
De kab rın 8-də ADA Uni ver si te tin də 
“Mə də ni sər vət lə rin qo run ma sın da 
UNES CO kon ven si ya la rı nın ro lu və 
on la rın tət bi qi nin tək mil ləş di ril mə si-

nin as pekt lə ri” möv zu sun da bey nəl xalq 
el mi konf rans ke çi ri lib. Təd bir UNES CO 
üz rə Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li 
Ko mis si ya sı, ADA Uni ver si te ti nin İn ki şaf 
və Dip lo ma ti ya İns ti tu tu, ICO MOS Azər-
bay can Mil li Ko mi tə si və ICOM Azər bay-
can Mil li Ko mi tə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə ger çək lə şib.

Konf ran sın açı lış mə ra si min də Azər bay-
can Res pub li ka sı Baş na zi ri nin müavi ni və 
“Hər bi mü na qi şə lər za ma nı mə də ni də yər-
lə rin qo run ma sı haq qın da Kon ven si ya”nın 
müd dəala rı nın ye ri nə ye ti ril mə si üz rə Ko-
mis si ya nın səd ri Əli Əh mə dov, mə də niy yət 
na zi ri Anar Kə ri mov, xa ri ci iş lər na zi ri nin 
müavi ni Mah mud Məm məd-Qu li yev, Döv lət 
Tu rizm Agent li yi nin səd ri Fuad Na ğı yev çı-
xış edib lər.

ADA Uni ver si te ti İn ki şaf və Dip lo ma ti ya 
İns ti tu tu nun di rek to ru Fa riz İs ma yıl za də konf-
rans iş ti rak çı la rı nı sa lam la yıb. O, konf rans 
ön cə si, de kab rın 7-də Ağ dam və Fü zu li yə 
sə fər edə rək Qa ra bağ da kı da ğın tı la rı, ye ni-
dən qur ma və bər pa iş lə ri ni ye rin də mü şa hi də 
edən Fran sa, İs rail, Pa kis tan, Ru mı ni ya, Ru-
si ya, Slo ve ni ya, Tür ki yə və Uk ray na dan olan 
iş ti rak çı la ra min nət dar lı ğı nı bil di rib.

Konf rans da çı xış edən Baş na zi rin müavi-
ni Əli Əh mə dov Azər bay ca nın UNES CO-nun 
mə də niy yət, təh sil, eko lo gi ya, id man və di gər 
sa hə lər üz rə ümu mi lik də 14 Kon ven si ya sı na 
üzv ol du ğu nu vur ğu la yıb. Diq qə tə çat dı rı lıb 
ki, on lar dan iki si – 1954-cü il Haaqa Kon ven-
si ya sı və 1972-ci il Dün ya İrs Kon ven si ya sı 
bi la va si tə mə də ni sər vət lə rin qo run ma sı üçün 
əhə miy yət kəsb edir. Baş na zi rin müavi ni əla-
və edib ki, Azər bay can bu Kon ven si ya lar dan 
irə li gə lən öh də lik lə rə sa diq qa lır.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov öl kə mi-
zin mə də ni ir si nin UNES CO-nun mü va fi q 
si ya hı la rın da yer al ma sın dan söz aça raq 
diq qə tə çat dı rıb ki, bu gün lər də təş ki la tın 

Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 17-ci ses si ya-
sın da Azər bay ca nın qey ri-mad di mə də ni ir si 
ilə bağ lı da ha 4 ele ment “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. İn di yə ki mi ümu mi lik də Azər-
bay ca nın qey ri-mad di mə də ni  ir si ilə bağ lı 
19 no mi na si ya UNES CO-da qey də alı nıb. 
On lar dan 17-si rep re zen ta tiv si ya hı ya,  2-si 
isə tə ci li qo run ma ya eh ti ya cı olan irs nü mu-
nəsi ki mi si ya hı ya da xil edi lib. Na zir qeyd 
edib ki, növ bə ti il lər də Azər bay ca nın ye ni 
no mi na si ya la rı nın da UNES CO-nun qey ri-
mad di mə də ni irs si ya hı sı na qə bul edil mə si 
göz lə ni lir.
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Xarici ölkələrin ekspertləri
Ağdam və Füzuli

rayonlarında olublar 
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teatrının 
“Casus”u 
Bakıya gəlir

səh. 4

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

Mədəni sərvətlərin qorunmasında UNESCO necə rol oynayır?
“Bu təşkilatdan qəbul etdiyi konvensiyalara sadiqlik nümayiş etdirməsini gözləyirik”

Moskvada Bülbülün 125 illiyi qeyd olunub
Mosk va da kı Ru si-
ya Mil li Mu si qi Mu-
ze yin də Azər bay-
can pro fes sional 
vo kal mək tə bi nin 
ba ni si, gör kəm li 
ope ra mü ğən ni-
si, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Bül bü lün (1897-
1961) ana dan ol-
ma sı nın 125 il li yi nə 
həsr edil miş ge cə 
ke çi ri lib.

Təd bir çər çi və sin də təş kil olun muş sər gi də Azər bay can və Ru-
si ya mu zey lə rin dən se çil miş eks po nat lar nü ma yiş et di ri lib. Bül-
bü lün re per tuarın dan əsər lər səs lə nib.

Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri Po lad Bül bü loğ lu təd bi ri aça-
raq qeyd edib ki, Bül bül bü tün hə ya tı nı in cə sə nə tə və öz xal qı na 
həsr edib. İta li ya da məş hur La Ska la Teat rın da təc rü bə ke çən-
dən son ra Və tə nə qa yıt mış mü ğən ni Azər bay can, Av ro pa və rus 
vo kal mək təb lə ri nin sin te zi ni ya ra da raq vo kal sə nə ti nə ye ni mü-
na si bə tin əsa sı nı qo yub.

davamı səh. 3-də

Ulu öndərin anım gününə həsr edilmiş gecə
De kab rın 8-də M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin anım 
gü nü nə (12 de kabr) həsr olun muş təd bir ke çi ril di.

Anım təd bi ri Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si və Əmək dar 
ar tist Ay bə niz Ha şı mo va nın rəh bə ri ol du ğu “Sə nət” Aka de mi ya-
sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək ləş di.

səh. 2

CNN kanalında Azərbaycan mədəniyyətinin 
təbliği davam etdiriləcək

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov de kab rın 7-də ABŞ-nin CNN 
te le ka na lı nın öl kə miz də sə fər də olan re gion lar üz rə nü ma-
yən də si İm ran Əh məd və so sial şə bə kə he sab la rı üz rə di rek-
to ru Za ra Dris si qə bul edib.

səh. 2

Əlaqələrimiz güclənir və
yeni imkanlar yaranır

Albaniya Baş naziri Bakıya səfər edib

De  kab  rın 8-də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin Al  ba  ni  ya Res  pub  li  ka  sı  nın Baş na  zi  ri Edi Ra  ma ilə tək -
bə  tək gö  rü  şü olub.

Qo  na  ğı sa  lam  la  yan Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev ötən 
ay Al  ba  ni  ya  ya sə  fə  ri  ni məm  nun  luq  la xa  tır  la  yıb: “Ra  zı  lı  ğa gəl  di  yi -
miz ki  mi, biz fəal dialo  qu da  vam et  di  rə  cə  yik. Si  zin sə  fə  ri  niz ar  tıq 
ra  zı  laş  dı  rıl  mış mə  sə  lə  lə  rin ge  di  şa  tı  nı iz  lə  mək xa  rak  te  ri da  şı  yır. 
Hər iki tə  rəf  dən bü  tün tap  şı  rıq  lar ve  ri  lib. He  yət  lə  ri  miz fəal şə  kil  də 
iş  lə  yir  lər. Mə  nim rəs  mi sə  fə  ri  min nə  ti  cə  lə  ri ol  duq  ca müs  bət  dir. Bi -
zim əla  qə  lə  ri  miz güc  lə  nir və ye  ni im  kan  lar ya  ra  nır. Si  zə mə  lu  mat 
ver  di  yim ki  mi, biz Ti  ra  na  da sə  fi r  lik açı  rıq və bu da əmək  daş  lı -
ğı  mı  zın va  cib bir əla  mə  ti  dir. Prak  ti  ki nöq  te  yi-nə  zər  dən bu, bi  zə 
öl  kə  niz  də ge  dən pro  ses  lər  lə da  ha ya  xın  dan ta  nış ol  maq im  ka  nı 
ve  rə  cək. Ey  ni za  man  da, bu, bi  zə iki  tə  rəfl   i gün  də  li  yi  miz  də da  ha 
da sə  mə  rə  li ol  ma  ğa im  kan ya  ra  da  caq”. 

Al  ba  ni  ya  nın Baş na  zi  ri Edi Ra  ma Azər  bay  ca  na ye  ni  dən gəl  mə -
sin  dən şə  rəf duy  du  ğu  nu bil  di  rib: “Mə  sə  lə  lə  rin ge  di  şa  tı ilə bağ  lı 
təəs  sü  ra  tım hey  rə  ta  miz  dir. İn  di öl  kə  miz  də Azər  bay  can sə  fi r  li  yi  nin 
açıl  ma  sı çox va  cib bir mə  sə  lə  dir. Qa  lan di  gər mə  sə  lə  lə  rə gəl  dik -
də isə Siz de  di  yi  niz ki  mi, biz işi da  vam et  dir  mə  li  yik”.

Son  ra Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin Al  ba  ni  ya  nın Baş 
na  zi  ri Edi Ra  ma ilə iş  çi sə  hər ye  mə  yi əs  na  sın  da ge  niş tər  kib  də 
gö  rü  şü olub.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun vit  se-pre  zi  den  ti 
Ley  la Əli  ye  va  nın çək  di  yi rəsm əsə  ri  ni və Ley  la Əli  ye  va  nın əsər  lə  ri -
nin ka  ta  lo  qu  nu qo  na  ğa hə  diy  yə edib. Son  da xa  ti  rə şək  li çək  di  ri  lib.

“Mədəniyyətlərimizi bölüşmək çox vacibdir”
De kab rın 7-də Ni za mi Ki no Mər kə zin də Öz-
bə kis tan ki no su gün lə ri nin açı lış mə ra si mi 
olub. Ki no gün lə ri Azər bay can Mə də niy yət 
Na zir li yi nin dəs tə yi və Öz bə kis ta nın öl kə-
miz də ki sə fir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lir.

Açı lış mə ra si min də Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Ayaz Sa la yev çı xış edə rək öz bək ki-
no su na ma ra ğı nın hə lə uşaq vaxt la rın dan 
baş lan dı ğı nı de yib: “Uşaq idim, atam mə nə 
bö yük alim və hökm dar Uluq bəy haq qın da 
da nı şır dı. O vaxt lar mə ni da ha çox Av ro pa 
fi lm lə ri ma raq lan dır sa da, ata mın da nış dıq la-
rı ürə yim də Şər qə, xü su si lə də Öz bə kis ta na 
qey ri-adi ma raq oyat dı. Biz so vet dö nə min də 
bir bay raq al tın da ya şa dıq. Son ra dan SS Rİ 
da ğıl sa da, öz bək və Azər bay can xalq la rı 

bir-bi rin dən ay rıl ma dı, əla qə lə ri miz da vam 
et di. Türk dün ya sı xalq la rı nın bir ara ya gəl di-
yi vaxt da mə də niy yət lə ri mi zi bö lüş mək, bir gə 
la yi hə lər lə çı xış et mək çox va cib dir”.

Azər bay can Döv lət Film Fon du nun di rek-
to ru, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Cə mil Qu li-
yev öl kə miz də Öz bə kis tan ki no su gün lə ri nin 
təş kil olun ma sı nın əhə miy yə tin dən söz açıb. 
Bil di rib ki, öz bək ki ne ma toq ra fi  ya sı nın Şərq 
ki no sun da, ümu miy yət lə, post so vet mə ka-
nın da özü nə məx sus ye ri var. So vet döv rün-
də bir çox öz bək akt yor la rı “SS Rİ-nin Xalq 
ar tis ti” fəx ri adı na la yiq gö rü lüb: “On lar dan 
ən məş hu ru Ka mil Yar ma to vun ya ra dı cı lı ğı nı 
xü su si qeyd et mək olar. Nə bi Qə ni ye vin “Ta-
hir və Zöh rə” fi l mi öz bək ki no su na hər za man 
işıq sal maq da dır. “Yed din ci gül lə”, “Föv qə la-

də ko mis sar” fi lm lə ri ni, Əli Xam ra ye vin ek ran 
əsər lə ri ni, Şöh rət Ab ba so vun ya ra dı cı lı ğı nı, 
xü su sən də “Sən ye tim de yil sən” fi l mi ni ma-
raq la iz lə mi şəm. Bir söz lə, öz bək fi lm lə ri uni-
kal dır, diq qə tə la yiq dir”.

davamı səh. 3-də

Mədəniyyət paytaxtımızı
daha geniş təbliğ etmək üçün...

Mə də niy yət Na zir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı, Şu şa Şə hə ri 
Döv lət Qo ru ğu İda rə si nin 
dəs tə yi ilə 26-28 av qust 
ta rix lə rin də Azər bay ca nın 
mə də niy yət pay tax tın da 
ya ra dı cı in san la rın iş ti-
ra kı ilə “Şu şa ya ra dı cı lıq 
ema lat xa na sı” ad lı la yi hə 
hə ya ta ke çi ril miş di. 

“Şu şa İli” çər çi və sin də 
ger çək lə şən la yi hə çər çi və-
sin də müx tə lif pe şə is ti qa-
mət lə ri üz rə Azər bay can dan və Tür ki yə dən olan ya ra dı cı in-
san lar Şu şa da bir ara ya gəl miş di lər. Üç gün ər zin də Şu şa ilə 
ya xın dan ta nış olan 30-a ya xın bəs tə kar, mu si qi şü nas, ya zı-
çı, fo toq raf, rəs sam və di gər sə nət sa hib lə ri sə fər təəs sü ra tı 
al tın da uy ğun is ti qa mət lər üz rə əsər lər, əl iş lə ri ya ra dıb lar. 

De kab rın 8-də Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də la yi hə nin 
ye kun təd bi ri ke çi ril di.

davamı səh. 2-də

Bursada “Şuşa günləri” 
2022-ci il də “Türk Dün ya sı nın 
Mə də niy yət Pay tax tı” olan Tür ki-
yə nin Bur sa şə hə ri bu mis si ya nı 
Azər bay ca nın Şu şa şə hə ri nə 
təh vil ver mə yə ha zır la şır. 8-9 
de kabr ta rix lə rin də  Bey nəl-
xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si 
Fon du nun və Bur sa Bö yük şə hər 
Bə lə diy yə si nin təş ki lat çı lı ğı, Bey-
nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş-
ki la tı – TÜRK SOY-un iş ti ra kı ilə 
Bur sa da “Şu şa gün lə ri” ke çi ri lir. 
Təd bir də “Türk Dün ya sı nın Mə də-
niy yət Pay tax tı” es ta fe ti Bur sa dan 
Şu şa ya təh vil ve ri lə cək.

Açı lış mə ra si min də Bur sa Bö-
yük şə hər Bə lə diy yə si nin baş qa nı 
Ali nur Ak taş, Azər bay can Res-
pub li ka sı Pre zi den ti nin Şu şa ra yo-
nun da xü su si nü ma yən də si Ay dın 
Kə ri mov, Bey nəl xalq Türk Mə də-
niy yə ti və İr si Fon du nun pre zi den ti 
Gü nay Əfən di ye va, TÜRK SOY-un 
baş ka ti bi Sul tan Raev, Türk Döv-

lət lə ri Təş ki la tı nın baş ka ti bi Ku ba-
nıç bek Ömü ra li yev və Bur sa va li si 
Ya kup Can bo lat çı xış edib lər. Çı-
xış lar da “mə də niy yət pay tax tı” ili 
çər çi və sin də Bur sa da or taq mə də-
niy yə ti mi zi əks et di rən fes ti val la rın, 
id man oyun la rı nın, di gər təd bir lə rin 
ke çi ril di yi, bu nun la əla qə dar Türk 
dün ya sın dan çox say da si ya sət çi-
nin, mə də niy yət və elm xa dim lə ri-
nin Bur sa ya gəl di yi qeyd olu nub.
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“Dərələr”dən “Yavaş-yavaş”...
Şövkət Ələkbərovanın 100 illiyinə həsr olunan musiqi axşamı
Gör kəm li mü ğən ni, pe da qoq, Xalq ar tis ti 
Şöv kət Ələk bə ro va nın (1922-1993) 100 il lik 
yu bi le yi mə də niy yət ocaq la rın da müx tə lif 
təd bir lər lə qeyd olu nur.

De kab rın 7-də Bey nəl xalq Mu ğam Mər-
kə zin də unu dul maz mü ğən ni nin yu bi le yi nə 
həsr olu nan kon sert ke çi ril di. 

Kon sert dən ön cə 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 qə ze ti mi zə açıq la ma sın da gənc nəs-
lin  Şöv kət xa nı mın re per tuarı na mü ra ciət 
et mə si nin bö yük məm nun luq do ğur du ğu nu 
bil dir di: “Şöv kət Ələk bə ro va nın ya ra dı cı lı ğı-
na nə zər ye tir sək gö rə rik ki, o, və tən pər vər 
ruh lu mah nı lar da ifa edib. Çox xoş bəx təm 
ki, bu gün kü kon sert də hə min mah nı lar ye ni-
dən ifa olu na caq”.
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Anar Kə ri mov mad di mə də

niy yət abi də lə ri ilə bağ lı iş ğal
dan azad olun muş əra zi lər də 
apa rı lan mo ni to rinq dən də bəhs 
edib. Bil di rib ki, in di yə dək apa rı
lan mo ni to rinq 864 mə də niy yət 
ob yek ti ni və 411 abi də ni əha tə 
edib. Mo ni to rinq lər za ma nı bir 
çox abi də lə rin iş ğal za ma nı qəs
dən da ğı dıl dı ğı, mə nim sə nil di
yi, abi də lər dən hər bi məq səd lər 
üçün is ti fa də edil di yi aş kar la nıb.

Na zir vur ğu la yıb ki, UNES CO 
mə də ni sər vət lə rin qo run ma sı ilə 

özü nün mü va fiq kon ven si ya la rı
na sa diq li yi ni nü ma yiş et dir mə
li dir. Təəs süf ki, Azər bay ca nın 
iş ğal döv rün də da ğı dı lıb ta lan 
edi lən mə də ni ir si nə mü na si bət
də bu nu gör mü rük.

Xa ri ci iş lər na zi ri nin müavi ni 
Mah mud Məm mədQu li yev çı xı şı 
za ma nı 2022ci il də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın UNES COya 
üzv lü yü nün 30 ili nin ta mam ol
du ğu nu xa tır la dıb, Azər bay ca nın 
UNES COnun eti bar lı tə rəf da şı 
və fəal üz vü ol du ğu nu qeyd edib. 
Mah mud Məm mədQu li yev bu 
gü nə dək UNES COya Azər bay
can tə rə fin dən ün van lan mış çox
say lı mü ra ciət lə rə bax ma ya raq, 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rə 
hə lə də mis si ya gön də ril mə di yi

ni diq qə tə çat dı rıb. Na zir müavi ni 
xa ri ci eks pert və dip lo mat la rın iş
ti rak et di yi bu konf rans da tex ni ki 
mis si ya nın gön də ril mə si üçün 
UNES COya ça ğı rış edib.

Azər bay can Döv lət Tu rizm 
Agent li yi nin səd ri Fuad Na ğı yev 
tu riz min in ki şa fın da mə də ni ir sin 
əvə ze dil məz rol oy na dı ğı nı nə
zə rə çat dı rıb. O, Döv lət Tu rizm 
Agent li yi nin tə şəb büs və dəs
tə yi ilə ICO MOSun (UNES CO 
ya nın da Abi də lər və Ta ri xi Yer
lər üz rə Bey nəl xalq Ko mis si ya) 
Azər bay can Mil li Ko mi tə si nin tə
sis edil di yi ni bil di rib. O,  öl kə də 
tu rizm ba xı mın dan əhə miy yət li 
8 qo ru ğun ida rəedil mə si si ya sə
tin də Dün ya İrs Kon ven si ya sı nın 
müd dəala rı nın da əks olun du ğu
nu de yib.

ICO MOSun vit sepre zi den ti 
xa nım Zey nəb Gül Ünal çı xı şın
da dün ya da baş ve rən mü na qi
şə lər fo nun da mə də ni abi də lə rin 

da ğın tı la ra mə ruz qal dı ğı nı vur
ğu la ya raq on la rın qo run ma sın da 
1954cü il və 1972ci il kon ven
si ya la rı nın ic ra sı nın va cib li yi ni 
xa tır la dıb.

UNES CO üz rə Tür ki yə Mil li 
Ko mis si ya sı nın səd ri Öcal Oğuz 
TÜRK SOYa üzv olan öl kə lə rin 
qey rimad di mə də ni ir sin qo run
ma sın da bir gə hə ya ta ke çir di
yi təd bir lər dən bəhs edib, Şu şa 
şə hə ri nin 2023cü il üçün “Türk 
dün ya sı nın mə də niy yət pay tax tı” 
se çil mə si mü na si bə ti lə Azər bay
ca nı təb rik edib.

Açı lış mə ra si min dən son ra 
konf rans pa nel ses si ya lar la da
vam edib.

ADA Uni ver si te ti İn ki şaf və 
Dip lo ma ti ya İns ti tu tu nun di rek
tor müavi ni Ay gün Ha cı ye va nın 
mo de ra tor lu ğu ilə ke çi ri lən ses
si ya da 1954cü il Haaqa Kon
ven si ya sı nın və pro to kol la rı nın 
tət bi qin də ki müs bət təc rü bə lər 

və çə tin lik lər mü za ki rə olu nub.
Mil li Xal ça Mu ze yi nin di rek to

ru, ICOM Azər bay can Mil li Ko mi
tə si nin rəh bə ri Şi rin Mə li ko va nın 
mo de ra tor lu ğu ilə təş kil olu nan 

pa nel də isə UNES CO kon ven
si ya la rı nın mu zey lə rin işi nin tək
mil ləş di ril mə si is ti qa mə tin də tət
bi qin dən bəhs edi lib.

ICO MOS Azər bay can Mil li Ko
mi tə si nin pre zi den ti Sə da qət Da
vu do va nın mo de ra tor lu ğu ilə ke
çi ri lən son ses si ya da Dün ya İrs 
Kon ven si ya sı nın 50 il li yi ərə fə
sin də gö rü lə cək ye ni dən qur ma 
mə sə lə lə ri ət ra fın da fi kir mü ba
di lə si apa rı lıb.

Konf ran sın ye ku nu ola raq mə
də ni ir sin mü ha fi zə si sa hə sin də 
möv cud bey nəl xalq sə nəd lə rin 
tət bi qi nin tək mil ləş di ril mə si is ti
qa mə tin də mü va fiq töv si yə və 
tək lif ər pa ke ti nin ha zır la na raq 
UNES COya təq dim olun ma sı 
nə zər də tu tu lur.

