
Bu il ikin ci də fə qar daş Türk mə nis ta na 
sə fər edi rəm və ye ni dən bu ra da ol-
maq dan çox məm nu nam. Azər bay-
can, Tür ki yə və Türk mə nis tan bir-bi ri 

ilə et nik, di ni-mə də ni kök lər və or taq 
mə nə vi də yər lə ri lə sıx bağ lı dır. Biz haq lı 
ola raq xalq la rı mı zın zən gin ta ri xi-mə də ni 
ir si və bə şər si vi li za si ya sı na ver di yi bö yük 
töh fə lə ri ilə qü rur du yu ruq. Azər bay ca-
nın həm Tür ki yə, həm də Türk mə nis tan la 
si ya si əla qə lə ri yük sək sə viy yə də dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri de kab-
rın 14-də Türk mən ba şı şə hə rin də Türk mə-
nis tan, Azər bay can və Tür ki yə nin Döv lət 
Baş çı la rı nın Bi rin ci Zir və Gö rü şün də çı xı şı 
za ma nı de yib.

Qeyd edək ki, “Ava za” Mil li Tu rizm Zo na-
sın da bir ara ya gə lən Türk mə nis tan Pre-
zi den ti Sər dar Ber di mə həm mə dov, Azər-
bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev və Tür ki yə  
Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın əv vəl cə 
məh dud tər kib də, son ra isə ge niş tər kib də 
gö rüş lə ri olub.

2021-ci il də Azər bay ca nın Tür ki yə ilə im za-
la dı ğı Şu şa Bə yan na mə si nin iki tə rəfl  i mü na si-
bət lə ri st ra te ji müt tə fi q lik sə viy yə si nə çat dır dı-
ğı nı, 2017-ci il də Azər bay can la Türk mə nis tan 
ara sın da st ra te ji tə rəf daş lıq haq qın da Bə yan-
na mə im za lan dı ğı nı diq qə tə çat dı ran İl ham 
Əli yev bil di rib ki, öl kə lə ri miz bey nəl xalq təş ki-
lat lar çər çi və sin də də bir-bi ri nə qar şı lıq lı dəs-
tək gös tə rir və əmək daş lıq edir.

Pre zi dent qeyd edib ki, ta ri xi bağ lar üzə-
rin də qu rul muş mü na si bət lə ri miz öl kə lə ri miz 
ara sın da iq ti sa diy yat, ti ca rət, nəq liy yat-lo-
gis ti ka və di gər sa hə lər də əmək daş lı ğın 
in ki şa fı üçün im kan lar ya ra dır. 2022-ci ilin 
yan var-okt yabr ay la rın da Azər bay ca nın Tür-
ki yə ilə ti ca rət döv riy yə si 45 faiz ar ta raq 5 
mil yard dol la ra ça tıb. Bu il Türk mə nis tan ilə 
ti ca rət döv riy yə si 5 də fə ar tıb. Hər üç öl kə də 
nəq liy yat-lo gis ti ka sa hə si nə qo yu lan sər ma-
yə lər ye ni, müasir inf rast ruk tu run ya ra dıl ma-
sı na xid mət edir. Azər bay can Şərq-Qərb və 
Şi mal-Cə nub nəq liy yat dəh liz lə ri nin fəal iş ti-

rak çı sı dır və öz əra zi sin də də mir yo lu, av to-
mo bil nəq liy ya tı və ha va nəq liy ya tı ilə bağ lı 
olan bü tün əsas la yi hə lə ri ic ra edə rək önəm-
li tran zit öl kə si nə çev ri lib.

“Ha zır da Zən gə zur dəh li zi nin açıl ma sı ilə 
fəal məş ğu luq. Zən gə zur dəh li zi nin Azər-
bay can əra zi sin dən ke çən his sə sin də apa-
rı lan iş lə rin də mir yo lu xət ti üz rə 40 faizi, av-
to mo bil yo lu üz rə 70 faizi ic ra olu nub. Bü tün 
iş lər 2024-cü il də ta mam la na caq və nə ti cə-
də ye ni nəq liy yat dəh li zi ya ra na caq”, – de yə 
İl ham Əli yev vur ğu la yıb.
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Elmi Bərpa 
Mərkə zinin 
“Şuşa İli” 
üzrə hesabatı

səh. 2

Əməkdar incəsənət xadimi,
bəstəkar Oqtay Rəcəbov

vəfat edib 

səh. 2

Diplomatik 
münasibətlərin 
25 illiyi 
Belqradda 
qeyd olunub

səh. 8

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

Türk dünyasında əməkdaşlıq yeni formatlarla möhkəmlənir
“Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan bir-biri ilə etnik,
dini-mədəni köklər və ortaq mənəvi dəyərlərlə sıx bağlıdır”

“Böyük Azərbaycan şairi Nizami” kitabı 
çex oxucuların ixtiyarına verilib

Azər bay ca nın Çex Res-
pub li ka sın da kı Sə fir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə Pra qa da 
Ni za mi Gən cə vi nin ədə bi 
ir si nə həsr olun muş təd bir 
ke çi ri lib. Təd bir də sə fir li yin 
tə şəb bü sü və dəs tə yi ilə 
çex di lin də işıq üzü gö rən 
Yev ge ni Ber tel sin “Bö yük 
Azər bay can şairi Ni za mi” 
ki ta bı təq dim edi lib.

səh. 3

Mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə 
UNESCO Komitəsinin sessiyası keçirilir 

15-16 de kabr ta rix lə rin də Pa ris də UNES CO-nun Si lah lı mü na qi-
şə lər za ma nı mə də ni mül kiy yə tin qo run ma sı üz rə Ko mi tə si nin 
17-ci ses si ya sı ke çi ri lir.

Ses si ya da öl kə-
miz Azər bay ca nın 
UNES CO ya nın-
da Daimi Nü ma-
yən də li yi və Mə-
də niy yət Na zir li yi 
ya nın da Mə də ni 
İr sin Qo run ma sı, 
İn ki şa fı və Bər pa-
sı üz rə Döv lət Xid-
mə ti nin rəh bər li yi 
sə viy yə sin də təm-
sil olu nur.

Daimi nü ma yən də lik dən bil di ri lib ki, ses si ya nın açı lış gü nün də 
Ko mi tə nin bü ro su nun for ma laş dı rıl ma sı mə sə lə si mü za ki rə edi-
lib. Azər bay can Ko mi tə nin sədr müavi ni se çi lib.

Ses si ya nın gün də li yi nə “Si lah lı mü na qi şə lər za ma nı mə də ni 
mül kiy yə tin mü ha fi  zə si haq qın da” 1954-cü il Haaqa Kon ven si ya sı 
və onun iki pro to ko lu nun UNES CO-nun di gər kon ven si ya la rı na ini-
ka sı, Haaqa Kon ven si ya sı nın hə ya ta ke çi ril mə si ilə bağ lı re surs la-
rın sə fər bər edil mə si və di gər mə sə lə lə rin mü za ki rə si da xil dir.

Qeyd edək ki, Azər bay can 2021-ci il də UNES CO-nun Si lah lı 
mü na qi şə lər za ma nı Mə də ni Mül kiy yə tin Qo run ma sı üz rə Ko mi-
tə si nə üzv (4 il müd də ti nə) se çi lib.

Mədəniyyət naziri
kino ictimaiyyəti ilə görüşüb

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov de kab rın 13-də res pub li ka nın 
ki no ic ti maiy yə ti ilə gö rüş ke çi rib.

Döv lət Film Fon dun da ger çək lə şən gö rüş də Azər bay can Res-
pub li ka sı Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı, Azər bay can Ki ne ma toq raf-
çı lar İt ti fa qı, Azər bay can Pro fes sional Ki no re jis sor lar Gil di ya sı, 
Azər bay can Pro dü ser lər Gil di ya sı və di gər ic ti mai təş ki lat la rın 
təm sil çi lə ri, elə cə də yaş lı, or ta və gənc nə sil ki ne ma toq raf çı lar, 
film is teh sa lı ilə məş ğul olan döv lət və özəl sek tor üz rə qu rum-
la rın – ki nos tu di ya, şir kət və pro dü ser mər kəz lə ri nin, ki no teatr lar 
şə bə kə lə ri nin nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər. 

Gö rüş də ki no sa hə sin də ki möv cud və ziy yət, o cüm lə dən son iki 
il də gö rü lən iş lər və qar şı ya çı xan prob lem lər lə bağ lı açıq və sə mi mi 
or tam da ət raf lı fi kir mü ba di lə si apa rı lıb. Na zir bu xü sus da mü la hi zə-
lə ri ni bö lü şüb, gö rüş iş ti rak çı la rı nın fi kir, tək lif və qeyd lə ri ni din lə yib.

davamı səh. 5-də

Prezident Türk Dövlətləri Təşkilatının 
baş katibini qəbul edib 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev de kab rın 
15-də Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nın (TDT) baş ka ti bi Ku ba nıç bek 
Ömü ra lı ye vi qə bul edib.

Pre zi dent Ku ba nıç bek Ömü ra lı ye vi bu və zi fə yə se çil mə si mü-
na si bə ti lə təb rik edib, ona fəaliyyətində uğur lar ar zu la yıb.

TDT-nin fəaliy yə ti nə to xu nan İl ham Əli yev təş ki la tın bey nəl xalq 
sə viy yə də önə mi nin art dı ğı nı məm nun luq la qeyd edib, bu nun 
üzv və mü şa hi də çi döv lət lə rin bey nəl xalq nü fu zu nun və iq ti sa di 
po ten sialı nın art ma sı na xid mət et di yi ni bil di rib, təş ki la tın Sə mər-
qənd də ke çi ri lən IX Zir və gö rü şü nün əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb.

K.Ömü ra lı yev TDT-ni ya ra dan döv lət lər sı ra sın da ilk ola raq Azər-
bay ca na sə fər et mə sin dən məm nun lu ğu nu bil di rib və təş ki la tın 
fəaliy yə ti nin güc lən mə sin də öl kə mi zin fəal ro lu nu xü su si qeyd edib.

TDT-nin baş ka ti bi vur ğu la yıb ki, 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin-
də Azər bay ca nın Qə lə bə si və iş ğal al tın da kı əra zi lə ri ni azad et-
mə si bü tün Türk dün ya sı üçün bö yük önəm da şı yır. Ku ba nıç bek 
Ömü ra lı yev üzv döv lət lə rin dil və mə də niy yət ba xı mın dan ümu mi 
kök lə rə ma lik ol du ğu nu qeyd edə rək əmək daş lı ğın güc lən di ril-
mə si is ti qa mə tin də səy lə ri ni əsir gə mə yə cə yi ni bil di rib.

Humanitar əməkdaşlıq: otuz ilin təcrübəsi və 
inkişafın perspektivləri

MDB-nin iş ti rak çı sı olan döv lət lə-
rin Ya ra dı cı və el mi zi ya lı la rı nın XV 
Fo ru mu 12-13 de kabr da Öz bə kis-
ta nın pay tax tı Daş kənd də ke çi ri lib.

“Hu ma ni tar əmək daş lıq: otuz ilin 
təc rü bə si və in ki şa fın pers pek tiv lə-
ri” ad lı fo rum da Azər bay can dan Mə-
də niy yət, Elm və Təh sil, Gənc lər və 
İd man na zir lik lə ri ni, AMEA-nı təm sil 
edən nü ma yən də he yə ti iş ti rak edib. 
Fo rum da “MDB öl kə lə ri nin elm və 
təh sil ic ti maiy yə ti”, “MDB-nin ən son 
mə də ni ko du: əmək daş lı ğın in ki şaf 
vek tor la rı”, “Bir lik öl kə lə ri nin ədə-
biy ya tı: in teq ra si ya nın ye ni me xa-

nizm lə ri”, “Bir lik öl kə lə ri gənc lə ri nin 
əmək daş lı ğı” möv zu la rın da mü za ki-
rə lər apa rı lıb.

Fo rum iş ti rak çı la rı MDB öl kə lə ri nin 
xalq la rı ara sın da çox tə rəfl  i hu ma ni-
tar əmək daş lı ğın da ha da möh kəm-
lən di ril mə si, ümu mi mə də ni, təh sil 
və in for ma si ya mə ka nı nın in ki şaf et-
di ril mə si, ço xəsr lik mə nə vi əla qə lə rin 
qo ru nub sax la nıl ma sı və əmək daş-
lı ğın ye ni, sə mə rə li for ma la rı nın ax-
ta rı şı nın tə rəf da rı ol duq la rı nı bə yan 
edib lər.

Bu ba rə də təd bi rin ye kun la rı na dair 
qət na mə də de yi lir.

davamı səh. 3-də

Azərbaycan tərəfi  dialoqa
hər zaman açıqdır

Bu gün biz fakt lar la bir da ha gös tər dik ki, Azər bay can 
tə rə fi dialo qa hər za man açıq olub. Dialo qu irə li apa-
ran tə rəf məhz Azər bay can dır. 

Xa ri ci iş lər na zi ri Cey hun Bay ra mov bu söz lə ri de kab rın 
15-də Azər bay can da fəaliy yət gös tə rən dip lo ma tik kor pu-
sun və bey nəl xalq təş ki lat la rın nü ma yən də lə ri üçün bri-
fi nq dən son ra jur na list lə rə mü sa hi bə sin də de yib.

Na zir bil di rib ki, gö rüş də dip lo mat lar bir qrup azər bay-
can lı eko fəalın La çın yo lun da ke çir di yi ak si ya nın sə bəb lə-
ri, ak si ya dan əv vəl baş ve rən ha di sə lər, öz əra zi lə ri miz də 
tə bii sər vət lə rin qa nun suz ta lan edil mə si, eko lo ji sa hə də 
öl kə mi zə vu ru lan zi ya nın qar şı sı nın alın ma sı üçün Azər-
bay ca nın döv lət or qan la rı tə rə fi n dən tək lif olu nan mo ni to-
rinq me xa niz mi ba rə də də mə lu mat lan dı rı lıb.

davamı səh. 2-də

Dombra – qəlb sazından çıxan səda
Ulu türk yur du, qar daş Qa za-
xıs ta nın klas sik mu si qi ul duz-
la rı kü lək li Ba kı da əsl sə nət 
rüz ga rı əs di rib, ən müx tə lif 
zövq lər də ki mu si qi se vər lə ri 
xə ya lən qum lu qa zax yurd la-
rı na – at ça pan, bac alan, bir 
əlin də qı lınc, bir əlin də domb-
ra ulu sa xa qan lıq edən qəh rə-
man la rın dün ya sı na apa ra bil-
di lər. “As ta na Ope ra” nın he yə ti 
bi zi qa zax xal qı nın hə ya tın dan 
sə nə ti nə qüd rət və möh tə-
şəm li yi nə hey ran qoy du.

Bu il Qa za xıs tan Res pub li ka sı 
ilə öl kə miz ara sın da kı dip lo ma tik 
əla qə lə rin ya ran ma sı nın 30 il li-
yi dir. Soy-kök eti ba ri lə on suz da 

bir-bi ri nə sıx bağ lı olan iki xal qın 
müs tə qil döv lət lər ola raq əla qə-
lə ri bü tün sa hə lər də özü nün ən 
yax şı mər hə lə si ni ya şa yır. Xalq-
la rı mı zı bir his sə, bir duy ğu ya 
kök lə yən sə nət, mu si qi bu mə na-
da daim ön plan da gə lir.

İs tər Qa za xıs tan da Azər bay-
ca na, is tər sə də öl kə miz də qa-
zax xal qı na və in cə sə nə ti nə 
daim bö yük ma raq və sev gi olub. 
De kab rın 13-də 140 nə fər lik he-
yət lə Ba kı ya gə lən məş hur “As-
ta na Ope ra” Teat rı nın or kestr və 
so list lə ri nin Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-
rın da bən zər siz qa la-kon ser ti ni 
iz lə yən lər iki xal qın bir-bi ri nə xoş 
mü na si bə ti nə şa hid ol du lar. 

Öl kə mi zə, mə də niy yə ti mi-
zə sev gi lə ri göz lə rin dən oxu-
nan qa za xıs tan lı klas sik mu si qi 
təm sil çi lə ri də bu mən zə rə dən 
məm nun idi lər. Bu his si kon sert 

ön cə si mət buat konf ran sın da 
dö nə-dö nə qeyd edən sə nət çi lər 
be lə sə fər lə rin təş ki li nin mü ba di-
lə üçün önə mi ni bil dir di lər.

davamı səh. 5-də

Bakıda Türk filmləri həftəsi 
17-21 de kabr ta rix lə rin də Ni za mi Ki no 
Mər kə zin də Türk film lə ri həf tə si ke çi-
ri lə cək. La yi hə Tür ki yə Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi, Azər bay can Mə də niy yət 
Na zir li yi, Ba kı Yu nus Əm rə İns ti tu tu və Yer li 
Dü şün cə Dər nə yi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
ger çək lə şə cək.

Ki no həf tə si de kab rın 17-də re jis sor Se-
mih Kap la noğ lu nun “Bağ lı lık Hə sən” fi l mi ilə 
baş la na caq. 19 de kabr da isə Ni za mi Ki no 
Mər kə zin də S.Kap la noğ lu nun us tad dər si 
ke çi ri lə cək, yer li ki ne ma toq raf çı lar la gö rü-
şə cək.

La yi hə nin proq ra mı na əsa sən, “Sə da-
qət Hə sən”, “Yed din ci ko ğuş da kı mö cü zə”, 
“Uğur lar, Eren”, “Sə da qət – mü qəd dəs dö-
yüş”, “Eş qin öm rü”, “An ka ra ya zı”, “Vi da 
mək tu bu” və “Ra fa dan tay fa – Gö bək li tə pə” 
(ciz gi fi l mi) ek ran əsər lə ri nü ma yiş et di ri lə-
cək. Seans la ra gi riş pul suz ola caq.

