairəsi” mövzu-
sundaustaddərsidəiştirakçılartə-
rəfindənböyükmaraqlaqarşılandı.
Sonrafestivalıntəntənəlibağ-

lanışvəqaliblərinmükafatlandı-
rılmasımərasimioldu.

İlk festivalın uğuru onun 
ənənə halı almasına 

rəvac verdi
Mərasimdə çıxış edən mədə-

niyyət naziri Anar Kərimov bir
həftə davam edən sənət bayra-
mı münasibətilə bütün teatrse-
vərləri təbriketdi,belə layihələrin
davamlı olmasının əhəmiyyətini
vurğuladı. Bildirildi ki, ötən ildən
keçirilən festivala böyük maraq
var: “Festivalın məqsəd və mə-
ramı şanlı Zəfərimiz, 44 günlük
haqq savaşımızı ehtiva etməklə
onun sənət vasitəsilə əbədiləşdi-
rilməsinə nail olmaqdır. Teatrları-
mızbuişəöztöhfəsiniverdivəbiz
Qələbəmizdən ilhamlanaraq ona
“4.4” adını verdik.Pandemiyanın

bir çox sahələr kimi mədəniyyə-
tə, teatramənfi təsirlərini aradan
qaldırmağa hesablanan bu layi-
həmizötənildəyüksəksəviyyədə
reallaşdı vəpandemiyanınyarat-
dığıməcburifasilədənsonrateatr
prosesinin canlanmasına vəsilə
oldu.Festivalregionlardafəaliyyət
göstərən teatrlarımızı da stimul-
laşdırmağa,onlarapaytaxtda, iri-
miqyaslıfestivaldaözimkanlarını
nümayişetdirməyəşəraityaratdı.
İlk festivalın uğuru onun ənənə
halı almasına rəvac verdi. Festi-
valın əsas özəlliyi həm də onun
artıq beynəlxalq müstəvini əhatə
etməsidir.Festivalaxaricdəyaşa-
yan azərbaycanlı teatr mütəxəs-
sislərinindəcəlbolunmasıxüsu-
siləəhəmiyyətlidir”.

“Teatr hamımızın sevdiyi mə-
kandır.Oənyaxşıtərbiyəünva-
nıdır və bu mənada teatr daim
təbliğolunmalıdır”,–deyənAnar
Kərimovfestivalınözməqsədinə
nailolduğunuvəqısazamanda
diqqəticəlbetdiyinibildirdi.Nazir
festival iştirakçılarınıvəqalibləri
təbrik edərək onlara səhnə sə-
nətimizintərəqqisivədahageniş
auditoriyayainteqrasiyasıyolun-
dauğurlararzuladı.
Festivalın münsifər heyətinin

sədri Əməkdar incəsənət xa-
dimi, professor İsrafil İsrafilov,
üzvlərdən Xalq artisti, Türkiyə
Çukurova Universiteti Dövlət
Konservatoriyasının professoru
Cahangir Novruzov, Əməkdar
incəsənət xadimləri – professor

AydınTalıbzadə, rejissorMehri-
ban Ələkbərzadə, professor Əli
Əmirli, festivalın art-direktoru,
teatrşünas Elçin Cəfərov və di-
gərçıxışçılardasənətbayramı-
nıntəşkilatçılarınavəiştirakçıla-
rınatəşəkküretdilər.
Çıxışlardan sonra müxtəlif

nominasiyalar üzrə qaliblərin
mükafatlandırılması başladı. İlk
olaraq “Ən yaxşı aktrisa” nomi-
nasiyasındaDövlətGəncTama-
şaçılar Teatrının aktrisası, “İna-
nıram”monotamaşasının ifaçısı
Zemfira Əbdülsəmədova qalib
elanolundu.
Sonra tamaşaçılar “Münsifə-

rin rəğbəti”niqazanan (yenino-
minasiya) Gəncə Dövlət Kukla
Teatrının aktrisası, “Dərdlərimin

çamadanı” monotamaşasının
yükünüçəkənZülfiyyəƏliyevanı
alqışladılar.
“Gəncekspertlərinseçimi”ndə

isəDövlətPantomimaTeatrının
təqdim etdiyi “Şinel” tamaşası-
nın rejissoruCeyhunDadaşova
qaliboldu.
Festivalda iştirak edən müs-

təqil ekspertlər isə (Gürcüstan,
Rusiya, Qazaxıstan) müsabiqə-
dənkənar tamaşanı–Akademik
Musiqili Teatrın “Anamın kita-
bı”nı(rejissorİ.Gözəlova)müka-
fatlandırdılar.
Festivalın əsas mükafatına –

1,2və3-cüyerlərəisəmüvafiq
olaraqDövlətPantomimaTeatrı-
nın“Şinel”(rejissorC.Dadaşov),
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teat-
rının “İnanıram” (rejissor E.Rə-
himzadə) və “Səhnə” teatrının
(müstəqil teatr) “Qurd əfsanəsi”
(rejissor N.Ağayev) tamaşaları
layiqgörüldülər.
Nəzərinizəçatdıraqki,hərüç

yerin sahibinə festivalın diplom
və kubokları ilə yanaşı pulmü-
kafatlarıdaverildi.
Bağlanış mərasimi Akademik

MusiqiliTeatrınbaletvəxortrup-
palarının rəngarəng səhnə per-
formanslarıiləyaddaqaldı.
Beləcə, yaşının az olmasına

baxmayaraq, sorağı artıq ölkə
sərhədlərini aşan Zəfər sədalı
sənətbayramı–“4.4”QısaTa-
maşalarFestivalıözəsasməra-
mınaçatmaqlatarixəqovuşdu.
Festivalıntamaşalarıhaqqında

yazılarımızisədavamedəcək...
Həmidə Nizamiqızı

Zəfər soraqlı teatr bayramı
II “4.4” Qısa Tamaşalar Festivalı başa çatdı

Türk dünyası təşkilatları arasında 
daha sıx işbirliyi vacibdir

BeynəlxalqTürkMədəniyyəti
vəİrsiFondununprezidenti
GünayƏfəndiyevaBeynəl
xalqTürkAkademiyasının
(BTA)yeniprezidentitarixüz
rəelmlərdoktoru,AMEAnın
həqiqiüzvüŞahinMustafa
yevləgörüşüb.

Şahin Mustafayevi təbrik
edənGünayƏfəndiyevaona
yeni və məsuliyyətli vəzifə-
sindəuğurlararzulayıb.
Fondtərəfindənhəyatake-

çirilən layihələrdən danışan
Günay Əfəndiyeva hər iki
təşkilatın fəal və məhsuldar
fəaliyyətinintürkdövlətlərivə

xalqlarınındahasıx inteqrasiyasınaböyük töhfəverəcəyinivur-
ğulayıb.
ŞahinMustafayev təbriklərəgörə təşəkküredərək,Türkdün-

yasındaakademikfəaliyyətiəlaqələndirən,türkxalqlarınınqədim
vəmüasirtarixini,dilinitədqiqedənbeynəlxalqtəşkilatarəhbərlik
etməsininqürurvericiolduğunubildirib.O,BTA-nınbundansonra
dasəmərəlifəaliyyətgöstərməsivəTürkdünyasıqurumlarıiləsıx
əməkdaşlıqistiqamətindəçalışacağınıqeydedib.
FondvəBTAarasındamümkünbirgəlayihələrətrafındasöhbət

aparılıb.
BeynəlxalqTürkAkademiyasıAstanaşəhərindəyerləşir.Bun-

danöncəakademiyayaQazaxıstandanDarhanKıdıralırəhbərlik
edib.

Ağasadıq Gəraybəylinin xatirəsi yad olunub
BakıŞəhərMə
dəniyyətBaşİda
rəsinintəşkilatçı
lığıiləH.Abbasov
adınaMədəniy
yətMərkəzində
görkəmliteatrvə
kinoaktyoru,Xalq
artistiAğasadıq
Gəraybəylinin
(18971988)125
illiyiqeydolunub.

Başidarədənbildirilibki,tədbirdəAğasadıqGəraybəylininhə-
yatvəyaradıcılığıhaqqındagenişməlumatverilib.
Çıxışlardaaktyorunyaratdığıobrazlarqalereyasındansözaçı-

lıb.Qeydolunubki,genişyaradıcılıqdiapazonunamaliksənətkar
Azərbaycanınmədəniyyətsalnaməsindəxüsusiyer tutur.Onun
AkademikDramTeatrınınsəhnəsində,filmlərdə,televiziyatama-
şalarındacanlandırdığımüxtəlif xarakterliobrazlaryüksəkbədii
təsirqüvvəsiniqoruyubsaxlamışsənətnümunələridir.
Tədbirdə müğənnilərin, rəqsqruplarının ifalarıvə tələbəakt-

yorlarınçıxışlarımaraqlaqarşılanıb.

əvvəli səh. 1-də
UNESCO Hökumətlərarası

Komitəsinin 17-ci sessiyasında
Azərbaycanıntəqdimetdiyi“Pəh-
ləvanlıq, ənənəvi zorxana oyun-
larıvəidmannövləri”nominasiya
faylıda“Bəşəriyyətinqeyri-maddi
mədəni irsininReprezentativ Si-
yahısı”nadaxiledilib.
UNESCO-nun Qiymətləndir-

məOrqanıtərəfindənbütünme-
yarlarüzrəmüsbətrəyalanno-
minasiya faylı ilə bağlı qərar 1
dekabrdaelanedilib.
Sözügedənnominasiyasənədi

AzərbaycanRespublikasıMədə-
niyyətNazirliyi,XariciİşlərNazir-
liyi,AzərbaycanRespublikasının
UNESCOyanındaDaimiNüma-
yəndəliyi vəUNESCOüzrəMilli
Komissiyanın birgə əməkdaşlığı
şəraitindətəqdimedilib.
Ölkəmizin nümayəndə, heyəti

adındançıxışedənElmanAbdul-
layevpəhləvanlıqsənətininAzər-
baycanmədəniyyətininönəmlibir
hissəsi olduğunu diqqətə çatdı-
rıb,busənətinqədimtarixikökə
malikolduğunubildirib.
DaiminümayəndəAzərbaycan

RespublikasıadındanUNESCO
Qiymətləndirmə Orqanına və
Hökumətlərarası Komitəyə xal-
qımızın mədəni dəyəri olan bu
nümunənidəstəklədiklərinəgörə
təşəkküredib.
DahasonraAzərbaycandapəh-

ləvanlıqvəənənəvizorxanaoyun-
larıiləbağlısessiyaiştirakçılarına
qısavideoçarxnümayişetdirilib.

*** 
Sessiyanındekabrın1-dəke-

çirilən iclasında Azərbaycan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Taci-
kistan,Türkiyə,Türkmənistanvə
Özbəkistanınbirgətəqdimetdiyi
“MollaNəsrəddin lətifələrininşi-
fahi ənənəsi” nominasiyası da
UNESCO-nun reprezentativ si-
yahısındayeralıb.
Çoxmillətli nominasiya faylı

Azərbaycan Mədəniyyət Nazirli-
yi, Xarici İşlər Nazirliyi,Azərbay-
can Respublikasının UNESCO
yanındaDaimiNümayəndəliyivə
UNESCO üzrə Milli Komissiya,
eləcədəQazaxıstan,Qırğızıstan,
Tacikistan,Türkiyə,Türkmənistan
vəÖzbəkistanınbirgəəməkdaşlı-
ğışəraitindətəqdimedilib.

***
Dekabrın 1-də sessiyada,

həmçininAzərbaycanvəTürkiyə-

ninbirgətəqdimetdiyi“Çaymə-
dəniyyəti: kimliyin, qonaqpərvər-
liyin və sosial təmasın simvolu”
nominasiyasıUNESCO-nunQiy-
mətləndirmə Orqanı tərəfindən
bütünmeyarlaradairmüsbətrəy
alaraq “Bəşəriyyətinqeyri-maddi
mədəni irsininReprezentativ Si-
yahısı”nadaxiledilib.
Nominasiya sənədi Mədəniy-

yətNazirliyi, Xarici İşlərNazirli-
yi, Azərbaycan Respublikasının
UNESCOyanındaDaimiNüma-
yəndəliyi, UNESCO üzrə Milli

Komissiya vəTürkiyəninmüva-
fiqqurumlarınınbirgəəməkdaş-
lığışəraitindətəqdimedilib.
Səfir Elman Abdullayev çıxış

edərəkçaymədəniyyətininAzər-
baycanxalqınınqonaqpərvərliyi-
nin göstəricisi,mədəniyyətimizin
önəmlielementiolduğunuvurğu-
layıb, Azərbaycan Respublikası
adından UNESCO-nun Qiymət-
ləndirməOrqanınavəHökumət-
lərarası Komitəyə təşəkkürünü
bildirib.

***

Qeydedəkki,Hökumətlərara-
sı Komitənin Rabatda keçirilən
sessiyasında ölkəmiz Azərbay-
can Respublikasının UNESCO
yanında Daimi Nümayəndəliyi,
Mədəniyyət Nazirliyi, UNESCO
üzrəMilliKomissiyavəMərakeş
Krallığındakı səfirliyimiz tərəfin-
dəntəmsilolunur.
Sessiyada qəbul olunan əla-

mətdar qərarlarla UNESCO-da
qeydə alınan qeyri-mədəni irs
nümunələrimizin sayı 19-a ça-
tıb.Onlardan17-si“Bəşəriyyətin
qeyri-maddimədəniirsininRep-
rezentativ Siyahısı”na, 2-si isə
“Təcili qorunmaya ehtiyacı olan
qeyri-maddi mədəni irs Siyahı-
sı”nadaxiledilib.Buelementlər-
dən11-iölkəmiztərəfindənmilli
nominasiyaolaraq,8-iAzərbay-
canın da iştirakı ilə çoxmillətli
nominasiya kimi hazırlanaraq
təqdimedilib.
UNESCO Hökumətlərarası

Komitəsinin 17-ci sessiyasında
əldəolunanbumühümnailiyyət
Azərbaycanın qədim və zəngin
mədəni irsinin dünyamiqyasın-
danövbətitəntənəsidir.

Dekabrın1dəMədəniyyətNazirliyivəMilliKitabxananınbirgətəş
kilatçılığıiləƏməkdarelmxadimi,filologiyaelmləridoktoru,pro
fessorQəzənfərPaşayevin85illiyinəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.

Tədbirdəgörkəmlialimin “Se-
çilmiş əsərləri”nin 11 və 12-ci
cildlərinin, “Azərbaycanda və
İraqdabayatlar” və “Xilaskarlar”
(farsdilində)kitablarının,habelə
SərvazHüseynoğlunun “Ömrün
QəzənfərPaşayevmodeli” kita-
bınıntəqdimatıolub.
Tədbiri Milli Kitabxananın di-

rektoru professor Kərim Tahi-
rovaçaraqQəzənfərPaşayevin
zəngin elmi axtarışlarından da-
nışıb.
AzərbaycanYazıçılarBirliyinin

sədriXalqyazıçısıAnaryubilya-
rınİraqtürkmənfolklorununtəd-
qiqivətəbliğisahəsindəmüstəs-
naxidmətlərindənbəhsedib.
MədəniyyətNazirliyiKitabsə-

nayesişöbəsininmüdiritarixüz-
rəfəlsəfədoktoruAkifMarifiyu-
bilyara nazirlik tərəfindən təsis
olunan “Şuşa-270” döşnişanını
təqdimedib.
Tədbirdə daha sonra Milli

Məclisin Mədəniyyət komitəsi-
nin sədri professor Qənirə Pa-
şayeva, Milli Məclisin deputatı,

Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı,
AMEA-nın Nizami adına Ədə-
biyyat İnstitutunun şöbəmüdiri
filologiya elmləri doktoru, pro-
fessor Şirindil Alışanlı, Azər-
baycan Aşıqlar Birliyinin sədri
professorMəhərrəmQasımlıvə
başqaları çıxış edərək Qəzən-
fər Paşayevin ədəbiyyatşünas,
folklorşünas,dilçi,yazıçıvətər-
cüməçi kimi çoxşaxəli fəaliyyə-
tindənsözaçıblar.
Bildirilib ki, onun yazdığı “Altı

il Dəclə-Fərat sahillərində” əsə-

rimüəllifinəböyükşöhrətgətirib.
Həmçinin alim Azərbaycan ba-
yatları haqqında ilk ciddi tədqi-
qatəsəriyazıb.
Tədbirdə Milli Kitabxananın

əməkdaşları tərəfindən hazırla-
nan “ProfessorQəzənfər Paşa-
yev”adlıelektronməlumatbaza-
sıtəqdimolunub.
Qəzənfər Paşayev çıxış

edərək tədbirin təşkilinə gö-
rə Mədəniyyət Nazirliyinə, Milli
Kitabxanaya,həmçininbütüniş-
tirakçılaratəşəkkürünübildirib.
Sonda iştirakçılar Milli Kitab-

xananın fondundan professor
Qəzənfər Paşayevin yaradıcılı-
ğınıəhatəedənkitablarınsərgisi
ilətanışolublar.

Milli Kitabxanada Qəzənfər Paşayevin 
85 illik yubileyi qeyd olunub

Mədəni irsimizin dünya miqyasında 
növbəti təntənəsi

Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsi ilə bağlı daha 4 element 
UNESCO-nun siyahısına daxil edilib

“Milli mədəniyyətimizin Şuşa salnaməsi”
Dövlət Teatr Muzeyində elmi-praktiki konfrans 

Mədəniyyətmüəssisələrində“Şuşaİli”çərçi
vəsindətədbirlərdavamedir.CəfərCabbarlı
adınaAzərbaycanDövlətTeatrMuzeyində
“MillimədəniyyətimizinŞuşasalnaməsi”adlı
elmipraktikikonfranskeçirilib.

Tədbiri muzeyin direktoru Sevinc Mikayılova
açıb.SonraQarabağvəŞuşamövzusunaaidmu-
zeyeksponatlarıəsasındahazırlanmışvideoçarx
nümayişolunub.
Konfransda sənətşünaslıq doktoru, professor

AydınTalıbzadə“DilintanıtdığımüqəddəsŞuşa
– semantik rekonstruksiya”,AzərbaycanMusiqi
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin direktoru sənət-
şünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Alla Bayramova
“Şuşa musiqiçilərinin irsi Azərbaycan Musiqi
MədəniyyətiDövlətMuzeyinin interpretasiyasın-
da”,AMEA-nınNizamiGəncəviadınaƏdəbiyyat

İnstitutunun baş elmi işçisi Mərziyyə Nəcəfova
“AzadŞuşaobrazı–vətənpərvərliyinvəmilliqü-
rurunpoetikifadəsi”mövzularındaçıxışediblər.
AzərbaycanRəssamlar İttifaqınınüzvü, sənət-

şünaslıqüzrə fəlsəfədoktoruArzuZeynalovanın
“Koroğlu,QaçaqNəbivəOsmanlıpaşalarınınob-
razlarıŞuşadatoxunmuşQarabağxalçalarında”,
XəzərUniversitetininmüəllimiMədinəKarahanın
“ƏhmədbəyAğaoğluşəxsiyyətkimi”,Azərbaycan
İstiqlalMuzeyinindirektoruSədiMirseyiblinin“Qa-
rabağdaaşkarlanmışmuzeysərvətlərindəerməni
saxtakarlığı”,AMEA-nınArxeologiya,Etnoqrafiya
vəAntropologiyaİnstitutununelmiişçisi,tarixüz-
rəfəlsəfədoktoruYaqubMəmmədovun“Quruçay
mədəniyyətivəonunyayılmaarealı”,Azərbaycan
DövlətTeatrMuzeyininböyükelmiişçisiƏliAbu-
zərovun“Şuşaşəhərininmuzeyturizmipotensialı”
mövzularındaməruzələridədinlənilib.
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Xəbərverdiyimizkimi,

mədəniyyətnaziri
AnarKərimovnoyab
rın29daYevlaxşəhər

HeydərƏliyevMərkəzində
vətəndaşlarıqəbuledib.Qə
buldansonranazirYevlaxda
birsıramədəniyyətmüəssi
sələrinəbaşçəkib.

Mədəniyyət naziri Yevlax ra
yonununAranqəsəbəsindəMu
siqi məktəbinin və Mədəniyyət
evinin fəaliyyəti ilə tanış olub.
Nazirə məlumat verilib ki, mu
siqiməktəbi1985ci ildə fəaliy
yətə başlayıb, 2019cu ildə
məktəbin yeni binası istifadəyə
verilib. Məktəbdə fortepiano,
tar, qarmon, kamança və xa
nəndəlikixtisaslarıtədrisolunur,
144şagird təhsil alır, 46müəl
limçalışır.1958ciildəfəaliyyə
tə başlayan Mədəniyyət evinin
binası2019cuildəMədəniyyət
Nazirliyi tərəfindənəsaslı təmir
olunub.
DahasonraYevlaxşəhərində

ki1və2nömrəlimusiqiməktəb

lərinə baxış keçirilib. Məlumat
verilibki,1964cüildəfəaliyyətə
başlayan1nömrəliMusiqimək
təbində fortepiano, violin, tar,
qarmon, xanəndəlik ixtisasları
üzrə tədris aparılır. Məktəbdə
104müəllim çalışır, 311 şagird

təhsil alır. 1991ci ildən fəaliy
yət göstərən 2 nömrəli Musiqi
məktəbində isə fortepiano, tar,
nağara,xanəndəlik,qarmonvə
saz ixtisasları üzrə 247 şagird
təhsil alır. Tədris ocağında 78
müəllimçalışır.

