
Xə bər ver di yi miz ki mi, 8-9 de kabr ta rix-
lə rin də Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du nun tə şəb bü sü və təş ki lat çı lı ğı, 
Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə si nin dəs tə yi 
ilə Bur sa da Şu şa Gün lə ri ke çi ri lib. Sil si-
lə təd bir lər 2022-ci il də “Türk dün ya sı nın 
mə də niy yət pay tax tı” olan Bur sa şə hə ri nin 
bu mis si ya nı Azər bay ca nın Şu şa şə hə ri nə 
təh vil ver mə si mü na si bə ti lə təş kil olu nub.

Təd bir lə rin 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, 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, Bur sa va li si Ya kup Can bo-
lat və 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 çı xış edib lər.

Tə şəb büs ba rə də da nı şan 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 qeyd edib ki, 2022-
ci il də “Türk dün ya sı nın mə də niy yət pay tax-
tı” sta tu su nu la yi qin cə da şı yan Bur sa dan 
son ra gə lən il bu es ta fe ti Azər bay can mə-
də niy yə ti nin be şi yi Şu şa da vam et di rə cək. 
Bu nun la bağ lı Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti 
və İr si Fon du Bur sa da Şu şa Gün lə ri nin ke-
çi ril mə si tə şəb bü sü nü irə li sür dü və bu tək-

lif dəs tək lə nə rək, Sə mər qənd də Türk Döv-
lət lə ri Təş ki la tı nın IX Zir və gö rü şün də (11 
no yabr – red.) qə bul olu nan Bə yan na mə də 
öz ək si ni tap dı. Bu həm də ye ni və gö zəl bir 
ənə nə nin baş lan ğı cı sa yı la bi lər.

“Bur sa da ke çi ri lən Şu şa Gün lə rin də iki 
qə dim şə hər gö rü şür. Bu, iki şan lı keç mi-
şin, şan lı ta ri xin vəh də ti dir. Bu tə şəb büs 

vax ti lə Ulu ön də ri miz Hey dər Əli yev tə rə-
fi n dən söy lə ni lən və ar tıq kə la ma çev ri lən 
“Bir mil lət, iki döv lət” fəl sə fə si nin ba riz nü-
mu nə si dir. Bu təd bir lə rin məq sə di Qa ra ba-
ğın mə də niy yə ti ni, Şu şa nın mə də ni ir si ni 
dün ya ya ta nıt maq dır”, – de yə Gü nay Əfən-
di ye va bil di rib.

davamı səh. 8-də
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“Keşikçidağ” 
qoruğunun
15 illiyinə
həsr olunmuş 
konfrans

səh. 4

“Tarixi abidələr bu gün və sabah:
mühafizə problemləri” mövzusunda

təlim başa çatıb 

səh. 4

İbrahim 
Əbilov adına 
Mədəniyyət 
Mərkəzinin 100 
yaşı qeyd edildi

səh. 6

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

Bursa “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” 
estafetini Şuşaya verdi

Laçın-Şuşa yolundakı aksiya cəmiyyətdəki 
haqlı narahatlığın ifadəsidir

Xə bər ve ril di yi ki-
mi, Ru si ya sülh mə-
ram lı kon tin gen-
ti nin mü vəq qə ti 
yer ləş di ril di yi Azər-
bay can əra zi lə rin-
də tə bii sər vət lə rin 
qa nun suz is tis ma-
rı na eti raz əla mə ti 
ola raq Azər bay-
ca nın qey ri-hö ku-
mət təş ki lat la rı nın 

təm sil çi lə ri, eko loq lar, fəal lar və kö nül lü lə rin iş ti ra kı ilə de kab-
rın 12-də La çın-Şu şa yo lun da dinc ak si ya baş la nıb.

De kab rın 13-də Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin kö mək-
çi si – Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı nın Xa ri ci si ya sət mə sə lə lə ri şö-
bə si nin mü di ri Hik mət Ha cı yev xa ri ci iş lər na zi ri nin müavi ni El nur 
Məm mə dov la bir gə Ba kı da kı xa ri ci dip lo ma tik kor pu sun nü ma yən-
də lə ri ni La çın-Şu şa yo lun da kı və ziy yət ba rə də mə lu mat lan dı rıb.

Hik mət Ha cı yev gö rüş də diq qə tə çat dı rıb ki, Azər bay ca nın fay-
da lı qa zın tı ya taq la rı iş ğal al tın da ol du ğu müd dət də qa nun suz 
is tis mar edi lib. “Qı zıl bu laq” və “Də mir li” fay da lı qa zın tı ya taq la-
rı nın qey ri-qa nu ni is tis ma rı bu gün də da vam edir. Son vaxt lar 
fay da lı qa zın tı ya taq la rı nın yer ləş di yi əra zi də yük ma şın la rı nın 
ke çi di nin in ten siv ləş di yi mü şa hi də olu nub. Bu mə sə lə Azər bay-
ca nın mü va fi q döv lət qu rum la rı tə rə fi n dən mo ni to rinq apa rı la raq 
araş dı rı lıb.

davamı səh. 2-də

“Şuşanın 4 fəsli”ndən qış

Xə bər ver di yi miz ki mi, “Şu şa İli” çər çi və sin də Mə də niy yət Na-
zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı və Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə 
“4 seasons of Shus ha” (“Şu şa nın dörd fəs li”) ad lı bey nəl xalq 
fo toq ra fi ya la yi hə si hə ya ta ke çi ri lir.

La yi hə üz rə məş hur fo toq rafl  ar Şu şa şə hə ri nə sə fər lər edir və 
hər fə sil üz rə fo to lar çə kir lər. La yi hə Al ma ni ya, Tür ki yə, Fin lan di ya 
və İs veç rə nin ta nın mış fo toq rafl  a rı nın iş ti ra kı ilə real la şır. Hü seyn 
Taş kın (Tür ki yə), Re to Gunt li (İs veç rə) və Tiina İt ko nen (Fin lan di-
ya) bu bey nəl xalq la yi hə də iş ti rak edə rək mü va fi q ola raq yaz, yay 
və pa yız fə sil lə rin dən fo to la rı len tə alıb lar.

davamı səh. 2-də

Ümummilli liderin anım günündə
məzarı ziyarət edilib

De kab rın 12-də müasir müs tə qil Azər bay can döv lə ti nin qu-
ru cu su, dün ya şöh rət li si ya si xa dim, Ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin (1923-2003) və fa tı nın 19-cu il dö nü mü ta mam ol du.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev və bi rin ci 
xa nım Meh ri ban Əli ye va Fəx ri xi ya ba na gə lə rək Hey dər Əli ye vin 
mə za rı nı zi ya rət edib lər.

Pre zi dent İl ham Əli yev Ulu ön də rin mə za rı önü nə ək lil qo yub. 
Azər bay ca nın Döv lət Him ni səs lən di ri lib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı İl ham Əli yev və bi rin ci xa nım Meh ri ban 
Əli ye va Ulu ön də rin ömür-gün yol da şı, gör kəm li of tal mo loq-alim, 
aka de mik Zə ri fə xa nım Əli ye va nın da mə za rı üzə ri nə gül dəs tə-
lə ri qo yub lar.

Ta nın mış döv lət xa di mi Əziz Əli ye vin və pro fes sor Ta mer lan Əli-
ye vin də xa ti rə lə ri yad edi lib, mə zar la rı üs tü nə gül dəs tə lə ri dü zü lüb.

davamı səh. 2-də

Azərbaycan Memarlar İttifaqının XX qurultayı keçirilib
Qırx dörd gün lük Və tən mü ha ri bə sin də par laq Zə fə rin ar dın ca 
ha zır kı ən üm də hə dəf lə ri miz – azad olun muş əzə li yurd la rı-
mız da bü tün zə ru ri inf rast ruk tu run sü rət lə qu ru la raq hə ya tın 
dir çəl dil mə si, xa ra ba lı ğa çev ril miş şə hər lə ri mi zin, kənd lə ri mi zin 
ye ni dən abad laş dı rıl ma sı və mə də niy yət ya di gar la rı mı zın əv vəl ki 
gör kə mi nə qay ta rıl ma sı – Azər bay can me mar lı ğı qar şı sın da da 
tə xi rə sa lın maz və zi fə lər irə li sü rür.

Bu söz lər Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin Azər bay can Me mar lar İt-
ti fa qı nın (AMİ) XX qu rul ta yı na 
ün van la dı ğı mək tu bun da vur ğu-
la nıb.

Mək tub da qeyd olu nur ki, 
çox əsr lik bir yol ke çən və özü-
nə məx sus dəst-xət ti ilə hər za-
man se çi lən Azər bay can me-
mar lı ğı xal qı mı zın mə də niy yət 

sal na mə sin də la yiq li yer tu tur. 
Döv rün ar xi tek tu ra üs lub la rı-
nı və mil li me mar lı ğın bö yük 
təc rü bə si ni özün də bir ləş di rən 
uğur lu la yi hə lər əsa sın da ötən 
müd dət ər zin də Azər bay can da 
şə hər sal ma sə nə ti nin yük sək 
mə nə vi-es te tik tə sir gü cü nə ma-
lik qiy mət li nü mu nə lə ri ya ra dı lıb. 
Döv lət müs tə qil li yi nin bər pa sın-

dan son ra öl kə miz də me mar lıq 
və şə hər qu ru cu lu ğu sa hə sin-
də ki ye ni tə za hür lər mo dern üs-
lub lu ti ki li lə rin və mo nu men tal 
komp leks lə rin di zayn həl lin də 
özü nü qa ba rıq gös tə rib. 

Döv lət baş çı sı Azər bay can 
me mar la rı na gə lə cək fəaliy yət-
lə rin də mü vəff  ə qiy yət lər ar zu la-
yıb.

AMİ-nin XX qu rul ta yı de kab rın 
9-da Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə-
zin də ke çi ri lib.

Əv vəl cə Azər bay can Me mar-
lar İt ti fa qı İda rə He yə ti nin üzv lə ri 
Fəx ri xi ya ban da ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin mə za rı nı zi ya-
rət edib lər, mə za rın önü nə ək lil 

və gül dəs tə lə ri qo yu lub. Gör-
kəm li of tal mo loq-alim, aka de mik 
Zə ri fə xa nım Əli ye va nın da mə-
za rı üzə ri nə tər gül lər dü zü lüb.

Həm çi nin Şə hid lər xi ya ba nın-
da Azər bay ca nın su ve ren li yi və 
əra zi bü töv lü yü uğ run da can la-
rın dan keç miş qəh rə man Və tən 
öv lad la rı nın xa ti rə si yad edi lib 
və “Əbə di mə şəl” abi də si nin 
önü nə ək lil qo yu lub.

Təd bir dən əv vəl iş ti rak çı lar 
və qo naq lar Bey nəl xalq Mu-
ğam Mər kə zi nin fo ye sin də təş kil 
olun muş “Azər bay can me mar la-
rı nın nailiy yət lə ri” sər gi si ilə ta-
nış olub lar. 

davamı səh. 3-də

Bakıda Qazaxıstan fi lmləri nümayiş olunub
Bu il Azər bay can la Qa za xıs tan ara sın da 
dip lo ma tik əla qə lə rin qu rul ma sı nın (30 
av qust 1992-ci il) 30 il li yi dir. Bu mü na si bət lə 
10-11 de kabr ta rix lə rin də Azər bay can Mə də-
niy yət Na zir li yi, Qa za xıs ta nın Ba kı da kı Sə fir li yi 
və Qa zax Ki no su na Döv lət Dəs tə yi Mər kə zi-
nin təş ki lat çı lı ğı ilə Ni za mi Ki no Mər kə zin də 
Qa za xıs tan film lə ri nü ma yiş olu nub.

Açı lış mə ra si min də Qa za xıs tan sə fi r li yi nin 
mü şa vi ri Jan dos Nur ma xam be tov çı xış edə-
rək ki no gün lə ri nin öl kə lər ara sın da dip lo ma tik 
əla qə lə rin qu rul ma sı nın 30 il li yi nə həsr olun-
du ğu nu bil di rib. O, ki no gün lə ri nin xalq la rı mız 
ara sın da əla qə lə rin də rin ləş mə si nə töh fə ve rən 
mə də niy yət kör pü sü ol du ğu nu qeyd edib. 

De kab rın 10-da ta ma şa çı la ra “Ken je kız” 
ciz gi fi l mi nü ma yiş olu nub. Re jis so ru İ.Ar da-
şov olan fi lm də ba la ca qız bö yük qar daş la rı 

tə rə fi n dən gör məz dən gə lin di yi üçün on la rın 
diq qə ti ni çək mək is tə yir. An caq səh vən yat-
mış qə dim şey ta nı azad edir və yal nız Ken je 
onu da yan dı ra raq bö yük fə la kə tin qar şı sı nı 
ala bi lər...

davamı səh. 8-də

Xoşbəxt olmaq üçün 
sehrli toxunuş

So yuq qış ax şa mı və 
ta ma şa çı hə ra rə ti nin 
ağu şun da klas sik mu si qi 
ge cə si. Bun dan gö zəl nə 

ola bi lər? 

De kab rın 9-da M.Ma qo ma-
yev adı na Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da 
gör kəm li di ri jor və bəs tə kar Ni-
ya zi nin sə nət işı ğı na yı ğış mış-
dıq. Zal da bir də nə də boş yer 
yox idi. Söz süz ki, klas sik mu si qi 
hə vəs kar la rı mız ki fa yət qə dər dir 
və bu mə kan da mü tə ma di be lə 
kon sert lər olur. Am ma ge cə nin 

özəl li yi mu si qi dün ya mı za sehr li 
çu bu ğu (di ri jor) ilə to xu na raq, ən 
fərq li zövq lər də ki ta ma şa çı la rın 
da diq qət və ma ra ğı nı cəlb edə 
bi lən, sağ lı ğın da əf sa nə yə çev-
ril miş Maest ro da idi...

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki-
lat çı lı ğı ilə Ni ya zi nin 110 il lik yu-
bi le yi nə həsr olun muş möh tə-
şəm kon sert dən ön cə Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas 
Züm rüd Da daş za də sə nət kar 
haq qın da dol ğun çı xış et di. Vur-
ğu la dı ki, Ni ya zi dün ya ya məhz 
mu si qi çi ol maq, özü də mu si-
qi də bu nə həng lik də iz sal maq 

üçün gəl miş di. O, Üze yir Ha-
cı bəy li, Müs lüm Ma qo ma yev, 
Əb dür rə him bəy Haq ver di yev, 
Cə lil Məm məd qu lu za də, Nə cəf 
bəy Və zi rov, Hü seyn Ca vid ki-

mi döv rü nün ta nın mış sə nət 
adam la rı, gör kəm li ədib lə ri ara-
sın da bö yü yüb bo ya-ba şa çat-
mış dı.

davamı səh. 3-də

Muğam ifaçılığında 
məxsusi yeri vardı...

Mu ğam ifa çı lı ğı sə nə ti nin gör kəm li 
nü ma yən də si, Xalq ar tis ti Sa ra Qə di-
mo va nın 100 il li yi müx tə lif təd bir lər lə 
qeyd olu nur. 

Yu bi leyə həsr olu nan da ha bir təd bir 
Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət 
Mu ze yin də ke çi ril di.

Sa ra Qə di mo va Azər bay can Döv lət 
Ope ra və Ba let Teat rın da apa rı cı par ti-
ya lar da çı xış edib. Oxu du ğu “Ba ya tı-Şi-
raz”, “Şur”, “Şah naz”, “Qa tar”, “Ma hur-
hin di”, “Xa ric se gah” mu ğam la rı, xalq 
mah nı la rı ifa çı lıq sə nə ti ta ri xi mi zə qı zıl 
hərfl  ər lə ya zı lıb.

səh. 3
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Biz hə mi şə bi lir dik bi zim nə qə dər 
eh ti ya tı mız var. Ümid edi rəm ki, 
qaz ma ya baş la yan da “Azə ri-Çı raq-
Gü nəş li”də ol du ğu ki mi, bu ya taq 

da bö yü yə cək. Bü tün inf rast ruk tu run, 
da şı ma inf rast ruk tu ru nun ha zır ol du-
ğu nu nə zə rə ala raq he sab edi rəm ki, 
müm kün ol du ğu qə dər çox ha sil et mək 
üçün səy gös tər mək ba xı mın dan, Azər-
bay can xal qı na və bey nəl xalq tə rəf daş-
la rı mı za xid mət gös tər mək üçün bu, 
hə qi qə tən də, ta ri xi für sət dir.

PrezidentİlhamƏliyevbusözləridekabrın
13-dəHeydərƏliyevadınaBakıDərinÖzül-
lərZavodunda“Azəri-Mərkəzi-Şərqi”platfor-
masınındayaqblokunundənizəyolasalın-
masımərasimindəiştirakedərkəndeyib.
BP-ninAzərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə

üzrə regional prezidenti Qəri Counz, Azər-
baycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti –
SOCAR-ınprezidentiRövşənNəcəfdövlətimi-
zinbaşçısınalayihəüzrəgörülənişlərbarədə
məlumatveriblər,videoçarxnümayişolunub.
Bildirilibki,“Azəri-Mərkəzi-Şərqi”layihəsiüz-

rəyekun investisiyaqərarı2017-ci ildə“Azə-
ri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) üzrə Hasilatın Pay
BölgüsüSazişinin (HPBS)2049-cu iləqədər
uzadılmasındansonraAÇGtərəfdaşlarınınilk
böyük investisiya qərarıdır. Dəyəri 6 milyard
dollarolanlayihəyəyenidənizplatformasıvə
gündəlik 100 min barelədək hasilat gücün-
də digər qurğular daxildir. Layihənin istismar
müddətiərzində,ümumilikdə,300milyonba-
relədəknefthasilolunacağıproqnozlaşdırılır.
Layihəçərçivəsindədənizdəsuyundərinliyi

təxminən140metrolansahəsində,“Mərkəzi
Azəri” və “ŞərqiAzəri” platformalarının ara-
sında48şaxtadanibarətyenihasilat,qazma
və yaşayış platforması quraşdırılacaq. Layi-
həyə, həmçinin yataqdaxili yeni sualtı boru

kəmərləridədaxildir.Buxətlərplatformadan
hasilediləcəkneftvəqazınSəngəçal termi-
nalınaötürülməsiüçünmövcudAÇG“Faza2”
sualtıixrackəmərlərinəqoşulacaq.Yeniplat-
formanındayaqblokununçəkisi16minton,
hündürlüyü153metrdir.Dayaqblokusuyun
137metrdərinliyindəquraşdırılacaq.
Məlumatlarıdinləyəndövlətbaşçısıvaxtilə

Ulu öndərHeydərƏliyevin səyləri ilə yara-
dılmış Bakı Dərin Özüllər Zavodunda belə
nəhəngqurğularınhazırlanmasınıAzərbay-
can üçün böyük nailiyyət kimi qiymətləndi-
rib:“Birneçəgünəvvəl“AkademikXoşbəxt
Yusifzadə” tankerini istismaraverərkən,biz
faktiki olaraq bütün gələcəyimizə, neft-qaz
layihələrinə mühüm töhfə vermiş bu ərazi-
nin, zavodun keçmişi ilə bağlı xatirələrimizi
bölüşdük.Çünkiəgəro,1970-1980-ciillərin
sonundayaradılmasaydı,hasilatabaşlamaq
dahaçoxvaxtaparardı”.
Prezident İlhamƏliyev,SOCAR-ınbirinci

vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə və BP-

nin regional prezidenti Qəri Counz dayaq
blokunun dənizə yola salınmasını bildirən
düymənibasıblar.
SonraPrezident İlhamƏliyevbirmüddət

əvvəl təltifetdiyiQəriCounza “Dostluq”or-
deninitəqdimedib.
DövlətbaşçısıBP-ninregionalprezidentinə

xitabəndeyib: “Sizbuna,həqiqətən, layiqsi-
niz.Bu,sizinAzərbaycanınneft-qazsənaye-
sinin inkişafına verdiyiniz mühüm töhfəniz,
dostluğunuz və Azərbaycanın yaxşı sakini
olduğunuzagörədir.Sizdeməkolarki,vətən-
daşımızsınızvəxalqımızıntəməlehtiyaclarını
anlayırsınız.BizimləŞuşayasəfəretdiyinizə
vəbütünheyətinizingördüyüişlərəgörəsizi
məmnuniyyətlə təltif etdim. Təltif sentyabrın
19-daolub,ancaqmənfürsətgözləyirdimvə
zənnimcə,bugünəlagündür”.
Butəltifinonunüçünböyükşərəfolduğu-

nudeyənQəriCounzözadındanvəbütün
BPheyətiadındanAzərbaycanPrezidentinə
minnətdarlığınıbildirib.

Daşkənddə Əhməd Cavadın “Mən həqiqət səsiyəm” kitabının təqdimatı
Xə bər ver di yi miz ki mi, Daş kənd də ki 
Hey dər Əli yev adı na Azər bay can Mə də-
niy yət Mər kə zi nin (AMM) la yi hə si əsa-
sın da Azər bay ca nın is tiq lal şairi Əh məd 
Ca va dın (1892-1937) 130 il li yi mü na si bə-
ti lə Öz bə kis tan da sil si lə təd bir lər hə ya ta 
ke çi ri lir.

ButədbirlərçərçivəsindəAMM-intəşəb-
büsüiləÖzbəkistanXalqÇalğıAlətləriOr-
kestrixüsusikonsertproqramıhazırlayaraq
NizamiGəncəviadınaDaşkəndDövlətPe-
daqoji Universitetində təqdim edib. Kon-
sertproqramıeynizamandaÖzbəkistanın
vəTürkiyənin istiqlal şairləri, bu dövlətlərin
himnlərinin sözlərini yazmışAbdullaAripov
vəMehmetAkifErsoyadahəsrolunub.
AMM-in növbəti tədbiri kimiNizamiGən-

cəviadınaDaşkəndDövlətPedaqojiUniver-
sitetində “İstiqlal şairlərimiz – Əhməd Ca-
vad,AbdullaAripov,MehmetAkifErsoy”adlı
konfrans və Əhməd Cavadın Azərbaycan
və özbək dillərində “Mən həqiqət səsiyəm”
(“Menhaqiqat sadosiman”) şeirlər kitabının
təqdimatıkeçirilib.
Əvvəlcə tədbir iştirakçılarıAMM-in layihə-

si iləuniversitetdəyaradılmış “Nizamiadına

Tədqiqat Mərkəzi” ilə tanış olublar. Burada
AMM-inözbəkdilindənəşrləri,Azərbaycanla
bağlıkitabkolleksiyası,şairvəyazıçılarımızın
portretləri,millisuvenirlərnümayişetdirilir.
Sonra universitetin foyesindəAMM-in və

AnkaradakıTürkTarixivəMədəniyyətiFon-
dununlayihəsiilə“TürküstanvəQafqazların
unikaltarixixəritələri”adlısərgiyəbaxışke-
çirilib.SərgidəqədimAzərbaycandövlətləri-
nin ərazilərini əksetdirən, eləcədə tarixən
türklərinyaşadığıərazilərigöstərənxəritələr,
Şərqi Türküstan, Mərkəzi Asiya, bugünkü
türkdövlətlərinigöstərənxəritələryeralıb.