Bun dan əla və, tür ki yə li re jis sor lar Mus ta fa 
Ka ra, Meh met Al tı nal və Qa lip Gü nel, akt-
yor lar İpek Tuz cuoğ lu, İl ker Ak sum, Umut 
Ka ra dağ ki no həf tə si çər çi və sin də Ba kı da 
mü va fi q sa hə üz rə tə lə bə lər lə, ki no xa dim-
lə ri ilə gö rü şə cək lər. Bir gə la yi hə lər lə bağ lı 
mü za ki rə lər apa rı la caq.
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Prezidentqeydedibki,BakıBeynəl

xalq Dəniz Ticarət Limanının illik yük
aşırmaqabiliyyətininhazırkı 15milyon
tondan 25 milyon tona, 2017ci ildə
açılışı olan BakıTbilisiQars dəmiryo
lu layihəsinəəlavəsərmayəqoyularaq
ötürücülük qabiliyyətinin hazırkı 1 mil
yondan 5milyon tona çatdırılması nə
zərdə tutulur. Azərbaycan 50dən çox
yük gəmisi iləXəzər dənizində ən bö
yükticarətdonanmasına,18yüktəyya

rəsi ilə regionda ən böyükmülki hava
yükdonanmalarındanbirinəmalikdir.
Diqqətəçatdırılıbki,hazırdaAzərbay

canda8beynəlxalqhava limanı fəaliy
yət göstərir. Onlardan ikisi işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə – Füzuli və
Zəngilanda istifadəyə verilib. İşğaldan
azadolunmuşLaçındaölkəmizinsayca
9cu beynəlxalq hava limanının 2024
cüildəaçılmasınəzərdətutulub.
Prezidentdahasonradeyib:“2020

ciilinsonunda44günlükVətənmüha

ribəsində əldə olunmuş Zəfər nəticə
sində torpaqlarımız Ermənistanın 30
illik işğalından azad edildi. Qarabağ
münaqişəsi həll edildi və bu Qələbə
regiondayeninəqliyyatkommunikasi
ya layihələri üçün əlverişli imkan ya
ratdı.
Hazırda dünyada yeni çağırışlar və

təhdidlərvar.Busəbəbdəndigərsahə
ləriləyanaşı,ölkələrimizarasındatəh
lükəsizlik, müdafiə, müdafiə sənayesi
kimisahələrdədəəməkdaşlığıngeniş
ləndirilməsiböyükönəmdaşıyır”.
AzərbaycanTürkiyəTürkmənistan

üçtərəfiformatındagörüşünönəminibir
dahavurğulayan İlhamƏliyevümidvar
olduğunubildiribki,beləgörüşlərbun
dansonramüntəzəmolaraqkeçiriləcək
vəqardaşölkələrimizarasındamünasi
bətlərindahadainkişafetməsinəböyük
töhfəverəcək.

Elm, təh sil və 
mə də niy yət sahə lə rin də 
əməkdaş lıq üçün zə min

Dekabrın 14də Türkmənbaşı şə
hərində prezidentlər İlham Əliyevin,
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və Sərdar
Berdiməhəmmədovun geniş tərkibdə
görüşündənsonraAzərbaycanTürkiyə
Türkmənistansənədləriimzalanıb.
Əvvəlcə Azərbaycan Respublikası,

Türkiyə Respublikası və Türkmənistan
Dövlət Başçılarının Birinci Zirvə Görü
şününBirgəBəyanatıqəbuledilib.
Sonra ticariiqtisadiəməkdaşlıqhaq

qında hökumətlərarası saziş, gömrük
əməkdaşlığına dair Birgə məşvərət
komissiyasının yaradılması haqqında
hökumətlərarası memorandum, ener
getika və nəqliyyat sahəsində əmək
daşlığıninkişafetdirilməsiiləbağlıme

morandumlar, həmçinin “20232025ci
illərüzrəelm,təhsilvəmədəniyyətsa
hələrində əməkdaşlığa dair hökumət
lərarası Çərçivə Proqramı” imzalanıb.
Çərçivə proqramını Türkmənistan Na
zirlərKabinetisədrininmüaviniNurmə
həmmədAmannepesov,Azərbaycanın
xarici işlərnaziriCeyhunBayramovvə
TürkiyəninxariciişlərnaziriMövludÇa
vuşoğluimzalayıblar.

***
PrezidentİlhamƏliyevinTürkmənba

şı şəhərində Türkmənistan Prezidenti
SərdarBerdiməhəmmədov,Türkmənis
tanParlamentiXalqMəsləhətininsədri
QurbanquluBerdiməhəmmədovvəTür
kiyəPrezidentiRəcəbTayyibƏrdoğan
laayrılıqdagörüşləriolub.
DövlətbaşçısınınTürkmənistanasə

fəridekabrın14dəbaşaçatıb.

Dekabrın15-dəMuzey
SərvətlərivəXatirə
ƏşyalarınınElmiBərpa
Mərkəzində“Şuşaİli”nə

həsrolunmuşhesabat-təd-
birkeçirildi.TədbirUluöndər
HeydərƏliyevvəPrezident
İlhamƏliyevinŞuşailəbağlı
söylədiklərifikirlərinyeraldı-
ğıvideomaterialınnümayişi
iləbaşladı.

Elmi Bərpa Mərkəzinin direk
toruƏməkdarmədəniyyət işçisi
ZərifəMəlikova “Şuşa İli” çərçi
vəsindəhəyata keçirilən layihə
lərdənsözaçdı.Diqqətəçatdırdı
ki, tədbirə “Zoom”proqramı va
sitəsiləregionların tarixdiyarşü
naslıq muzeylərinin rəhbər və
əməkdaşlarıdaqoşulublar: “Biz
xalqolaraqhərzamanQaraba
ğınazadolunacağınaəminidik.
Buna görə də 44 günlük Vətən
müharibəsindəki Qələbəmizə
qədərdəbuinamlahəmpaytaxt,
həmdəregionlardaŞuşavəQa
rabağlabağlımuzeyeksponatla
rınınbərpasıiləməşğulidik”.

Direktor bu il, həmçinin Elmi
BərpaMərkəzinin yaradılmasının
65illiyininqeydolunduğunubildir
di: “Çox məmnunuq ki, bərpaya
ehtiyacıolanvəmərkəzə təqdim
ediləneksponatlarsırasındaÜze
yirHacıbəyliyəməxsusskripkanı
tam olaraq  bərpa edə bilmişik.
Həmçinin Üzeyir bəyin anası Şi
rinbəyim xanımaməxsus geyim
lərindəbərpasınıhəyatakeçirmi
şik. Vaxtilə Şuşanın başmemarı

olmuş Tofiq Zeynalov tərəfindən
taxta üzərində yaradılan “Cıdır
düzü” tablosu əməkdaşlarımızın
əməyisayəsində ikincinəfəsqa
zanıb,ilkinvəziyyətinəgətirilib”.
MərkəzinbaşmühafiziPakizə

Almazova əməkdaşlar tərəfin
dənhəyatakeçirilənbərpaişləri,
eləcədəilərzindəreallaşantəd
birlər barədə məlumatı diqqətə
çatdırdı.Muzeyinelmiişlərüzrə
direktormüaviniİranəİbrahimo

va isə regionlardakı muzeylərlə
əməkdaşlıq çərçivəsində realla
şanlayihələrdənsözaçdı.
“Zoom” vasitəsilə tədbirə qa

tılan bölgələrdəki tarixdiyarşü
naslıq muzeylərinin əməkdaşları
muzeylərindəqorunanvəmərkəz
tərəfindənbərpaedilənQarabağa
məxsus eksponatlar barədəmə
lumatverdilər.SaatlıRayonTarix
DiyarşünaslıqMuzeyinindirektoru
Sürəyya Zeynalova, Masallı Ra

yon TarixDiyarşünaslıq Muze
yinin direktoru Əntiqə Tağıyeva,
Xaçmaz Rayon TarixDiyarşü
naslıqMuzeyinindirektoruPakizə
Mehdiyevabərpaçılarınzəhmətini
yüksəkqiymətləndirdilər.
Alikateqoriyalıbərpaçı,1978

2022ci illərdə mərkəzdə çalış
mış Ruhəngiz Əliyeva bu günə
kimi Şuşa və Qarabağ mövzu
sundaçoxsaylıeksponatlarıbər
pa etməsindən fəxrlə söz açdı.
Veteran bərpaçı kollektivdə ya
radılan səmimi atmosferə görə
direktoratəşəkküretdi.
MədəniyyətNazirliyininMuzey,

qalereyavəsərgilər şöbəsiMu
zeyvədaşınarmədəniirssekto
rununmüdiri,sənətşünaslıqüzrə
fəlsəfədoktoruAltunMikayıllı65
illik yubileymünasibətiləmərkə
zin kollektivinə təbriklərini çat
dırdı. Dedi ki, əməkdaşlar istər
regionlarda, istərsə də paytaxt
muzeylərində bərpaya ehtiya
cıolaneksponatlarahərzaman

böyükdiqqətvəməsuliyyətləya
naşır: “Bülbülün Şuşada bərpa
edilənevmuzeyinineksponatla
rınaSabirabad,Gəncəvədigər
rayonvəşəhərlərintarixdiyarşü
naslıqmuzeylərindəqorunanta
riximədəniirsnümunələrinəyeni
həyatveriblər.Bərpaçıişiböyük
istedad və səbir tələb edir. İşə
sevgivəməsuliyyətbukollektiv
dəböyüknailiyyətlərinəldəedil
məsinə yol açır. Bu məsuliyyət
həmdəəməkdaşlarıntariximizə,
mədəni irsimizə ehtiramının ifa
dəsidir.Mərkəz65 illik fəaliyyəti
dövründə27mineksponatıbər
paedib.Xalqımızın tariximədə
ni yaddaşının bu eksponatlarda
yaşadığınıdüşünəndəkollektivin
əməyinindəyərini təsəvvürəgə
tirməkçətinolmur”.
Sektormüdiriçıxışınınsonun

da kollektivi əlamətdar yubiley
münasibətiləbirdahatəbriketdi,
uğurlararzuladı.

Lalə Azəri

Azərbaycan tərəfi dialoqa hər zaman açıqdır
“Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycan qanunları çərçivəsində orada yaşamaq haqqı var”

əvvəli səh. 1-də
“Təqribən son iki ay ərzində

Azərbaycanınbusahədəçoxsay
lımüraciət etməsi, dekabrın 3də
görüşün keçirilməsi, müvafiq or
qanlar tərəfindən yol xəritəsinin
hazırlanaraq dekabrın 5də təq
dimolunması,ayın10damonito
rinqin keçirilməsinə dair razılığın
əldəedilməsiAzərbaycantərəfinin
dialoqa açıq olduğunu, buməsə
lənin əməkdaşlıq şəraitində həll

edilməsini dəstəklədiyini bir daha
göstərir.Azərbaycanbuyanaşma
nı daha əvvəl də göstərib. Laçın
dəhlizinəalternativyolunçəkilmə
sizamanıoradayerlierməniəhali
iləünsiyyətlərdəoldu,onlarınbir
sıra xahişləri nəzərə alınmışdı.
Sərsəngsuanbarıiləbağlımüza
kirələrdə əməkdaşlıq yerli erməni
mütəxəssisləri və əhalisi ilə razı
laşdırılmış formada həyata keçi
rildi.Hesabedirikki,bununmənfi

nəticələriolmamışdı”,–deyəCey
hunBayramovbildirib.
Nazir deyib ki, bu dəfə bu ad

dımların atılmasının, təxribatların
həyata keçirilməsinin arxasında
duran insanlar, qüvvələr var. On
larbundamaraqlıdeyillər.Burada
Azərbaycanadeyil,qarşıtərəfəça
ğırışlar,ciddixəbərdarlıqlaredilmə
lidir ki, təxribatlara əl atmasınlar.
Onlartəxribatlarlaheçnəyənailola
bilməyəcəklər.

“Azərbaycan tərəfinin yanaşma
sı konstruktivdir, ədalətlidir. Bütün
məsələlərölkəmizinqanunlarıçər
çivəsində, suverenliyinə hörmət
olunmaqla həll edilməlidir. Qara
bağda yaşayan ermənilərin Azər
baycan qanunları çərçivəsində
oradaqalmaq,yaşamaq,özhəyat
larınıqurmaqhaqlarıvarvəAzər
baycan dövləti onların bu haqqını
tanıyır”,–deyəCeyhunBayramov
əlavəedib.

Tbilisidə Hökumətlərarası Komissiyanın iclası

Dekabrın15-dəTbilisidəAzərbaycanRes-
publikasıvəGürcüstanarasındaiqtisadi
əməkdaşlıqüzrəBirgəHökumətlərarası
Komissiyanın9-cuiclasıkeçirilib.

NazirlərKabinetininmətbuatxidmətindənbildi
riblərki,BaşnazirlərƏliƏsədovvəİrakliQaribaş
vilininsədrliyiiləkeçiriləniclasdaikiölkəninmüva
fiqdövlətstrukturlarınınrəhbərləriiştirakediblər.
ƏliƏsədovaçılışnitqindəqeydedibki,bu il

Azərbaycanla Gürcüstan arasında diplomatik
münasibətlərin qurulmasının 30cu ildönümü
tamamolur.Buillərərzindəikiölkəninmünasi
bətləristratejitərəfdaşlıqsəviyyəsinəyüksəlib.
Başnazirinnitqindəsiyasi, iqtisadi, investisi

ya, enerji, nəqliyyat,mədəni, humanitar sahə
lərdə əlaqələrin inkişafındanməmnunluq ifadə
olunub.Beynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsindəqar

şılıqlıdəstəyinvacibliyiqeydedilib.
Regionlararası əməkdaşlıqdan danışan Əli

Əsədovdeyib:“Sonzamanlarölkələrimizinayrı
ayrışəhərvərayonlarıarasındatəmaslardaha
da intensivləşibki,budatəbiiolaraqAzərbay
canGürcüstanəlaqələrininhərtərəfi inkişafına
çoxmüsbəttəsirgöstərir”.
Diqqətəçatdırılıbki,ötəndövrdəvəcari ildə

ikiölkəninbirsıraşəhərvərayonları,ocümlə
dənBakıvəTbilisiarasındaqardaşlaşmahaq
qındasazişlərimzalanıb.Bumüsbəttendensiya
nəzərəalınaraqAzərbaycanGürcüstanregion
lararası forumunun keçirilməsi ilə bağlı təşəb
büsirəlisürülüb.
Enerji sektoru ikitərəfi əməkdaşlığın əsas

prioritetlərindənbirikimiqiymətləndirilib.Bildiri
libki,BakıTbilisiCeyhan,BakıTbilisiƏrzurum,
Cənub Qaz Dəhlizi layihələri həmAzərbayca

nın,həmdəGürcüstanıniqtisadiinkişafınabö
yük töhfə verir.BakıTbilisiQarsdəmiryolunun
əhəmiyyəti xüsusi vurğulanıb.Qeydolunubki,
dəmiryolunun tamgücü ilə işəsalınmasıölkə
lərimizindahadaçiçəklənməsinəvəiqtisaditə
rəqqisinəxidmətedəcək.
GörüşdəAzərbaycanGürcüstanstrateji tərəf

daşlıqmünasibətlərinin bütün istiqamətləri üzrə
inkişafperspektivlərigenişmüzakirəolunub.
İclasın yekununda Baş nazirlər Əli Əsədov

vəİrakliQaribaşvilitərəfindənAzərbaycanRes
publikasıiləGürcüstanarasındaiqtisadiəmək
daşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiya
nın9cuiclasınınProtokoluimzalanıb.
Müvafiqdövlətstrukturlarınınrəhbərlərikənd

təsərrüfatı,ekologiya,kiçikvəortabiznessahə
lərindəəməkdaşlığıninkişafınadairbirsırasa
zişlərimzalayıblar.

Əməkdar incəsənət xadimi, 
bəstəkar Oqtay Rəcəbov vəfat edib

Azərbaycanmədəniyyətinə
ağıritkiüzverib.Əməkdar
incəsənətxadimi,Prezi-
denttəqaüdçüsü,tanınmış
bəstəkarOqtayRəcəbov
dekabrın15-də,81yaşında
vəfatedib.

Oqtay Məmmədağa oğlu
Rəcəbov 1941ci il aprelin
5dəBakışəhərindəanadan
olub.İlkalitəhsiliniAzərbay
canDövlət Pedaqoji İnstitu

tununFizikavəistehsalatınəsaslarıfakültəsindəalıb.1969
cuildəAzərbaycanDövlətKonservatoriyasınıbitirib.
Bəstəkarınçoxşaxəliyaradıcılığı,əksərmusiqijanrlarını

əhatəedənəsərlərimədəniyyətimizinxəzinəsinibəzəyən
nadir nümunələrdəndir. Qələmindən çıxan simfoniyalar,
kameravəvokalsimfonikəsərlər,musiqilisəhnəəsərləri,
habeləkinofilmlərəyazdığımusiqiyüksəktamaşaçırəğ
bəti qazanıb. Oqtay Rəcəbov ölkəmizin mədəni irsinin,
dəyərlərinin,uzun illərərzindəxalqımızınənağrılı dərdi
olantorpaqlarımızınişğalıvəazadolunmasıuğrundaca
nındankeçmişqəhrəmanlarımızınyaddaşlarahəkkolun
masıməqsədilədəyərliəsərləryaradıb.“Xocalıavazları”,
“Çingiz” oratoriyası, “Xocalı” simfoniyası xalqımızın qan
yaddaşınımusiqidəyaşadanəsərlərdir.
BəstəkarınÜmummilli liderHeydərƏliyevin xatirəsinə

həsretdiyiəzəmətli“Heydər”oratoriyası,fortepianoüçün
“Uluöndər”əsəriyaradıcılığınınölməznümunələridir.
OqtayRəcəbovunəzizxatirəsimusiqisevərlərinyadda

şındadaimayaşayacaq.
Allahrəhməteləsin.

Türk dünyasında əməkdaşlıq 
yeni formatlarla möhkəmlənir

“Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan bir-biri ilə etnik, 
dini-mədəni köklər və ortaq mənəvi dəyərlərlə sıx bağlıdır”

Dekabrın14-dəTürk-
mənbaşışəhərində
Azərbaycan,Türkiyə
vəTürkmənistandövlət

başçılarınınZirvəgörüşü
çərçivəsindəAzərbaycan
Respublikasınınbirincixanı-
mıMehribanƏliyeva,Türk-
mənistanParlamentiXalq
Məsləhətisədrininxanımı
OqulgerekBerdiməhəmmə-
dovavəTürkiyəninbirinci
xanımıƏminəƏrdoğan
təsvirivədekorativsənət
əsərlərindənibarətsərgiilə
tanışolublar.

Türkmənistanın təsviri və de
korativ sənət əsərləri sərgisi 11
bölmədənibarətdir.
Sərginin bölmələrində türk

mən xalqının bütün dünyada
məşhurxalçavəxalçaməhsulla
rı,keşdəüslubundahazırlanmış

milli qadın geyimləri, qadınlar
üçünmillizinətəşyaları,ocüm

lədənüzük,sırğa,bilərzikvədi
gər aksesuarlar, türkmən qadın

rəssamlarınınəsərlərivəəlişləri
nümayişolunur.

Eyni zamanda, sərgidə milli
“ume”ayiniicraolunub,türkmən

təbiətinin gözəlliyini və xüsusiy
yətləriniəksetdirənxalçalartəq
dimedilib.
Sonra türkmən qızlar folklor

mahnıları ifa ediblər, toy adət
ənənələri təqdim olunub. Yerli
qadınların hazırladıqları kera
mikanümunələri, tikmələr,keçə
xalçalarqonaqlardaxoştəəssü
ratyaradıb.
Tədbir çərçivəsində Azərbay

canın birinci xanımı Mehriban
Əliyevayaxatirəhədiyyələritəq
dimedilib.
Dahasonra konsert proqramı

vəTürkmənistanınmilligeyimlə
rinümayişolunub.
Sərgi ilə tanışlıqdan son

ra Azərbaycanın birinci xanımı
MehribanƏliyeva,Türkmənistan
ParlamentiXalqMəsləhətisədri
nin xanımı Oqulgerek Berdimə
həmmədovavəTürkiyəninbirinci
xanımıƏminəƏrdoğançaysüf
rəsiarxasındasöhbətediblər.