əvvəli səh. 1-də
Çı xış çı lar bu mis si ya nı Bur sa

dan qə bul edə cək Şu şa haq qın da 
da söz açıb lar. Bil di ri lib ki, Azər
bay ca nın mə də niy yət be şi yi olan 
Şu şa şə hə ri 30 il lik iş ğal dan son ra 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə si nə ti
cə sin də şan lı Zə fər lə azad edi lib. 
İş ğal döv rün də er mə ni lər tə rə fin
dən Şu şa nın mə də nimə nə vi ir
si da ğı dı lıb, şə hər vi ran qo yu lub. 
Ha zır da Azər bay can döv lə ti bu 
əra zi lər də bər paye ni dən qur ma 
iş lə ri apa rır. Bil di ri lib ki, Azər bay
can xal qı üçün xü su si mə na kəsb 
edən Şu şa nın “Türk Dün ya sı nın 
Mə də niy yət Pay tax tı” elan edil
mə si, ey ni za man da türk xalq la rı 
ara sın da bir lik və bə ra bər li yin da
ha da möh kəm lən di ril mə si, əmək
daş lı ğın in ki şaf et di ril mə si üçün 
mü hüm əhə miy yət da şı yır. 

Son ra Bey nəl xalq Türk Mə
də niy yə ti və İr si Fon du tə rə fin
dən “Şu şa gün lə ri”nin təş ki lin də 
əmə yi olan la ra tə şək kür na mə lər 
və pla ket lər təq dim edi lib.

Mə ra sim də Azər bay ca nın 
Tür ki yə də ki sə fi ri Rə şad Məm
mə dov, öl kə mi zin İs tan bul da kı 
baş kon su lu Nər mi nə Mus ta fa
ye va, döv lət qu rum la rı nın nü
ma yən də lə ri və di gər lə ri iş ti rak 
edib lər.

***
Bur sa şə hə rin də “Şu şa gün

lə ri” çər çi və sin də “Şu şa nın tək 
in ci si” bə diisə nəd li fil mi nin təq
di ma tı olub. Film bu il 190 il li yi 
qeyd olu nan Azər bay ca nın gör
kəm li şairə si Xur şid ba nu Na tə va
nın hə yat və ya ra dı cı lı ğı na həsr 
edi lib. Ek ran əsə rin də Şu şa nın 
ta ri xi, şə hə rin iş ğal döv rün də 
da ğı dıl ma sı, şan lı Zə fə ri miz dən 
son ra Qa ra bağ da apa rı lan bər
paye ni dən qur ma iş lə ri haq qın da 
da mə lu mat ve ri lir.

Fil min ide ya müəl li fi Bey nəl
xalq Türk Mə də niy yə ti və İr
si Fon du nun pre zi den ti Gü nay 
Əfən di ye va, re jis so ru Zəh ra Qu
li ye va, sse na ri müəl li fi Ül viy yə 
Hey də ro va dır.

Na tə van ob ra zı nı Xalq ar tis ti 
Meh ri ban Zə ki nin can lan dır dı
ğı fil min çə ki liş lə ri Xan qı zı nın 
oca ğın da – Şu şa da er mə ni lər 
tə rə fin dən vi ran qo yu lan evin də 
apa rı lıb.

Son ra Azər bay can mu ğam 
qru pu nun mü şa yiəti ilə Xalq ar
tis ti Meh ri ban Zə ki nin ifa sın da 
Na tə va nın şeir lə ri səs lən di ri lib.

Mə ra sim dən son ra Azər bay
can nü ma yən də he yə ti nin Bur sa 
Bö yük şə hər Bə lə diy yə si nin baş
qa nı Ali nur Ak taş və Bur sa va li si 
Ya kup Can bo lat ilə gö rüş lə ri ke
çi ri lib.

***
“Şu şa gün lə ri” çər çi və sin də 

məş hur fo toq raf Re za De qa
ti nin Qa ra bağ mə də niy yə ti ni 
əks et di rən “Azər bay ca nın in
ci si Şu şa” fo to sər gi si də açı lıb. 
Sər gi də fo toq ra fın Şu şa da iş
ğal dan əv vəl və son ra çək di yi 
fo to şə kil lər təq dim edi lir. 1992
ci ilin ap re lin də şə hə rin er mə ni 
qüv və lə ri nin əli nə keç mə si nə 
bir ne çə həf tə qal mış Şu şa da 
fo to lar çə kən R.De qa ti 30 il dən 
son ra qa yı da raq şə hə ri ye ni dən 
ka me ra nın yad da şı na kö çü rüb.

Ulu öndərin anım gününə həsr edilmiş gecə
Dekabrın8-dəM.MaqomayevadınaAzərbaycanDövlət
AkademikFilarmoniyasındaUluöndərHeydərƏliyevinanım
gününə(12dekabr)həsrolunmuştədbirkeçirildi.

Anım təd bi ri Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si və Əmək dar 
ar tist Ay bə niz Ha şı mo va nın rəh bə ri ol du ğu “Sə nət” Aka de mi ya sı
nın təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək ləş di.

Təd bir də Baş İda rə nin rəisi İb ra him Əli yev, mə də niy yət və in cə
sə nət nü ma yən də lə ri, C.Nax çı vans ki adı na Hər bi li se yin kur sant
la rı və di gər qo naq lar iş ti rak edir di lər.

İlk ola raq “Sə nət” Aka de mi ya sı nın şa gird lə ri Sol maz İs ma yıl
za də, İl kin Əzi zov, Mə lək Məm mə do va, Ni had Yu sif za də, Emin 
Nə sib li və Fər qa nə Məm mə do va nın ifa sın da səh nə cik nü ma yiş 
et di ril di. 

Ümum mil li li de rin vax ti lə bir bən di ni söy lə di yi Xalq şairi Sə məd 
Vur ğu nun məş hur “Azər bay can” şeiri nin vi deosu nü ma yiş olun
duq dan son ra Döv lət him ni səs lən di ril di.

Ge cə də, həm çi nin Əmək dar ar tist Ay bə niz Ha şı mo va, 5 nöm
rə li Uşaqgənc lər in ki şaf mər kə zi nin rəqs an samb lı (bə dii rəh bər: 
Xalq ar tis ti Cə mi lə Bay ra mo va), “Sə nət” Aka de mi ya sı nın tə lə bə
lə ri Əh məd Məm mə dov, Mi la na Nə bi ye va, Da vud Nə sir li, Xə di cə 
Rə şid li, Hə sən Əli yev, Rə hi mə Yu si fo va, Hik mət Qa sı mov, Yu sif 
İb ra hi mov, Ri şad Hey də rov və Sul ta na mib Fər ha dov çı xış et di lər.

Proq ram da “Xalq Hey dər söy lə yə cək”, “Azər bay can”, “Ey və
tən”, “Gö zə lim sən sən”, “Kü çə lə rə su səp mi şəm”, “Ala göz”, “Od
lar Yur du”, “Və tən dən pay ol ma yır” və s. mah nı lar səs lən di ril di.

Ge cə bo yun ca ek ran da Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin və ömür
gün yol da şı aka de mik Zə ri fə Əli ye va nın hə yat və fəaliy yə ti haq
qın da mə lu mat lar, Pre zi dent İl ham Əli ye vin Şu şa nın iş ğal dan 
azad olun du ğu gün xal qa mü ra ciəti nin vi deosu nü ma yiş et di ril di.

Nurəddin

CNN kanalında Azərbaycan mədəniyyətinin 
təbliği davam etdiriləcək

MədəniyyətnaziriAnarKərimovdekabrın7-dəABŞ-ninCNN
telekanalınınölkəmizdəsəfərdəolanregionlarüzrənüma-
yəndəsiİmranƏhmədvəsosialşəbəkəhesablarıüzrədirek-
toruZaraDrissiqəbuledib.

CNNin nü ma yən də lə ri Mə də niy yət Na zir li yi ilə əmək daş lıq dan 
məm nun luq la rı nı ifa də edə rək, bun dan son ra da bu is ti qa mət də 
ye ni la yi hə lə rin real la şa ca ğı nı vur ğu la yıb lar.

Anar Kə ri mov CNN əmək daş la rı na Azər bay can mə də niy yə ti nin 
ta nı dıl ma sı və təb li ği nə ver dik lə ri töh fə lə rə gö rə tə şək kü rü nü bil di
rib. Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY tə rə fin dən 
Azər bay ca nın Şu şa şə hə ri nin 2023cü il üçün “Türk Dün ya sı nın 
Mə də niy yət Pay tax tı” elan edil di yi ni diq qə tə çat dı ran na zir qə dim 
şə hə ri mi zin ta ri ximə də ni ir si nin len tə alı nıb nü ma yiş et di ril mə si
nin əhə miy yə ti ni qeyd edib. UNES COnun “Tə ci li qo run ma ya eh ti
ya cı olan qey rimad di mə də ni irs üz rə Si ya hı”sın da yer alan Qa ra
bağ atüs tü oyun ənə nə si – çöv kən lə bağ lı təb li ğat ma te rial la rı nın 
ge niş ic ti maiy yə tə çat dı rıl ma sı nın da va cib li yi vur ğu la nıb.

Qeyd olu nub ki, Azər bay ca nın ta ri ximə də ni də yər lə ri nin bey
nəl xalq sə viy yə də işıq lan dı rıl ma sı məq sə di lə CNN ka na lı ilə Mə
də niy yət Na zir li yi ara sın da əmək daş lıq möv cud dur. Bu əmək
daş lıq çər çi və sin də bu il Azər bay can xal ça la rı, mu ğam və mu si qi 
sə nə ti miz lə bağ lı sil si lə vi deoçarx lar te le ka nal da ya yım la nıb.

Gö rüş də qar şı da kı il lər də Azər bay can mə də niy yə ti nin təb li ği ilə 
bağ lı mü za ki rə apa rı lıb.

Bakıda turizm sammiti keçirilib
Dekabrın8-dəBakı
KonqresMərkəzində
“AzərbaycanTurizm
Sammiti–2022”
keçirilib.

Döv lət Tu rizm Agent
li yi və Azər bay can Tu
rizm Bü ro su nun təş ki
lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən 
təd bir də tu rizm sə na ye
si nin təm sil çi lə ri, döv lət 
və özəl sek tor nü ma
yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bir də tu rizm sa hə sin də in ki şaf ten den si ya la rı, o cüm lə dən 
mar ke tinq, re gional in ki şaf və tu rizm si ya sə ti mə sə lə lə ri mü za ki rə 
edi lib.

Döv lət Tu rizm Agent li yi nin səd ri Fuad Na ğı yev sam mi tin əhə
miy yə tin dən da nı şıb və 2022ci il də tu rizm sek to run da əl də olun
muş nailiy yət lər dən söz açıb.

Sam mi tin pa nel ic las la rın da “Tu rizm sek to run da döv lət si ya
sə ti və ba zar tən zim lən mə si: Azər bay can da əsas is ti qa mət lər və 
ya naş ma lar”, “Tu rizm, mə də ni irs və ya ra dı cı sə na ye: ye ni ça ğı
rış lar”, “Əsas hə dəf ba zar la rın da mar ke tinq fəaliy yə ti” və “Tu rizm 
sə na ye sin də möv cud və ziy yət və plan lar” möv zu la rın da mü za ki
rə lər apa rı lıb.

Bursada 
“Şuşa günləri”

Mədəni sərvətlərin qorunmasında 
UNESCO necə rol oynayır?

“Bu təşkilatdan qəbul etdiyi konvensiyalara 
sadiqlik nümayiş etdirməsini gözləyirik”

əvvəli səh. 1-də
İlk ola raq qo naq lar mər kə zin 

fo ye sin də ema lat xa na iş ti rak çı
la rı nın ya rat dıq la rı bə dii ya ra dı
cı lıq nü mu nə lə ri ilə ta nış ol du lar. 
Bu ra da sə nət kar la rın Şu şa dan 
il ham la na raq ər sə yə gə tir di yi əl 
iş lə ri sər gi lə nir di. Nə zər Əli ye vin 
mis gər lik, Şəh la Əs gə ro va nın 
bə dii tik mə, Hu may Ab dul la ye
va nın ke ra mi ka, To fiq Əli ye vin 
oy ma, Se vinc Əli ye va nın eb ru 
və Or xan Əzi min fo toq ra fi ya iş lə
ri bö yük ma raq la qar şı lan dı. 

Son ra təd bir mər kə zin za lın da 
da vam et di. Və tən mü ha ri bə si 
şə hid lə ri nin əziz xa ti rə si bir də qi
qə lik sü kut la yad olun du. 

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
mu si qi şü nas, la yi hə nin iş ti rak
çı sı Züm rüd Da daş za də ema
lat xa na nın əhə miy yə tin dən söz 
aç dı. Bil dir di ki, la yi hə nin məq
sə di ta ri xi və əzə li tor paq la rı
mız da otuz ilə ya xın sü rən iş ğal 
döv rün də tö rə dil miş bar bar lıq, 
da ğı dıl mış abi də lə ri miz haq qın
da ic ti maiy yə ti da ha ge niş mə
lu mat lan dır maq, mə də ni ir si miz, 
zən gin ta ri xi miz və ənə nə lə ri mi zi 
la yi hə yə qa tı lan ya ra dı cı in san
la rın təq dim edə cə yi əsər lər va
si tə si lə təb liğ et mək dir. 

Ema lat xa na iş ti rak çı la rı nın 
ər sə yə gə tir di yi əsər lə ri yük
sək də yər lən di rən Z.Da daş za də 
Tür ki yə dən olan blo ger lə rin də 
dol ğun re por taj lar et di yi ni bil dir
di: “Bu gün Şu şa bər pa olu nur, 
şə hər göz önün də dir çə lir. Biz 

sə fə ri miz za ma nı şə hə rin da ğın
tı la rı nı da, bər pa sı nı da ey ni an
da iz lə yir dik və bu həm kə dər li, 
həm də qü rur ve ri ci idi. Şu şa da 
xü su si bir gö zəl lik var. Bül bü lün 
evi tə mir edi lib, Üze yir bə yin evi 
tə mir pro se sin də dir. Biz Şu şa nı 
gə zər kən da hi lə ri yad edir dik. 
İna nı rıq ki, Şu şa haq qın da hə lə 
ne çəne çə əsər lər ya ra na caq. 
Bun lar həm li rik, həm də op ti mist 
ruh lu əsər lər ola caq. La yi hə nin 
təş ki li nə gö rə Mə də niy yət Na zir
li yi nə bü tün iş ti rak çı lar adın dan 
tə şək kür edi rəm”. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin Apa
rat rəh bə ri Vü qar Məm mə dov 
çı xı şın da təq dim olu nan əsər lə
ri gör dük dən, din lə dik dən son ra 
hər kə sin mu ğamsə nət be şi yi
miz Şu şa ya bir qə dər də fərq
li göz lə ba xa ca ğı na əmin li yi ni 
qeyd et di: “Çün ki bu əsər lər gö
zəl Şu şa haq qın da hə zin, is ti və 
fərq li təəs sü rat lar ya ra dır. Sə nət 
adam la rı Şu şa ya öz duy ğu la rı 
və hiss lə ri ilə ya na şıb lar. İna nı
ram ki, la yi hə nin da va mı ola caq. 
Bü tün iş ti rak çı la ra uğur lar ar zu
la yı ram”. 

Vü qar Məm mə dov son ra bu 
gün 65 ya şı nı qeyd edən bəs
tə kar, Xalq ar tis ti, Üze yir Ha cı
bəy li nin EvMu ze yi nin di rek to ru 
Sər dar Fə rə co vu yu bi le yi mü na
si bə ti lə təb rik et di, can sağ lı ğı və 
ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la dı. 

Son da ema lat xa na iş ti rak çı la
rı nın Şu şa da olar kən len tə al dıq
la rı vi deoçarx, türk youtu ber Ke
rem Gök tə rə fin dən ha zır la nan 
vi deore por taj nü ma yiş olun du. 
Bəs tə kar lar Cey hun Al lah ver di
nin “Vi da ada jiosu”, Vü qar Məm
məd za də nin “Ada jio”, Xalq ar tis
ti Sər dar Fə rə co vun “Ele gi ya”, 
Kö nül Hü sey no va nın “Qo ru yaq 
dün ya mı zı” əsər lə ri Qa ra Qa
ra yev adı na Azər bay can Döv lət 
Ka me ra Or kest ri (bə dii rəh bər və 
baş di ri jor: Xalq ar tis ti Fəx rəd din 
Kə ri mov) tə rə fin dən ifa edil di.

Həm çi nin Xalq ar tis ti Sal man 
Qəm bə rov və ifa çı Fi ru din Hə
mi do vun caz kom po zi si ya sı da 
ma raq la qar şı lan dı. 

Təd bir gənc şair Rə van Ca vi
din “Şu şa ya” şeiri və xa nən də
lə rin ifa sın da “Qa ra bağ şi kəs tə
si”nin səs lən mə si ilə ba şa çat dı. 

Lalə Azəri

Mədəniyyət paytaxtımızı 
daha geniş təbliğ etmək üçün...
“Şuşa yaradıcılıq emalatxanası” layihəsinə yekun vuruldu
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olanÖzbəkistankinonüma
yəndələrindənibarətheyəti
qəbuledib.

Nümayəndəheyəti7-9dekabr
tarixlərindəBakıdakeçirilənÖz-
bəkistankinosugünləri iləbağlı
ölkəmizəgəlib.
Qonaqları salamlayan nazir

iki qardaş ölkə arasındakı mə-
dəni və dostluq əlaqələrindən
söz açıb. Bildirib ki, son illərdə
türk dövlətləri ölkə rəhbərlə-
ri səviyyəsində bir-biri ilə daha
sıxəlaqələrqurur.Budadərin-
ləşən əməkdaşlığa, xalqlarımı-
zındahadayaxınlaşmasınaöz
töhfəsini verir. Nazir deyib ki,
Azərbaycan-Özbəkistan əlaqə-
lərininbugünküsəviyyəsiböyük
məmnunluq doğurur. Gerçək-
ləşən birgə tədbirlər, incəsənət
ustalarınınsəfərləribununbariz
nümunəsidir.

Nümayəndə heyətinin rəhbə-
ri,ÖzbəkistanRespublikasıKino
Agentliyinin baş direktoru Fir-
davsAbdulxaliqovsəmimiqəbu-
lagörəAnarKərimovatəşəkkür
edib.O,AzərbaycanDövlətFilm

Fonduilətanışolduqlarınıvəbu-
radaçoxlusaydaözbəkfilmləri-
nindəqorunmasındanməmnun-
luqlarınıbildirib.
F.Abdulxaliqov iki ölkə ara-

sında kino sahəsində təcrübə

mübadiləsi və Azərbaycan-Öz-
bəkistan-Türkiyə üçtərəfi film
layihəsininreallaşmasınınmüm-
künlüyünüvurğulayıb.
AnarKərimovIIIDədəQorqud

Türk Dünyası Film Festivalının
2023-cü ildə Şuşada keçiriləcə-
yini diqqətə çatdırıb, Özbəkista-
nındabufestivalaqatılmasından
məmnunolacaqlarınıbildirib.
Söhbət zamanı Daşkənd Film

FestivalındaAzərbaycankinoxa-
dimlərinin iştirakı,eləcədəgənc
kinematoqrafçılar arasında əla-
qələrinqurulmasındansözaçılıb.
Görüşdə özbək və Azərbay-

can ədəbiyyatı, mədəniyyəti
mövzusunda müzakirə aparılıb,
hər iki xalqın tanınmış yaradıcı
şəxsiyyətlərinin,ortaqdəyərləri-
ninbirgətəbliğiiləbağlılayihələ-
rinreallaşdırmasınınəhəmiyyəti
qeydolunub.

Moskvada Bülbülün 125 illiyi qeyd olunub 
Mixail Brızqalov: “Bülbülün adı Azərbaycan 
və sovet musiqi tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb”

əvvəli səh. 1-də

PoladBülbüloğludeyib:“Xüsusivurğulamaqistərdimki,Azər-
baycanınÜmummilli lideri HeydərƏliyev 1997-ci ildə Bülbülün
anadanolmasının100illiyimünasibətiləfərmanimzalayıb,həmin
fərmandavokalçılarınBülbüladınamüsabiqəsinintəşkilolunma-
sıbarədəayrıcabəndolub.Ovaxtdan8beləmüsabiqəkeçirilib,
həminmüsabiqələrin4-nəgörkəmlimüğənniİrinaArxipovarəh-
bərlikedib.Fərəhləqeydetməliyəmki,bumüsabiqədənuğurla
keçmişmüğənnilərhazırdaAzərbaycanincəsənətinidünyanınbir
çoxsəhnələrindətəmsiledirlər.ElçinƏzizov,YusifEyvazov,Di-
naraƏliyevavəbaşqalarıBülbüladınamüsabiqənin laureatları
olublar”.

SəfirBülbülünBakıdakıvəŞuşadakıev-muzeyləribarədədə
məlumat verib.Qeydedibki, 1981-ci ildəBakıda,1983-cü ildə
isəŞuşadaBülbülünev-muzeyləriaçılıb.Şuşaşəhəriotuzillikiş-
ğaldanazadediləndənsonraŞuşada,Bülbülündoğulduğuevdə
bərpaedilibvəyenidənziyarətçilərüçünaçıqdır.
P.BülbüloğluRusiyaFederasiyasınınMədəniyyətNazirliyinəvə

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyinəbugecənin
təşkilinəgöstərdikləridəstəyəgörətəşəkkürünübildirib.
RusiyaMilliMusiqiMuzeyinindirektoruMixailBrızqalovdeyib:

“Bülbülün anadan olmasının 125 illiyinə həsr edilmiş bugünkü
sərginiaçmaqbizimüçünböyükfərəhvəşərəfdir.Bülbülünadı
Azərbaycanvəsovetmusiqitarixinəqızılhərfərləyazılıb.Azər-
baycanda yeni vokalməktəbinin əsasını qoymuşBülbül öz ya-
radıcılığındaAvropaənənələrinəuyğunŞərqvokalsənətinibir-
ləşdirənilkmüsəlmanmüğənniolub.Stalinmükafatına, ikidəfə
Leninordeninəlayiqgörülüb”.
M.BrızqalovBülbülünhəyatvəyaradıcılığıhaqqındasöhbət

açaraqqeydedibki,bugünküsərgidəBülbülünşəxsiəşyala-
rı, diplomları, mükafatları, konsertlərdə çıxışlarının və opera
tamaşalarınınproqramlarınümayişetdirilir.Sərginineksponat-
ları bumusiqiçinin yaradıcılıq yolunu, onun ictimai fəaliyyəti-
ni açıqlayır, ailə həyatının müəyyənməqamlarını əks etdirir,
Azərbaycanmusiqimədəniyyətininbugörkəmlixadimininxati-
rəsionunpərəstişkarlarınınqəlbindəyaşayır,yeninəsilartist-
ləriruhlandırır.
Böyükmüğənnininnəvəsi,dirijorMurtuzaBülbülsərgininha-

zırlanmasındaəməyiolmuşinsanlarınhamısınatəşəkkürünübil-
dirib.Odeyib:“BuradaAzərbaycanıngörkəmlioperamüğənnisi-
ninhəyatınınbütünmərhələləriəksolunub.Sərgidəonunictimai
xadimkimiişidə,bilavasitəsəhnəfəaliyyətidəgörünür.Beləbir
nəslinnümayəndəsiolmağımmənimüçünböyükşərəfdir.Xoş-
bəxtəmki,sərgiMoskvada–babamıntez-tezolduğuvəmənim
təhsilaldığımşəhərdəkeçirilir”.
AzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyinindirektoruAlla

Bayramova,NTVtelekanalınınbaşdirektoruTimurVaynşteynvə
başqalarıböyükmüğənnininAzərbaycanvəsovetmusiqisi tari-
xindərolubarədədanışıblar.
Gecəkonsertproqramı ilədavamedib.AzərbaycanınƏmək-

darartistləriElnarəMəmmədova,AnarŞuşalı,TəyyarBayramov,
BülbüladınamüsabiqəninlaureatıNigarCəfərovaməşhurvokal-
çınınrepertuarındanəsərlərifaediblər.Konsertproqramı“Qara-
bağşikəstəsi”ritmikmuğamıiləbaşaçatıb.