Konfransda universitetin rektoru profes-
sor Abduqappar Qırğızboyev, AMM-in di-
rektoru SamirAbbasov, Türkiyənin Özbə-
kistandakıSəfirliyininkatibiBuğraDoğan,
TürkTarixivəMədəniyyətiFondunun(An-
kara)rəhbəriNizamettinAykurtvəbaşqala-
rıçıxışediblər.
AbduqapparQırğızboyevƏhmədCava-

dın şeirləri ilə özbək dilində tanış olmağa
imkanyaradılmasınagörəAMM-ətəşəkkü-
rünübildirib.
Samir Abbasov üç ölkənin əbədiyaşar

istiqlalşairləriƏhmədCavad,AbdullaAri-
povvəMehmetAkifErsoyunyaradıcılıqları

haqqında danışaraq tariximizin, ədəbiyyatı-
mızınbuşanlısəhifəsiniöyrənməkvəaraş-
dırmağınqürurvericiolduğunubildirib.
BuğraDoğan çıxışındaMehmetAkif Er-

soyunqələməaldığı“İstiqlalmarşı”nınTür-
kiyəninQurtuluş savaşının bənzərsiz ruhu
vəsimvoluolduğunubildirib.
Natiqlərbucürtədbirlərinqardaştürkxalq-

ları arasında həmrəyliyin güclənməsinə və
ədəbiyyatımızıntanıdılmasınaxidmətetdiyi-
niqeydediblər.
Sonda“Mənhəqiqətsəsiyəm”şeirlərkita-

bıiştirakçılarapaylanılıb.

Ümummilli liderin anım günündə 
məzarı ziyarət edilib

əvvəli səh. 1-də
UluöndərinanımgünündəBaşnazirƏliƏsədov,MilliMəclisin

sədriSahibəQafarova,PrezidentAdministrasiyasınınrəhbəriSa-
mirNuriyev,digərdövlətvəhökumətrəsmiləri,ictimaiyyətnüma-
yəndələriFəxrixiyabandaUluöndərinməzarınıziyarətediblər.

MədəniyyətNazirliyininkollektividəböyükdövlətxadimi,mə-
dəniyyətimizinhimayədarıHeydərƏliyevinməzarınıziyarətedib.
Mədəniyyət naziriAnar Kərimov, nazirin birincimüavini Vaqif

Əliyev,BakıŞəhərMədəniyyətBaş İdarəsinin rəisi İbrahimƏli-
yev, MədəniyyətNazirliyiAparatının rəhbəriVüqarMəmmədov
vənazirliyinəməkdaşlarıFəxrixiyabandaHeydərƏliyevinməza-
rüstüabidəsininönünəgüldəstələriqoyub,əzizxatirəsinədərin
ehtiramlarınıbildiriblər.
Ümummilli liderinömür-günyoldaşı,Azərbaycansəhiyyəsinin

inkişafında müstəsna xidmətləri olan görkəmli oftalmoloq-alim,
akademikZərifəxanımƏliyevanındaxatirəsianılıb,məzarıüzəri-
nəgüldəstələriqoyulub.Ziyarətzamanı,həmçinintanınmışdöv-
lətxadimiƏzizƏliyevinvəprofessorTamerlanƏliyevindəxatirə-
ləriyadedilib,məzarlarıüstünəgüldəstələridüzülüb.

Nərgiz Paşayeva “Şərəf” ordeni ilə təltif olunub
Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor, M.V.Lo mo no sov adı na 
Mosk va Döv lət Uni ver si te ti nin Ba kı Fi lialı nın rek to ru, AMEA-nın 
hə qi qi üz vü Nər giz Arif qı zı Pa şa ye va Azər bay can Res pub li-
ka sın da elm və təh si lin in ki şa fın da bö yük xid mət lə ri nə gö rə 
“Şə rəf” or de ni ilə təl tif edi lib.

PrezidentİlhamƏliyevdekabrın13-dəbununlabağlısərəncam
imzalayıb.Qeydedəkki,dekabrın13-üNərgizPaşayevanındo-
ğumgünüdür.O,1962-ciildəanadanolub.
NərgizPaşayevanıyüksəkdövləttəltifivəyubileyimünasibətilə

təbrikedirik.

Bəstəkarlar İttifaqında Heydər Əliyevin 
xatirəsi anılıb

De kab rın 12-də Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qın da (ABİ) xal qı-
mı zın Ümum mil li li de ri, müs tə qil Azər bay can döv lə ti nin ba ni si, 
gör kəm li si ya si və döv lət xa di mi Hey dər Əli ye vin və fa tı nın 
19-cu il dö nü mü nə həsr olun muş ic las ke çi ri lib.

İttifaqınkatibi,ƏməkdarincəsənətxadimiZemfiraQafarovaçı-
xışedərəkAzərbaycanxalqıvədövlətiqarşısındatarixixidmət-
ləri iləhələsağlığındaümumxalqsevgisiqazanmışHeydərƏli-
yevin xatirəsinə bəstəkarlarımız tərəfindən çoxlu əsərlərin ithaf
olunduğunudeyib.Bildiribki,CövdətHacıyev,ArifMəlikov,Musa
Mirzəyev,TofiqBakıxanov,FirəngizƏlizadə,AzərDadaşov,Vasif
Allahverdiyev,SərdarFərəcov,OqtayRəcəbovvədigərləriHey-
dərƏliyevəsimfonikəsərlərhəsrediblər.Uluöndərinxatirəsinə
kantata,odavəmahnılardaithafolunub.
ABİ-ninkatibiƏməkdarincəsənətxadimiCəlalAbbasovvurğu-

layıbki,yaradıcılıqittifaqı2023-cüilinölkəmizdə“HeydərƏliyev
İli”elanolunmasınıürəkdənalqışlayır.Bu,Azərbaycanınmədəni
həyatıüçündəənəlamətdarhadisələrdənbiridir.Hər ilABİ-də
HeydərƏliyevəhəsrolunmuşyeniəsərlərdinlənilirvəmüzakirə
olunur.CəlalAbbasovABİ-ninüzvlərini“HeydərƏliyevİli”ndəbu
mövzudayüksəkbədii səviyyəli yenimusiqiəsərləri yaratmağa
səsləyib.

Nazirliyin nümayəndəsi Polşada 
dövlət qulluğu üzrə təlimlərə qatılıb

28 no yabr –  9 de kabr ta rix lə rin də Pol şa nın pay tax tı Var şa va-
da Lex Ka çin si adı na Mil li Döv lət İda rə çi lik Mək tə bi tə rə fin dən 
Av ro pa İt ti fa qı nın “Şərq Tə rəf daş lı ğı” proq ra mı na cəlb olu nan 
öl kə lə rin nü ma yən də lə ri üçün döv lət qul lu ğu sa hə sin də tə lim 
ke çi ri lib.

TəlimdəAzərbaycanRespublikasıMədəniyyətNazirliyiniİnsan
kapitalınınidarəedilməsişöbəsininəməkdaşıArazƏlizadətəmsil
edib.O,PolşaRespublikasınınİnkişafFondlarıvəRegionalSiya-
sətNazirliyindədövlətqulluğumövzusundamüxtəliftəlimlərəqa-
tılıb.TəlimlərzamanıAzərbaycanınvəPolşanınmövcudqanun-
vericilikaktlarıiləyanaşı,dövlətqulluğunadairmüxtəlifmövzular
damüzakirəedilibvətəcrübəmübadiləsihəyatakeçirilib.
TəlimlərçərçivəsindəA.ƏlizadəPolşaRespublikasının inkişaf

fondlarıvəregionalsiyasətnaziriQreqojPudatərəfindənqəbul
edilib.

Birgə fəaliyyət üçün tarixi fürsətdir

Xə bər ver di yi miz ki mi, 10-16 de kabr ta rix lə rin də Azər bay can 
Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın (AT Xİ) təş ki lat çı lı ğı ilə “Mil li klas-
si ka” ad lı fes ti val ke çi ri lir. İt ti fa qın 125 il li yi nə həsr olun muş 
fes ti val Azər bay can teat rın da ümu mi lik də mil li mə də niy-

yət mə ka nın da ya ra dı cı lıq pro ses lə ri ni fəal laş dır maq, teatr la rın 
mü ba di lə si ni tə min et mək və klas sik səh nə nü mu nə lə ri nə ge niş 
mey dan ver mək məq sə di da şı yır. 

Sənət bayramının proqramı-
na11-idövlət teatrındanolmaqla
ümumilikdə13tamaşadaxiledilib.
Teatrsevərlər Azərbaycan Dövlət
MədəniyyətvəİncəsənətUniver-
sitetininIIIkurstələbələrinin(kurs
rəhbərləri Xalq artisti Məmməd-
səfaQasımovvəƏməkdarartist
YaqutPaşazadə)səhnəişlərinidə
izləməkimkanıqazanıblar.
Bundanbaşqa,LənkəranDöv-

lətDramTeatrıfestivalamüsabi-
qədənkənar qoşularaq sonuncu

premyeralarıolan“Casus”tama-
şasını (müəllif Kamal Abdulla)
paytaxt teatrsevərlərinə təqdim
edəcəklər.
Tamaşalar ATXİ-nin böyük

səhnəsində,həmçininAkademik
OperavəBaletTeatrında,Şuşa
DövlətMusiqili DramTeatrında,
Azərbaycan Dövlət Kukla Teat-
rında və ADMİU-nun səhnəsin-
dəoynanılır.
FestivalınilkgünüAzərbaycan

DövlətAkademikOperavəBalet

Teatrında F.Əmirovun “Min bir
gecə”baletinümayişolunub.
Dekabrın 11-də ATXİ-nin bö-

yük səhnəsində festivalın rəsmi
açılışıolduvəüçtamaşanüma-
yişetdirildi.
İttifaqınsədrmüaviniXalqartisti

Hacıİsmayılovfestivalvəmünsif-
lərheyətibarədəməlumatverdi.
Əməkdar incəsənət xadimi,

sənətşünaslıqdoktoruRafiqSa-
dıqov bu kimi tədbirlərin teatr
ictimaiyyətinin doğma evi olan
ATXİ ilədavamlıünsiyyətinətə-
kanverəcəyini bildirdi,təşkilatçı-
laratəşəkküretdi.
SonratamaşaçılarAğdamDöv-

lət Dram Teatrının təqdimatında

Nəcəf bəy Vəzirovun “Ağakərim
xanƏrdəbili”tamaşasına(teatrın
baş rejissoru Kərim Həsənovun
traktovkasında)baxdılar.
Ardınca Qax Dövlət Kukla

TeatrınınÜzeyirHacıbəyli yara-
dıcılığına müraciəti – “O olma-
sın, bu olsun” kukla tamaşası
(rejissor Yusif Abdurəhmanov)
göstərildi.
Günün son tamaşası Qusar

Dövlət Ləzgi Dram Teatrının
“Hicran”ı (Sabit Rəhman) oldu.
RejissorBağırƏhmədovunklas-
sikləşən nümunəyə özünəməx-
susbaxışıvaridi.
Tamaşaçılar festivala qatılan

Gəncə Dövlət Kukla Teatrının

NizamiGəncəviirsindənhazırla-
dığı“XeyirvəŞər”i(rejissorFər-
mail Paşayev) və Füzuli Dövlət
DramTeatrınınNəcəfbəyVəzi-
rovun yaradıcılığından “Yağış-
dan çıxdıq, yağmura düşdük”
(rejissorAsif Şirinov) tamaşala-
rınıdaizlədilər.
Xatırladaq ki, festivalın proq-

ramıdaM.F.Axundzadənin “Hacı
Qara”,H.Cavidin“Ana”,S.S.Axu-
dovun “Tamahkar” əsərləri kimi
klassiknümunələrdədaxildir.
H.Cavidin“Ana”dramınıikikol-

lektiv –Şuşa vəGəncə teatrları
ayrılıqdafestivalatəqdimedibvə
müqayisəbaxımındanhər iki ta-
maşanıseyretməkmaraqlıolar.

Peşəkar münsifər heyətinin
qiymətləndirəcəyi tamaşaların
mükafatlandırılmamərasimi de-
kabrın16-daolacaq.

Həmidə

Klassikadan başlayan yol

Laçın-Şuşa yolundakı aksiya cəmiyyətdəki haqlı narahatlığın ifadəsidir

əvvəli səh. 1-də
3 dekabr tarixindən etibarən aidiyyəti qu-

rumlarınmütəxəssislərindən ibarət heyət Ru-
siya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti
yerləşdiyiAzərbaycanRespublikasıərazilərin-
dəfaydalıqazıntıyataqlarınınqanunsuz istis-
marı,bundan irəligələnekoloji vədigər törə-
mə fəsadlarla bağlı sülhməramlı kontingentin
komandanlığı ilə danışıqlar aparıblar. Əldə
edilmiş razılığauyğunolaraq, 10dekabr tari-
xində faydalı qazıntıların qanunsuz istismar
olunduğubuikiəraziyəAzərbaycannümayən-

dələrininsəfəretməkcəhdinəbaxmayaraq,bu
səfərəmaneçiliktörədilib.
Prezidentinköməkçisiqeydedibki,eyniza-

mandabuməsələlərAzərbaycancəmiyyətində
ciddinarazılıqlarasəbəbolub.Rusiyasülhmə-
ramlılarının komandanı ilə bu xüsusda əlaqə
saxladıqlarını,müvafiqməktublargöndərildiyini
bildirən Hikmət Hacıyev deyib: “Azərbaycanın
suverenliyi ilə bağlı məsələlər cəmiyyətimizdə
ciddi narahatlıq doğurur. Buna görə dəAzər-
baycanın vətəndaş cəmiyyətinin fəalları, qey-
ri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, digər
fəallarvəqruplarŞuşa-Xankəndi-Laçınyolunun
kəsişməsindətoplaşaraqetirazlarınıbildirirlər”.
Diplomatikkorpusnümayəndələrinindiqqəti-

nəçatdırılıbki,etirazçılarınsöylədiklərifikirlər
bütünhüquqiçərçivələrəuyğundur.Onlarqa-
nunitələblərirəlisürürlər,qeyri-qanuniheçnə
istəmirlər.OnlarQarabağdaekolojiterrorason
qoyulmasınıtələbedirlər.
HikmətHacıyevonudavurğulayıbki,Laçın

yolu azərbaycanlı etirazçılar tərəfindən deyil,
Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontin-
genti tərəfindən bağlanıb: “Ermənistan tərəfi-
ninguyaLaçın yolununbağlanması, bölgədə
humanitarfəlakətyaşanmasıbarədəiddiaları-
nıdaqətiyyətlərəddedirik”.

“Şuşanın 4 fəsli”ndən qış 
Layihənin sonuncu 

iştirakçısı Almaniyadandır
əvvəli səh. 1-də
Şuşada qış fəslindən fotoları lentə

alacaq növbəti fotoqraf – almaniyalı
FabianVays(Weiss)hazırdaölkəmiz-
dəsəfərdədir.O,13-16dekabrtarixlə-
rindəŞuşadaolacaq.
Dekabrın12-dəMədəniyyətNazirli-

yiMuzey,qalereyavəsərgilərşöbəsi-
ninmüdiriNərgizAbdullayevaqonaq-
la görüşüb. “4 seasons of Shusha”
layihəsininməqsədivəgözləntilərba-
rədəfikirmübadiləsiaparılıb.
Qeyd edək ki, xarici fotoqrafarın

Qarabağın incisi olanŞuşanın tarixi,
mədəniyyəti,dahişəxsiyyətlərivəbu-
rada aparılan quruculuq işləri ilə ya-
xındantanışlığınazəminyaradansə-
fərlər zamanı çəkilən fotoşəkillərdən
ibarətkitab-kataloqnəşrolunacaqvə
həmAzərbaycanda,həmdəfotoqraf-
ların öz ölkələrində, habelə digər öl-
kələrdəsərgiləritəşkilediləcək.
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əvvəli səh. 1-də
Qurultayın açılışında Azər

baycan Respublikasının Dövlət
Himnisəslənib.
Azərbaycan Memarlar İttifaqı

İdarə Heyətinin sədri Elbay Qa
sımzadəaçılışsözündəmemarlıq
sənətinin inkişafındaPrezidentİl
hamƏliyevinvəBirincivitsepre
zident Mehriban xanım Əliyeva
nınböyükrolunuqeydedib.
PrezidentAdministrasiyasıHu

manitar siyasət, diaspor, mul
tikulturalizm və dini məsələlər
şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva
Prezident İlham Əliyevin qurul
tay iştirakçılarına ünvanladığı
məktubunuoxuyub.
Mədəniyyət naziri Anar Kəri

movqurultaydaçıxışedib.Anar
KərimovMədəniyyətNazirliyinin
Memarlar İttifaqı iləuzun illərdir
davamedənsəmərəliəməkdaş
lığından, tariximədəni abidələ
rimizin bərpası sahəsində birgə
görülənişlərdəndanışıb.Diqqə
təçatdırılıbki,sonbir ilərzində
ittifaqlabirneçəlayihəreallaşıb:
“Tarixmemarlıq abidələrinin re
yestrinin elektronlaşdırılması
məqsədiləittifaqlaişçiqrupçər
çivəsində sıx əməkdaşlıq etmi
şik.Bu ilin iyunayındaMemar
larİttifaqıiləAğstafadakonfrans
keçirildi. Regiondakı abidələrə
baxışoldu.Buənənəninbundan
sonradadavametdirilməsiplan
laşdırılır”.

Nazir əmin olduğunu vurğu
layıb ki, işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə aparılan qurucu
luq işlərinəmemarlarımızdaöz
töhfələrini verəcəklər: “Həmin
ərazilərdə mədəni abidələrimiz
və müəssisələrimizin əksəriy
yətidağıdılıb.Buradaüzərimizə
düşənvəzifəbuabidələribərpa
edərəkyeninəsləötürməkdir”.
DahasonraAnarKərimovAMİ

İdarəHeyətininsədriElbayQa
sımzadəyə,AzərbaycanMemar
lıqvəİnşaatUniversitetininrek
toru Gülçöhrə Məmmədovaya
Mədəniyyət Nazirliyinin “Şuşa

İli”münasibətilətəsisetdiyixati
rənişanlarınıtəqdimedib.
Həmçinin memarlıq sənətinin

inkişafında göstərdikləri xidmət
lərə görə bir qrup memara na
zirliyin fəxri fərmanları təqdim
olunub.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

AparatınınrəhbəriAyazİmamə
liyev şəhərin icra başçısı Eldar
Əzizovun adından qurultay işti
rakçılarınısalamlayıbvəbirne
çə memara İcra Hakimiyyətinin
fəxrifərmanlarınıtəqdimedib.
DövlətŞəhərsalmavəArxitek

turaKomitəsininsədriAnarQuli

yevinvədigər rəsmiqonaqların
çıxışlarıdinlənilib.
Qurultayda Beynəlxalq Me

marlarİttifaqınınprezidentiXose
LuisKortesin,RusiyaMemarlar
İttifaqınınprezidenti,MDBölkə
ləri Memarlar İttifaqları Beynəl
xalqAssosiasiyasınınprezidenti
NikolayŞumakovun,Beynəlxalq
MemarlıqAkademiyasınınMosk
vabölməsininprezidenti,akade
mik Andrey Bokovun salamları
səsləndirilib.
Bir neçə memara AMİnin

“Akademik Mikayıl Huseynov”
xatirəmedalıvə“Ustadmemar”

yüksək peşəkarlıq şəhadətna
mələritəqdimolunub.
Mükafatlandırma başa çat

dıqdansonraElbayQasımzadə
20172022ci illər ərzində AMİ
nin fəaliyyəti barədə hesabatla
çıxışedib.
Qeydolunubki,hesabatdöv

ründə ittifaqın24üzvü fəxriad
lara layiq görülüb. AMİnin tə
şəbbüsü, Beynəlxalq Memarlar
İttifaqının dəstəyi ilə, Azərbay
canRespublikasınınMədəniyyət
Nazirliyi iləbirgə ikidəfə(2019,
2021) Bakı Beynəlxalq Memar
lıq Müsabiqəsi keçirilib. Eləcə

də 2019cu ildə ilk dəfə olaraq
Beynəlxalq Memarlar İttifaqının
“Tarixişəhərlərdəkütləviturizm”
mövzusunda Birinci Memarlıq
ForumuBakıdakeçirilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, 2022ci il

oktyabrın 8də ölkə başçısı tə
rəfindən Bakıda tanınmış me
marlarMikayılHüseynovvəSa
dıq Dadaşovun birgə abidəsinin
qoyulması haqqında sərəncam
imzalanıb.BirilöncəAMİnintə
şəbbüsü və Mədəniyyət Nazirli
yinin sifarişi ilə iki ustadmemar
haqqında“Yaradanlar”sənədlifil
mi(rejissorŞamilƏliyev)çəkilib.
QurultaydaAMİninTəftişKo

missiyasının hesabatı, ittifaqın
Nizamnaməsinin yeni redaksi
yasıhaqqındaçıxışdadinlənilib.
Açıq səsvermə yolu ilə Elbay

Qasımzadənövbəti5ilmüddətinə
AMİİdarəHeyətininsədriseçilib.
Növbəti5ilüçünittifaqınİdarə

Heyətinin,TəftişKomissiyasının
vəAğsaqqallarŞurasınıntərkibi
gizlisəsvermə iləmüəyyənolu
nub.
Sonda Azərbaycan memarla

rınınXXqurultayınınqətnaməsi
qəbuledilib.Qurultaynümayən
dələrininPrezident İlhamƏliye
vəmüraciətioxunub.