Birinci xanımlar Türkmənistanın təsviri və 
dekorativ sənət əsərləri sərgisi ilə tanış olublar

Elmi Bərpa Mərkəzi 65 ildə 27 min eksponata yeni həyat verib
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əvvəli səh. 1-də
Qətnamədə MDB məkanında

humanitar əməkdaşlığın 30 illik
təcrübəsinin,habeləpandemiya
vəyeniqlobalçağırışlarşəraitin
də qarşılıqlı fəaliyyətin müzaki
rəsininnəticələrinəəsaslanaraq,
Birlikölkələrinindillərinin,mədə
niyyətlərinin, tarixinin, mədəni
irsinin və milli adətənənələri
nin öyrənilməsi və təbliği üçün
əməkdaşlığın genişləndirilməsi
ninzəruriliyivurğulanır.

MDB ölkələri 
kinostudiyalarının 
birliyi yaradılacaq

Sənəddəqeydedilirki,iştirak
çılar MDB ölkələrinin kinostudi
yalarının BeynəlxalqYaradıcılıq
Birliyinin yaradılması ideyasını
dəstəkləyib, eyni zamanda bir
gə filmlərin istehsalı və yayımı,
festivallardavəbeynəlxalqkino
forumlarda MDB ölkələrinin ek
ranəsərlərinintəbliğisahəsində
təşəbbüslərin lehinə çıxış edib
lər.Qətnamədə teatr, televiziya,
incəsənət və digər yaradıcılıq
növləriüzrəbeynəlxalqyaradıcı
kollektivlərin formalaşdırılması
nayönəlmişyenilayihələrinişlə
nib hazırlanmasının vacibliyi də
göstərilib.
Elm və təhsil sahəsində in

novativ informasiya texnologi

yalarının tətbiq olunması, ikili
diplomproqramlarınıngenişlən
dirilməsi, birgə hazırlıq kursları
nın,qrantproqramlarınıntəşkili,
Birlik ölkələri təhsil təşkilatların
filiallarının qarşılıqlı açılması,

gəncalimlərinelmivətətbiqi iş
lərinə qrant dəstəyi sisteminin
inkişafıiləbağlıtəhsilplatforma
larıvəproqramlarınasərbəstçı
xışıntəşviqedilməsikimiməsə
lələrvurğulanıb.
MDB ölkələrinin milli ədəbiy

yatlarınıntəbliğivəpopulyarlaş
dırılması, qarşılıqlı nəşrlərin və
kitablarıntərcümələrinindəstək
lənməsi, kitab sənayesinin inki
şafıüzrəbirgəişüsullarınınax
tarılması, MDB məkanında rus
dilininmillətlərarasıvəmədəniy

yətlərarasıünsiyyətdilikimitəb
liğedilməsidəqətnamədəəksini
tapıb.Gənclərinəməkdaşlığısa
həsindətəhsil,mədəniyyət,elm,
sahibkarlıq fəaliyyəti, könüllülər
hərəkatının inkişafı sahəsində
birgətəşəbbüsləri təşviqetmək,
həmçinin gənc nəsildə İkinci
Dünyamüharibəsindəsovetxal
qınınşücaətiiləbağlıxatirəniya
şatmaqüçüntədbirləridəstəklə
məkqəraraalınıb.

Polad Bülbüloğlu 
növbəti müddətə 

DHƏF-nin sədri seçilib
Forumun gedişində “Birlik ul

duzları” dövlətlərarası mükafatı
laureatlarının təltif edilməsimə
rasimi keçirilib. Builki laureatlar
arasında Azərbaycandan Xalq
rəssamı, heykəltəraş Natiq Əli

yevdəolub.Gəncazərbaycanlı
memarİlqarManafıisə“Debüt
lər Birliyi” mükafatının laureatı
olub.
Mükafatları MDB Dövlətlə

rarası Humanitar Əməkdaşlıq
Fondu (DHƏF) İdarə Heyətinin
sədri Polad Bülbüloğlu, Rusiya
Federasiyası Prezidentinin bey
nəlxalqmədəni əməkdaşlıq üz
rə xüsusi nümayəndəsi Mixail
ŞvıdkoyvəÖzbəkistanınmədə
niyyətnaziriOzodbekNazarbe
kovtəqdimediblər.

Forum çərçivəsində MDBnin
iştirakçısı olan dövlətlərin Hu
manitar Əməkdaşlıq Şurası və
DHƏF İdarə Heyətinin birgə ic
lası keçirilib. Azərbaycanın Ru
siyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu
yenidən(növbəti2ilmüddətinə)
DHƏFİdarəHeyətininsədrise
çilib.
Qeydedək ki,MDBDövlətlə

rarası Humanitar Əməkdaşlıq
Fondu 2006cı ildə yaradılıb.
Polad Bülbüloğlu 2010cu ildən
DHƏFyə rəhbərlik edir. Fon
dunfəaliyyətininməqsədimədə
niyyət, təhsil, elm,mədəni irsin
qorunması, informasiya və küt
ləvi kommunikasiyalar, idman,
turizm, gənclərin təşəbbüsləri
sahəsində birgə tədbirlərin (la
yihələrin) dəstəklənməsi və hə
yatakeçirilməsiyoluiləMDBdə
ümumi humanitar məkanın və
mədəniyyətlərarası dialoqun in
kişafınaköməketməkdir.

***
MDBnin iştirakçısı olan ölkə

lərinYaradıcıvəelmiziyalılarının
DaşkənddəkeçirilənXVForumu
çərçivəsində DHƏFnin layihəsi
olanMDBGənclər simfonik or
kestrininkonsertikeçirilib.
ƏlişirNəvaiadınaÖzbəkistan

Dövlət Akademik Böyük Teat
rında gerçəkləşən konsertdə
orkestri Rusiyanın Xalq artisti
Sergey Skripka, gənc dirijorlar
Murtuza Bülbül (Azərbaycan),
Əlibek Kabduraxmanov (Özbə
kistan)vəRəsulKlıçov(Türkmə
nistan)idarəediblər.
Orkestrin ifasında, Azərbay

canbəstəkarıQaraQarayevdə
daxilolmaqla,MDBölkələrindən
bəstəkarlarınəsərlərisəsləndiri
lib.
Sonra teatrın səhnəsinə

Azərbaycanın Xalq artisti Po
ladBülbüloğluçıxıb.O,postso
vet məkanında tanınan müəllif
əsərlərini ifa edib. Tamaşaçılar
onun ifasını alqışlarla qarşıla
yıblar.

Mədəniyyət Nazirliyində 
Xorvatiya səfiri ilə görüş

MədəniyyətnaziriAnarKərimovdekabrın14-dəXorvatiya
RespublikasınınAzərbaycandakıfövqəladəvəsəlahiyyətlisə-
firiBrankoZebiciqəbuledib.

GörüşdəXorvatiyailəAzərbaycanarasındamədəniyyətsahə
sindəəlaqələrinhazırkıvəziyyətivəgələcəkperspektivlərihaq
qındasöhbətaçılıb.
NazirAnarKərimovikiölkəarasındaəlaqələringenişləndi

rilməsiüçünmədəniyyətsahəsindəqarşılıqlıtədbirlərintəşki
lininəhəmiyyətiniqeydedib.Bildiribki,AzərbaycanvəXorva
tiyanın sənət adamları,musiqi kollektivləri arasındabirbaşa
təmasınyaradılmasımədəniəməkdaşlıqüçünvacibəhəmiy
yətdaşıyır.
SəfirBrankoZebicqəbulüçünnazirəminnətdarlığınıbildirərək

bugörüşünölkələrimizarasındamədəniyyətsahəsindəəlaqələ
rininkişafıbaxımındanuğurlubiraddımolduğunudiqqətəçatdı
rıb.
Səfir xorvat şairi və diplomatıDraqoStambukunAzərbaycan

dilindəçapolunan“Zefir”şeirlərkitabınıAnarKərimovahədiyyə
edib.
Görüşdəmədəniyyətsahəsindəəməkdaşlıq,beynəlxalqtədbir

lərdəqarşılıqlıiştirakıntəminedilməsiməsələləriətrafındamüza
kirələraparılıb.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 
Bursa Uludağ Universiteti ilə əməkdaşlıq edəcək

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFonduvəBursaUludağ
Universiteti(Türkiyə)arasındaəməkdaşlıqprotokoluimza-
lanıb.

ProtokoluBeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununprezi
dentiGünayƏfəndiyevavəBursaUludağUniversitetininrektoru
AhmetSaimKılavuzimzalayıblar.
Sənədtürkdövlətlərininmədəniirsinintəbliğedilməsiməqsədi

ləbirgəlayihələrinhəyatakeçirilməsi,universitetinbuistiqamət
dəaraşdırmaaparantələbələrinədəstəyingöstərilməsikimimüd
dəalarıözündəehtivaedir.
FondvəuniversitetarasındaTürkdünyasınınqədimvəzəngin

mədəniirsininqorunmasıvətanıdılmasısahəsindəəməkdaşlığın
dahadagenişləndirilməsininəzərdətutulur.

1975ciildəəsasıqoyulanBursaUludağUniversitetiTürkiyənin
ənböyükalitəhsilocaqlarındanbiridir.Universitetin15fakültəsi,
61mindənartıqtələbəsivar,nəzdində4institut,3kollec,15peşə
məktəbifəaliyyətgöstərir.

“Göygöl” Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı 
Qırğızıstanda səhnəyə çıxıb

QırğızıstanınKarakolşəhərində“MüstəqilDövlətlərBirliyinin
mədəniyyətpaytaxtı”estafetininSankt-Peterburq(Rusiya)şə-
hərinəverilməsinəhəsrolunan“Karakol-2022”adlıtəntənəli
mərasimkeçirilib.

Azərbaycan,Qazaxıstan,Rusiya,BelarusvəQırğızıstanın50
dənartıqbədiivəmusiqikollektivininiştiraketdiyitədbirdəölkə
miziFikrətƏmirovadınaGəncəDövlətFilarmoniyasının“Göygöl”
DövlətMahnıvəRəqsAnsamblıuğurlatəmsiledib.
“Karakol2022–MüstəqilDövlətlərBirliyininmədəniyyətpay

taxtı”ilinəyekunvuranşəhərinmeriErmatCumayevözçıxışında
ilərzində20dənartıqbeynəlxalqvərespublikaəhəmiyyətlitədbir
keçirildiyiniqeydedib.
Təntənəli hissədən sonra kollektivlərin hazırladıqları bədii

proqramtəqdimolunub.Konsertdə“Göygöl”DövlətMahnıvə
RəqsAnsamblının ifasındabəstəkarvəxalqmahnıları,Azər
baycan rəqsnümunələri tamaşaçılar tərəfindən rəğbətləqar
şılanıb.
TədbirinsonundaQırğızıstanPrezidentininİssıkKulvilayətin

dəkisəlahiyyətlinümayəndəsiAzərbaycannümayəndəheyətinə
fəal iştirakagörədərinminnətdarlığınıbildirib,GəncəDövlətFi
larmoniyasınınrəhbərliyinətəşəkkürnamətəqdimedib.

Humanitar əməkdaşlıq: otuz ilin təcrübəsi və 
inkişafın perspektivləri

MDB-nin Yaradıcı və elmi ziyalılarının XV Forumunda müzakirə olunub

“Böyük Azərbaycan şairi Nizami” kitabı 
çex oxucuların ixtiyarına verilib

AzərbaycanınÇex
Respublikasındakı
Səfirliyinintəşkilatçılı-
ğıiləPraqadaNizami

Gəncəvininədəbiirsinəhəsr
olunmuştədbirkeçirilib.
Tədbirdədahişairin880illiyi
iləəlaqədarsəfirliyintəşəb-
büsüvədəstəyiiləçexdi-
lindəişıqüzügörənYevgeni
Bertelsin“BöyükAzərbaycan
şairiNizami”kitabıtəqdim
edilib.

Çexiya Mədəniyyət Nazirliyi
nin, elm, mədəniyyət və təhsil
ocaqları nümayəndələrinin, dip
lomatların, həmvətənlərimizin
qatıldığıtədbirdəçıxışedənsəfir
Adış Məmmədov Azərbaycanın
böyükmütəfəkkirivəşairiNizami
Gəncəvininhəyatvəyaradıcılığı
haqqındaməlumatverib.Bildirib
ki, dünya ədəbiyyatının parlaq
nümayəndəsiolanNizamiGən
cəvibənzərsizyaradıcılığınıülvi
hisslərin, humanizm, xeyirxah

lıq,ədalətkiminəcibkeyfiyyətlə
rintərənnümünəhəsredib.Şair
Gəncədədoğulubvəbütünöm
rünü bu şəhərdə yaşayıb, ərəb
və farsdillərinimükəmməlbilib,
yunan tarixi və fəlsəfəsi, astro
nomiyahaqqındamüfəssəlmə
lumata malik olub. Vurğulanıb
ki,NizamiGəncəvininpoemaları
onlarladilə tərcüməedilib,Orta

əsrlərdən üzü bu yana Şərqin
müxtəlifsözustalarışairinəsər
lərinənəzirəyaradıblar.
Azərbaycan xalqının öz doğ

maövladının irsinəhəmişəhör
mətlə yanaşdığını qeyd edən
səfirölkəmizdəNizamininadıvə
irsininyaşadılmasıüçünmüvafiq
işlərin görüldüyünüdiqqətə çat
dırıb. Azərbaycan Prezidentinin

Sərəncamı ilə 2021ci ilin ölkə
mizdə “NizamiGəncəvi İli” elan
edildiyibildirilib.
Səfir təqdimedilən kitab vasi

təsiləÇexiyaoxucularınınböyük
şairin həyat və yaradıcılığı haq
qında daha ətrafı məlumatlarla
tanış olacağına, habelə bu kita
bınakademikdairələrdədədaha
çoxaraşdırmalarıtəşviqedəcəyi
nəümidvarolduğunubildirib.
Kitab Azərbaycanda çex dili

üzrə mütəxəssis Şəbnəm Əsə
dova tərəfindən tərcümə edilib.
Kitabın redaktoru isə tanınmış
dilçialimAleksandraQonçaren
kadır.
Tədbirdə digər çıxış edənlər

NizamininAzərbaycanvədünya
ədəbiyyatınaverdiyi töhfələrdən
danışıb,onunyaradıcılığınınfəl
səfiaspektlərinətoxunublar.
Çexiyalı aktyorlar tərəfindən

Nizaminin şeirləri qiraət edilib.
GəncxanəndəGünayİmamver
diyevanın rəhbərliyi ilə muğam
üçlüyüNizamiirsinəmüraciətet
mişAzərbaycan bəstəkarlarının
əsərlərini, muğam və təsnifəri
miziifaedib.
Tədbirinsonundakitabınnüs

xələriiştirakçılarapaylanılıb.

Nizami Gəncəvi Vəqfinin 
bir yaşı tamam olur

DahiAzərbaycanşairivə
mütəfəkkiriNizamiGən-
cəvinintərənnümetdiyi
bəşəridəyərləri,ölkəmi-

zintolerantlıq,qarşılıqlıan-
laşmavəmədəniyyətlərarası
dialoqənənələrinitəbliğet-
mək,şairinvəfatındansonra
Gəncə-Qarabağbölgəsində
fəaliyyətgöstərmiş“Şeyx
NizamiVəqfi”ninmənəviva-
risiolaraqbuirsiyaşatmaq
məqsədiləyaradılanNizami
GəncəviVəqfinin(NGV)bir
yaşıtamamolur.

Vəqf“NizamiGəncəvi İli”çər
çivəsində2021ci ilin2426no
yabr tarixlərində Bakıda Mədə

niyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı
ilə keçirilən “Nizami Gəncəvi:
Mədəniyyətlər arasında körpü”
mövzulu Nizami Gəncəvi Bey
nəlxalq Forumunun iştirakçıla
rı tərəfindən irəli sürülən təklif
və qəbul olunan kommünikenin
müvafiqmüddəalarıəsastutula
raqötənilin30dekabrındatəsis
edilib.
VəqfinməqsədihəmçininAzər

baycanın qədim tarixini, zəngin
mədəniyyətini, ədəbiyyatını, xü
susilə Azərbaycanın qədim şə
həri Gəncəni beynəlxalq audi
toriyada geniş şəkildə tanıtmaq,
Nizami Gəncəvinin ədəbi irsini
tədqiq edən xarici və yerli alim
lərinelmimübadiləsini təşviqet
mək,yenitədqiqatlarınaparılma
sınatöhfəvermək,buirsitədqiq
edən alimlər üçün Azərbaycan
mərkəzli beynəlxalq əməkdaşlıq
platformasıyaratmaqdır.
NGVnin fəaliyyətininəsas is

tiqamətlərindən biri Nizaminin

ədəbiirsininbeynəlxalqsəviyyə
də təbliğidir. Vəqf buməqsədlə
Atatürk Universitetinin (Türkiyə)
professoru Nimet Yıldırım tə
rəfindən şairin “Xəmsə”sindən
“İskəndərnamə” məsnəvisinin
tammətnininilkdəfəolaraqfars
dilindən türk dilinə tərcüməsinə
dəstək göstərib. “Genceli Niza
mi. İskendername” kitabı Türki
yədə “DergahYayınları” tərəfin
dənçapolunub.
Gəncnəslinmilli–mənəvidə

yərlərindaşıyıcısıolaraqyetişdi
rilməsi məqsədilə NGV həyata
keçirdiyi layihələrdə gənclərin
yaxındaniştirakıüçünşəraitya
radır. Gənclərin dünyagörüşü
nünformalaşmasına,sosialmə
suliyyət hissinin və əməkdaşlıq
vərdişlərininaşılanmasına töhfə
olaraq“Kəşfet,ünsiyyətqur,in
kişafet!”şüarı ilə“Gənclərkon
sepsiyası”hazırlanıb.
Vəqf, eyni zamanda regional

və beynəlxalq səviyyəli dövlət

və qeyrihökumət təşkilatları ilə
əməkdaşlıq çərçivəsində elmi
vəmədənilayihələrədəstəkver
mək, nəticələri nəşrlər və digər
vasitələrlədünya ictimaiyyəti ilə
bölüşərək fərqli mədəniyyətlər
arasında körpü yaratmağı da
qarşıyaməqsədqoyub.Buməq
sədlə Vəqfin Beynəlxalq Eks
pertlərŞəbəkəsi(BEŞ)yaradılıb
və bu elmi platformaya nüfuzlu
elmadamları, ekspert vəmütə
xəssislərin üzvlüyə qəbulu pro
sesidavamedir.
Beynəlxalq əməkdaşlığa xü

susi önəm verən NGV bu ilin
14 sentyabr tarixlərində “Türk
dünyasınınmədəniyyətpaytaxtı”
Bursada 3cü Beynəlxalq “Ba
ramadan ipəyə” adlı festivala
qatılaraq,BakıYunusƏmrəİns
titutunun dəstəyi və “Azəripək”
MMCnin tərəfdaşlığı ilə “Kəla
ğayı: Şəkidən Bursaya doğru
uzananipəktellər”adlımillisten
ditəşkiledib.
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KürdəmirRegionalMədəniyyətİda
rəsi(RMİ)KürdəmirRayonMərkəzi
Kitabxanasında“Salam,Şuşa”adlı
oxucukonfransıkeçirilib.Kitabxa

nanınoxucularıŞuşayavəUluöndər
HeydərƏliyevəhəsredilmişşeirlər
səsləndiriblər.Sondakitabxananın
təşkiletdiyitədbirlərdəfəaliştirak
edənoxucularfəxrifərmanlatəltif
edilib.