“Dərələr”dən “Yavaş-yavaş”...
Şövkət Ələkbərovanın 100 illiyinə 

həsr olunan musiqi axşamı
əvvəli səh. 1-də

GecədəəvvəlcəŞövkətƏləkbərovanınifasında“ŞənAzərbay-
can”mahnısınınlentyazısınümayişolundu.SonraŞ.Ələkbərova
adına20nömrəliMusiqiməktəbininşagirdləriÜmidvarİsmayılov
C.Cahangirovun“CənnətimQarabağ”,KənanSultanovisəT.Qu-
liyevin“Azərbaycan”mahnılarınıifaetdilər.
Əməkdar artistlər Zakir Əliyev, Nurlan Növrəsli, Nuriyyə Hü-

seynova, ifaçılar NurlanaAbdullayeva, Nurlan Əzizbəyli, Taleh
Yahyayev,NigarCəlilova,NəsimiMəmmədov,Aynurİsgəndərli,
VəfaCəfərova,CəlalKərimov,VəfaVəzirova,SamirPiriyev,Talıb
İsgəndərli,AişənEminli,həmçininxanəndələrKamiləNəbiyeva,
RəvanəQurbanovavəSəbinəƏrəblininifasındamusiqinömrə-
ləritəqdimolundu.
ProqramdaT.Quliyevin“İlkbahar”,“Axşammahnısı”,“Güloğ-

lum”,“Sənmənimsən,mənsənin”,E.İbrahimovanın“Mənsənin
yanınaqışdagəlirdim”,T.Əhmədovun“Güldürməni”,E.Sabitoğ-
lunun“Ağçiçəyim”,“Dərələr”,“Azərbaycan”,H.Xanməmmədovun
“Gözünəqurban”,R.Mirişlinin“Birkönülsındırmışam”,“Səninvü-
qarınmənəm”,N.Qəmərlinskinin“Yavaş-yavaş”,C.Cahangirovun
“Anayurdum”vəQəmbərHüseynlinin“Qoydolanımbaşınamən”
vəs.mahnılaryeralmışdı.
İfaçılarıF.ƏmirovadınaAzərbaycanDövlətMahnıvəRəqsAn-

samblının instrumental heyəti (musiqi rəhbəri:MahirOrdubadi)
müşayiətedirdi.Bütünçıxışlaralqışlarlaqarşılandı.Səsləndirilən
nəğmələrŞövkətƏləkbərovanınbənzərsizsənətinəvəəzizxati-
rəsinəehtiramınifadəsiidi.

N.Məmmədli

əvvəli səh. 1-də
Cəmil Quliyev qeyd etdi ki,

onilliklər ərzində Azərbaycan
kinematoqrafçıları özbək həm-
karları ilə birlikdə çalışıblar.
Azərbaycan filmlərində özbək
aktyorlar çəkilib. “Azərbaycan-
film”də lentə alınan “Görüş”,
“Qızıl qaz” və s. filmlərdə öz-
bək aktyorlar rol alıb. Bütün
bunlar kino tariximizin qızıl sə-
hifələrində qalır və inanırıq ki,
gələcəkdə də iki qardaş xalqın

kinematoqrafçıları birgə film is-
tehsalında yaxından əməkdaş-
lıqedəcəklər”.
Cəmil Quliyev Azərbaycan

DövlətFilmFondunda50özbək
filminin kinolentdə və özbək ki-
nosuna dair 3 mindən artıq fo-
tonunqorunubsaxlanıldığınıda
diqqətəçatdırıb.
Mədəniyyət Nazirliyi Audiovi-

zual və interaktivmedia şöbəsi-
ninmüdiriRüfətHəsənovbuilin
sentyabrında keçirilən Daşkənd

Beynəlxalq Film Festivalı çərçi-
vəsində Özbəkistan paytaxtında
vəBuxaraşəhərindəAzərbaycan
kinosugünlərinintəşkilolunduğu-
nudeyib.Bildiribki,Azərbaycan
kinematoqrafçıları bu tədbirlərdə
böyükşövqləiştirakediblər,film-
lərimizmaraqlaqarşılanıb.
ÖzbəkistanRespublikasıKino

Agentliyinin baş direktoru Fir-
davsAbdulxaliqovçıxışızamanı
ikiölkəarasındamədəniəmək-
daşlığın gücləndirilməsi naminə
bu cür tədbirlərin keçirilməsinin
önəmli olduğunu bildirib. Deyib
ki, gündən-günə inkişaf edən,
müasirləşənAzərbaycanda Öz-
bəkistan kinosugünlərinin keçi-
rilməsiəlamətdarhadisədir.Baş
direktorÖzbəkistanvəAzərbay-
canın iştirakı ilə məşhur lətifə
qəhrəmanı Molla (Xoca) Nəs-

rəddinhaqqındabirgəfilminçə-
kilişininreallaşacağınıdadiqqə-
təçatdırıb.
Nümayəndə heyətinə göstəri-

lənqonaqpərvərliyəgörə təşək-
kür edən F.Abdulxaliqov özbək
filmlərinin azərbaycanlı kinose-
vərlər tərəfindənmaraqlaqarşı-
lanacağına ümid etdiyini vurğu-
layıb.
Azərbaycanlı rejissor Eldar

Məmmədov40ildirÖzbəkistan-
dayaşadığınıbildirib.Qeydedib
ki, Özbəkistanda Azərbaycana
böyüksevgivəhörmətvar:“Bu,
bizim mədəniyyət və incəsə-
nətimizdə də açıq görünür. Bu
gün açılış mərasimində nüma-
yiş etdiriləcək “Əbədi dostluq
və qardaşlıq” sənədli filmi Öz-
bəkistanla Azərbaycan arasın-
da münasibətlərə həsr olunub.
Xalqlarımızbir-birinəmənəvitel-
lərləbağlanıblar.BugünTürkiyə
iləAzərbaycanımənənbirləşdi-
rən “Bir millət, iki dövlət” sözü
ÖzbəkistanvəAzərbaycanxalq-
larıüçündəkeçərlidir”.
Aktrisa Lalə Eltoyeva, “Kino

sənəti” portalının baş redakto-
ru Şakirə Həmro çıxışlarında
Azərbaycanda olmaqlarından
məmnunluqlarını ifadə edib və
ikiölkəarasındaolansənətmü-
badiləsindənsözaçıblar.
Çıxışlardan sonra “Əbədi

dostluqvəqardaşlıq”filminüma-
yişetdirilib.FilmdəAzərbaycan-
la Özbəkistan arasında siyasi,
mədəni əlaqələrə nəzər salınır,
tarixi faktlar və kadrlar diqqətə
çatdırılır. Filmin ssenari müəllifi
rejissorEldarMəmmədovdur.
Qeydedəkki,BakıdaÖzbəkis-

tan kinosu günləri çərçivəsində
dekabrın8-dəNizamiKinoMər-
kəzində “Maqsud Şeyxzadə” və
“Reys 101” filmləri nümayiş olu-
nub. Dekabrın 9-da isə “Baron
–2”və“Qadıntaleyi”adlıekran
əsərləritəqdimolunacaq.

Lalə

Anar Kərimov Özbəkistan nümayəndə 
heyətini qəbul edib

“Mədəniyyətlərimizi 
bölüşmək çox vacibdir”

Bakıda Özbəkistan kinosu günləri keçirilir

AzərbaycanMilliXalça
Muzeyində“İstedad
sərhədsizdir”adlıfiziki
imkanlarıməhdud

şəxslərinəlişlərindənibarət
satışsərgikeçirildi.

6-8 dekabr tarixlərini əhatə
edən sərgi Mədəniyyət Nazirli-
yinin Mədəniyyətşünaslıq üzrə
Elmi-Metodiki və İxtisasartırma
Mərkəzi(MEMİM)tərəfindənəlil-
liyiolanistedadlışəxslərinfəaliy-
yətiniictimaiyyətətəqdimetmək,
əlişlərininsatışınadəstəkgöstər-
məkməqsədilətəşkilolunmuşdu.
Milli Xalça Muzeyinin direktoru

Əməkdar mədəniyyət işçisi Şirin
Məlikova açılış nitqində muzeyin
busahədəgördüyüişlərdənbəhs
etdi. Bildirdi ki, görmə qabiliyyəti

məhdud insanlar üçün muzeydə
qorunaneksponatlarbarədəmətn-
lərBrayləlifbasıilətəqdimolunur.
Muzeydə,həmçininxovluvəxov-
suz texnologiyanın birlikdə tətbiqi
iləüzərindəhəndəsivənəbatiele-
mentlər, zoomorf və antropomorf
təsvirlərolankiçikölçülüxalçanü-
munələridənümayişetdirilir.
Əlil arabalarının ekspozisiya-

damaneəsizhərəkətiüçünlazı-
mi şəraitin yaradıldığını bildirən
direktorqeydetdiki,2019-cuilin
əvvəlindənmuzeyinbirincimər-
təbəsində təqdim edilən ekspo-
natlarla taktil üsulla (toxunaraq
hissetmə), həmçinin Azərbay-
can və ingilis dillərində xüsusi
audioyazıvəBraylşriftiiləhazır-
lananyazılımateriallarvasitəsilə
tanışolmaqmümkündür.

MEMİM-in direktoru Səadət
Xələfbəyli bildirdi ki, ölkəmiz-
dəxüsusiqayğıyaehtiyacıolan
insanların ictimai həyata inteq-
rasiyaolunmasıüçündövlət tə-
rəfindənxüsusi diqqət vəqayğı
göstərilir. MEMİM də bu istiqa-
mətdəbirsıraaddımlaratır.Bu-
günküsərgi dəhəyata keçirilən
işlərindavamıdır.Vurğulandı ki,
HeydərƏliyevFondunundəstəyi
iləəlillərüçünxüsusimərkəzlər
tikilir, fizikiməhdudiyyətli vətən-
daşların qabiliyyətini, bacarığını
üzə çıxarmaqla onların əmək
bazarında yer tutmalarına kö-
məklikgöstərilir.
Satış-sərgidə fiziki məhdudiy-

yətli şəxslər tərəfindən hazırlan-
mış suvenirlər, ağac üzərində
oyma, xalçaçılıq, tikmə və toxu-
manümunələri,rəsm,bəzəkəş-
yaları,aksesuarlarvəs.nümayiş
olundu. Layihə çərçivəsində us-
tad dərsləri və digər proqramlar
datəşkilediləcək.
Azərbaycan Əlil Təşkilatla-

rı İttifaqının prezidenti Davud
Rəhimli, “Əlilliyi Olan Şəxslərə
Sosial Dəstək” İctimai Birliyinin

sədri Təranə Musayeva, “Əlil
QadınlarCəmiyyəti” İB-ninsəd-
riMəhluqəRəhimova,“Regional
Hüquqi və İqtisadi Maarifəndir-
mə” İB-nin rəhbəriArzuBağıro-
va və digərləri də çıxış etdilər.
Bildirildi ki,ölkədəfizikiməhdu-
diyyətli insanların ayrı-seçkiliyə
məruzqalmamalarıüçünmaarif-
ləndirmə işləri aparılır. Xüsusi
qayğıyaehtiyacıolan insanların
digər insanlardanfərqlənməmə-
sini,cəmiyyətinbərabərhüquqlu
fərdlərikimiyaşamasını,cəmiy-
yətə inteqrasiya olunmalarını
təmin etmək, komplekslərdən
qurtulmalarınaçalışmaqhərbiri-
mizinborcudur.Bununüçünmü-
təmadiolaraqonlarlaünsiyyətdə
olmağa, mənəvi yardım göstər-
məyəçalışmaqlazımdır.
Tədbirdə sənətkarlar tərə-

findən ustad dərsləri və xüsu-
si internat məktəbi şagirdləri-
nin çıxışlarından ibarət konsert
proqramıtəşkiledildi.Fizikiməh-
dudiyyətli şəxslərin fəaliyyətini
əksetdirənvideomateriallarma-
raqlaqarşılandı.

L.Azəri

“İstedad sərhədsizdir”
Xalça Muzeyində fiziki imkanları 

məhdud şəxslərin əl işlərinin satış-sərgisi

Özbək kinematoqrafçıları Dövlət Film Fondunda
MədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıilə79de
kabrtarixlərindəölkəmizdəÖzbəkistankinosu
günlərikeçirilir.

Dekabrın7-dəqardaşölkəninnümayəndəhe-
yəti Azərbaycan Dövlət Film Fondunu ziyarət
edib.Ziyarətzamanıfondunyaranmasıvəfəaliy-
yəti,buradaqorunankinolentlərvəs.haqqında
qonaqlaraətrafıməlumatverilib.
SonraDövlətFilmFondununzalında “Fəridə-

ninikiminmahnısı”özbəkfilminümayişetdirilib.
Filmin nümayişindən əvvəl Özbəkistan Res-

publikası Kino Agentliyinin şöbə müdiri Firuzə
Nadirova, agentliyin Bədii şurasının üzvü Rüs-
təmCabbarovvə“Kinosənəti”portalınınbaşre-
daktoruŞakirəHəmro çıxış edərək ekranəsəri
haqqındaməlumatvetiblər.
Bildirilib ki, film 2020-ci ildə “Özbəkkino” Milli

Agentliyinin sifarişi ilə “FoxMusic Cinema” kino
şirkətitərəfindənçəkilib.Özbəkistanssenaristivə
rejissoruElkinTuyçiyevinlentəaldığıekranəsəri
ötənəsrinəvvəllərindəTürküstandabirailənintim-
salındabaşverənsiyasihadisələrdənbəhsedir.
Çıxışlardansonrafilmnümayişolunub.“Azər-

baycanfilm” kinostudiyasının direktoru Nazim
Hüseynov,Əməkdar incəsənətxadimiAyazSa-

layev,Özbəkistandan gələn heyət və digər qo-
naqlarizləyiblər.
Film2020-ci ildəMDBölkələrinin iştirakı iləke-

çirilən“Moskvapremyerası”kinofestivalında“Qran
pri”mükafatına layiqgörülüb.Ekran işi,həmçinin
2021-ci ildə “Oskar”mükafatının “Ən yaxşı xarici
film”nominasiyasıüzrəmüsabiqəsindəiştirakedib.
Xatırladaqki,builin13-18sentyabrtarixlərində

“İpəkYolunundürdanəsi”XIVDaşkəndBeynəl-
xalqFilmFestivalıçərçivəsindəÖzbəkistanpay-
taxtındavəBuxaraşəhərindəAzərbaycankinosu
günləritəşkiledilmişdi.

Nurəddin
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Bölgələrdəfəaliyyətgöstərənmədə
niyyətmüəssisələrindəUluöndər
HeydərƏliyevinvəfatının(12de
kabr)19cuildönümümünasibətilə

müxtəliftədbirlərkeçirilir,müdrikdövlət
xadiminindövlətimizvəxalqımızqarşı
sındamisilsizxidmətləriyadasalınır.

MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)
Masallı Rayon Heydər Əliyev Mərkəzində
“HeydərƏliyevvəmüasirAzərbaycan”möv
zusunda tədbir keçirilib. Ümummilli liderin
müstəqilAzərbaycanınqurulmasıvədövlətc
i̧likənənələrininqorunmasındakıxidmətlərin
dənsözaçılıb.Uluöndərinhəyatvəfəaliyyəti
nəhəsrolunmuşsənədlifilmnümayişetdirilib.
Masallı TarixDiyarşünaslıq Muzeyində

“Dahişəxsiyyət”mövzusundatarixdərsike
çirilib. Dərsdə şəhid Əfqan Mirzəyev adına
Qızılavarkəndtamortaməktəbininşagirdləri
iştirakediblər.

***

Şəki RMİ Zaqatala Rayon Heydər Əliyev
Mərkəzi və İsmayıl Səmədov adına şəhər 5
saylı tamortaməktəbinbirgətəşkilatçılığı ilə
“Tarixdə iz qoyan dahi şəxsiyyət” adlı tədbir
keçirilib.ÇıxışedənlərhəyatınıVətəninəhəsr
edənböyükşəxsiyyətinəzizxatirəsininxalqı
mızın qəlbində əbədi yaşayacağını vurğula
yıblar.ŞagirdlərHeydərƏliyevəhəsrolunmuş
şeirlərsöyləyiblər.

***

Ağcabədi RMİ Ağcabədi Rayon Hey
dər Əliyev Mərkəzində “Tarixlərə sığmayan
ömür”adlısərgiaçılıb.HeydərƏliyevinhəyat
və fəaliyyətindənbəhsedən, eləcədədahi
şəxsiyyətinfəaliyyətidövründərespublikamı
zınictimaisiyasi,sosialiqtisadi,elmimədəni
həyatındakı hadisələri əks etdirən kitab və
jurnallardanibarətsərgidekabrınsonunadək
davamedəcək.

***

GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin16nöm
rəlikitabxanafilialında“HeydərƏliyevinide
yalarıAzərbaycan xalqını Zəfərə qovuşdur
du”mövzusundatədbirkeçirilib.Uluöndərə
həsr olunmuş “Qüdrətli dövlət quruculuğu
nunbanisi”adlısərginümayişetdirilib.

***
AğstafaRMİQazaxRayonHeydərƏliyev

Mərkəzi və rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
birgətəşkilatçılığıilə“HeydərƏliyev–Azər
baycanmədəniyyətininhamisi”mövzusunda
tədbirkeçirilib.ÇıxışedənlərHeydərƏliyevin
uğurlusiyasətinəticəsindəölkəmizinkeçdiyi
inkişafyolundan,mədəniyyətsahəsinəgös
tərdiyidiqqətvəqayğıdandanışıblar.Sonra
tədbiriştirakçıları“HeydərƏliyevvəAzərbay
canmədəniyyəti”filminiizləyiblər.

Tarixlərə sığmayan dahi ömrü

Şuşa – abidələr məkanı
AğdaşRMİnintabeliyindəfəaliyyətgöstərənGöyçayrayon
MKSninMərkəziKitabxanasında“RuhumunünvanıŞuşa”adlı
tədbirkeçirilib.

***
Sumqayıt RMİ

Sumqayıt Dövlət
Rəsm Qalereya
sında “Şuşa İli”nə
həsr olunan “Uğu
rumuz” adlı sərgi
təşkil edilib. Sər
gidə “UğurART”
rəsm dərnəyi üzv
lərinin əsərləri
nümayiş olunub.
Çıxış edənlər Zə
fər salnaməsinin

təbliğolunmasında,gələcəknəsillərəçatdırılmasındaincəsənətin
rolundandanışıb,vətənpərvərlikmövzusundakeçirilənbucürtəd
birlərin əhəmiyyətini vurğulayıblar. “UğurART” rəsm dərnəyinin
rəhbəriGünelQasımovadərnəküzvlərininərsəyəgətirdiklərişə
hidlərinportretləriniailəüzvlərinətəqdimedib.Tədbirbədiihissə
iləbaşaçatıb.

***
AğstafaRMİTovuzTarixDiyarşünaslıqMuzeyininəməkdaşları

N.Tusiadınaliseydə“Şuşatarixiabidələrməkanıdır”mövzusunda
tədbirkeçirib.ŞagirdlərəŞuşanıntarixi,mədəniyyətabidələrihaq
qındaətrafıməlumatverilib.
QazaxRayonMədəniyyətMərkəzindəfiliallarlabirgə“Şuşamə

dəniyyətimizinbeşiyidir”adlıtədbirtəşkiledilib.ÇıxışlardaŞuşada
aparılanabadlıqquruculuqişlərindənsözaçılıb.

Bərdədə “44 gün” sənədli filmi 
nümayiş olunub

BərdəRMİBərdəRayonMədəniyyətMərkəzində“44gün”
sənədlifilminintəqdimatıolub.Tədbirdəşəhidailələri,qazilər,
təhsilvəmədəniyyətişçiləri,ictimaiyyətnümayəndələriiştirak
ediblər.

Əvvəlcə şəhid
lərimizin əziz xa
tirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib,
Dövlət himni səs
ləndirilib.
Sənədli filmin

müəllifi Günel Əli
qızı və digər çıxış
edənlər 44 gün
lük Vətən müha
ribəsində Ali Baş
Komandan İlham

ƏliyevinrəhbərliyiiləAzərbaycanOrdusununqazandığışanlıQə
ləbədən,otuzillikerməni işğalınasonqoyulmasındandanışıblar.
Bildirilibki,şəhidlərinhəyatvədöyüşyoluhaqqındafilmlərinüma
yişetdirməkdəməqsədvətənpərvərliyinmənəvidəyərolduğunu
hərkəsəaşılamaq,budəyəritərbiyəelementinəçevirmək,həm
çiningəncnəsildəvətənpərvərlikhisslərinindahadaartırılmasına
nailolmaqdır.
Sonra “44 gün” filmi nümayiş olunub.Qəhrəman döyüşçüləri

mizdənbəhsedənfilmizləyicilərəduyğuluanlaryaşadıb.

“Qarabağdan namə” Şirvanda 
SabirabadRMİŞirvanŞəhərMədəniyyətMərkəzindəXalqyazıçı
sıİlyasƏfəndiyevin“Hökmdarvəqızı”pyesininmotivləriəsasında
hazırlanmış“Qarabağdannamə”adlıtamaşanümayişolunub.

Sabirabad RMİ
nin rəisi Fərid
Qurbanzadə, Şir
van Şəhər İcra
Hakimiyyəti başçı
sının müavini Ay
nur Fərzəliyeva,
Şirvan şəhərində
fəaliyyət göstərən
idarə,müəssisəvə
təşkilatların əmək
daşları,ictimaiyyət
nümayəndələri və

şəhərümumtəhsilməktəblərininşagirdləritamaşanıizləyiblər.
Səhnə əsərinin nümayişindən sonra Fərid Qurbanzadə çıxış

edərəkQarabağıntarixinəhəsrolunmuşsilsilətədbirlərinkeçiril
məsinintəqdirəlayiqhalolduğunuvurğulayıb,şanlıtariximizintəb
liğində,gəncnəslinvətənpərvərruhdayetişməsindəbucürlayihə
lərinəhəmiyyətiniqeydedib.
SsenarimüəllifivəquruluşçurejissoruElşənİsmayılolantama

şadarollarıAzərHəsənov,FiruzəAbbasova,RasimVəliyev,Röv
şənBabayev,VəkilHəsənov,EsmiraBəşirli,ZaurKərimli,Dilarə
İsmayıllı,VüqarHüseynli,ƏdalətƏkbərovvəMusaCəfərzadəifa
ediblər.

Ağsuda aşıq Mirzə Bilalın 150 illiyi qeyd edilib
İsmayıllıRMİninəhatəetdiyiAğsuşəhərMədəniyyətevində
Azərbaycansazsözsənətiningörkəmlinümayəndələrindən
aşıqMirzəBilalın(18721937)150illiyinəhəsrolunmuş“Sənət
karömrü”adlıyubileytədbirikeçirilib.