AnarKərimovYevlaxTarixDi
yarşünaslıqMuzeyinədəbaxış
keçirib. 2005ci ildə fəaliyyətə
başlayanmuzeyinəsasfondun
da2580eksponatmühafizəedi
lir,onlardan800üdaimiekspo
zisiyadasərgilənir.

NazirYevlaxŞəhərMədəniy
yətMərkəzində,mərkəzinfilial
larıkimifəaliyyətgöstərənHey
dərƏliyevSarayında və şəhər
Yaradıcılıqevindəolub.
Mədəniyyət Mərkəzi 1982ci

ildə Mədəniyyət evi kimi fəaliy

yətəbaşlayıb,2015ci ildənha
zırkıstatusuiləfəaliyyətgöstərir.
2007ci ildən fəaliyyət göstərən
HeydərƏliyevSarayındaMədə
niyyətNazirliyi tərəfindən2021
ciildəəsaslıtəmirişləribaşlanıb.
Nazir təmir işlərininvaxtındavə
yüksəkkeyfiyyətləbaşaçatdırıl
masıiləbağlıtapşırıqverib.
Son olaraq Yevlax şəhər

MKSnin Mərkəzi Kitabxana
sına gələnAnar Kərimov kitab
fondu,oxucusayıbarədəətrafı
məlumat alıb. Nazirə məlumat
verilibki,hazırda500minəya
xınkitabfonduolanMərkəziKi
tabxana 1976cı ildən fəaliyyət
göstərir. 1975ci ildə istismara
verilənbina2019cuildəMədə
niyyətNazirliyitərəfindənəsaslı
təmirolunub.
Müəssisələrin ümumi fəaliy

yəti, cari vəziyyəti və mad
ditexniki imkanları haqqında
məlumat alan Anar Kərimov
mədəniyyətocaqlarındaişingü
nüntələblərinəuyğunqurulma
sıiləəlaqədartapşırıqvətövsi
yələriniverib.

Nazir Anar Kərimov Yevlaxda mədəniyyət 
müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Habil sənətinin 
işığı və ucalığı

Ustad kamança ifaçısının 95 illiyi qeyd olundu
əvvəli səh. 1-də
M.Əsədullayevsənətkarınustad

lığı, kamança sənətimizə verdiyi
töhfələrdən danışdı: “Habil Əliyev
hərhansıbirmuğamıvəyamahnı
nıdəfələrləçalsada,onlarbirbiri
nəbənzəməz,hərdəfəonayenibir
nəfəs,rəng,yenibirahəngqataraq
zənginləşdirirdi. Onun ifasında
səslənən hər bir sənət nümunəsi
sanki dil açıb danışırdı.HabilƏli
yevinifasınıdinləyərkənsankiifaçı
iləmusiqialətinincanlıdialoqdaiş
tiraketdiyininşahidiolursan”.

Çıxışlardansonrayubileygecə
sikonsertproqramıilədavametdi.
Xalqartisti,kamançaifaçısıElşən
Mansurov və tələbələri, Əməkdar
artistlər Elnur Əhmədov, Toğrul
Əsədullayev,XəyyamMəmmədov
sənətkarın vaxtilə repertuarında
olmuşəsərləriböyükustalıqlatəq
dimetdilər.Xanəndələr–Əməkdar
artistlərBabəkNiftəliyev,ArzuƏli
yeva,solistlərRəvanəQurbanova,
Səbinə Ərəbli, Ayşən Mehdiyeva,
Pərviz Qasımov Habil Əliyevin
bəstəsiolanmahnı vəmuğamlar
danparçalarsəsləndirdilər.Xanən
dələri tarzənRövşənQurbanovun
rəhbərliketdiyiBMMinsolistlərin
dənibarətolanansamblmüşayiət
edirdi.
Tədbirdən sonra Habil Əliyevin

həyat yoldaşı Şərqiyyə xanım re
daksiyamıza zəng edərək yubiley
gecəsinintəşkilatçılarına,Habilsə
nətinədəyər verənlərə təşəkkürü
nübildirdi.Dediki,tədbirbitəndən
sonra ona çoxsaylı zənglər gəlib
vəmükəmməlgecəyəgörətəşək

kür edənlərin ardıarası kəsilmir:
“Ailəmizdə, dosttanışda çox ra
zıqalıb.Butədbirintəşkilatçılarına
vəiştirakedənhərkəsəHabilkimi
sənətdəsevilməkvəucalmağıar
zulayıram”,–deyəŞərqiyyəxanım
bildirdi.
HabilƏliyev28may1927ciildə

Ağdaş rayonunun Üçqovaq kən
dində dünyaya göz açıb. 1952ci
ildəAsəf Zeynallı adınaOrta İxti
sas Musiqi Məktəbinin Kamança
şöbəsinədaxilolub.Görkəmli tar
zənQurbanPirimovdanvəməşhur

müğənniXanŞuşinskidənmuğam
sənətininsirləriniöyrənib.O, “Se
gah”,“BayatıQacar”,“Bəstənigar”,
“BayatıŞiraz”, “Rahab”, “Bayatı
kürd”, “Çahargah”, “Rast”, “Zabul”
muğamlarınayenikamançahəyatı
verib.
SənətkarkeçmişSSRİrespubli

kalarında,eləcədəTürkiyə,ABŞ,
Almaniya, İngiltərə, Fransa, Hin
distan,Pakistan,İran,Misir,İsveç
rə, Hollandiya, Tunis, Yaponiya,
Suriya, Mozambik və s. ölkələr
dəqastrolsəfərlərindəolub,ABŞ,
Fransa,Yaponiya,İtaliyavəYuna
nıstandaAzərbaycanmuğamların
dan və xalq mahnılarından ibarət
kompaktdiskləridəburaxılıb.
O həm də yaradıcı ifaçılardan

olub, bəstələdiyi “Şəhla gözlüm”,
“İlk məhəbbət”, “Gülüm yatsın”,
“Güləsən gərək” – ümumilikdə
15əyaxınmahnıbugündəsevi
lərəkifaolunur.
Unudulmaz sənətkar 2015ci il

sentyabrın8dəvəfatedib.

Lalə Azəri

Xəbərverdiyimizkimi,RusiyaFederasiyasıTatarıstanRespub
likasınınprezidentiRüstəmMinnixanovunbaşçılıqetdiyigeniş
tərkiblinümayəndəheyətiölkəmizəsəfəredib.Səfərzamanı
AzərbaycanlaTatarıstanarasındamüxtəlifsahələrdəəməkdaş
lığınperspektivlərinin,gələcəklayihələrinmüzakirəsiməqsədilə
birsıragörüşlərkeçirilib.

Mədəniyyət nazirininmüavini
SevdaMəmmədəliyeva noyab
rın 29da Tatarıstan Respubli
kasınınmədəniyyətnaziriİrada

Ayupovailəgörüşüb.
Qonağı salamlayan Sevda

Məmmədəliyeva xalqlarımız
arasında tarixi bağlılıq, ortaq

dəyərlər və mədəni əlaqələrin
inkişafıüçüngələcəkəməkdaş
lıqperspektivlərindənsözaçıb.
Sevda Məmmədəliyeva no

yabrın 2829da Tatarıstanın
Qabdulla Karieva adına Gənc
Tamaşaçılar Teatrı tərəfindən
Azərbaycan Dövlət Akademik
Rus Dram Teatrında Nizami
Gəncəvinin “Leyli və Məcnun”
poeması əsasında hazırlanmış
tamaşanınnümayişinəgörətə
şəkkürünübildirib.Səhnəəsəri
nin tamaşaçılar tərəfindənma
raqlaqarşılandığıqeydolunub.
Azərbaycanda təhsil almış

nazirİradaAyupovauzunmüd
dətdən sonra ölkəmizə səfəri
vəBakışəhərininsürətliinkişafı

iləbağlıxoş təəssüratlarınıbö
lüşüb, eyni zamandaAzərbay
canda tarixən çoxsaylı mədəni
tədbirlərin keçirilməsi ənənəsi
nin bu gün də davametdiyinin
şahidiolduğunubildirib.
Söhbət zamanı beynəlxalq

təşkilatlar çərçivəsində əmək
daşlığın dərinləşdirilməsi, türk
xalqlarını birləşdirən birgə la
yihələrin həyata keçirilməsi və
xüsusi əhəmiyyətli tədbirlərdə
qarşılıqlı iştirakınönəmi vurğu
lanıb.
Tatarıstan naziri dekab

rın 49da Kazan şəhərində
UNESCOnun “Dünya mədəni
və təbii irsininqorunmasıhaq
qında”1972ciilKonvensiyası

nın50illiyinəhəsrolunanbey
nəlxalq forumun keçiriləcəyini
diqqətəçatdırıbvəAzərbaycan
Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi
lərinibuforumdaiştirakadəvət
edib.O,həmçininTatarıstanda
keçirilən teatr, folklor, ənənəvi
uşaq oyun festivalları, o cüm
lədən, türk irsi ənənələrinə və
onlarıntəbliğinəyönəlmişbey
nəlxalqtədbirlərhaqqındamə
lumat verib. Bununla yanaşı,
elm sahəsində əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsinə üstünlük
verilməsi,xüsusiləgənclərara
sında elm sahəsində əmək
daşlığın qurulması,Tatarıstan
da türk xalqlarının tarixi üzrə
uşaqlar arasında olimpiadanın

keçirilməsi və bu tədbirlərdə
Azərbaycantərəfininiştirakının
önəmivurğulanıb.
Görüşdə Azərbaycanda və

Tatarıstanda türkxalqlarınaaid
çoxlu sayda qədim əlyazmala
rınmövcudolduğubildirilib,bu
əlyazmaların araşdırılıb oxun
ması üçün süni intellekt əsas
lı texnologiya sahəsində birgə
əməkdaşlığın zəruriliyi qeyd
edilib.
GörüşzamanıŞuşaşəhərinin

2023cü ildə “Türk Dünyasının
Mədəniyyət Paytaxtı” seçilmə
si, habelə2023cü ilin “Heydər
Əliyev İli”elanedilməsi iləəla
qədar nəzərdə tutulan tədbir
lərdə birgə əməkdaşlıq barədə
məlumat mübadiləsi aparılıb.
Növbəti ildəqarşılıqlımədəniy
yətgünlərininkeçirilməsivəbu
çərçivədə festivallarda iştirak,
birgəkinogünlərinintəşkili,mə
dəniyyətsahəsiiləbağlıgənclər
forumununkeçirilməsimüzakirə
olunub.

Azərbaycanla Tatarıstan arasında 
mədəni əməkdaşlıq müzakirə edilib
Gələn il qarşılıqlı mədəniyyət günlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur

Azərbaycandatarifaçıların
dandanışarkənilksıradaadı
çəkilənlərdənbiridəƏhməd
Bakıxanovdur.OnundahiÜzeyir

Hacıbəylininyaxınsənətyoldaşla
rındanbirikimiAzərbaycanmusiqi
mədəniyyətinininkişafındamüstəsna
xidmətlərivar.Muğamsənətinintəd
risinədairproqramınhazırlanmasın
da,mahirtarifaçılarınınyetişməsin
də,ilkxalqçalğıalətləriansamblının
yaranmasında,AzərbaycanDövlət
Filarmoniyasınıntəşəkkülündəvə
ümumənmillivəprofessionalmu
siqisənətimizininkişafındaƏhməd
Bakıxanovimzasına,onunfədakar
fəaliyyətinərastgəlinir.

Belə dəyərli sənətkarların irsinin əbə
diyaşamasına,onlarınbugününvəgə
ləcəyin nəsillərinə tanıdılmasına xüsusi
diqqətayıranPrezident İlhamƏliyev11
oktyabr 2022ci il tarixində Əhməd Ba
kıxanovun130illiyininqeydolunmasına
dairsərəncamimzalayıb.Sərəncamınic
rasıiləbağlıtədbirlərdavametməkdədir.
Noyabrın30daBəstəkarlarİttifaqında

daustadınyubileyinəhəsrolunansənət
axşamıkeçirildi.Tədbirinənmaraqlı tə
rəfioidiki,ƏhmədBakıxanovonuncanlı
yadigarı – Xalq artisti, professor, “Şöh
rət”ordenlivəneçəneçədigərmükafat
larınsahibiolangörkəmlibəstəkarTofiq
Bakıxanovunəsərləriiləanıldı.
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının

katibi Əməkdar incəsənət xadimi, pro
fessor Zemfira Qafarova giriş sözündə
Əhməd Bakıxanov sənətindən və Tofiq
Bakıxanovun bəstəkarlıq fəaliyyətindən
söhbətaçdı.
Tədbirinaparıcısı–Bəstəkarlar İttifaqı

nın baş məsləhətçisi Sevda Hüseynova
səslənəcək əsərlərin Tofiq Bakıxanovun
atasınaithafedildiyinixüsusivurğuladı.

Proqramda əvvəlcə bəstəkarın yara
dıcılığından tar və piano üçün “Konsa
netto”(tarzənMehdiSadıqzadə), tarvə
orkestrüçün3saylıkonsertinbirincihis
səsi (tarRəhiləMəhərrəmova, konsert
meysterGülnarəTeymurzadə)alqışlarla
qarşılandı.BuəsərlərdəƏhmədBakıxa
novunifaetdiyixalqmusiqisivəmuğam
lardan müəyyən fraqmentlərdən bəstə
karböyükustalıqlaistifadəedib.
Sonra Tofiq Bakıxanovun digər əsər

ləri Əməkdar incəsənət xadimi Rafiq
Seyidzadə, Əməkdar artistlər Töhfə
Babayeva, Səbinə İbrahimova, Elnarə
Kəbirlinskaya, beynəlxalq müsabiqələr
laureatıFəridəƏhmədbəyova,Azərbay
canDövlətXorKapellasınınsolistiLeyla
Dadaşovanın ifasında səslənərək yu
biley tədbirinə xüsusi rəng qatdı. Gənc
musiqişünas Nərgiz Qulamova Bakıxa

novların nəsil şəcərəsi vəonlarınAzər
baycanınelmvəmədəniyyət tarixindəki
xidmətlərindənbəhsetdi.
Tədbirin sonunda qocaman bəstəka

rımız Tofiq Bakıxanov atasının yaradı
cılığına göstərdiyi qayğıya və 130 illik
yubileylə bağlı verdiyi sərəncama görə
Prezident İlham Əliyevə öz minnətdar
lığını ifadə etdi, Əhməd Bakıxanovun
Üzeyir Hacıbəyli ilə dostluğundan ma
raqlı faktlar danışdı. Sənətkar yubiley
tədbirininkeçirilməsinəgörəAzərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının sədri professor,
Xalq artisti FirəngizƏlizadəyə təşəkkü
rünübildirdi.
FirəngizƏlizadəTofiqmüəllimi qarşı

dangələnadgünümünasibətilədətəb
rikedərəkonacansağlığıarzuladı.

Səadət Təhmirazqızı 
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Əhməd Bakıxanovun 130 illiyi 
Bəstəkarlar İttifaqında qeyd olunub

Gənc Tamaşaçılar Teatrında “Şeyx Sənan”
Azərbaycanədəbiyyatının
görkəmlinümayəndəsi,
mütəfəkkirşairvədramaturq
HüseynCavidin(18821941)
140illiyiölkəbaşçısınınsərən
camınaəsasənsilsilətədbir
vəlayihələrləqeydedilir.

Ədibin “Şeyx Sənan” dramı
20 ildən çoxdur ki, Azərbay
canDövlətGəncTamaşaçılar
Teatrının repertuarında yer
alıb. Noyabrın 26da tamaşa
nınnövbətinümayişikeçirilib.
Nümayişdənöncəteatrınbaşrejisso

ruƏməkdarincəsənətxadimiMehriban
Ələkbərzadəçıxışedərəkyaradıcılığıilə
Azərbaycanədəbiyyatıtarixinəişıqlısə
hifələryazmışmütəfəkkirşair,görkəmli
dramaturqhaqqındafikirlərinibölüşüb.

Daha sonra “Şeyx Sənan” tamaşa
sı nümayiş etdirilib. Tamaşanın qu
ruluşçu rejissoru Xalq artisti Cənnət
Səlimova, quruluşçu rəssamı, Xalq
rəssamıTahirTahirov,bəstəkarıFiru
dinAllahverdidir.
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Azərbaycanındünyaşöhrətlibəs
təkarı,simfonikmuğamjanrının
banisi,SSRİXalqartistiFikrətƏmi
rovun(19221984)100illiyinəhəsr

olunantədbirlərdavamedir.

Ağcabədi RMİ Ağdam rayon Gülablı kənd
Uşaqmusiqiməktəbində dəFikrətƏmirovun
100illikyubileyinəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.

***

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarə
si (RMİ)Abşeron rayonMehdiabad qəsə
bəUşaqmusiqiməktəbimüəllimvəşagird
kollektivinin iştirakı iləbəstəkarınyubileyi
nə həsr olunmuş konsert keçirilib. Məktə
binxanəndəixtisasıüzrəmüəllimləriZabi

təƏhmədliF.Əmirovun“Gülürellər”,Sadiq
Qasımov isə bəstəkarın “ŞeyxSənan” ta
maşasına yazdığı “Kor ərəbin mahnısı”nı
səsləndirib.Həmçininlsinifşagirdlərindən
ibarət ansambl tərəfindən “Qatar”, xanən
də,skripka,fortepianoixtisasıüzrəşagird
lərisə“Mənsəniararam”,“Aslanınmahnı
sı”,“Reyhan”,“Xatirə”vəs.əsərlərtəqdim
edilib.

***

ŞəkiRMİŞəkişəhər2nömrəliUşaqmu
siqiməktəbinin təşkilatçılığı ilə “Fikrət Əmi
rov100”adlıtədbirkeçirilib.Məktəbinmüəl
lim və şagirdlərinin ifasında bəstəkarın
əsərləri səsləndirilib. Sonda Şəki RMİnin
rəisiAzərYusubovçıxışedərəktədbirintəş
kilatçılarına təşəkkürünü bildirib, kollektivə
uğurlararzulayıb.

***
Gəncə RMİ Goranboy şəhər Uşaq incə

sənətməktəbində Fikrət Əmirovun 100 illik
yubileyiiləəlaqədartədbirkeçirilib.Məktəbin
direktoruSevincZeynalovabəstəkarınhəyat
yoluvəzənginyaradıcılığındanbəhsedib.

Gəncə şəhərMKSnin 11 saylı kitabxana
filialında “Fikrət Əmirovun musiqi dünyası”
adlı sərgi təşkil olunub. Sərgidə bəstəkarın
həyat və yaradıcılığını əks etdirən kitablar
nümayişolunub.

***

BiləsuvarRMİNeftçalarayonCamalİsma
yılovadınaUşaqincəsənətməktəbindəbəs
təkarın yubileyinə həsr olunan ədəbibədii
kompozisiya təşkiledilib.Şagirdlərinəl işlə
rindənibarətsərginümayişolunub.

Musiqi mədəniyyətimizin 
Fikrət Əmirov fenomeni

Mədəniyyət naziri Sumqayıtda 
vətəndaşlarla görüşəcək

Mərkəziicrahakimiyyətiorqanlarıvədigəridarəetməqurum
larırəhbərlərininşəhərvərayonlardavətəndaşlarınqəbulu
cədvəlinəəsasən,AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyət
naziriAnarKərimovtərəfindən2022ciil16dekabrtarixində
saat10:00daSumqayıtdakıHeydərƏliyevMərkəzində(Sum
qayıtşəhəri,ZülfüHacıyev53)Sumqayıt,Şuşaşəhərlərindən
vəAbşeron,Xızı,Zəngilan,Qubadlırayonlarındanolanvətən
daşlarınqəbulukeçiriləcək.

Vətəndaşlar11dekabr2022ciiltarixinəqədərnazirliyininfo@
culture.gov.azelektronpoçtünvanı,(012)4933002telefonnöm
rəsivasitəsiləvə“WhatsApp”xidmətinə(0777147147)müraciət
etməkləqəbulayazılabilərlər.

Macarıstan şirkətləri Qarabağda 
quruculuq işlərində iştirak etməyə hazırdır

Qarabağiqtisadirayonunadaxilolanişğaldanazadedilmiş
ərazilərdə(Şuşarayonuistisnaolmaqla)AzərbaycanRes
publikasıPrezidentininxüsusinümayəndəsiEminHüseynov
Macarıstanasəfəredib.