BeyləqanRayonMədəniyyətMərkəzində
“Şuşa İli” çərçivəsində Xalq yazıçısı İlyas
Əfəndiyevin“Mahnıdağlardaqaldı”tamaşa
sıtəqdimedilib.TamaşaMədəniyyətMərkə
zinin“Gənclik”Xalqteatrıtərəfindənsəhnə
ləşdirilib.
Kürdəmir RMİnin rəisi Faiq Xudanlı və

BeyləqanRayonİcraHakimiyyətibaşçısının
müavini YeganəMəmmədovanın da iştirak
etdiyi tədbirdə çıxış edənlər Azərbaycanın
dilbər guşəsi Qarabağın və Şuşanın işğal
danazadolunmasınıntarixiəhəmiyyətindən
vəazadedilmişərazilərdəquruculuqvəbər
pa işləri, habelə Şuşada keçirilən çoxsaylı
mədənitədbirlərdənsözaçıblar.

RMİninİmişliRayonHeydərƏliyevMərkə
zində“Qarabağınincisi,əzizŞuşa”adlıtədbir
keçirilib. Tədbirdə mədəniyyət və incəsənət
ustalarının ifalarında vətənpərvərlik mövzu
sunda şeirlər, mahnılar səsləndirilib, Şuşa
haqqındavideoçarxlarnümayişolunub.

***

AğstafaRMİAğstafaRayonMərkəziKitabxa
nası,rayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyi,şəhər1
saylıFolklorklubuvəHüseynArifinEvMuze
yininbirgətəşkilatçılığıilə“2022ciil–Şuşaİli”
adlıtədbirkeçirilib.Rayonunmədəniyyətişçilə
rininmövzu ətrafında çıxışları dinlənilib,mək
təblilərinifasındaşeirlərsəsləndirilib.
Qazaxşəhər2nömrəliUşaqmusiqimək

təbində “Musiqibeşiyimiz–Şuşa”adlı təd
bir təşkil olunub. Məktəbin direktoru Ramil
QurbanovçıxışedərəkŞuşanınAzərbaycan
mədəniyyətinə bəxş etdiyi görkəmli ifaçılar
vəbəstəkarlarhaqqındaməlumatverib.

Qazax TarixDiyarşünaslıq Muzeyində
“Şuşa Azərbaycanın qazandığı Qələbənin
rəmzidir!”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdə“Şu
şaİli”iləbağlıstendnümayişetdirilib.
Tovuz Dövlət Rəsm Qalereyasında isə

“Mədəniyyət paytaxtımız uşaqların gözü ilə”
adlırəsmsərgisitəşkiledilib.Sərgidədərnək
üzvlərinin mövzu ilə bağlı əl işləri nümayiş
olunub.

***

GəncəRMİSamuxrayonMKSninOxucula
raxidmətşöbəsinintəşəbbüsüilə“Şuşaxalça
sı”adlıtədbirkeçirilib.Çıxışlardaqeydedilibki,
ŞuşaşəhəritarixənQarabağınəsasxalçaçılıq
mərkəzlərindən olub. Burada xalça toxuculu
ğuXIXəsrdənyüksəkinkişafdövrünüyaşayıb.
Şuşadatoxunanxalçalarxariciölkələrədəixrac
olunub.Xalça tacirlərininxüsusimarağınasə
bəbolanbunümunələrrənghəllinəvəkompo
zisiyaquruluşunagörəfərqlənib.Sonda“Şuşa
xalçaları”adlısənədlifilmnümayişolunub.

“Zərərdən uzaq – sağlam həyata yaxın”

ŞəkiRMİŞəkişəhəruşaqincəsənət,3
və4nömrəliuşaqmusiqiməktəblərin
dəmüəllimlərinvəşagirdləriniştirakı
ilənarkomaniyayaqarşımaarifləndirici
tədbirlərkeçirilib.Qeydolunubki,narko
maniyailəmübarizəsağlamcəmiyyətin
formalaşmasıbaxımındanəsasməqsəd
vəvəzifələrdəndir.Azərbaycanındövləti
sağlamnəslinformalaşmasıistiqamətin
dəmühümaddımlaratırvənarkomaniya
iləmübarizədədavamlıxarakterdaşıyır.

***
Xaçmaz RMİ Şabran Rayon Mədəniyyət

MərkəzininfilialıolanXaqaniPoeziyaevin
də“Narkomaniyayayoxdeyək!”mövzusun
da tədbir keçirilib. Çıxış edənlər bu yöndə
keçiriləntədbirlərinəhəmiyyətindəndanışa
raqməktəbliləri bu bəladan uzaq durmağa
səsləyiblər.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin15say

lıkitabxanafilialındayeniyetmələrvəgənc
lər arasında narkomaniyaya qarşı təbliğat
və maarifəndirmə işlərinin aparılması ilə
əlaqədar olaraq “Narkomaniyaya birgə yox
deyək!”başlığıaltındatədbirkeçirilib.Çıxış
lardanarkomaniyanınmüasirdövrdəbütün
bəşəriyyətinarahatedənənciddisosialbə
lalardan olduğunu söyləyib, xüsusilə mək
təblilərinbuproblemdəndaimuzaqolmala
rınıtövsiyəediblər.

***
Masallı RMİ Masallı TarixDiyarşünaslıq

Muzeyində“Zərərdənuzaq–sağlamhəyata

yaxın” başlığı altında tədbir keçirilib. Muze
yin direktoruƏntiqəTağıyeva yeniyetmə və
gənclərarasındanarkomaniya iləbağlıbilik,
mövqe və davranışların formalaşdırılması,
həmçininbubəlailəmübarizədəictimaiqınaq
mexanizminin daim işlək vəziyyətdə olması
üçünciddisəygöstərməyinvacibliyindənda
nışıb.Bildirilib ki, sağlamdüşüncəli insanlar
dərketməlidirki,narkomaniyaaradanqaldı
rılmasımümkünolmayanfəsadlartörədir.

Hazırladı: N.Məmmədli

Şuşa – Qarabağın incisi, 
Zəfərimizin rəmzi

Vətənin qəhrəmanları unudulmur
LənkəranRMİLənkəranŞəhərHeydərƏliyevMərkəzində44
günlükVətənmüharibəsinəvələnkəranlışəhidlərəhəsrolu
nan“Zəfərcarçıları”adlısənədlifilmnümayişolunub.

“Şəhidlərimizandyerimizdir”layihəsiçərçivəsindəərsəyəgələn
44dəqiqəlikfilmdəLənkəranıntarixinə,lənkəranlıgənclərinVətən
müharibəsindəkiqəhrəmanlıqlarınavəmultikulturaldəyərlərinqo
runubsaxlanılmasına,habeləmüxtəlifxalqlarınnümayəndələrinin
əslvətənpərvərkimi“Dəmiryumruq”ətrafındasıxbirləşərəkdoğ
matorpaqlarınazadolunmasındakıbirgərolunadiqqətçəkilib.

***
Biləsuvar RMİ

nin rəisi Əlisultan
Sadıxov, idarənin
əməkdaşları və
O.Əkbərov adına
Uşaq incəsənət
məktəbinin kollek
tivi Vətən Mühari
bəsi Qəhrəmanı,
şəhid polkovnik
leytenant Orxan
Əkbərovundoğum
günümünasibətilə

ailəsiniziyarətediblər.
***

MasallıRMİMasallıRayonMərkəziKitabxanasındaAzərbaycanın
MilliQəhrəmanı,BirinciQarabağmüharibəsişəhidiElşadƏhədovun
xatirəsinəhəsredilmiş“Qəhrəmanlarunudulmur”adlıtədbirkeçirilib.
ÇıxışedənlərMilliQəhrəmanınhəyatıvəşərəfidöyüşyoluhaqqın
daməlumatveriblər.

***
Bərdə RMİnin

Tərtər rayonu üz
rə nümayəndəsi
Ceyhunİsmayılza
də və mədəniyyət
işçiləri Vətən mü
haribəsi şəhidiAy
sənan Abbasovun
anım mərasimin
də iştirak ediblər.
Ceyhunİsmayılza
dəşəhidailələrinin
və qazilərin dövlə

timiz tərəfindəndaimdiqqətmərkəzindəsaxlanıldığını, həmçinin
mütəmadiolaraqnümayəndəliküzrəmədəniyyətmüəssisələrində
vətənpərvərmövzulardasilsilətədbirlərinkeçirildiyinivurğulayıb.

***
AğstafaRMİQazaxTarixDiyarşünaslıqMuzeyininəməkdaşları

VətənmüharibəsişəhidiTuralMəmmədovunanımgünüiləbağlı
ailəsiniziyarətediblər.

Qubada ustad tarzən Əhməd Bakıxanovun 
yubileyinə həsr olunmuş tədbir

QubaşəhərİncəsənətməktəbindəAzərbaycanmusiqimə
dəniyyətiningörkəmlinümayəndəsiustadtarzən,pedaqoq,
XalqartistiƏhmədBakıxanovun(18921973)anadanolması
nın130illiyiqeydedilib.

Əvvəlcəməktəbinfoyesindərəssamlıqşöbəsininşagirdlərinin
əl işlərindən ibarət sərgiyəvəƏhmədBakıxanovahəsredilmiş
kitablarabaxışolub.
XaçmazRMİninrəisiVüsalHüseynovçıxışedərəkbildiribki,

ƏhmədBakıxanovunyubileyinindövlətbaşçısınınsərəncamıilə
genişşəkildəqeydolunmasımədəniyyətimizə,görkəmli incəsə
nətxadimlərininxatirəsinədiqqətvəqayğınındahabirnümunə
sidir.
DövlətXalqÇalğıAlətləriOrkestrininbədiirəhbərivəbaşdiri

joru,XalqartistiAğaverdiPaşayevustad tarzəninhəyat vəya
radıcılığındandanışıb.Bildirilibki,Ə.Bakıxanov1930cuillərdən
ÜzeyirHacıbəylinindəvətiiləAzərbaycanDövlətKonservatoriya
sında,dahasonraA.ZeynallıadınaOrtaİxtisasMusiqiMəktəbin
dəmuğamdandərs deyib.Eyni zamandaAzərbaycanRadiosu
nəzdində Xalq çalğı alətləri ansamblının təşkilatçısı və rəhbəri
olub.Onunmusiqiməktəbləriüçüntərtibetdiyimuğamproqramı
tartədrisindəbugündəistifadəolunur.
TədbirinbədiihissəsindəQubaşəhərmusiqivəincəsənətmək

təblərixalqçalğıalətləriansambllarının,xanəndələrƏlövsətSəli
movunvəKənanNizamovunifalarıdinlənilib.
Əməkdarartist,tarzənSahibPaşazadəninçıxışıböyükmaraq

laqarşılanıb.

Lənkəranda məktəblilərin arxivə ekskursiyası
DövlətArxivininLənkəranfilialıtərəfindənşəhərdəkiRasim
Məmmədovadına5nömrəliortaməktəbinvəTeymurbəy
Bayraməliyevadına2nömrəlitamortaməktəbinyuxarısinif
şagirdləriüçünekskursiyatəşkilolunub.

MilliArxiv İdarə
sindən bildirilib ki,
məktəblərin direk
torları Bəsirə Əzi
mova və Gülnarə
Seyfullayevanın
rəhbərliyi ilə təşkil
olunmuş ekskur
siyalarda Dövlət
ArxivininLənkəran
filialının direktoru
Rəfail Rzayev ar
xivin fəaliyyət isti

qamətləriocümlədənfilialınəhatəetdiyiAstara,Lerik,Yardımlı
vəMasallı rayondövlətarxivlərihaqqında,həmçininsənədlərin
dövlətarxivlərinəqəbulu,mühafizəsi,uçotu,rəqəmsallaşdırılma
sıvəelektronxidmətlərhaqqındaməlumatverib.
FilialınarxivçisiAfaqHüseynovaşagirdləriarxivdəsənədlərin

mühafizəşəraitiiləəyanitanışedib,onlarımaraqlandıransualları
cavablandırıb.

Kəlbəcərdə mina partlayışı nəticəsində 
şəhid olan gizir torpağa tapşırılıb

İşğaldanazadedilənKəlbə
cərrayonununÇıraqkəndi
ərazisindədüşməninbas
dırdığıminanınpartlaması
nəticəsindəşəhidolangizir
ZöhrabMəmmədoğluHüm
bətovtorpağatapşırılıb.

Tovuz rayonununAşağı Quş
çu kəndində, şəhidin ailəsinin
yaşadığı evin qarşısında keçiri
lənmərasimdəşəhidinyaxınları
iləyanaşı,hərbçiyoldaşları,rəs
mişəxslər,rayonsakinləriiştirak
ediblər.
ZöhrabHümbətovunnəşiAşa

ğıQuşçukəndqəbiristanlığında
torpağatapşırılıb.

Dekabrın14dəKəlbəcərinÇı
raqkəndiərazisindəsəkkiznəfər
–təmirtikintiişləriiləməşğulolan
şirkətindördəməkdaşıvətəxliyə
ilə bağlı hadisə yerinə yollanan
dörd hərbçi minaya düşüb. Nə
ticədə yeddi nəfər, o cümlədən
üçhərbçimüxtəlifdərəcəlibədən
xəsarətləri alıb, Zöhrab Hümbə
tovisəhəlakolub.1984cüil tə
vəllüdlü ZöhrabHümbətovun üç
övladıvar.

***
Qeydedəkki,dekabrın15də

birqrupmediatəmsilçisininKəl
bəcərdə mina partlayışlarının
baş verdiyi əraziyə səfəri təşkil
edilib.

Torpaqlarımızınazadolunma
sı ilə nəticələnən Vətən müha
ribəsindən ötən 2 ildə 250dən
çoxazərbaycanlıminapartlayış
larınəticəsindəhəlakolubvəya
ciddixəsarətləralıb.
Bu yaxınlarda təkcə Laçın

rayonunda müharibənin başa
çatmasından sonrakı dövrdə

erməni silahlı qüvvələri tərə
findən gizli şəkildə basdırılmış
1400dən çox mina aşkarlana
raq zərərsizləşdirilib. Kəlbəcər
rayonunun Çıraq kəndində də
minaların Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən2020ci ilin
dekabrayındabasdırılmasıeh
timaledilir.

Şair Yusif Həsənbəyin 90 illiyi qeyd edildi

Dekabrın13dəBeynəlxalqMuğam
Mərkəzindəşair,dramaturq,nasir,
tərcüməçiYusifHəsənbəyin90illik
yubileyinəhəsrolunmuştədbir

keçirildi.

Tədbirdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
rəhbərliyi,tanınmışədəbiyyatvəmədəniyyət
xadimləri,ziyalılar,şairinpoeziyasınısevən
ləriştirakedirdilər.
Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhminin

aparıcılığı ilə keçən gecədə AYBnin sədri
XalqyazıçısıAnar,MilliMəclisindeputatları
akademikNizamiCəfərov,yazıçıAqilAbbas
çıxış edərək şairin yaradıcılığı haqqında fi
kirlərinibölüşdülər.

Qeydolunduki, ruhuhər
zaman cavan olan şairin
özünəməxsusüslubu,dəst
xətti var. Müəllifin bir sıra
şeirlərinə qəlboxşayanmu
siqilər bəstələnib. Ana dili
mizin gözəlliyini tərənnüm
edənşairbədiiyaradıcılıqla
yanaşı, tərcüməçi kimi də
fəaliyyətgöstərir.
Yusif Həsənbəy tədbirin

təşkilatçılarınavəiştirakçıla
rınaminnətdarlığını bildirdi,
yenişeirlərinioxudu.Gecə
dəşairin sözlərinə yazılmış
musiqilərsəsləndirildi.

YusifHəsənbəy1932ciildekabrın26da
Qubarayonundaanadanolub.QubaPeda
qoji Texnikumu, Azərbaycan Pedaqoji İns
titutu (indiki ADPU) və Moskvada M.Qorki
adına Ədəbiyyat İnstitutunda təhsil alıb.
“Azərnəşr”də ədəbi redaktor, “Bakı” qəze
tində ədəbi işçi, tərcüməçi işləyib. 1994cü
ildənAYBQubabölməsininrəhbəridir.
“Çaydənizətələsir”,“Unutmaramogünləri”,

“İnsanömrü”, “Məhəbbətli dünyamız”, “İşığın
istisi”,“Sualtıdöyüşlər”vəs.kitablarınmüəllifi
olanYusifHəsənbəyin“Ayıkürkü”və“Dağlar
daişıq”əsərləriəsasındateleviziyatamaşaları
hazırlanıb.“Sehrliüzük”,“Yıxılanıqaldır”pyes
lərimüxtəlifteatrlardatamaşayaqoyulub. 

Lalə

Xalq teatrının “Qış sovqatı”

AğdaşRegionalMədəniyyətİdarə
sinintəşkilatçılığıiləAğdaşRayon
MədəniyyətMərkəzininnəzdində
fəaliyyətgöstərənXalqteatrının

təqdimatında“Qışsovqatı”adlıəylən
cəliproqramlarabaşlanılıb.

Layihəninməqsədiyerlərdəəhalinin,xü
susilə gənclərin, yeniyetmə və uşaqların
asudəvaxtınınsəmərəlitəşkilidir.
İlkşouproqramrayonunQarağanŞıxlar

kəndindətəqdimolunub.Nağılqəhrəman
larındanibarəttamaşanümayişetdirilib,in
tellektualoyunlarkeçirilibvəqaliblərəmüx
təlifhədiyyələrtəqdimedilib.
Layihəgələnilinmartayınaqədərdavam

etdiriləcək. Növbəti şouproqramın Ağda
şınOrtaLəkikəndindətəqdimedilməsinə
zərdətutulub.
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Mərkəzi İncəsənət Məktəbində 
Ümummilli liderə həsr olunmuş tədbir

Qa ra Qa ra
yev adı na 
Mər kə zi 
İn cə sə nət 
Mək tə bin də 
Ümum mil li 
li der Hey dər 
Əli ye vin 
anım gü
nü nə həsr 
olun muş 
təd bir təş kil 
olu nub.