Tədbirdə ra
yon İcra Hakimiy
yətinin başçısı
Rövşən Bağırov,
Azərbaycan Aşıq
lar Birliyinin səd
ri Əməkdar elm
xadimi, professor
MəhərrəmQasım
lı, sənətkarın nə
vəsi Babək Şəfi,
idarə və təşkilat
ların əməkdaşları,

ictimaiyyətnümayəndələriiştirakediblər.
MirzəBilalın şeirləri vəbəstələdiyi sazhavaları tədbirdə çıxış

edənaşıqlarınifasındasəsləndirilib,tamaşaçılartərəfindənböyük
rəğbətləqarşılanıb.
İcrabaşçısıRövşənBağırovbildiribki,aşıqMirzəBilalböyükbir

ifaçılıqməktəbininbanisiolmaqlayanaşı,AzərbaycanXalqCüm
huriyyətinifəaldəstəkləyənlərdənolub.O,1937ciildəhəbsolu
nub,“xalqdüşməni”elanedilərəkgüllələnib.
AşığınnəvəsiBabəkŞəfitədbirintəşkilatçılarınavəiştirakçılara

təşəkküredib.
Hazırladı: N.Məmmədli

Lənkəran teatrının “Casus”u Bakıya gəlir
Dekabrın14dəAzərbaycanTeatr
Xadimləriİttifaqının(ATXİ)böyük
səhnəsindəLənkəranDövlətDram
TeatrıXalqyazıçısıKamalAbdullanın
“Casus”pyesiəsasındahazırlanmış
tamaşanıtəqdimedəcək.

RejissorAnarBabalının quruluş verdiyi
tamaşaATXİnin125illiyinəhəsrolunmuş
“Milli klassika” teatr festivalı çərçivəsində
müsabiqədənkənaroynanılacaq.
Əsərdə Dədə Qorqud obrazı hadisə

lərin axarını istiqamətləndirir. O, Oğuz
tayfaları arasında casusluq edənin kim

olduğunuQazanxanasöyləyir.Həmçinin
BoğazcaFatmanıdaməsələdənxəbər
dar edən özü olur. Dədə Qorqud Oğu
zuntəəssübkeşikimiçıxışedir.Məhzbu
səbəbdəncasusunkimolduğunusöylə
sədə,obiri yandandaməsələyə insa
nimövqedənyanaşır,BoğazcaFatmanı
onuncasusoğlununbaşınagələcəkfəla
kətdənxəbərdaredir,onaölümdənxilas
yolunugöstərir.
Oğuz elinin bilicisi niyə onun elinə

xəyanət edən bir casusu qoruyur? Bu
suallarıncavabısəhnəəsərindəməlum
olur.

“Azərbaycan dilinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 
dialektoloji atlası”nın təqdimatı 

Dekabrın8dəAMEA
Dilçilikİnstitutunda
“Azərbaycandilinin
QarabağvəŞərqi
Zəngəzurdialektoloji
atlası”nıntəqdimatı
keçirilib.

Tədbirdə AMEA pre
zidenti akademik İsa
Həbibbəyli, Dilçilik İns
titutunun baş direktoru
professor Nadir Məm
mədli, akademiklər Ni
zami Cəfərov, Rafael
Hüseynov,dilçimütəxəs
sisləriştirakediblər.
AMEA prezidenti İsa Həbibbəyli kitabı

Dilçilik İnstitutununpasportuhesabetdiyi
nideyib:“BukitabQarabağvəŞərqiZən
gəzur üçün Dilçilik İnstitutunun ucaltdığı
elmi abidədir. Bu, QarabağınAzərbayca

nınəzəli vəəbədi torpağı
olmasınınelmisübutudur”.
İsa Həbibbəyli kitabın

müəllif və tərtibçisi Kifa
yətİmamquliyevanıvəat
lasın ərsəyə gəlməsində
çalışmış heyətin AMEA
nınFəxrifərmanıilətəltif
edildiyinidiqqətəçatdırıb.
Dilçilikİnstitutununbaş

direktoruNadirMəmməd
li qeyd edib ki, Qarabağ
vəŞərqiZəngəzurdialek
toloji atlası dilçilik tarixi
mizdəbirilkdir.Busözlər
692məntəqədəntoplanıb
kitabhalınasalınıb.Gələ

cəkdə Gürcüstan azərbaycanlıları, Dər
bənd azərbaycanlıları, həmçininCənubi
Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız
üçündəbucürdialektolojiatlasınhazır
lanmasınəzərdətutulub.

Qarabağın turizm destinasiyası 
kimi inkişaf etdirilməsi
Kütləvi turist səfərləri 
Şuşadan başlayacaq

Qarşımızdaduranənmühümvəzifələrdənbiri
Qarabağınturizmdestinasiyasıkimiinkişafet
dirilməsidir.QəhrəmanOrdumuzundöyüşərək
geriqaytardığıtorpaqlardainsanlarımızınya
şayışınıtəminedəcəyikvəturizmbuistiqamət
dəaparıcısahələrdənbiriolacaq.Buyöndəbir
neçəlayihəninicrasınabaşlanılıb.

DövlətTurizmAgentliyinin(DTA)sədriFuadNa
ğıyev bu fikirləri dekabrın 8də Bakıda keçirilən
“AzərbaycanTurizmSammiti–2022”dəçıxışıza
manıdeyib.
DTAsədridiqqətəçatdırıbki,bu ilinmartayın

daSuqovuşandaAzərbaycanPrezidentininiştirakı
ilə turizmkompleksinin təməlqoymatədbirikeçiri
lib.EynizamandaAğdamdatarixiŞahbulaqqalası
ətrafındaturizmüzrəilkinrekreasiyainfrastrukturu
qurulub.ŞuşaşəhərivəDaşaltının,Füzuli,Xoca
vənd, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Kəlbəcərin
turizm imkanlarının qiymətləndirilməsi aparılıb və
müvafiqinkişafstrategiyalarıvəfəaliyyətplanları
nainteqrasiyaedilib.YaxıngünlərdəŞuşayaturizm
məqsədlisəfərlərintəşkiliüçünişlərimiziyekunlaş
dırmaqüzrəyik.Vətəndaşlarımızdigər yerlərəol
duğukimi,Şuşayadaturizmməqsədlisəfərləredə
biləcəklər.Birsözlə,Qarabağın turizmpotensialı
nınöyrənilməsi,reallaşdırılması,tanıdılmasıüçün
çoxistiqamətlitədbirləricraolunur.
DTA sədri bildirib ki, turizm sektorunun idarəet

məçərçivəsinindahadatəkmilləşdirilməsiüçünre
gionalturizmşuralarınınyaradılmasınəzərdətutulur.
Turizm sektorunda tənzimlənməni inkişaf etdirmək
üçünyerlərdəmehmanxanalaramünasibətdəulduz
tələbi, turizmşirkətlərinəmünasibətdəmülkiməsu
liyyətsığortasımexanizmitətbiqolunacaq.

Xarici ölkələrin ekspertləri 
Ağdam və Füzulidə olublar

Xəbərverdiyimizkimi,dekabrın8dəBakıda“Mədənisər
vətlərinqorunmasındaUNESCOKonvensiyalarınınroluvə
onlarıntətbiqinintəkmilləşdirilməsininaspektləri”mövzu
sundabeynəlxalqelmikonfranskeçirilib.

Konfrans öncəsi, dekabrın
7dəICOMOS(UNESCOyanın
daAbidələrvəTarixiYerlərüzrə
Beynəlxalq Komissiya) rəhbərli
yinindədaxilolduğunümayəndə
heyətiAğdamvəFüzulirayonla
rındaolub.
Qonaqlar ilk olaraq işğaldan

azad edilmiş Ağdam şəhərinə
gəliblər. Onlara Ermənistan si
lahlıqüvvələrininotuziləyaxın
işğal zamanı burada törətdiyi
vəhşiliklər,eləcədəAğdamşə
həri işğaldan azad olunandan
sonra Azərbaycan dövlətinin
həyata keçirdiyi tikintiqurucu
luq işləri barədəməlumat veri
lib.

Ağdamdaişğaldövründədağı
dılmış yaşayış binalarına, mülki
obyektlərə,dini,mədəniabidələ
rə,ocümlədən İmarətkomplek
sinə, Ağdam Cümə məscidinə,
Dram teatrı binasının qalıqları
na və yerləyeksan edilmiş Şə
hidlərxiyabanınabaxışkeçirilib.
Ağdamda qəbiristanlıqlar da er
məni vandalizminəməruzqalıb.
QonaqlaraAğdamın tarixi, onun
vaxtilə Azərbaycanın ən abad
şəhərlərindənbiriolmasıbarədə
məlumatverilib.
Nümayəndə heyəti sonra Fü

zulirayonunayoladüşüb.Qara
xanbəyli kəndinə gələn qonaq
lara məlumat verilib ki, erməni

vandalizmi nəticəsində kənd və
buradakı məzarlıq məhv edilib.
Erməni barbarlığına şahid olan
qonaqlar burada aparılanmina
təmizləməişləribarədədəməlu
matlandırılıblar.
QonaqlarMerdinlikəndindədə

erməni barbarlığı ilə tanış olub
lar. Kənddə bütün evlər, sosial
obyektlər dağıdılıb, təsərrüfatlar
məhvedilib.Bildirilibki,düşmən
Merdinli kəndindəki məsciddən
malqara tövləsikimi istifadəet
məkləazərbaycanlılaraqarşıöz
nifrətininümayişetdirib.
Daha sonra Füzuli şəhərinin

mərkəzinə gələn qonaqlara er
mənilərin işğal zamanı burada
törətdikləri vəhşiliklər barədə
məlumat verilib. Heyət Füzuli

Beynəlxalq Hava Limanı ilə də
tanış olub. Məlumat verilib ki,
azad edilən torpaqlarda Azər

baycandövləti tərəfindən irimiq
yaslı layihələr həyata keçirilir.
Belə layihələrdən biri dəFüzuli,
ZəngilanvəLaçınhavalimanla
rınıninşasıdır.2021ciildəFüzuli
vəbuilisəZəngilanhavaliman
larıistifadəyəverilib.
Səfərdə ICOMOSun vitse

prezidenti Zeynəb Gül Ünal,
təşkilatın Suriya və İraqda mə
dəniirsüzrəişçiqrupununsədri
SamirAbdulac vəPakistanMilli
Komitəsinin prezidenti Fauzia
HusainQureshiolmaqla–ümu
milikdə 10 xarici ölkədən 20yə
yaxınekspertiştirakedib.
NümayəndəheyətiniQarabağ

iqtisadi rayonuna daxil olan iş
ğaldan azad edilmiş ərazilərdə
(Şuşa rayonu istisna olmaqla)
AzərbaycanRespublikası Prezi
dentininxüsusinümayəndəliyinin
böyükməsləhətçisiArazİmanov,
UNESCO üzrə Milli Komissiya
nın,ICOMOSvəICOMunAzər

baycan milli komitələrinin, ADA
Universitetinin nümayəndələri
müşayiətediblər.
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Az qa la bə şə ri prob lem lər sı ra sı na da xil olub klas sik gə lin-
qa yı na na mə sə lə si. Bir də daim gah şi şi, gah da ka ba bı 
yan ma ğa qoy ma maq üçün də ri dən-qa bıq dan çı xıb, axır da 
elə özü man qa lın ən od lu ye ri nə dü şən oğul, ər möv zu su.

Zaman-zamanmüəyyəntragi-
komik hadisələr fonundahəyat-
danefir-ekrana,teatrsəhnəsinə
gəlib çıxan bumövzunun bizim
cəmiyyət üçün etalonu məşhur
“Qayınana” filmidir. Ona mehri-
ban gəlin-qayınanadan düşmən
külfətlərə qədər hamısı baxır,
qəşş edənə qədər gülürlər. Be-
ləolmasaydı,azqalailin12ayı
Azərbaycankanallarında “Qayı-
nana”nı görüb baxmazdıq. Sizi
bilmirəm,mən buməşhur filmə
az qala 100 dəfə baxmışam.
Özü də hər dəfə ayrı maraqla,
həmdənəisətaparaq...
Bilmirəm, nə hikmətdir, amma

bu sadə məişət mövzusu nəinki
bizim, hətta qonşu ölkələrin, xü-
susəndəqardaştürkdövlətlərinin
musiqisindən, kino və səhnəsin-
dənbuvəyadigərşəkildəkeçib.

Mətləbdən uzaq düşmədən
keçəközbəkqardaşlarımızınBa-
kıda nümayiş etdirdikləri “Qayı-
nana” tamaşasına. Xəbər verdi-
yimizkimi,dekabrın1-dən6-dək
ÖzbəkistanınSəmərqəndvilayəti
KattakurqonŞəhərDramTeatrı-
nınyaradıcıheyətiBakıdaqastrol
səfərindəidi.Həminteatrda,özü
dəbizimrejissortərəfindənhazır-
lanantamaşaüçgünAzərbaycan
DövlətAkademikMusiqiliTeatrın-
da nümayiş olundu. Qonaq kol-
lektivhəmtamaşasalonunudol-
durabildi,həmdəhaqqetdikləri
sevgivəalqışıaldı.
Xatırladım ki, tamaşaya Aka-

demik Musiqili Teatrın quruluş-
çurejissoru,Əməkdarincəsənət
xadimi Əsgər Əsgərov quruluş
verib. Bu ilin yazında Avrasiya
TeatrlarBirliyininnümayəndələri

Gəncəyə səfər edərkən rejisso-
runbuşəhərinteatrındaqoydu-
ğu “Cavad xan” tarixi dramına
baxırlarvəonuölkələrinədəvət
edirlər.
Qardaşölkəyəgedən rejisso-

rundediyinəgörə,özbəklərinaz
qalaəzbərbilibsevərək izlədik-
ləri “Qayınana”nı təxminən bir
aya hazırlayıb. Stalin repressi-
yaları zamanı Səmərqənd vila-
yətinə sürgün edilmiş azərbay-
canlıların çox olduğu, bundan
başqa,Azərbaycanmədəniyyə-
tinə sevginin dərin kök saldığı
Kattakurqon şəhərinin teatrında
bu tamaşa gündə 3-4 seans,
həmdədolu zala oynanılır.Ta-
maşanın Bakı teatrsevərləri
üçün nümayişini arzulayan və
bizlərin reaksiyası ilə daha çox
maraqlananyaradıcıheyətinbu
arzusudayerdəqalmadı...
İndiisəilknümayişgünühaq-

qında. İstər səhnədəkilərin, is-
tərsə də pərdə arxasındakıların
həyəcanlagözlədiyiyaradıcı tə-
masdan əvvəl səhnəyə hər iki
ölkənin teatr rəhbərləri – Aka-
demikMusiqiliTeatrındirektoru,
Əməkdar incəsənət xadimi Əli-
qismət Lalayev və Kattakurqon
Şəhər Dram Teatrının direktoru
Batır Tuqalov çıxaraq səfərin
mahiyyətindən, xalqlarımızın
qardaşlığından, səhnənin, sə-
nətin ən yaxşı ünsiyyət vasitəsi
olmağındandanışdılar.

Sonrasözverildisəhnəninəsl
sahiblərinə, yəni aktyorlara.Qı-
saarayışüçündeyimki, “Qayı-
nana” tamaşası ilkdəfə1965-ci
ildərejissorNiyazŞərifovunqu-
ruluşunda elə indiki Akademik
Musiqili Teatrda səhnəyə qoyu-
lub (müəllifər:Məcid Şamxalov
və Zakir Bağırov). Tamaşanın
uzun illər repertuarda olmasına
rəğmən yaddaşlarda daha çox
filmversiyasıyeredib.Filmi isə
1978-ci ildə “Azərbaycanfilm”də
rejissor Hüseyn Seyidzadə ek-
ranlaşdırıb.
Bu klassik səhnə nümunəsi

Əsgər Əsgərovun quruluşunda
özbəkteatrınınrepertuarındada
özünün uğurlu taleyini yaşayır.
Bunuoyundabişənvəonuistə-
nilən auditoriyaya ustalıqla çat-
dırabilən(hərçəndoteatrdram
teatrıdır və orkestri olmadığına
görəmusiqilikomediyalaraoqə-
dər də meyil göstərmir) heyəti
görənhərkəstəsdiqedəbilər.
Bu “Qayınana”nın quruluşçu

rəssamıÖzbəkistanınƏməkdar
rəssamıBəhramSafoyev,musi-
qi tərtibatçısı azərbaycanlı bəs-
təkarSevdaƏliyevadır.
Tamaşada Cənnət obrazını

Özbəkistanın Əməkdar artisti
GülbaharMəmmədova ifaedir.
OGülbaharki,ölkəsindəkifayət
qədərməşhurdur. Əsasən dra-
matik aktrisa kimi tanınsa da,
komik obrazın da öhdəsindən

məharətlə gələ bildi. Özü də
bizim unudulmaz Nəsibə Zey-
nalovanın oyun təsirində qal-
madan.
Digər rolları isəəsasetibarilə

gənclərdən ibarət heyət – Cə-
surbəyAxmatov(Ayaz),Umnisa
Aminova(Sevda),HəbibullaAb-
dullayev(İlqar)vəƏzizəMamat-
nuradova(Afət)ifaedirdi.
Onu da deyim ki, tamaşanın

mətnini əzbər bilməyimizdənmi,
ya dillərimizin çox bənzərliyin-
dənmi heç birimiz çətinlik çək-
mədik: nə ifaçılar tamaşaçı ilə
ünsiyyətdə, nə də tamaşaçılar
səhnədəki qəhrəmanların özü-
nüifadəcanfəşanlığında.
Xüsusəndəaforizməçevrilən

“Gəlinmənimsüpürgəmdir,har-
daqoydum,ordadadurmalıdır”
kimiməşhurifadələrözbəkdila-
vər, daha cavan, özü də “Mən-
dən canınızı qurtarmağa hələ
uzunillərvar”ədalıqayınananın
(G.Məmmədova) ifasında oriji-
nal,baxımlıvəənəsasıdagül-
məli (bütün istəkləri, sözsüz ki,
buidi)alınmışdı.
Özbək teatr təmsilçiləri sadə

məişətqayğılarını,gündəlikmü-
bahisədən yaranaraq parçalan-
manı, daha doğrusu, əzazil qa-
yınanaüzərindəoyunqurmaqla,
onu cəzalandırmağa hesablan-
mış addımı yaxşı duymuş və
ona özbək ailəsinin gözündən,
öz həyat ayinələrindən baxma-

ğaçalışmadılar.Tamaşanıntəbii
təsirgücündədəməhzbufaktor
böyükroloynadı.Məsələn,ana
ilə oğulun, qonşu ilə deyingən
qayınananın münasibətlərində
bizbizəyaxşıtanışolanmövzu-
yaözünəməxsusoyunkoloritiilə
əlavələri də gözüyumulu qəbul
elədik.
Hər iki xalqın dostluq və qar-

daşlığınınhakimolduğutamaşa-
nınmusiqitərtibatındakıqarma-
qarışıqlığındaəslsəbəbiməhz
bunda idi. Azərbaycan mahnı-
larını el şənliklərindən gündəlik
həyatlarınahərzamansəsləndi-
rənözbəklərinənsevdikləri (tə-
biiki,müəyyənmənadahəmdə
mövzuyauyğun)mahnılarseçil-
mişdi.
RejissorburadaAfətəBabəkin

əlbisəsini (“Babək” kinofilmindən
musiqininmüşayiətində)geyindi-
ribqılınc-zirehləqayınanailədö-
yüşədə“sövq”etmişdi.Hərçənd
buvəoxşardaha2-3səhnəciyin
nəmizan,nədə ifadənizamvə
mənasıyoxidi...
Qısacası,mövzuyayaxşıbə-

ləd olan, bizim “Qayınana”mı-
za dərin sevgi ilə bağlanan və
onun təsiri altında əzilmədən
oyun sərgiləyən qardaş teatrın
aktyor heyətini məhz bu cəsa-
rətlərinə görə alqışlayır, qarşı-
lıqlısəfərlərindavamlıolmasını
arzulayırıq.

Həmidə Nizamiqızı

Onlarda da gəlin “süpürgə” olmadı...
Özbək teatrının “Qayınana”sı Bakıda maraqla qarşılandı

Mədəniyyət müəssisələrində “Ustad dərsləri” həftəsi

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
gör kəm li Azər bay-
can bəs tə kar la rı 
Fik rət Əmi rov və Rauf 

Ha cı ye vin 100 il lik yu bi ley-
lə ri mü na si bə ti lə “Us tad 
dərs lə ri” həf tə si ke çi ri lib. 

28noyabr–2dekabrtarixlə-
riniəhatəedən layihədəMədə-
niyyətNazirliyiMədəniyyətüzrə
Elmi-Metodiki və İxtisasartırma
Mərkəzinin (MEMİM) təşkilat-
çılığı ilə Bakı Şəhər Mədəniy-
yət Baş İdarəsi və Sumqayıt,
Gəncə, İsmayıllı regional mə-
dəniyyət idarələrinin tabeliyin-
dəki uşaq musiqi, rəssamlıq,
muğam, aşıq məktəb və mər-
kəzlərininxordirijorluğu,xanən-

dəlik və qanun ixtisasları üzrə
müəllimləriiştirakediblər.
Layihənin məqsədi Mədə-

niyyət Nazirliyi sisteminə daxil
olan bədii təhsil ocaqlarında
tədrisinsəmərəliliyinindahada
artırılması, müəllimlərin peşə-

karlığının yüksəldilməsi, təlim
prosesinin müasir standartlar
əsasındayenidənqurulmasıvə
tədrisedilənfənlərintəhsilalan-
lar tərəfindən daha yaxşı mə-
nimsənilməsinitəminetməkdən
ibarətolub.

Xanəndəlik ixtisası üzrə us-
tad dərsləri Azərbaycan Milli
Konservatoriyasının müəllimi,
ƏməkdarmüəllimQəzənfərAb-
basovvəBakışəhərŞ.Ələkbə-
rovaadına20nömrəlionbirillik
MusiqiməktəbininmüəllimiKə-

malə Cahangirova tərəfindən
aparılıb.
Musiqi məktəblərinin xanən-

dəlik, xor dirijorluğu və qanun
müəllimləri üçünxordirijorluğu
ixtisasıüzrəpartituraoxunuşu,
xorun və dərsin təşkili, musiqi
təhlili, ifa növləri və s. dərslər
keçirilib.Xanəndəlikləbağlıus-
tad dərsində xalq və bəstəkar
mahnılarının ifası, tədris proq-
ramı, qanun dərsində isə veri-
lən əsərin alətdə üzdən oxun-
ması (üzdən ifası) və əzbər
ifası, alətin yaranması və inki-
şaf tarixi, ixtisasın metodikası
vəmetodologiyası, ifaçılıqmə-
dəniyyətivəs.haqqındaətrafı
məlumatverilib.
Qeyd edək ki, ustad dərslə-

rində xanəndəlik ixtisası üzrə
31nəfər,xordirijorluğuüzrə61,
qanun ixtisası üzrə isə 20 nə-
fərmüəllimiştirakedib.Aparıcı
bədii təhsil müəssisələrinin is-
tedadlışagirdləriözçıxışlarıilə
ustaddərslərinərəngqatıblar.

Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində 
tanınmış qarmon ifaçısı ilə görüş 

De kab rın 7-də Azər bay-
can Mu si qi Mə də niy-
yə ti Döv lət Mu ze yi nin 
“Mu si qi Hə vəs kar la rı 

Klu bu”nda ta nın mış qar mon 
ifa çı sı Va qif Əli yev lə (“Se gah 
Va qif”) gö rüş ke çi ril di. 

Tədbiri muzeyin direktor
müavini Təranə Zeynalova aça-
raq əvvəlcə Azərbaycanda qar-
mon ifaçılığı tarixindən danışdı.
Bildirdi ki, qarmon Azərbaycan
xalq çalğı alətləri arasına daxil
olduqdansonra instrumental ifa-
çılıqda özünə mövqe qazanır.
Təsadüfideyilki,təkmilləşdirilmiş
müasir qarmon bir çox hallar-
daxalqmusiqisialətikimiqəbul
olunur. Təranə Zeynalova sonra
tanınmışqarmonifaçısındansöz
açdı.Qeydetdi ki,VaqifMəhər-
rəmoğluƏliyevgəncikənfitriis-
tedadısayəsindəsənətinsirlərinə
yiyələnib, milli musiqimizin təbii
rəngləri və əsrarəngiz səslərini
bütüngözəllikləri iləxalqaçatdı-
rıb. İfasıdinləyicivətamaşaçılar
tərəfindənmaraqlaqarşılanıb.Bu
günVaqifƏliyevin60yaşıtamam
olur.Onunkeçdiyiömürvəsənət
yolunuözdilindəneşidək.
Tanınmış qarmon ifaçısı hə-

yat və sənət yolundan danışdı.
Qeydetdiki,1961-ciildəBakıda
dünyaya göz açıb. Valideynlə-
ri Ağdamın Abdal Gülablı kən-
dindəndir.Atası balaban, dayısı

isəqarmonifaçılarıolub:“Onlar
tez-tezməşqedərdilər.Mən isə
osəsləriyaddaşımaköçürərdim.
6-7yaşımolandavalideynlərim-
dən xahiş etdim ki, mənə qar-
mon alsınlar. Mənə balaca bir
qarmonaldılar.Birgündayımbi-
zəgəlmişdi.İfamaqulaqasdıvə
bəyəndi. Sonra mənə “Kazan”
qarmonualdılar.Bakıxanovqə-
səbəsindəki musiqi məktəbində
təhsil almağa başladım. Sonra
sənətə olan sevgim sayəsində
Azərbaycan İncəsənət İnstitutu-
nu (indiki Mədəniyyət və İncə-
sənət Universiteti) bitirdim. Bir
müddətböyüksənətkarımızƏli-
babaMəmmədovun “Hümayun”
ansamblında,sonraməşhurxa-
nəndəSəxavətMəmmədovlaçi-
yin-çiyinə “Qarabağ” instrumen-
talansamblındaçalışdım…”.

Bəs,görəsən,qarmon ifaçısı-
na niyə “Segah Vaqif” deyirlər?
Yubilyarbunadaaydınlıqgətir-
di: “Segah” nəfəsim, canımdır.
“Segah”ın vətəni Qarabağdır.
Qarabağdərdvəkədərimizi“Se-
gah”labölüşürəm…”.
Tədbirdə daha sonra Xalq

artistləri Gülyaz Məmmədova,
TeyyubAslanov,MalikMansurov
ƏməkdarartistlərFiruzSəxavət,
Təhmiraz Şirinov, Azad Şükü-
rov, Əməkdarmədəniyyət işçisi
Səadət Təhmirazqızı, Əmək-
darmüəllimQəzənfərAbbasov,
şairlərAllahverdi Qiyaslı,Abdal
Qəhrəman  və başqaları çıxış
edərəkyubilyarıtəbriketdilər.
Çıxışlar arasında xalq və bəs-

təkar mahnıları səsləndirildi. Yu-
bilyarahəsredilənşeirləroxundu.

Savalan Fərəcov 

İs te dad lı, xal qa xid mət edən in san-
la rın keç di yi ömür yo lu zəh mət siz, 
ma neəsiz, çə tin lik siz ötüş mür. La kin 
Tan rı tə rə fin dən ve ri lən is te dad və 
in sa ni key fiy yət lər bu çə tin lik lə ri 
dəf et mə yə kö mək edir. Azər bay-
can mə də niy yə ti ta ri xin də be lə 
in san lar çox dur. Nə yax şı ki, be lə 
şəx siy yət lər haq qın da tək cə keç miş 
za man da de yil, bu gün kü gü nü-
müz də də söz aça bi li rik. Mu si qi çi, 
bəs tə kar, təd qi qat çı, Xalq ar tis ti 
Sər dar Fə rə cov da gü nü mü zün be-
lə şəx siy yət lə rin dən dir. 

Sərdar Fərəcovun sənət yolunda
addımlarıAsəfZeynallıadınaOrtaİx-
tisasMusiqiMəktəbindən(1973)baş-
layır.Buradatarsinfindəgörkəmlius-
tadBəhramMansurovdan,2-ci kursda
oxuduğu zaman isə məktəbin müdiri,
görkəmli bəstəkar Vasif Adıgözəlovun
göstərişi ilə dahi Qara Qarayevin ye-
tirməsiƏzizƏzizlidənbəstəkarlıqüzrə
dərsləralmışdır.Onunbuillərdəyazdığı
fortepianoüçün “Prelüdlər”, “Variasiya-
lar”,violiniləfortepianoüçün“Skertso”
və“Elegiya”, fortepianoüçünsonatina,
simli kvartet, xalq çalğı alətləri orkest-
riüçün“İkirəqs”vəs.əsərlərozaman
nüfuzlu musiqiçilər tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdi.
Təhsilini Üzeyir Hacıbəyli adına

Azərbaycan Dövlət Konservatoriya-
sında (indiki Bakı Musiqi Akademiya-
sı) bəstəkarlıq ixtisası üzrə professor
XəyyamMirzəzadəninsinfindədavam
etdirənS.Fərəcovbudövrdədəbirsı-
ramaraqlı əsərlər yazır,müsabiqə və

festivallaraqatılaraqlaureatdiplomları
qazanır.Daha sonra təhsilini aspiran-
turada davam etdirir, yaradıcılıq eza-
miyyətlərinə, xarici ölkələrdə keçirilən
seminarlara, yaradıcı görüşlərə qatılır
ki, bu da gənc bəstəkarın inkişafı və
dünyagörüşü üçün çox vacib idi. Ta-
leyin gənc bəstəkarı gətirdiyi və uzun
illərdirçalışdığıməkanisədahiÜzeyir
bəyinev-muzeyiolur.
Bubarədəözübelədeyir:“DahiÜze-

yir Hacıbəylinin yaşadığı ev, buradakı
şərait,ömrüneksponatlaradönmüşsə-
hifələri məni əfsunladı, bu səliqə-sah-
manın içində bərqərar olmuş sakitlik,
əmin-amanlıqsankiböyükustadınmü-
qəddəsruhunakeşikçəkirdi.Hissetdim
ki, buradakı safığa, dərin qüdsiyyətə
içimdə bir ehtiyac var vəməhz həmin
anburadaqalıb çalışmağaözlüyümdə
qərarverdim...”.

Birmusiqiçi-bəstəkarüçünÜzeyirbə-
yinevindəndahadoğma,müqəddəsbir
məkanharaolabilərdiki?!İllərərzində
muzeyin fonoteka müdiri, elmi katibi
vəzifələrində çalışaraq Üzeyir bəyi və
onunyaradıcılığınıdahadərindənöyrə-
nir,tədqiqedirvəmuzeyişindəözəmə-
yini,zəhmətiniəsirgəmir.30 ildənartıq
muzeydəçalışanS.Fərəcov2005-ci il-
dəndirektorvəzifəsinətəyinolunur.
SərdarmüəlliminÜzeyirHacıbəylinin

unudulmuş, tamamlanmamış bir sıra
əsərlərininbərpaolunmasıvəsəsləndi-

rilməsindəgöstərdiyitəşəbbüsü,əməyini
xüsusiqeydetməklazımdır.O,2003-cüil-
dəMədəniyyətvəTurizmNazirliyinindəs-
təyiilənəşredilmiş“Arşınmalalan”ope-
rettasınınnotvə librettosununyeraldığı
(ingilisdilində)kitabınredaktoru,2005-ci
ildəÜzeyirbəyinvətənpərvərlikmahnıla-
rındanibarət“Vətən,millət,ordu”notkita-
bınıntərtibçisivəredaktoru,2007-2008-ci
illərdənəşredilmiş“Oolmasın,buolsun”
operettasınınvə“LeylivəMəcnun”ope-
rasınınklavirlərinin redaktoruolub.Üze-
yirHacıbəylinin“Millimarş”ı,“Azərbaycan
marşı” (Dövlət himni), “İki rəqs”i, simli
kvartetüçünminiatürləri,“Sənigözləyir”i,
“Bahar nəğməsi”, “Çırpınırdın,Qara də-
niz”iS.Fərəcovtərəfindəntədqiqolunub,
tamamlanıb, redaktə edilib, partitura və
yaklavirşəklindəictimaiyyətətəqdimedi-
lib.O,ÜzeyirHacıbəylininözütərəfindən

məhvedilmiş“ŞeyxSənan”operasından
3fraqmentibərpaedərəkyeniredaktədə
solistlər,xorvəsimfonikorkestrüçünişlə-
yib.Bundanəlavə,Üzeyirbəyinunudul-
muş“Azərbaycançölləri”(ilkadı“Kolxoz
çölləri”) əsərini “Kontempo” instrumen-
talansamblıüçünişləyib,“Ərvəarvad”
operettasınınhəmklavirinin,həmdəpar-
titurasının yaradılmasında vəonun səh-
nələşdirilməsindəböyükəməksərfedib.
Bu,2010-cuildə“Ərvəarvad”operettası-
nın100illiyinəvəÜzeyirHacıbəylinin125
illikyubileyinəböyükhədiyyəidi.Üzeyir
bəyinxatirəsinəhəsretdiyi“Qunəğməsi”
radio-pyesi,həmçininÜzeyirbəyinşərə-
finə bəstələdiyi “Koroğlu əfsanəsi” adlı
simfonik uvertürası da dahi bəstəkarın
şəxsiyyətinə,yaradıcılığınabəslədiyison-
suzehtiramınnişanəsidir.
Bunlarla yanaşı, S.Fərəcov müxtəlif

janrlarda əsərlərin – “Şəngül, Şüngül”
uşaqrok-operası,4operetta(“Səhnədə
məhəbbət”, “Müsyö Jordan”, “Şəhərdə
manyakvar”,“Birgünlüksiğə”),“Matəm
harayları” simfonik freskası, a capella
xorüçün“Diptix”adlıkonsert,soprano,
xalq çalğı alətləri üçün “Bayatı-Şiraz”
rapsodiyası, TÜRKSOY-un 20 illiyinə
həsr edilmiş “Türk bayramı” simfonik
uvertürası,tarvəsimfonikorkestrüçün
“Qarabağnamə”,“Cavadxan”baletivə
s.,habelə40-dançoxtamaşaya,2filmə
musiqilərinmüəllifidir.

Sərdar Fərəcov bəstəkar, tədqiqatçı
olmaqlayanaşı,həmçininədəbiyaradı-
cılıqladaməşğulolur,şeirvəhekayələr,
librettovəssenariləryazır.ÜzeyirHacı-
bəyliyəhəsrolunmuş“Əbədiiftixarımız”
(2010, “Azərbaycantelefilm”), “Üzeyir
Hacıbəyli və Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqı” (2014)filmlərininssenarimüəl-
lifidir.1996-cıildənəşrolunmuş“Üzeyir
Hacıbəyovensiklopediyası”na30-aya-
xınelmiməqaləyazıb.MədəniyyətNa-
zirliyinindəstəyiiləçapolunmuş“Üzeyir
işığında”məqalələr toplusu vəHeydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə çapdan
çıxmış“ÜzeyirHacıbəylixatirələrdə”ki-
tabları xüsusilə diqqətəlayiqdir. Sərdar
Fərəcov 2010-2020-ci illərdəAzTV və
“Mədəniyyət”kanalında“Musiqixəzinə-
si”verilişininmüəllifivəaparıcısıkimidə
fəaliyyətgöstərib.
AliBaşKomandanınrəhbərliyiiləmü-

zəfər Ordumuzun Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünübərpaetməsi,şanlıZəfəri-
miz,birçoxyaradıcıinsanlarkimi,S.Fə-
rəcovun da fəaliyyətində yeni ilham
qaynağıolub.OnunQarabağa–Şuşa-
ya səfəri “AzadŞuşa”, “Cıdır düzündə
bayram”kimimusiqiəsərləriniyazma-
ğa ilhamlandırıb. İnanırıq ki, bəstəkar
vətəninin gözəlliklərini tərənnüm edə-
cəkhələneçə-neçəəsərləryaradacaq.
Ömrününgözəlçağını–65illiyiniya-

şayan Sərdar Fərəcovu yubileyi mü-
nasibətilə ürəkdən təbrik edir, Üzeyir
Hacıbəylinin Ev-Muzeyinin rəhbəri kimi
fəaliyyətində,bəstəkarolaraqyaradıcılı-
ğındatükənməzgüc,yeni-yeninailiyyət-
lərvəmöhkəmcansağlığıarzulayırıq.

Ay tən Hey də ro va

Musiqiçi, bəstəkar, tədqiqatçı 
Sər dar Fə rə co vun 65 il lik yu bi le yi nə
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Pro fes sor Məm mə də li Hü-
sey nov dün ya əhə miy yət li 
təd qi qat la rı ilə ar xeolo gi ya 
el mi ni zən gin ləş di rib. Bu fi kir 
5-6 de kabr da Ba kı Döv lət 
Uni ver si te tin də (BDU) gör kəm-
li ali min 100 il lik yu bi le yi nə 
həsr edil miş “Məm mə də li 
Hü sey no vun Daş döv rü ar-
xeolo gi ya sı na ver di yi töh fə lər” 
möv zu sun da bey nəl xalq el mi 
konf rans da vur ğu la nıb.

BDU-nun təd ri sin təş ki li və 
tə lim tex no lo gi ya la rı üz rə pro-
rek to ru Fər da İma nov bil di rib ki, 
Azər bay can ar xeolo gi ya el min də 
pa leolit mək tə bi nin ba ni si ta rix 
elm lə ri dok to ru, pro fes sor Məm-
mə də li Hü sey no vun ar xeolo gi ya 
el mi nin in ki şa fın da əvəz siz xid-
mət lə ri olub. 1953-cü il də Məm-

mə də li Hü sey no vun 
iş ti ra kı ilə Qa zax ra yo-
nun da kı Dam cı lı ma ğa-
ra sın da Azər bay can da 
ilk qə dim Daş döv rü dü-
şər gə si aş kar la nıb.

Onun ən mü hüm el mi 
nailiy yət lə rin dən bi ri Qa-
ra bağ da, Qu ru çay də-
rə si nin Tuğ çö kək li yin də 
yer lə şən, zən gin st ra tiq-
ra fi  ya ya ma lik uni kal Azıx 
Pa leolit ma ğa ra dü şər gə-
si ni dün ya ar xeolo gi ya sı nın qı zıl 
fon du na da xil et mə si dir. Bu ar-
xeolo ji abi də si vi li za si ya nın ən qə-
dim məs kən lə rin dən bi ri nin məhz 
Azər bay can ol du ğu nu is bat la yır. 
Alim hə min təd qi qat la ra əsas la-
na raq Azər bay ca nın, bü töv lük də 
Qaf qa zın bə şə riy yə tin for ma laş-
ma xə ri tə sin də yer al dı ğı nı, 1,2 
mil yon il və da ha əv vəl Azıx ma-
ğa ra dü şər gə sin də ib ti dai in san-
la rın “ho mo erec tus” (dik ye ri yən 
adam) tip li nü ma yən də lə ri nin ya-
şa dı ğı nı sü but edib. 

Gör kəm li alim 1976-1992-ci il-
lər də Ar xeolo gi ya və et noq ra fi  ya 
ka fed ra sı na rəh bər lik et mək lə 
BDU-da ar xeolo gi ya el mi nin in-
ki şa fı na da töh fə lər ve rib. Məm-
mə də li Hü sey no vun BDU-nun 
Ta rix fa kül tə sin də təş kil et di yi 
Ar xeolo gi ya və et noq ra fi  ya mu-

ze yi nin eks po nat la rı Daş döv-
rün dən Or ta əsr lə rə dək ge niş 
xro no lo ji çər çi və də ar xeolo ji ma-
te rial lar dan, müx tə lif tə yi nat lı et-
noq ra fi k nü mu nə lər dən iba rət dir.

Ta rix fa kül tə si nin de ka nı İb ra-
him Zey na lov mə ru zə sin də qeyd 
edib ki, Məm mə də li Hü sey no-
vun təd qi qat la rı Qa zax-Gən cə 
və Qa ra bağ böl gə lə ri nin Daş 
döv rü dü şər gə lə ri ilə məh dud-
laş mır. Onun 30 ilə dək rəh bər-
lik et di yi eks pe di si ya res pub li-
ka mız da ha zır da möv cud olan 
Pa leolit dü şər gə lə ri nin xə ri tə si ni 
müəy yən ləş di rib. O, Azər bay can 
ta ri xi nin xro no lo ji çər çi və si nin 2 
mil yon il lə öl çül dü yü nü tək zi be-
dil məz fakt lar la sü but edib.

Konf rans da aka de mik Ya-
qub Mah mu dov, Ar xeolo gi ya, 
Et no qra fi  ya və Ant ro po lo gi ya 

İns ti tu tu nun Daş döv rü 
şö bə si nin mü di ri Əsə-
dul la Cə fə rov, ins ti tu tun 
apa rı cı el mi iş çi si Azad 
Zey na lov, Gür cüs ta nın 
İl ya Döv lət Uni ver si te ti-
nin Ar xeolo ji Təd qi qat lar 
Mər kə zi nin di rek to ru Ni-
ko loz Zu şab ra miş vi li nin 
mə ru zə lə ri din lə ni lib.

Xalq şairi Nə ri man 
Hə sən za də, ali min qı zı 
Rə hi lə Ba ba ye va Məm-

mə də li Hü sey nov la bağ lı xa ti rə-
lə ri ni bö lü şüb lər.

Konf ran sın ikin ci gü nü Azər-
bay can, ABŞ, Ya po ni ya, Al-
ma ni ya, Gür cüs tan və Qa za-
xıs tan dan alim lə rin mə ru zə lə ri 
din lə ni lib. “Pro fes sor Məm mə-
də li Hü sey no vun el mi ir si”, “Daş 
döv rü ar xeolo gi ya sı”, “Qaf qa zın 
geoar xeolo gi ya sı”, “Azər bay-
ca nın Daş döv rü ar xeolo gi ya-
sı nın nə zə ri mə sə lə lə ri”, “İş ğal-
dan azad edi lən əra zi lə rin ta ri xi, 
mad di mə də niy yət abi də lə ri və 
on la rın bər pa sı mə sə lə si” möv-
zu la rın da mü za ki rə lər apa rı lıb.

Qeyd edək ki, Məm mə də li Hü-
sey no vun 100 il lik yu bi le yi mü-
na si bə ti lə BDU-nun Ta rix fa kül-
tə si tə rə fi n dən onun el mi mə qa lə 
və mo noq ra fi  ya la rı top la na raq iki 
cild də çap edi lib.

XIX yü zil li yin ikin ci ya rı sın da 
Av ro pa öl kə lə rin dən teatr 
trup pa la rı nın da vam lı şə kil də 
Tif li sə qast rol sə fər lə ri şə hər-
də mə də ni mü hi tin can lan-
ma sı na mü hüm tə sir gös tə rir. 
Bu mə də ni oya nış şə hər də 
Azər bay can teat rı nın da 
tə şək kü lü nə yol açır. Hə min 
dövr də teatr alə mi nə atı lan 
ilk azər bay can lı akt ri sa lar dan 
bi ri Göv hər Qa zı ye va olub. 
Ta nın mış akt ri sa nı ana dan ol-
ma sı nın 135 il li yi mü na si bə ti lə 
ya da sal dıq. 

Göv hər Əh məd qı zı Qa zı ye-
va 1887-ci il də Tifl  is şə hə rin də 
zi ya lı ailə də dün ya ya göz açıb. 
Göv hər rus mək tə bin də təh sil 
alır. Son ra Nə cib Qız lar İns ti tu-
tu na da xil olur. Hə min il lər də şə-
hər də fəaliy yət gös tə rən Gür cü 
Za də gan Teat rı özü nün ən par-
laq döv rü nü ya şa yır dı. Teatr da 
hə vəs kar azər bay can lı akt ri sa 
və akt yor lar da tez-tez ta ma-
şa lar gös tə rir di. Çox keç mir bu 
teat rın nəz din də Mir zə Əli Ab-
ba so vun rəh bər lik et di yi “Dram 
cə miy yə ti”, Hə bib bəy Kö çər-
lins ki nin baş çı lıq et di yi “Səadət” 
ad lı Azər bay can teatr trup pa la rı 
ya ra dı lır. Hər iki trup pa şə hər də 
yax şı ad-san qa za nır.  

Səh nə sə nə ti nə ma raq gös-
tə rən Göv hər Qa zı ye va hər iki 
trup pa nın ta ma şa la rın da uğur la 
çı xış edir. O, ilk də fə 1910-cu il 
okt yab rın 9-da Nə cəf bəy Və zi-
ro vun “Mü si bə ti-Fəx rəd din” fa-
ciəsi nin ta ma şa sın da səh nə yə 
çı xır. Hə min il okt yab rın 30-da 
“Səadət” trup pa sı Şəm səd din 
Sa mi nin “Ga ve yi-ahən gə” (“Də-
mir çi Ga və”) pye si ni ta ma şa ya 

ha zır la yır. Ga və ro lun da Sul ta-
nov, Fər had ro lun da Mir Sey fəd-
din Kir man şah lı, Xub çöhr ob ra-
zın da isə Göv hər Qa zı ye va çı xış 
edir. Bir-bi ri nin ar dın ca oy na dı ğı 
uğur lu rol lar ona qı sa müd dət də 
şöh rət gə ti rir. Onun akt ri sa mə-
ha rə ti Tifl  i sin hü dud la rı nı aşır, 
Ba kı qə zet lə rin də haq qın da mə-
qa lə lər dərc olu nur. “Ni cat” cə-
miy yə ti bu ta nın mış sə nət ka rı bir 
müd dət son ra Ba kı ya də vət edir.

Araş dır ma lar dan mə lum olur 
ki, Göv hər Qa zı ye va nın re per-
tuarı ge niş və əha tə li olub. O, 
Hen rix Hey ne nin “Əl mən sur”, 
Lox ma no vun “Na po leonun və-
fa tı”, Na miq Ka ma lın “Qa ra 
bə la” əsər lə ri ilə ya na şı, Azər-
bay can dra ma turq la rı nın ta ma-
şa la rın da da oy na yır. Nə ri man 
Nə ri ma no vun “Na dir şah” pye-
sin də Gül ca han, Əb dür rə him 

bəy Haq ver di ye vin “Pə ri ca du” 
ta ma şa sın da Ha fi  zə, “Bəxt siz 
ca van” fa ciəsin də Meh ri xa nım, 
Zül fü qar Ha cı bə yo vun “Ev liy kən 
su bay” əsə rin də Pə ri zad rol la rı nı 
sə nət kar lıq la ya ra dır. Üze yir Ha-
cı bəy li nin “O ol ma sın, bu ol sun” 
mu si qi li ko me di ya sın da Gül naz, 
“Ley li və Məc nun” ope ra sın da 
Ley li rol la rı nın ifa çı sı olan Göv-
hər Qa zı ye va bu ob raz la rı özü-
nə məx sus şə kil də can lan dı ra 
bi lib.