Səfər zamanıEminHüseynovMacarıstanPrezidentinin xarici
əlaqələrüzrəmüşaviriKriştofAltus,Xarici İşlərvəTicarətNazir
liyinin məsul şəxsləri, Macarıstanın İxracın Təşviqi Agentliyinin
(HEPA)vəLakitelekFondununrəhbərliyi,eləcədəyerlişirkətlərin
təmsilçiləriiləgörüşlərkeçirib.
Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycanın işğaldan azad

edilmişərazilərindəgörülənişlər,“BöyükQayıdış”DövlətProqramı
barədəhəmsöhbətlərinəməlumatverib.EminHüseynovMacarıs
tanın dövlətimizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə göstərdiyi da
vamlı dəstəyin, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizinminalardan
təmizlənməsiprosesinəverdiyitöhfəninAzərbaycanhökumətitərə
findənyüksəkqiymətləndirildiyinivurğulayıb.O,Macarıstanşirkət
ləriniQarabağdahəyatakeçirilənlayihələrəqoşulmağadəvətedib.
GörüşlərdəMacarıstanşirkətlərininişğaldanazadolunmuşəra

zilərimizdə aparılan bərpa və quruculuq işlərində iştirak etməyə
vəlazımiköməkgöstərməyəhazırolduqlarıbildirilib.Macarıstan
təmsilçiləri ikiölkəninliderləriarasındamövcudolanetibarlımü
nasibətlərinikitərəfiəməkdaşlığındahadainkişafetdirilməsiüçün
zəminyaratdığınıvurğulayıblar.
Müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən Macarıstan şirkətlərinin

təmsilçiləri ilə keçirilən görüşdə mümkün əməkdaşlığa dair fikir
mübadiləsiaparılıb.

Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun 
Əsasnaməsi təsdiq edilib

NazirlərKabinetinin29noyabr2022ciiltarixliQərarıiləBəsit
çayDövlətTəbiətQoruğununƏsasnaməsivəsanitariyamü
hafizəzonasınıtəsdiqedilib.

Əsasnaməyəəsasən,BəsitçayDövlətTəbiətQoruğusəciyyə
vivənadirtəbiətkomplekslərinivəobyektlərini(Şərqçinarı,Qaf
qazdağdağanı,Yunanqozu,Qızılxallıforelvəs.)təbiivəziyyətdə
qoruyub saxlamaq, təbiət proseslərinin və hadisələrinin gedişini
öyrənməkməqsədiləyaradılmıştəbiətimühafizəvəelmitədqiqat
idarəsistatusunamalikərazidir.
QoruqAzərbaycanSSRNazirlərSovetinin1974cüil4iyunta

rixli172nömrəliQərarıiləZəngilanrayonununinzibatiərazisində
yaradılıb.Rayon27illikişğaldanazadedildikdənsonra,Azərbay
canRespublikasıPrezidentinin2021ci il20oktyabr tarixli2971
nömrəliSərəncamıiləŞərqiZəngəzuriqtisadirayonunadaxilolan
Zəngilan rayonunun inzibati ərazisində qoruğun fəaliyyəti bərpa
edilib.

Xarici jurnalistlər Cəbrayıl və Zəngilanda

Xariciölkələrdəkiispandillikütləviinformasiyavasitələrində
fəaliyyətgöstərənbirqrupjurnalistİsraildəkiAzərbaycandias
porunundəstəyiiləAzərbaycanasəfəredib.

Səfər çərçivəsində xarici jurnalistlərAzərbaycanRespublikası
Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Preziden
tiAdministrasiyasının Xarici siyasətməsələləri şöbəsininmüdiri
HikmətHacıyev,DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsininsədriFuad
Muradov,xariciişlərnazirininmüaviniFarizRzayev,gənclərvəid
mannaziriFəridQayıbov,QaçqınlarınvəMəcburiKöçkünlərinİş
ləriüzrəDövlətKomitəsininsədriRövşənRzayev,DiniQurumlarla
İşüzrəDövlətKomitəsininsədriMübarizQurbanlıiləgörüşüblər.
Xarici jurnalistlər noyabrın 29da işğaldanazadedilmişCəbrayıl

vəZəngilanrayonlarınasəfərediblər.İkirayonunərazisindəerməni
işğalıdövründətörədilmişdağıntılarınvəvandallıqaktlarınınşahidi
olanjurnalistlərfotovəvideoçəkilişləraparıb,Xudafərinkörpüsündə
vəZəngilanınAğalıkəndindəolublar.Onlarapostmüharibədövrün
dəminalarıntəmizlənməsi,aparılanirimiqyaslıbərpavəyenidənqur
maişləri,“ağıllıkənd”konsepsiyasıəsasındayenidənsalınmışAğalı
kəndinəəhalininköçürüldüyübarədəmüfəssəlməlumatverilib.
Qeydedəkki,qrupuntərkibində“ElEspañol”onlaynjurnalı,“La

Vanguardia”(Barselona)və“LaRazón”(Madrid)qəzetləri,“SIC”,
“MediasetEspaña”, “LaVanguardia”, “Haaretz”mediaqurumları
və“TheJerusalemPostMagazine”,“TheBerlinQuarterly”jurnal
larınınəməkdaşlarıyeralıblar.

“Ruhumun ünvanı – Şuşa”

KürdəmirRMİvə
KürdəmirRa
yonMədəniyyət
Mərkəzininbirgə

təşkilatçılığıilərayonHey
dərƏliyevMərkəzində
“Şuşaİli”nəhəsredilmiş
“RuhumunünvanıŞuşa”
adlıtədbirkeçirilib.Dövlət
himnisəsləndirildikdən
sonraşəhidlərimizinəziz
xatirəsibirdəqiqəliksü
kutlayadedilib.

RMİninrəisiFaiqXudanlıçıxışındamüzəfərAliBaşKomandanınrəhbər
liyiiləOrdumuzunqazandığıtarixiZəfərinəhəmiyyətindənbəhsedib,“Şuşa
İli”ndəhəyatakeçiriləntədbirlərhaqqındafikirlərinibölüşüb.
SonraŞuşanınəsrarəngiztəbiətini,zəngintarixiniözündəəksetdirənvi

deoçarxlarnümayişolunub.TədbirKürdəmirRayonMədəniyyətMərkəzin
vərayonUşaqincəsənətməktəbininhazırladığıkonsertproqramıilədavam
etdirilib.
BeyləqanTarixDiyarşünaslıqMuzeyində “Azərbaycanın dilbər guşəsi –

Şuşa”adlımühazirətəşkilolunub.ÇıxışlardaAliBaşKomandanınrəhbərliyi
iləŞuşanınişğaldanazadedilməsinintarixiəhəmiyyətindən,şəhərinmədə
niyyətindən, yetişdirdiyi görkəmli simalardan, əsrarəngiz təbiətindən bəhs
edilib.Tədbiriştirakçıları“Şuşaİli”nəhəsrolunmuşsərgiilətanışolublar.

“Mübariz publisistin ömür yolu”

ŞəkiRMİZaqatalaRayonMərkəziKitabxanasınınoxuzalın
dagörkəmlimaarifmətbuatxadimi,publisistÖmərFaiq
Nemanzadənin(18721937)150illikyubileyinəhəsrolun
muş“Mübarizpublisistinömüryolu”adlıtədbirkeçirilib.
MərkəziKitabxananınvəZaqatalaRayonTarixMədəniyyət
Qoruğununbirgətəşkilatçılığıiləgerçəkləşəntədbirdəmə
dəniyyətişçiləri,kitabxananınoxucularıiştirakediblər.

Kitabxananın əməkdaşları Məmləkət Ömərova “Ömər
Faiq Nemanzadə və azərbaycançılıq ideyası”, Şəbnəm
Mustafayeva“MollaNəsrəddin” jurnalıvəNemanzadə ide
yaları”,qoruğunəməkdaşıSəbuhiBayramovisə“ÖmərFaiq
Nemanzadə:görkəmlişəxsiyyət,mübarizjurnalistvətanın
mışictimaixadim”mövzularındaməruzələrləçıxışediblər.

Vətənin ölməz oğulları 
MasallıRMİMasallıTarixDiyarşünaslıq
MuzeyindəBirinciQarabağvəVətən
müharibəsiqəhrəmanlarınıntanıdılması
məqsədilə“Vətəninölməzoğulları”layi
həsiçərçivəsindənövbətitədbirkeçirilib.
MuzeyindirektoruƏntiqəTağıyevalayi
həninəhəmiyyətindəndanışıb.Muzeyin
əməkdaşıSevincƏliyevanoyabrayında
doğulan,BirinciQarabağvəVətən
müharibəsindədöyüşmüşhərbçilərhaq
qındaməlumatverərəkonlarınvalideyn
lərinədərinehtiramınıifadəedib.

***
SabirabadRMİHacıqabulRayonHey

dərƏliyevMərkəzi və rayonTarixDiyar
şünaslıqMuzeyininkollektiviVətənmüha
ribəsi şəhidi HüseynAbbasovun ailəsini
ziyarətedib.

***
ŞəmkirRMİŞəmkirRayonHeydərƏli

yevMərkəzində rəssamFərmanHüsey
novunşanlıZəfərimizəhəsrolunansərgi
sitəşkilolunub.

***
Lənkəran RMİ Lənkəran Şəhər Heydər

Əliyev Mərkəzində Vətən müharibəsi şə
hidiTalehİsmayılovunanımgünükeçirilib.
Vətənə, şəhidlərimizə həsr olunan şeirlər
səsləndirilib,ədəbibədiikompozisiyalarnü
mayiş olunub və T.İsmayılovun xatirəsinə
hazırlanmışvideoçarxtəqdimedilib.Sonda
Heydər Əliyev Mərkəzi rəsm studiyasının
istedadlışagirdiRozanaGülverdiyevayağlı
boyailəçəkdiyiT.İsmayılovunportretinişə
hidinhəyatyoldaşınatəqdimedib.

Sumqayıt teatrında 
“Kimdir müqəssir?”

SumqayıtDövlətDramTeatrındaƏbdürrəhim
bəyHaqverdiyevin“Kimdirmüqəssir”vodevili
əsasındahazırlanmıştamaşanınpremyerası
noyabrın27dəolub.

RejissorFuadKazımovunquruluşverdiyitamaşa
SumqayıtMusiqiKollecininkollektiviiləbirgəlayi
həkimiərsəyəgəlib.Nümayişdənəvvəlçıxışedən
teatrındirektorusəlahiyyətləriniicraedənƏməkdar
artistVidadiMəmmədovvərejissorFuadKazımov
uğurluəməkdaşlığagörətəhsilocağınınkollektivinə
təşəkküredib,beləaksiyalarıngənclərinteatracəl
bindəolunmasındaəhəmiyyətinivurğulayıblar.
Tamaşada diqqətçəkən məqamlardan biri də

səhnədəcanlımusiqiiləmüşayiətolub.KönülBə
kirovanın rəhbərlik etdiyimusiqi qrupu tamaşaya
fərqliovqatverəbilib.Səhnənümunəsininquru
luşçurəssamıNizamiDadaşov,icraçırəssamıArif
Müzəfərov,musiqitərtibatçısısənətşünaslıqüzrə
fəlsəfədoktoruTelmanQəniyevdir.İkiheyətləqu
rulantamaşanınpremyerasındarollarıElayXası
yev,VəfaQurbanovavəElmirMehdiyevifaediblər.

İstiqlal şairinin 130 illiyi münasibətilə

Bölgələrdəkimədəniyyətmüəssisə
lərindəistiqlalşairiƏhmədCavadın
(18921937)130illikyubileyimünasi
bətiləbirsıratədbirlərkeçirilib.

Xaçmaz RMİ Şabran Rayon Mədəniyyət
Mərkəzində“İstiqlalşairiƏhmədCavad”ad
lı tədbir keçirilib. “Şabran” instrumental an
samblı solistlərinin ifasındaƏ.Cavadın şeir
lərinə bəstələnmiş mahnılar səsləndirilib.
Şabranxalqteatrınınüzvləritərəfindənşairin

həyat yoldaşı Şükriyyə xanımın həyatından
bəhsedənsəhnənümayişolunub.

***
ŞəkiRMİM.F.AxundzadəadınaŞəkiŞəhər

Mədəniyyət Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət
göstərənƏləsgərAbdullayevadınaDiyarşü
naslıqevində “Çırpınırdın,Qaradəniz”möv
zusundatədbirkeçirilib.Şəkişəhər9saylıtam
ortaməktəbinmüəllimiAidaBilalovaşairinhə
yatvəyaradıcılığıhaqqındaməlumatverib.
Şagirdlərşairinşeirlərinəbəstələnmişmah

nılarıifaediblər.
***

Lənkəran RMİ Lənkəran şəhər Göyşaban
kənd Yaradıcılıq evi və M.F.Səhban adına
Göyşaban kənd tam orta məktəbinin birgə
təşkilatçılığıiləƏhmədCavadın130illiyimü
nasibətilətədbirkeçirilib.Şairinşahəsəriolan
Dövləthimnimizinsəsləndirilməsiiləbaşlayan
tədbirdəƏhmədCavadıntimsalındaAzərbay
canın istiqlalı, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğ
rundacanınıfədaedənVətənoğullarınınəziz
xatirəsibirdəqiqəliksükutlayadolunub.

Lənkəran RMİnin rəisi Şahin Şahbazov
şairin yüksək vətənpərvərlik qayəsindən,
xalqa, dövlətçiliyimizə sədaqətindən bəhs
edib.
Göyşaban kəndYaradıcılıq evinin dərnək

üzvlərinin vəməktəbin şagirdlərinin hazırla
dığıbədiihissətəqdimolunub.Sondaşairin
həyat və yaradıcılığından bəhs edilən film
nümayişetdirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli
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“Əgər di ri jor Rauf Ab dul la-
yev dir sə, de mə li, hər şey öz 
qay da sın da dır”. Bu söz lə ri 
za ma nə mi zin bö yük bəs tə ka-
rı Qa ra Qa ra yev de yib.

1971-ci il də al man (ADR) ki-
no re jis so ru Kon rad Volf (Wolf) 
so vet ki ne ma toq raf çı la rı nın da 
(“Len fi lm”) iş ti ra kı ilə “Qoy ya” bə-
dii fi l mi ni çək mə yə baş la yar kən 
Qa ra Qa ra yev və Fə rəc Qa ra yev 
ek ran əsə ri nin bəs tə kar la rı ki mi 
də vət olu nur lar. Re jis so run ide-
ya sı na gö rə, mü rək kəb psi xo lo-
ji ifa də ça lar la rı ilə zən gin fi l min 
mu si qi dra ma tur gi ya sı is pan rəs-
sa mı nın da xi li alə mi nin açıl ma-
sın da əsas rol oy na ma lıy dı. Bu 
ba xım dan re jis sor çə ki liş lər dən 
əv vəl mu si qi par ça la rı nın ha zır-
la na raq fo noq ra mın ya zıl ma sı 
tə lə bi qoy muş du. 

Baş ro lun ifa çı sı Do na tas Ba-
nionis “Qoy ya” fi l mi haq qın da 
da nı şar kən hə min mə qa ma xü-
su si to xu nur: ”Ki no in cə sə nə tin də 
əsas rol ifa çı sı nın çə ki liş dən əv-
vəl mu si qi ilə əya ni ta nış lı ğı na dir 
hal lar da olur. Am ma “Qoy ya”nın 
sse na ri si üz rə mə nim qəh rə ma nı-
mın iş ti ra kı olan səh nə lər də ki mi-
zan lar lent ya zı la rı nın mü şa yiəti 
ilə baş ver mə liy di. Sə mi mi eti raf 
elə mə li yəm ki, mən ya ra da ca ğım 
ob ra zın mə nə vi dün ya sı nın də rin-
li yi ilə Qa ra yev lə rin mu si qi si va si-
tə si lə ta nış olur dum”. 

Fə rəc müəl lim ata sı ba rə də xa-
ti rə lə ri nin bi rin də məhz “Qoy ya” 
üzə rin də müş tə rək iş dən söh bət 
aça raq qeyd edir di: “Sankt-Pe-
ter burq Aka de mik Fi lar mo ni ya-
sı nın sim fo nik or kest ri ilə mu si qi 
his sə lə ri nin lent ya zı lı şı nı hə ya ta 
ke çir də cək di ri jo run kim li yi mə sə-
lə si qal dı rı lan da Qa ra müəl lim bir-
mə na lı şə kil də Rauf Ab dul la yev 
ola ca ğı nı bil dir di...”.

Taleyin qisməti
Rauf müəl li min bo ya- ba şa çat-

dı ğı ailə də bö yük qar daş la rı Ka-
mal və Azər Ab dul la yev lər 50-ci 
il lər də mil li mu si qi ta ri xi miz də 
for ma laş ma ğa baş la yan eli ta nın 
ilk lə rin dən idi lər. Mosk va Kon-
ser va to ri ya sın da pro fes sor Leo 
Qinz bur qun sin fi n də mü kəm məl 
təh sil al mış Ka mal Ab dul la ye vin 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-
rı nın baş di ri jo ru tə yin olun ma sı 
gənc mü tə xəs si sə gös tə ri lən bö-
yük eti ma dın nə ti cə si idi. Məhz 
Ka mal müəl lim 1952-ci il də Qa ra 
Qa ra ye vin “Yed di gö zəl” ba le ti-
nin prem ye ra sı ilə iki so yad ara-
sın da müasir döv rü mü zə qə dər 
da vam lı olan ya ra dı cı tan de min 
bü növ rə si ni qoy du. 

K.Ab dul la ye vin sə nət kar 
fəaliy yə ti nin bö yük bir his sə si 
Sta nis lavs ki və Ne mi ro viç-Dan-
çen ko adı na Mosk va Döv lət Mu-
si qi li Teat rı ilə bağ lı dır. Bu nun la 
əla qə dar bir ne çə il bun dan əv vəl 
yad da şı ma çö kən bir gö rüş haq-
qın da da nış maq is tər dim. 2009-
cu ilin av qus tun da I Qə bə lə Bey-
nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı na də vət 
olu nan İs railin Raana Sim fo nik 
Or kest ri nin klar net qru pu nun 
kon sert meys te ri Mi xail Qur fi n kel 
idi. Kon sert proq ra mı nın məşq lə-
rin də fa si lə za ma nı M.Qur fi n kel 
maest ro ilə sə mi mi söh bə tin də 
Ka mal müəl lim lə bir gə iş lə di yi 
za man lar la bağ lı xoş təəs sü rat-
la rı nı bö lüş dü. 

Sankt-Pe ter burq Kon ser va to ri-
ya sı nın mə zun la rın dan olan gör-
kəm li qo boy ifa çı sı və pe da qoq, 
pro fes sor Azər Ab dul la ye vin uzun 
il lər mil li kadr la rın ye tiş di ril mə sin-
də, müx tə lif me to di ki ədə biy ya tın 

ha zır lan ma sın da, nə fəs alət lə ri 
üçün əsər lə rin ya zıl ma sın da bəs-
tə kar la rın cəlb olun ma sı is ti qa mə-
tin də sə mə rə li fəaliy yə ti ifa çı lıq 
ta ri xi mi zin par laq sə hi fə lə rin dən 
bi ri dir. Azər müəl li min bioq ra fi  ya-
sın dan ma raq lı bir fak tı da bu ra da 
qeyd et mək ye ri nə dü şər. Ötən 
əs rin 40-cı il lə ri nin so nun dan baş-
la ya raq So vet İt ti fa qı nın kon sert 
hə ya tın da bir oya nış mü şa hi də 
olu nur du. İs te dad lı gənc ifa çı lar 
tə rə fi n dən klas sik bəs tə kar la-
rın o döv rə qə dər heç vaxt səs-
lən mə yən bir çox inst ru men tal 
əsər lə ri nə ye ni səh nə hə ya tı ve-
ri lir di. 1952-ci il də Mosk va da Azər 
müəl li min violin ifa çı sı Yev ge ni 
Me leş kin lə İ.S.Ba xın violin, qo boy 
və or kestr üçün iki li kon ser ti nin 
səs lən di ril mə si mu si qi ta ri xi miz də 
bu qə bil dən olan önəm li mə də niy-
yət ha di sə lə rin dən bi ri dir.

Müqtədir pedaqoqun 
sinfi ndə

Üze yir Ha cı bəy li adı na Azər-
bay can Döv lət Kon ser va to ri-
ya sın da (in di ki BMA) pro fes sor 
Fə ri də Qu li ye va nın rəh bər li yi al-
tın da is te dad lı piano çu ki mi for-
ma la şan Rauf Ab dul la ye vi ta le 
Sankt-Pe ter burq Kon ser va to ri-
ya sı na bö yük pe da qoq, pro fes-
sor Ni ko lay Sem yo no viç Ra bi no-
vi çin sin fi  nə gə ti rir.