Əvvəlcə məktəbin müəllimi musiqişünas Pərvin Səfərlinin
Ümummilli liderin həyatı, müasirAzərbaycanın qurucusu kimi
gördüyüişlərləbağlıhazırladığıvideoslaydtəqdimolunub.
Daha sonra təqdim edilən musiqi proqramında Z.Bağıro

vun“Prelüd”,F.Əmirovun“Prelüd”,T.Quliyevin“Lirikmahnı”,
M.Maqomayevin “Azərbaycan” və digər əsərlər, şagird və
müəllimlərdənibarətkameraansamblının(bədiirəhbərNigar
Cavadova) ifasındaF.Bədəlbəylinin “AveMariya” əsəri səs
lənilib.
Anım mərasimində məktəbin direktoru Əməkdar artist Əziz

QarayusifiUluöndərinAzərbaycandövlətivəxalqıqarşısında
tarixi xidmətləri, mədəniyyətimizə diqqət və qayğısı haqqında
danışıb.
HeydərƏliyevinçıxışlarıvəmüxtəlifvaxtlardaverdiyimü

sahibələrəsasındahazırlanmışvideomateriallarnümayişolu
nub.

Məktəb-studiya şagirdlərinin 
böyük bəstəkarın yubileyinə ərməğanı

Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın Or ta ix ti
sas mu si qi mək təbstu di ya sı Fik rət Əmi ro vun 100 il lik yu bi le yi
nə həsr olun muş kon sert təş kil edib.

Məktəbstudiyanınmüəllimimusiqişünas,ŞəfəqHacıyevaçı
xışedərəkFikrətƏmirovunyaradıcılığıvəmusiqimədəniyyəti
mizətöhfələrindənsözaçıb.
Konsertdə bəstəkarın fortepiano üçün “12 miniatür” silsilə

sindən “Barkarola”, “Marş”, “Aşıqsayağı”, variasiyalar, I və II
ekspromtlar,habelə “Fortepianovəviolinüçünballada”, “Xati
rə”əsərləriməktəbstudiyanınşagirdləriCəmiləSadıxova,Rauf
Bağırzadə, Səid Güləliyev, Şəhla Yusibova, Solmaz Əliyeva,
HüseynQuliyevtərəfindənifaolunub.
Əməkdarmüəllimlər –məktəbstudiyanın piano ixtisası peda

qoqlarıNərgizMansurova,AyişəƏliyevavəDilarəSalayeva,violin
ixtisasıüzrəNairaQulamova,vokalüzrəOfeliyaAxundova,habe
lə beynəlxalqmüsabiqələr laureatları Nuranə Zeynalova,Nəzrin
Əmirli,FəqanHəsənlivəzərbalətləriüzrəFiruzHüseynovunyetir
mələriolanşagirdlərdinləyiciləriFikrətƏmirovdühasınınsehriilə
tanışediblər.
Konsertdə solo nömrələrlə yanaşı, ansambl nümunələri də

ifaolunub.Beynəlxalqmüsabiqələrlaureatları–pianoçuDavud
AğalarvəviolinifaçısıYusufMəmmədlinintəqdimində“Ballada”
dinləyiciləridahibəstəkarınmelanxolik,duyğuludaxilialəminə
aparıb.
ProqramdaFikrətƏmirovun“Laylay”,“Baharımsan”,“Səhər”

filmindənAslanınmahnısı, ilk lirikpsixolojioperamızolan“Se
vil”dənDilbərin ariyası kimiməşhur nömrələrGülnarəSalma
nova, Rafiq Mirzəyev, EmiliyaAğakişiyeva, Etibar Əsgərzadə
tərəfindəntəqdimolunub.
Sondaməktəbstudiyanın7cisinifşagirdiMəhəmmədəliİbra

himovksilofondavə6cısinifşagirdiRüfətMəmmədovmarim
badaFikrətƏmirovun“Gözünaydın”musiqilikomediyasından
rəqsiifaediblər.

əvvəli səh. 1-də
Azərbaycan musiqisinin zən

ginliyinə, sənət xadimlərinin
böyükistedadvəpeşəkarlığına
diqqətçəkən,tamaşaçılarımızın
zövqvətələbkarlığınabələdol
duqlarını deyən ifaçılar onların
qarşısında çıxışı həyəcanla və
böyük sevgi ilə gözlədiklərini
diqqətəçatdırdılar.
Teatr orkestrinin dirijoru

Əməkdar artist Ruslan Bay
murzinilkolaraqBakıyavəba
kılılara heyranlığını dilə gətirdi.
Pandemiyadan sonra belə bö
yük heyətlə məhz Azərbayca
na səfər etdiklərini vurğulayan
musiqi rəhbəri maraqlı, rənga
rəng proqramlarından bəhs et
di. Bildirdi ki, proqrama daha
çox qazax bəstəkarlıq məktəbi
yetirmələrinin klassik nümunə
lərini, xüsusəndə solo ifaçı ki
mi dombra aləti üçün yazılmış
əsəri daxil ediblər: “Proqramda
məşhur dünya bəstəkarlarının
daəsərlərinəyerverilib.Orkest
rin Bakı konsertinə salınmasa
da, Azərbaycan bəstəkarların
dan daha çox Fikrət Əmirovun
əsərləriniifaedirik.Onunmusi
qisindədərinbirzərifik,əzəmət
vədoğmalıqvar”.
Qonaqteatrınsolistləri–Qa

zaxıstanın tanınmış vokalçıla

rı, Əməkdar artistlər Güldanə
Aldadaşova, Saltanat Murad
bekova, Medet Çotobayev və
başqaları da Bakıda isti qar
şılanmadan, qədim və müasir
şəhərimizdən məmnunluqla
söz açdılar. Bildirildi ki, Azər
baycandakeçirilənmusiqi fes
tivalları, vokalçılar arasında
ənənəvi müsabiqələr barədə
məlumatlıdırlar.

Tamaşaçılarınsevgivəalqış
larını səxavətlə pay verdiklə
ri möhtəşəm konsertdən öncə
səhnəyə çıxan Qazaxıstanın
ölkəmizdəki səfiri Serjan Ab
dıkarimov iki ölkə arasındakı
diplomatikəlaqələrdəndanışdı.

Qastrolundadiplomatikmüna
sibətlərimizin30illiyimünasibə
tiləreallaşdığınıbildirdi.
Diplomat “Astana Opera”nın

Azərbaycana qastrol səfəri
ni mədəniyyət sahəsindəki sıx
əməkdaşlığımızın bariz nümu
nəsikimidəyərləndirdi.O,kon
sert proqramının təşkilinə görə
iki ölkəninmədəniyyət nazirlik
lərinə,AzərbaycanDövlətAka
demikOperavəBaletTeatrının
və “AstanaOpera”nın rəhbərli
yinəvəkollektivinəminnətdarlı
ğınıbildirdi.
Rəngarəng və dolğun proq

ramlı konsertdə Qazaxıstanın
Əməkdar artisti Ruslan Bay
murzinin dirijorluğu ilə sənətçi

lərQazaxıstanvəQərbiAvropa
bəstəkarlarının əsərlərini səs
ləndirdilər.
Qazaxıstan bəstəkarlarının

əsərlərindən (Əhməd Jubanov
vəLətifHəmidinin“Abay”,Sıdık
Muhammadjanov və Kavatina

Sərkənin “Aysulu” operaların
dan ariyalar) seçdikləri parça
lar, həmçinin milli musiqi alət
ləriolandombraüçünyazılmış
əsərlərdən hissələr maraqla
qarşılandı.
Proqrama həmçinin Avropa

vəRusiyabəstəkarlarınınməş
hurmusiqi əsərlərindən parça
laradayerverilmişdi.İstərmilli,
istərsədədünyabəstəkarlarının
əsərlərindənseçilənnümunələr
fərqlisəstembrivətexnikasına
malikqazaxsolistlər–Qazaxıs
tanınƏməkdarartistləriAzamat
Jeltırquzov, Jupar Qabdullina,
SaltanatAxmetova, Bibigul Ja
nuzak,MedetÇotabayev,həm
çininSaltanatMuratbekova,Sa
yanİsin,TalqatQaleyev,Şınqıs
Rasılxan,GuldanaAldadosova
nıntəqdimatındamaraqlıahəng
yaratdı.
Qazax xalqının qəhrəmanlıq,

sevgivəmübarizəruhunuözün
də əks etdirən musiqi əsərləri
– Mukan Tulebayevin “Birjan
Sara” operasından deyişmə
lər, Axmet Jubanovun “Abay”
operasından Aydarın ariyası,
Nurqisə Tlandiyevin “Əlkisa”
operasındanparçalar alqışlarla
qarşılandı.
Qeyd edək ki, Qazaxıstanın

birinciPrezidentiNursultanNa
zarbayevin təşəbbüsü ilə ya
radılan “Astana Opera” Dövlət
Opera və Balet Teatrı 2013cü
ildəfəaliyyətəbaşlayıb.“Astana
Opera”möhtəşəmbinası, ope
ravəbalettruppalarıiləMərkəzi
Asiyanınənböyükteatrıdır.

Həmidə Nizamiqızı

əvvəli səh. 1-də
AnarKərimovKinoAgentliyininyara

dılması istiqamətində iki iləyaxınapa
rılan işləri mərhələlərlə diqqətə çatdı
rıb.Bildiribki,PrezidentİlhamƏliyevin
2022ci ilin 20 aprel tarixli sərəncamı
ilə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyin
də Azərbaycan Respublikasının Kino
Agentliyinin (ARKA) yaradılması kine
matoqrafiya sahəsində dövlət siyasəti
nin həyata keçirilməsinin təkmilləşdiril
məsi,Azərbaycankinematoqrafiyasının
beynəlxalq rəqabətə davamlılığının
təminedilməsi, yerli istehsal və yayım
infrastrukturunun müasirləşdirilməsi
məqsədilə atılan çox mühüm bir ad
dımdır.2022ci ilin16noyabr tarixində
dövlətbaşçısınınfərmanıiləARKAnın
Nizamnaməsinin də təsdiq edildiyini
bildirənnazirhazırdaagentliyinpraktik
fəaliyyətəbaşlamasıüçünmüvafiqişlə
ringörüldüyünüdeyib.
Yerli və müştərək kino istehsalı

nın dəstəklənməsi, kino mədəniyyəti
nin təbliğinin təşkili, kinematoqrafiya
müəssisələrinin və kino sənayesi işti
rakçılarınınfəaliyyətinin,eləcədəkine
matoqrafiyasahəsindəyeniinformasi
yakommunikasiya texnologiyalarının
və innovasiyaların tətbiqi sahələrində
ARKAnın qarşısında duran vəzifələr
barədəsöhbətaçılıb.

Görüş iştirakçıları ölkədə kino səna
yesinin inkişafı və milli kinematoqrafi
yanın təşviqi üçün vacib olan belə bir
təsisatınyaradılmasınagörəPrezident
İlhamƏliyevəminnətdarlıqlarınıbildirib
lər.
ARKAnın səmərəli fəaliyyəti üçün

həm dövlət, həm də özəl sektor üzrə
kinematoqrafçıları birgə əməkdaşlığa
çağırannazirbuistiqamətdəuğurlula
yihələrintəqdimediləcəyinəümidvarol
duğunudeyib.Bildiribki,agentliyətəq
dimedilən layihələrinhərbiri diqqətdə
saxlanılacaq.

Görüşdə kino sənayesinin istehsal
prosesindən filmlərin kütləvi yayımı
nın təşkilinə, bu sahə üzrə normativ
bazadanpraktikfəaliyyətədəkmüxtəlif
sahələriləbağlıbirsırafikirlər,ocüm
lədəntənqidimülahizələrsəslənib,bu
xüsusda boşluqların olduğu vurğula
nıb.
Səslənənfikirlərəmünasibətbildirən

AnarKərimovkinonunümumiinkişafı
naxidmətedəcəkbütünrəyvətəklifin
nəzərə alınacağını deyib. Nazir eyni
zamanda ölkədə kino sənayesinin in
kişafetdirilməsiməqsədiləbusahədə

mövcudqanunvericilikvənormativakt
larla bağlı məsələlərin araşdırılması,
boşluqların aradan qaldırılması üçün
təklifərinverilməsindəkinoictimaiyyə
tini daha təşəbbüskar və fəal olmağa
çağırıb.
Nazir vurğulayıb ki, kino sahəsində

səmərəli fəaliyyətə mane olan prob
lemləriaradanqaldıraraq,birneçə is
tiqamətdə – həm Azərbaycanın yerli
bazarı, həm də beynəlxalq festivallar
vəxaricikinobazarındanümayişüçün
ənuğurlufilmlərinistehsalıbizimüçün
prioritetvəzifələrdənbiridir.

44 günlük Vətən müharibəsini əks
etdirənfilmlərinçəkilişinə,vətənpərvər
lik mövzusunda yeni ekran əsərlərinin
meydana gəlməsinə dəstək veriləcəyi
vəşəraityaradılacağıxüsusiqeydedilib.
Bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlı
ğın, müştərək layihələrin əhəmiyyətini
vurğulayanAnarKərimovəlavəedibki,
həyatakeçiriləcəkbirgəlayihələrdəhəm
bədii,həmdətexnikiheyətinəksəriyyət
etibarilə Azərbaycan kinematoqrafçıla
rındanibarətolmasıəsasşərtdir.
Bədii, sənədli kino ilə yanaşı, milli

animasiyafilmlərininistehsalınadato
xunannazirbusahənin inkişafınaxü
susidiqqətinayrılacağınıdeyib.
Görüşün sonunda Anar Kərimov öl

kənin kino ictimaiyyəti ilə belə geniş
tərkibdə,işgüzarvəsəmimiatmosferdə
ünsiyyətdən məmnunluğunu bildirərək,
MədəniyyətNazirliyinin,mədənihəyatın
digər sahələri kimi,milli kinematoqrafi
yanın,kinosənayesinininkişafınazəmin
və təkanolacaqbütünfikirləri, təklifvə
tənqidləri dinləməyə, qarşılıqlı müzaki
rələrəhərzamanaçıqolduğunuvurğu
layıb.Nazirgörüşiştirakçılarınavəonla
rınsimasındaölkəmizdəkinosahəsində
çalışanhərkəsəuğurlararzulayıb.

Mədəniyyət naziri kino ictimaiyyəti ilə görüşüb

Dombra – qəlb sazından 
çıxan səda

“Astana Opera”nın Bakıya qastrolu

Akademik Musiqili Teatrda 
premyera – “Sehrli nəğmə”

Dün ya Azər bay can lı la rı nın 
Həm rəy li yi və Ye ni il bay ra mı 
ərə fə sin də Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Mu si qi li Teat rın da 

uşaq lar və gənc ta ma şa çı lar üçün 
nə zər də tu tu lan bey nəl xalq la yi hə – 
“Sehr li nəğ mə” mu si qi li ta ma şa sı nın 
prem ye ra sı ola caq.

“Cartier Evi”nin əməkdaşlığı və Mə
dəniyyətNazirliyinin dəstəyi ilə ərsəyə
gələnsəhnəəsəri18dekabrdateatrse
vərlərinixtiyarınaveriləcək.
Akademik Musiqili Teatra dəvət olu

nan Rusiyanın Moskva və SanktPe
terburq şəhərlərindən olan teatr mü
təxəssislərinin hazırladığı tamaşanın
bəstəkarı Diana Hacıyeva, libretto
müəllifidramaturqPolinaKorotıç,quru
luşçurejissoruAntonMorozovdur.

Süjet xəttinin əsasında ümumbəşəri
mövzu dayanan tamaşada əsərin baş
qəhrəmanı xəyalən öz nağıl dünyasın
dan real aləmə keçid etməkdə çətinlik
çəksədə,sonradanhərişinöhdəsindən
çoxasanlıqlavəböyükməharətləgəlir.
Tamaşanın ideya müəllifi və yaradı

cıdirektoruViktoriyaMotornyuk,quru
luşçudirijoruƏməkdar incəsənətxadi
mi Fəxrəddin Atayev, bədii tərtibatçısı
vəgeyimüzrə rəssamıAlinaKorıtova,
rəqslərin quruluşçusu Maks Petrov,
işıq üzrə rəssamı Konstantin Binkin,
xormeysteriƏməkdarartistVaqifMəs
tanov,dirijoruSəmədSüleymanlı,kon
sertmeysteri Prezident təqaüdçüsü
KamilHəsənov, rejissorassistentiAfər
Tağıyevadır.
Layihənin artdirektoru Miroslav

Bayda, yaradıcı prodüseri Anastasiya
Şevçenko, icraçı prodüseri Yelizaveta
Lyubimova, folklor üzrə məsləhətçiləri
FərhadFərzəli,MariyaNəzərova,əsə
rinbədiitərcüməsininmüəllifiisəAytən
İsmixanovadır.
TamaşadaƏməkdarartistlərƏləkbər

Əliyev,İqrarSalamov,aktyorlarGülnarə
Abdullayeva, Ülviyyə Əliyeva, Hüseyn
Əlili, Zaur Əliyev, Diana Hacıyeva və
başqalarıiştirakedəcəklər.
Səhnəəsərindəsəsləndirilənlaylala

rınmusiqiləriƏməkdar incəsənətxadi
miZakirBağırova,sözləriisəXalqşairi
BəxtiyarVahabzadəyəməxsusdur.

Klassik ifalar səhnəsində

Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın (ATXİ) 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən “Mil li klas si ka” 
ad lı ta ma şa fes ti va lı ye kun laş maq üz rə
dir. Fes ti val da 11i döv lət teat rı ol maq la 

ümu mi lik də 13 ta ma şa iş ti rak edir.

Dekabrın14dəfestivalproqramınauyğunola
raqAzərbaycanDövlətKuklaTeatrındaAzərbay
can xalq nağılı əsasında səhnələşdirilən “Məlik
məmməd” tamaşası (rejissor Anar Məmmədov)
göstərilib.
Həmin günAXTİnin əsas səhnəsində Lənkə

ranDövlətDramTeatrının“Casus”(müəllifKamal
Abdulla, rejissorAnar Babalı) tamaşasımüsabi
qədənkənarnümayişolunub.
Dekabrın 15ni isə festivalın “tələbə günü” də

saymaqolar.HəmingünAzərbaycanDövlətMə
dəniyyətvəİncəsənətUniversitetininTeatrsənəti
fakültəsininIIIkurs tələbələrinin iştiraketdiyi ta
maşalar – M.F.Axundzadənin əsərləri əsasında
“Şeytanmüsafirləri” (kursrəhbəriƏməkdarartist
YaqutPaşazadə)vəS.S.Axundovun“Tamahkar”ı
(kursrəhbəriXalqartistiMəmmədsəfaQasımov)
təqdimolunub.
Gün Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında səhnə

ləşdirilən M.F.Axundzadənin “Hacı Qara” kome
diyasının nümayişi ilə bitib. Əsasən gənclərdən
ibarət aktyor heyəti olan tamaşanın quruluşçu
rejissoruvəmusiqitərtibatçısıXalqartistiFirudin
Məhərrəmovdur.
Xatırladaq ki, 1016 dekabr tarixlərini əha

təedən festival ittifaqın125 illiyinəhəsrolunub.
Yaradıcılıq proseslərini fəallaşdırmaq, teatrların
mübadiləsinitəminetməkvəklassiksəhnənümu
nələrinəgenişmeydanverməkməqsədidaşıyan
festivalınmünsifərheyətiüçnominasiyadaqalib
lərimüəyyənedəcəklər.
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XX yü zil li yin əv vəl lə rin dən mu si qi mə də niy yə ti mi zin in ki şa fı na 
töh fə lər ve rən sə nət kar lar dan bi ri də Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
gör kəm li tar zən Mir zə Mən sur Mən su rov olub. O, tar ifa çı lı ğı ilə 
ya na şı, bu sə nə tin təd ri si ni də hə ya ta ke çi rib. Sə nət ka rı ana dan 
ol ma sı nın 135 il li yi mü na si bə ti lə ya da sa lı rıq. 