Azərbaycan Memarlar İttifaqının XX qurultayı keçirilib
Azad edilmiş ərazilərdə bərpa-quruculuq işləri memarların üzərinə də mühüm vəzifələr qoyur

əvvəli səh. 1-də
Hələ gəncliyindən seçkin

fəaliyyəti ilə musiqinin müxtəlif
istiqamətlərində özünəməxsus
araşdırmalar edən Niyazi ata
sı Zülfüqar Hacıbəyovun “Aşıq
Qərib” operasının, Üzeyir Ha
cıbəylinin “Arşınmalalan”ope
rettasının yeni redaksiyalarını
hazırlayıb, Azərbaycan xalq
mahnılarını (“Xumar oldum”,
“Qaragilə”,“Aybəribax”,“Küçə
lərəsusəpmişəm”vəs.)simfo
nikorkestrüçünişləyib,1935ci
ildə“Rast”və“Şur”muğamlarını
notasalıb.“Zaqatalasüitası”,iki
hissəli“Qəhrəmanlıq”simfoniya
sıkimiəsərləridəmusiqixəzinə
mizəbəxşedib.
Niyazinin 1942ci ildə yazdığı

“Xosrov vəŞirin” operasımusi
qi dramaturgiyasının çoxplanlı
olması, psixoloji gərginliyi, xor
səhnələrivəoperaepizodlarının
ifadəliliyiiləfərqlənir.Sənətkarın
“Rast”simfonikmuğamıdrama
turji bitkinliyi, güclü emosional
təsiri, zəngin melodikası, xüsu
siləharmonikdilininəlvanlığıvə
ifadəliliyi iləseçilir. “Rast”müəl
lifin rəhbərliyi ilə bir çox xarici

ölkələrdə səslənib, Çexiyada,
ABŞda qrammofon valına ya
zılıb.
Azərbaycan milli dirijorluq

məktəbinin formalaşması Niya
zinin adı ilə bağlıdır. Onun yo
zumunda milli bəstəkarların bir
çoxəsərləri,ocümlədənÜzeyir
Hacıbəylinin “Koroğlu” operası
dünyamusiqisi xəzinəsinədaxil
olub. Niyazi böyük Azərbaycan
bəstəkarları Müslüm Maqoma
yevin“Nərgiz”,QaraQarayevvə
CövdətHacıyevin“Vətən”,Fikrət
Əmirovun “Sevil”,eləcədəSol
tanHacıbəyovun“Gülşən”,Qara
Qarayevin “Yeddi gözəl”, “İldı
rımlıyollarla”baletlərinitamaşa
yahazırlayıb.
Dirijorun o vaxtkı Leninqrad

Opera və Balet Teatrının baş
dirijoru təyin olunması dövrünə
xüsusinəzərsalanmusiqişünas
bildirdi ki, SSRİnin ən məşhur
teatrlarında fəaliyyəti Niyazinin
böyüknüfuzundanxəbərverirdi.
Həmin dönəmdəArifMəlikovun
“Məhəbbət əfsanəsi” baletinin
ilk tamaşasını hazırlaması, Pa
risin “QrandOpera”, Londonun
“KoventQarden” teatrlarında

qastroltamaşalarıverməsitəkcə
musiqiçinindeyil,ümumənxalqı
mızınuğuruidi.
Əhatəlitəqdimatınardıncasöz

klassikmusiqiyəverildi.
Üzeyir Hacıbəyli adına Azər

baycanDövlətSimfonikOrkest
rinin (bədii rəhbərvəbaşdirijor
XalqartistiRaufAbdullayev)ifa
sındaNiyazi yaradıcılığının şah
əsəri sayılan “Rast” simfonik
muğamınıdinlədik.
Tamaşaçılarbuböyükorkest

rəmüxtəlifzamanlardadirijorluq
etmişhər iki təkrarsızsənətkarı
– Niyazini və Rauf Abdullayevi
birlikdə alqışladılar. Dəqiqələr

ləalqışlananmusiqi iləbərabər
musiqiçi (dirijor) sırası Musta
fa Mehmandarova keçdi. Onun
əminvəsərbəstidarəsində“Və
tən haqqında nəğmə” səsləndi.
Beynəlxalqmüsabiqələrlaureatı

Fəxri KazımNicat (tenor) bizi
ahəngdarsəsiiləovsunladı.
“XosrovvəŞirin”operasından

“Şirininariyası”FatiməCəfərza
dənin (solist soprano) ifasında
bir qadının sevda yükünü necə
zərif və zövqlü çəkə biləcəyinin
isbatıoldu.
Orkestrin ifasında Niyazinin

“Çitra” baletindən süita, eləcə
də“Arzu”əsəriFatiməCəfərza
də (dirijor Əməkdar artist Fuad
İbrahimov), həmçinin Niyazinin
işlənməsində “Qaragilə” xalq
mahnısı xanəndə Nigar Cəlilo
vanın ifasında gecəyə ayrı bir
ovqatbəxşetdi.

Dinləyiciləri yüksək ovqata
kökləyənmusiqiaxşamımaest
ronun toxunuşları ilə daha da
gözəlləşən “Qaytağı” ilə başa
çatdı.

Həmidə Nizamiqızı

Muğam ifaçılığında məxsusi yeri olan sənətkar
Sara Qədimovanın 100 illiyi münasibətilə tədbir keçirildi

Muğamifaçılığısə
nətiningörkəmli
nümayəndəsi,Xalq
artistiSaraQədimo

vanın(19222005)anadan
olmasının100illiyimüxtəlif
tədbirlərləqeydolunur.

Unudulmaz xanəndənin yubi
leyinəhəsrolunandahabirtəd
bir dekabrın 8də Azərbaycan
Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Mu
zeyindəkeçirildi.
Muzeyin direktor müavini Tə

ranə Zeynalova tədbiri açaraq
sənətkarınhəyatvəsənətyolun
dandanışdı.Qeydetdiki,Sara
Qədimova 31 may 1922ci ildə
Bakı şəhərində dünyaya göz
açıb. Uşaqlıq illəri Qarabağda,
Ağdam rayonununGülablı kən
dindəkeçir.HəminvaxtlarCab
barQaryağdıoğlu,SeyidŞuşins
ki,XanŞuşinskikimisənətkarlar
teztez bu kəndə gəlir, yerli xa
nəndələrlə məclislər qururdular.
Belə bir zəngin mədəni mühit
gənc Saranın dünyagörüşünə
təsirgöstərir,ondamusiqiyəbö
yükhəvəsyaradır.
Bildirildi ki, 1941ci ildə Üze

yir Hacıbəylinin təklifi ilə Asəf
ZeynallıadınaBakıMusiqiTex
nikumuna qəbul olunan Sara

Qədimova burada Hüseynqulu
Sarabskininmuğamsinfindətəh
sil alır. Bir müddət sonraAzər
baycanDövlətFilarmoniyasında
solistkimi işəqəbuledilir. İkinci
Dünyamüharibəsi illərindəmü
ğənninin cəbhədə azərbaycan
lı əsgərlər qarşısında oxuduğu
“Şəfqət bacısı” mahnısı qəhrə
man Azərbaycan qadınının tə
cəssümünəçevrilir.
Sara Qədimova Azərbaycan

DövlətOperavəBaletTeatrında
aparıcıpartiyalardaçıxışlaredib,
yaratdığı Leyli vəƏsli obrazları
ilə daha çox yadda qalıb.Oxu
duğu“BayatıŞiraz”,“Şur”,“Şah

naz”, “Qatar”, “Mahurhindi”,
“Xaric segah” muğamları, xalq
mahnıları ifaçılıqsənəti tariximi
zəqızılhərfərləyazılıb.
Xalq artisti, tarzən Ramiz

Quliyev çıxış edərək görkəmli
sənətkarla bağlı xatirələrini bö
lüşdü. Dedi ki, dünyanın 22 öl
kəsində konsert proqramları ilə
çıxış edən SaraQədimovaRə
şid Behbudovdan sonra keçən
əsrin5070ci illərindəAzərbay
can musiqisini xarici ölkələrdə
ən çox təmsil edən sənətkar
olub. Səsiavazı dünyanın dörd
bir tərəfindən gələn Sara xanı
mın 1963cü ildə İndoneziyada

verdiyi konsertlər dillərdə das
tanaçevrilib.OzamanSSRİnin
ilk kosmonavt qadını Valentina
Tereşkova vəSSRİmədəniyyət
naziriY.Furtsevahəminkonsert
lərinbirindəiştirakediblər.
TədbirdədahasonraƏməkdar

mədəniyyət işçisi, yazıçı, publi
sistMustafaÇəmənli,Əməkdar
artist,kamança ifaçısıMirnazim
Əsədullayev çıxış edərək gör
kəmlisənətkarlabağlıxatirələri
nidiləgətirdilər.Bildirildiki,xalq
musiqisininincəliklərinidərindən
bilənSaraQədimova ifaüslubu
ilə milli musiqi xəzinəmizi zən
ginləşdirib.
Çıxışlardan sonra rəngarəng

musiqi proqramı təqdim edildi.
Muzeyin Qədim musiqi alətlə
ri ansamblının (bədii rəhbər:
Xalq artisti Munis Şərifov) mü
şayiəti ilə Xalq artisti Teyyub
Aslan, Əməkdar artist Nuriyyə
Hüseynova və Milli Konserva
toriyanınmüəllimi,Muğammü
sabiqəsinin laureatı Zabitə Alı
yevaSaraQədimovanınvaxtilə
repertuarında geniş yer tutmuş
mahnı və təsnifəri səsləndi
riblər. Xanəndələrin çıxışları
muzeyin zəngin kolleksiyala
rı əsasında hazırlanmış “Sara
Qədimova – 100” slaydşousu
iləmüşayiətolunurdu.

S.Fərəcov

Xoşbəxt olmaq üçün 
sehrli toxunuş

Filarmoniyada Niyazinin sənət işığında

Mədəniyyət naziri Sərdar Fərəcovu 
yubileyi münasibətilə təbrik edib

MədəniyyətnaziriAnarKərimovdekabrın9daXalqartisti,
görkəmlibəstəkar,tədqiqatçı,ÜzeyirHacıbəylininEvMuzeyi
nindirektoruSərdarFərəcovlagörüşüb.

SərdarFərəcovu65illikyubileyimünasibətilətəbrikedənnazir
onunmusiqisənətinininkişafındakıxidmətlərini,ocümlədənpeda
qojifəaliyyətinivurğulayaraqsənətkaraənxoşarzularınıçatdırıb.
Bildiribki,yubilyarsənətkarAzərbaycanmədəniyyətini,musiqi

sənətinirespublikadavəxaricdətəbliğindəbirsıratədbirvəlayi
hələrintəşkilatçısıvəiştirakçısıolub.SərdarFərəcovmüxtəlifil
lərdə50dənçoxtamaşayamusiqibəstələyərəkmusiqisənətinin
inkişafınatöhfələriniverib.
AnarKərimovyubileyimünasibətiləSərdarFərəcovamöhkəm

cansağlığıvəyeniyaradıcılıquğurlarıarzulayıb,sənətkarıMədə
niyyətNazirliyinin“Şuşa–270”döşnişanıilətəltifedib.
SərdarFərəcovgöstəriləndiqqətəgörənazirətəşəkkürünübil

dirib.

Tanınmış bəstəkarın 65 illik yubileyinə 
həsr edilən elmi-praktik konfrans

Dekabrın13dəÜzeyirHacıbəylininEvMuzeyindəXalqartisti,
bəstəkar,muzeyindirektoruSərdarFərəcovun65illikyubileyi
nəhəsredilənelmipraktikkonfranskeçirildi.

KonfransıƏməkdarmədəniyyət işçisi,sənətşünaslıqüzrə fəl
səfədoktoru,dosentÜlkərTalıbzadəaçaraqsənətkarınzəngin
yaradıcılığıbarədədanışdı.Qeydetdiki,SərdarFərəcovunsə
nət yolunda addımları Asəf Zeynallı adına Orta İxtisas Musiqi
Məktəbindən başlayır. Onun bu illərdə yazdığı fortepiano üçün
“Prelüdlər”,“Variasiyalar”,violin iləfortepianoüçün“Skertso”və
“Elegiya”,fortepianoüçünsonatina,simlikvartet,xalqçalğıalət
ləriorkestriüçün“İkirəqs”vəs.əsərlərozamantanınmışmusiqi
xadimləritərəfindənyüksəkqiymətləndirilib.
Bildirildiki,30ildənartıqÜzeyirbəyinocağındaçalışanS.Fərə

cov2005ciildənevmuzeyindirektorudur.
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor

İmruzƏfəndiyevaS.FərəcovunÜzeyirHacıbəyli irsinin tədqiqi
nəverdiyitöhfələrdəndanışdı,həmçininyaradıcılıqyolubarədə
sözaçdı.Bildirdiki,S.Fərəcovsəhnəüçünyazılanmusiqilərdən
kiçikminiatürlərəqədərmüxtəlifjanrlardaəsərləryazıb.Bəstəkar
kamerainstrumental, vokal, vokalsimfonik və xor üçün əsərlə
rin,simfonik,operaəsərlərinin,musiqilikomediyaların,eləcədə
musiqili teatrsəhnələriüçünvəkinomusiqilərinəhəsrolunmuş
nümunələrin müəllifidir. Üzeyir bəyin bəzi əsərlərinin işləmələri
və yenidən bərpası S.Fərəcovun yaradıcılığında xüsusi yer tu
tur. Ü.Hacıbəylinin “Azərbaycan marşı” (Dövlət himnimiz), “İki
rəqs”,simlikvartetüçünminiatürləri,“Çırpınırdın,Qaradəniz”və
s.əsərləriS.Fərəcovtərəfindəntədqiqolunub.O,Üzeyirbəyin,
deyilənəgörə,özütərəfindənməhvedilmiş“ŞeyxSənan”opera
sından3fraqmentibərpaedərəkyeniredaktədəsolistlər,xorvə
simfonikorkestrüçünişləyib.
Konfransda daha sonra sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

dosentlərFəxrəddinBaxşəliyev,DilbərHüseynova,professorlar
GülnazAbdullazadə, Həcər Babayeva, yazıçı, dramaturq Əmir
Pəhləvan,DövlətUşaqFilarmoniyasınınxormeysteriLeylaMu
radzadə,MilliKonservatoriyanındoktorantıHumayFərəcovavə
başqalarınındaçıxışlarıdinlənildi.Qeydolunduki,S.Fərəcovun
əsərləri Avropa, Amerika və keçmiş SSRİ ölkələrində müxtəlif
ansambllarvəifaçılartərəfindənsəsləndirilib.O,həmçininÜ.Ha
cıbəyliyəhəsrolunmuş“Azərbaycantelefilmin”çəkdiyi “Əbədi if
tixarımız”, “ÜzeyirHacıbəyli vəAzərbaycanBəstəkarlar İttifaqı”
filmlərininssenarimüəllifidir.
Sondayubilyarbəstəkarınəsərlərindənibarətkonsertproqramı

təqdimolundu.Çıxışlaralqışlarlaqarşılandı.
Savalan
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Regionalmədəniyyət
idarələrinintabemüəs
sisələrindəUluöndər
HeydərƏliyevinvəfatının

(12dekabr)19cuildönümü
münasibətiləmüxtəliftəd
birlərkeçirilib,mədəniyyəti
mizinböyükhimayədarının
Azərbaycanındövlətçilik
tarixindəkimisilsizxidmətləri
minnətdarlıqlayadasalınıb.

Xaçmaz Regional Mədəniyyət
İdarəsi (RMİ)Quba rayonMKS-
nin Mərkəzi Kitabxanasının oxu
zalında “Heydər Əliyev vəAzər-
baycan mədəniyyəti” mövzusun-
da tədbir keçirilib. “Xalqa bağış-
lanan ömür” adlı videoçarx və
“Ümummilli lider Heydər Əliyev”
adlıkitabsərgisinümayişolunub.
Quba rayon MKS-nin Mərkə-

zi Kitabxanası Uşaq şöbəsinin
təşkilatçılığıilə“HeydərƏliyev–
əbədiyaşarlider”adlıtədbirkeçi-
rilib.Kitabxananın fəaloxucuları
Ulu öndərə həsr edilmiş şeirlər
söyləyiblər.

***
İsmayıllı RMİ İsmayıllı Rayon

Heydər Əliyev Mərkəzində ger-
çəkləşən tədbirdə çıxış edənlər
Ümummilli liderin İsmayıllı rayo-
nuna səfərlərindən, örnəkhəyat
yoluvədövlətçilik fəaliyyətindən
sözaçıblar.

***
SumqayıtRMİSumqayıtınTa-

rixi Muzeyində keçirilən anım
tədbirində iştirakçılara dahi ön-
dərin zəngin həyat yolu, vətə-
ni və xalqı qarşısındakı misilsiz
xidmətləri, Sumqayıt şəhərinə
diqqətvəqayğısıhaqqındamə-
lumatverilib.

***

AğcabədiRMİAğcabədiRayon
HeydərƏliyevMərkəzində“Xilas-
karömrü”adlıtədbirkeçirilib.Bil-
dirilibki,Ümummilli liderVətənin
dar günündə xalqın təkidli tələbi
ilə Naxçıvandan Bakıda gələrək
müstəqilliyimiziqoruyubsaxlayıb,
davamlıinkişafımızıntəməliniqo-
yub.

***
Şəmkir RMİ Şəmkir Rayon

Heydər Əliyev Mərkəzinə mək-
təblilərin ekskursiyaları təşkil
olunub. Şagirdlərə Ulu öndərin
həyatvəfəaliyyətihaqqındamə-
lumatverilib.
Daşkəsən Rayon Mədəniyyət

MərkəzivərayonMərkəziKitab-
xanası “Heydər Əliyevin anım
günü” adlı kitab sərgisi təşkil
edib.

***

Masallı RMİ, YAP Masallı ra-
yon təşkilatı və Masallı Dövlət
Regional Kolleci ərazi partiya
təşkilatınındəstəyiiləN.Gəncəvi
adınaMasallıRayonMədəniyyət
Mərkəzində Ümummilli liderin
unudulmaz xatirəsinə həsr edil-
miş“Möhtəşəmqala”adlı tama-
şa-kompozisiyanümayişolunub.
RMİ-ninrəisiBəxtiyarQılıncovun
da izlədiyi tamaşanın quruluşu
Masallı Xalq teatrının rejissoru
Cəmaləddin Əliyevə, musiqisi
RuslanZahidova,səhnətərtibatı
isəElsevərƏliyevəməxsusdur.

***

Ağdaş RMİ-nin tabeliyində-
ki Rəsul Rzanın Ev-Muzeyində
“Unudulmaz tarixi şəxsiyyət –
HeydərƏliyev”başlıqlıtədbirke-
çirilib.Çıxışedənlərbildiriblərki,
Azərbaycan dövlətinin memarı
vəqurucusuolanHeydərƏliyev
şərəfi ömrünü ölkəmizin hərtə-
rəfi inkişafınavəparlaqgələcə-
yinəhəsredib.
Ucar Rayon Heydər Əliyev

Mərkəzi və rayonMədəniyyət
Mərkəzi birlikdə “Qəlblərdə
yaşayan lider” adlı tədbir ke-
çirib.

***

SabirabadRMİSabirabadRa-
yon Heydər Əliyev Mərkəzində
şəhər9saylı tamortaməktəbin
müəllim və şagirdləri üçün eks-
kursiyatəşkiledilib.

ŞirvanDövlətRəsmQalereya-
sıtərəfindən“Mənalıömrünrən-
garəngsəhifələri”adlısərgitəşkil
olunub.

Hacıqabul Rayon Heydər Əli-
yevMərkəzində“Ümummillilider
HeydərƏliyevin ideyalarıəbədi-
yaşardır”adlıtədbirkeçirilib.

***
Ağstafa RMİ Ağstafa Rayon

Mədəniyyət Mərkəzində Heydər
Əliyevinanımgünü iləəlaqədar
tədbir keçirilib. “Dahi şəxsiyyət
– Heydər Əliyev” filmi nümayiş
olunub.
Ağstafa Dövlət RəsmQalere-

yasındadərnəküzvlərininəlişlə-
rindənibarət“Müasirvəsuveren
Azərbaycanın memarı” başlıqlı
rəsmsərgisitəşkilolunub.
Tovuz rayonAzərbaycanAşıq

Sənəti Dövlət Muzeyinin əmək-
daşlarıYusifSadıqovadınaBo-
zalqanlı kənd tam orta məktə-
binin şagirdlərinə “Azərbaycan
dövlətininxilaskarıvəqurucusu”
mövzusundamühazirədeyiblər.
Qazax Tarix-Diyarşünaslıq Mu-

zeyində“Dahilərölməz,əbədiya-
şayar”adlıtədbirkeçirilib.Muzeyin
direktoru Gülnaz Alişanova qeyd
edib ki, Heydər Əliyev çoxəsrlik
dövlətçilik tariximizdə yeni parlaq
səhifəaçannadir,bənzərsizşəx-
siyyətdir.

***

BərdəRMİBərdəRayonHey-
dər Əliyev Mərkəzində “Əbədi-
yaşar lider” adlı tədbir keçirilib.
HeydərƏliyevinhəyatvəyaradı-
cılığıbarədəçıxışlaredilib,dahi
siyasətçininAzərbaycanxalqıvə
dövlətçiliyi uğrunda misilsiz xid-
mətlərindənsözaçılıb.
Tərtər Rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində isəHeydərƏliyevin
anımgünüiləəlaqədaraçıqqapı
təşkiledilib.

***
KürdəmirRMİBeyləqanRayon

Heydər Əliyev Mərkəzində keçiri-
lən “Özüqəlblərdə, izi tarixdə ya-

şayan lider” adlı konfransda Ulu
öndərinömüryoluvəfəaliyyətihaq-
qındaətrafıməlumatverilib,dövlət
müstəqilliyinin qorunmasında, öl-
kəmizin hərtərəfi inkişafı yolunda

böyük tarixi xidmətlərindən bəhs
olunub. Sonda Ümummilli liderin
həyatvəfəaliyyətinəhəsrolunmuş
videoçarxnümayişetdirilib.