Bir qə dər qa ba ğa ge də rək vur-
ğu la maq is tər dim ki, Fə rəc Qa-
ra yev “Tris tes sa I” sim fo ni ya sı nı 
ya ra dar kən maest ro nun həm 
di ri jor, həm də ma hir piano çu ki-
mi fər di xü su siy yət lə ri ni nə zə rə 
al mış dır. Bir növ mu si qi li teatr 
ta ma şa sı ki mi dü şü nül müş kom-
po zi si ya nın əsa sı nı Qa ra Qa ra-
ye vin üç for te piano pre lü dü təş kil 
edir. Fə rəc müəl li min kon sep si-
ya sı na gö rə di ri jor ilk iki pre lü dü 
or kestr çı xış la rı ara sı ro yal da so-
lo ifa edir, so nun cu isə lent ya zı sı 
şək lin də ve ri lir. 

Rauf müəl lim bir çox mü sa hi-
bə lə rin də us ta dı N.S.Ra bi no vi çi 
en sik lo pe dik bi li yə, ge niş dün ya-
gö rü şü nə, in cə zöv qə ma lik sə-
nət kar ki mi də yər lən di rir. Bu ra da 
Yu ri Te mir ka no vun xa ti rə lə rin dən 
bir mi sal çək mək ye ri nə dü şər: 
“...Təh sil il lə rin də İl ya Mu si nin 
tə lə bə si ol ma ğı ma bax ma ya raq, 
N.S.Ra bi no vi çin də dərs lə rin də 
iş ti rak edir dim. O, mu si qi dən əla-
və bir çox in cə sə nət sa hə lə ri ilə 
bağ lı də rin bil gi lə rə ma lik in ti bah 
ruh lu şəx siy yət idi. Pro fes sor mu-
si qi məz mu nu nun giz lin lə rin də-
ki ma hiy yə ti dol ğun təf sir et mək 
üçün ilk məşq dən əsə rin ən xır da 
de tal la rı üzə rin də də qiq iş apar-
ma ğı di ri jo run əsas və zi fə si sa-
yır dı... Mə sə lən, tə lə bə lə rin dən 
əsə rin par ti tu ra sın da kı han sı sa 
epi zod da ak kor dun har mo nik tə-
yi ni nin nə dən iba rət ol du ğu nu, 

ya xud bəs tə kar tə rə fi n dən gi rış 
böl mə də ki ey ni rit mik qrup laş-
ma nın fi  nal da əks dü zü lü şü nün 
sə bə bi ni sor ğu la yar dı...”.

Uzun il lər Rauf müəl li min is tər 
məşq də, is tər sə də kon sert də iş 
prin si pi ni iz lə dik cə əsər də bəs tə-
kar fi k ri nin düz gün çat dı rıl ma sı na 
cid di mü na si bə tin də fə lər lə şa hi di 
ol mu şam. Mə sə lən, Fik rət Əmi-
ro vun ya ra dı cı lı ğı ilə əya ni ta nış 
olan lar yax şı bi lir lər ki, onun əsər-
lə rin də bit kin for ma nı qur maq ifa-
çı dan xü su si diq qət tə ləb edir. Mi-
sal üçün, “Kor ərə bin mah nı sı”nın 
mü qəd di mə si tax ta nə fəs li lər lə 
yay lı la rın müx tə lif in ter val mü na-
si bət li uni so nu ilə açı lır. Ya rım xa-
nə lik pauza dan son ra val tor na lar 
və bas tax ta nə fəs li lə rin bir gə gi ri-
şi nin so nun da vo kal par ti ya çı xı şa 
baş la yır. Vo kal par ti ya nın baş lan-
ğı çı na ya xın laş dıq da ey ni rit mik 
fi  kir qu ru lu şu nun va riant-va riasi ya 
prin si pi nə əsas la nan şə kil də tək-
ra rı ilə emo sional in ki şa fı mü şa-
hi də edi rik. Yay lı lar da sək kiz lik 
öl çü lər lə ve ri lən mo tiv tax ta nə-
fəs li lər də on al tı lıq lar la əvəz lə nir. 
Rauf müəl lim məhz hə min an da 
di na mi ka nın can lan ma sı ilə ümu-
mi səs axa rı nın güc lən di ril mə si ni 
pa ra lel hə ya ta ke çi rir. Bu nun la da, 
vo kal par ti ya dan ön cə qa bar dı lan 
har mo nik sü tun la mət nin mə na 
yü kü ara sın da bağ lı lıq ya ra dır.

Müstəqil sənətkar 
yollarında

Təh si li ba şa vu ra raq və tə nə 
dö nən Rauf Ab dul la yev res pub-
li ka nın qay nar mə də ni hə ya tı na 
qo şu lur. İs te dad lı, pers pek tiv li, 
özü nə gü vən li gənc di ri jor mu si-
qi ic ti maiy yə ti nin diq qə ti ni çə kir, 
ma raq lı la yi hə lə rə cəlb olu nur. 
1960-cı ilin əv vəl lə rin də SS Rİ-də 
“mü la yim ləş mə” ab-ha va sı ilə “də-
mir pər də”nin qis mən ara dan qal-
dı rıl ma sı ilk ola raq ya ra dı cı mü hit-
də özü nü gös tər mə yə baş la yır dı. 
1961-ci il də ABŞ-nin Los-An ce les 
şə hə rin də Frans Vaks ma nın tə-
şəb bü sü ilə təş kil olu nan Bey nəl-
xalq Müasir Mu si qi Fes ti va lın dan 
Qa ra Qa ra ye vin də da xil ol du ğu 
nü ma yən də he yə ti qa yıt dıq dan 
son ra SS Rİ-də be lə for mat lı təd-
bi rin ke çi ril mə si zə ru rə ti ya ran-
mış dı. Nə ti cə də 1962-80-ci il lər də 
Nij ni-Nov qo rod (o vaxt lar Qor ki 
ad la nır dı) şə hə rin də müasir mu-
si qi fes ti val la rı ke çi ril di. Fes ti va la 
öl kə nin ən yax şı ifa çı, di ri jor və 
mu si qi kol lek tiv lə ri ilə ya na şı, xa-
ri ci sə nət kar lar də vət olu nur du. 
1967-ci il də, III fes ti val da gənc di-
ri jor Rauf Ab dul la ye vin ida rə çi li yi 
ilə Q.Qa ra ye vin “Ley li və Məc nun” 
sim fo nik poema sı, F.Əmi ro vun 
“Se vil” ope ra sın dan Se vi lin ari ya-
sı (so list Fi rən giz Əh mə do va) və 
Rauf Ha cı ye vin violin kon ser ti (so-
list Azad Əli yev) səs lən miş di.

1966-cı il dən bu 
za ma na qə dər, əl-
li il dən ar tıq müd dət 
ər zin də Rauf müəl lim 
çox cə hət li fəaliy yə ti 
ilə bir çox uğur la ra im-
za at mış dır. Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Züm-
rüd Da daş za də nun qeyd 
et di yi ki mi: “...Çe şid li 
ope ra və ba let-
lə rin ta ma şa ya 
ha zır  lan ma sı, 
dün ya klas si ka-
sı şe devr lə ri nin 
özü nə xas, tə-
ra vət li ifa sı, XX 
əsr avan qard 
mu si qi nü-
mu nə lə ri nin 
Ba kı da təb-
li ği, 

Azər bay can bəs tə kar la rı nın əsər-
lə ri nin eta lo na ya xın la şan təf sir lə-
ri R.Ab dul la ye vin ya ra dı cı lı ğı nın 
cöv hə ri ni təş kil edir...”.

Ulu öndərin
diqqət mərkəzində

Ümum mil li li der Hey dər Əli ye-
vin Azər bay ca na rəh bər lik elə-
di yi bü tün il lər də əsas priori tet 
sa hə lər dən bi ri olan mə də niy yət 
və in cə sə nət hə mi şə diq qət mər-
kə zin də ol muş dur. Hə min döv rün 
can lı şa hi di Rauf Ab dul la ye vin 
19 may 2009-cu il ta rix li “Res-
pub li ka” qə ze tin də “Mil li-mə də-
ni də yər lə ri mi zin qay ğı ke şi” ad lı 
mə qa lə sin dən bir fi k ri diq qə tə 
çat dır maq is tər dim: “...Ulu ön də-
ri miz Hey dər Əli yev çox yük sək 
zöv qə ma lik in tel lek tual sə viy yə li 
bir zi ya lı idi. O, də rin bi li yə, möh-
kəm ira də yə, ən yük sək tə fək kü-
rə, iti ba xış la ra, zəhm li gör kə mə 
ma lik ol maq la hər şe yi ob yek tiv 
qiy mət lən di rən, və tə ni ni, xal qı-
nı, mil lə ti ni ürək dən se vən, daim 
onun qay ğı sı na qa lan gör kəm li 
şəx siy yət idi... 

1970-ci il də Azər bay can Döv-
lət Ope ra və Ba let Teat rı nın baş 
di ri jo ru ki mi Pa ris dən qa yı dan-
dan son ra Hey dər Əli ye vin teat-
ra gə li şi bö yük ruh yük sək li yi nə 
sə bəb ol du. Mə nim onun la ta nış-
lı ğım da elə o za man dan baş la-
dı... Onun Pa ris qast ro lun da kı 
mü vəff  ə qiy yət li çı xış la rı mız dan 
da nış ma sı və bi zi təb rik et mə si 
mə ni hey rət lən dir mə yə bil məz-
di... Son da bi zim Pa ris də ki çı-
xış la rı mı zı çox yük sək qiy mət-
lən di rə rək mə nə ün van la dı ğı: 
“Azər bay can mə də niy yə ti dün ya 
mə də niy yə ti nə öz töv hə si ni ver-
mə li dir. Ya dı mız dan çı xar ma yaq 
ki, bi zim mil li, mə nə vi də yər lə ri-
mi zin ən güc lü qo lu bi zim mə də-
niy yə ti miz dir...” töv si yə si ilə gə-
lə cək fəaliy yə ti min is ti qa mə ti ni 
müəy yən ləş dir di”. 

Hey dər Əli yev müs tə qil Azər-
bay ca na rəh bər lik et di yi il lər də 
də Rauf Ab dul la ye vin bə dii rəh-
bər və baş di ri jor ol du ğu Üze-
yir Ha cı bəy li adı na Azər bay can 
Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin 
mad di-tex ni ki tə mi na tı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı nı diq qət də sax la yır, 
qay ğı sı nı əsir gə mir di. Tə sa dü fi  
de yil ki, döv lət sə viy yə li təd bir lə-

rin ha mı sın da Rauf Ab dul la ye vin 
rəh bər lik et di yi sim fo nik or kestr 
hə mi şə yük sək sə viy yə li çı xış la rı 
ilə yad da qa lıb. Hər də fə də kon-
sert dən son ra səh nə ar xa sı na 
ke çən döv lət baş çı sı nın təb rik lə-
ri nin bir qis mi Rauf müəl li mə və 
rəh bə ri ol du ğu kol lek ti və ün van-
la nır dı. 

Ulu ön də rin sə nət ka ra bəs lə di-
yi eti ma dın nü mu nə si ki mi şa hi-
di ol du ğum bir fak tı qeyd et mək 
is tər dim. 2003-cü ilin fev ra lın da 
MDB öl kə lə ri mə də niy yət na zir-
lə ri nin Ba kı top lan tı sı Qa ra Qa-
ra ye vin 85 il lik yu bi le yi nə tə sa düf 
et di yin dən Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rın da bəs tə ka rın əsər-
lə rin dən iba rət kon sert proq ra mı 
nə zər də tu tul muş du. Adə tən be-
lə təd bir lər də döv lət baş çı sı nın 
iş ti ra kı əv vəl cə dən bəl li ol du ğu 
üçün xü su si təh lü kə siz lik təd bir-
lə ri gö rü lür və bü tün proq ra ma 
rəs mi ba xış ke çi ri lir di. Bu də fə 
isə Hey dər Əli ye vin bü tün bu 
pro se dur suz kon sert də iş ti ra kı 
təd bi rə özəl ov qat qat dı. Uğur lu 
mu si qi ax şa mın dan son ra pre zi-
den tin səh nə yə çı xa raq maest-
ro nu qu caq la yıb təb rik et mə si 
zal da bö yük çoş qu ilə qar şı lan dı. 

Qəbələ festivalından
bir epizod

Gör kəm li di ri jor ifa olu na caq 
əsə rin par ti tu ra sın da qeyd olu nan 
bü tün mə ziy yət lər lə ya na şı, müəl-
li fi n mən sub ol du ğu mil li kök dən 
irə li gə lən ge ne tik mu si qi in cə lik-
lə ri nin dol ğun çat dı rıl ma sı na da 
xü su si diq qət ye ti rir. 2011-ci il də 
III Qə bə lə fes ti va lı nın iş ti rak çı sı 
ol du ğu “Ye ni Ru si ya” sim fo nik or-
kest ri nin kon sert proq ra mı na Sol-
tan Ha cı bə yo vun “Kar van” sim-
fo nik löv hə si və P.İ.Çay kovs ki nin 
1 say lı for te piano kon ser ti (so list 
De nis Mat su yev) da xil edil miş-
di. Ay rı ca vur ğu la maq is tər dim 
ki, bu, dün ya şöh rət li piano çu ilə 
maest ro nun ilk gö rü şü de yil di. 
2004-cü ilin ma yın da D.Mat su-
yev Azər bay can Döv lət Fi lar mo-
ni ya sın da çox uğur lu kon sert 
proq ra mı ilə çı xış et miş di. Hə min 
ax şam dan son ra mü sa hi bə sin də 
or kest rin ifa sı nı yük sək də yər lən-
di rən piano çu Rauf Ab dul la yev lə 
səh nə bö lüş mə sin dən qü rur duy-
du ğu nu söy lə miş di. 

Qə bə lə də ki kon sert də Ru si ya 
or kest ri nin ifa sın da “Kar van”ın 
ne cə səs lə nə cə yi biz də bö yük 
ma raq oya dır dı. Bil di yi miz ki mi, 
möv cud par ti tu ra mu ğam tə fək kü-
rü ilə bağ lı fəl sə fə yə əsas la na raq 
il kin fi k rin aram lı in ki şa fı kon sep-
si ya sı na söy kə nir. Elə əsə rin əv-
və lin də fl ey ta so lo su nun təf si rin-
də mil li ko lo ri tin ifa də üs lu bu nun 
düz gün ta pıl ma sı bö yük əhə miy-
yət da şı yır. Kol lek tiv yük sək ifa çı-
lıq sə viy yə si nə bax ma ya raq, be lə 
spe si fi k mu si qi ilə ilk də fə qar şı-
la şır dı. Bu na gö rə qav ran ma ba-
xı mın dan müəy yən çə tin lik lə rin 
ola ca ğı eh ti ma lı var dı. La kin Rauf 
müəl li min təm kin li izah la rı qı sa 
za man da la zı mi ya ra dı cı eff  ek ti 
ver di. Növ bə ti məşq də or kestr ilə 
maest ro ara sın da kı vəh dət fes ti-
va lın ən diq qət çə kən kon ser ti ilə 
yad da qal dı. 

“Mezzo” kanalında ilk
Rauf Ab dul la ye vin ya ra dı cı-

lı ğın da ol duq ca önəm li ha di sə 
“Mez zo” te le ka na lı nın efi  rin də 
mil li mə də niy yə ti mi zin təb li ği ba-
xı mın dan iki kon sert də di ri jor qis-
min də iş ti ra kı dır. Qa ra Qa ra ye vin 
100 il lik yu bi ley təd bir lə ri çər çi-
və sin də 2018-ci il mar tın 28-də, 
D.Şos ta ko viç adı na Sankt-Pe ter-
burq Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın 
Bö yük za lın da Ru si ya nın Əmək-
dar kol lek ti vi, aka de mik sim fo nik 
or kest rin proq ra mın da bəs tə ka-
rın “Ley li və Məc nun” sim fo nik 
poema sı, “Don Ki xot” sim fo nik 
qra vür lə ri, “İl dı rım lı yol lar la” ba le-
tin dən II süita ilə ya na şı, Mak sim 
Ven qe ro vun so list li yi ilə “Violin və 
or kestr üçün kon sert”i da xil idi. 

Növ bə ti kon sert isə bir il son-
ra, 2019-cu il ma yın 12-də Mon-
te Kar lo Fi lar mo ni ya Or kest ri nin 
iş ti ra kı ilə hə ya ta ke çi ril di. Bu də-
fə ki mu si qi ax şa mı Fik rət Əmi-
rov ya ra dı cı lı ğı na həsr edil miş di. 
Kon sert də 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”, Alim Qa sı mov-
la “Kor ərə bin mah nı sı” və dün ya 
şöh rət li gür cü piano çu su Xa ti ya 
Bu niatiş vi li nin təf si rin də “Ərəb 
möv zu la rı əsa sın da for te piano 
kon ser ti” səs lən di. Hər iki kon-
ser ti iz lə dik cə Rauf müəl li min si-
ma sın da daima tə ra vət li ya ra dı cı 
eh ti ras la mil li mu si qi in ci lə ri mi-
zin nü fuz lu mə kan lar da səs lən-
mə si nə gös tər di yi səy dən al dı ğı 
məm nun lu ğu sez mək olar dı.

Maest ro nun məh sul dar ya ra-
dı cı lı ğı daima döv lə ti miz tə rə fi n-
dən yük sək qiy mət lən di ri lib. Rauf 
müəl li min 85 il lik yu bi le yi ərə-
fə sin də Pre zi dent İl ham Əli yev 
tə rə fi n dən 1-ci də rə cə li “Əmək” 
or de ni ilə təl tif olun ma sı bu na ba-
riz mi sal dır. Çün ki maest ro han sı 
səh nə mə ka nın da olur sa ol sun, 
onun ya ra dı cı şəx siy yə ti mil li 
mə də niy yə ti mi zi la yi qin cə təm sil 
edə cək yük sək sə viy yə li brend dir. 

Rauf Ab dul la ye vin se vim li 
əsər lə rin dən bi ri C.Ver di nin “Ta-
le yin gü cü” ope ra sı na uver tü ra-
dır. Maest ro nun bir çox kon sert-
lə rin də hə min əsər səs lə nir. Mən 
bu ra da bir sim vo lik mə na du yu-
ram. İn san özü öz ta le yi nin qu ru-
cu su və ha ki mi dir. Ne cə ki, Rauf 
müəl lim düz gün dü şü nül müş 
sə nət yo lun da inam la ad dım-
la ya raq mil li mə də niy yə ti mi zin 
dün ya da ta nın ma sın da ener ji si ni 
əsir gə mir. 

Yu bi le yi niz mü ba rək ol sun, 
maest ro!

Yavər Neymətli
sənətşünaslıq üzrə

fəlsəfə doktoru

Döv lət baş çı sı nın sə rən ca-
mı ilə bu il ana dan ol ma-
sı nın 130 il li yi öl kə miz də 
və xa ric də müx tə lif təd bir-

lər lə qeyd edi lən is tiq lal şairi 
Əh məd Ca vad (1892-1937) 
Azər bay can mil li ic ti mai fik ri nin 
par laq si ma la rın dan bi ri dir. XX 
əsr Azər bay can poezi ya sın da 
is tiq lal ide ya la rı nın yo rul maz 
təb li ğat çı sı olan şairin ya ra dı cı-
lı ğı hə mi şə müasir dir.

No yab rın 29-da Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də AMEA Folk-
lor İns ti tu tu ilə bir gə Əh məd Ca-
va dın 130 il li yi nə həsr olu nan 
təd bir ke çi ril di.

İlk ola raq söz lə ri Əh məd Ca-
va da, mu si qi si da hi Üze yir Ha cı-
bəy li yə məx sus olan Azər bay ca-
nın Döv lət Him ni səs lən di ril di.

Son ra açı lış nit qi ilə çı xış edən 
Əmək dar ar tist, xa nən də Nu riy yə 
Hü sey no va qo naq la rı sa lam la dı. 

Şairin nə ti cə si Ca vad Axund-
za də Əh məd Ca va dın adı nı da şı-
ma ğın bö yük şə rəf və mə su liy yət 
ol du ğu nu de di: “Mən ça lış mı şam 
ki, bu adı hər za man doğ rul dum. 
Əh məd Ca vad Azər bay can ədə bi 
fi  kir ta ri xin də is tiq lal şairi ki mi özü-

nə məx sus dəst-xət ti ilə se çi lən, 
müs təs na möv qe yə ma lik söz us-
ta la rın dan dır. Bil di yi niz ki mi, Pre zi-
dent İl ham Əli yev 2022-ci il ap re lin 
20-də Əh məd Ca va dın 130 il li yi nin 
qeyd olun ma sı ilə bağ lı Sə rən cam 
im za la yıb. Mən bir da ha Əh məd 
Ca va dın ya ra dı cı lı ğı na gös tə ri lən 
diq qə tə gö rə öl kə baş çı sı na tə şək-

kü rü mü bil di ri rəm. Əh məd Ca vad 
bü tün öm rü nü is tiq lal ide ya la rı na, 
türk çü lü yə həsr edib. Bi rin ci Dün-
ya mü ha ri bə si za ma nı Os man lı 
or du su sı ra la rın da, Bal kan cəb hə-
sin də hər bi əmə liy yat lar da iş ti rak 
edən şair “Çır pı nır dın, Qa ra də niz” 
şeiri ni yaz maq la bü tün Türk dün-
ya sı nın bir lik sim vo lu na çev ri lib”. 