Mən sur Mə şə di Mə lik oğ-
lu Mən su rov 1887-ci il də Ba kı 
şə hə rin də mu si qi çi ailə sin də 
dün ya ya göz açıb. Mən sur ib-
ti dai mol la mək tə bi ni qur ta rır 
və on bir ya şın da məd rə sə yə 
da xil olur. Ki çik yaş la rın dan 
mu si qi yə hə vəs gös tə rir. Gün-
lə rin bi rin də dərs za ma nı Mən-
sur tax ta par ça sı nı tar ki mi 
si nə si nə sı xa raq “Uzun də rə” 
ha va sı nı züm zü mə edir. Bu nu 
gö rən mol la onun ayaq la rı nı 
fa laq qa ya sal dı rır. Bu na gö rə 
də o, məd rə sə ni bir də fə lik tərk 
edir. Ta le yi ni hə mi şə lik mu si qi-

yə bağ la yır. Əl bət tə, bu heç də 
tə sa dü fi  de yil di. Çün ki Mə şə di 
Mə li kin ailə si mu si qi alə mi ilə 
sıx bağ lı olub. Ata sı tar, ka man-
ça, tü tək, bö yük qar da şı Mə şə-
di Sü ley man tar, ana sı Sol tan 
bə yim isə saz ça lır dı. Mən sur 
Mən su rov məhz be lə bir mü hit-
də bö yü müş dü. 

O, xa ti rə lər ki ta bın da uşaq lıq 
il lə ri ni be lə xa tır la yır: “On beş 
ya şım olan da atam mə nə bir 
qol tuq sa zı al dı. Çox keç mə di, 
saz çal ma ğı öy rən dim. Hər dən 
qar da şım Sü ley ma nın ta rı nı da 
gö tü rüb oyun ha va la rı nı ça lar-

dım. Atam mu si qi şü nas ol maq la 
bə ra bər, həm də çox qo naq pə-
rəst idi. İran dan, Qa ra bağ dan 
və baş qa yer lər dən Ba kı ya gə-
lən mu si qi çi lər bi zim evə dü-
şər di lər. Ha cı Hü sü, Mə şə di İsi, 
Mir zə Sa dıq (Sa dıq can), Əb-
dül ba qi Bül bül can ki mi məş hur 
sə nət kar lar Ba kı ya toy məc lis-
lə ri nə də vət olu nan da həf tə lər lə 
ata mın qo na ğı olar dı lar. Bi zim 
evə Ba kı da ya şa yan xa nən də 
Ba la da daş, tar zən Zey nal, Mir-
zə Fə rəc və baş qa la rı da tez-tez 
gə lər, ça lıb-ça ğı rar dı lar”.

Mir zə Mən sur bu gör kəm li 
sə nət kar la rın ifa la rı nı din lə dik-
cə mu si qi yə qəl bən bağ la nır dı. 
Onun ilk tar müəl li mi isə Mir zə 
Fə rəc olur. Tar çal ma ğı öy rət-
mək lə bə ra bər, həm də mu-
ğam la rın ad la rı, on la rın mə na sı, 
his sə və şö bə lə ri haq qın da da 
ma raq lı bil gi lər əl də edir.

Be lə lik lə, Mir zə Mən sur 20-
25 yaş la rın da ka mil tar zən ki-
mi ta nış-qo hum məc lis lə ri nə 
də vət olu nur. 1920-ci il dən o, 
“Şərq kon ser va to ri ya sı”nda, 
1923-cü il dən isə Üze yir Ha cı-
bəy li nin təş kil et di yi Döv lət türk 
mu si qi mək tə bin də tar dər si de-
yir. 1926-cı il də mu si qi mək tə-
bi kon ser va to ri ya ya bir ləş di ri lir. 
Mən sur Mən su rov kon ser va to ri-
ya ya də vət edi lir. Bu ra da 1946-

cı ilə dək pe da qo ji fəaliy yət 
gös tə rir. İs te dad lı tar müəl li mi 
ki mi Üze yir bə yin ən ya xın kö-
mək çi lə rin dən olur.

Araş dır ma lar da qeyd edi-
lir ki, o həm də tar alə ti nin 
qu ru lu şun da (pər də lə rin qo-
şul ma sın da, tar aşıq la rı nın 
möh kəm lən di ril mə sin də və s.) 
bə zi mü tə rəq qi də yi şik lik edib. 
Hət ta ye ni qu ru luş da tar da 
ha zır la yıb. Onun 1934-cü il də 
ye ni qu ru luş da ha zır la dı ğı iki 
tar dan bi ri Pa ris də, di gə ri isə 
İs tan bul da in cə sə nət alət lə ri 
sər gi sin də mü vəff  ə qiy yət lə nü-
ma yiş et di ri lib.

Gənc lik il lə rin də ol du ğu ki-
mi, öm rü nün ix ti yar çağ la rın-
da da “Rast”, “Ba ya tı-İs fa han” 
mu ğam la rı nı özü nə məx sus us-
ta lıq la ifa edib. “Ma hur-hin di” 
mu ğa mı nı səs lən di rən za man 
din lə yi ci lə rə elə gə lir miş ki, ta rı 
30-35 ya şın da bir tar zən san-
bal lı miz rab la rı, iti bar maq la rı ilə 
din di rir. Xü su si lə ta rın cin gə nə 
sim lə rin də Sa dıq ca nın miz rab-
la rı nı vu ran da din lə yi ci lə ri məf-
tun edər miş.

Gör kəm li mu si qi şü nas, 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
F.Şu şins ki nin “Azər bay can xalq 
mu si qi çi lə ri” ki ta bın da Ü.Ha cı-
bəy li tə rə fi n dən 1934-cü il də 
Mir zə Mən su ra ve ri lən xa siy-

yət na mə dən də söz açı lır: “...
Mən sur Mən su rov 1926-cı il-
dən in di yə ki mi Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sın da tar 
müəl li mi və zi fə sin də ça lı şır. Bu 
dövr ər zin də bir tar müəl li mi ki-
mi özü nü ən iş gü zar və ən yük-
sək ix ti sas sa hi bi ki mi gös tə rib. 
Bun dan əla və, o, tə lə bə lər tə rə-
fi n dən mu ğam la rın bə dii cə hət-
dən düz gün ça lın ma sı na, ka-
mil öy rə nil mə si nə bö yük əmək 
sərf edib. Ey ni za man da xalq 
çal ğı alət lə ri üçün proq ram tər-
tib edil mə sin də, ta rın və baş qa 
alət lə rin ye ni dən qu rul ma sın da, 
on la rın gö zəl səs lən mə si təd bir-
lə rin də fəal iş ti rak et miş dir. O, 

bü tün müəl lim lik fəaliy yə ti il lə-
rin də özü nü fəal və hör mət li bir 
pe da qoq ki mi gös tər miş dir”.

Ma hir tar zən öl kə miz də is te-
dad lı mu si qi çi lər nəs li nin (Səid 
Rüs tə mov, Xur şid Ağa ye va, 
oğ lu Ən vər Mən su rov, Rə şid 
Əfən di yev və b.) ye tiş mə sin də 
bö yük səy gös tə rib. Şair ürək li 
sə nət kar həm də bir çox qə zəl 
və qoş ma lar müəl li fi  ki mi də 
ta nı nıb.

Mən sur Mən su ro vun pe da-
qo ji fəaliy yə ti və in cə sə nət sa-
hə sin də ki xid mət lə ri hö ku mət 
tə rə fi n dən yük sək qiy mət lən-
di ri lir. Ona 1940-cı il də “Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi” fəx ri adı 
ve ri lir.
Araş dır ma lar da o da qeyd 

edi lir ki, Mir zə Sa dıq ca nın ifa çı-
lıq ənə nə lə ri ni ya şa dan Mən sur 
Mən su rov həm də mu ğam nə-
zə riy yə çi si olub. “Rast”, “Za bul”, 
“Dü gah” mu ğam la rı 1936-cı il də 
ilk də fə onun ifa sın da gənc bəs-
tə kar lar To fi q Qu li yev və Za kir 
Ba ğı rov tə rə fi n dən no ta kö çü-
rü lüb. Tar zə nin adı mu ğa mat 
dərs li yi nin ilk proq ra mı nı tər tib 
et miş sə nət kar ki mi də ta ri xə 
dü şüb. 

80 il lik öm rü nün 60 ili ni mu si-
qi yə həsr edən Mən sur Mən su-
rov 1967-ci il də və fat edib.

Savalan Fərəcov

On lar Və tə ni seç di lər. Və tə nin 
bü töv lü yü nü hər şey dən va cib 
say dı lar. On lar öv lad la rı na və gə-
lə cək nə sil lə rə əbə di if ti xar ün va nı 

– şan lı Zə fər mi ras qoy du lar. Tor paq la-
rı mı zın azad lı ğı uğ run da son dam la qa-
nı na qə dər dö yü şə rək şə hid lik zir və si nə 
uca lan qəh rə man la rı mı zı ta nıt maq da 
da vam edi rik. Bu ya zı da Və tən Mü ha-
ri bə si Qəh rə ma nı, pol kov nik-ley te nant 
Anar Əli yev haq qın da söz aça ca ğıq.

Anar Va qif oğ lu Əli yev 1980-ci il av qus-
tun 28-də Kəl bə cər ra yo nu nun Bo yaq lı 
kən din də müəl lim ailə sin də ana dan olub. 
Müəl lim olan ata sı və ana sı tə yi nat la əla-
qə dar Ağ də rə ra yo nu nun Gö yarx kən di nə 
(in di ki Tər tər ra yo nu nun) kö çür lər. Anar 
Əli yev ilk təh si li ni bu kənd də alır. Er mə ni 
se pa rat çı la rın ter ror çu əməl lə ri üzün dən 
di gər soy daş la rı mız ki mi, onun ailə si də 
1988-ci il də Tər tər ra yo nu nun Bə yim sa rov 
kən di nə pə nah gə ti rir. 

Ki çik yaş la rın dan hərb çi pe şə si nə bö yük 
ma raq gös tə rən Anar 1995-1997-ci il lər də 
Cəm şid Nax çı vans ki adı na Hər bi li sey də, 
1997-2001-ci il lər də isə Ba kı Ali Bir ləş miş 
Ko man dan lıq Mək tə bin də təh sil alır. Elə 
hə min il dən Ba kı da yer lə şən N say lı kəş-
fi y yat bri qa da sın da ley te nant ki mi hər bi 
xid mə tə baş la yır. Son ra xid mə ti ni Sal yan 
ra yo nun da, Nax çı van da da vam et di rir. 
2008-ci il də ka pi tan, 2012-ci il də ma yor 
hər bi rüt bə si alır. Hərb sa hə sin də bi lik lə-
ri ni da ha da də rin ləş dir mək üçün 2012-
2014-cü il lər də Si lah lı Qüv və lə rin Hər bi 
Aka de mi ya sın da əla və təh sil alır. Mü da-
fi ə Na zir li yi nin əm ri nə əsa sən, Nax çı van 
Əla hid də Ümum qo şun Or du su nun sə-
rən ca mı na gön də ri lir. Mü da fi ə Na zir li yi nin 
2015-ci il ta rix li əm ri nə əsa sən, müs təs na 
xid mət lə ri nə gö rə vax tın dan əv vəl pol kov-
nik-ley te nant hər bi rüt bə si alır.

2018-ci il ma yın 20-dən 27-nə qə dər Şə-
rur ra yo nu nun Gün nüt kən di nin iş ğal dan 
azad olun ma sı əmə liy ya tın da iş ti rak edir, 
nə ti cə də adı çə ki lən kənd lə ya na şı, Ağ bu-
laq yük sək li yi, Qı zıl qa ya da ğı və Qa ra qa-

ya da ğı azad olu nur, Də rə lə yəz ma ha lı nın 
Ar pa kən di isə Azər bay can Or du su nun 
atəş nə za rə ti al tı na ke çir.

Dö yüş lər də xü su si fərq lən di yi nə gö rə 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin mü va fi q sə rən-
ca mı na əsa sən, Anar Əli yev “Şü caətə gö-
rə” me da lı ilə təl tif edi lir. 

2020-ci ilin 27 sent yab rın da Və tən mü-
ha ri bə si baş la nan za ma nı A.Əli yev Nax-
çı van Əla hid də Ümum qo şun Or du sun da 
xü su si tə yi nat lı bri qa da nın ko man di ri idi. 
O, tor paq la rı mı zın düş mən dən azad olun-
ma sın da iş ti rak et mək üçün ko man dan lı ğa 
mü ra ciət edir. Okt yab rın 11-də ön cəb hə-
yə yol la nan A.Əli yev  Zən gi lan, Cəb ra yıl, 
Xo ca vənd və Fü zu li is ti qa mə tin də ge dən 
dö yüş lə rə qa tı lır.  Okt yab rın 21-də ona Xo-
ca vənd-Şu şa is ti qa mə tin də Azər bay can 
Or du su nun Şu şa ya da xil ol ma sın da bö yük 
rol oy na ya caq st ra te ji yük sək lik lə rin, xü su-
si lə, “772 metr” yük sək li yi nin, Xo ca vənd ra-
yo nu nun Tuğ kən di nin azad edil mə si hə va-
lə edi lir. Dö yüş çü yol daş la rı nın de dik lə ri nə 
gö rə, o, əv vəl cə, sağ qo lun dan, son ra isə 
gö zün dən ya ra la nır. Ley te nant Adil Əfən-
di yev ona ilk tib bi yar dım edir. Bu za man 
düş mən tə rə fi n dən atı lan gül lə A.Əfən di ye-

vin ürə yi nə də yir, həm çi nin əl qum ba ra sı 
on la rın ya xın lı ğın da part la yır. Hər iki ko-
man dir ora da ca şə ha də tə yük sə lir lər.

A.Əli ye vin Ni gar və Əli ad lı iki öv la dı Və-
tə nə ya di gar qa lıb.

Şə hi din ata sı Va qif Əli yev qeyd edir ki, 
Anar həm öl kə da xi lin də, həm də xa ric də 
bir sı ra tə lim də iş ti rak edib: “O, şə hid ola-
na qə dər mə nim öv la dım idi. An caq in di o, 
bü tün xal qın öv la dı dır. Al lah bü tün şə hid-
lə ri mi zə rəh mət elə sin”.

Ana sı Sə ki nə Bay ra mo va vur ğu la yır ki, 
Anar or ta mək təb də oxu du ğu za man şə-
kil lə ri şə rəf löv hə si ni bə zə yər di. İn di oğ lu-
mun şək li so yuq daş la ra vu ru lub: “Bir ana 
ki mi oğul it ki si nə döz mək çox çə tin dir. An-
caq Anar la qü rur du yu ram. O, Və tən, tor-
paq uğ run da qəh rə man ca sı na vu ru şa raq 
hər kə sə qis mət ol ma yan ali mər tə bə yə 
yük səl di”.

Şə hi din hə yat yol da şı Vü sa lə Əli ye va 
bil di rir ki, hərb çi xa nı mı ol maq asan de yil: 
“O, ol duq ca mər hə mət li, xe yir xah in san, 
qəl bin də Və tə nə bö yük sev gi si olan za bit 
idi. Anar la ailə qur maq hə ya tı mın ən gö zəl 
ad dı mı dır. Bir də hə ya ta gəl mək şan sım 
ol say dı və bil səy dim ki, Anar şə hid ola caq, 
ye nə də onu se çər dim”.

A.Əli yev okt yab rın 25-də Ba kı da II Fəx ri 
xi ya ban da tor pa ğa tap şı rı lıb. Öl kə baş çı-
sı nın mü va fi q sə rən cam la rı ilə ölü mün dən 
son ra “Və tən Mü ha ri bə si Qəh rə ma nı” adı-
na la yiq gö rü lüb, “Və tən uğ run da”, Şu şa, 
Xo ca vənd və Fü zu li nin azad olun ma sı na 
gö rə me dal la rı ilə təl tif edi lib. 

Şə hi din şəx si əş ya la rı ailə si tə rə fi n dən 
Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin Və tən 
mü ha ri bə si fon du na təh vil ve ri lib. Gən cə 
şə hə ri nin Gü lüs tan qə sə bə sin də mü vəq-
qə ti yer lə şən Kəl bə cər ra yo nu 2 nöm rə li 
tam or ta mək tə bə A.Əli ye vin adı ve ri lib. 
Tər tər şə hə ri nin kü çə lə rin dən bi ri onun 
adı nı da şı yır.

Al lah rəh mət elə sin.
Nurəddin

Xüsusi təyinatlı qəhrəman

Şəhid tələbə-memarın yubileyi
təhsil aldığı universitetdə qeyd olunub 

Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si 
şə hi di Fuad Əsə do vun (1972-
1992) 50 il lik yu bi le yi vax ti lə 
təh sil al dı ğı Azər bay can Me-

mar lıq və İn şaat Uni ver si te tin də 
(Az MİU) qeyd olu nub.

Fuad Qə rib oğ lu Əsə dov 25 no yabr 
1972-ci il də Cəb ra yıl ra yo nu nun Quy-
caq kən din də ana dan olub. 1989-cu 
il də Az MİU-nun (o vaxt İn şaat Mü hən-
dis lə ri İns ti tu tu) Me mar lıq fa kül tə si nə 
da xil olub. 1992-ci ilin mart ayın da, 
III kurs da oxu yar kən kö nül lü ola raq 
Və tən tor paq la rı nın mü da fi əsi nə yol-
la nıb. Cəb ra yıl ra yo nun da əra zi mü-
da fi ə ba tal yo nu na ya zı lıb. Yurd yer-
lə ri mi zi zəbt et mək is tə yən er mə ni 
si lah lı dəs tə lə ri ilə dö yüş lər də rə şa dət 
gös tə rib. 1992-ci il iyu nun 28-də növ-
bə ti dö yüş lə rin bi rin də şə hid olub.

Anım təd bi rin də şə hi din ailə üzv-
lə ri, dö yüş yol daş la rı, Az MİU-nun 
rəh bər li yi, Me mar lıq fa kül tə si nin 
müəl lim və tə lə bə lə ri iş ti rak edib lər. 

Təd bir iş ti rak çı la rı əv vəl cə Fuad 
Əsə do vun təh sil al dı ğı fa kül tə də ki 
ba rel ye fi  önü nə ək lil qo yub, xa ti rə si ni 
eh ti ram la yad edib lər. 

Fuad Əsə dov me mar lıq la ya na şı, 
rəs sam lı ğa da ma raq gös tə rib, həm-

çi nin bə dii ya ra dı cı lıq la məş ğul olub, 
şeir lər ya zıb.