***
Biləsuvar RMİ Salyan Ra-

yon Heydər Əliyev Mərkəzində
“Müdrikliyi, zəkası, uzaqgörən-
liyi ilə qəlblərdə dərin iz qoyan
dahi şəxsiyyət”adlı tədbir keçi-
rilib. Çıxış edənlər Heydər Əli-
yevin tarixi xidmətlərindən söz
açıb, onun haqqında xatirələri
diləgətiriblər.
NeftçalaRayonHeydərƏliyev

Mərkəzi Ümummilli liderin anım
günü münasibətilə Neftçala pe-
şəməktəbindəaçıqdərslər təş-
kiledib.Layihəçərçivəsində“Ulu
öndərin siyasi irsi milli sərvəti-
mizdir” adlı mühazirə söylənilib,
“Dahiazərbaycanlı”sənədlifilmi
nümayişetdirilib.

***
Şəki RMİ M.F.Axundzadə

adına Şəki Şəhər Mədəniyyət
Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət
göstərən Aşağı Göynük kənd
Diyarşünaslıq evində “Tarix ya-
zansərkərdə”mövzusundaədə-
bi-bədii kompozisiya keçirilib.
Diyarşünaslıq evinin bədii öz-
fəaliyyət kollektivinin üzvləri Ulu
öndərə həsr edilmiş şeirlər söy-
ləyiblər.

ZaqatalaRayonHeydərƏliyev
Mərkəzində “Tarix yazan əbədi-
yaşar lider” mövzusunda elmi-
praktikkonfranskeçirilib.Heydər
Əliyevin həyat və fəaliyyətinə
həsrolunanfilmnümayişetdirilib.
M.F.Axundzadə adına Oğuz

Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə “Xalqa bağışla-
nan ömür” adlı mahnı və bədii
qiraət müsabiqəsi keçirilib. Mə-
dəniyyət Mərkəzinin tabeliyində
olan klub müəssislərinin dər-
nəküzvləriHeydərƏliyevəhəsr
olunmuşmahnıvəşeirlərsəslən-
diriblər.Müsabiqədəuğurqazan-
mışdərnəküzvlərifəxrifərmanla
mükafatlandırılıb.

***
Gəncə RMİ Gəncə şəhər

MKS-nin 15 saylı kitabxana fi-
lialında “Sən elə bir zirvəsən!”
başlığıaltındakitabsərgisi təş-
kiledilib.
NaftalanŞəhərHeydərƏliyev

Mərkəzi vəGənclərin İnkişaf və
KaryeraMərkəziNaftalannüma-
yəndəliyininbirgətəşkilatçılığıilə
“Xalq üçün yaşanan ömür” adlı
tədbirkeçirilib.Uluöndərinhəyat
və fəaliyyətini əks etdirən qısa-
metrajlıfilmnümayişolunub.
Samux Rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində rayon Qarayeri qə-

səbə 2 saylı tam ortaməktəbin
şagirdləri üçünekskursiya təşkil
edilib.

Hazırladı:N.Məmmədli

“Özü qəlblərdə, izi tarixdə yaşayan lider”

Gəncə Dövlət Filarmoniyasında xeyriyyə konserti
Dekabrın10daFikrətƏmirovadınaGəncəDövlətFilarmoniya
sında“Yaşat”adlıxeyriyyəkonsertikeçirilib.

KonsertdəGəncəDövlətFilarmoniyasınınKameraorkestri(di-
rijorXalqartistiRafaelBayramov)və“Xəmsə”estradaansamblı
(bədii rəhbərŞəhriyarTağıyev)çıxışedib.Proqramdavətənpər-
vərlikmövzusundamahnılar,dünyamusiqiincilərindənnümunələr
səsləndirilib.

Tədbirdə şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri, şəhid və qazi
ailələri,şəhərsakinləriiştirakediblər.
Bilet satışından əldə olunan vəsaitAzərbaycanRespublikası-

nınərazibütövlüyününmüdafiəsiuğrundayaralananlaravəşəhid
ailələrinədəstəkməqsədilə“YAŞAT”Fondunaianəedilib.

Abidə mühafizəçiləri üçün təlim başa çatıb
MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidmətinintəşkilatçılığıiləElmiMeto
dikivəİxtisasartırmaMərkəzitərəfindənŞəmkirşəhərindəki
HeydərƏliyevMərkəzindəkeçirilən“Tarixiabidələrbugünvə
sabah:mühafizəproblemləri”adlıtəlimbaşaçatıb.

Dövlət Xidmətin-
dən bildirilib ki, təlim-
də Dövlət Xidməti-
nin Gəncə Regional
İdarəsi üzrə  “Avey”,
“Keşikçidağ”, “Qədim
Şəmkir Şəhəri” və
Gəncə dövlət tarix-
mədəniyyət qoruqları-
nın 30-a yaxın abidə
mühafizəçisi iştirak
edib.

TəlimdəDövlətXidmətininMədəniirsinqorunmasışöbəsininmü-
diriRuslanƏnvərli,Qoruqlarınidarəolunmasıvəistifadəsinənəza-
rətsektorununmüdiriMahirQəhrəmanov,tarixüzrəfəlsəfədoktoru,
arxeoloqİdrisƏliyevvəbaşqalarıməruzələrləçıxışediblər.
“Tarix vəmədəniyyət abidələrinin anlayışı və təsnifatı”, “Tarixi

abidələrindövlətqeydiyyatınaalınmasıprosesi”,“Abidələrinpas-
portlaşdırılması və mühafizə zonalarının müəyyən edilməsi” və
digərmövzulardakeçiriləntəlimlərinsonunda iştirakçılarasertifi-
katlartəqdimolunub.

“Pəncərə” teatrının “Qisas”ı nümayiş olunub
BiləsuvarRMİBiləsuvarRayonMədəniyyətMərkəzindəfəaliy
yətgöstərən“Pəncərə”teatrı“Qisas”adlıyenitamaşasını
təqdimedib.İlkolaraqVətənmüharibəsindəşəhidolanqəh
rəmanlarımızınəzizxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadolunub.

“Qisas” tamaşasın-
da müharibədə döyü-
şərək əsgərlərini iti-
rən komandirin həyat
hekayəsindən söhbət
açılır. Yazıçı-publi-
sist Ruhiyyə Abbas-
zadənin hekayəsinin
motivləri əsasında
hazırlananeyniadlı ta-
maşanınssenarimüəl-
lifi və quruluşçu re-

jissoruCahangirMəlik,rejissoruİlqarDadaşov,musiqi tərtibatçısı
Rizvan Feyzullayevdir. Tamaşada rolları Cahangir Məlik, Günel
Mirzəyeva,AdilƏhmədov,SevilAbıyeva,SeymurHəsənov,Masallı
XalqteatrınınaktyoruCəmaləddinƏliyevvəbaşqalarıcanlandırıb.

“Muzey dəfinələri” – Saatlıda sərgi-seminar 
MuzeySərvətlərivəXatirəƏşyalarınınElmiBərpaMərkəzinin
(MSXƏEBM)65illikyubileyiçərçivəsindəregionalsərgisemi
narlardavamedir.Dekabrın8dəSabirabadRMİnintabeli
yindəkiSaatlıTarixDiyarşünaslıqMuzeyində“Muzeydəfinələ
ri”adlıregionalsərgiseminarkeçirilib.

Sərg i -semi nar da
Elmi Bərpa Mərkə-
zi, Hacıqabul, Şirvan,
Sabirabad, Saatlı ta-
rix-diyarşünaslıq mu-
zeyləri,HeydərƏliyev
mərkəzləri və Saatlı
Dövlət Rəsm Qalere-
yasının əməkdaşları
iştirakediblər.
Sabirabad RMİ-nin

Saatlı rayonu üzrə
baş məsləhətçisi İlkin Zeynalov və muzeyin direktoru Sürəyya
Zeynalovatədbirinəhəmiyyətiniqeydediblər.
Həmçininnumizmatikanümunələrininmühafizəproblemləriba-

rədə müzakirələr aparılıb, tövsiyələr verilib. Mərkəz tərəfindən
aparılan“Birrubluntarixçəsi”adlıelmiaraşdırmatəqdimedilib.
Sonrabərpaçı-rəssamlarGündüzMəmmədovvəRasimCəfə-

rovtədbiriştirakçılarınınsuallarınıcavablandırıblar.Sondaqonaq-
larsərgiyəbaxıblar.

“Qalanı xatirədir” kitabının təqdimatı keçirilib
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərƏliKərimadınaPoeziyaevində
tanınmışşair,ƏməkdarincəsənətxadimiBabaVəziroğlunun
“Qalanıxatirədir”kitabınıntəqdimatıvəimzagünükeçirilib.

PoeziyaevininrəhbərişairİbrahimİlyaslıB.Vəziroğlununyara-
dıcılığınınməziyyətlərihaqqındaməlumatverib,yenikitabmüna-
sibətiləmüəllifətəbrikləriniçatdırıb.
TədbirSumqayıtşəhər11nömrəlitamortaməktəbinmüəllimvə

şagirdkollektivininçıxışı,şairinşeirlərindənibarətmusiqinömrələri
ilədavamedib.
Sonda B.Vəziroğlu çıxış edərək yaradıcılığına verilən dəyərə

görətəşkilatçılaratəşəkkürünübildirib,oxucularınaldıqları“Qala-
nıxatirədir”kitablarınıimzalayıb.

“Keşikçidağ” qoruğunun 15 illiyinə 
həsr olunmuş elmi-praktik konfrans

AğstafaRayonHeydər
ƏliyevMərkəzində“Ta
rixmədəniyyətabidələ
rininqorunması,tədqiqi

vətəbliğindəmüasiryanaş
malar”mövzusundaelmi
praktikkonfranskeçirilib.

Mədəniyyət Nazirliyi yanında
Mədəni İrsin Qorunması, İnki-
şafı vəBərpası üzrəDövlətXid-
mətinin dəstəyi ilə “Keşikçidağ”
Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu
tərəfindən təşkilolunankonfrans
qoruğunyaradılmasının15illiyinə
həsr olunub. Tədbir iştirakçıları
əvvəlcə Ulu öndərin rayon Hey-
dər Əliyev Mərkəzinin önündə
ucaldılmışabidəsini ziyarətedib,
mərkəzdədahisiyasətçininhəyat
və dövlətçilik fəaliyyəti ilə bağlı
eksponatlarlatanışolublar.Qoruq

ərazisindəarxeolojiqazıntılarza-
manı aşkarlanmış artefaktlardan
ibarətsərgiyədəbaxışkeçirilib.
Rayon İcra Hakimiyyətinin

başçısıSeymurOrucovkonfran-
sıaçıqelanedib.Sonraicrabaş-

çısının müavini Lalə Eyyubova,
Dövlət XidmətiMədəni irsin qo-
runmasışöbəsininmüdiriRuslan
Ənvərli, Gəncə Regional Desti-
nasiya Menecmenti Təşkilatının
direktor müavini Fariz Qarayev,

Dövlət Xidməti Gəncə Regional
İdarəsinin rəisiHəsənMirzəyev,
Bakı Dövlət Universitetinin do-
sentiİmaşHacıyev,“Avey”qoru-
ğunun direktoru SəadətƏliyeva
və başqalarının məruzələri din-
lənilib.
“Keşikçidağ” qoruğunun di-

rektoru Musa Mursaquliyev qu-
rumun15 illik fəaliyyətinənəzər
salıb, həyata keçirilən layihələr-
dənbəhsedib.
Dahasonrakonfransiştirakçı-

larıDamcılımağaradüşərgəsinə
səfəredib,buradayaponiyalıvə
azərbaycanlıarxeoloqlarınbirgə
apardığıqazıntıərazisivəaşkar
edilmiş eksponatların sərgisi ilə
tanış olublar. İştirakçılar həm-
çinin burada “Hərəyə bir ağac
əkək” adlı ağacəkmə aksiyasın-
dadaiştirakediblər.
SondaqoruğunDamcılıfilialın-

dakı abidələrə ekskursiya təşkil
olunub, tarix yadigarları haqqın-
da qonaqlara məlumat verilib,
onlarınsuallarıcavablandırılıb.



www.medeniyyet.az

№92 (1965)
14 dekabr 2022 yaddaş 5

Ümummilli liderin həyat salnaməsinin 
naməlum səhifəsi

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondundan
2010-cu il də, Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin 90 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə ha zır la na caq sər gi üçün ma te rial top la maq məq-
sə di lə mu ze yin ar xi vin də iş lə yər kən göz lə nil məz, la kin ol duq ca 
ma raq lı sə nəd lər lə üz ləş dim. Bu – 1930-40-cı il lər də mu zey də 
iş lə yən əmək daş la rın şəx si iş lə ri nin top lan dı ğı sə nəd lər qov lu ğu 
idi. Hə min qov luq da kı ma te rial lar ara sın da Azər bay can Sə na ye 
İns ti tu tu Me mar lıq fa kül tə si nin  II kurs tə lə bə si, 17 yaş lı Hey dər 
Əlir za oğ lu Əli ye vin öz əli ilə yaz dı ğı üç sə nə di gör dük də, doğ ru-
su, göz lə ri mə inan ma dım. 

Milli Azərbaycan
Tarixi Muzeyinin
baş direktoru aka
demik Nailə Vəli
xanlıbunu“Ümum
milli liderin həyat
salnaməsinin na
məlum səhifəsi”
adlı qeyddə yazır.
Muzeyin saytında
dərc olunan yazı
da diqqətə çatdırı
lır ki, 1940cı ilin2
iyulunda muzeyin
(ovaxtAzərbaycan
Tarixi Muzeyi adlanırdı – red.)
direktoru Zeynal Əliyevin adı
na ekskursiyaçı vəzifəsinə qə
bulolunmaqxahişi ilə yazılmış
ərizəyəavtobioqrafiya vəşəxsi
vərəqədə(hərüçürusdilində)
əlavəolunub.
AkademikNailəVəlixanlı ya

zır: “Heydər Əliyevin məlum
həyat salnaməsində öz əksini

tapmayan bu səhifənin tarixini
aydınlaşdırmaq üçün muzeyin
həmin dövr iş fəaliyyəti ilə bir
daha tanış oldum.Məlum oldu
ki, Xalq Komissarları Soveti
nin1939cuilin11avqusttarixli
sərəncamı ilə muzeydə “Azər
baycandaaprel sosialist inqila
bının20 illiyinə”həsrolunmuş,
respublikanınnailiyyətləriniəks

etdirən sərginin təşkil edilmə
si qərara alınmışdı. Bununla
əlaqədar yaradılmış hökumət
komissiyasıNaxçıvanvəQara
bağda da bu mövzuda səyyar
sərgilərin keçirilməsi qərarını
vermişdi. Sərgi 1940cı ilin 28
aprelində muzeyin 10 zalında
fəaliyyətə başladı. Respublika
ictimaiyyətinin böyük maraq

la qarşıladığı bu
sərgini muzeyin
1940cı il fəaliy
yətinə dair hesa
batına əsasən ilin
sonunadək 22000
insan ziyarət et
mişdi.XalqKomis
sarları Sovetinin
29 dekabr 1940
cı il sərəncamı
na əsasən, sərgi
bağlandı. Elə bu
zaman muzeyin o
dövrdə “Muzeylər

evi” adlandırılan Tağıyev mül
kündən Şirvanşahlar Sarayına
köçürülməsiməsələsigündəmə
gətirildi.Sərgininyığışdırılması,
muzeyin müasir dövr ekspozi
siyasının bağlanılması ilə əla
qədar iş yükü azaldılmış elmi
işçilər və xüsusilə, sərgiyə və
ekspozisiyayaxidmətedəneks
kursiyaçılar muzeydən getməli

oldular. Azərbaycan Tarixi Mu
zeyinin1941ciiləaidəmrlərki
tabındabuixtisarlar“Şirvanşah
larSarayına köçmə ilə bağlı iş
şəraitinin dəyişməsi” ilə əlaqə
ləndirilmişdi.Həminilinyayında
isəhəm ixtisarlar, həmdəmü
haribəninbaşlanmasıiləəlaqə
daryalnızbirneçəişçisiqalmış
Tarix Muzeyi EAnın Azərbay
canfilialında fəaliyyətgöstərən
Dil və Ədəbiyyat, Tarix, Ensik
lopediya və Lüğətlər İnstitutları
iləTarix,Dil,Ədəbiyyatİnstitutu
adı altında vahid qurumda bir
ləşdirildi”.
Qeyddəodadiqqətəçatdırılır

ki,HeydərƏliyevsonralarbaş
qasahədəişləsədə,tarixəolan
marağı onu yenə də Azərbay
canDövlətUniversitetinin(indiki
BDU)Tarix fakültəsinəgətirmiş
və o, həmin fakültəndə qiyabi
təhsilalmışdı.

Mədəniyyətimizin böyük hamisi yad olunub
Kitabxanalarda...

Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin anım gü nü mü na si bə ti lə de-
kab rın 12-də Azər bay can Mil li Ki tab xa na sın da təd bir ke çi ri lib. 

Kitabxananın direktoru professor Kərim Tahirov bildirib ki,
HeydərƏliyevAzərbaycanarəhbərliyininbütündövrlərindəmə
dəniyyətimizin böyük hamisi olub.Ulu öndər ikinci dəfəAzər
baycanarəhbərliyizamanı4dəfə(19951997)MilliKitabxana
yagələrəkkitabxananınproblemləriiləmaraqlanıbvəfondların
zənginləşdirilməsiüçüntədbirlərgörməyitapşırıb.
Kitabxananındirek

tormüavinitarixüzrə
fəlsəfədoktoruƏdibə
İsmayılova ölkə baş
çısının sərəncamı ilə
2023cüilinAzərbay
canda“HeydərƏliyev
İli”elanedildiyinidiq
qətə çatdıraraq qeyd
edib ki,MilliKitabxa
nadadaəlamətdarilə
töhfə olaraq çoxsaylı layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdə
tutulur.
İştirakçılarUluöndərinhəyatvə fəaliyyətihaqqındanəşrlər

dənibarətsərgiilətanışolublar.

***
Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında

“HeydərƏliyev–müstəqilAzərbaycanınqurucusuvəmemarı”
adlıtədbirtəşkiledilib.
KitabxananındirektoruAslanCəfərovçıxışınaPrezidentİlham

Əliyevin“UluöndərHeydərƏliyevinhəyatıvəfəaliyyətibirfəda
karlıqnümunəsidir.OnunmirasıbugünkümüstəqilAzərbaycan
dır”sözləri iləbaşlayıb.Bildiribki,müstəqilölkəmizinbugünkü
nailiyyətlərivəşanlıQələbəsiHeydərƏliyevstrategiyasınıntən
tənəsidir.
KitabxananınelmiişlərüzrədirektormüaviniXalidəMusaye

va,şöbəmüdirləriTamellaMəmmədova,SəadətŞəfiyeva,Gü
nayHəsənovaçıxışediblər.Kitabxanaəməkdaşları tərəfindən
HeydərƏliyevinanımgünümünasibətiləhazırlanmışvirtualki
tabsərgisinümayişetdirilib.

***
F.Köçərli adına

Respublika Uşaq
Kitabxanasında da
HeydərƏliyevinvəfa
tının19cuildönümü
nəhəsrolunantədbir
keçirilib.
Kitabxananın di

rektoru Şəhla Qəm
bərovabildiribki,hər
bir xalqın istiqlaliyyət
tarixindəxilaskarrolunuoynayandahi insanlarvar.Ümummilli
liderHeydərƏliyevdəAzərbaycantarixinəmüdrikdövlətxadi
mi,dövlətçiliyimizüçünəntaleyüklüzamandaxilaskarliderkimi
düşüb.
ÇıxışlardansonraHeydərƏliyevəhəsrolunmuşvideoçarxnü

mayişolunub.Uluöndərinhəyatvəfəaliyyətininmüxtəlifmərhə
lələriniəksetdirənnəşrlərdənibarətsərgiyəbaxışkeçirilib.

Bədii təhsil ocaqlarında...
Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında (BXA) Heydər Əliyevin

vəfatınınildönümünəhəsrolunantədbirkeçirilib.
TədbirdəçıxışedənBXAnın rektor vəzifəsinimüvəqqəti ic

raedənƏməkdarartistNailəMəmmədzadəÜmummilli liderin
mədəniyyətsahəsinininkişafınaxüsusiönəmverdiyinidiqqətə
çatdırıb:“HeydərƏliyevdeyirdi:“Xalqbirçoxxüsusiyyətləri ilə
tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsu
siyyətlərdənənyüksəyi,ənböyüyümədəniyyətdir”.Uluöndərin
hakimiyyət illərindəAzərbaycanmədəniyyətinin inkişafı diqqət
mərkəzindəolub”.
BXAnın xarici əlaqələr üzrə prorektoru Təranə Muradova,

orta ixtisas təhsili pilləsinindirektoruTahirEynullayev,Milli və
müasirrəqskafedrasınınmüdiriXalqartistiCəmiləBayramova,
Xalqartisti,bəstəkarFaiqSücəddinovvəbaşqalarıçıxışediblər.
Tədbirin sonunda Əməkdar artist İlham Nəzərov tərəfindən

M.Maqomayevin“Azərbaycan”mahnısıvəXalqartistiFaiqSü
cəddinovunbəstələdiyi“HeydərƏliyev–100yaş”musiqikom
pozisiyasısəsləndirilib.Anımtədbiri“Səneləbirzirvəsən”mah
nısıiləyekunlaşıb.

***
Üzeyir Hacıbəy

li adına Bakı Musi
qi Akademiyasında
(BMA)NəsimiRayon
İcra Hakimiyyətinin
birgə təşkilatçılığı ilə
HeydərƏliyevinanım
gününəhəsrolunmuş
tədbirkeçirilib.
BMAnın rekto

ru professor Fərhad
Bədəlbəyli Heydər Əliyevin müasir dövlətimizin qurulmasında
müstəsnaxidmətlərindəndanışıbvəonunmədəniyyətişçilərinə
həmişədiqqətvəqayğıgöstərdiyinivurğulayıb.Nəsimirayonu
nun icra başçısıAsifƏsgərovHeydərƏliyevin siyasi irsindən
sözaçıb.
SonraBMAnınBakıKameraOrkestrinin(dirijorƏməkdarar

tistFuad İbrahimov) ifasındamusiqi nömrələri təqdimolunub.
Qara Qarayevin “Matəm odası” və Fikrət Əmirovun “Nizami”
simfoniyasımaraqlaqarşılanıb.