Ca vad Axund za də təd bi rin təş-
ki lin də əmə yi olan hər kə sə tə-
şək kü rü nü bil dir di.

AMEA Folk lor İns ti tu tu Mi fo lo-
gi ya şö bə si nin mü di ri fi  lo lo gi ya 
üz rə elm lər dok to ru, pro fes sor 
Sey fəd din Rza soy bil dir di ki, Əh-
məd Ca va dın ədə biy ya tı mız da 
əsas ro lu bi zim üçün zən gin mil li 
yad daş ya rat ma sı dır.

Çı xış lar dan son ra Folk lor 
İns ti tu tu nun nəz din də fəaliy yət 
gös tə rən “Qor qud” folk lor an-
samb lı (bə dii rəh bər – Əmək-
dar ar tist Nu riy yə Hü sey no va) 
tə rə fi n dən mu si qi li proq ram 
təq dim olun du. Nu riy yə Hü sey-
no va, Ül viy yə Sə da qət, Çi lə nay 
Hü sey no va, Hə li mət Sul tan və 
Aşur Adı gö zə lov şairin şeir lə-
ri nə bəs tə lə nən “Al bay raq”, 
“Şük riy yə”, “Can, Azər bay can”, 
“Çır pı nır dın, Qa ra də niz” və di-
gər mah nı la rı ifa et di lər. Çı xış lar 
al qış lar la qar şı lan dı.

Nurəddin

Türk dünyasının birlik simvolu
Əhməd Cavadın 130 illiyi ilə bağlı musiqili gecə

Əgər  dirijor  Rauf  Abdullayevdirsə...
1966-cı il dən bu 

za ma na qə dər, əl-
li il dən ar tıq müd dət 
ər zin də Rauf müəl lim 
çox cə hət li fəaliy yə ti 
ilə bir çox uğur la ra im-
za at mış dır. Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Züm-
rüd Da daş za də nun qeyd 
et di yi ki mi: “...Çe şid li 
ope ra və ba let-
lə rin ta ma şa ya 
ha zır  lan ma sı, 
dün ya klas si ka-
sı şe devr lə ri nin 
özü nə xas, tə-
ra vət li ifa sı, XX 
əsr avan qard 
mu si qi nü-
mu nə lə ri nin 
Ba kı da təb-
li ği, 

Əgər  dirijor  Rauf  Abdullayevdirsə...

Fikrət Əmirovun yubileyi ilə bağlı konsertlər
No yab rın 30-da Ba kı 
Şə hər Mə də niy yət 
Baş İda rə si nin Ni ya zi 
adı na 22 nöm rə li 
Mu si qi mək tə bin də 
da hi bəs tə kar Fik rət 
Əmi ro vun 100 il lik 
yu bi le yi nə həsr olun-
muş kon sert ke çi ri lib.

Mək tə bin şa gird lə ri bəs tə ka rın hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
da nı şıb lar. Son ra bəs tə ka rın əsər lə rin dən nü mu nə lər səs lən di ri lib. 

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin 33 nöm rə li Mu si qi mək-
tə bin də də Fik rət Əmi ro vun 100 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə kon sert 
təq dim edi lib. Kon sert də mək tə bin for te piano, or kestr, xalq çal ğı 
alət lə ri şö bə sin də təh sil alan şa gird lər iş ti rak edib lər.

Gənc vokalçının növbəti uğuru
Lon don da ke çi ri lən “Gol den Ti me Ta lent – 2022” ope ra ifa çı-
la rı nın vo kal mü sa bi qə sin də azər bay can lı vo kal ifa çı sı Ur fan 
Cə fə rov növ bə ti uğu ra im za atıb. Vo kal çı 18 öl kə nin təm sil çi lə ri 
ara sın da Qran-pri (“Qı zıl səs”) mü ka fa tı nı qa za nıb.

Gənc vo kal çı bu il Nyu-York da ke çi ri lən “Ame ri can Pro te ge In-
ter na tional Vo cal Com pe ti tion – 2022” mü sa bi qə sin də də 21 öl kə 
təm sil çi si ara sın da bi rin ci ol muş du.

Ur fan Cə fə rov Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da Xalq ar tis ti Xu ra-
man Qa sı mo va nın sin fi  ni bi ti rib.
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Əlizadə Əliyev vəfat edib
Uzun il lər Sal yan da Ra yon Mə də
niy yət Mər kə zi nə rəh bər lik et miş 
Əli za də Əli yev 17 no yabr 2022ci 
il də, öm rü nün 74 ya şın da dün ya sı
nı də yi şib. 

ƏlizadəAbıoğluƏliyev23 fevral
1948-ci ildəSalyandadünyayagöz
açıb. İlk gənclik yaşlarından incə-
sənətəmaraqgöstərib.Azərbaycan
Dövlətİncəsənətİnstitutunda(indiki
ADMİU) təhsilalıb.O,sənətdostu,
Əməkdarmədəniyyət işçisiCahan-
gir Qaraşovla birgə 1973-cü ildə
Salyandakuklateatrınıyaradıblar.

Ə.ƏliyevömrününəsashissəsiniSalyanınteatrmühitinin,mə-
dəni həyatının inkişafına həsr edib. O, təkcəmədəni təşkilatçı
olmayıb,eynizamandamədəniyyətitədqiqvətəbliğedənlərdən
olub.
UzunillərƏlövsətQuliyevadınaSalyanrayonMədəniyyətevi-

nə,sonralar isərayonMədəniyyətMərkəzinərəhbərlikedib.Bu
mədəniyyətocağında“Güzgü”adlısatirikminiatür teatrınıyara-
dıb.Ə.Əliyevin rəhbərliyi ilə rayonMədəniyyətMərkəzininəha-
lininasudəvaxtının səmərəli təşkiliməqsədilə keçirdiyi konsert
proqramları, nümayişolunan tamaşalar sakinlər tərəfindən rəğ-
bətləqarşılanıb.O,göstərilənbirsıratamaşalardasəhnəyəçıxa-
raqməharətliaktyorkimidəözünütəsdiqedəbilib.
Ə.ƏlizadəSalyanınictimai-mədənihəyatındamühümxidmətlə-

riolmuşaşıqPənahPənahov,QurbanxanSadıqov,AşıqBəylər,
görkəmlixanəndəQuluƏsgərovvədigərlərinintanınıbtəbliğedil-
məsiüçünəlindəngələniəsirgəməyib.
Təcrübəlimədəniyyət işçisi fəaliyyətidövründəayrı-ayrı təşki-

latlarındiplomvəfəxrifərmanlarınalayiqgörülüb.
Allahrəhməteləsin.

Azər bay can ədə biy ya tı və bü töv lük də Azər bay can mə də
niy yə ti əsr lər bo yu gör kəm li şəx siy yət lə ri ilə ta nı nıb. On la
rın bir ço xu nun hə yat və ya ra dı cı lı ğı Ni za mi Gən cə vi adı na 
Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin eks po zi si ya sın da 

təb liğ olu nur. Azər bay can ta ri xi, ədə biy ya tı və mə də niy yə ti ilə 
bi la va si tə bağ lı olan gör kəm li şəx siy yət lə rin ara sın da qa ra bağ lı 
şair və ya zı çı la rın da özü nə məx sus ye ri var. Xal qı mı zın Qa ra
bağ həs rə ti nə son qo yan Və tən mü ha ri bə sin də ki ta ri xi Zə fər
dən son ra, Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
tə rə fin dən Şu şa şə hə ri nin “Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı” 
elan edil mə si, 2022ci ilin “Şu şa İli” ki mi ta ri xə düş mə si Qa ra
ba ğın, Şu şa nın mə də niy yə ti mi zə, ədə biy ya tı mı za bəxş et di yi 
bö yük şəx siy yət lə rin də ru hu na eh ti ra mın tə za hü rü dür.

Akademik Rafael Hüseynov
“Üçqat əziz” məqaləsində belə
qeydedir:“BugünŞuşakeçmiş-
lərdən tanınıb-bilinən Şuşa de-
yil.BugünŞuşaAzərbaycandır”.
Vətənimizinişğalolunmuştor-

paqlarında olmasam da, hələ
tələbəlik illərindən mən də ya-
şıdlarımla birgə onun ağrı-acı-
sınıhissetmişəm.İllərsonraisə
həmin doğma torpaqların azad
edilməsisevinciniyaşamaqbiz-
lərə nəsib oldu. Həmin sevinc
dolu duyğuları bu günlərdə, 22
noyabrda Şuşaya ilk dəfə etdi-
yimsəfərzamanıyenidənyaşa-
dım.

Bəlkə də gördüklərimin və
duyduqlarımın sözlə ifadəsi
o qədər də təsirli olmayacaq,
amma doğma yurdunu, Vətən
torpağını sevən hər bir azər-
baycanlı kimi deyə bilərəm ki,
bu duyğuları təkrar yaşamaq,
həqiqətən də, əvəzolunmaz idi.
Şuşaya gedən yol boyunca bu
sevinchissləriiləyanaşı,vaxtilə
butorpaqlarıməcburiolaraqtərk
etmişhəmvətənlərimizinçəkdik-
ləriağrı-acılarıdayaşadım.Bax
eləbunagörədəZəfəryolunun
yolçusuolmaqheçdəasande-
yil.Çünkibuyoldahəmsevinc,
həmdəkədəri eyniandayaşa-

yırsan.Bugünbizonagörəqü-
rurluyuq ki, torpaqlarımız azad
olunub,həmdəkədərliyik,çünki
bu torpaqların azad olunmasın-
da şəhidlər verdik, ancaq eyni
zamanda əminik ki, indi torpaq
uğrunda gedən cəmi şəhidləri-
mizinruhuşaddır.
Qeyri-Hökumət Təşkilatları-

na Dövlət Dəstəyi Agentliyinin
“Şuşa İli”nəhəsrolunmuşqrant
müsabiqəsinin qaliblərindən bi-
ri – “Miras” Mədəni İrsin Öyrə-
nilməsinə Kömək İctimai Birliyi
Şuşayasəfərimizinəsassəbəb-
karıoldu.Birliyintəşkilatçılığıilə
Şuşadakeçirilən“Tarixiyerlərvə
abidələr” IV Beynəlxalq Simpo-
ziumuhərbirimizdəxoşvəunu-
dulmaztəəssüratyaratdı.
Simpoziumda70-dənçoxalim

vətədqiqatçıŞuşanıntarixi-mə-
dəni irsihaqdaməruzə iləçıxış
etdi.BülbülünŞuşadakı ev-mu-
zeyində təşkil olunan tədbirdə
Türkiyə, İtaliya,ŞimaliMakedo-
niya,Gürcüstan,İranvəRusiya-
dandatədqiqatçılar iştirakedir-
dilər. Təşkilat komitəsinin sədri,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fariz
Xəlilliaçılışnitqindənsonramu-
zeyin direktoruFəxrəddinHacı-
bəyliiştirakçılarısalamladı.Tarix
elmləri doktorları, professorlar
Şikar Qasımov, Eynulla Mədət-
li,professor,sənətşünaslıqdok-
toru Kübra Əliyeva, İtaliyadan
bərpaçı-memar, professor Luici
Skrinzi, Şimali Makedoniyadan
antropoloq,professorRubinZe-
monunçıxışlarıdinlənildi.
Simpoziumbirdahasübütetdi

ki,Azərbaycanın igid və qəhrə-
manövladlarınınqanıbahasına
alınan torpaqlarımızı qorumaq,

habelə buradakı maddi mədəni
sərvətlərimizintəbliğinivətədqi-
qini təşkil etmək, həqiqətən də,
sondərəcəzərurivəgərəklidir.
Şuşa şəhərinə səfər bir gün

nəzərdə tutulduğu üçün simpo-
ziumun digər məruzəçilərinin
çıxışları videolentəalınmışdıvə
Şuşa səfəri zamanı onları “Mi-
ras”MədəniİrsinÖyrənilməsinə
Kömək İctimai Birliyinin sosial
media səhifələrindən izləmək
imkanımızoldu.
YolboyubizəŞuşahaqqında

məlumat verən AMEA Arxeolo-
giya, Etnoqrafiya və Antropo-
logiya İnstitutunun tarix üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Pərvin
Ahənçinin söylədiklərini də bö-
yük maraqla dinlədik. 1992-ci
ildəŞuşadanayrılanPərvinxa-
nımın da bizim kimi buraya ilk
səfəri idi.Onunbəzəntitrəksə-
sindən,bəzəndəözündənasılı
olmayansevincvəkədəriniifadə
edəngizligözyaşlarındankeçir-
diyihissləriduyabilirdik.
Azərbaycanın mədəniyyət

paytaxtı olan Şuşa şəhərinin
yaranması, inkişafı və yüksəlişi
XVIIIəsrinbirinciyarısındaQa-
rabağ xanlığının əsasını qoyan
Pənahəli xan Cavanşirin adı
ilə bağlıdır. Nizami muzeyinin
ekspozisiyasında Pənahəli xa-
nın üzərində müqəddəs “Qu-
rani-Kərim”dən ayələr yazılmış
“Gülləbatmaz” köynəyi və XVIII
əsr Qarabağ xanlığına məxsus
fərmanlar mühafizə olunur. Ey-
nizamandaMollaPənahVaqifin
məqbərəsinin maketi sərgilənir,
Qasım bəy Zakir, Xurşidbanu
Natəvan, Mir Möhsün Nəvvab,
Fatma xanım Kəminə, Nəcəf

bəyVəzirov,FiridunbəyKöçər-
li,ƏbdürrəhimbəyHaqverdiyev,
YusifVəzirÇəmənzəminli,Üze-
yirHacıbəylivəbaşqalarınınhə-
yatvəyaradıcılığınıəksetdirən
guşələrtəqdimolunur.
Azərbaycan ədəbiyyatının və

mədəniyyətinin işıqlı simalarını
xatırlatmağım əbəs deyil. Azər-
baycanın bir çox yaradıcı və
görkəmlişəxslərininNizamimu-
zeyinin ekspozisiyasında sərgi-
lənməsinə baxmayaraq, sözsüz
ki, Şuşa da öz torpağının yetir-
mələriüçünqəribsəyib.Səbirsiz-
liklə “Şuşa İli”ndəmuzeyinXur-
şidbanuNatəvanadınaQarabağ
filialının yenidən qurulması və
bərpasınınşahidiolacağımızgü-
nügözləyirik.BubaxımdanŞu-
şada gəzdiyimiz Cıdır düzü və
MollaPənahVaqifinməqbərəsi,
ikimərtəbəli karvansara, Yuxarı
vəAşağıGövhərağaməscidlə-
ri,Güllələnmişheykəllərmemo-
rialı, Natəvanın evinin qalıqları,
Gəncə qapısı və qala divarla-
rı ilə tanışlıq  maraqlı idi. Cıdır
düzü... Həqiqətən də, dedikləri
qədər, təsvir etdikləri qədər var
imişsən.
Ədəbiyyatımızın, tariximizin

həryaralısəhifəsiniNizamimu-
zeyininekspozisiyasındatəqdim
etdikcə ürəyimiz sızlayırdı. İndi
Şuşada aparılan yenidənqur-
ma və bərpa işləri ümidverici
və sevindiricidir. Bu düşüncələr
içərisində hər addımbaşı qeyri-
ixtiyariolaraqşəhidlərimizixatır-
layırdıq.Gözüyaşlı analarımızın
fəryadı gözlərimiz önündə can-
lanırdı.Analar ürəklərindəki ağ-
rı-acını göz yaşları ilə toxtadır,
təskinliktapırlar.Ammaatalarbu

ağrını çox vaxt səssiz və içdən
yaşayırlar. Tədbir iştirakçıları
arasındaçıxışedənşəhidataları
–AğsurayonuGəgəlikəndidən
Əliİbişov,PərvizQuliyevvəAqil
Süleymanovhamımızıkövrəltdi.
Oanonlarıngözyaşlarıürəkləri-
nəaxırdı.Onlardabizimkimibu
yerlərihəmfəxrlə,həmdəürək
sızıltısıiləseyredirdilər.Amma
fərqonda idiki,düşmən tapda-
ğında olan torpaqlarımıza ilk
olaraqonlarınövladlarınınayağı
dəymişdi.Şuşanınhərdaşı,hər
qarışı,həttasıldırımdağlarıbelə
şəhidlərimizixatırladırdı.
Həmkarlarım – filologiya üzrə

fəlsəfədoktorlarıNəzmiyyəYigi-
toğluvəGülnarƏqiq iləbirlikdə
etdiyimiz bu səfər hər birimizin
yaddaşındasilinməzizlərqoydu.
Şuşadan doymaq əsla müm-

kün deyil, xüsusən bir günün
qonağı olub doymaq inandırıcı
deyil.Ammayenədəolsun, bu
birgündədoğma,müqəddəsdi-
yarın-Şuşanınətrinisankiiçimi-
zəçəkməkistəyirdik.

Doğma yurdum,
gözəl Şuşam.
Fəsil-fəsil görüb səni,
Doyum-doyum gəzib
dağı, göy çəməni,
yenə səndən doymamışam... 
(Rəsul Rza)

Və bu uzun yolun yorğun-
luğunu əsla duymadıq. Çünki
həm Şuşaya yol alanda, həm
də doğmaBakımıza qayıdanda
yolboyu Şuşa təəssüratları ilə
yaşayırdıq. Elə həmin hisslərlə
də diləyimiz budur ki, Şuşaya
gedənyolumuzaxarıncıolsun!...

Sevinc Ayazqızı 
Nizami Gəncəvi adına Milli 

Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyinin əməkdaşı

Bey nəl xalq Mu ğam Mər
kə zin də no yab rın 28də 
“Sa lam, Mə şə di” ad lı ki
ta bın təq di mat mə ra si mi 

ke çi ril di. Mər kə zin nəşr lə ri 
se ri ya sın dan işıq üzü gö rən 
ki tab əs lən Şu şa dan olan 
xa nən də Mə şə di Mə həm
məd Fər zə li ye vin 150 il li yi nə 
həsr edi lib. 

Təqdimatdan öncə iştirakçılar
BMM-in foyesində xanəndənin
büstüönünətərçiçəklərqoyaraq
xatirəsiniyadetdilər.
“Dəyirmi masa” layihəsi çərçi-

vəsində təşkil edilən təqdimatda
ədəbitənqidçiƏsədCahangirçı-
xışedərəkkitabınərsəyəgəlməsi
vəmüəllifGülhüseynKazımlının
tədqiqatçıkimifəaliyyətindənsöz
açdı. Bildirdi ki, M.M.Fərzəliyev
1872-ciildəŞuşadaanadanolub,
görkəmli ifaçı və müəllim Xarrat
Qulunun məktəbində yetişib. Bir
müddətGəncədəyaşayıb.1929-
cuildəVladiqafqaz,Tifisvəbaş-
qaşəhərlərdə,Avropanınbirsıra
ölkələrində qastrolda olub, daha
sonraTürkiyəyə gedib və ömrü-
nünsonuna,1962-ciiləqədərqar-
daşölkədəyaşayıb,aktivmusiqiçi
həyatıkeçirib.TarzənHüseynbəy
Qasımlabirgə“Azərimüzikheyə-
ti”adlıkollektivyaradıb.Buheyət-

də 20-30 nəfər xanəndə, aktyor,
qiraətçivəs.kimisənətadamları
yer alıb. Onlar böyük proqram-
la İstanbuldanbaşlayaraqMisirə
qədərgenişcoğrafiyadakonsert-
lər verib, Azərbaycan musiqisini
təbliğediblər.
Əməkdar incəsənət xadimi,

xanəndə Aqil Məlikov M.M.Fər-
zəliyevin ifaçılıq xüsusiyyətləri,
Azərbaycan muğam sənətinin
inkişafında xidmətlərindən söz
açdı. Xalq artisti, kitabın ön söz

müəllifiSərdarFərəcovqeydetdi
ki,M.M.Fərzəliyevxüsusiisteda-
da,güclüsəsdiapazonunamalik
xanəndəkimişöhrətqazanıb.Ki-
tabda tarixi faktlar, nadir fotolar,
dövrümüzün muğam ustadları-
nınfikirlərivəs.əksinitapıb.Xa-
nəndənin “Sport-Rekord”, “Pate”
firmalarındakı ifalarının 1912-ci
ildəki kataloqu kitabın elmi mə-
ziyyətini daha da artırır. Nəşr
xanəndənin repertuarı haqqında
dolğuntəəssüratyaradır.