1911-ci il ma yın 26-sı və 30-da 
Tifl  is şə hə rin də akt ri sa nın be-
ne fi  si ke çi ri lir. Ge cə də ilk də fə 
Zül fü qar Ha cı bə yo vun “On bir 
yaş lı ar vad” pye si nin ta ma şa sı 
gös tə ri lir. An caq onun ta ma şa da 
oy na ma sı na ma neə tö rə dir lər. 
Adı nı da qo yur lar ki, mü səl man 
qa dı nın səh nə yə çıx ma sı ca hil 
adam la rı na ra hat edir. Din xa-
dim lə ri də onun səh nə fəaliy yə-
ti nin əley hi nə olur lar.

Göv hər Qa zı ye va Azər bay can 
teatr səh nə si nin Hü seyn Ərəb-
lins ki, Mir zəağa Əli yev, Hü seyn-
qu lu Sa rabs ki, Mir Sey fəd din 
Kir man şah lı və baş qa gör kəm li 
si ma la rı ilə tə rəf-mü qa bil olub. 
Onun M.Əli yev lə əmək daş lı ğı 
ilk də fə Tifl  is də “Əl li ya şın da ca-
van” ta ma şa sın da olur. İrə van 
şə hə rin də isə on lar da ha bö yük 
uğur la ra im za atır lar. M.Əli yev lə 
G.Qa zı ye va nın sə nət dost lu ğu 
son ra lar mə həb bə tə çev ri lir. On-
lar 1912-ci il də ailə hə ya tı qu rur 
və Ba kı ya kö çür lər. Bu, G.Qa zı-
ye va nın ikin ci ni ka hı idi. Bi rin ci 

ərin dən İs ma yıl ad lı oğ lu var dı. 
La kin ev lə nən dən son ra M.Əli-
yev hə yat yol da şı nın səh nə də 
çı xış et mə si nə ica zə ver mir. Be-
lə olan hal da on lar ay rıl ma lı olur-
lar.

Çar hö ku mə ti or qan la rı nın fi t-
nə kar lı ğı nə ti cə sin də M.Əli yev 
hə min il Həş tər xa na sür gün olu-
nur. G.Qa zı ye va isə 1913-cü il də 
Pol şa ya ge dir. Var şa va da Tibb 
Mək tə bi nə da xil olur. 1915-ci il-
də ma ma lıq üz rə bu təh sil müəs-
si sə si ni mü vəff  ə qiy yət lə ba şa 
vu rur və Ba kı ya qa yı dır. Hə min 
il “Bə si rət” qə ze ti G.Qa zı ye va nın 
tibb sa hə sin də fəaliy yə tə baş la-
ma sı haq qın da bir elan ve rir.

Bir müd dət son ra Göv hər xa-
nım üçün cü də fə ailə hə ya tı qu-
rur və bir da ha səh nə yə çıx mır. 
Akt yor və re jis sor Mir Sey fəd din 
Kir man şah lı nın təh ri ki ilə o, İra-
na ge dir. Uzun ay rı lıq dan son ra 
1937-ci il də bir ne çə gün lü yə Ba-
kı ya gə lir. Keç miş səh nə yol daş-
la rı onu təm tə raq la qar şı la yır lar. 
Hət ta teatr da şə rə fi  nə qə bul da 
təş kil edir lər. O, Cə fər Cab bar lı-
nın “Al maz” pye si nin ta ma şa sı-
na ba xır. Ta ma şa və qə bul gü nü 
qey ri-adi bir ha di sə baş ve rir. 
Göv hər xa nım on beş il üzü nü 
gör mə di yi oğ lu İs ma yı lı ta pır. 
Bö yük se vinc his si ke çi rən ana 
ha mı ya hə diy yə pay la yır...

İlk teatr akt ri sa la rı mız dan olan 
Göv hər Qa zı ye va 1960-cı il də Cə-
nu bi  Azər bay can da haqq dün ya-
sı na qo vu şub.  

Savalan Fərəcov

Əvvəl səhnəni, sonra
tibb sahəsini seçmişdi...

Azərbaycan və Başqırdıstan arxeoloqları
əməkdaşlıq edəcək

AMEA-nın Ar xeolo gi ya, Et noq ra fi ya və 
Ant ro po lo gi ya İns ti tu tu nun baş di rek to ru 
pro fes sor Ab bas Se yi dov 3-4 de kabr ta rix-
lə rin də Ru si ya Fe de ra si ya sı Baş qır dıs tan 
Res pub li ka sı nın Ufa şə hə rin də ke çi ri lən 
“Or ta əsr lər Av ra si ya sı nın kö çə ri si vi li za si-
ya la rı” (2-ci “Mə ci dov oxu la rı”) bey nəl xalq 
el mi-prak tik konf ran sın da iş ti rak edib.

Baş qır dıs ta nın ta nın mış 
ar xeolo qu, aka de mik Ni yaz 
Mə ci do vun (1933-2015) xa ti-
rə si nə həsr olu nan konf ran sa 
Ru si ya, Öz bə kis tan, Azər-
bay can, Qa za xıs tan və Mon-
qo lus tan dan alim lər qa tı lıb lar. 
Ar xeolo gi ya, Et noq ra fi  ya və 
Ant ro po lo gi ya İns ti tu tu nun 
baş di rek to ru konf rans da çı-
xış edib.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, 
konf rans iş ti rak çı la rı ön cə 
Ufa şə hə rin dən təx mi nən 
400 km mə sa fə də ib ti dai 
in san məs kə ni olan Şul qan-
Taş ma ğa ra sın da və hə min əra zi də bu ilin 
iyul ayın da açıl mış müasir tip li mu zey də 
olub lar. Ma ğa ra nın içə ri si nə uza nan yol la-
rın uzun lu ğu 3 km-dən ar tıq dır. Şul qan ça yı 
ma ğa ra nın al tın dan ke çə rək onun gi riş his-
sə sin də ye ni dən tor paq üzə ri nə çı xır.

Qo naq lar Baş qır dıs ta nın Mil li Ta rix Mu-
ze yi, Ar xeolo gi ya və Et noq ra fi  ya Mu ze yi 
ilə də ta nış olub, məş hur baş qırd şairi 
Sa la vat Yu la ye vin abi də si ni zi ya rət edib-
lər.

A.Se yi dov üzə ri əl işi ilə bə zə di lən Azər-
bay can bay ra ğı nın ki çik ma ke ti ni konf-
ran sın təş ki lat çı la rı na hə diy yə edib, yer li 

te le vi zi ya və in for ma si ya agent lik lə ri nə mü-
sa hi bə ve rib.

Təd bir çər çi və sin də Baş qır dıs tan ar-
xeoloq la rı nın Azər bay can da, Azər bay can 
ar xeoloq la rı nın isə Baş qır dıs tan da təd qi-
qat apar ma sı üçün il kin ra zı lı ğa gə li nib.

Davamlı inkişafı
hədə� əyən sahə 

ATMU-da “Yaşıl iqtisadiyyat” 
kitabının təqdimatı

Azər bay can Tu rizm və Me nec ment Uni ver-
si te tin də (AT MU) Biz nes ida rə çi li yi fa kül tə si 
və İq ti sa di İs la hat la rın Təh li li və Kom mu ni-
ka sı ya Mər kə zi nin (İİTKM) bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Ya şıl iq ti sa diy yat” ki ta bı nın təq di ma tı 
olub.

Təd bir də çı xış edən AT MU-nun rek to ru 
İlham Mə də tov “Ya şıl iq ti sa diy yat” ki ta bı-
nın məhz bu təh sil oca ğın da təq di ma tın dan 
məm nun lu ğu nu bil di rib.

İİTKM-in ic ra çı di rek to ru nun müavi ni Ra mil 
Hü seyn ya şıl iq ti sa diy ya tın müasir döv rün ən 
bö yük prob lem lə rin dən ol du ğu nu söy lə yib. O, 
dün ya alim lə ri tə rə fi n dən bu is ti qa mə tə ma ra-
ğın gün dən-gü nə art dı ğı nı qeyd edə rək, eko-
lo ji risk lə ri və ça tış maz lıq la rı azal dan ya şıl 
iq ti sa diy ya tı da vam lı in ki şa fı hə dəfl  ə yən sa hə 
priz ma sın dan də yər lən di rib.

İİTKM-in de par ta ment rəh bə ri Rə şad Hü-
sey nov al ter na tiv ener ji mən bə lə ri nin növ lə ri, 
al ter na tiv ener ji dən is ti fa də yə ke çi din so sial-
iq ti sa di fay da la rı, AT MU-nun İq ti sa diy yat ka-
fed ra sı nın mü di ri Sə ki nə Ha cı ye va ya şıl ma liy-
yə məh su lu və xid mət lə ri, pə ra kən də ma liy yə 
və ya şıl in ves ti si ya lar ba rə də da nı şıb lar.

Məmmədəli Hüseynovun Daş dövrü 
arxeologiyasına verdiyi töhfələr 
Görkəmli arxeoloqun 100 illiyinə həsr edilmiş elmi konfrans

Sənətşünas alim Toğrul Əfəndiyev
vəfat edib

Əmək dar mə də niy yət iş çi si, 
sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok-
to ru, Azər bay can Mil li İn cə sə nət 
Mu ze yi El mi araş dır ma lar şö bə-
si nin mü di ri Toğ rul Əfən di yev 6 
de kabr 2022-ci il də, 62 ya şın da 
və fat edib.

Toğ rul Əfən di yev 1 yan var 
1960-cı il də Ba kı da ta nın mış 
sə nət şü nas alim, aka de mik 
Ra sim Əfən di ye vin ailə sin də 
ana dan olub. 1982-ci il də Azər-
bay can Döv lət Uni ver si te ti nin 
(in di ki BDU) Ta rix fa kül tə si ni bi-

ti rib. 1982-1988-ci il lər də Mə də niy yət Na zir li yi nəz din də Mu zey 
Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi Bər pa Mər kə zin də El mi 
araş dır ma lar şö bə si nin mü di ri və zi fə sin də ça lı şıb. 

1986-cı il də “Azər bay can in cə sə nə tin də təs vi ri mo tiv lər (VII-XV 
yü zil lik lər)” möv zu sun da na mi zəd lik dis ser ta si ya sı (fəl sə fə dok tor-
lu ğu) mü da fi ə edən T.Əfən di yev çox say lı el mi mə qa lə lə rin müəl-
li fi , Azər bay can  mə də niy yət və in cə sə nə ti ni bey nəl xalq are na da 
təm sil edən bir sı ra sər gi, fes ti val və təq di mat la rın tə şəb büs ka rı, 
təş ki lat çı sı və iş ti rak çı sı olub. O, Azər bay can kə la ğa yı sə nə ti nin 
UNES CO-da “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 lın ma sı üçün no mi na si ya fay lı nın ha zır lan ma-
sın da ya xın dan iş ti rak edib.

Toğ rul Əfən di yev 2017-ci il də döv lət baş çı sı nın mü va fi q sə rən-
ca mı ilə “Əmək dar mə də niy yət iş çi si” fəx ri adı na la yiq gö rü lüb. 
Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz vü idi.

Al lah rəh mət elə sin.

“Mənim 60, özünün 30 yaşını
qeyd etməyi arzulayırdı...”

Öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü uğ run da ca nı nı fə da edən 
Və tən oğul la rı xal qı mı za də yə ri söz lə ifa-

də edi lə bil mə yən əbə di qü rur mi ras 
qo yub lar. Bu mi ras nə sil dən-nəs lə 

ke çə rək şan lı Zə fə ri mi zin müəl lif lə ri 
olan qəh rə man hərb çi lə ri mi zin adı-
nı ya şa da caq. 

44 gün lük Və tən mü ha ri bə si şə hid lə rin dən da ha bi ri ni ta nıt-
maq is tə yi rik: ki çik ça vuş Anar Uma rov. 

Anar Mə həm məd oğ lu Uma rov 12 may 1991-ci il də Yev-
lax şə hə rin də ana dan olub. Yev lax şə hər Ş.Qur ba nov adı na 
8 nöm rə li tam or ta mək təb də təh sil alıb. 2009-cu il də or ta 

mək tə bi bi ti rib, Ağs ta fa ra yo nun da kı 
N say lı hər bi his sə də xid mət ke çib. 
2014-cü il dən isə müd dət dən ar-
tıq hə qi qi hər bi xid mət qul luq çu su 

ola raq Yev lax və Go ran boy ra-
yon la rın da kı hər bi 
his sə lər də xid mə ti-
ni da vam et di rib. 

2020-ci il sent yab rın 27-
də baş la nan Və tən mü ha ri bə-

sin də di gər igid oğul la rı mız 
ki mi Anar da ön cəb hə də 

dö yüş lə rə qa tı lır. 
Yer al dı ğı dö yüş-
çü qru pu tə rə fi n-
dən Mu rov dağ 
i s  t i  q a  m ə  t i n  d ə 
düş mə nin xey-
li say da tex ni ka 
və can lı qüv və si 
məhv edi lir. Anar 
okt yab rın 30-da 
Mu rov dağ uğ run-

da ge dən ağır dö yüş lə rin bi rin də şə ha də tə yük sə lir.
Və tən mü ha ri bə si za ma nı Ana rın ön xət də xid mət et di yi ni ailə 

üzv lə ri onun şə hid ol ma sın dan son ra öy rə nib lər. Şə hi din ata sı 
Mə həm məd Uma rov dö yüş yol daş la rı nın Anar haq qın da de dik lə-
ri nin di lə gə ti rir: “Hər za man ön də ge dib, ölü mün gö zü nə dik ba-
xıb. Ailə li olan dö yüş çü yol daş la rı nı qo ru ma ğa ça lı şıb. De yir miş 
ki, siz ailə li si niz, mən su ba yam, qo yun irə li də mən olum...”. 

Ata sı de yir ki, Anar Və tə ni nə bağ lı ol du ğu ki mi, ailə si nə də bağ-
lı idi. Diq qət cil, meh ri ban, qay ğı keş idi. İş lə di yi müd dət də evə 
tez-tez gə lə bil mə sə də, daim te le fon la əla qə sax la yar, hal-əh val 
tu tar dı. Ar zu la yır dı ki, 2021-ci il də mə nim 60 ya şı mı, özü nün 30 
ya şı nı təm tə raq lı qeyd edək. Qis mət ol ma dı. Da yı sı I Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin də qa zi ol muş du. Anar uşaq yaş la rın dan düş mə nə 
nif rət bəs lə yir, qi sas ar zu su ilə ya şa yır dı. Ar zu su na çat dı. Al lah 
rəh mət elə sin”. 

Şə hi din ana sı Tə ra nə Uma ro va: “Anar ba la ca idi, qon şu nun 
oğ lu əs gər lik dən qa yıt mış dı. Onun la bir gə gö zay dın lı ğı na get dik. 
Anar oğ lan dan so ruş du ki, sən əs gər lik də nə edir din? Qon şu onu 
ba şa sal maq üçün de di ki, düş mən lə ri öl dü rür düm. Anar bu nu eşi-
dən ki mi “Mən də bö yü yüb bir gün əs gər ola ca ğam, düş mən lə ri 
öl dü rə cə yəm” de di...”. 

Tə ra nə xa nım bil di rir ki, Anar sa kit uşaq olub, onu heç vaxt in-
cit mə yib: “Ata sın dan çə ki nər, hər sö zü nü-sir ri ni mə nim lə bö lü şər-
di. Hə mi şə de yir di ki, mə nim lə fəxr edə cək si niz, elə də ol du. İn di 
tək cə biz lər de yil, xal qı mız onun la fəxr edir”.

Anar Uma rov no yab rın 2-də Yev lax şə hər Şə hid lər xi ya ba nın da 
tor pa ğa tap şı rı lıb. Öl kə baş çı sı nın mü va fi q sə rən cam la rı ilə ölü-
mün dən son ra “Və tən uğ run da”, “Cə sur dö yüş çü” və “Su qo vu şa-
nın azad olun ma sı na gö rə” me dal la rı ilə təl tif olu nub. 

Ru hu şad ol sun.
Nurəddin

Öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü uğ run da ca nı nı fə da edən 
Və tən oğul la rı xal qı mı za də yə ri söz lə ifa-

də edi lə bil mə yən əbə di qü rur mi ras 
qo yub lar. Bu mi ras nə sil dən-nəs lə 

ke çə rək şan lı Zə fə ri mi zin müəl lif lə ri 
olan qəh rə man hərb çi lə ri mi zin adı-
nı ya şa da caq. 

44 gün lük Və tən mü ha ri bə si şə hid lə rin dən da ha bi ri ni ta nıt-
maq is tə yi rik: ki çik ça vuş Anar Uma rov. 

Anar Mə həm məd oğ lu Uma rov 12 may 1991-ci il də Yev-
lax şə hə rin də ana dan olub. Yev lax şə hər Ş.Qur ba nov adı na 
8 nöm rə li tam or ta mək təb də təh sil alıb. 2009-cu il də or ta 

mək tə bi bi ti rib, Ağs ta fa ra yo nun da kı 
N say lı hər bi his sə də xid mət ke çib. 
2014-cü il dən isə müd dət dən ar-
tıq hə qi qi hər bi xid mət qul luq çu su 

ola raq Yev lax və Go ran boy ra-
yon la rın da kı hər bi 
his sə lər də xid mə ti-
ni da vam et di rib. 

2020-ci il sent yab rın 27-
də baş la nan Və tən mü ha ri bə-

sin də di gər igid oğul la rı mız 
ki mi Anar da ön cəb hə də 

Fikrət Əmirovun yubileyi münasibətilə
daha bir konsert ADPU-da təşkil olunub

Azər bay can Döv lət Pe da qo ji Uni ver si te ti nin (AD PU) İn cə sə nət 
və fi zi ki tər bi yə fa kül tə sin də mu si qi müəl lim li yi ix ti sa sın da təh-
sil alan tə lə bə lə rin iş ti ra kı ilə gör kəm li Azər bay can bəs tə ka rı, 
Döv lət mü ka fat la rı laureatı Fik rət Əmi ro vun (1922-1984) 100 
il li yi mü na si bə ti lə kon sert proq ra mı təş kil edi lib.

AD PU-nun Mu si qi və onun təd ri si tex no lo gi ya sı ka fed ra sı nın 
mü di ri pro fes sor Zem fi  ra Ab dul la ye va mil li mu si qi ta ri xi nə par laq 
sə hi fə lər yaz mış sə nət ka rın ya ra dı cı lı ğı haq qın da mə lu mat ve rib.

Kon sert də bəs tə ka rın for te piano mu si qi si və di gər inst ru men-
tal əsər lə ri, “Se vil” ope ra sın dan, “Min bir ge cə” ba le tin dən par ça-
lar, dram ta ma şa la rı na və ki no fi lm lə rə yaz dı ğı mu si qi nü mu nə lə ri 
səs lən di ri lib.

Proq ram Fik rət Əmi ro vun “Od lar öl kə si” mah nı sı nın sə da la rı ilə 
ye kun la şıb.
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10 de kabr 1916 – Əmək dar ar tist Fi ru zə Xan lar qı zı Bə dir bəy-
li (1916-1992) Şəm kir ra yo nu nun Mo rul kən din də do ğu lub. Gən cə 
Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub.

10 de kabr 1918 – Xalq ar tis ti, ta nın mış ope ra mü ğən ni si Gül xar 
İb ra him qı zı Hə sə no va (1918 – 30.3.2005) Şəm kir ra yo nun da ana-
dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da səh nə fəaliy yə ti nə baş la yıb. 
1942-1980-ci il lər də Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, 
fi lm lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da çə ki lib.

10 de kabr 1924 – Xalq şairi, dra ma turq, Döv lət mü ka fat la rı 
laureatı Nə bi Xəz ri (Nə bi Ələk bər oğ lu Ba ba yev; 1924 – 15.1.2007) 
Ba kı nın Xır da lan qə sə bə sin də do ğu lub. Ki tab la rı: “İl lər və sa hil lər”, 
“Ul duz kar va nı”, “Ağ şim şək lər” və s. “Mir zə Şə fi  Va zeh”, “Tor pa ğa 
san cı lan qı lınc” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir. Res pub li ka Te le vi zi ya və 
Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə si nin səd ri olub.

10 de kabr 1935 – Əmək dar rəs sam, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Fik rət Ba ğır oğ lu Ba ğı rov (1935-1996) ana dan olub. “Azər bay can-
fi lm”də ki no rəs sa mı iş lə yib. Bə dii tər ti bat ver di yi fi lm lər: “Şə rik li çö-
rək”, “Hə yat bi zi sı na yır”, “İs tin taq”, “Gül lə lən mə tə xi rə sa lı nır!” və s.

10 de kabr 1996 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair, dra ma turq 
İs gən dər Coş qun (İs gən dər Mə həm məd oğ lu Hüm mə tov; 1927-
1996) və fat edib. “Gə mi də söh bət”, “Qı ğıl cım lar”, “Nəğ mə do lu 
ürək” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

11 de kabr 1918 – Xalq ya zı çı sı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Bay ram 
Sal man oğ lu Bay ra mov (1918 – 9.11.1994) Ağ dam ra yo nu nun Şı-
xa vənd kən din də ana dan olub. “Yar paq lar”, “Ara kəs mə lər”, “Kar van 
yo lu”, “Tək pa lı dın köl gə si”, “Cı dır dü zü” və s. ro man la rın müəl li fi  dir. 
“Mən ki gö zəl de yil dim”, “Fi rən giz”, “Onun bə la lı sev gi si” fi lm lə ri nin 
sse na ri si ni ya zıb.

11 de kabr 1933 – Gör kəm li ya zı çı-dra ma turq, pub li sist Əb dür-
rə him bəy Əsəd bəy oğ lu Haq ver di yev (17.5.1870 – 1933) və fat 
edib. “Da ğı lan ti faq”, “Bəxt siz ca van”, “Pə ri ca du” və s. pyes lə rin 
müəl li fi  dir.

11 de kabr 1972 – Əmək dar ar tist Müx lis Sa bir oğ lu Cə ni za də 
(26.11.1928 – 1972) və fat edib. “Də li Kür”, “Ye nil məz ba tal yon” və 
s. fi lm lər də çə ki lib, fi lm lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib.

11 de kabr 2002 – Mosk va da, İt ti faq lar Evi nin Sü tun lu sa lo nun-
da Azər bay can və Ru si ya in cə sə nət us ta la rı nın iş ti ra kı ilə gör kəm li 
bəs tə kar lar Fik rət Əmi ro vun 80, Ni ya zi nin 90 il li yi nə həsr olun muş 
kon sert ke çi ri lib.

12 de kabr 1926 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Aşıq Pə nah (Əli pə-
nah Ələs gər oğ lu Pə na hov; 1926 – 26.8.1978) Sal yan ra yo nun da 
do ğu lub. Sal yan Dram Teat rın da ça lı şıb. “Kür” aşıq lar an samb lı nı 
ya ra dıb. 