Hüseyn Cavidin Ev-Muzeyində... 
Hüseyn Cavidin

EvMuzeyində Hey
dər Əliyevin vəfatı
nınildönümüiləbağlı
anım tədbiri keçirilib.
Muzeyin baş direk
toruƏməkdarmədə
niyyət işçisiGülbəniz
Babaxanlı bildirib ki,
Ümummilli lider ədə
biyyat xadimlərinin
xatirəsininəbədiləşdirilməsi,evmuzeylərininyaradılmasıistiqa
mətindədəböyük işlərgörüb.UluöndərinHüseynCavidşəx
siyyətinə xüsusi önəm verdiyini deyənG.Babaxanlı bildirib ki,
HeydərƏliyevinsəyinəticəsindəşairinnəşiSibirdənVətəninə
gətirilib,BakıdavəNaxçıvandaevmuzeyləriyaradılıb,məzarı
üzərindəməqbərəucaldılıb.
DigərçıxışedənlərmuzeydəyaradılanHeydərƏliyevguşə

sindən,buradamühafizəolunaneksponatlardan,muzeydənəş
rəhazırlanankitablardan,“HeydərƏliyevvəHüseynCavid”mo
noqrafiyasından(G.Babaxanlı)danışıblar.

Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərini 
zaman keçdikcə daha aydın dərk edirik

12 de kabr da Azər bay ca nın 
bö yük oğ lu, otuz il dən ar tıq 
bir dövr də xal qı nın hə ya tın da, 
ta le yin də ta ri xi rol oy na mış 
Hey dər Əli ye vin (1923-2003) 
və fa tı nın növ bə ti il dö nü mü 
ta mam ol du. İs tər sağ lı ğın-
da, is tər sə və fa tın dan son ra 
Hey dər Əli yev haq qın da çox lu 
say da ki tab lar, qə zet-jur nal 
mə qa lə lə ri ya zı lıb və bun dan 
son ra da ya zı la caq. Ona it haf 
olun muş ədə bi əsər lər, mu si-
qi və təs vi ri sə nət nü mu nə lə ri, 
onun hə yat və fəaliy yə tin dən 
bəhs edən film lər bun dan 
son ra da ya ra dı la caq.

Lakin bir məqamı etiraf et
mək lazımdırki,HeydərƏliyev
barəsində yazan, yaradan hər
birmüəllifənyaxşıhaldaonun
portretinin bir neçə cizgisini,
fəaliyyətininbirneçəistiqaməti
nidolğunəksetdirməyəmüvəf
fəqolur.ÇünkiHeydərƏliyevo
qədər böyük şəxsiyyət və döv
lətxadimiidiki,onubirkitabda,
filmdə, musiqi və təsviri sənət
əsərində tam və bitkin şəkildə
təsviretmək,sadəcə,mümkün
süzdür...
O, birincilik üçün yaranmış

dı.Bukeyfiyyətlərondafitrətən
vardı. Onun liderlik bacarığı,
potensialı çalışdığı bütün işlər
də, tutduğu bütün vəzifələrdə
özünü bariz şəkildə göstərmiş
di.HeydərƏliyevSovetİttifaqı
nın rəhbərliyində, mərkəzi hö
kumətdə yeganə azərbaycanlı,
türk olaraq təmsil olunanda da
onun liderliyi bariz idi.Təsadü
fi deyil ki, üstündən illər ötən
dənsonradakeçmişSSRİnin
müxtəlifbölgələrində–sıraviiş
çidənakademikədək–hərkəs
onu ehtiramla anır.MəhzHey
dərƏliyevin Kremldə, “Politbü
ro”dahamıdanüstün,bacarıqlı,
işgüzar və istedadlı olması sə
bəbindənbaşkatibMixailQor
baçovonu1987ciildəistefaya
göndərmişdi. Çünki o, Heydər
Əliyevləmüqayisədə,onunba
carıq və qabiliyyəti qarşısında
zəifiyinigörürdü...

***
HeydərƏliyevortaməktəbil

lərindəteatramaraqgöstərmiş,
həttabədiiözfəaliyyətdərnəyin
dəHamletioynamışdı.Sonrao,
aktyorluqsənətininardıncaget
mədi, amma özünün ən böyük
tarixi rolunu doğma xalqının,
Azərbaycanın həyatında oy
nadı.Həyatı boyunca dəfələrlə
Şekspirin qəhrəmanının dilem
ması ilə üzüzə dayanmış və
hərdəfəbumübarizədənqalib
çıxmışdı.1993cü ilin iyununda
xalqköməküçünonaüztutan
da Azərbaycan dövlətçiliyi də
“olum,yaölüm”sualıiləüzüzə
idi. O, tarixi qərarını verdi, öl

kəyə rəhbərliyəqayıtdı,sabitlik
yaratdı, gənc respublikanı inki
şaf yoluna çıxardı, onun dün
ya birliyində layiqli yer tutması
üçünəlindəngələnietdi.

***
O,aliməktəbdəöncəmemar

lıq, sonra isə tarixçi təhsili al
mışdı. Lakinmemarpeşəsində
işləmədi, tarixçidəolmadı.Bu
nunlabelə,o,siyasətçivədöv
lətxadimikimiənucamissiyanı
gerçəkləşdirdi: müstəqil Azər
baycandövlətininmemarıoldu,
ənyenitariximiziisəözəməlləri
iləyazdı.“MüstəqilAzərbaycan
dövlətçiliyiHeydərƏliyevinşah
əsəridir” – bu,HeydərƏliyevin
qurduğu dövlətin potensialına
bələd olan, bu dövlətlə hesab
laşan əcnəbilərin də etirafıdır.
O,Azərbaycana rəhbərlik etdi
yi və böyük siyasətdə olduğu
bir qərinədən artıq dövrdə xal
qın taleyində tarixi roloynayıb.
Azərbaycanın hər bir bölgəsin
dəonunquruculuqfəaliyyətinin
izlərivar.

***
Heydər Əliyev həyatı boyu

həmişə xalqa arxalanmışdı. O
deyirdi: “Mənim həyat amalım
bütün varlığım qədər sevdiyim
Azərbaycan xalqına, dövlətçi
liyimizə, ölkəmizin iqtisadi, si
yasi, mənəvi inkişafına xidmət
olub. Bu yolda bütün gücümü
vəiradəmiyalnızmüdrikvəqə
dirbilənxalqımdanalmışam.Ən
çətinanlarda,ənmürəkkəbvə
ziyyətlərdəyalnızvəyalnızxal
qımaarxalanmışam.Budamə
nədözüm,iradəveribvəbütün
uğurlarımıtəminedib...”.
MüstəqilAzərbaycan dövləti

ninkeçdiyisınaqlar,dövlətçiliyi
mizinənağırgünlərindəHeydər
Əliyevin göstərdiyi qətiyyət bu
sözlərdəkigerçəyidəfələrlətəs
diqləyib.1994cüilinoktyabrın
daAzərbaycandövlətçiliyiçevri
lişcəhdiiləsilkələnəndəHeydər

Əliyevxalqamüraciətetdi,onu
Azərbaycanın müstəqilliyinin
müdafiəsinəçağırdı.Həminmü
raciətdəndərhalsonraminlərlə
insangecəyarısıPrezidentSa
rayının qarşısına toplaşdı, ona
dəstəyininümayişetdirdi.
2003cü ilin 12 dekabrında

uzaqKlivlenddəngələnməşum
xəbərin səhərisi yenə minlərlə
insanhəminünvanaüztutmuş
du. Bu dəfə onları Prezident
Sarayının qarşısına heç kim
çağırmamışdı. İnsanları həmin
ünvana Heydər Əliyevin adı
toplamışdı. Prezident Sarayı
nınqarşısınadüzüləngülçiçək
dəstələri xalqın öz rəhbərinə
ehtiramının nümayişi idi. Onun
vəfatı Azərbaycan Respublika
sının sərhədlərindənuzaqlarda
yaşayan soydaşlarımızı, dünya
azərbaycanlılarınıdahüznəbü
rümüşdü.O,bütünazərbaycan
lıların lideri idi və prezidentliyi
illərindədünyadakıazərbaycan
lılarıntəşkilatlanması,Azərbay
canın tarixi gerçəklərinin, mil
li mədəniyyətimizin dünyada
geniş yayılması üçün səylərini
əsirgəmirdi.
Heydər Əliyev Azərbaycanın

dövlətçilik xəttini, onun siyasi
vəiqtisadiəsaslarınıyaratmaq
la yanaşı,Azərbaycan xalqının
milliintibahvəinkişafınıntəməl
sütunuolanideyanı–azərbay
cançılıqməfkurəsinidədövlətçi
liyinaparıcı vektorlarındanbiri
nəçevirdi.Çünkio,vətənpərvər
lider olmaqla bərabər, eyni za
manda böyük azərbaycanlı idi.
Heydər Əliyev Azərbaycanın
Türk dünyasında özünə layiq
li yerini tutması, türk dövlət və
toplumlarıarasındainteqrasiya
nın güclənməsində böyük xid
mətlər göstərib.Bütünbunlarla
yanaşı, Heydər Əliyevin “azər
baycançılığı” milli ideya olaraq
irəli sürməsi onun Azərbaycan
dövlətçiliyi və dünya azərbay
canlılarının həmrəyliyi naminə

göstərdiyitarixixidmətdir.Azər
baycançılıqAzərbaycandövləti
nəqarşıbirçoxistiqamətlərdən
yönələn təhdidlərin qarşısında
güclü ideoloji sipər oldu. Bu
ideologiyaHeydərƏliyevin bö
yükvətəndaşhünəriningöstəri
cisidirvədünyaazərbaycanlıla
rının tarixiVətən–Azərbaycan
ətrafında birləşməsinəmüstəs
natöhfədir.
“Azərbaycançılıq öz mil

li mənsubiyyətini, millimənəvi
dəyərlərini qoruyub saxlamaq,
eyni zamanda onların ümum
bəşəri dəyərlərlə sintezindən,
inteqrasiyasındanbəhrələnmək
deməkdir. Həmişə fəxr etmi
şəm,bugündəfəxredirəmki,
mənazərbaycanlıyam”, –Hey
dərƏliyevin2001ci ildədünya
azərbaycanlılarının qurultayın
da söylədiyi bu sözlər, onun
müdrik siyasəti kimi, zamanın
sınağındanuğurlaçıxmaqdadır.

*** 
Heydər Əliyevin vəfatından

19ilötür.Buillərdəonunyoxlu
ğuhərnəqədərhissolunsada,
banisiolduğumüstəqilAzərbay
caninkişafedib,güclənibvəbu
dövlətin hər nailiyyətində onun
varlığı, uzaqgörən siyasi kursu
özünügöstərib.Buyolulayiqin
cədavametdirən,uğurdanuğu
radaşıyanPrezidentİlhamƏli
yevin qeyd etdiyi kimi, Heydər
Əliyevdənqalanənböyükmiras
onun qurucusu olduğu müasir
Azərbaycandövlətidir.O,başla
dığı,ammaömürvəfaetmədiyi
üçünbaşavurabilmədiyiişlərin
özü qədər inandığı varisi tərə
findən,onunliderliyivəbacarığı
sayəsindəsonaçatdırılacağına
inanırdı,bunaəminidi.Budün
yadandao,inamlaköçdü.
Ötən illərdə təməlində Hey

dər Əliyevin imzası olan neçə
böyük layihə gerçəyə çevrildi.
2020ci ilin 8Noyabr Zəfəri ilə
isəAzərbaycandövlətimüzəfər
AliBaşKomandanıvərəşadət
liOrdusuiləHeydərƏliyevinən
böyük arzusunu və vəsiyyətini
yerinəyetirdi.Azərbaycanərazi
bütövlüyünütəminetdi.
Tarix, əslində, Heydər Əliye

vəbir dövlət adamı, böyük və
tənpərvərvədahiazərbaycanlı
kimiözqiymətiniverib.Bundan
sonra da verəcək. OnunAzər
baycan xalqı və dövləti qarşı
sında xidmətlərinin miqyasını,
dəyər və əhəmiyyətini zaman
ötdükcədahaaydınhissedirik.
Heydər Əliyevin dühası, onun
siyasət məktəbi və dövlətçilik
kursu tariximizin bundan son
rakımərhələlərindəözünüdaim
göstərəcək.Azərbaycandövləti
hələuzun illəröz inkişafındao
dühadanbəhrələnəcək...

Vüqar Əliyev
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Qaynarmədənihadisələrləzənginnoyabrayıhəmdə
“4.4”QısaTamaşalarFestivalıiləyaddaqaldı.Mədəniyyət
Nazirliyivə“Teatro.az”sənətportalınınbirgətəşkilatçılığı
ilə25-30noyabrtarixləriniəhatəedənteatrbayramıta-

maşanümayişləri,səhnəyarışlarıylayanaşı,busahənininkişaf
məsələlərintəhliliüçündəyaxşıfürsətidi.

Artıq ikincidəfəbaştutanfes
tivalpaytaxt teatrları iləbərabər,
bölgəteatrlarınıdahərəkətəgə
tirəbildi.Həttabudəfəki festival
dailkdəfəolaraqüçkuklateatrı
iştirakedirdiki,onundaikisiböl
gələrin payına düşürdü. Bölgə
dəngələn5tamaşadanyalnız1i
– Gəncə Dövlət Kukla Teatrının
“Dərdləriminçamadanı”monota
maşası “münsifərin rəğbəti” no
minasiyasındaqaliboldu.Amma
bütünlükdəmaraqlı,kifayətqədər
iddialınümunələrdəvaridi.
Xalqımızın haqq savaşındakı

qalibiyyətini səhnə əsərlərində
yaşatmaq,Azərbaycan teatr ta
rixində əbədiləşdirmək, eləcə
dəpandemiyadövrününməlum
reallıqları üzündən durğunlaş
mışmilli teatr prosesini canlan
dırmaq, teatr sənətçilərini yeni
yaradıcı təşəbbüslərə təşviq et
mək,gəncistedadlarıüzəçıxar
maqməqsədidaşıyanfestivalda
mövzusərbəstliyivərəngarəng
liyidahaçoxdiqqətçəkdi.

Torpaq arzusu
BaşlayaqQusar Dövlət Ləzgi

Dram Teatrının “Poni” adlı ab
surd dram tamaşasından. Qa
zax dramaturqu Murat Kolqa
natın müəllifi olduğu (tərcümə:
Mehman Fətullayev) əsərə Əli
yarƏliyevquruluşverib.Rolları
Namiq Mustafayev, Tofiq Mus
tafayev,MətləbMahirov,Kəma
ləSəfərova,SamirBabayev və
ElnurHacıyevifaedirdilər.

Taxta at çapan Poni adlı ruhi
xəstədən bəhs edən tamaşada
bizinsanmünasibətlərininənson
nöqtələrindəki mücadiləni görü
rük.TamaşadaPoniniəhatəedən
ruhixəstəqadın,1civə2cikişi,
Müdrikkişivəs.insanlarvar.Əsas
mövzuinsanlarınmənəviazadlıq,
evvətorpaquğrundamübarizəsi
dir.Poniçoxşeyəuşaqsadəliyiilə
yanaşır,həttaağacdaqocakişinin
yaşamasına,budaqlarda ruhların
dolaşmasınainanır.
Əsərin əsas qəhrəmanların

dan biri də “O”dur, yəni Birinci
kişi.Onunömrüboyutorpağıvə
eviolmayıb. “O”2cikişidənkö
məkistəyir.Torpaq,evvəmənəvi
azadlıquğrundamübarizəapar
mağıqarşılarınaməqsədqoysa
larda,bu,heçbirnəticəvermir.
Əsərinsonundaatəşsəsieşidilir
vəməlumolurki,“O”intiharedib.
Onun cibindən əskiyə bükülmüş
birovuctorpaqtapırlar–heçvaxt
sahibolabilmədiyitorpaq...
44 dəqiqəlik tamaşada in

sanların hərisliyi nəinki arzula
rı,həttazamanzamanuğrunda
mübarizəapardıqlarınəsnələrin
birdənbirə əhəmiyyətsiz oldu
ğunaişarəedilir.

Lənkərandan gələn 
“Qanlı namə”

Lənkəran Dövlət Dram Teatrı
nın “Qanlı namə” (tarixipsixoloji
dram)tamaşasınıhələməşqpro
sesindən maraqla gözləyirdim.
İlqar Fəhminin müəllifi olduğu

qarmaqarışıq hadisələrin təmas
yeri olan əsərə səhnə yozumu
nu teatrın gənc rejissoru Tərlan
Abdullayev verib. Səhnə işinin
rəssamı Tərlan Sadıqov, musiqi
tərtibatçısıFərahimFərəcovdur.
İfaçılara gələndə, tamaşanın

yükünüEmilRzayev,SəyadƏli
yev, Sucəddin Mirzəyev, Gülər
Kərimova,Arif Xalıqverdiyev və
RaufZeynalovçəkirdi.
Hələ doqquz yaşında olarkən

anası gözlərinin qarşısında öldü
rülənbirinciŞahzadəAbbasıXo
rasandağlarınasürgünedirlər.O,
kiçikbirqəsrdəsüdqardaşıSadiq
bəyin nəzarəti altında böyüyür.
Süd qardaşı onun hakimiyyətə
gəlməsiüçünyollaraxtarır.Amma
ŞahzadəAbbas ona və anasına
edilən bu amansızlığı heç vaxt
unudabilmir,daimqətləyetirilmək
qorxusu ilə yaşayır, qarabasma
lardanqurtulabilmir.Birgünuzun
müddət yanından ayrıldığı lələsi
onaatasıKorMəhəmmədinmö
hürlü naməsini gətirir və beləcə,
onun tactaxta yolu açılır.Amma
busəltənətəgedənyolda lələsini
də, elə südqardaşını daqurban
verənşahzadəsondaamansızbir
hökmdarlığayolalır...
Qarışıq vəənəsası da insan

hissləri üzərində manipulyasi
ya ilə ağırlaşmış əsərin səhnə
yozumuda tamaşaçıüçünaçıq
suallar yaratdı. Amma ümumi
likdə tamaşanın,dahadoğrusu,
aktyorlarınenergetikası,dinamik
həllvəoyuniçindəformalaşmış
üslubdiqqəticəlbedəbildi.

“Tənhalığın evi”ndə 
olanlar və olmayanlar... 
Subyektiv səslənsə də, mənə

görə,əncəsarətlivəmaraqlınü
munə məhz Füzuli Dövlət Dram
Teatrınıngətirdiyi“Tənhalığınevi”
ekzistensial tragikomediyası idi.
TamaşanınmüəllifiAbdullaElşad
lı,rejissoruNicatMirzəzadədir.
Bu məzmunlu və qeyriadi (ta

maşanın bölgə teatrından, xüsu
səndəməhdud imkanlarlahazır
landığını nəzərə alsaq) tərtibatlı
tamaşanın ölüm gözləyən, hətta
Tanrınınbeləunutduğu,dahadoğ
rusu,özlərinindəözləriniunutduğu
qəhrəmanlarının səhnə ifadəçiləri
Əli Hüseynov, Sehran Xanlarov,
SevincMəmmədova, QaçaqQa

rayev, Emin Abışov, İntizar Quli
yeva,VüsalHəsənov,AsifŞirinov,
ElçinMəmmədov,VüqarBabayev,
ElşənGözəlov,ŞəlaləNəsirovavə
GülgəzSoltanovaidi.
Tamaşabirneçəqocanındüş

düyüpsixolojidurumdanvəda
xili sarsıntılarından bəhs edir.

Onlar, əslində, qocalıqdan yox,
qocalaqocalaməhkumolduqları
tənhalıqdanağıllarınıitiriblər.Be
ləvəziyyətdəölümügözləməkən
sonvəənağlabatanüsuldur.Sa
dəcə, bunun üçün də müəyyən
proseslər keçməlidirlər. Bu cis
maninatarazlıqdaonlarınyeganə
təsəllisivəhəmdəmlərievlərində
saxladıqlarımüqəvvakuklalardır.
Buqocalarqorxurlarki,öldükdən
sonra kuklaları kimsəsiz qalar.
Odurki,ölməzdənəvvəlkuklaları
dəfn etmək istəyirlər.Düşdükləri
bu vəziyyət onların daxilimüha
ribəsidir.Özüdəbumübarizədə
onsuz da dərk edə bilmədikləri
varlığauduzurlar.
Biz səhnədə hər şeyin həm

var,həmdəyoxolduğunugörü
rük.Hə,birdəsondaxurcundan
çıxanqırmızıalmalarlabizikimin
aldadıb, kimin fənasına qurban
getdiyimizəşüuraltıtəfsirverilir...

“Dərdlərimin 
çamadanı”ndan 

çıxanlar...
Keçək Gəncə Dövlət Kukla

Teatrının “Dərdlərimin çamada
nı”adınıverdiyimonotamaşası
na. Hafiz Ataxanlının müharibə
və Zəfər mövzusunda qələmə
aldığı təsirli nümunəyə Fərmail
Paşayevquruluşverib.Sadətər
tibatlı, dahadoğrusu,bir çama
danlıqdekorlutamaşanınrəssa
mıMəhəmmədHacıyev,musiqi
tərtibatçısıŞamilMəmmədlidir.

Kukla teatrının bundan əvvəl
də uşaq və kukla tamaşaların
da gördüyüm istedadlı aktrisa
sıZülfiyyəƏliyeva təxminən40
dəqiqəmüharibəvəonuninsan
taleyindəki izləriniustalıqla,özü
dəsadəvəsəmimitəsirvasitələ
riiləhərkəsəötürəbildi.