Professor Abbasqulu Nəcəf-
zadə,Əməkdarartist,tarzənVa-
leh Rəhimov, kitabın redaktoru
KənanHacınəşrimusiqimədə-
niyyətimizinaraşdırılmasınamü-
hüm töhfə kimi qiymətləndirdi.
“Şüştər”muğamınınmahir ifaçı-
sıkimimuğamtarixindəizqoyan
xanəndənin irsinin araşdırılma-
sının önəmindən bəhs olundu.
Bildirildi ki, kitabda tədqiqatçı-
jurnalist, araşdırma qrupunun
üzvü Dilqəm Əhməd tərəfindən
xanəndəyə aid Türkiyə arxiv-
lərində aşkar edilmiş sənədlər,
həmçinintanınmışsənətxadim-
lərininustadın irsihaqqındadü-
şüncələriilətanışolabiləcəklər.
Təqdimatda xanəndənin

Azərbaycan Dövlət Səs Yazı-
ları Arxivində aşkarlanan ifaları
səsləndirildi. Sonra xanəndə-
lər–Əməkdarincəsənətxadimi
AqilMəlikov,ƏməkdarartistSe-
vinc Sarıyeva, Ağakərim Nafiz
və gənc xanəndə Daşqın Kür-
çaylınınifasındakonsertproqra-
mıtəqdimolundu.

Lalə Azəri

Şuşalı məşhur xanəndə haqqında 
kitab təqdim olundu

Şuşaya gedən yolumuz...

Fazil Güneyin “Qara qan” romanının 
yenilənmiş nəşrinin təqdimatı keçirilib

Ya zı çıpub li sist, Əmək dar 
jur na list Fa zil Gü ne yin 
Qa ra bağ mü na qi şə sin
dən bəhs edən “Qa ra 

qan” tri lo gi ya sı nın ye ni lən
miş 5ci nəş ri işıq üzü gö rüb. 
No yab rın 29da Azər bay can 
Ya zı çı lar Bir li yin də ki ta bın 
təq di ma tı ke çi ri lib.

Əvvəlcə Əməkdar elm xadimi
TofiqMəliklikitabhaqqındadanı-
şaraq,onunmilli-mənəvidəyərlər
baxımındançoxqiymətlibirəsər
olduğunuvurğulayıbvəhərkəsə
əsərioxumağıtövsiyəedib.
AMEA-nınA.A.Bakıxanov adı-

naTarixİnstitutununşöbəmüdiri
ŞahinFazilkitabhaqqındatəəs-
süratlarınıbölüşərək,FazilGüne-
yinyaradıcılığındansöhbətaçıb.
Bildirib ki, F.Güney Bakı Dövlət
Universitetinin Şərqşünaslıq fa-
kültəsindətəhsilaldığıvaxtlardan
bədii yaradıcılığabaşlayıb.Suri-
ya,İraqvəLiviyadahərbivəmül-
kitərcüməçikimiçalışdığıdövrdə
dəyaradıcılığavaxttapıb.
Əməkdar incəsənət xadimi,

yazıçı-dramaturq Firuz Mustafa
diqqətəçatdırıbki,XXəsrinson-
larındaAzərbaycanictimai-siyasi
mühitində baş verən hadisələr,
müstəqillik ab-havası Fazil Gü-
neyinyaradıcılıq istiqamətinida-
ha çox jurnalistikaya yönəldib.
1991-ci ilin əvvəlində yaradılan

“Assa-İradə”AzərbaycanBeynəl-
xalq Xəbər Agentliyinin, 1997-ci
ildən ingiliscə “AzerNews”qəze-
tinin təsisçisi və baş redaktoru,
“AzeriObserver”jurnalınındirek-
toru olan Fazil Güney Qarabağ
həqiqətlərinidünyaictimaiyyətinə
çatdırmaqüçün səylərini əsirgə-
məyib.Qarabağmünaqişəsindən
bəhs edən, müasir Azərbaycan
reallıqlarını əks etdirən yenilən-
miş“Qaraqan”tarixiromanıədə-
biyyattariximizdəözlayiqliyerini
tutmağaiddialıəsərdir.
Azərbaycan Tibb Universiteti-

nin professoru Nadir İsmayılov,
diplomat, filologiya üzrə fəlsəfə
doktoruTofiqAbdullayev,filologi-
yaelmləridoktoru,AliAttestasiya
Komissiyasının şöbəmüdiriAsif
Rüstəmlidəfikirlərinibölüşüblər.

Qeyd olunub ki, Fazil Güney
“Qaraqan”romanıüzərində30il
çalışıb.Yazıçıuzunillərdənbəri
davamedənyaradıcılıqaxtarış-
larınınyekunuolaraqmaraqlıbir
əsərioxucularınixtiyarınaverib.
Romanda döyüş səhnələri can-
lıvəinandırıcıboyalarlaqələmə
alınıb.Romansevgivəismətsı-
nağıiləqarşı-qarşıyaqalmışAy-
sunun əsirliyi fonundaQarabağ
savaşınıngenişvədərinmənzə-
rəsiniəksetdirir.
Çıxışlarda romanın bədii-pub-

lisistik əhəmiyyəti vurğulanıb, və-
tənpərvərlik,anatorpağaməhəb-
bətvəyurdtəəssübkeşliyiruhunda
yazıldığıqeydolunub.Diqqətəçat-
dırılıbki,romaninsanlarınhaqsız
olaraqzülmvəişgəncələrəməruz
qalması, doğma yurdunu, ev-eşi-
yini itirməsi fonundamüharibənin
doğurduğu mühiti, əsirlik əzabı
çəkən insanların düşüncə tərzini,
zülmə mərdliklə sinə gərdikləri-
ni, habelə neofaşizmləmüqayisə
edilə biləcək erməni faşizminin
insanlığa böyük təhlükə olduğu-
nu açıq-aydın göstərir. Yazıçının
UzaqSibirdənAralıqdənizinədək
böyük bir ərazidə məskunlaşmış
qədimbirmillətinövladlarınıbaşı-
mızagələnlərdənxəbərdaretmək-
dənötrühərbi-siyasi,tarixivəmə-
həbbət süjeti üstündə qurulmuş
romanımaraqlı,oxunaqlıvəbitkin
təəssüratoyadır.

Coğrafi göstəricilər tarixi-mədəni 
irsdən qaynaqlanır

Ölkəmiz Antalyada simpozium və sərgidə təmsil olunub

Tür ki yə Pa tent və Əm təə Ni şan la rı 
Qu ru mu (Türk pa tent), Azər bay
can Res pub li ka sı nın Əq li Mül
kiy yət Agent li yi və Gür cüs ta nın 

Mil li Əq li Mül kiy yət Mər kə zi nin 
(Sak pa ten ti) təş ki lat çı lı ğı, Dün ya Əq li 
Mül kiy yət Təş ki la tı nın (DƏMT) dəs tə
yi ilə 2425 no yabr ta rix lə rin də An
tal ya şə hə rin də coğ ra fi gös tə ri ci lər 
möv zu sun da re gional sim po zium 
və sər gi ke çi ri lib. Bu ba rə də Əq li 
Mül kiy yət Agent li yin dən mə lu mat 
ve ri lib. 

Simpoziumun açılış mərasimində Əqli Mülkiy-
yətAgentliyiİdarəHeyətininsədriKamranİmano-
vunvideomüraciətinümayişetdirilib.
Müraciətdə vurğulanıb ki, xalqların mədəni

müxtəlifiyinin tanınması və qorunub saxlanıl-
ması,onlarınmədəni ifadə formalarının “mədəni
kapital”mənbəyikimitəbliğihərzamanyaradıcı-
lığın stimullaşdırılmasına və əqlimülkiyyət xəzi-
nəsinin innovasiyalarla zənginləşməsinə xidmət
edib.Diqqətəçatdırılıbki,sərgidənümayişolunan
Azərbaycanlabağlıcoğrafigöstəricilərin(brendlə-
rin)nümunələritarixi-mədənikeçmişimizdənqay-
naqlanaraq,Azərbaycanadət-ənənələrini,müasir
mərhələdəAzərbaycanxalqınınəqlimülkiyyətinin
varisliyinivədavamlılığınıtəqdimedir.
Simpoziumun açılışında Türkpatentin rəhbəri

CemilBaşpinar,Sakpatentinin rəhbərininmüavi-
ni Nino Çikovani, DƏMT-nin Keçid iqtisadiyyatı
vəinkişafetmişölkələrdepartamentinindirektoru
HabipAsançıxışediblər.

10-danartıqölkəninnümayəndələrininqatıldığı
tədbirdəƏqliMülkiyyətAgentliyi İdarəHeyətinin
üzvüSənanTapdıqovtəqdimatlaçıxışedib.Təq-
dimatdaqeydolunubki,Azərbaycanınbölgələrinə
məxsusqidaməhsulları,kəndtəsərrüfatıməhsul-
ları,özündəənqədimadət-ənənələriəksetdirən
müxtəlif sənətkarlıqnümunələriölkəmizdənçox-
çoxkənarlardageniştanınıb.Azərbaycanın30ilə
yaxınerməniişğalıaltındaqalanərazilərinintalan
edildiyi,azadolunmuşərazilərdəcoğrafigöstəri-
cilərinqorunmasınınxüsusiəhəmiyyətkəsbetdiyi
diqqətəçatdırılıb.Bildirilibki,artıqbuistiqamətdə
işlərə başlanılıb və ilk olaraq bu il məşhur “Ağ-
dam”şərabıqeydiyyataalınıb.
Simpoziumçərçivəsindətəşkilolunansərgidəöl-

kəmizəməxsuscoğrafigöstəricilər(“Sirab”,“Badam-
lı”suları,“Meysəri”,“Ağdam”şərabları,Şəkihalvası)
təqdimedilib,UNESCO-nunsiyahısınadaxiledilmiş
Azərbaycanxalçası,kəlağayısənətikimiqeyri-mad-
dimədəniirsnümunələribarədəməlumatverilib.
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3 de kabr 1918 – Akt yor, re jis sor, teatr təş ki lat çı sı Əbül fət Məm-
məd hə sən oğ lu Və li (1867-1918) və fat edib. 

3 de kabr 1920 – Şair, qə zəl xan Ələk bər Şa hid (Ələk bər Şah baz 
oğ lu Axun dov; 1920 – 12.12.1999) ana dan olub.

3 de kabr 1937 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no şü nas Na tal-
ya Bo ri sov na Şne yer (1937–2019) ana dan olub.

3 de kabr 1996 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt yo ru Mə-
lik Yu sif oğ lu Da da şov (7.6.1924 – 1996) və fat edib. Aka de mik 
Dram Teat rın da ça lı şıb. Rus Dram Teat rı nın di rek to ru (1989-1991) 
olub.

3 de kabr 1997 – Res pub li ka Sa ra yın da Azər bay can pro fes-
sional vo kal sə nə ti nin ba ni si Bül bü lün 100 il li yi nə həsr olun muş 
tən tə nə li yu bi ley ge cə si ke çi ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra-
sim də çı xış edib.

3 de kabr 2013 – UNES CO Qey ri-mad di mə də ni irs üz rə Hö-
ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin Ba kı da ke çi ri lən 8-ci ses si ya sın da 
Azər bay ca nın təq dim et di yi no mi na si ya – “Çöv kən, Qa ra ba ğın 
ənə nə vi atüs tü oyu nu” təş ki la tın “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 sa lı nıb.

3 de kabr 2020 – Əmək dar rəs sam Ra fael Ab bas oğ lu Ab ba sov 
(28.11.1943 – 2020) və fat edib. Port ret lər, sü jet li tab lo 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.

4 de kabr 1979 – Xalq ar tis ti So na Sal man qı zı Ha cı ye va 
(25.6.1907 – 1979) və fat edib. Aka de mik Dram Teat rı nın akt ri sa sı 
olub. “Bəx ti yar”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Qız mar gü nəş al tın da”, 
“Sə hər” fi lm lə rin də çə ki lib.

5 de kabr 1906 – Xalq ar tis ti Əş rəf Əm rah oğ lu Yu sif za də (1906 
– 7.3.1963) Nax çı van MR Şə rur ra yo nu nun Sər xan lı kən din də do-
ğu lub. Ba kı Türk İş çi Teat rın da, Gən cə Dram Teat rın da ça lı şıb, 
fi lm lər də (“Sə hər”, “Köl gə lər sü rü nür”) çə ki lib.

5 de kabr 1912 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Sa dıq 
Hü seyn oğ lu Şə rif za də (1912 – 2.1.1986) Təb riz də ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Sət tarr xan fə dailə ri Təb riz də”, “Sər kər də Ba bə kin port-
re ti”, “Nə si mi nin port re ti”, “M.Ə.Sa bi rin port re ti” və s. Teatr ta ma-
şa la rı na bə dii tər ti bat ve rib.

5 de kabr 1921 – Ta nın mış akt yor, Xalq ar tis ti Hə sə na ğa Dər-
ya oğ lu Sa la yev (1921 – 2.10.1981) ana dan olub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb. “Gö rüş”, “Onu ba ğış la maq olar mı?”, “Ay-
gün” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 

5 de kabr 1924 - Ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, Döv-
lət mü ka fa tı laureatı Şa mil Fə rə məz oğ lu Mah mud bə yov (1924 
– 20.5.1997) ana dan olub. “Qa ra ca qız”, “Ro meo mə nim qon-
şum dur”, “Şə rik li çö rək”, “Hə yat bi zi sı na yır” və s. fi lm lə rə qu ru luş 
ve rib.

5 de kabr 1924 – Əmək dar ar tist Şə fi  qə Qa sım qı zı Qa sı mo va 
(1924 – 3.4. 2008) Ba kı da ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya, Ope ra 
və Ba let teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

5 de kabr 1925 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı, pro fes-
sor Na dir Qən bər oğ lu Əb dür rəh ma nov (1925 – 26.7.2008) La çın 
ra yo nun da do ğu lub. “Se vim li na xış lar” “Çəl tik be cə rən lər”, “Dağ-
lar da ba har” və s. Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı ida rə he yə ti nin 
səd ri olub.

5 de kabr 1927 – Ya zı çı, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Cə mil Adil 
oğ lu Əli bə yov (1927 – 26.10.2014) Fü zu li ra yo nu nun Də də li kən-
din də do ğu lub. “Azər bay can fi lm”in di rek to ru olub. “Hə ya tın özü”, 
“İlk mə həb bət” ro man la rı, “Gü lüs tan da qətl” pye si və s. əsər lə rin 
müəl li fi  dir. Rus di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib.

5 de kabr 1927 – Ya zı çı, şair İs ma yıl Abu zər oğ lu Qa ra yev 
(1927 – 9.10.1989) Go ran boy ra yo nu nun Tap Qa ra qo yun lu kən-
din də ana dan olub. “Gənc lik” nəş riy ya tın da baş re dak tor iş lə yib.

5 de kabr 1934 – Əmək dar ar tist, ta nın mış piano çu Ra fi q Tey-
yub oğ lu Qu li yev (1934 – 19.8.2007) Ba kı da do ğu lub. Ü.Ha cı bəy li 
adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.  

5 de kabr 1941 – Bö yük şair, dra ma turq Hü seyn Ca vid (Hü seyn 
Ab dul la oğ lu Ra si za də; 24.10.1882 – 1941) və fat edib. Azər bay-
can ədə biy ya tın da ilk mən zum dram la rın, ta ri xi-fəl sə fi  pyes lə rin 
müəl li fi  dir. 1938-ci il də rep res si ya edi lə rək Si bi rə sür gün olu nub, 
İr kutsk vi la yə tin də dün ya sı nı də yi şib.

5 de kabr 1947 – Xalq ar tis ti La ri sa Afa nas yev na Vi noq ra do va 
(1947 – 16.9.2009) Türk mə nis ta nın Ma rı şə hə rin də ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat rın da ça lı şıb, te le vi zi ya 
ta ma şa la rın da çə ki lib.

5 de kabr 2012 – UNES CO Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin Pa ris də 
ke çi ri lən 7-ci ses si ya sın da Azər bay ca nın təq dim et di yi “Tar alə ti nin 
ha zır lan ma sı və tar ifa çı lıq sə nə ti” no mi na si ya sı “Bə şə riy yə tin qey-
ri-mad di mə də ni ir si üz rə Rep re zen ta tiv Si ya hı”ya da xil edi lib.

6 de kabr 2002 – Ba kı da, Res pub li ka Sa ra yın da gör kəm li di ri jor 
və bəs tə kar Ni ya zi nin 90 il li yi nə həsr olun muş yu bi ley ge cə si ke çi-
ri lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra sim də çı xış edib.

6 de kabr 2004 – Xalq ar tis ti, ta nın mış akt yor Mux tar Hə sən oğ-
lu Av şa rov (15.2.1914 – 2004) və fat edib. Gən cə Dram, Aka de mik 
Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

6 de kabr 2006 – Gör kəm li xa nən də, Xalq ar tis ti Ba ba Mah-
mu doğ lu (Mir zə yev; 7.11.1940 – 2006) dün ya sı nı də yi şib. Ope ra 
ta ma şa la rın da (“Ley li və Məc nun”, “Aşıq Qə rib”, “Əs li və Kə rəm” 
və s.) əsas par ti ya la rı ifa edib.

6 de kabr 2017 – UNES CO Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 12-ci 
ses si ya sın da (Ko re ya Res pub li ka sı) Azər bay ca nın təq dim et di yi 
“Mə də ni kim li yin his sə si olan dol ma nın ha zır lan ma və pay laş ma 
ənə nə si” no mi na si ya sı “Bə şə riy yə tin qey ri-mad di mə də ni ir si üz rə 
Rep re zen ta tiv Si ya hı”ya sa lı nıb.

6 de kabr 2021– Ta nın mış ta rix çi alim, pro fes sor Ay dın Hü sey-
na ğa oğ lu Ba la yev (19.11.1956 – 2021) və fat edib.

Dün ya
3 de kabr Bey nəl xalq Əlil lər Gü nü dür. BMT Baş As samb le ya sı-

nın 1992-ci il 14 okt yabr ta rix li qət na mə si ilə tə sis olu nub.
3 de kabr 1927 – Ame ri ka est ra da mü ğən ni si və akt yor En di 

Vil yams (Andy Wil liams – Ho ward And rew Wil liams; 1927-2012) 
ana dan olub.

3 de kabr 1930 – Fran sız ki no re jis so ru, akt yor, sse na rist Jan-
Lük Qo dar (Jean-Luc Go dard; 1930 – 13.9.2022) ana dan olub. 
Fran sa ki no sun da “ye ni dal ğa”nın ba ni lə rin dən bi ri dir. Film lə ri: “Ki-
çik əs gər”, “Mot sart – hə mi şə lik”, “Bir nə fə sə”, “Ağıl sız Pye ro” və s.

4 de kabr 1875 – Avst ri ya lı ek zis ten sialist şair Ray ner Ma ria Ril-
ke (Rainer Ma ria Ril ke; 1875–1926) ana dan olub.

4 de kabr 1896 – Rus şairi, ya zı çı Ni ko lay Sem yo no viç Ti xo nov 
(1896-1979) ana dan olub. Azər bay can şair lə ri nin əsər lə ri ni rus di-
li nə tər cü mə edib.

4 de kabr 1922 – Fran sız akt yo ru Je rar Fi lipp (Ge rard Phi li pe; 
1922-1959) ana dan olub. Film lə ri: “Fan fan-zan baq”, “Bö yük ma-
nevr lər”, “Təh lü kə li əla qə lər” və s.

5 de kabr 1791 – Dün ya şöh rət li Avst ri ya bəs tə ka rı Volf qanq 
Ama dey Mot sart (Wolf gang Ama deus Mo zart; 27.1.1756 – 1791) 
və fat edib.

5 de kabr 1901 – Ame ri ka lı mul tip li ka si ya rəs sa mı, re jis sor, pro-
dü ser Uolt Dis ney (Wal ter Elias “Walt” Dis ney; 1901-1966) ana dan 
olub. Ciz gi fi lm lə ri üz rə 26 də fə “Os kar” mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

6 de kabr 1841 – Fran sız rəs sa mı, imp res sioniz min ba ni lə rin-
dən bi ri Fre de rik Ba zil (Jean Fre de ric Ba zil le; 1841–1870) ana dan 
olub.

Hazırladı: V.Orxan

3-6 dekabrXatirə təqvimi

XX əs rin ikin ci ya rı sın da Azər-
bay can me mar lı ğı ye ni in ki şaf 
mər hə lə si nə qə dəm qo yub. 
Bu dövr də ye ni lik çi, sə mə rə li 
tək lif və ide ya la rı ilə ta nı-
nan, yük sək ix ti sas lı kadr la rın 
ha zır lan ma sın da əmə yi olan 
sə nət kar lar dan bi ri də AMEA-
nın müx bir üz vü, Əmək dar 
in şaat çı, pro fes sor Ən vər 
Qa sım za də olub. Bu il onun 
ana dan ol ma sı nın 110-cü 
il dö nü mü dür. 