Şə hid tə lə bə-me ma rın çək di yi 
əsər lər dən və Me mar lıq fa kül tə si nin 
tə lə bə si Na bat Əs gə ro va nın əl iş lə-
rin dən iba rət sər gi yə ba xış ke çi ri lib. 

Son ra Az MİU tə lə bə lə ri nin ifa sın da 
Fuad Əsə do vun şeir lə ri, və tən pər-
vər lik ruh lu nəğ mə lər əsa sın da ha-
zır lan mış bə dii kom po zi si ya nü ma yiş 
et di ri lib. Bə dii kom po zi si ya da şə hi din 
hə ya tı nı, dö yüş yo lu nu əks et di rən 

səh nə lər də yer alıb.
Təd bi rin so nun da şə hi din ana-

sı Sol maz Əsə do va, Me mar lıq fa-
kül tə si nin de ka nı pro fes sor Za hi də 
Məm mə do va, Az MİU-nun pro rek to ru 
Or xan Naq di yev, Fuad Əsə do vun ko-

man di ri ol muş Sə xa vət Mir zə yev çı-
xış edə rək onun haq qın da xa ti rə lə ri ni 
bö lü şüb lər. Və tən öv lad la rı nın nə sil-
lə rə ör nək hə yat yo lu nun xal qı mı zın 
qəh rə man lıq sal na mə si nin şan lı sə-
hi fə lə ri ol du ğu vur ğu la nıb.

Mahir tarzən, nəzəriyyəçi-pedaqoq

Heydər Əliyev Sarayının 50 illiyi tamam olub
De kab rın 14-də Hey dər Əli yev Sa ra yı nın fəaliy yə tə baş la ma sı nın 
50-ci il dö nü mü  ta mam olub.

Bu mü na si bət lə Hey dər 
Əli yev Sa ra yı nın rəh bər li yi 
və əmək daş la rı Fəx ri xi ya ba-
na gə lə rək Ümum mil li li der, 
müasir Azər bay can döv lə ti-
nin qu ru cu su Hey dər Əli ye vin 
xa ti rə si ni eh ti ram la yad edib, 
mə za rı önü nə ək lil və gül dəs-
tə lə ri qo yub lar.

Gör kəm li of tal mo loq-alim, 
aka de mik Zə ri fə xa nım Əli ye-
va nın da mə za rı zi ya rət edi lib, 
xa ti rə si eh ti ram la anı lıb.

Son ra Şə hid lər xi ya ba nı na gə lən Hey dər Əli yev Sa ra yı nın kol lek ti vi 
öl kə mi zin azad lı ğı və su ve ren li yi uğ run da can la rın dan keç miş Və tən 
öv lad la rı nın xa ti rə si ni hör mət lə anıb, mə zar la rı üzə ri nə tər çi çək lər 
dü züb, “Əbə di mə şəl” abi də komp lek si nin önü nə ək lil qo yub lar.

Pay tax tı mı zın me mar lıq si ma sın da xü su si ye ri olan Hey dər Əli yev 
Sa ra yı öl kə nin baş səh nə si, əsas kon sert sa lo nu dur. Sa ra yın ti kin ti si 
Hey dər Əli ye vin qay ğı sı nə ti cə sin də real la şıb. Sa ray 1972-ci il de-
kab rın 14-də öz qa pı la rı nı ta ma şa çı la rın üzü nə açıb. 2004-cü il dən 
öz qu ru cu su nun adı nı da şı yır. İl lər bo yu ic ti mai-si ya si, mə də ni-küt lə vi 
təd bir lə rə ev sa hib li yi edən, Azər bay can xal qı nın hə ya tın da önəm li 
ha di sə lə ri, təd bir lə ri səh nə sin dən ge niş ta ma şa çı küt lə si nə çat dı ran 
Hey dər Əli yev Sa ra yı bu gün də qay nar hə ya tı nı ya şa yır.

“Hüseyn Cavid: biblioqrafi k göstərici” çapdan çıxıb
Hü seyn Ca vi din Ev-Mu ze yi nin ye ni nəş ri – “Hü seyn Ca vid: bib lioq ra fik 
gös tə ri ci” ad lı ki tab çap dan çı xıb. Hü seyn Ca vi din (1882-1941) ana-
dan ol ma sı nın 140 il li yi mü na si bə ti lə ha zır la nan bib lioq ra fik gös tə ri ci 
bö yük şair və dra ma tur qun hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın əsas ta rix lə ri nin 
xro no lo gi ya sı ve ri lib, çap olun muş əsər lə ri, haq qın da ki tab lar, döv ri 
mət buat da dərc edil miş mə qa lə lər təs nif edi lib. 

Ki tab da ədi bin müx tə lif il lər də yaz dı ğı mək tub la rı, səh nə yə qo yul-
muş əsər lə ri nin afi  şa və proq ram la rı nın bib lioq ra fi k təs vi ri nə də yer 
ay rı lıb. Gös tə ri ci nin kö mək çi in for ma si ya bö lü mün də ədi bin əsər lə ri-
nin sər löv hə lə ri nin, bib lioq ra fi  ya da adı ke çən müəl lifl  ə rin so yad la rı nın 
əlif ba gös tə ri ci si tər tib edi lib. 

Ki ta bın re dak to ru Hü seyn Ca vi din Ev-Mu ze yi nin baş di rek to ru 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru Gül bə niz Ba ba-
xan lı, tər tib çi-müəl li fi  hə min mu ze yin el mi ka ti bi fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə 
dok to ru Va li də Hə sə no va dır.

Bib lioq ra fi k gös tə ri ci 2005-ci il də mu zey tə rə fi n dən tər tib edil miş 
bib lioq ra fi k  nəş rin da va mı ola raq ha zır la nıb. Mən bə 2022-ci ilə qə-
dər çap edil miş əsər lə ri özün də eh ti va edir.

Ön sırada: Qarabəy Qarabəyov, Allahyar bəy Zülqədərov,
Məşədi Hüseynqulu Ramazanov, Mirzə Mənsur;

arxa sırada: Rəhim bəy Xəlilbəyli, Məşədi Süleyman Mənsurov

Milli Qəhrəmanın doğum günündə məzarı ziyarət edilib
Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı Əli yar 
Əli ye vin (1957-1992) do ğum gü nün də 
mə za rı zi ya rət edi lib.

Əli yar Əli yev 1957-ci il de kab rın 14-də 
Qu bad lı ra yo nu nun Qəz yan kən din də 
ana dan olub. 1979-cu il də Azər bay can 
Döv lət Bə dən Tər bi yə si İns ti tu tu nu bi ti rə-
rib, bir müd dət ra yon da bə dən tər bi yə si 
müəl li mi iş lə yib.

Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si baş la yan-
da kö nül lü ola raq Azər bay can Or du su 
sı ra la rı na qo şu lub. Əv vəl cə ta bo run kəş-
fi y yat böl mə si nin ko man di ri olub, son-
ra ta bo ra ko man dir lik ona hə va lə edi lib. 
Onun baş çı lıq et di yi ta bor 1992-ci ilin 
pa yı zın da La çın ra yo nu nun kənd lə ri nin 
iş ğal dan azad edil mə si uğ run da dö yüş-

lər də şü caət gös tə rib. Okt yab rın 3-də 
La çı nın iki ki lo metr li yin də “Ti kan lı zə mi” 
yük sək li yi uğ run da dö yüş də ta bor ko-
man di ri Əli yar Əli yev və onun sü rü cü sü 
Əli sa dət Ağa yev qəh rə man ca sı na hə lak 
olub lar. On lar Qu bad lı da ey ni mə zar lıq-
da dəfn olu nub lar.

Şə hi din oğ lu Emin Əli yev bil di rib ki, er-
mə ni lər Qu bad lı nı iş ğal da sax la dı ğı müd-
dət də Əli yar Əli ye vin qə bi rüs tü daş la rı nı 

sö küb apa rıb. Qu bad lı iş ğal dan azad 
edil dik dən son ra Mil li Qəh rə man Əli yar 
Əli yev və onun la bir yer də şə hid olan Əli-
sa dət Ağa ye vin mə zar la rı bər pa olu nub.

Şə hi din ailə üzv lə ri mə za rı zi ya rət et-
dik dən son ra Qəz yan kən din də er mə-
ni lə rin xa ra ba lı ğa çe vir di yi ev lə ri nə baş 
çə kib lər.
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17 de kabr 1905 – Xalq şairi Os man Sa rı vəl li (Os man Ab dul la 
oğ lu Qur ba nov; 1905 – 3.7.1990) Qa zax ra yo nu nun Sa rı vəl li (İkin-
ci Şıx lı) kən din də ana dan olub. Şairin “Gə tir, oğ lum, gə tir!” poema-
sı XX əsr Azər bay can poezi ya sı nın ən gö zəl nü mu nə lə rin dən dir. 
Söz lə ri nə mah nı lar ya zı lıb.

17 de kabr 1924 – Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, mət buat xa di mi, 
Əmək dar jur na list, pro fes sor Şir məm məd Ağa məm məd oğ lu Hü-
sey nov (1924 – 24.6.2019) Şə ki də do ğu lub. Mət buat ta ri xi mi zin, 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin, M.Ə.Rə sul za də, Ü.Ha cı bəy li 
ir si nin öy rə nil mə si və təb li ğin də bö yük xid mət lə ri var. 

17 de kabr 1987 – Ta nın mış rəng kar Fər had İb ra him oğ lu Ha cı-
yev (29.8.1929 – 1987) və fat edib. Azər bay can da bər pa rəs sam-
lı ğı nın əsa sı nı qo yub. 

17 de kabr 1993 – Xalq ya zı çı sı, dra ma turq, ic ti mai xa dim, So-
sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Mir zə Əj dər oğ lu İb ra hi mov (28.10.1911 
– 1993) və fat edib. “Gə lə cək gün”, “Bö yük da yaq” ro man la rı,  “Hə-
yat”, “Kənd çi qı zı” pyes lə ri və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. 

17 de kabr 1994 – Ba kı da, Res pub li ka Sa ra yın da Xalq rəs sa-
mı Sət tar Bəh lul za də nin ana dan ol ma sı nın 85-ci il dö nü mü nə həsr 
edil miş tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. Azər bay can Döv lət İn cə sə nət Mu-
ze yin də rəs sa mın sər gi si açı lıb. Pre zi dent Hey dər Əli yev yu bi ley 
təd bir lə rin də iş ti rak edib.   

17 de kabr 2018 – Pre zi dent İl ham Əli yev bö yük dra ma turq, 
şair, ya zı çı Cə fər Cab bar lı nın 120 il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.

18 de kabr 1928 – Ta nın mış xa nən də Qu lu Rüs təm oğ lu Əs-
gə rov (1928 – 11.6.1987) Sal yan ra yo nun da do ğu lub. Mu ğam 
və xalq mah nı la rı nın bən zər siz ifa çı sı olub, ope ra ta ma şa la rın da 
Məc nun (Ü.Ha cı bəy li – “Ley li və Məc nun”), Şah İs ma yıl (M.Ma qo-
ma yev – “Şah İs ma yıl”) və s. rol lar da çı xış edib.

18 de kabr 1930 – Ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor Sü ley man 
Sər dar oğ lu Əli yar lı (1930 – 16.1.2014) Bey lə qan ra yo nu nun Şah-
se vən kən din də ana dan olub. “Azər bay can ta ri xi üz rə qay naq lar”, 
“Azər bay can türk lə ri nin et no ge ne zi” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

18 de kabr 1934 – Şair, dra ma turq, pub li sist Tey yub Qur ban 
(Tey yub Yar məm məd oğ lu Qur ba nov; 1934-2018) ana dan olub. 

18 de kabr 1954 – Ta nın mış teatr şü nas, re jis sor Şaiq Ca bir oğ lu 
Sə fə rov (1954 – 27.1.2022) Ba kı da ana dan olub. Müx tə lif teatr lar da 
ça lı şıb, Azər bay can da bey nəl xalq teatr təd bir lə ri nin təş ki lin də ya-
xın dan iş ti rak edib, xa ric də teatr fo rum la rın da öl kə mi zi təm sil edib.  

18 de kabr 1957 – Ya zı çı, dra ma turq, şair, Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi Əy yub Cəb ra yıl oğ lu Ab ba sov (1905-1957) və fat edib. 
Zən gə zur qə za sı nın Şə ki kən din də do ğu lub. “Zən gə zur” ro ma nı, 
“Şə fəq”, “Ba har nəğ mə si” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir. Ba kı Teatr 
Mək tə bi nin di rek to ru olub.

18 de kabr 1980 – Əzim Əzim za də adı na Azər bay can Döv lət 
Rəs sam lıq Mək tə bi ya ra dıl ma sı nın 60 il li yi ilə əla qə dar Azər bay-
can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin Fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lib.

18 de kabr 2000 – Pre zi dent Hey dər Əli yev 1898-ci il də Ba kı da 
çə kil miş ki no sü jet lə rin ilk küt lə vi nü ma yi şi nin ke çi ril di yi ta ri xin – 2 
av qus tun ki no iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı – Azər bay can Ki no su Gü-
nü elan edil mə si ba rə də sə rən cam im za la yıb.

18 de kabr 2006 – Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı şə hə rin də İs tiq lal 
mu ze yi nin ya ra dıl ma sı və İs tiq lal abi də si nin ucal dıl ma sı haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.

19 de kabr 1921 – Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq rəs sa mı, 
Döv lət mü ka fa tı laureatı Mi ka yıl Hü seyn oğ lu Ab dul la yev (1921 
– 21.8.2002) Ba kı da ana dan olub. “Çəl tik çi qız lar”, “İma dəd din 
Nə si mi” və s. məş hur əsər lə rin, “Də də Qor qud” das ta nı, M.Fü zu li-
nin “Ley li və Məc nun” poema sı nın nəşr lə ri nə il lüst ra si ya la rın, “Ni-
za mi” met ro stan si ya sı nın bə dii tər ti ba tı nın müəl li fi  dir. “Hin dis tan” 
sil si lə si nə gö rə Cə va hir ləl Neh ru mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

19 de kabr 1947 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor, dra ma-
turq Rəh man Ba lar za oğ lu Əli za də (1947 – 16.3.2013) Ba kı da do-
ğu lub. Gənc lər Teat rın da, Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rın da baş 
re jis sor iş lə yib. 20-dən çox pye sin müəl li fi  dir.

19 de kabr 1950 – Xalq ar tis ti Gül şən Ağa da daş qı zı Qur ba no va 
(1950 – 17.11.2006) ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da 
çı xış edib. Ki no da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar 
ya ra dıb.

19 de kabr 2007 – Pre zi dent İl ham Əli yev bö yük bəs tə kar, pe-
da qoq Qa ra Qa ra ye vin ana dan ol ma sı nın 90 il lik yu bi le yi nin ke çi-
ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

19 de kabr 2007 – Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı şə hə ri Su ra xa-
nı ra yo nun da Atəş gah mə bə di əra zi si nin “Atəş gah mə bə di” Döv-
lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu, Qu ba ra yo nu nun Xı na lıq kən di nin ta ri xi 
əra zi si nin “Xı na lıq” Döv lət Ta rix-Me mar lıq və Et noq ra fi  ya Qo ru ğu, 
Ağs ta fa ra yo nu əra zi sin də Ke şik çi dağ sil si lə si nin bir his sə si ni əha tə 
edən ma ğa ra lar komp lek si nin “Ke şik çi dağ” Döv lət Ta rix-Mə də niy-
yət Qo ru ğu elan edil mə si haq qın da sə rən cam lar im za la yıb.

20 de kabr 1905 – Ədə biy yat şü nas Ata ba ba Daş də mir oğ lu Mu-
sa xan lı (1905 – 14.8.1941) Ba kı da do ğu lub. “Ki ta bi-Də də Qor-
qud”un ilk təd qi qat çı la rın dan bi ri dir. Rep res si ya qur ba nı olub.

20 de kabr 1925 – İlk azər bay can lı qa dın fəl sə fə elm lə ri dok to ru, 
pro fes sor Şü ku fə Şa mil qı zı Mir zə ye va (1925 – 9.10.1980) Ağ dam 
ra yo nu nun Gü lab lı kən din də do ğu lub. Es te ti ka ta ri xi və nə zə riy yə-
si nə dair təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

20 de kabr 1939 – Teatr şü nas, sə nət şü nas lıq na mi zə di Məm-
məd şah Qə dim oğ lu Ata yev (1939-2011) ana dan olub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da trup pa mü di ri iş lə yib.

20 de kabr 2014 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Oq-
tay Se yid Hü seyn oğ lu Sa dıq za də (21.2.1921 – 2014) və fat edib. 
“Na tə va nın port re ti”, “Hü seyn Ca vi din alə mi” trip ti xi və s. tab lo la rın 
müəl li fi  dir. 

20 de kabr 2021 – Əmək dar ar tist El şən Şı xə li oğ lu Şi rə li yev 
(2.10.1962 – 2021) və fat edib. Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın 
akt yo ru olub.

Dün ya
17 de kabr 1830 – Fran sız ya zı çı sı Jül de Qon kur (Ju les de 

Gon court; 1830 – 20.6.1870) ana dan olub. Ya zı çı Ed mon de Qon-
ku run (1822-1896) ki çik qar da şı dır. Fran sa nın ən nü fuz lu ədə bi 
təl ti fi  olan Qon kur mü ka fa tı on la rın şə rə fi  nə tə sis edi lib.

17 de kabr 1893 – Al man teatr re jis so ru və nə zə riy yə çi si Er vin 
Pik sa tor (Er win Pis ca tor; 1893-1966) ana dan olub.

18 de kabr 1921 – SS Rİ Xalq ar tis ti, akt yor, sirk us ta sı Yu ri Vla-
di mi ro viç Ni ku lin (1921 – 21.8.1997) ana dan olub. Çə kil di yi fi lm-
lər: “Qaf qaz əsi ri”, “Bril yant əl”, “Qo ca qul dur lar”, “Mü qəv va” və s. 
Mosk va Sir ki nə rəh bər lik edib.

19 de kabr 1864 – Al man bəs tə ka rı Adolf Zan ber ger (Adolf 
Sand ber ger; 1864-1943) ana dan olub.

19 de kabr 1915 – Fran sız mü ğən ni si və akt ri sa sı Edit Piaf 
(Edith Piaf – Edith Giovan na Gas sion; 1915 – 10.10.1963) ana-
dan olub.

20 de kabr 1873 – Türk şairi Meh met Akif Er soy (1873 – 
27.12.1936) İs tan bul da do ğu lub. Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin Döv lət 
Him ni nin (“İs tiq lal mar şı”), “Ça nak ka la şə hid lə ri nə” poetik das ta nı, 
“Haq qın səs lə ri” şeir lər top lu su və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

20 de kabr 1915 – Türk ya zı çı sı Əziz Ne sin (Meh met Nus ret Ne-
sin; 1915 – 6.7.1995) ana dan olub. Ki tab la rı bir çox xa ri ci dil lə rə 
çev ri lib, o cüm lə dən hə lə so vet döv rün də Azər bay can da (“Fut bol 
kra lı”, “Tax ta lı köy dən mək tub lar” və s.) çap olu nub.