Mövzu, süjet ixtiyari savaşda
yara almış qarabağlı, şuşalı bir
ailənin qızının xatirələrinə bələ
nib: Şuşadan məcburi köçkün
düşmüş12yaşlıqızözhəyathe
kayəsindənbəhsedir.Beşnəfər
likxoşbəxtailəsindənyalnızosağ
qalır.Doğmalarınıitirənqızonla
rınəşyalarınıxatirəolaraqçama
dana toplayır və illər uzunuözü
iləgəzdirir.Ənböyüktəsəllisiça
madanındagəzdirdiyiəşyalardır.
30 il qatarlarda, qarğı ilə hörül
müşevlərdəçətinvəməşəqqətli
ömüryaşayır.Nəhayət,Gəncəyə
gəlir.Buradaalitəhsilalır.Növbə
tizərbəniGəncəyəatılanraketlər
zamanı, İkinci Qarabağ savaşı
zamanıalır.Dağıntılaraltındaqa
lankörpələrigörəndə30iləvvələ
qayıdır.Yaraları yenidən göynə
məyəbaşlayır.
Qəhrəmanxəyallarındahəmi

şədoğmaŞuşayayollarçəkirvə
birgünonunxəyallarıgerçəklə
şir.MüzəfərAli Baş Komanda
nın rəhbərliyi iləyenilməzAzər
baycanOrdusuŞuşanıişğaldan
azad edir. Sevincini hər kəslə
bölüşən və bir göz qırpımında
12yaşınaqayıdanqızsondaha
mıya“SizəŞuşadannəgətirim?”
sualınıverir.

“Sülh naminə birləşək”
Festivalda tamaşakompozi

siya ilə çıxış edən və bununla
cəsarətnümayişetdirənSalyan
DövlətKuklaTeatrının“Sülhna
minə birləşək” (pantomim) səh

nə aktı da zərif idi. Nümunənin
müəllif və rejissoru LaləzərHü
seynovadır.
Dünyanı sülhə səsləyən 12

dəqiqəlikaktdasəhnədəMədinə
Ramazanova, Maytab Gözəlo
va, Mirxədicə Mirzəyeva, Gül
cənnət Hüseynova, Xuraman

Qədirova,AynurAğalarova,Kə
maləQuliyeva,RöyalQurbanov,
Nahid Rüstəmbəyli, Böyükağa
Mehdizadə,NurlanMəlikov,Gü
layAbbasova,Könülİsmayılova,
eləcə də könüllülər Aysun Əh
mədova,ZəhraAğayeva,Zülfiy
yəRamazanovanıalqışladıq.
Onlar ağ göyərçinlərə “dönə

rək”səmadauçaraqrəqsedirlər.
Bu zamanQu quşu və balaları
göyərçinləri əvəzedib şən rəqs
etməyə başlayırlar. Ova çıxan
Şahzadəququşlarınıgörüboxla
vurmaq istəyir. Bala quşlar çox
qorxurlar.Anaquşfəryadqopa
rıb balalarını yanına çağırır. O,
qanadlarınıaçıbovçuya“Mənim
balalarımı vurma, al, bu gözəl
qızı sənə verirəm”, – deyir.Qız
o qədər gözəl olur ki, Şahzadə
ilkbaxışdanonavurulur.Qızda
Şahzadəniçoxbəyənirvəmahnı
oxuyub rəqs edir, qu quşları ilə
sağollaşıbgedirlər.Bütünquşlar
səhnədərəqsedirvəbuzaman
əlindəYerkürəsininmaketinitut
muş mavi paltarlı qız səhnəyə
daxil olur. Bütün iştirakçılar Yer
kürəsinin ətrafında birləşərək
dünyadasülholsundeyəçağırış
edirlər...
Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi,

məsələ festivalda hər hansı yer
tutmaqyox,məhzözpotensialla
rını,səhnəimkanlarınıgöstərmək
vəyeninəsəöyrənmək idisə,bu
mənadahər5teatrıqalibsaymaq
olar...

Həmidə Nizamiqızı

BuilBakınınənqocamanmədəniyyətocaqlarındanbiri
olanİbrahimƏbilovadınaMədəniyyətMərkəzinin100yaşı
tamamolur.Dekabrın9-daRəşidBehbudovadınaDövlət
MahnıTeatrındaBakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinintəşki-

latçılığıiləəlamətdaryubileyəhəsrolunmuş“İncəsənətqalası”
adlıgecəkeçirildi.

Qeydedəkki,100yaşlımədə
niyyətocağıCümhuriyyətParla
mentinin (19181920) üzvü (so
sialist fraksiyası),Azərbaycanın
ilkdiplomatlarındanbiri,1921ci
ildəAzərbaycanSSRninTürki
yədəsəfiriolmuşİbrahimƏbilo
vun(18811923)adınıdaşıyır.
Tədbir Azərbaycan Respubli

kasının Dövlət Himni ilə açıldı.
Sonra“Əbilovklubu”filminüma
yişolundu.
Gecənin aparıcısı, aktyor

MehmanPiriyevçıxışedərəkİb
rahim Əbilov adına Mədəniyyət
Mərkəzinin tarixindən qısa söz
açdı. Qeyd etdi ki, 1920ci ildə
Azərbaycanda sovet hakimiy
yəti qurulduqdan sonra Bakıda
–milyonçuMurtuzaMuxtarovun
evində (sonralar “Səadət” sara
yı) Əli Bayramov adına qadın
lar klubu fəaliyyətə başlamışdı.
Azərbaycanda qadın hərəkatı
nın öncüllərindən olan Ceyran
Bayramovanın təşəbbüsü ilə
yaradılan klubmaarifçilik fəaliy
yətiiləyanaşı,qadınlarınmədə
nihəyatacəlbolunmasındafəal

iştirak edirdi. Bir müddət sonra
klubunfiliallarıdayaranır.
Ceyran xanım xatirələr ki

tabında yazır  ki, Bakıda Şərq
Xalqlarının Qurultayında (sent
yabr 1920 – red.) iştirak edən
İbrahimƏbilovbirtürkqızınınçı
xışınıgörürvəsevincdəngözləri
yaşarır:“Mənimçoxdankıarzum
idiki,birtürkqızınıhərhansıbir
müsamirədə danışan görüm.
Mənbugünonugördüm.Əgər
bu gün danışırsa, demək gələ
cəkdəmənimarzularımçiçəklə
nəcək...”.
1922ci ildə Ceyran Bayramo

vanın respublikanın rəhbəriNəri
man Nərimanova müraciətindən
sonraovaxtkıDağlıməhəlləsində
klubundahabirfilialıyaradılır.Ru
qiyyə Əliyeva kluba rəhbər təyin
edilir. 1923cü ildə İ.Əbilov vəfat
edir. Ceyran xanım fikirləşir ki,
İ.Əbilovunarzuları bundansonra
mədəniyyət ocağında çiçəklənə
cək.O,yeniyaradılanfilialaİ.Əbi
lovun adının verilməsi xahişi ilə
XalqKomissarlarıSovetinəmüra
ciətedirvəistəyinənailolur.

Tezliklə İ.Əbilov adına klub
şəhərin qabaqcıl mədəniyyət
ocaqlarındanbirinəçevrilir.Bu
radaqızlardanibarəttardərnə
yidəyaradılmışdı.Dərnəyin ilk
rəhbəri görkəmli bəstəkar, tar
zən Səid Rüstəmov olur. Son
radan həmin musiqi dərnəyi
Azərbaycana Ağabacı Rzaye
va,HökuməNəcəfovakimibəs
təkarlar bəxş edir. 1926cı ildə
QılmanSalahovunrəhbərliyiilə
klubdakamançadərnəyidəaçı
lır.1927ci ildəklubdailkqızlar
ansamblı yaradılıb. Həmin an
samblaƏhmədBakıxanov rəh
bərlikedib.

Yubiley tədbirində sənətdə ilk
addımlarını İ.Əbilov adına klubda
atmışmədəniyyətxadimləridəxa
tirələrini,ürəksözlərinibölüşdülər.
XalqartistiRamizMəlikkluba

gəldiyivərolaldığıillərdəndanış
dı.Qeydetdiki,14yaşımvardı.
BirgünməktəbyoldaşımQasım
Səfəroğlu mənə dedi ki, gedək
mənimləİ.Əbilovadınakluba.O,
dramdərnəyininüzvüidi.Gəldik
kluba, dram dərnəyinin rəhbəri
Məmmədağa müəllim idi. Yusif
Əzimzadənin “Anacan” pyesini
məşq edirdilər. Mən də oturub
baxırdım.BirazkeçmişdiMəm
mədağamüəllimQasımdan so

ruşduki,bəsbuoğlankimdi?O
dediki,şagirdyoldaşımdı.Bəlkə
dram dərnəyinə yazılmaq istə
yir?Yerimdənqalxaraqdedimki,
yox,istəmirəm.İkigündənsonra
yenə gəldik. Qasım mənə dedi
ki,Məmmədağamüəllimingözü
sənitutub.Deyirki,gəlsinbirrol
var ona verim... Beləliklə, dram
dərnəyininüzvüoldum.Həyatım
busəhnəyəbağlandı.
Əməkdar artistAzadŞükürov

tələbəlik illərində İ.Əbilov adına
klublaəməkdaşlıqetdiyivaxtlar
dandanışdı.Qeydetdiki,birgün
dostummənə dedi ki, bir təşvi
qat briqadası yaradırıq. İstəyi

rəmsəndəoradaiştirakedəsən.
Bizəmaddicəhətdənköməkdə
olacaq.Getdik,çoxyaxşıbirtəş
viqat briqadası yaratdıq. Ucar
rayonunda respublika birinciliyi
keçirilirdi. Orada birinci yer tut
duq. Qayıdandan sonra klubun
direktoruNəsimimüəllimbizimlə
görüşdü.Bizəikiaylıqtələbətə
qaüdü həcmində qonorar verdi.
Bütün bunlardan sonra İ.Əbilov
adınaklubbizədoğmalaşdı.
Tədbirdə daha sonra Bakı

Şəhər Mədəniyyət Baş İdarə
sinin rəismüavini ZahidƏliyev,
Əməkdar incəsənət xadimi Ab
dullaQurbani,Əməkdarartistlər
Cavanşir Məmmədov,  Firuzə
İbadovavəbaşqalarıçıxışedə
rək İ.Əbilov adına Mədəniyyət
Mərkəzi ilə əməkdaşlıqdanda
nışdılar, yubiley münasibətilə
mədəniyyətocağınınkollektivini
təbriketdilər.
Çıxışlardan sonra musiqi

proqramı təqdim edildi. “Oğuz
lar” folklor, “Cəngi” rəqs an
samblları çıxış etdilər. Xalq ar
tisti Simarə İmanova, Əməkdar
artistlər Cavanşir Məmmədov,
Firuzə İbadova, müğənnilərdən
RəisNiftəliyev,Şahin İsmayılov
vəbaşqalarınınifalarındabəstə
karvəxalqmahnılarıifaolundu.

S.Fərəcov

“İncəsənət qalası”
İbrahim Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzinin 100 illiyi qeyd edildi

Əslində,  onlar  da  qalibdir... 

BXA-da görkəmli balet ustası Tamilla Şirəliyevaya həsr olunmuş tədbir 
BakıXoreoqrafiyaAkademiyasında
(BXA)Azərbaycanıngörkəmlibalet
ustası,Xalqartisti,Dövlətmüka-
fatılaureatıTamillaŞirəliyevanın
anadanolmasının76-cıildönümü
münasibətilətədbirkeçirilib.

Tədbirdə BXAnın Tədris işləri üzrə
prorektoru, rektor vəzifəsini müvəqqəti
icra edən, Əməkdar artist Nailə Məm
mədzadə,prorektorlar,kafedramüdirlə
ri,müəllimtələbəheyətiiştirakedib.
TədbiriaçıqelanedənBXAnınorta

ixtisas təhsili pilləsinin direktoru, rəq
qasxoreoqrafTahirEynullayeviştirak
çılarısalamlayıbvəTamillaŞirəliyeva
nınsənətyolubarədəətrafıməlumat
verib, onu xoreoqrafiya məktəbinin
canlıəfsanəsiadlandırıb.
NailəMəmmədzadəTamillaŞirəliyeva

nıBXAnınkollektiviadındantəbrikedə
rək,onaənxoşarzularınıçatdırıb.
Tədbirdə görkəmli balet ustasının

səhnəfəaliyyətiniəksetdirənvideoçarx
danümayişetdirilib.TamillaŞirəliyeva
nıniştiraketdiyi“Qaracaqız”,“Qızqala
sı”,“Məhəbbətəfsanəsi”,“Yeddigözəl”,
“Minbir gecə” vəs. balet tamaşaların
dangörüntülərmaraqlaqarşılanıb.
Sonra Tamilla Şirəliyeva haqqında

onun yetirmələri – Xalq artisti Təra

nəMuradova, Əməkdar artistlərAlsu
Gimadiyeva, Rimma İsgəndərova və
başqaları danışıblar. Qeyd olunub ki,
TamillaŞirəliyevabütünhəyatınıAzər
baycanmədəniyyətinəhəsredib.
SondaçıxışedənTamillaŞirəliyeva

tələbələrə xoreoqrafiya sənətinə dair
tövsiyələriniverib.

Gəncə teatrında “Kral ölür” 
GəncəDövlətDramTeatrındahazır-
lanandahabirsəhnəəsərinəbaxış
olub.Sənətocağıbudəfərumınəsilli
FransadramaturquEjenİonesko-
nunyaradıcılığınamüraciətedərək
“Kralölür”(absurdkeçid)tamaşasını
hazırlayıb.

Dekabrın 10da tamaşaya daxili ba
xışdaMədəniyyətNazirliyi İncəsənətvə
qeyrimaddimədəniirsşöbəsiTeatrsek
torununmüdiriKönülCəfərova,sektorun
başməsləhətçisiEminƏliyevvəteatrşü
nasElçinCəfərovdaiştirakediblər.
Ejenİoneskonun“Kralölür”pyesiölüm

vəhəyat arasındadünyanınmaraqdo
ğurankeçidlərinintəzahürüvəinsanta
leyihaqqındabaxışçərçivəsidir.Həmçi
nin bu əbədi mövzu həyat baxışlarının
kəsişməsiolaraqhərbirimizəaiddir.Yəni
dünyayagəldikdəbəlkədəölümdənxə
bərimizolmadığıhalda,yaşadıqcadaha
sonraölümüdərkedirvəöyrənirik...

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Tural
Mustafayev,quruluşçurəssamıMustafa
Mustafayev, xoreoqrafı Zeynəb Hüsey
nova, rejissor assistenti Dursun Cəlilo
vadır. Rolları Əməkdar artistlər Elxan
Yunis, İlham Hüseynov, Kəmalə Məm
mədova,SevdaOrucova,aktrisaGünay
Cabbarova vəaktyorRuslanHüseynov
oynayır.
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14 de kabr 1915 – Gör kəm li mü ğən ni, Azər bay ca nın və SS-
Rİ-nin Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, Döv lət mü ka fa tı 
laureatı Rə şid Mə cid oğ lu Beh bu dov (1915 – 9.6.1989) Tifl  is də 
ana dan olub. Əs lən şu şa lı dır. “Ar şın mal alan” (1945), “Bəx ti yar” 
(1955) fi lm lə rin də baş rol la ra çə ki lib, ope ra da (Ba laş – “Se vil”) çı-
xış edib. Azər bay can mu si qi si nin dün ya da təb li ği nə töh fə lər ve rib. 
Ba kı da Mah nı Teat rı nı ya ra dıb. 

14 de kabr 1927 – Kris tal loq ra fi  ya sa hə sin də məş hur alim, Azər-
bay can EA-nın müx bir üz vü Xu du Sur xay oğ lu Məm mə dov (1927 
– 15.10.1988) Ağ da mın Mər zi li kən din də ana dan olub. Ədə biy-
yat şü nas lıq, sə nət şü nas lıq la bağ lı ya zı la rın, “Na xış la rın yad da şı”, 
“Qo şa qa nad” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

14 de kabr 1929 – Ədə biy yat şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 
tər cü mə çi Di la rə Ələk bər qı zı Əli ye va (1929-1991) Tifl  is də do ğu-
lub. “Ni za mi və gür cü ədə biy ya tı” möv zu sun da təd qi qat la rı var, 
gür cü ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib. Ali So ve tin de pu ta tı olub. 

14 de kabr 1938 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Na zim 
Hü seyn qu lu oğ lu Ab ba sov (1938 – 16.9.2000) Lən kə ran da ana-
dan olub. Bə dii (“Dvor ja kın me lo di ya sı”), sə nəd li və te le vi zi ya fi lm-
lə ri nin re jis so ru olub.

14 de kabr 1972 – Hey dər Əli yev Sa ra yı is ti fa də yə ve ri lib, sa-
ra yın səh nə sin də ilk bö yük qa la-kon sert ke çi ri lib. So vet döv rün-
də Le nin Sa ra yı, son ra Res pub li ka Sa ra yı ad la nıb. 2004-cü il dən 
ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin adı nı da şı yır. 

14 de kabr 2011 – Ta nın mış xa nən də, Xalq ar tis ti Qə dir Çər kəz 
oğ lu Rüs tə mov (20.11. 1935 – 2011) və fat edib. Mu ğam və xalq 
mah nı la rı mı zın bən zər siz ifa çı sı olub. 

15 de kabr 1905 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Rey han İb ra-
him qı zı Top çu ba şo va (1905 – 5.3.1970) Qu ba da ana dan olub. Port ret 
(“M.Ə.Sa bir”), mən zə rə (“Mər də ka nın gö rü nü şü”) janr la rın da, məişət 
möv zu sun da (“Köh nə ba zar”, “Toy”) əsər lər, na tür mort lar çə kib. 

15 de kabr 1909 – Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin gör kəm li nü ma-
yən də si, Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Sət tar Bəh lul oğ lu 
Bəh lul za də (1909 – 13.10.1974) Ba kı nın Əmir can kən din də do ğu-
lub. Əsər lə ri: “Kə pə zin göz yaş la rı”, “Və tə ni min ba ha rı”, “Azər bay-
can na ğı lı”, “Su ra xa nı atəş ga hı”, “Ba bə kin üs ya nı”, “Fə tə li xan” və 
s. Əsər lə ri dün ya nın bir sı ra mu zey lə rin də sax la nı lır.

15 de kabr 1910 – Ta rix çi alim, aka de mik İs ma yıl Ab bas oğ lu 
Hü sey nov (1910 – 8.11.1969) ana dan olub. AMEA Ta rix İns ti tu tu-
nun di rek to ru iş lə yib. Ta rix elm lə ri dok to ru adı nı alan ilk azər bay-
can lı alim dir.

15 de kabr 1912 – Azər bay ca nın ilk qa dın bəs tə ka rı Ağa ba cı 
İs ma yıl qı zı Rza ye va (1912 – 4.7.1975) ana dan olub. Mah nı (o 
cüm lə dən uşaq lar üçün “Kuk la”, “Şən yol ka” və s.) və ro mans la rın, 
sim li kvar tet üçün əsər lə rin müəl li fi  dir. 

15 de kabr 1913 – Ta rix elm lə ri dok to ru, ic ti mai xa dim Kam ran 
Əsəd oğ lu Hü sey nov (1913 – 20.4.2006) Qu bad lı ra yo nu nun Çə-
rə li kən din də do ğu lub. Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti səd ri nin 
müavi ni olub. 

15 de kabr 1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si “Va hid döv lət 
ar xiv fon du nun təş ki li və Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı ya nın da Mər kə-
zi Döv lət Ar xi vi nin ya ra dıl ma sı haq qın da” dek ret ve rib. Azər bay-
can Döv lət Ar xi vi 1921-ci ilin yan va rın da fəaliy yə tə baş la dı.

15 de kabr 1922 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Ul duz 
Sa leh qı zı Rə fi  li-Əli ye va (1922-2006) Go ran boy ra yo nu nun Bor-
sun lu kən din də do ğu lub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb. 
Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru olub.

15 de kabr 1924 – Xalq şairi Hü seyn Arif (Hü seyn Ca mal oğ lu 
Hü seyn za də; 1924 – 14.9.1992) Ağs ta fa ra yo nu nun Ye ni gün kən-
din də do ğu lub. “Ba har gə lən də”, “Söy lə, ya dın da mı?”, “Qo ca lan 
de yi ləm” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin 
ya ra dı cı sı və rəh bə ri olub.  

15 de kabr 1939 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı Ru miy yə Hə-
mid qı zı Kə ri mo va (1939 – 5.12.2020) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

15 de kabr 1939 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Yal çın İm ran oğ lu Rza za-
də (1939 – 22.2.2021) Lən kə ran da do ğu lub. Azər bay can Te le vi zi-
ya sın da “Dan ul du zu” an samb lı nın, di gər mu si qi kol lek tiv lə ri nin so-
lis ti olub, fi lm lər də (“Də də Qor qud”, “Qa yı na na”) mah nı la rı ifa edib. 

15 de kabr 1956 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no me xa nik To-
fi q Hü seyn oğ lu Hü sey nov (1956-2014) ana dan olub.  

15 de kabr 1999 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq İm ran Meh-
ra lı oğ lu Hə sə nov (1928-1999) və fat edib.

16 de kabr 1898 – Xalq rəs sa mı Qə zən fər Ələk bər oğ lu Xa lı qov 
(1898 – 1.3.1981) Ba kı da ana dan olub. “Mol la Nəs rəd din” jur na-
lın da ka ri ka tu ra çı ki mi ça lı şıb, “Sehr li xa lat”, “İs tin taq da vam edir” 
fi lm lə rin də ge yim rəs sa mı olub. “Ni za mi nin port re ti”, “Fir dov si nin 
dəf ni” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.  

16 de kabr 1909 – Ya zı çı-pub li sist, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Ca han gir Rə cəb oğ lu Gö zə lov (1909 – 7.9.1999) Ağ dam ra yo nu-
nun Şıx ba ba lı kən din də ana dan olub.

16 de kabr 1922 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
İm ran Sul tan oğ lu Se yi dov (1922 – 10.5.2001) Qu ba da do ğu lub. 
“Ko roğ lu” das ta nı nı rus di li nə tər cü mə edib. Azər bay can EA-nın 
İc ti mai elm lər böl mə sin də el mi ka tib olub.

16 de kabr 1927 – Ta rix çi alim, aka de mik Cə mil Ba ha dur oğ-
lu Qu li yev (1927 – 27.12.2010) Ağ dam da do ğu lub. Azər bay can 
So vet En sik lo pe di ya sı nın baş re dak to ru, Elm lər Aka de mi ya sı nın 
vit se-pre zi den ti olub. 