Ən vər Əli bəy oğ lu Qa sım za də 
12 fev ral 1912-ci il də Sal yan şə-
hə rin də dün ya ya göz açıb. Ata sı 
Əli bəy Azər bay can da rus di li və 
ədə biy ya tı üz rə ilk müəl lim lər dən 
olub, maarif və mə də niy yə tə bö-
yük ma raq gös tə rib. Öv lad la rı nı da 
bu ruh da tər bi yə edib. O, həm çi nin 
1919-cu il də əsa sı qo yu lan Ba kı 
Döv lət Uni ver si te ti nin təş ki lat çı la-
rın dan bi ri dir. Onu da qeyd edək 
ki, Əli bəy Qa sı mo vun bö yük rus 
ədi bi Lev Tols toy la ma raq lı ya zış-
ma sı olub. Bir ne çə də fə Yas na ya 
Pol ya na da ya zı çı ilə gö rü şüb.

Ən vər Qa sım za də or ta təh-
si li ni Ba kı Müəl lim lər Se mi na ri-
ya sı nın nü mu nə vi mək tə bin də 
alır. Son ra Azər bay can Sə na ye 
Tex ni ku mu nun İn şaat şö bə sin də 
oxu yur. Təh si li ni ba şa vu rur və 
gön də riş lə Azər bay can Sə na ye 
İns ti tu tu na da xil olur. 1936-cı il də 
mü hən dis-me mar ix ti sa sı üz rə ali 
təh si li ni ba şa vu rur. 

O, hə lə tə lə bə ikən, 1934-cü 
il dən “Azər döv lət la yi hə” təş ki la-
tın da işə dü zə lir. Ey ni za man da 

Ba kı İn şaat Tex ni ku mun da dərs 
de yir. 1941-ci il də tex ni ku mun di-
rek to ru tə yin edi lir. 

Hə min il Bö yük Və tən mü ha ri-
bə si baş la yır. Ən vər Qa sım za də 
kö nül lü za bit ha zır lı ğı kur su na 
ya zı lır. 1942-ci ilin ap re lin də cəb-
hə yə yol la nır, üç il ər zin də Şi ma li 
Qaf raz dan – Te rek sa hil lə rin dən 
Ber li nə qə dər dö yüş yo lu ke çir. 
Si nə si ni “Qır mı zı bay raq”, “Qır-
mı zı ul duz”, I və II də rə cə li “Bö-
yük Və tən mü ha ri bə si” or den və 
me dal la rı bə zə yir.

1946-cı ilin iyu nun da Azər-
bay can hö ku mə ti nin mü ra ciəti 
ilə hər bi xid mət dən ge ri ça ğı rı lır 
və res pub li ka Na zir lər So ve ti nin 
Me mar lıq iş lə ri üz rə ida rə si nin 
rəisi tə yin edi lir. Da ha son ra Ba-
kı Şə hər So ve ti İc raiy yə Ko mi tə si 
səd ri nin müavi ni, Döv lət Ti kin ti 
Ko mi tə si nin səd ri, Döv lət Plan 

Ko mi tə si səd ri nin bi rin ci müavi ni 
və zi fə lə rin də ça lı şır.

Bu il lər ər zin də Ə.Qa sım za də 
Azər bay can da ti kin ti pro ses lə ri ni 
yük sək sə na ye sə viy yə si nə qal dı-
rıl ma sı na, mil li me mar lıq sə nə ti nin 
in ki şa fı sa hə lə rin də bö yük iş lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə diq qət lə ya-
na şır. Me mar lıq da ta ri xi ir sin, mil-
li ça lar lar və or na ment lə rin ge niş 
tət biq olun ma sı üçün səy lər gös-
tə rir. Ca lı şır ki, müasir Azər bay can 
me mar lı ğın da yü zil lər lə top la nıb 
qal mış ta ri xi irs, mil li ça lar lar, or-
na ment lər ge niş tət biq olun sun və 
özü nə məx sus lu ğu nu itir mə sin. 

Ə.Qa sım za də 1959-cu il də 
Azər bay can Me mar lar İt ti fa qı na 
rəh bər, 1962-ci il də isə Azər bay-
can Po li tex nik İns ti tu tu na rek tor 
tə yin olu nur. O, bu ra da bö yük 
uğur la ra im za atır. İns ti tu tun ge-
niş lən mə si, ye ni fa kül tə lə rin açıl-

ma sı üçün səy lər gös tə rir. İns-
ti tu tun Gən cə şə hə rin də fi  lialı 
fəaliy yə tə baş la yır.

Təş ki la ti iş lər lə ya na şı, el mi 
təd qi qat la da məş ğul olan Ə.Qa-
sım za də 1964-cü il də me mar-
lıq dok to ru alim lik də rə cə si alır, 
1966-cı il də pro fes sor, 1968-ci 
il də Azər bay can Elm lər Aka de-
mi ya sı nın müx bir üz vü se çi lir. 
Ha ra da iş lə mə sin dən ası lı ol ma-
ya raq Ən vər Qa sım za də daim 
ya ra dı cı lı ğa ma raq gös tə rir. O, 
60-dan çox el mi mə qa lə nin və 7 
mo noq ra fi  ya nın müəl li fi  dir.

Gör kəm li me ma rın la yi hə lə ri 
əsa sın da Ba kı, Gən cə, Daş kə-
sən və Xan kən di də on lar la ya şa-
yış evi və ic ti mai bi na lar ucal dı lıb. 
Ba kı nın İn şaat çı lar pros pek tin də-
ki bi na lar, Döv lət Göm rük Ko mi tə-
si və Ma liy yə Na zir li yi nin in zi ba ti 
bi na la rı, Ba kı xa nov kü çə sin də ki 
Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin 
əsas kor pus la rı, met ro nun “Ul-
duz” stan si ya sı və s. onun la yi hə-
lə ri əsa sın da in şa edi lib. 

İc ti mai hə yat da da öz fəal lı ğı 
ilə se çi lən və diq qətçə kən me-
mar bir ne çə ça ğı rış Ba kı Şə hər 
So ve ti nə və Azər bay can SSR Ali 
So ve ti nə de pu tat, Azər bay can 
KP Mər kə zi Ko mi tə si nə üzv se-
çi lib.

Azər bay can me mar lı ğı nın tə şək-
kül və in ki şa fın da əmə yi olan Ən-
vər Qa sım za də 1969-cu il də, 57 
ya şın da və fat edib. Fəx ri xi ya ban-
da dəfn olu nub.

Savalan Fərəcov

Xalça ilmələrinə həkk olunan rəssam ömrü

Azər bay can da elə bir ev, 
elə bir ailə yox dur ki, 
in cə sə nə tə, xalq sə nə-
ti nə mey li ol ma sın. Bu, 

xal qı mı zın ge ne tik ko du na 
bağ lı mə sə lə ol du ğu üçün 
əbə di özü nü gös tə rə cək. 

Ta nın mış xal ça çı rəs sam, 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si Fa-
zil Qə ni mət oğ lu Abas qu lu za də 
də sə nət zöv qü nü, duy ğu la rı nı 
il mə lə rə həkk edən sə nət kar lar-
dan dır. 26 sent yabr 1961-ci il də 
Qu bad lı ra yo nu nun Cıl fır kən din-
də dün ya ya göz açan Fa zil Abas-
qu lu za də beş ya şı olan da ailə si 
hə min ra yo nun Sey tas kən di nə 
kö çür. Ya şı nın az ol ma sı na bax-
ma ya raq, qız-gə lin lə rin, ağ bir çək 
nə nə lə rin to xu du ğu al-əl van xal-
ça lar, hə min xal ça la rın gö zox şa-
yan na xış la rı onun diq qə ti ni cəlb 
edə rək bu sə nə tə olan ma ra ğı nın 
bü növ rə si ni qo yur.

Hə min dövr də Qu bad lı ra yo-
nu nun Tey mur Müs yan lı kən din-
də xal ça çı lıq la da ha çox məş ğul 
olur du lar. Ba la ca Fa zil für sət tap-
dıq ca xal ça la rın to xun ma pro se-
si ni zövq lə seyr et mə yə ge dər di. 
Or ta mək tə bi bi tir dik dən son ra 
Əzim Əzim za də adı na Azər bay-
can Döv lət Rəs sam lıq Mək tə bi-
nə da xil ol ma ğı qə rar laş dır sa da, 
son ra dan öy rə nir ki, bu mək tə bə 
da xil ol maq üçün ar tıq ge ci kib. 
Sə nət təh si li al maq qə ra rın dan 
vaz keç mir, Azər bay can Döv-
lət Pe da qo ji Uni ver si te ti nin Bə dii 
qra fi  ka fa kül tə si nə da xil olur. 

Uni ver si tet də təh sil al dı ğı dövr-
də in cə sə nə tin bir çox sa hə si nə 
aid ta nın mış müəl lim lər dən dərs 
ala raq sə nə tin sir lə ri nə yi yə lə nir. 
Hey kəl tə raş lıq dan Xalq rəs sa-
mı, pro fes sor İb ra him Zey na lov, 
rəng kar lıq dan Əy yub Sə fə ro vun 
mək tə bi ni ke çir. De ko ra tiv-tət-
bi qi sə nə ti da ha də rin dən mə-
nim sə mək isə onun ən baş lı ca 
məq səd lə rin dən bi ri nə çev ri lir. 
Uni ver si te ti bi ti rər kən dip lom işi 
üçün seç di yi möv zu isə mo zaika-
lar olur. Xa ri ci Dil lər Uni ver si te ti-
nin ya xın lı ğın da bir bi na nın di va-
rın da 30 kvad rat metr lik mo zaik 
pan no ya ra dır. Uğur lu dip lom 

mü da fi əsin dən son ra tə yi nat la 
İs ma yıl lı ra yo nu na müəl lim gön-
də ri lir. O, hər bi xid mət sı ra la rı na 
yol la na raq əs gə ri bor cu nu ye ri-
nə ye tir dik dən son ra İs ma yıl lı-
nın Qo şa kənd kənd mək tə bin də 
müəl lim ki mi ça lış ma ğa baş la-
yır. Pe da qo ji fəaliy yə ti döv rün də 
mək tə bin bü tün bə dii tər ti bat iş-
lə ri ilə özü məş ğul olur, dər nə-
yə rəh bər lik edir. Ra yon Təh sil 
şö bə si nin me to dis ti və zi fə sin də, 
son ra lar isə Azər bay can Bey-
nəl xalq Uni ver si te ti nin De ko ra tiv 
sə nət və xalq sə nə ti fa kül tə sin də 
müəl lim ki mi ça lı şır. 

Rəs sa mın dü şün cə si nə gö rə, 
əsər lər iş lən dik dən bir müd dət 
son ra məhv ol sa da, xal ça üzə rin-
də öz əsər lə ri ni həkk et sə, da ha 
uzu nö mür lü olar və gə lə cək nə-
sil lə rə ça tar. Be lə lik lə o, xal ça çı 
rəs sam ki mi fəaliy yət gös tər mə yə 
qə ti qə rar ve rir. İlk pe şə kar əsə-
ri Bəx ti yar Va hab za də nin 1991-ci 
il də yaz dı ğı “Şə hid lər” poema sı-
na çək di yi es kiz olur. Fa zil Abas-
qu lu za də öl kə miz də “Şə hid lər” 
möv zu sun da xal ça üzə rin də əsər 
ər sə yə gə tir miş ilk rəs sam he sab 
edi lir. Hə min əsər B.Va hab za də-
nin iş ti ra kı ilə Şə ki Ta rix-Di yar şü-
nas lıq Mu ze yi nə təq dim olu nub. 
Əsər bu gün də mu zey də qo ru-
nur. Rəs sam Qa ra bağ mü ha ri bə-
si şə hid lə ri nin də sil si lə port ret lə ri-
ni ya ra dıb.

Ya ra dı cı lı ğın da da ha çox ta ri xi, 
ədə bi möv zu la ra mü ra ciət edən 

rəs sam şair lə ri mi zin mil li yad da-
şa həsr olu nan şeir lə rin dən il ham 
alır, ye ni sə nət kar lıq nü mu nə-
lə ri ər sə yə gə ti rir. O, bö yük şair 
Mə həm məd hü seyn Şəh ri ya rın 
“Hey dər ba ba ya sa lam” poema-
sı na beş əsər həsr edib. Bu sil-
si lə də şi mal lı, cə nub lu və tən 
ay rı lı ğın dan, həs rə tin dən bəhs 
olu nur. Rəs sa mın bu qə bil dən 
xey li əsər lə ri var.

Şair lə rin və tən se vər lik, bir lik aşı-
la yan şeir lə ri rəs sa ma da ha çox 
il ham ve rir. Tək bir bənd şeir ona 
bəs edər ki, ye ni bir mö cü zə li əsər 
ya rat sın. Mə sə lən, o, “Bəx ti yar la 

Şəh ri ya rın şeiri” ad lı əsə ri ni B.Va-
hab za də nin aşa ğı da kı mis ra la rın-
dan tə sir lə nə rək ər sə yə gə ti rib:

Bi zim bir kim sə yə qə rə zi miz yox,
Biz iki qar da şıq, bir ana mız var.
Bir bö yük tor pa ğın iki oğ lu yuq,
Or da Şəh ri ya ram, bur da Bəx ti yar.

Sağ lı ğın da Xalq şairi hə min 
əsə ri gö rüb çox tə sir lən miş di. 

Şair lə rin əsər lə rin dən il ham la na-
raq ya rat dı ğı xal ça es kiz lə rin dən 
Xalq şairi Zə lim xan Ya qu bun ha zır-
da evin də qo ru nub sax la nı lan “Bu 
ya şıl ağa cın al tı bi zim dir”, Ni za mi 
Gən cə vi yə həsr et di yi “Eşq dir meh-
ra bı uca göy lə rin” və “Xəm sə” ad lı 
əsər lə ri də ma raq do ğu rur.

F.Abas qu lu za də ya ra dı cı lı ğın-
da di ni və ta ri xi möv zu lu əsər lə rə 
də rast gə li rik. Di ni möv zu lu “İs-
ma yıl qur ba nı”, “Həz rə ti Əli”, “Fa-

ti hə”, “Bə rə kət duası” və s. əsər lə-
ri mi sal gös tə rə bi lə rik. Rəs sa mın 
bu möv zu da iş lə di yi ən bö yük 
əsər lər dən bi ri mü rək kəb kom po-
zi si ya lı, zər düşt lük di nin dən bəhs 
edən “Od lar yur du” əsə ri dir.

Rəs sam ta ri xi möv zu lu əsər lə-
rin də dö yüş səh nə lə ri ni, mü ha ri bə-
də şə hid ol muş hərb çi lə rin, elə cə 
də ta ri xi şəx siy yət lə rin port ret lə ri-
nin təs vi ri nə də üs tün lük ve rir. Be lə 
əsər lə ri ara sın da Ulu ön dər Hey-
dər Əli ye vin Tür ki yə Pre zi den ti 
Sü ley man Də mi rə lə hə diy yə et di-
yi “Ata türk, Sü ley man Də mi rəl və 
Hey dər Əli yev” ad lı port ret xal ça 
xü su si lə diq qə tə la yiq dir.

F.Abas qu lu za də ya ra dı cı lı ğı bo-
yun ca məş hur rəs sam la rın əsər lə-
ri nin də xal ça ver si ya la rı nı ha zır la-
yıb. Onun da ha çox mü ra ciət et di yi 
rəs sam isə SS Rİ Xalq rəs sa mı Ta-
hir Sa la hov olub. Daim ya ra dı cı lıq 
ax ta rı şın da olan rəs sam sək kiz ilə 
T.Sa la ho vun 50 əsə ri nin xal ça ver-
si ya sı nı ər sə yə gə ti rib. 

Rəs sa mın ya ra dı cı lı ğın da 
mən zə rə jan rı ilə port ret jan rı-
nın vəh də ti ni də mü şa hi də et-
mək olar. Müəl li fi n “Dörd fə sil” 
ad lı əsə ri möv zu su və ya naş ma 
tər zi ilə se çi lən ma raq lı nü mu nə-
lər dən dir. Əsər də rəs sam in san 
öm rü nün dörd fə sil dən – yaz, 
yay, pa yız və qış dan ne cə keç-
mə si ni can lan dı rıb... 

F.Abas qu lu za də nin rəsm və 
xal ça la rı öl kə miz lə ya na şı, Öz-
bə kis tan, Ya po ni ya, Ru si ya, Al-
ma ni ya, Tür ki yə, İran, Ko re ya, 
İta li ya və İs rail də sər gi lə nib. Bir 
sı ra əsər lə ri xa ri ci öl kə lər də mu-
zey lər də və şəx si kol lek si ya lar da 
qo ru nub sax la nı lır. Azər bay can da 
Şə ki Ta rix-Di yar şü nas lı Mu ze yi, 
Fran sa nın Luvr Mu ze yi, Tür ki-
yə nin Top qa pı Mu ze yi, İran da 
M.Şəh ri ya rın Ev-Mu ze yi də rəs-
sa mın əsər lə ri nə ev sa hib li yi edir. 

Sə nə ti nə bö yük sev gi si olan 
F.Abas qu lu za də bu gün də ye ni-
ye ni əsər lər ya ra dır. Rəs sa mın 
bö yük oğ lu Tu ral Abas qu lu za də 
də ata sı nın sə nət yo lu nu da vam 
et di rir. 

Ziyarət Cabarova
Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyasının əməkdaşı 

Böyük sənətin işıqlı memarı

“Qarabağın tarixi” mövzusunda 
videoçarxlar müsabiqəsi təxirə salınıb

Mə də niy yət Na zir li yi bu ilin iyu nun da “Qa ra ba ğın ta-
ri xi” möv zu sun da qı sa vi deoçarx lar mü sa bi qə si elan 
et miş di. Mü sa bi qə nin məq sə di Qa ra ba ğın qə dim 
ta ri xi və zən gin mə də niy yə ti ni təb liğ et mək, audiovi-
zual sa hə də fəaliy yət gös tə rən ya ra dı cı gənc lə rə 
dəs tək ola raq on la rın fəaliy yə ti ni sti mul laş dır maq, 
ye ni ya ra dı cı qüv və lə ri pro se sə cəlb et mək idi.

Mə də niy yət Na zir li yin dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, 
təq dim olu nan vi deoçarx lar kə miy yət və key fi y yət ba-
xı mın dan qə naət bəxş ol ma dı ğı na, mü sa bi qə şərt lə ri ni 
ödə mə di yi nə və tə ləb olu nan tex ni ki gös tə ri ci lə rə ca-
vab ver mə di yi nə gö rə mü sa bi qə təxirə salınıb.

Qeyd edək ki, mü sa bi qə yə təq dim olu nan iş lə rə Cə-
fər Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sı nın 
nəz din də fəaliy yət gös tə rən, bu sa hə nin ta nın mış mü-
tə xəs sis lə rin dən iba rət Eks pert Şu ra sı tə rə fi n dən ba-
xı lıb.

Milli Kitabxanada Fikrət Əmirovun 100 illiyi ilə bağlı 
virtual sərgi hazırlanıb 

Gör kəm li bəs tə kar, Azər bay ca nın və 
keç miş SS Rİ-nin Xalq ar tis ti, So sialist 
Əmə yi Qəh rə ma nı, Döv lət mü ka fat la rı 
laureatı Fik rət Əmi ro vun (1922-1984) 
100 illi yi sil si lə la yi hə və təd bir lər lə 
qeyd olu nur.

Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə bi nin 
bö yük nü ma yən də si, sim fo nik mu ğam 
jan rı nın ba ni si Fik rət Əmi rov rən ga rəng 
ya ra dı cı lıq pa lit ra sı na ma lik qüd rət li sə-
nət kar ki mi mə də ni sər vət lər xə zi nə mi zə 
mi sil siz töh fə lər bəxş edib. Mil li zə mi nə 
bağ lı bəs tə kar xalq mu si qi si və mu ğam 
ənə nə lə ri ni müasir mu si qi tex ni ka sı ilə 
uğur lu şə kil də bir ləş di rə rək, ope ra, ba-
let, sim fo ni ya, mah nı, ro mans və ka me-
ra-inst ru men tal əsər lər ər sə yə gə ti rib.

Onun əsər lə ri dün ya nın bir sı ra öl-
kə lə rin də mö tə bər kon sert sa lon la-
rın da səs lə nə rək müəl li fi  nə və Azər-
bay can mu si qi mə də niy yə ti nə şöh rət 
qa zan dı rıb. Bəs tə ka rın 100 il li yi nin 
UNES CO-nun 2022–2023-cü il lər üz-
rə yu bi ley lər proq ra mı na da xil edil mə-
si Fik rət Əmi rov sə nə ti nə bey nəl xalq 
miq yas da ve ri lən yük sək qiy mə tin tə-
za hü rü dür.