12 de kabr 1927 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Alp Mə cid oğ lu 
Ağa mi rov (1927-2000) ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sın da 
baş re dak tor iş lə yib.

12 de kabr 1931 – Ta nın mış akt yor Tə lət Əliağa oğ lu Rəh ma nov 
(1931 – 13.11.1995) Ba kı da ana dan olub. “Ar şın mal alan” (1965), 
“Qa yı na na”, “Ki şi sö zü” və s. fi lm lər də çə ki lib.

12 de kabr 1936 – Əmək dar rəs sam Qüd rət Ha cı bəy oğ lu Məm-
mə dov (1936 – 20.2.2021) Şə ki şə hə rin də ana dan olub. Uzun il lər 
Şə ki Döv lət Dram Teat rı nın baş rəs sa mı iş lə yib.

12 de kabr 1937 – Şair, tər cü mə çi Əhəd Mux tar (Əhə dul la Mux tar 
oğ lu Qən bə rov; 1937 – 23.5.1998) As ta ra ra yo nu nun Ka ka los kən-
din də ana dan olub. Rus, öz bək, qa zax, türk mən şair və ya zı çı la rı-
nın əsər lə ri ni Azər bay can di li nə çe vi rib.

12 de kabr 1939 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor Fik rət 
Ba la ğa oğ lu Əli yev (1939-2016) Ba kı da ana dan olub. “Ba la da da şın 
ilk mə həb bə ti”, “Qı zıl uçu rum”, “Yu xu”, “Axı rın cı da ya na caq”, “Ölüm 
növ bə si” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib.

12 de kabr 2002 – Xalq şairi Ca bir Nov ruz (Ca bir Mir zə bəy oğ lu 
Nov ru zov, 12.3.1933 – 2002) və fat edib. Şeir lə ri nə po pul yar mah-
nı lar (“Ca van lı ğım”, “Ey hə yat, sən nə qə ri bə sən”, “Tə lə bə lik il lə ri” 
və s.) bəs tə lə nib. 

12 de kabr 2007 – Xalq ya zı çı sı Hü seyn Ab bas oğ lu Ab bas za də 
(22.11.1922 – 2007) və fat edib. Əsər lə ri: “Ge ne ral”, “Bu rul ğan lar”, 
“Lə pə dö yən də” və s.

13 de kabr 1929 – Şərq şü nas alim, pro fes sor Sa leh Əli yev (1929 
– 21.11.2006) Gən cə də ana dan olub. Ru si ya EA-nın Şərq şü nas-
lıq İns ti tu tun da ça lı şıb. Cə nu bi Azər bay can ta ri xi üz rə təd qi qat la-
rın müəl li fi  dir. Mosk va da “Ocaq” Mə də niy yət Cə miy yə ti nin rəh bə ri 
olub.

13 de kabr 1937 – Əmək dar me mar Ab bas Ab bas oğ lu Ələs gə rov 
(1937 – 18.2.2018) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Me mar lar İt ti fa qı-
nın, Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si nin səd ri olub.

Dünya
10 de kabr 1821 – Rus şairi, ya zı çı və pub li sist Ni ko lay Alek se ye-

viç Nek ra sov (1821 - 8.1.1878) ana dan olub. “Ru si ya da kim yax şı 
ya şa yır”, “Rus qa dın la rı”, “Şax ta, Qır mı zı bu run”, “Kənd li uşaq la rı” 
və s. poema la rın müəl li fi  dir.

10 de kabr 1890 – Baş qırd şərq şü na sı və tür ko lo qu, fi  lo sof, ic ti-
mai-si ya si xa dim Əh məd Zə ki Va li di To ğan (1890 – 28.7.1970, Tür-
ki yə) ana dan olub.

11 de kabr 1803 – Fran sız bəs tə ka rı Hek tor Ber lioz (Louis-Hec tor 
Ber lioz; 1803 – 8.3.1869) ana dan olub. Əsər lə ri: “Fan tas tik sim fo ni-
ya”, “Ben ve nu to”, “Çel li ni” ope ra la rı və s.

11 de kabr 1890 – Ar gen ti na mü ğən ni si, akt yor, tan qo rəq qa sı 
Kar los Qar del (Car los Gar del; 1890-1935) ana dan olub. Onun şə-
rə fi  nə 11 de kabr bir sı ra öl kə lər də “Bey nəl xalq tan qo gü nü” ki mi 
qeyd olu nur.

11 de kabr 1913 – Fran sız akt yo ru, rəs sam, hey kəl tə raş Jan Ma-
re (Jan Alf red Vil len-Ma re; 1913 – 8.11.1998) ana dan olub. “Bə yaz 
ge cə lər”, “Qraf Mon te-Kris to”, “Pa ri sin sir lə ri”, “Də mir mas ka” və s. 
fi lm lər də yad da qa lan rol lar ya ra dıb.

11 de kabr 1918 – Rus ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa-
tı (1970) laureatı Alek sandr İsa ye viç Sol je nit sın (1918 – 3.8.2008) 
ana dan olub. 1945-1953-cü il lər də həbs də, son ra Si bir də sür gün də 
olub. 1973-cü il də SS Rİ-dən de por ta si ya olu nub, ABŞ-da ya şa yıb, 
1994-də Ru si ya ya qa yı dıb. “Xər çəng kor pu su”, “Bi rin ci dairə də”, 
“Qır mı zı tə kər” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

11 de kabr 1930 – Fran sız akt yo ru, re jis sor Jan-Lui Tre ti nian 
(Jean-Louis Trin tig nant; 1930 – 17.6.2022) ana dan olub. Baş ro lu 
oy na dı ğı “Ki şi və qa dın” fi l mi (1966) iki də fə “Os kar” alıb. 

12 de kabr 1821 – Fran sız ya zı çı sı Qus tav Flo ber (Gus ta ve Flau-
bert; 1821 – 8.5.1880) ana dan olub. “Ma dam Bo va ri”, “Sa lam bo”, 
“Hiss lə rin tər bi yə si” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

12 de kabr 1863 – Nor veç rəs sa mı Ed vard Munk (Ed vard Munch; 
1863-1944) ana dan olub.

12 de kabr 1915 – Ame ri ka lı mü ğən ni, akt yor Frenk Si nat ra 
(Fran cis Al bert Si nat ra; 1915 – 14.5.1998) ana dan olub.

12 de kabr 1928 – Qır ğız ya zı çı sı Çin giz Ayt ma tov (1928 – 
10.6.2008) ana dan olub. “Cə mi lə”, “Əl vi da, Gül sa rı!”, “Üz-üzə”, 
“Tor paq ana”, “Ağ gə mi”, “Əs rə bə ra bər gün”, “Edam kö tü yü”, “Dağ-
lar dü şən də” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

13 de kabr 1720 – İtal yan dra ma tur qu, na ğıl-pyes lə rin müəl li fi  
Kar lo Qot si (Car lo Goz zi; 1720-1806) ana dan olub.

13 de kabr 1797 – Yə hu di əsil li al man şairi, ya zı çı, ədə biy yat-
şü nas Hen rix Hey ne (Ch ris tian Jo hann Hein rich Heine; 1797 
– 17.2.1856) ana dan olub. Əsər lə ri: “Nəğ mə lər ki ta bı” (poezi ya), 
”Hars da ğı na sə ya hət” (nəsr) və s. Məş hur bəs tə kar lar (F.Şu bert, 
R.Şu man, P.Çay kovs ki) Hey ne nin şeir lə ri nə mu si qi ya zıb.

13 de kabr 1949 – Məş hur türk ki noakt yo ru, ya zar Ta rık Akan (Ta-
rık Tah sin Üre gül; 1949 – 16.9.2016) ana dan olub.

Hazırladı: V.Orxan
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Akvarellə lirika: rənglərin mübaliğəsi
Rəssam Hafiz Kərimovun yaradıcılığı haqqında düşüncələr

Hər sə nət ka rın ya ra dı-
cı lı ğa doğ ru özü nə-
məx sus bir yo lu olur. 
Bə zi lə ri uşaq lıq dan 

qar şı sı na məq səd qo yub 
hər gün ba ca rıq la rı nı da ha 
da ka mil ləş di rir, bə zi lə ri də 
yal nız öm rün or ta çağ la rın-
da öz is te da dı nı kəşf edir və 
iti ril miş vax tı fay da lı ya ra dı cı-
lıq la dol dur ma ğa ça lı şır...

Ak va rel çi rəs sam ki mi ta nı nan 
Ha fi z Kə ri mo vun sə nə tə olan ma-
ra ğı uşaq yaş la rın dan ha mı nın 
diq qə ti ni çək miş di. Do ğul du ğu 
Nax çı van da müəl li mi ona gə lə-
cək də is te dad lı rəs sam lar dan bi-
ri ola ca ğı na inan dı ğı nı de miş di. 
Əzim Əzim za də adı na Azər bay-
can Döv lət Rəs sam lıq Mək tə bi nin 
De ko ra tiv-tət bi qi sə nət fa kül tə si ni 
fərq lən mə dip lo mu ilə bi ti rən rəs-
sam özü nü sə nə tin müx tə lif sa hə-
lə rin də sı na mış dır. Təs vi ri sə nə tin 
de ko ra tiv-tət bi qi sə nət, rəng kar-
lıq, qra fi  ka və baş qa növ lə ri onun 
ya ra dı cı lı ğın da özü nə məx sus 
tərz də təq dim olu nur. Özü nün də 
qeyd et di yi ki mi, ya ra dı cı lı ğın da 
Bəh ruz Kən gər li, Sət tar Bəh lul-
za də, Ya vuz Kə ri mov ki mi sə nət-
kar lar dan bəh rə lən miş, be lə cə, 
sə nət yo lun da öz dəst-xət ti ni for-
ma laş dır ma ğa nail ol muş dur. 

Ha fi z Kə ri mo vun əsər lə rin də 
onun həs sas və köv rək tə biətin-
dən irə li gə lən, rəs sa mı in cə sə nə-
tin müx tə lif is ti qa mət lə ri nə me yil-
lən di rən güc lü li rizm özü nü bü ru zə 
ver mə yə bil məz di. Poezi ya ya, mu-
si qi yə olan hə və si, tə biətə vur ğun-
lu ğu gec-tez özü nü təs vi ri sə nət-
də gös tər di. Ak va rel tex ni ka sı na 
mü ra ciət edən hər kəs yek dil lik lə 
tək rar edir ki, ak va rel rəs sam lıq 
sə nə tin də ən mü rək kəb və “şıl taq” 
bo ya dır. Bu, hə qi qə tən də, be lə dir. 
İn di isə dü şü nək ki, qış mən zə rə si-
ni ak va rel lə təs vir et mək üçün nə 
də rə cə də mə ha rə tə sa hib ol maq 
la zım dır?! Bu bo ya bə zən ka ğı za 
o qə dər ya yı la bi lər ki, nə ti cə də 
rəs sa mın ide ya sı na zidd bir for ma 

mey da na çı xar. Bə zən rəs sam lar 
ak va re lin məhz bu xü su siy yə ti ni 
bə yə nir lər və qeyd edir lər ki, ak-
va rel bir vu ruş la özü çox şe yi həll 
edir... Bo ya dan is ti fa də nin çə tin li yi-
nə bax ma ya raq, əsl us ta bu bo ya 
ilə ina nıl maz mö cü zə lər ya ra dır. 
Zən gin rəng ko lo ri ti nə ma lik, qra-
fi  ka ilə rəng kar lıq ara sın da ke çid 
möv qe yi tu tan ak va rel bo ya ilə iş 
nə qə dər çə tin ol sa da, onun rəs-
sa ma bəxş et di yi zövq də bir o qə-
dər əziz dir. 

Ha fi z Kə ri mov da şıl taq tə biətin 
gö zəl lik lə ri ni vəsf edər kən ak va rel 
bo ya lar va si tə si lə ye ri nə ye tir di yi 
ge niş rəng oyu nu he sa bı na qav-
ra yı şa tə sir edən hiss ya rat ma ğa 
ça lı şa raq də rin təəs sü rat la ra yol 

açır. O, tə biəti həm də ilin müx tə-
lif fə sil lə rin də təs vir et mə yi se vir. 
Rəs sa mın pa lit ra sın da möv süm-
lər məx su si tərz də öz ək si ni ta-
pır. Mə sə lən, pa yı zın, ya yın əl-
van ça lar la rı onun əsər lə rin də 
dün ya mı zın ta ma mi lə fərq li bir 
rəng ahən gi nə bo yan mış dır. Ya-
ğış dam la la rı, gü nə şin bat ma sı, 
ağac la rın çi çək lə mə si ki mi gö zəl-
lik lə rin əks olun du ğu əsər lə rin də 
o, in sa nı real dün ya ilə qar şı laş dı-
rır, onu bir an lıq ecaz kar tə biətin 
ağu şu na sövq edir. Müəl lif “Pa-
yı zın so nu”, “Qı zıl pa yız”, “Qış. 
Ax şa ma doğ ru”, “Pa yız bağ la rı”, 
“Ya ğış dan son ra”, “Pa yız dü şün-
cə si”, “Dam la lar”, “Pa yı zın rəng-
lə ri”, “Yaz fəs li”, “Tut qun pa yız”, 
“Ba har gə lən də” ki mi əsər lə rin də 
fə sil lə rin də yiş kən ru hu nu dol ğun 
və de ko ra tiv bir şə kil də təq dim 
edir. Rəs sam lar İt ti fa qı nın V.Sə-
mə do va adı na Sər gi sa lo nun da 
təş kil olu nan “Fə sil lər lə mən” ad-
lı fər di sər gi sin də (2017) iş ti rak 
edən lər qeyd olu nan la rın əya ni 
şa hi di nə çev ril miş di lər. 

O, qa rış-qa rış gə zib-do laş dı-
ğı Və tən tor paq la rın da gör dü yü 
mən zə rə lə ri öz tə xəy yü lü nün priz-
ma sın dan ke çi rə rək ta ma şa çı nı 
tə biət də anın çe vik li yi və ke çi ci-
li yi nə, onun ca zi bə dar lı ğı na, ritm 

və har mo ni ya sı na, li rik ru hu na 
rəs sam gö zü ilə bax ma ğa də-
vət edir. Bu mə na da, “Kən di miz”, 
“Xa nə gah-Nax çı van”, “Ba ta bat”, 
“İs tan bul”, “Ba kı”, “Qə bə lə”, “Ba-
kı da Ve ne si ya”, “Fır tı na da”, “Xı na-
lıq da”, “La hıc mən zə rə si”, “Kənd 
ax şam la rı”, “Qü rub ça ğı”, “Şah-
buz da pa yız” ki mi tab lo la rın da biz 
müəl li fi n mü şa hi də lə ri nin məh su lu 
olan al-əl van bo ya lar la rəng lən-
miş Azər bay can tor pa ğı nın zən gin 
tə biəti nə bir da ha vu ru lu ruq. Tə-
biətin özəl rəng lə ri nə bə ləd olan 
sə nət kar bi lə rək dən rəng lə rin mü-
ba li ğə si nə yol ve rir, ya ra dı cı lı ğın da 
ya şıl, qır mı zı, sa rı ki mi şux bo ya-
lar dan ge niş is ti fa də edir. Ma vi, ya-
şıl, boz, na rın cı rəng lə rə bo yan mış 

dağ mən zə rə lə ri nin təs vi ri yük sək 
rəng du yum lu rəs sa mın fır ça sı ilə 
özü nə məx sus tu tum da ye ri nə ye-
ti ri lir. Be lə ki, “Xı na lıq da”, “Şah buz 
dağ la rı”, “Nax çı van dağ la rı”, “Əs-
ha bi-kəhf”, “İlan dağ” ad lı sə nət nü-
mu nə lə rin də adı çə ki lən rəng lə rin 
fərq li ton la rı rit mik tərz də bir-bi ri ni 
əvəz edir. 

Rəs sam rəng kar lı ğın ma ri-
na jan rı na da mü ra ciət et miş dir. 
Onun “Də ni zin sa kin lə ri” əsə ri nin 
baş qəh rə ma nı Xə zər də ni zi dir. 
Kom po zi si ya da də ni zin ma vi su-
la rı nın ar xa sın dan boy la nan neft 
mə dən lə ri ha va da uçu şan qa-
ğa yı təs vir lə ri nin ara sın da it miş-
dir. Pers pek tiv həl li nə gə lin cə isə 
ha va pers pek ti vi üsu lu ilə ye ri nə 
ye ti ril miş bu əsər də ar xa plan-
da kı neft mə dən lə ri for ma və to-
nal lı ğı nı itir miş, nə ti cə də güc lə 
se zi lir. Ümu miy yət lə, neft və neft 
mə dən lə ri möv zu su Ha fi z Kə-
ri mo vun ya ra dı cı lı ğın da xü su si 
yer tu tur. Sə nət ka rın də niz möv-
zu sun dan əla və, təs vir et di yi Və-
tə ni mi zin sər və ti – “qa ra qı zıl”ın 
əl də olun du ğu sə na ye mən zə rə-
lə ri də diq qə ti miz dən qaç mır. Bu, 
ola bil sin ki, həm də rəs sa mın 
neft sa hə sin də ça lış ma sı ilə də 
bağ lı dır. Gör kəm li rəs sam la rı mı-
zın ək sə riy yə ti nin ya ra dı cı lı ğın da 

rast gəl di yi miz es ta ka da lar, də mir 
konst ruk si ya lar, neft bu ruq la rı ki-
mi möv zu la ra Ha fi z Kə ri mo vun 
“Zab rat da neft es ta ka da sı” əsə-
rin də fərq li ra kurs dan ba xıl mış dır. 
Na dir hal lar da rəs sam lar ak va rel 
iş lə rin də yal nız ağ və qa ra rəng-
lər dən is ti fa də et mək lə kom po-
zi si ya ya ra dır lar. Bu cür fərq li və 
na dir xü su siy yət lə ri özün də cəm-
lə yən əsər də rəs sa mın is te da dı nı 
açıq şə kil də mü şa hi də edi rik. Ro-
man tik ab-ha va ya bü rün müş əsər 
nos tal ji duy ğu lar aşı la yır. 

Fır ça us ta sı məh sul dar tor-
paq la rı, özü nə məx sus tə biəti 
olan Azər bay ca na xas mey və lə-
rin, gül lə rin təs vir lə ri nə də ay rı 
bir mə həb bət lə ya naş mış dır. O, 

“Ye mi şan”, “Xa rı bül bül”, “Nar-
lar”, “Al dım bir də nə, aç dım min 
də nə – Nar”, “Gül lər” ki mi na-
tür mort jan rın da təs vir olun muş 
əsər lə rin də də yük sək sə nət kar-
lıq nü ma yiş et di rir. Rəs sam “Xa-
rı bül bül”, “Cı dır dü zün də ba har”, 
“Xu da fə rin kör pü sü” tab lo la rı ilə 
min bir əza ba dü çar ol muş Qa ra-
ba ğı tə rən nüm edə rək ya ra dı cı lı-
ğın da bu möv zu ya xü su si sev gi 
və qay ğı ilə ya naş mış dır. 

Ak va rel tex ni ka sı na in di vi dual 
ya na şan Ha fi z Kə ri mov ya ra dı-
cı lı ğı bo yu li rik, ro man tik ru hu nu 
əsər lə rin də əks et di rə rək san ki 
rəqs edən və sü zü lən fır ça vu-
ruş la rı, kom po zi si ya həl li, elə cə 
də də rin duy ğu və təəs sü rat ya-
rat maq ba xı mın dan özü nə məx-
sus luq nü ma yiş et di rir. Rəs sa mın 
əsər lə ri tək cə onu ta nı yan la rın 
ev lə ri ni de yil, öl kə miz də, elə cə 
də xa ri cə mu zey və qa le re ya la-
rın  eks po zi si ya sı nı bə zə yir, şəx-
si kol lek si ya lar da qo ru nur.

Bu il 55 ya şı nı qeyd edən Ha fi z 
Kə ri mov fər di ya ra dı cı lıq la bə ra-
bər, pe da qo ji fəaliy yət lə də məş-
ğul olur. Rəs sa ma can sağ lı ğı və 
ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la yı rıq.

Dürdanə Qurbanova
Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyasının elmi işçisi

Rəssamlıq sevgisinin izi ilə...

Azər bay ca nın təs vi ri sə nət ta ri xin də 
za man-za man bö yük rəs sam lar 
ye tiş miş dir. On lar öz əsər lə ri ilə 
mil li mə də niy yə ti mi zi dün ya da 

ta nıt maq la bə ra bər, öz lə rin dən son ra 
gə lən nə sil lə rə də sə nət yo lu aç mış lar. 
Bu gün də sə ləf lə ri nin sə nət işı ğın da 
uğur lar qa za nan, ey ni za man da mil li 
rəs sam lı ğa öz töh fə lə ri ni ver mə yə ça-
lı şan gənc lə ri miz var. On lar dan bi ri də 
Rauf Şa mil za də dir.

Rauf Sa bir oğ lu Şa mil za də 1986-cı il də Bər-
də şə hə rin də dün ya ya göz aç mış dır. Rəs sam-
lı ğa bö yük ma raq gös tər di yi ni ilk ola raq ailə si 
və mək təb müəl lim lə ri fərq edir lər. Da xi lin də 
in cə sə nə tə qar şı ya ran mış bö yük sev gi si sa-
yə sin də o, 2004-cü il də Azər bay can Döv lət 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı na da xil olur. Ba ca-
rıq lı və is te da da sa hib olan gənc ön cə Və tən 
qar şı sın da bor cu nu ye ri nə ye tir mək üçün təh-
si li nə ara ve rir və hər bi xid mə tə yol la nır. 

2006-cı il də əs gər lik dən qa yı dan dan son-
ra isə zər gər lik sə nə ti nə me yil sa lır. Köh nə 
“Ba kı” uni ver ma ğın da sə nət kar lar la ça lış-
ma ğa baş la yır, zər gər li yin in cə lik lə ri nə də rin-
dən  yi yə lə nir. Rəs sam lıq qa bi liy yə ti və daim 
öz üzə rin də ça lış ma sı bu sa hə də uğur la rı na 
zə min olur. Əsa sən gü müş ma te rialı ilə iş lə-
mə yə üs tün lük ve rən Raufun əl iş lə ri ni çox 
bə yə nən müəl lim lə ri ona qı zıl la iş lə mə yi tək-
lif edir. Beş il zər gər lik sa hə sin də ça lı şa raq 
sə nət də püx tə lə şir. Ha zır la dı ğı zər gər lik nü-
mu nə lə ri, iş lə ri nin zə rifl  i yi onu ta nı dır.

Am ma da xi lin də rəs sam lı ğa olan hə-
və si, sev gi si qal mış dı. Ya ra dı cı lı ğa məhz 
rəs sam ki mi da vam et mək qə ra rı na gə lir. 
Özü nün də eti raf et di yi ki mi, sə nət də ki bu 
dö nü şün də Əmək dar rəs sam Vü qar Mu ra-
dov la ta nış lı ğı mü hüm rol oy na yır. Raufun 
çək di yi əsər lə ri  bə yə nən Vü qar Mu ra dov 
onu müx tə lif öl kə lər də ke çi ri lən art sim po-
zium la ra də vət edir. Da ha çox kə tan üzə rin-
də yağ lı bo ya və ak ril tex ni ka sı ilə iş lə yən 
rəs sam ər sə yə gə tir di yi hər bir işi ilə bey-
nin də ya rat dı ğı fi k ri və izah et mək is tə di yi 

möv zu nu ay dın şə kil də iz lə yi ci yə çat dı ra 
bi lir. Be lə cə, əsər lə ri nin an la şıq lı ol ma sı ilə 
diq qət çə kir.