16 de kabr 1934 – Şair, tər cü mə çi, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
To fi q Qu lam oğ lu Bay ram (1934 – 18.4.1991) Ba kı nın Əmir can 
kən din də ana dan olub. Ki tab la rı: “Sə nin lə gö rü şən də”, “Əs rin oyu-
nu”, “Kön lüm də ya şa yan lar”, “Ay ge ci kən mə həb bə tim” və s. Rus 
di lin dən bə dii tər cü mə lə rin müəl li fi  dir.

16 de kabr 1952 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Zöh rə Ab dul la qı-
zı Ab dul la ye va (1952 – 28.5.2021) Şu şa şə hə rin də ana dan olub.

16 de kabr 1961 – Jur na list, Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı Sa-
la tın Əziz qı zı Əs gə ro va (1961 – 9.1.1991) ana dan olub.

16 de kabr 1979 – Məş hur caz men, bəs tə kar, Əmək dar ar tist 
Va qif Əziz oğ lu Mus ta fa za də (16.3.1940 – 1979) və fat edib. Caz-
mu ğa mın ya ra dı cı sı dır. Bey nəl xalq mü sa bi qə və fes ti val la rın qa li-
bi və laureatı olub.

16 de kabr 2011 – Ope ra mü ğən ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Fi rən giz 
Yu sif qı zı Əh mə do va (23.9.1928 – 2011) və fat edib. 1951-1988-ci 
il lər də Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

Dün ya
14 de kabr 1895 – Fran sız şairi, poezi ya da da daizm və sür-

realiz min ba ni lə rin dən bi ri Pol Elu yar (Paul Eluard – Euge ne Emi le 
Paul Grin del; 1895 – 18.11.1952) ana dan olub.

14 de kabr 1898 – Rus ki no re jis so ru Ye fi m Lvo viç Dzi qan (1898 
– 31.12.1981) ana dan olub. “Fə tə li xan” (1947) Azər bay can fi l mi-
nin re jis so ru dur.

14 de kabr 1924 – Hind akt yo ru, re jis sor, pro dü ser Rac Ka pur 
(Raj Ka poor; 1924 – 2.6.1988) ana dan olub. Film lə ri: “Ava ra”, 
“Cə nab 420” (akt yor), “San qam”, “Bob bi”, “Ab dul la” (re jis sor) və s.

15 de kabr 1798 – İtal yan şairi An to nio Qvan da no li (An to nio 
Guadag no li; 1798- 1858) ana dan olub.

16 de kabr 1770 – Al man bəs tə ka rı, di ri jor və piano çu Lüd viq van 
Bet ho ven (Lud wig van Beet ho ven; 1770 – 26.3.1827) ana dan olub. 

16 de kabr 1775 – İn gi lis realist ədə biy ya tın da “qa dın ro man la-
rı”nın ba ni si Ceyn Os tin (Ja ne Aus ten; 1775–1817) ana dan olub.

16 dekabr 1866 – Rus rəssamı, təsviri sənətdə abstraksioniz-
min banilərindən Vasili Kandinski (1866–1944) anadan olub.

Hazırladı: V.Orxan

14-16 dekabrXatirə təqvimi

Ya zı çı-dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Məm məd hü-
seyn Əli yev (1925-1994) “Dağ lar oğ lu”, “Dağ da ba har”, “Müs-
tən tiq”, “Tor pa ğın ət ri”, “Dö yü şən il lər” ro man la rı, həm çi nin bir 
çox po vest və he ka yə lə ri ilə bu gün də oxu cu lar tə rə fin dən 

hör mət lə xa tır la nır. Ya zı çı nın Lən kə ran Döv lət Dram Teat rın-
da ta ma şa ya qo yul muş “Pro ku ror” (14.12.1981) və “Ana fər ya dı” 
(25.12.1984) pyes lə ri uzun müd dət səh nə hə ya tı ya şa yıb.

Teat rın ya ra dı cı kol lek ti vi 41 
il dən son ra ye ni dən “Pro ku ror” 
dra mı na mü ra ciət edib. Bu gün-
lər də ta ma şa nın prem ye ra sı ke-
çi ri lib. Səh nə əsə ri 1976-1987-
ci il lər də Lən kə ran ra yo nu nun 
pro ku ro ru və zi fə sin də ça lış mış 
Əmək dar hü quq şü nas Tə lət 
Qən bə ro vun 90 il lik yu bi le yi nə 
həsr olu nub.

Da nıl maz fakt dır ki, is tər so-
vet döv rün də, is tər sə də in di ki 
za man da biz səh nə də və ek ran-
da Meh man (“Qa nun na mi nə”), 
Ka ma lov (“Alov”), Sey fi  (“İs tin-
taq”) ki mi qa nun ke şi yin də du-
ran vic dan lı, əda lət li hü quq və 
əd liy yə iş çi si nin ob raz la rı na rast 
gəl mi şik. Lən kə ran səh nə sin-
də ki pro ku ror Şöh rət Po la dov, 
hə yat da tut du ğu möv qe yi nə 
gö rə həm kar la rı na ox şa sa da, 
ta ma şa nın qu ru luş çu re jis sor-
la rı, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Oruc Qur ba nov və Anar Ba ba lı 
ver dik lə ri səh nə yo zu mu ilə bu 
ob ra zı ye ni ciz gi lər lə zən gin ləş-
di rə rək ori ji nal bir su rə tin ya ra-
dıl ma sı na nail olub lar.

Ta ma şa nın ilk səh nə sin dən 
mə lum olur ki, gənc Şöh rət Po-
la dov (akt yor Sa leh Əzim za də) 
Xı na lı ra yo nu nun pro ku ro ru tə-
yin edi lib. Ana sı So na xa nım 
(Qı zıl gül Qu li ye va) oğ lu nun tə-
yi na tı na əs la se vin mir. Bu na sə-
bəb isə əri nin il lər ön cə Xı na lı da 
qət lə ye ti ril mə si, am ma ci na yə-
tin üs tü nün açıl ma ma sı dır. So-
na xa nım nə qə dər ça lış sa da, 
Şöh rə ti ina dın dan dön də rə bil-
mir. Xı na lı da isə gənc pro ku ro ru 
çə tin iş lər göz lə yir. Ti kin ti tres-
ti nin kas si ri öl dü rü lüb, seyf dən 
kül li miq dar da döv lə tə məx sus 
pul və saiti oğur la nıb. Tres tin ge-
cə qa ro vul çu su Sə lim xan Haq-
ver di yev bu iş də təq sir lən di ri-
lə rək həbs xa na ya sa lı nıb. Əsl 
ci na yət kar lar isə azad lıq da dır-
lar. Səh nə əsə ri nin konfl  ik ti bu 
sü jet xət ti üzə rin də qu ru lub.

İkin ci epi zod da akt yor Al lah-
ve rən Ba ba ye vin təq dim et di yi 
Şi rəh mə din mis kin gör kə mi nə 

ilk ba xış dan ada mın ya zı ğı gə lir. 
Ar tist qəh rə ma nı nın xa rak te ri ni 
üzə çı xar maq dan öt rü rən ga rəng 
pa lit ra lar dan is ti fa də edir. Ha di-
sə lər in ki şaf et dik cə Şi rəh mə din 
da xi li alə mi bü tün çıl paq lı ğı ilə 
açı lır. Mə lum olur ki, Şi rəh məd 
çox qor xu lu tip dir, xa ri ci gör kə-
mi sa də ol sa da, da xi li alə mi ey-
bə cər dir. Ti kin ti tres tin də ba cı sı 
oğ lu Qə zən fə rin (Amil İb ra him li) 
qa nad la rı al tı na sı ğı nan Şi rəh-
məd çə tin və ziy yət dən çı xış yo-
lu nu rüş vət də gö rür. Elə rüş vət 
va si tə si lə də özü nə Res pub li ka 
Pro ku ror lu ğun da “dost və ar xa” 
qa zan ma ğa mü vəff  əq olur. Şi-
rəh məd on la rın kö mə yi ilə çox 
ci na yət lə rin üs tü nə pər də çə kib. 
İn di ti kin ti tres tin də tö rət di yi ci na-
yət işin də də on la ra ar xa yın dır.

Qə zən fər isə Şi rəh mə din əlal-
tı sı dır. O, qor xaq və sə bat sız 
adam dır. Ti kin ti tres ti nin rəisi ki-
mi mə sul bir və zi fə də ça lış ma-
sı na bax ma ya raq, da yı sı Şi rəh-
mə din de di yi ilə otu rub-du rur. 

Ra yo na ye ni tə yin olun muş 
pro ku ro run gə li şi həm Şi rəh-
mə din, həm də Qə zən fə rin na-
ra hat lı ğı na sə bəb olub. Hər iki 
ci na yət kar mas ka lan maq üçün 
müx tə lif va si tə lər dən is ti fa də et-
mə yə ça lı şır lar.

Ye ri gəl miş kən bil di rək ki, pro-
ku ror Şöh rət Po la dov ob ra zı 
Azər bay can Döv lət Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
mə zu nu Sa leh Əzim za də nin 

pro fes sional səh nə də de bü-
tü dür. Gənc akt yor bü tün lük lə 
özü nü qəh rə ma nı nın key fi y yət-
lə ri ilə bir ləş dir mə yə səy gös tə-
rir. Onun qəh rə ma nı na mus lu, 
əmək se vər ailə də bö yü yüb, təh-
sil alıb. Şöh rət Ba kı da pro ku ror 
kö mək çi si iş lə yib. İn di isə ona 
eti mad gös tə rə rək Xı na lı ra yo-
nu na pro ku ror tə yin edib lər.

“Qa nun ha mı üçün qa nun dur!” 
prin si pi onun hə yat ama lı dır. 
Çə tin an la rın da xə ya lən haq sız-
lı ğın qur ba nı ol muş və vaxt sız 

dün ya sı nı də yiş miş ata sı Kam-
ran la da nı şır, onun məs lə hə ti nə 
eh ti yac duy du ğu nu di lə gə ti rir. 

Şöh rə tin Şi rəh məd lə qar şı-
laş ma səh nə sin də iki qüv və – 
xe yir lə şər üz-üzə da ya nır. Şi-
rəh məd za hi rən özü nü təm kin li 
gös tər mə yə ça lı şır, içə ri dən isə 
od tu tub ya nır. Şöh rə ti bərk dən-
boş dan çı xar maq üçün hər va si-
tə yə əl atır, hət ta evi nə də də vət 
edir. Şöh rət isə onun “xe yir xah-
lı ğı nı” rədd edir. Şi rəh məd ye ni 
pro ku ro ra yol tap ma ğın müm-
kün süz ol du ğu nu gö rüb çir kin 
niy yət lər ar zu su ilə onun ya nın-
dan çı xıb ge dir. 

Şöh rət isə öz növ bə sin də qor-
xu lu bir tip lə rast laş dı ğı nı və 
məhz Şi rəh mə din ti kin ti tres tin-
də tö rə dil miş ci na yət də əli ol du-
ğu nu yə qin edir.

Şöh rət hə lə ev də ikən ana sın-
dan həbs edil miş Sə lim xa nı ta-
nı yıb-ta nı ma ma sı nı so ru şan da 
So na xa nım bu ad dan qor xur, 
təş viş his si ke çi rir. Akt ri sa Qı-
zıl gül Qu li ye va bu qor xu nun əsl 
sə bəb lə ri ni açan da, diq qə ti mi zi 
onun əlin də tut du ğu bir əs gər 
port re ti cəlb edir. Bu Şöh rə tin 
ata sı nın fo to şək li dir. Akt ri sa nın 
söz lə rin dən mə lum olur ki, Şöh-
rə tin ata sı əs lən Xı na lı dan dır. O, 
cəb hə dən qa yı dan dan son ra Xı-
na lı nın Qu zey li kən din də kol xoz 
səd ri və zi fə sin də ça lı şıb, da ha 
son ra lar na mə lum sə bəb lə rə 

gö rə həbs olu nub. Onun tu tul-
ma sın da Şöh rə tin adı nı çək di yi 
Sə lim xan Haq ver di yev bi la va si tə 
iş ti rak edib. Məhz bu sə bəb dən 
ana oğ lu nun ta le yi üçün qorx du-
ğun dan Şöh rə tin o vaxt Xı na lı ya 
get mə si nə ra zı de yil di. 

Sə lim xan ob ra zı nı Əmək dar 
ar tist Su cəd din Mir zə yev oy na-
yır və ən dra ma tik yük də onun 
üzə ri nə dü şür. S.Mir zə ye vin 
qəh rə ma nı öz keç mi şi nə gö rə 
da xi lən əzab çə kir. O, ye ni pro-
ku ro run köh nə dos tu nun oğ lu ol-
ma sı na həm se vi nir, həm də kə-
dər lə nir. Sə lim xan da hə yat eş qi 
güc lü dür. O, bi lir ki, gü nah sız dır, 
onun həbs xa na ya sa lın ma sı, 
haq qın da ci na yət işi nin açıl ma sı 
Şi rəh mə din və Qə zən fə rin kə lə-
yi nə ti cə sin də baş ve rib. Sə lim-
xan hə ya ta və in san la ra ina mı-
nı itir mir. Onun tu tul ma sın da əli 
olan la rın bir gün öz cə za la rı na 
ça ta ca ğı na, haq qın əda lə tə qo-
vu şa ca ğı na qəl bən ina nır.

Ta ma şa nın li rik-psi xo lo ji yer-
lə rin dən bi ri fi  nal səh nə si dir. Bu 
səh nə də qu ru luş çu re jis sor lar-
la akt yor la rın ümu mi məq sə də 
xid mət et mə lə ri özü nün gö zəl 
bəh rə si ni ve rir. Ta ma şa çı san ki 
teatr da yox, məh kə mə sa lo nun-
da otu rub. Ar tıq Şi rəh məd və Qə-
zən fər if şa olu na raq mə su liy yə tə 
cəlb edi lib lər. İn di Sə lim xan ba rə-
sin də hökm çı xa rıl ma lı dır. So na 
xa nım oğ lun dan ata sı nın düş-
mə nin dən in ti qam al ma sı nı tə-
ləb edən də, Şöh rət san ki od la su 
ara sın da qa lır. O, da xi lən sar sın-
tı ke çi rir, dü şü nür, tə rəd düd edir. 
La kin pro ku ror Po la dov qa nu nu 
şəx si əda vət dən da ha üs tün he-
sab edir. Sə lim xan bə raət qa zan-
maq la haqq-əda lət öz ye ri ni ta pır. 

Ta ma şa da bü tün iş ti rak çı lar, 
o cüm lə dən Hik mət Cə fə rov 
(Əmir xa nov), Şəb nəm Hü sey-
no va (Sə nəm), Emil Ta ğı (Ama-
zov), Və fa Ha cı za də (Su rə), 
Tey mur Ha cı za də (Po lis) ümu-
mi məq sə də nail ol maq dan öt rü 
fəal çı xış edir lər. 

Rəs sam Fuad Ba ba za də və 
mu si qi tər ti bat çı sı Mi ran da Qur-
ba no va re jis sor fi k ri nin açıl ma-
sı na bö yük əmək sərf et mək lə 
məq səd lə ri nə nail olub lar. 

Bir söz lə, ya ra dı cı kol lek ti-
vin ümu mi səy lə ri ilə Lən kə ran 
Döv lət Dram Teat rın da da ha bir 
ma raq lı ta ma şa ər sə yə gə lib.

Son da qeyd edək ki, “Pro ku-
ror” ta ma şa sı nın prem ye ra sın-
da Məm məd hü seyn Əli ye vin və 
Tə lət Qən bə ro vun öv lad la rı, ya-
xın qo hum la rı da iş ti rak edib lər.

Ağaddin Babayev

Milli təsviri sənət salnaməsinə töhfə
“Naxçıvan rəssamlarının ensiklopediyası” 

Azər bay ca nın Nax çı van 
böl gə si nin qə dim ta ri-
xi nin və zən gin mə də-
niy yə ti nin öy rə nil mə si 

is ti qa mə tin də diq qə tə la yiq 
iş lər gö rü lüb, san bal lı nəşr 
la yi hə lə ri hə ya ta ke çi ri lib. 
“Nax çı van en sik lo pe di ya-
sı” (iki cild də), “Nax çı van 
abi də lə ri en sik lo pe di ya sı” 
ki mi nəşr lə rin da va mı ola raq 
“Nax çı van rəs sam la rı nın en-
sik lo pe di ya sı” çap dan çı xıb. 

En sik lo pe di ya Nax çı van Mux-
tar Res pub li ka sı Rəs sam lar Bir-
li yi nin 50 il li yi ilə bağ lı mux tar 
res pub li ka Ali Məc li si səd ri nin 2 
mart 2021-ci il ta rix li sə rən ca mı-
na əsa sən ər sə yə gə ti ri lib. Ötən 
il Nax çı van da ya şa yan rəs sam-
lar üçün sə nət bay ra mı olub: 
bir li yin 50 il lik yu bi le yi mü na si-
bə ti lə konf rans, fes ti val və sər-
gi lər təş kil edi lib. 

Ye ri gəl miş kən, “Ədə biy yat 
və in cə sə nət” qə ze ti nin 17 iyul 
1971-ci il ta rix li sa yın da dərc 
olun muş bir ya zı ya to xun maq 
is tər dik. “Ge niş im ti yaz lar” baş-
lıq lı mə qa lə də Azər bay can Rəs-
sam lar İt ti fa qı nın sədr müavi ni 
Məm mə da ğa Tər la nov ya zır dı: 
“Bu gün lər də xe yir xah məq səd-
lə Nax çı va na yo la düş dük. Dəs-
tə miz də Xalq rəs sa mı Sət tar 
Bəh lul za də, rəng kar lıq böl mə si-
nin mü di ri Əb dül xa lıq və baş qa-
la rı var idi”. 

Bə li, bu he yət Nax çı va na ora-
da Rəs sam lar Bir li yi ni təş kil et-
mək məq sə di lə get miş di. O vaxt 
ya ra dı lan bir lik ar tıq ya rı məsr lik 
döv rü nü ar xa da qo yub. 

“Əcə mi” nəş riy ya tın da nə fi s 
tər ti bat da, mü fəs səl mə lu mat lar-
la, rəs sam la rın fo to və əsər lə ri-
nin rep ro duk si ya la rı ilə zən gin 
en sik lo pe di ya nı və rəq lə dik cə 
qü rur his si du yur san. Ki ta bı tər-
tib edən lər Nax çı van Rəs sam-
lar Bir li yi nin səd ri, Azər bay ca nın 
Əmək dar rəs sa mı, mil lət və ki li 
Ül viy yə Həm zə ye va, bir li yin baş 
fond mü ha fi  zi Ni za mi Alı yev və 
rəs sam Araz Xu di yev bu işə bö-
yük əmək sərf edib lər. Şüb hə 
et mi rəm ki, bu ki tab təd qi qat çı 
mü tə xəs sis lər, rəs sam və sə-
nət se vər lər üçün də yər li mən-
bə lər dən ola caq. Bu ra da 160-a 
ya xın in cə sə nət ada mı (rəs sam, 
qra fi k, hey kəl tə raş, sə nət şü nas, 

de ko ra tiv-tət bi qi sə nət us ta sı) 
haq qın da mə lu mat lar, on la rın 
fo to la rı və əsər lə rin dən iba rət 
600-ə ya xın rəng li rep ro duk si ya 
ək si ni ta pıb. Həm çi nin ki ta bın di-
gər özəl li yi və el mi əhə miy yə tin-
dən bi ri ki mi Or ta əsr lər də ya şa-
mış sə nət kar lar, de ko ra tiv-tət bi qi 
sə nət us ta la rı (xət tat, hək kak, 
nəq qaş, or na ment us ta sı) haq-
qın da mə lu mat la rın ve ril mə si ni 
xü su si vur ğu la maq olar. Nəşr-
də ta nın mış in cə sə nət xa dim lə ri 
ilə ya na şı, gənc sə nət adam la rı 
haq qın da ve ril miş mə lu mat lar da 
diq qə ti cəlb edir və ki ta bın əha tə 
dairə si ni ge niş lən di rir. 

En sik lo pe di ya da Azər bay-
can təs vi ri sə nət ta ri xi nə ad la rı 
əbə di da xil ol muş rəs sam lar-
dan Bəh ruz Kən gər li, Azər bay-
ca nın və Tür ki yə nin ta nın mış 
rəs sa mı İb ra him Sa fi , Xalq rəs-
sam la rı Hü seyn Əli yev, El mi ra 
Şah tax tins ka ya, Arif Qa zı yev, 
Akif Əs gə rov, Hü seyn qu lu Əli-
yev, Əmək dar in cə sə nət xa-
dim lə ri Əy yub Hü sey nov, Şa mil 
Qa zı yev, mux tar res pub li ka-
nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Məm məd Qa sı mov, Mir cə lil Se-
yi dov, AMEA-nın müx bir üz vü, 
sə nət şü nas lıq dok to ru Kə rim 
Kə ri mov, sə nət şü nas lıq dok-
tor la rı Adil Qa zı yev və Cə mi lə 
Nov ru zo va ki mi ad la rı nə zər dən 
ke çir dik cə bir da ha bu ki ta bın 
əhə miy yə ti nin han sı də rə cə də 
ol du ğu na əmin olur san. 

En sik lo pe di ya da Nax çı van-
da fəaliy yət gös tə rən rəs sam lıq 
təş ki lat la rı – it ti faq, mu zey, qa-
le re ya və sər gi sa lon la rı, həm-
çi nin Gə mi qa ya da kı qa yaüs tü 
təs vir lə ri haq qın da da əha tə li 
mə lu mat lar ək si ni ta pıb.

N.Alı yev en sik lo pe di ya nın ön 
sö zün də ya zır: “Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sı Rəs sam lar Bir li yi-
nin üzv lə ri son il lər də bey nəl xalq 
əla qə lə ri ni xey li ge niş lən dir miş lər. 
Be lə ki, bir çox xa ri ci öl kə lər dən 
də vət lər al mış və xa ric də təş kil 
olun muş sər gi lər, fes ti val lar və 
mü sa bi qə lə rə qa tıl mış lar. Rəs-
sam la rı mız bu mö tə bər təd bir lər-
də iş ti rak edə rək mux tar res pub-
li ka mı zı lə ya qət lə təm sil et miş lər”. 