Sə nət ka rın yu bi le yi mü na si bə ti lə Mil-
li Ki tab xa na nın əmək daş la rı tə rə fi n dən 
“Fik rət Əmi rov – 100” ad lı vir tual sər-
gi ha zır la nıb. Vir tual sər gi də rəs mi sə-
nəd, fo to lar, mü ka fat la rı, əsər lə ri, Fik rət 
Əmi ro vun zən gin ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
ki tab lar və döv ri mət buat sə hi fə lə rin də 
dərc olu nan mə qa lə lər nü ma yiş olu nur.

Ənvər Qasımzadə (soldan birinci)
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№89 (1962)
2 dekabr 2022son səhifə Tarixdə bu gün

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

2 de kabr 1510-cu il də Sə fə vi qo şun la rı ilə Xo ra san da ha kim olan 
Şey ba ni lər (öz bək) or du su ara sın da Mərv dö yü şü olub. Sə fə vi qo
şun la rı qa lib gə lib lər və Xo ra san vi la yə ti Sə fə vi im pe ra tor lu ğu nun 
tər ki bi nə qa tı lıb. Bu nun la Şah İs ma yıl in di ki İra nın bü tün əra zi si ni 
öz ha ki miy yə ti al tı na alıb.

214 il əv vəl...
4 de kabr 1808-ci il də İs pa ni ya nı iş ğal edən Na po leon Bo na part 

öl kə də ki ink vi zi si ya məh kə mə si ni ləğv edib. Bu, Av ro pa da kı so nun
cu ink vi zi si ya məh kə mə si idi. Ro ma Ka to lik Kil sə si nin ta be çi li yin də 
olan və di nə qar şı çı xan la rın mü ha ki mə edən ink vi zi si ya nın ləğ vi 
Na po leonun nü fu zu nu ar tır dı.

102 il əv vəl...
2 de kabr 1920-ci 

il də Mus ta fa Ka ma
lın rəh bər li yi al tın da
kı Tür ki yə qo şun la rı 
məğ lu biy yə tə uğ rat dı ğı 
(mü ha ri bə 23 sent yabr
da baş la mış dı) daş nak 
Er mə nis tan döv lə ti ni 
Güm rü də təs lim çi sülh 
sa zi şi im za la ma ğa 
məc bur edib. Bu sa
ziş lə er mə ni tə rəf Sevr 
mü qa vi lə sin dən (10 av qust 1920ci il də An tan ta ilə Os man lı ara sın da 
bağ la nan mü qa vi lə də Qars vi la yə ti nin Er mə nis ta na ve ril mə si ba rə də 
müd dəa da var dı) im ti na edir, üs tə lik Güm rü nü Tür ki yə yə ver mə yə 
ra zı la şır dı. La kin daş nak lar bu sa zi şi im za la yan da öl kə də fak ti ki ha ki
miy yə ti itir miş di lər, İrə van da so vet ha ki miy yə ti (29 no yabr) qu rul muş
du. So vet Er mə nis ta nı Ru si ya nın dəs tə yi ilə Güm rü sa zi şi ni rədd et sə 
də, bir il son ra Qars mü qa vi lə si (16 mart 1921) ilə Tür ki yə yə id diala
rın dan vaz keç di, am ma Güm rü nü əlin də sax la ma ğı ba car dı.

95 il əv vəl...
2 de kabr 1927-ci il də SS Rİ kom mu nist lə ri nin (Ümu mit ti faq Kom

mu nist (bol şe vik) Par ti ya sı) 15ci qu rul ta yı işə baş la yıb. De kab rın 
19dək sü rən qu rul ta yın qə bul et di yi baş lı ca qə rar kənd tə sər rü fa tın
da kol lek tiv ləş mə kur su nun elan edil mə si ol du. Qu rul tay dan son ra 
SS Rİdə kol xoz qu ru cu lu ğu baş lan dı.

93 il əv vəl...
5 de kabr 1929-cu il də Ta ci kis tan SSR ya ra nıb. Bu, Ta ci kis ta nın 

ta ri xin də ilk for mal döv lət çi lik ins ti tu tu idi. 1918ci il də Ta ci kis ta nın 
şi ma lın da so vet ha ki miy yə ti qu rul muş və da ha son ra böl gə Türk mə
nis ta nın MSSRin tər ki bi nə da xil ol muş, Ta ci kis ta nın cə nub böl gə lə ri 
isə Öz bə kis tan SSRin tər ki bin də qal mış dı. 1924cü il də Sta lin Or ta 
Asi ya nın ye ni sər həd lə ri ni çək di və Ta ci kis tan tor paq la rı bir ləş di ri
lə rək Öz bə kis tan SSR tər ki bin də mux tar res pub li ka sta tu su al dı. 
1929cu il də Ta ci kis tan MSSR müt tə fiq res pub li ka ya çev ril di.

69 il əv vəl...
2 de kabr 1953-cü il də Fran sa nın müs təm lə kə si Laos müs tə qil

li yi ni elan edib. 1893cü il də Fran sa nın müs təm lə kə si nə çev ri lən 
Laos İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin də Ya po ni ya nın iş ğa lı al tı na düş müş, 
1946cı il də Fran sa nın nə za rə ti nə keç miş di.

51 il əv vəl...
2 de kabr 1971-ci il də Ərə bis tan ya rı ma da sı nın şi malşər qin də 

yer lə şən al tı ərəb əmir li yi nin va hid döv lə ti – Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri 
ya ra dı lıb. BƏƏ fe de ra tiv döv lət qu ru lu şu na ma lik dir, ƏbuDa bi (öl kə
nin pay tax tı), Du bay və Şər ca da ha çox in ki şaf et miş əmir lik lər dir.

26 il əv vəl...
2-3 de kabr 1996-cı il də ATƏTin Lis sa bon da (Por tu qa li ya) ke çi ri

lən sam mi ti nin ye ku nun da Er mə nis tanAzər bay can Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si nin ni zam lan ma sı ba rə də bə ya nat qə bul edi lib. Sam mi
tin ye kun sə nə din də ni zam la ma nın üç prin si pi ni eh ti va edən mad də 
yer al mış dı: Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü bər pa edi lir, Dağ lıq Qa
ra ba ğa Azər bay ca nın tər ki bin də yük sək mux ta riy yət ve ri lir, böl gə nin 
hər iki ic ma sı nın təh lü kə siz li yi tə min olu nur. Er mə nis tan kon sen sus 
prin si pin dən suiis ti fa də edə rək, hə min mad də yə ra zı lıq ver mə di. 
Nə ti cə də bu mad də ATƏTin səd ri, İs veç rə XİN baş çı sı Fla vio Kot ti
nin xü su si bə ya na tı şək lin də qə bul olun du.

14 il əv vəl...
2-3 de kabr 2008-

ci il də Ba kı da Av ro pa 
Şu ra sı öl kə lə ri mə də
niy yət na zir lə ri nin “Mə
də niy yət lə ra ra sı dialoq 
Av ro pa və onun qon şu 
re gion la rın da da vam
lı in ki şa fın və sül hün 
əsa sı dır” ad lı konf ran
sı ke çi ri lib. Azər bay
can tə rəf dən konf ran
sa İs lam öl kə lə ri də 
də vət olu nub. Be lə lik lə, ilk də fə Av ro pa və mü səl man öl kə lə ri nin 
mə də niy yət na zir lə ri bir ara ya gə lib lər. Konf rans da çı xış edən Azər
bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin tə şəb bü sü ilə mə də niy yət lə ra ra sı 
dialoq üz rə “Ba kı Pro se si”nin əsa sı qo yu lub.
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Milli musiqi sənəti dünya xalqlarının irsində
Türkmənistanda keçirilən beynəlxalq festivalda ölkəmiz də təmsil olunub

28-30 no yabr ta rix lə rin də Aş qa bad da Türk mə nis tan Pre zi den ti 
Ser dar Ber di mə həm mə do vun tə şəb bü sü və Mə də niy yət Na zir li-
yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Mil li mu si qi sə nə ti dün ya xalq la rı nın ir sin də” 
ad lı bey nəl xalq fes ti val və konf rans ke çi ri lib. Türk mə nis tan Döv lət 
Mə də niy yət Mər kə zi nin “Mü kam lar” sa ra yın da ger çək lə şən 
təd bi rə Azər bay can, Tür ki yə, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Ta ci kis tan, 
Ta ta rıs tan (Ru si ya Fe de ra si ya sı), Öz bə kis tan və İran dan rəs mi nü-
ma yən də lər, mə də niy yət, in cə sə nət xa dim lə ri qa tı lıb.

Azər bay can Res pub li ka sı 
Mə də niy yət Na zir li yi nin təq di
ma tı əsa sın da öl kə mi zi fes ti val
da Daş kənd də ki Hey dər Əli yev 
adı na Azər bay can Mə də niy yət 
Mər kə zi (AMM) təm sil edib. Təd
bir də AMMin in zi bat çı sı Yu sif 

Məm mə dov, azər bay can lı ifa çı
lar Va hid Əli yev, Fa ti mə İs gən
də ro va və Öz bə kis tan da ya şa
yan saz ifa çı sı İl ham Ab dul la yev 
iş ti rak edib lər.

Mər kəz dən ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, açı lış mə ra si min də Türk

mə nis tan Pre zi den ti Ser dar Ber
di mə həm mə do vun iş ti rak çı la ra 
təb ri ki oxu nub.

Son ra “Mü kam lar” sa ra yı nın 
səh nə sin də kon sert olub. Zən
gin mə də ni proq ram da müx tə lif 
xalq la rın mu si qi əsər lə ri nin rən
ga rəng li yi, ifa çı lıq sə nə ti nin nü
mu nə lə ri nü ma yiş olu nub.

Azər bay can və Tür ki yə mu si qi 
kol lek tiv lə ri nin, Qı zı lor da vi la yə ti 
(Qa za xıs tan), A.Cu ra yev adı na 
Ta ci kis tan Döv lət Fi lar mo ni ya sı
nın, Xa rəzm Mu si qi li Dram Teat
rı nın (Öz bə kis tan) xalq mu si qi si 
an sambl la rı nın, Qır ğı zıs tan dan 

“Et noOş” folk loret noq ra fi ya 
qru pu nun çı xış la rı ta ma şa çı lar 
tə rə fin dən al qış lar la qar şı la nıb. 
“Türk dün ya sı” mu si qi və rəqs 
qru pu nun sə nət çi lə ri ta ma şa çı
la ra gö zəl türk rəqs lə ri təq dim 
edib lər. Azər bay can sə nət çi lə ri 
xalq mah nı la rı mı zı, saz ha va la
rı nı ifa edib lər. 

“Mil li mu si qi sə nə ti dün ya 
xalq la rı nın ir sin də” bey nəl xalq 
fes ti val və konf ran sı nın tən tə
nə li bağ la nış mə ra si min də iş ti
rak çı la ra dip lom lar təq dim edi lib, 
Türk mə nis tan in cə sə nət us ta la
rı nın kon ser ti ke çi ri lib.

Vyanada Tofiq Quliyev və Emin Sabitoğlunun 
xatirəsinə həsr edilmiş konsert 

Avst ri ya nın pay tax tı 
Vya na da kı Azər bay can 
Mə də niy yət Mər kə-
zin də (AMM) gör kəm li 

bəs tə kar la rı mız To fiq Qu li ye-
vin (1917-2000) 105 və Emin 
Sa bi toğ lu nun (1937-2000) 85 
il lik yu bi ley lə ri nə həsr olun-
muş kon sert ke çi ri lib.

Mər kə zin rəh bə ri Ley la Qa sı
mo va 2022ci ilin yu bi ley və əla
mət dar ha di sə lər lə zən gin ol du
ğu nu bil di rib. Qeyd edi lib ki, To fiq 
Qu li yev və Emin Sa bi toğ lu nun 
yu bi ley lə ri nin bir gə ke çi ril mə si nin 
sə bə bi on la rın bir çox cə hət dən 
ox şar xü su siy yət lə rə ma lik ol ma

la rı ilə əla qə dar dır. L.Qa sı mo
va təd bi rin təş ki lin də gös tə ri lən 
dəs tə yə gö rə Azər bay can Döv lət 

Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver
si te ti nə (AD MİU) tə şək kü rü nü bil
di rib.

Uni ver si te tin rek to ru Cey ran 
Mah mu do va hər iki bəs tə ka rın 
hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan söz 
açıb. Qeyd edi lib ki, klas sik mu
si qi janr la rın da san bal lı əsər lər 
bəs tə lə yən To fiq Qu li yev və Emin 
Sa bi toğ lu nu mah nı la rı və film lə
rə yaz dıq la rı mu si qi lər xü su si lə 
məş hur laş dı rıb və sev di rib.

C.Mah mu do va ata sı Emin Sa
bi toğ lu nun ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
ki tab la rı AMMyə hə diy yə edib.

Təd bi rin bə dii his sə sin də 
ADMİUnun Est ra da sə nə ti ka fed
ra sı nın tə lə bə lə ri Tür kay Mə li ko va 
və Xa say Şı xı yev öl məz bəs tə kar
la rın mah nı la rın dan iba rət kon sert 
proq ra mı ilə çı xış edib lər. On la rı 
for te piano da hə min ka fed ra nın 
kon sert meys te ri Rə cəb Zey na lov 
mü şa yiət edib. Kon sert də bəs tə
kar la rın dil lər əz bə ri olan mah nı la
rı və ki no mu si qi lə ri səs lə nib.

Şərqi Avropada ən böyük planetarium 
Bol qa rıs ta nın pay tax tı So fi ya da Şər qi Av ro pa da kos mo-
sun təd qi qi üz rə ən bö yük mər kə zə çev ri lən pla ne ta-
riumun açı lı şı olub.

Pla ne ta riumun zal la rın da ul duz lu sə ma nın xə ri tə si nü
ma yiş et di ri lir, komp lek sin mu zey eks po nat la rı ara sın da 
me teorit fraq ment lə ri və kos mik uçuş apa rat la rı nın his sə
lə ri təq dim olu nur. Rə səd xa na da zi ya rət çi lər müasir te les
kop lar dan is ti fa də edə bi lir lər.

Pla ne ta riumun fəaliy yə tə baş la ma sı na həsr olun muş 
təd bir də bol qar kos mo navt Geor gi İva nov da iş ti rak edib.

ABŞ-da Milad bayramı hazırlıqları
ABŞ-da Mi lad bay ra mı na (25 de kabr) ha zır-
lıq la ra ənə nə vi ola raq bir ay əv vəl dən start 
ve ri lib.

Pre zi dent Co Bay de nin və ailə si nin iş ti ra kı ilə 
Ağ Evin qar şı sın da şamağa cı nın işıq lan dı rıl ma
sı mə ra si mi ke çi ri lib. Bu ra da kı park da ABŞın 50 
şta tı nı, 5 əra zi si ni və pay taxt Va şinq to nu təm sil 
edən ümu mi lik də 56 ki çik ağac işıq lan dı rı lıb.

Bu mə ra sim ABŞın 32ci pre zi den ti Frank lin 
Ruz vel tin döv rün dən bu ya na hər il ke çi ri lir.

Berlində Azərbaycan-Almaniya diplomatik 
münasibətlərinin 30 illiyi qeyd olunub 
Öl kə mi zin Al ma ni ya da kı sə fir-
li yi no yab rın 29-da Ber lin də ki 
Azər bay can Mə də niy yət Mər-
kə zin də “Azər bay can da al-
man iz lə ri” ad lı təd bir ke çi rib. 
Sə fir lik dən ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, təd bir Azər bay can və 
Al ma ni ya ara sın da dip lo ma tik 
əla qə lə rin qu rul ma sı nın 30 
il li yi nə həsr olu nub.

Təd bir də Bun des taq üzv lə ri, Al
ma ni ya nın Xa ri ci İş lər Na zir li yi və 
di gər döv lət qu rum la rı nın təm sil çi
lə ri, xa ri ci dip lo mat lar, Al ma ni ya
da ya şa yan Azər bay can və türk 
ic ma la rı nın üzv lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bi rin əv və lin də Azər bay
ca nın Al ma ni ya da kı Sə fir li yi
nin dəs tə yi ilə is teh sal olun muş 
“Azər bay can da al man iz lə ri” fil mi 
nü ma yiş et di ri lib. 

Sə fir Nə si mi Ağa yev çı xış edə
rək Al ma ni ya ilə öl kə miz ara sın
da mü na si bət lə rin ta ri xin dən və 
müasir və ziy yə tin dən da nı şıb. 

Bil di rib ki, xalq la rı mız ara sın da 
əla qə lə rin in ki şa fı XIX əs rin əv
vəl lə rin də Al ma ni ya nın ha zır kı 
Ba denVürt tem berq əra zi sin dən 
al man şvab la rın Azər bay ca na 
kö çü ilə bağ lı dır. Qeyd edib ki, II 
Dün ya mü ha ri bə si il lə rin də Sta
lin ha ki miy yə ti tə rə fin dən Mər
kə zi Asi ya və Si bi rə de por ta si ya 
olu na na ki mi al man lar öl kə miz

də azər bay can lı lar la bir gə meh
ri ban qon şu luq və əminaman lıq 
şə raitin də ya şa yıb lar.

Dip lo mat müasir Azər bay can
Al ma ni ya mü na si bət lə ri nin bu 
zən gin ta rix dən bəh rə lən di yi ni 
ifa də edib. Diq qə tə çat dı rıb ki, 
Azər bay ca nın Qər bi Av ro pa öl
kə lə ri ara sın da ilk sə fir li yi 1992
ci il də məhz Al ma ni ya da açı lıb. 

Sə fir ha zır da bü tün sa hə lər də 
iki tə rəf i mü na si bət lə rin yük sə lən 
xətt üz rə in ki şaf et di yi ni vur ğu la
yıb.

Al ma ni ya Xa ri ci İş lər Na zir li
yi nin Şər qi Av ro pa, Qaf qaz və 
Mər kə zi Asi ya üz rə mü vək ki li, 
sə fir Mat tias Lüt ten berq iki öl kə
nin mü na si bət lə ri nə nə zər sa lıb, 
və qar şı lıq lı əla qə lə rin di na mik 
şə kil də in ki şaf et di yi ni söy lə yib.

Da ha son ra təd bi rə Ba kı dan 
mə ru zə çi qis min də də vət olun
muş ta rix çi Fuad Axun dov “Azər
bay can da al man iz lə ri” möv zu
sun da təq di mat edib, al man la rın 
Azər bay ca na kö çü nün ta ri xi as
pekt lə ri, öl kə miz də əsa sı qo yul
muş al man ya şa yış məs kən lə ri, 
ora da kı al man ic ma sı nın hə yat 
və fəaliy yə ti haq da da nı şıb.

Təd bi rə al ma ni ya lı pro fes sor 
Eva Ma ria Aux mo de ra tor luq edib.

Ham burq şə hə rin də ya şa yan 
və fəaliy yət gös tə rən azər bay
can lı mu si qi çi Tu ral İs ma yı lo vun 
ya rat dı ğı “Ani ma Şir va ni” Azər
bay canal man an samb lı nın ifa
sın da al man ba rok ko mu si qi si və 
Azər bay can mu ğa mı nın sin te zi 
bö yük ma raq la qar şı la nıb.

Azərbaycan filmləri “Moskva premyerası”nda 
No yab rın 29-dan de kab rın 
5-dək Ru si ya pay tax tın da 
post so vet öl kə lə ri nin iş ti ra kı ilə 
IV Bey nəl xalq “Mosk va prem-
ye ra sı” ki no fes ti va lı ke çi ri lir.

Fes ti va lın proq ra mı na Azər bay
can ki no su nun 3 nü mu nə si – “Bir 
cə nub şə hə rin də”, “Əl vi da, cə nub 
şə hə ri”, “İs tin taq”, həm çi nin  Azər
bay canRu si ya is teh sa lı olan  “Qo
be len” və “Ali sa nın bir gü nü” (qı sa
met raj lı) film lə ri də da xil edi lib.

11 öl kə nin iş ti rak et di yi fes ti va
lın mün sif ər he yə tin də Azər bay
can Res pub li ka sı Ki ne ma toq

raf çı lar İt ti fa qı nın (AR Kİ) üz vü, 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ayaz 
Sa la yev də yer alıb.

Qeyd edək ki, “Mosk va prem
ye ra sı” fes ti va lı ilk də fə 2003cü 
il də SS Rİ Xalq ar tis ti Alek sey 
Ba ta lo vun rəh bər li yi ilə ger çək lə
şib. Uzun ara dan son ra, 2019cu 
il dən fes ti val MDB döv lət lə ri nin 
Bey nəl xalq Hu ma ni tar Əmək daş
lıq Fon du ilə əmək daş lıq zə mi
nin də bir ki no fo rum ola raq bey
nəl xalq sta tus qa za nıb. Fes ti va lın 
məq sə di post so vet öl kə lə ri nin va
hid mə də niy yət və ki ne ma toq ra
fi ya mə ka nı nı in ki şaf et dir mək dir.
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