Rauf Şa mil za də nin ilk uğur lu və pe şə kar 
əsə ri 2019-cu il də kə tan üzə rin də yağ lı bo ya 
tex ni ka sı ilə iş lə di yi “Green” ad lı tab lo su olur. 
Bu əsə rin sə nət se vər lər tə rə fi n dən ma raq la 
qar şı lan ma sı onu da ha da ruh lan dı rır.

Əsa sən is ti rəng ça lar la rı na üs tün lük ve rən 
rəs sa mın əsər lə ri möv zu müx tə lifl  i yi və fərq-
li kom po zi si ya sı ilə se çi lir. “Gül”, “Mey və lər”, 
“Ba lıq lar” əsər lə ri bu na mi sal ola bi lər. Tab lo-
la rın da öz duy ğu la rı nı, ke çir di yi də rin hiss lə-
ri, dü şün cə lə ri ni əks et di rən müəl li fi n  əsər lə-
rin də kəs kin eksp res si ya, di na mi ka du yu lur. 

Port ret, na tür mort, mən zə rə janr lı əsər lə ri 
rəng du yu mu, fərq li ya naş ma lı təs vir lə ri ilə 
diq qət çə kir. 

Rauf Şa mil za də nin əsər lə ri da ha çox eks-
pres sionizm və abst rakt üs lu bun bir gə vəh-
də tin dən iba rət dir. Bə zi tab lo la rın da kol laj dan 
da uğur la is ti fa də edir. Na tür mort jan rın da 
əsər lə rin dən “Qar pız di li mi”, “Ye miş di li mi”, 
“Ya sə mən lər”, “Kak tus”, “Fin can da kı gül-
lər”, “Qu ru dul muş ba lıq” ki mi əsər lə ri ni, port-
ret jan rın da “Boz gə lin”, “Qo ca”, “Piano çu”, 
“Kloun” əsər lə ri, mən zə rə janr lı “Su al tın da kı 
ev”, “Ba lıq çı nın evi”, “Göl kə na rın da ev lər”, 
“Ağac lıq”, mü rək kəb və fərq li kom po zi si ya lı 
nü mu nə lər dən “Pi şik lə rin şa hı”, “Za man ma-
şı nı”, “Oğur luq”, “Abst rakt”, “Nar şə rab”, “Se-
çim” əsər lə ri ni mi sal gös tər mək olar.

Gənc rəs sa ma əsas il ham qay na ğı isə sev-
di yi sə nət kar la rın ya rat dı ğı əsər lər lə əl də et dik-
lə ri ye ni lik lər və bö yük uğur lar dır. Ya ra dı cı lı ğı na 
hey ran lıq la ya naş dı ğı və nü mu nə ki mi gö tür dü-
yü rəs sam lar dan bi ri ki mi üs lu bu nu çox sev di yi 
Anar Hü seyn za də ni qeyd et mək olar. 

Rauf qı sa  za man da bir sı ra sər gi və sim-
po zium la ra da də vət lər alır. Son iki il də 5-ci 
və 6-cı “ART ZO NE” sim po zium la rın da, xey-
riy yə məq sə di lə ke çi ri lən müx tə lif sər gi lər də, 
həm çi nin Uk ray na uşaq la rı na dəs tək, YA ŞAT 
Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə “Qa yı dış” ad lı la yi-
hə lər də, Əzim Əzim za də nin Ev-Mu ze yin də, 
“Su ra xa nı” gə mi-mu ze yin də ke çi ri lən sər gi-
lər də uğur la iş ti rak edir. Həm özü, həm də 
əsər lə ri nə ta ma şa edən sə nət se vər lər üçün 
in san ru hu nu qi da lan dı ran tab lo lar ya ra dan 
gənc rəs sa mın əsər lə ri müx tə lif şəx si kol lek-
si ya lar da sax la nı lır. 

Ziyarət Cabarova
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının 

böyük elmi işçisi
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
227 il əv vəl...

9 de kabr 1795-ci il də ge ne ral Sa vel ye vin baş çı lıq et di yi çar Ru
si ya sı qo şun la rı Dər bənd is ti qa mə tin də Azər bay can əra zi si nə so xu
lub lar. Rus lar bir ay ər zin də Gən cə yə dək irə li lə dik dən son ra ge ri qa
yı dıb lar. 1796cı ilin ya zın da ge ne ral V.Zu bo vun baş çı lı ğı al tın da rus 
qo şun la rı Dər bən di ələ ke çir di lər. Bu, Azər bay can tor paq la rı nın Ru
si ya im pe ri ya sı tə rə fin dən iş ğa lı na (18011828) ha zır lıq yü rüş lə ri idi.

192 il əv vəl...
11 de kabr 1830-cu il də Pol şa da çar Ru si ya sı nın müs təm lə kə çi li

yi nə qar şı üs yan baş la yıb. XVIII əsr də Reç Pos po li ta (Pol şa Kral lı ğı) 
Ru si ya və Al ma ni ya tə rə fin dən bö lüş dü rü lən dən son ra öl kə nin əsas 
his sə si Ru si ya nın nə za rə ti nə keç miş di. 1831ci ilin yan va rın da Seym 
(Pol şa nın for mal qa nun ve ri ci or qa nı) öl kə nin Ru si ya ta be çi li yin dən 
çıx ma sı ba rə də qə rar qə bul et di. Çar I Ni ko lay Pol şa ya qo şun dəs tə lə
ri gön dər di və 1831ci ilin mayav qus tun da üs yan qan için də bo ğul du. 
Hə min ilin sent yab rın da Pol şa nın Ru si ya tər ki bin də nis bi mux ta riy yə ti 
də ləğv edil di.

124 il əv vəl...
10 de kabr 1898-ci il də Pa ris də İs pa ni yaABŞ mü ha ri bə si nin ye

kun la rı na dair sülh sa zi şi im za la nıb. Sa zi şə əsa sən, İs pa ni ya nın Sa
kit okean və Ka rib höv zə sin də ki müs təm lə kə lə ri – Ku ba, Puer toRi ko, 
Quam, Fi lip pin ABŞnin nə za rə ti nə keç di. Bir ləş miş Ştat lar bu əra zi lə
rin əvə zin də İs pa ni ya ya o vax tın pu lu ilə 20 mil yon dol lar ödə di.

121 il əv vəl...
10 de kabr 

1901-ci il də ilk 
No bel mü ka fat la rı 
laureat la ra təq dim 
edi lib. Stok holm da 
İs veç Kra lı tə rə fin
dən fi zi ka (Kon rad 
Rent gen, Al ma ni
ya), kim ya (Ya kob 
Hend rik Van Qoff, 
Ni der land), biolo
gi ya (Emel Adolf 
Be rinq, Al ma ni ya), ədə biy yat (Fran sua Ar man Sül liPrü dom, Fran
sa) üz rə mü ka fat la rı, Os lo da isə Nor veç Kra lı tə rə fin dən No bel sülh 
mü ka fa tı (“Qı zıl xaç” hə rə ka tı nın ba ni si An ri Jan Dü nan (İs veç rə) və 
fran sız Fre de rik Pas si) təq dim olu nub.

108 il əv vəl...
9 de kabr 1914-cü il də Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si ge di şin də Ru si

ya və Os man lı qo şun la rı ara sın da ilk iri miq yas lı toq quş ma – Sa rı qa
mış dö yü şü baş la nıb. 5 yan var 1915ci ilə dək da vam edən dö yüş də 
türk qo şun la rı nın məğ lu biy yə ti rus qo şun la rı nın hə min il öl kə nin şi
malşərq böl gə lə ri ni iş ğal et mə si nə im kan ya rat dı.

74 il əv vəl...
9 de kabr 1948-ci il də BMTnin Baş As samb le ya sı “Ge no sid ci na

yət lə ri və onun cə za lan dı rıl ma sı haq qın da” bey nəl xalq kon ven si ya 
qə bul edib. Kon ven si ya soy qı rı mı ci na yət lə ri nə qar şı qə bul edi lən ilk 
bey nəl xalq sə nəd dir.

10 de kabr 1948-ci il də BMTnin Baş As samb le ya sı nın ses si ya sın
da “İn san haq la rı haq qın da Bə yan na mə” qə bul olu nub. Bə yan na mə in
san hü quq və azad lıq la rı sa hə sin də bey nəl xalq sə viy yə li ilk fun da men
tal sə nəd dir. 10 de kabr dün ya da İn san Haq la rı Gü nü ki mi qeyd olu nur.

31 il əv vəl...
9 de kabr 1991-

ci il də İs lam 
Əmək daş lıq Təş
ki la tı nın Da kar da 
(Se ne qal) ke çi ri lən 
sam mi tin də Azər
bay can Res pub li
ka sı üzv lü yə qə bul 
edi lib. Bu, müs tə qil 
Azər bay ca nın üzv 
ol du ğu ilk bey nəl
xalq təş ki lat idi.

11 de kabr 1991-ci il də Ru mı ni ya Tür ki yə dən son ra Azər bay ca
nın müs tə qil li yi ni ta nı yan ikin ci öl kə olub. İki öl kə nin dip lo ma tik əla
qə lə ri 1992ci il iyu nun 21də qu rul du.

30 il əv vəl...
10 de kabr 1992-ci il də Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri Azər bay

ca nın Zən gi lan ra yo nu nun sər həd ya nı kənd lə ri nə hü cum edib. Üç 
gün da vam edən hü cum nə ti cə sin də 10a ya xın kənd iş ğal olu nub. 
1993cü il də Er mə nis tan tə rə fin dən ta ma mi lə iş ğal olu nan ra yo nun 
əra zi si 2020ci ilin Və tən mü ha ri bə sin də azad edil di.

28 il əv vəl...
10 de kabr 1994-cü il də Ru si ya nın fe de ral qo şun his sə lə ri Çe çe nis

tan əra zi si nə da xil olub. Bi rin ci Çe çe nis tan mü ha ri bə si baş la nıb. Ru
si ya nın mü da fiə na zi ri Pa vel Qra çov Krem li əmin et miş di ki, de kab rın 
so nu na dək Çe çe nis tan da kı qa nun suz hər bi bir ləş mə lər məhv edi lə cək 
və böl gə ta ma mi lə fe de ral nə za rə tə alı na caq. La kin mü ha ri bə 1997
ci ilə dək da vam et di. 1997ci il də Çe çe nis tan mü ha ri bə sin də atəş kəs 
əl də edil di, Mosk va Mas ha dov hö ku mə ti ni ta nı dı. Am ma atəş kəs iki il 
sür dü və 1999cu ilin sent yab rın da ikin ci Çe çe nis tan sa va şı baş lan dı.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Napoleondan sonra Müqəddəs 
Yelena adasının ikinci məşhur “sakin”i

“Conatan”dünyanın
qurudayaşayanvətəx
miniyaşıməlumolan
ənuzunömürlücanlı
sıdır.TısbağaAtlantik
okeanındaBritaniya
ərazisiolanMüqəddəs
Yelenaadasındayaşa
yır.Dekabrayındaada
nınsakinləri“Conatan”ın
190yaşınıqeydedirlər.

Tıs ba ğa ya qul luq edən tə qaüd çü bay tar Co Hol lins bil
di rib ki, tıs ba ğa 1882ci il dən Mü qəd dəs Ye le na ada sın da 
ya şa yır. O qeyd edib ki, tıs ba ğa nın də qiq ya şı bi lin mə sə 
də, 140 il əv vəl ada ya gə ti ri lən za man çə kil miş şə kil lə rə 
gö rə hə min vaxt onun ən azı 50 ya şın da ol du ğu nu söy lə
mək müm kün dür. 

Qeyd edək ki, bu il “Co na tan” dün ya nın qu ru da ya şa yan 
ən uzu nö mür lü can lı sı ki mi “Gin ne sin re kord lar ki ta bı”na 
sa lı nıb. Onun sa yə sin də adı nı ta rix dən bil di yi miz Mü qəd
dəs Ye le na ada sı bu gün lər də ye ni dən dün ya me diasın da 
xə bər möv zu su na çev ri lib.

Xa tır la daq ki, At lan tik okeanın da Af ri ka qi tə sin dən 2800 
km qərb də yer lə şən bu ada Fran sa im pe ra to ru Na po leon 
Bo na par tın öm rü nün son il lə ri ni ya şa dı ğı mə kan ki mi dün
ya da ta nı nıb. Bo na part Av ro pa mü ha ri bə lə rin də məğ lu
biy yə tin dən və ha ki miy yə ti nin tam sü qu ta uğ ra ma sın dan 
son ra, 1816cı il də Mü qəd dəs Ye le na ada sı na sür gün 
edil miş və 1821ci il də bu ra da öl müş dü.

Sü veyş ka na lı ti ki lə nə qə dər bu ada Hind okeanı na 
üzən gə mi lər üçün da ya na caq mən tə qə si ki mi mü hüm 
əhə miy yət da şı yıb. Ada da Bo na par tın sür gün də olan za
man ya şa dı ğı iki ev və dəfn olun du ğu yer Fran sa ya aid 
ta ri xi  abi də ki mi qo ru nur.

V.Kamal
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AzərbaycanınAlmaniyadakı
Səfirliyidekabrın6daBerlində
görkəmlibəstəkar,UNESCO
nun“Sülhartisti”,Azərbaycan
BəstəkarlarİttifaqınınsədriFirən
gizƏlizadənin75illikyubileyi
münasibətiləkonserttəşkiledib.
Tədbirəyubilyarözüdəqatılıb.

Sə fir lik dən bil di ri lib ki, Ber lin
də ki Azər bay can Mə də niy yət 
Mər kə zin də ke çi ri lən təd bir də 
əv vəl cə Fi rən giz Əli za də haq
qın da film nü ma yiş olu nub.

Fi rən giz Əli za də nin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan söh bət açı lıb. 
Qeyd edi lib ki, gənc yaş la rın dan 

mu si qi əsər lə ri nin müəl li fi olan 
bəs tə kar bey nəl xalq sə viy yə də 
uğur la ra im za atıb. Onun əsər lə ri 
dün ya nın bir çox ta nın mış mu si
qi çi lə ri və or kestr lə ri tə rə fin dən 
ifa olu nur. Bəs tə kar Azər bay can 
və xa ric də pe da qo ji fəaliy yət lə də 
məş ğul olur və çox lu say da mu si

qi çi lə rin ye tiş mə sin də əmə yi var.
Son ra Azər bay can dan gə lən 

mu si qi çi lə rin ifa sın da Fi rən giz 
Əli za də nin əsər lə rin dən iba rət 
kon sert təq dim olu nub. Bəs tə
ka rın “Rəqs”, “Das tan”, “İm puls”, 
“Mu ğam sa ya ğı” və di gər əsər lə ri 
bö yük ma raq la din lə ni lib.

Berlində Firəngiz Əlizadənin yubiley konserti

İzmirdə beynəlxalq festival
Ölkəmizi ƏSA Teatrı təmsil edir

212dekabrtarixlərində
Türkiyəninİzmirşəhərində
ənənəviteatrfestivalıkeçirilir.
Mədəniyyətvəİncəsənət
üçünSosialAraşdırmalar
Vəqfi(TAKSAV)tərəfindəntəş
kilolunan10cuBeynəlxalq
İzmirTeatrFestivalınaAzər
baycanıninklüzivteatrıolan
ƏSATeatrıdadəvətedilib.

Fes ti val da Tür ki yə nin müx tə lif şə
hər lə ri, elə cə də Azər bay can la ya na
şı, Uruq vay, İraq, Uk ray na, Al ma ni ya 
ki mi öl kə lər təm sil olu nur.

ƏSA Teat rı de kab rın 10da İz mir 
Sə nət Mər kə zi nin səh nə sin də “Çı xış 
yox dur” ta ma şa sı nı təq dim edə cək. 
JanPol Sart rın “Bağ lı qa pı ar xa sın da” 

pye si əsa sın da ha zır lan mış ta ma şa
nın qu ru luş çu re jis so ru Ni had Qu
lam za də, pro dü se ri Ni cat Qu lam, işıq 
rəs sa mı Bin ya min Sailov dur. Səh nə 
əsə rin də El şən Əs gə rov, La lə Sü ley
ma no va, Sə ma yə Qu lam za də, İm ran 
La la yev, Ay sel Fe zi ye va, Amin Əs gə
rov və Gül çin Qa sı mo va çı xış edir lər. 

İraqdan aparılan mədəni irs nümunələri geri gətirilir
İraqdanqeyriqanuniyollarla
çıxarılanbirçoxmədəniirsnü
munələrigerigətirilir.Bubarədə
ölkəninxariciişlərnaziriFuad
Hüseyndeyib.

İraq əra zi sin də ki qə dim si vi li za si
ya la rın abi də lə ri nin keç miş də müx tə
lif təh did lə rə mə ruz qal dı ğı nı bil di rən 
na zir qeyd edib ki, bu abi də lə rin bir 
qis mi ter ror yo lu ilə məhv edi lib. La
kin ter ror akt la rı bü töv lük də ta ri xi si lə 
bil məz.

İraq hö ku mə ti nin oğur lan mış ta
ri xi əsər lə rin ge ri qay ta rıl ma sı üçün 
müx tə lif döv lət lər lə əmək daş lı ğı güc
lən dir mək is tə di yi ni vur ğu la yan F.Hü
seyn qa çaq mal çı lıq yo lu ilə apa rı lan 
18 min dən çox ar te fak tın öl kə yə qay
ta rıl dı ğı nı bil di rib. La kin na zir bu nü
mu nə lə rin nə vaxt və ha ra dan gə ti ril
di yi ni de mə yib. 

2003cü il də ABŞın İra qa mü da xi
lə si za ma nı öl kə nin müx tə lif əya lət lə
rin də, xü su sən də Bağ dad da bir çox 
mu zey lər ta lan edi lib.

TÜRKSOY-da qırğız yazıçısı Toktobolot 
Abdumomunovun 100 illiyi qeyd olundu

Qırğızpeşəkarteatrınınqurucuların
danbiri,QırğızıstanınXalqyazı
çısıToktobolotAbdumomunovun
(19221989)anadanolmasının100

illiyimünasibətilədekabrın6daAnkara
da,BeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı
–TÜRKSOYunofisindəkonfranskeçirilib.

Təd bir də TÜRK SOYun baş ka ti bi Sul tan 
Raev, Qa za xıs ta nın Tür ki yə də ki sə fi ri Yer
ke bu lan Sa pi yev, Av ra si ya Ya zar lar Bir li yi nin 
səd ri Ya qub Ömə roğ lu, Qır ğız Res pub li ka sı 
Pre zi den ti ya nın da Dil Ko mis si ya sı nın səd
ri pro fes sor Ka ni bek Os ma na liev, Tok to bo lot 
Ab du mo mu no vun oğ lu İs hak Ab du mo mu nov, 
di gər qo naq lar iş ti rak edib lər.

Mə ra sim də açı lış nit qi söy lə yən Sul tan Raev 
qır ğız xal qı nın, elə cə də Türk dün ya sı nın ta
nın mış şəx siy yə ti, dra ma turq və mə də niy yət 
xa di mi Tok to bo lot Ab du mo mu no vun yu bi le yi ni 
TÜRK SOYun çə ti ri al tın da bir lik də yad et mək
dən məm nun lu ğu nu ifa də edib. Ya zı çı nın ya ra
dı cı lı ğın dan bəhs edən baş ka tib de yib: “Tok to
bo lot Ab du mo mu nov qır ğız ədə biy ya tı na, mil li 
teat rı na və dra ma tur gi ya sı na bö yük töh fə lər 
ve rib, mil li dra ma tur gi ya nı pe şə kar sə viy yə yə 
çat dı rıb. Ab do mo mu nov qır ğız səh nə sin də ən 
gö zəl pyes lə ri ta ma şa ya qo yub və onun əsər
lə ri qır ğız ədə biy ya tı nın qı zıl ir si nə çev ri lib...”.

Di gər çı xış edən lər gör kəm li ədi bin ir si nin 
əhə miy yə tin dən, qır ğız mil li teat rı nın in ki şa
fın da xid mət lə rin dən söz açıb lar. 

Qır ğı zıs tan lı re jis sor Asan ko co Aitı keevin 
Tok to bo lot Ab du mo mu nov haq qın da sə nəd li 
fil mi nü ma yiş olu nub.

Konf ran sın ikin ci his sə sin də Qır ğı zıs tan
dan dil çi alim Ümit Kul taeva, re jis sor Asan ko
co Aitı keev, Ha cı Bay ram Və li Uni ver si te ti nin 

müəl li mi Na ci ye Yıl dı zın Tok to bo lot Ab du mo
mu nov haq qın da mə ru zə lə ri din lə ni lib.

Təd bir mu si qi li proq ram la da vam edib. 
Konf ran sın so nun da baş ka tib Sul tan Raev 

re jis sor Asan ko co Aitı keevə TÜRK SOYun  
“Tok to kul Sa tıl qa nov” me da lı nı və iş ti rak çı la ra 
ser ti fi kat lar təq dim edib.

MehparəSultanova 
Ankara

TürkiyəninAntalyaşəhə
rindəŞuşanın270illiyiilə
bağlı“CənnətimQara
bağ”mövzusundasilsilə

tədbirlərkeçirilib.

An tal ya Azər bay can Mə də niy
yət və Həm rəy lik Dər nə yi, An tal
ya Təh sil İda rə si və Kə pəz Bə
lə diy yə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
təd bir lər şə hər də ki İn cə sə nət və 

Gül ve rən Ana do lu li sey lə rin də, 
elə cə də Er dem Ba ya zıt Mə də
niy yət Mər kə zin də təş kil olu nub. 

Azər bay can Mil li Kon ser va to
ri ya sı tər ki bin də İn cə sə nət gim
na zi ya sı he yə ti nin də qa tıl dı ğı 
təd bir lər za ma nı əl iş lə ri və Qa
ra bağ, Şu şa haq qın da nəşr lər
dən iba rət ki çik sər gi də açı lıb.

Dər nə yin səd ri Cey ran Sət ta
ro va, An tal ya Təh sil İda rə si nin 
rəh bə ri Em re Ça lış kan, li sey lə rin 
mü dir lə ri, İn cə sə nət gim na zi ya
sı nın müəl li mi Hic ran Sa dıq za də 
çı xış edə rək Azər bay canTür ki yə 
qar daş lı ğı və şan lı Qa ra bağ Zə fə ri 

haq qın da da nı şıb lar. Öl kə lə ri miz 
ara sın da ta ri xi mü na si bət lə rin Ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin “Bir mil lət, 
iki döv lət” kə la mı nın prin si pi əsa
sın da da vam et di yi qeyd edi lib.

Bə dii his sə də İn cə sə nət gim
na zi ya sı nın müəl lim və şa gird
lə ri, elə cə də Əmək dar ar tist Fi
ru zə İba do va kon sert proq ra mı 
ilə çı xış edib lər. Proq ram lar da 
mu ğam, xalq mah nı la rı və mil li 
rəqs lər ifa olu nub, səh nə cik lər 
gös tə ri lib. 

Son da iş ti rak çı la ra xa ti rə löv
hə lə ri, tə şək kür na mə lər təq dim 
edi lib.

Antalyada “Cənnətim 
Qarabağ”
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