Tə bii ki, ki ta bın gə lə cək də 
da ha tək mil və ge niş lən di ril miş 
şə kil də ye ni dən nəşr olun ma sı 
çox yax şı olar dı. Nəşr də Nax-
çı van rəs sam la rı nın ək sə riy yə-
ti haq qın da dol ğun mə lu mat lar 
əks olun sa da, bu en sik lo pe di-
ya ya ad la rı da xil edil mə yən sə-
nət adam la rı da var dır. Ar zu muz 
bu dur ki, gə lə cək də en sik lo pe-
di ya ye ni dən nəşr olu nar kən bu 
sa hə də fəaliy yət gös tə rən bü tün 
ya ra dı cı in san la ra yer ve ril sin. 

Son da en sik lo pe di ya nın ər sə-
yə gəl mə sin də zəh mə ti olan la rı 
təb rik edir, ya ra dı cı lı ğı nı da vam 
et di rən rəs sam la ra uğur lar ar zu la-
yı rıq. Təs vi ri sə nə ti mi zin müx tə lif 
sa hə lə ri nə dair bun dan son ra da 
ye ni san bal lı nəşr lə rin ha zır la na-
ca ğı na ina nı rıq. 

Əsəd Quliyev
sənətşünas

Haqq-ədalət yerini 
tapanda...

Lənkəran Dövlət Dram Teatrının
yeni tamaşası haqqında 
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
295 il əv vəl...

12 de kabr 1727-ci il də Ru si ya ilə Sə fə vi döv lə ti ara sın da Na bur sülh 
mü qa vi lə si im za la nıb. Şa ma xı ya xın lı ğın da kı Na bur kən din də (in di ki 
Qo bus tan ra yo nu nun in zi ba ti va hi di) im za la nan mü qa vi lə yə əsa sən, 
Şir van bəy lər bəy li yi nin Ca vad, Sal yan, Qu ba əra zi lə ri Ru si ya nın nə za
rə ti nə ke çib. Bun dan ön cə bağ la nan Pe ter burq mü qa vi lə si (12 sent yabr 
1723) ilə Sə fə vi lər Xə zər sa hi li böl gə lə ri Ru si ya ya gü zəş tə get miş di.

197 il əv vəl...
14 de kabr 

1825-ci il də Ru
si ya im pe ri ya sı nın 
pay tax tı SanktPe
ter burq da “De kab
rist lər üs ya nı” baş 
ve rib. Se nat mey
da nın da çar I Ni
ko la yın tax ta çıx ma 
mə ra si mi ke çi ri lən 
gün bir qrup za bi tin 
ya rat dı ğı “Şi mal it ti
fa qı” ad lı giz li qu rum hər bi çev ri liş et mək is tə yib. La kin “de kab rist lər”in 
cəh di uğur suz ol du, on lar Pe ter bur qun ge ne ralqu ber na to ru Mi xail Mi
lo ra do vi çi öl dür sə lər də, heç nə yə nail ol ma dı lar. Üs ya nın rəh bər lə ri 
(beş nə fər) edam edil di, on lar la iş ti rak çı sı isə Si bi rə sür gün edil di.

176 il əv vəl...
14 de kabr 1846-cı il də çar I Ni ko lay Ru si ya nın ələ ke çir di yi Cə nu bi 

Qaf qa zın ye ni in zi ba ti böl gü sü ba rə də fər man ve rib. 1841ci il də ya ra
dıl mış Gür cüs tanİme re ti ya qu ber ni ya sı və Xə zər vi la yə ti ləğv olu nub, 
on la rın əvə zin də Tif is, Ku taisi, Dər bənd və Şa ma xı qu ber ni ya la rı ya
ra dı lıb. Azər bay can tor paq la rı Tif is, Dər bənd və Şa ma xı qu ber ni ya la rı 
ara sın da bö lü nüb.

103 il əv vəl...
14 de kabr 1919-cu il də Ba kı da Azər bay can la Er mə nis tan ara

sın da əra zi mü ba hi sə lə ri nə həsr olun muş konf rans işə baş la yıb. 
De kab rın 21dək da vam edən konf rans nə ti cə siz bi tib, Zən gə zur 
da xil ol maq la heç bir mə sə lə də ra zı lıq əl də olun ma yıb.

100 il əv vəl...
13 de kabr 1922-ci il də Azər bay can, Er mə nis tan, Gür cüs tan nü ma

yən də lə ri nin iş ti ra kı ilə Ba kı da ke çi ri lən I Za qaf qa zi ya So vet lər Qu rul
ta yın da (1013 de kabr) Za qaf qa zi ya So vet So sialist Fe de ra tiv Res
pub li ka sı nın ya ra dıl dı ğı elan olu nub. “Zaq fe de ra si ya”nın əsa sı 1922ci 
il mar tın 12də Ru si ya nın tə şəb bü sü ilə tə sis edi lən Za qaf qa zi ya So vet 
So sialist Res pub li ka la rı Fe de ra tiv İt ti fa qı ilə qo yul muş du. Qu rul tay da 
fe de ra si ya nın Tif is də yer lə şə cək rəh bər or qa nı – Za qaf qa zi ya Mər kə
zi İc raiy yə Ko mi tə si (sədr N.Nə ri ma nov) se çi lib. ZSFSRin ya ran ma sı 
ilə Azər bay can SSR for mal müs tə qil lik dən də məh rum ol du. De kab rın 
30da ZSFSR, RSFSR, Uk ray na SSR və Be la ru si ya SSR it ti faq döv
lə ti ni – SS Rİni tə sis et di lər. “Zaq fe de ra si ya” 1936cı ilə dək möv cud 
ol du və hə min il üç res pub li ka SS Rİnin müt tə fiq sub yek ti nə çev ril di.

77 il əv vəl...
12 de kabr 

1945-ci il də Cə nu
bi Azər bay can da 
Se yid Cə fər Pi şə
və ri nin rəh bər li yi 
al tın da mil liazad
lıq hə rə ka tı nın 
zə fə ri ola raq Mil li 
Hö ku mət qu ru lub. 
Ta ri xə 21 Azər (12 
de kabr) Hə rə ka
tı ki mi dü şən Mil li 
Hö ku mə tin öm rü bir il ol du.  Hə rə ka ta dəs tək ve rən so vet qo şun la rı 
İra nı tərk edən dən son ra şah re ji mi Mil li Hö ku mət üzə ri nə hü cu ma 
keç di və o, 1946cı il de kab rın da sü qut et di. Şi ma li Azər bay ca na mü
ha ci rət edən Pi şə və ri 1947ci ilin iyu nun da müəm ma lı av to mo bil qə
za sın da hə lak ol du.

62 il əv vəl...
14 de kabr 1960-cı il də BMTnin Baş As samb le ya sı “Müs təm lə kə 

öl kə lə ri nə və xalq la rı na müs tə qil lik ve ril mə si haq qın da” qət na mə qə bul 
edib. Qət na mə Af ri ka və Cə nu biŞər qi Asi ya da müs təm lə kə çi lik əley
hi nə mü ba ri zə nin qız ğın ça ğın da qə bul edil miş di. Ta ri xə “Af ri ka ili” ki mi 
dü şən 1960cı il də qi tə nin ək sər öl kə lə ri müs tə qil li yi ni elan et di.

31 il əv vəl...
13 de kabr 1991-ci il də Pa kis tan İs lam Res pub li ka sı Azər bay ca nın 

müs tə qil li yi ni ta nı yıb. Bu, Azər bay ca nın müs tə qil li yi ni ta nı yan üçün cü 
(Tür ki yə və Ru mı ni ya dan son ra) döv lət idi. İki öl kə ara sın da dip lo ma tik 
əla qə lər 1992ci il iyu nun 9da qu rul du.

23 il əv vəl...
12 de kabr 1999-cu il də Azər bay can da ilk bə lə diy yə seç ki lə ri ke çi ri

lib. Seç ki lər nə ti cə sin də öl kə üz rə 2660dək bə lə diy yə for ma laş dı.

19 il əv vəl...
12 de kabr 2003-cü il də Azər bay can xal qı nın Ümum mil li li de ri, eks

pre zi dent Hey dər Əli yev ABŞnin Kliv lend Kli ni ka sın da uzun sü rən 
xəs tə lik dən son ra və fat edib. Hey dər Əli ye vin və fa tı ilə bağ lı Azər bay
can da 7 gün lük ma təm elan olu nub.
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MƏDƏNİYYƏT

əvvəli səh. 1-də
Sil si lə təd bir lə rin ilk gü nü “Şu

şa nın tək in ci si” bə diisə nəd li fil
mi nin təq di ma tı olub. 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 olun muş fil min (ide ya müəl li fi 
Gü nay Əfən di ye va, re jis sor Zəh ra 
Qu li ye va, sse na ri müəl li fi Ül viy yə 
Hey də ro va) 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. Na tə van ob ra zı nı Xalq 
ar tis ti Meh ri ban Zə ki can lan dı rıb.

***
Şu şa Gün lə ri çər çi və sin də 

Bur sa da “Şu şa da ürə yim qal dı” 
ta ma şa sı nü ma yiş et di ri lib. Ta
ma şa Bey nəl xalq Türk Mə də niy
yə ti və İr si Fon du nun dəs tə yi ilə 
Ba kı Bə lə diy yə Teat rı tə rə fin dən 
Xalq ya zı çı la rı İl yas Əfən di ye vin 
“Qa ra bağ na mə” pye si və El çi nin 
“Baş” ro ma nı əsa sın da ha zır la
nıb. Ta ma şa nın qu ru luş müəl li fi 
Xalq ar tis ti Mə ra him Fər zə li bə
yov, mu si qi tər ti bat çı sı Xalq ar
tis ti El dar Man su rov, qu ru luş çu 
rəs sa mı Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si İl ham Əs gə rov dur.

Ta ma şa dan əv vəl çı xış edən qu
ru luş çu re jis sor Mə ra him Fər zə li
bə yov Ba kı Bə lə diy yə Teat rı, elə cə 
də XX əsr Azər bay can ədə biy ya tı
nın klas sik lə rin dən olan İl yas Əfən
di ye vin və Xalq ya zı çı sı El çi nin ya
ra dı cı lı ğı haq qın da da nı şıb. Qeyd 
olu nub ki, “Qa ra bağ na mə” pye
sin də XIX  əs rin əv vəl lə rin də Azər
bay can xan lıq la rı nın çar Ru si ya sı 
tə rə fin dən is ti la sın dan bəhs edir. 
El çi nin “Baş” ro ma nın da ha di sə lər 
də hə min dövr də cə rə yan edir.

Nü ma yiş dən son ra Ba kı Bə lə
diy yə Teat rı nın ya ra dı cı he yə ti nə 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du nun xa ti rə hə diy yə si 
təq dim edi lib. Re jis sor Mə ra him 
Fər zə li bə yov da Gü nay Əfən di
ye va ya və TÜRK SOYun baş ka
ti bi Sul tan Raevə teatr adın dan 
hə diy yə lər təq dim edib.

***
Şu şa Gün lə ri çər çi və sin də 

məş hur fo toq raf Re za De qa ti nin 
“Azər bay ca nın in ci si Şu şa” ad lı 
sər gi si də açı lıb. Bur sa Bö yük
şə hər Bə lə diy yə si nin baş qa nıi 
Ali nur Ak taş, 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, öl kə mi zin İs tan bul da kı baş 
kon su lu Nər mi nə Mus ta fa ye va, 
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, 
TÜRK SOYun baş ka ti bi Sul tan 
Raev, Bur sa va li si Ya kup Can bo
lat və di gər lə ri sər gi yə ba xıb lar.

Sər gi də fo toq ra fın Şu şa da iş
ğal dan əv vəl və son ra çək di yi 60 
fo to nü ma yiş olu nur. “Şu şa nis
gi li daima mə nim ürə yim də ya
şa yır dı, ru hum Şu şa da qal mış
dı. Şu şa nı dün ya ya gös tər mək 
is tə yir dim. Şü kür lər ol sun ki, 
bu ar zu ma çat dım”, – de yə Re
za De qa ti Bur sa da jur na list lə rə 
açıq la ma sın da bil di rib.

Xa tır la daq ki, Re za De qa ti 
1992ci ilin ap re lin də, Şu şa nın 
er mə ni qüv və lə ri tə rə fin dən iş ğal 
olun ma sın dan bir ne çə həf tə əv
vəl şə hər də fo to lar çə kib. O, 29 il 
son ra Şu şa ya qa yı da raq şə hər
də gör dük lə ri ni ye ni dən fo to ka
me ra nın yad da şı na kö çü rüb.

Gü nay Əfən di ye va Bey nəl xalq 
Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du 
adın dan Re za De qa ti yə tə şək
kür pla ke ti təq dim edib.

***
De kab rın 9da Bur sa da “Yed

di gö zəl” mu si qi qru pu nun kon
ser ti təş kil edi lib. Bey nəl xalq 
Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du 
tə rə fin dən ya ra dı lan mu si qi qru
pu Azər bay can, Tür ki yə, Qa za
xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan, 
Türk mə nis tan, elə cə də Ma ca

rıs tan ol maq la yed di öl kə ni təm
sil edən qa dın mu si qi çi lər dən 
iba rət dir. Qru pun di ri jo ru və so
lis ti Azər bay ca nın Əmək dar ar
tis ti, bəs tə kar və piano çu Tu ran 
Ma naf za də dir.

Xa tır la daq ki, qrup ilk çı xı şı nı bu 
il no yab rın 11də Sə mər qənd də, 
Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nın XI Zir
və gö rü şü çər çi və sin də türk dil li öl
kə lə rin bi rin ci xa nım la rı üçün edib.

Bur sa da kı kon sert proq ra mın
da türk dil li xalq la rın mu si qi lə ri 
ilə ya na şı, Tu ran Ma naf za də nin 
ifa sın da Azər bay can mah nı la rı 
da səs lə nib. Kon sert dən son ra 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du adın dan qrup üzv lə ri
nə xü su si pla ket lər təq dim edi lib.

***

Bur sa da Şu şa Gün lə ri çər çi
və sin də de kab rın 9da Qa ra bağ 
qa dın mil li ge yim kol lek si ya sı
nın təq di ma tı olub. Mə ra sim də 
ta nın mış mo del yer, Azər bay can 
Mil li Ge yim lər Mər kə zi nin rəh
bə ri sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru Gül na rə Xə li lo va nın ha
zır la dı ğı kol lek si ya nü ma yiş et di
ri lib.

Təd bir də çı xış edən 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 gə lən il “Türk dün
ya sı nın mə də niy yət pay tax tı” 
sta tu su nu la yi qin cə da şı ma ğa 
ha zır la şan Şu şa şə hə ri nin ta ri
xi və mə də ni mi ra sı nın ta nı dıl
ma sı na töh fə ver mək dən qü rur 
his si ke çir dik lə ri ni bil di rib. Gül
na rə Xə li lo va təd bi rə də və tə gö
rə təş ki lat çı la ra min nət dar lı ğı nı 
bil di rib. 

***
Sil si lə təd bir lər lə ya na şı, 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 də 
ke çi ri lib. Gö rüş də 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 dun pre
zi den ti Gü nay Əfən di ye va, Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı nın baş ka ti bi 
Ku ba nıç bek Omu ra li yev, TÜRK
SOYun baş ka ti bi Sul tan Ra ev, 
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, Azər bay can Mə

də niy yət Na zir li yi nin TÜRK SOY
da kı nü ma yən də si El çin Qa far lı 
iş ti rak edib lər.

***
De kab rın 9da TÜRK SOYun 

“Bur sa2022 – Türk dün ya sı nın 
mə də niy yət pay tax tı” ili nin rəs mi 
bağ la nış mə ra si mi ke çi ri lib. 

Mə ra sim də “mə də niy yət pay
tax tı”nın sim vo lu Bur sa Bö yük
şə hər Bə lə diy yə si nin baş qa nı Ali
nur Ak taş tə rə fin dən 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 mo va təq dim edi lib.

TÜRK SOYun 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, Bur sa va li si Ya kub 
Can bo lat, Bur sa Bö yük şə hər 
Bə lə diy yə baş qa nı çı xış edib lər.

Son ra Bur sa şə hə ri nin və 
TÜRK SOYya üzv öl kə lə rin sə
nət çi lə ri nin iş ti ra kı ilə mu si qi proq
ra mı təq dim olu nub. Kon sert də 
Azər bay ca nın Xalq ar tis ti Gül ya
naq Məm mə do va da çı xış edib.

“Bir il bo yun ca “Türk dün ya sı
nın mə də niy yət pay tax tı” adı nı 
la yi qin cə da şı dı ğı mız üçün qü
rur lu yuq. 2021ci il də al dı ğı mız 
bu əma nə ti in di “Bir mil lət, iki 
döv lət” bil di yi miz can Azər bay
ca na, qar daş və dost öl kə yə 
təh vil ve ri rik. Tə bii ki, Şu şa hər 
bi ri miz üçün xü su si mə na kəsb 
edən bir mə kan dır”, – de yə Ali
nur Ak taş bu sözl lə ri Azər bay
can me diası na mü sa hi bə sin də 
bil di rib.

***
Qeyd edək ki, türk döv lət

lə ri baş çı la rı nın 2010cu il də 
İs tan bul da ke çi ri lən zir və top
lan tı sın da təs diq lə nən TÜRK
SOYun “Türk dün ya sı nın mə
də niy yət pay tax tı” la yi hə si nə 
əsa sən, 2012ci il dən eti ba rən 
bu mis si ya nı hər il təş ki la ta üzv 
öl kə lər dən bi ri nin şə hə ri qə bul 
edir.

İlk ola raq “Türk dün ya sı
nın mə də niy yət pay tax tı” adı nı 
Qa za xıs ta nın As ta na, ar dın ca 
2013cü il də Əs ki şə hər (Tür ki
yə), 2014cü il də Ka zan (Ta ta
rıs tan), 2015ci il də Mərv (Türk
mə nis tan), 2016cı il də Şə ki 
(Azər bay can), 2017ci il də Tür
küs tan (Qa za xıs tan), 2018ci 
il də isə Kas ta mo nu (Tür ki yə) 
da şı yıb. 2019cu il də bu mis si
ya nı Oş (Qır ğı zıs tan), 2020ci 
il də isə Xi və (Öz bə kis tan) qə bul 
edib. Xi və şə hə rin də 2020ci ilin 
“Türk dün ya sı nın mə də niy yət 
pay tax tı” mə ra sim lə ri pan de
mi ya sə bə bin dən er tə lə nə rək 
2021ci il də ke çi ril miş, son ra 
es ta fet Bur sa şə hə ri nə ve ril miş
di.

Be lə lik lə, Şu şa “Türk dün ya
sı nın mə də niy yət pay tax tı” mis
si ya sı nı qə bul edən say ca 11ci 
şə hər dir.

Bursa “Türk dünyasının mədəniyyət 
paytaxtı” estafetini Şuşaya verdi

Bakıda Qazaxıstan filmləri nümayiş olunub
İki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə

əvvəli səh. 1-də
“Ken je kız” ciz gi fil mi nin re jis so

ru İvan Ar da şov çox hə yə can lı ol
du ğu nu söy lə yib: “Fil mi mi iz lə mək 
mən də qa rı şıq hiss lər ya ra dır. Çün
ki bö yük ek ran da öz işi mə ba xı ram. 
Zal da çox lu uşaq la rın ol ma sı mə ni 
da ha da hə yə can lan dı rır. Fil min ide
ya sı üzə rin də 4 ay iş lə dik. Ek ran işi 
bir ilə ba şa gəl di. Baş qa bir öl kə də 
öz işi ni təq dim et mək is tə ni lən hal
da hə yə can ve ri ci dir. La yi hə nin pro
dü se ri Ay bi ke Ra him ja no va, sse na ri 
müəl lif ə ri Ser gey Der kaç və Di na
ra Dil da be ko va dır. Bi zim üçün əsas 
odur ki, hər şey dən əv vəl özü mü zün 
gör mək is tə di yi miz əy lən cə li və sa də bir film 
çə kək. Nə ti cə uğur lu ol du. Ba kı bu len ti nü
ma yiş et dir di yi miz ikin ci şə hər dir. Ta ma şa çı 
rə yi mə nim üçün çox önəm li dir və Ba kı ya 
ilk gə li şim dən çox məm nu nam. Əsa sən ciz
gi film lə ri çə ki rəm. Azər bay can ciz gi film lə ri 

haq qın da mə lu mat sı zam. Ba kı da ke çi ri lən 
ANİ MA FİLM bey nəl xalq fes ti va lın da iş ti rak 
et mə yi plan laş dı rı ram”.

De kab rın 11də isə “Al ğa” bə dii fil mi nü ma
yiş olu nub. Ata sı nın ölü mün dən son ra qul
dur luq yo lu ilə pul qa zan ma ğa baş la yan iki 

qar da şın he ka yə sin dən bəhs edən film diq
qət çə kən möv zu da dır. Qar daş la rı is te dad

lı gənc lə ri seç mək üçün şə hər dən 
kən də gə lən at le ti ka məşq çi si gö rür. 
Çə tin sı naq lar qar daş la rın üzə ri nə 
dü şür. Fa ciəli bir ha di sə on la rın hə
ya tı nı də yi şir. Qar daş lar dan bi ri in di 
ma ra fon da dün ya çem pionu nu məğ
lub et mə li dir... 

Yer nar Nur qa li ye vin qu ru lu şun da 
len tə alı nan film də çə ki lən akt yor lar
dan yal nız ki çik qar daş ro lu nu oy na
yan Yer bol Sem ku lov da Ba kı ya gə lib. 
O de yir: “Bu film in sa nın hər za man 
səhv lə ri ni dü zəlt mək im ka nı nın ol ma
sın dan bəhs edir. Ek ran əsə ri İs pa ni
ya da ke çi ri lən ki no fes ti val da uğur la 
təq dim olu nub”. Akt yor yed di il dir ki, 
ki no sa hə sin də ça lı şır. O, bir çox qa

zax film lə rin də (“Qa da ğan edil miş rəqs lər”, 
“Bö lün məz”, “Yay gə lir” və s.) rol alıb.

Qeyd edək ki, hər iki film ingilis dilində 
subtitrlərlə rus dilində təqdim edilib.

Lalə
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