Hazırladı: V.Orxan

17-20 dekabrXatirə təqvimi

Xə bər ve ril di yi ki mi, 7-9 de kabr ta rix lə rin də Ni za mi Ki no 
Mər kə zin də Azər bay can Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi, 
Öz bə kis ta nın Azər bay can da kı Sə fir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
Öz bə kis tan film lə ri nin nü ma yi şi ke çi ril di. Üç gün ər zin də 

ki no se vər lər öz bək ki no su nun bə dii və sə nəd li ek ran nü mu nə-
lə ri ni iz lə mək im ka nı qa zan dı lar. Seyr et di yim film lər haq qın da 
qı sa qeyd lə ri oxu cu lar la bö lüş mək is tər dim.

Nü ma yi şin ilk gü nü “Fə ri də-
nin iki min mah nı sı” (re jis sor Yol-
kin Tuy çi yev) ki nod ra mı na ba xış 
ke çi ril di. Fil min leyt mo ti vi ni ailə-
məişət zə mi nin də baş ve rən zid-
diy yət lər, gen der bə ra bər siz li yi 
təş kil edir. Həm çi nin gər gin ha-
di sə lər fo nun da XX əs rin əv vəl-
lə rin də Öz bə kis tan da baş ve rən 
ic ti mai-si ya si prob lem lər dən, və-
tən daş mü ha ri bə sin dən bəhs olu-
nur. Fil min qəh rə man la rı nın hə yat 
möv qe yi, fər di dü şün cə və psi xo-
lo gi ya sı re jis so run mən tiq li yo zu-
mun da in cə lik lə ci la la nır, döv rün 
acı na caq lı mən zə rə si ya ra dı cı 
he yət tə rə fi n dən pe şə kar lıq la təq-
dim edi lir, ta ma şa çı la rın ek ran da 
cə rə yan edən ha di sə lə rə diq qət 
kə sil mə si nə əsas ya ra dır. 

Fil min ilk kadr la rın dan ha di sə-
lə ri na mə lum qa dı nın ifa sın da-
kı mah nı mü şa yiət edir. İc ti mai 
bə ra bər siz li yin hökm sür dü yü 
dövr də cə miy yət də ye ri ol ma yan, 
kö lə li yin qur ba nı na çev ri lən beş 
qa dı nın kə dər li hə yat he ka yə si ni 
ar dı cıl səs lə nən, da ha çox ağı nı 
xa tır la dan mah nı nəql edir, müəy-
yən qə dər dialoq la rı əvəz lə yir, 
söz süz kadr lar da per so naj la rın 
du ru mu nu şərh edir, ha di sə lə rin 
məz mu nu nu da ha də rin dən an la-
ma ğa im kan ya ra dır. Gər gin lik lə 
do lu kadr lar iz lən dik cə boz mü-
hit də ya şa ma ğa məh kum olan 
qa dın la rın acı na caq lı və ziy yə ti, 
hü quq suz lu ğu, kə dər li ya şa yış 
tər zi si vil hə ya ta, təh si lə, mə nə vi 
yük sə li şə hə səd çək di rir. 

Öz bə kis ta nın uc qar dağ kən-
din də ya şa yan, şə hər də ki çax-
naş ma lar dan xə bər siz olan al tı 
per so na jın (beş qa dın və on la-
rın əri nin) söz süz, bə zən də qı-
sa dialoq la rın da müasir lə ri nin 
fa ciəsi ni gö rü rük. Gər gin ha di-
sə lə rin fo nun da bü tün dövr lər 
üçün si vil mü na si bət lə rin la büd-
lü yü, təh si lin, maarifl  ən mə yin 
əhə miy yə ti, ic ti mai-mə də ni mü-
hi tin da vam lı lı ğı və qo run ma sı 
me sa jı ötü rü lür. Məhz bu mə-
na da xalq la rın ya xın-uzaq keç-
mi şi ni əks et di rən, dü şün dü rü cü 
möv zu la rı ta ma şa çı la ra təq dim 
edən müəl lif ki no su nun nə sil lə-
rin tər bi yə sin də ro lu bö yük dür.  

“Reys 101” fi lm də (re jis sor 
Ək rəm Şah nə zə rov) 2001-ci ilin 
11 sent yab rın da ABŞ-da baş 
ve rən ter ror ha di sə si za ma nı 
Öz bə kis tan-Ame ri ka rey si ilə 

uçan “Öz bə kis tan Ha va Yol la rı” 
şir kə ti nə məx sus “Boinq-757” 
təy ya rə si nin tə yin olun muş 
aero por ta (Nyu-York) eni şi nin 
tə xi rə sa lın ma sı üzə rin də qu ru-
lub. Film də təy ya rə nin pi lo tu və 
he yət üzv lə ri nə ge ri dön mə və 
ya xud hər han sı bir ya xın əra-
zi yə eniş et mə əm ri ve ril mə sin-
dən, la kin təy ya rə nin ya na caq 
eh ti ya tı azal dı ğı na gö rə he yə-
tin və sər ni şin lə rin qar şı laş dı ğı 
çə tin və ziy yət dən, ani ya ra nan 
gər gin ha di sə lə rə rəğ mən təy-
ya rə nin ka pi ta nı Zə rif Səidə zi-
mo vun (akt yor Hə şim Ars la nov) 
qəh rə man lı ğın dan, sər ni şin lə ri 
və he yət üzv lə ri ni sağ-sa la mat 
ye rə çat dır ma sın dan bəhs edi lir. 

Film də dra ma tik ha di sə lə-
rin şər hi ni (baş qəh rə man Zə rif 
Səidə zi mo vun si ma sın da) in san 
mə nə viy ya tı nın üs tün lü yü, şəx-

siy yət tam lı ğı nın, pe şə sev gi si-
nin və mə su liy yə ti nin va cib li yi 
fo nun da iz lə yi rik. Düz gün se çil-
miş akt yor he yə ti real ha di sə lə-
rin şər hi ni dol ğun çat dır maq la 
ki no nun hə yat üçün va cib ol du-
ğu nu bir da ha vur ğu la yır. 

Ta ma şa çı la rın ma raq la iz lə-
di yi növ bə ti ek ran əsə ri “Ba-
ron-2. Qa yı dış” bə dii fi l mi (re-
jis sor Rüs təm Saq di yev) ol du. 
Film də XXI əsr də ya xın Şərq-
də (Bağ dad da) baş ve rən gər-
gin ha di sə lər dən, Öz bə kis tan 
kəş fi y yat çı sı nın (akt yor Fər had 
Mah mu dov) tim sa lın da xü su-
si xid mət or qan la rı nü ma yən-
də lə ri nin mis si ya sı nın mü rək-
kəb li yin dən bəhs edi lir. Ek ran 
əsə rin də, mü ha ri bə ci na yət kar-
la rı nın dinc in san la rın baş la rı na 
gə tir di yi fa ciələr lə ya na şı, XXI 
əs rin bə la sı na çev ri lən vir tual 

alə min fə sad la rı və onun tə lə si-
nə dü şən in san la rın (əsa sən də 
qa dın la rın) ya şa dı ğı acı na caq lı 
ha di sə lər də təs vir olu nub.  

Fa ciələr lə do lu qəd dar mü hit-
də mə həb bət mo ti vi nin ol ma sı 
(baş qəh rə man la rın si ma sın-
da), ailə də yər lə ri nin üs tün tu-
tul ma sı, və tən pər vər lik mis si-
ya sı nın ali məq sə də çev ril mə si 
dün ya nın xi la sı ki mi xa rak te ri-
zə edi lir, xe yir lə şə rin mü ba ri-
zə sin də bu ki mi yük sək mə nə vi 
üs tün lük lə rə ma lik in san la rın 
qa lib ola ca ğı və dün ya nı mü ha-
ri bə ci na yət kar la rın dan qo ru ya-
ca ğı gös tə ri lir.  

Bə dii ek ran əsər lə ri ilə pa ra-
lel ola raq təq dim olu nan sə nəd li 
fi lm lər də möv zu su na, həm çi nin 
sə nəd li ki no es te ti ka sı ənə nə lə-
ri ni yük sək şə kil də əks et dir di yi-
nə gö rə ma raq la iz lə nil di. 

Ki no re jis sor El dar Məm mə-
do vun ek ran laş dır dı ğı “Əbə di 
dost luq və qar daş lıq” sə nəd li 
fi l mi Öz bə kis tan la Azər bay ca-
nın dost luq mü na si bət lə rin dən, 
iki öl kə ara sın da si ya si, mə də ni 
əla qə lər dən bəhs edir. 

“Maq sud Şeyx za də” bə-
dii-sə nəd li ek ran əsə rin də isə 
mil liy yət cə azər bay can lı olan 
Öz bə kis tan şairi, ye ni öz bək 
ədə biy ya tı nın əsa sı nı qo yan-
lar dan bi ri, dün ya klas sik lə ri nin 
əsər lə ri ni öz bək di li nə tər cü mə 
edən ədə biy yat şü nas alim Maq-
sud Şeyx za də nin keş mə keş-
li ömür yo lun dan söh bət açı lır. 
Onun hə yat və ya ra dı cı lı ğı ma-
raq lı re jis sor trak tov ka sın da (qu-
ru luş çu re jis sor və sse na ri müəl-
li fi  Nu ril la Nar zul la yev), ope ra tor 
(Mü zəff  ər Yu su pov) işin də diq-
qə tə çat dı rı lır. Maq sud Şeyx-
za də nin bioq ra fi  ya sı, mə ra mı, 
hə yat möv qe yi ek ran da söz lə 
təs vi rin sin te zin də (mon taj re-
jis so ru Na jot Qa sı mov) ori ji nal, 
ma raq lı kadr lar la təq dim olu nur. 
Bu da ki no bi li ci lə ri nin (re jis sor-
ope ra tor-mon taj) möv zu ya bö-
yük diq qət lə ya naş ma sın dan, 
şairin əziz xa ti rə si ni qəlb lər də, 
dü şün cə lər də əbə di ləş dir mək 
is tə yin dən xə bər ve rir.

Bir söz lə, Öz bə kis tan fi lm lə ri nə 
üç gün lük ba xış za ma nı ki no se-
vər lər ak tual, dü şün dü rü cü, va-
cib möv zu la rı iz lə mək lə qar daş 
res pub li ka nın ki ne ma toq raf çı la rı 
ilə bir lik də sə nət bay ra mı əh val-
ru hiy yə si ni ya şa mış ol du lar.

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Özbək kinosuna üçgünlük baxış

De kab rın 14-də Ba kı Döv lət 
Uni ver si te ti nin (BDU) Şərq-
şü nas lıq fa kül tə si nin 100 
il lik yu bi le yi nə həsr olun muş 
“Azər bay can şərq şü nas lı ğı 
Şərq-Qərb el mi-mə də ni və 
ic ti mai-si ya si dialo qu kon teks-
tin də” möv zu sun da bey nəl-
xalq el mi konf rans ke çi ri lib. 

Konf ran sın açı lı şın da çı-
xış edən rek tor El çin Ba ba yev 
Şərq şü nas lıq fa kül tə si nin 100 il-
lik yu bi le yi nin öl kə nin ilk ali təh-
sil oca ğı olan BDU üçün əla mət-
dar ol du ğu nu bil di rib. Qeyd edib 
ki, fa kül tə nin el mi ba za sı nın for-
ma laş ma sın da Sankt-Pe ter burq 
və Ka zan uni ver si tet lə ri nin alim-
lə ri nin xü su si xid mət lə ri olub. 
Bu sı ra da keç miş SS Rİ Elm lər 
Aka de mi ya sı nın aka de mik lə ri 
Ni ko lay Marr, İvan Meş şa ni nov, 
gör kəm li şərq şü nas alim Va si li 
Bar told, şərq şü nas – tür ko loq lar 
Alek sandr Sa moy lo viç, Ni ko lay 
Aş ma rin, Anas ta si Ro maş ke viç 
və Əziz Qu bay du li nin ad la rı çə-
ki lə bi lər. Bu gör kəm li alim lə rin 
ye tir mə lə ri Azər bay can şərq şü-
nas lı ğı nı in ki şaf et di rib lər.

Rek tor diq qə tə çat dı rıb ki, ha-
zır da fa kül tə də ərəb, türk, fars 

dil lə ri və ədə biy yat la rı ilə ya na-
şı, ib ri, ur du, Çin, ya pon, Ko re ya 
dil lə ri də təd ris olu nur. Fa kül tə-
nin mə zun la rı ara sın da pe şə kar 
tər cü mə çi lər, sə riş tə li dip lo mat-
lar, nü fuz lu ic ti mai-si ya si xa dim-
lə rin sa yı ki fa yət qə dər dir.

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 çı xış edə rək 

Şərq şü nas lıq fa kül tə si nin ye tir-
mə lə ri nin ümum türk bir li yi nə ver-
dik lə ri töh fə dən söz açıb, fon dun 
fəaliy yə ti haq qın da da nı şıb.

Şərq şü nas lıq fa kül tə si nin de-
ka nı Ay dan Xən dan fa kül tə nin 
100 il lik ta ri xin dən bəhs edib, 
yu bi le yə həsr olu nan konf ran sa 
300-ə ya xın mə ru zə-te zi sin təq-
dim olun du ğu nu diq qə tə çat dı rıb.

Təd bir də da ha son ra Ni za mi 
Gən cə vi adı na Mil li Azər bay-
can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin baş 
di rek to ru aka de mik  Ra fael Hü-
sey nov, BDU-nun Türk fi  lo lo-
gi ya sı ka fed ra sı nın pro fes so ru 
Ja lə Əli ye va, Ni za mi Gən cə vi 
adı na Daş kənd Döv lət Pe da-
qo ji Uni ver si te ti nin rek to ru Ab-
dul qa for Kir giz ba yev, An ka ra 
Uni ver si te ti nin el mi iş lər üz rə 
pro rek to ru Mus ta fa Fə nər, Daş-
kənd Döv lət Şərq şü nas lıq Uni-
ver si te ti nin pro rek to ru Avaz bek 
Va hi dov, Var şa va Uni ver si te ti 
Şərq şü nas lıq fa kül tə si nin de-
ka nı pro fes sor Pyotr Ta ra ka və 
baş qa la rı çı xış edib lər.

Tür ki yə, Öz bə kis tan, Qa za-
xıs tan, Qır ğı zıs tan, Türk mə nis-
tan, Pa kis tan, İraq, Pol şa, Ma-
ca rıs tan dan da təd qi qat çı la rın 
qa tıl dı ğı bey nəl xalq el mi konf-
rans işi ni böl mə ic las la rı ilə da-
vam et di rib.

Azərbaycan şərqşünaslığı
Şərq-Qərb dialoqu kontekstində 

BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin 100 illiyi

Bu muzeydə 300-dən çox növdə minerallar toplanıb

Azər  bay  can Döv  lət Neft 
və Sə  na  ye Uni  ver  si  te -
tin  də (ADN  SU) zən  gin 
mi  ne  ral eks  po  nat  la  rın 

top  lan  dı  ğı mu  zey fəaliy  yət 
gös  tə  rir. Mi  ne  ra  lo  gi  ya mu -
ze  yin  də 56 öl  kə  dən 300-
dən çox növ  də 6600-dək 
mi  ne  ral nü  mu  nə  si nü  ma  yiş 
et  di  ri  lir. On  la  rın ək  sə  riy  yə  ti 
na  dir mi  ne  ral  lar  dır.

Mu  ze  yin di  rek  to  ru, ADN  SU-
nun Fay  da  lı qa  zın  tı ya  taq  la  rı  nın 
geolo  gi  ya  sı və iş  lən  mə  si ka  fed -
ra  sı  nın do  sen  ti Ağa  meh  di Ağa -
yev bil  di  rib ki, mi  ne  ral nü  mu  nə  lə -
ri  nin xey  li his  sə  si Azər  bay  ca  nın 
böl  gə  lə  rin  də olan ya  taq  lar  dan 
gö  tü  rü  lüb. Qa  ra  bağ böl  gə  sin  də 
zən  gin mi  ne  ral ya  taq  la  rı möv -

cud  dur. Hə  min ya  taq  lar  dan gö -
tü  rü  lən mi  ne  ral nü  mu  nə  lə  ri  nin 
tər  ki  bi ol  duq  ca zən  gin  dir.

Mu  zey  də mi  ne  ral nü  mu  nə -
lə  ri  nin adı, kim  yə  vi tər  ki  bi və 
ya  ta  ğı qeyd edi  lib və ka  ta  lo  qu 
ha  zır  la  nıb. Bu  ra  da tər  ki  bin  də 
qı  zıl, gü  müş və di  gər na  dir ma -

te  rial  lar  la zən  gin olan mi  ne  ral 
nü  mu  nə  lə  ri də top  la  nıb. Mu  zey 
Uk  ray  na, Ru  si  ya, Tür  ki  yə, Or  ta 
Asi  ya öl  kə  lə  ri  nin el  mi qu  rum  la  rı 
ilə əmək  daş  lıq edir. Hə  min öl -
kə  lər  dən müx  tə  lif növ  də mi  ne -
ral nü  mu  nə  lə  ri gə  ti  ri  lir və təd  qiq 
olu  nur. 

Uni  ver  si  te  tin alim və tə  lə  bə  lə  ri 
öz el  mi təd  qi  qat  la  rın  da mu  ze  yin 
im  kan  la  rın  dan is  ti  fa  də edir  lər. Uni -
ver  si  te  tə gə  lən xa  ri  ci öl  kə alim  lə -
ri, təd  qi  qat  çı  la r, di  gər qo  naq  lar da 
mu  ze  yi zi  ya  rət edə  rək bu  ra  da nü -
ma  yiş et  di  ri  lən mi  ne  ral nü  mu  nə  lə -
ri, on  la  rın tər  ki  bi ilə ma  raq  la  nır  lar.
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
97 il əv vəl...

18 de kabr 1925-ci il də Mosk va da Ümu mit ti faq Kom mu nist (bol
şeviklər) Partiyasının 14-cü – “Sənayeləşmə qurultayı” başlanıb.
Sovethökumətiölkədəkütləvisənayeləşməkursunuelanedib.

76 il əv vəl...
17 de kabr 1946-cı il dəCənubiAzərbaycandaSeyidCəfərPişə-

vərininrəhbərliyiiləqurulmuşMilliHökumətidevirənİransilahlıqüv-
vələriTəbriz,Ərdəbil,Urmiya,Mərəndvədigərşəhərlərdəkütləvi
həbsvəqırğınlarhəyatakeçiriblər.Millihərəkatfəallarınadivantu-
tuldu,yüzlərləinsanhəlakoldu,minlərləgüneylisoydaşımızdidər-
gindüşdü.CənubiAzərbaycantürklərininmühacirtəşkilatları17de-
kabrı“GüneyAzərbaycandamillisoyqırımıgünü”kimiqeydedirlər.

68 il əv vəl...
19 de kabr 1954-

cü il də Parisdə
Avropa Şurası öl-
kələrinin hökumət
başçılarıtərəfindən
“Avropa mədəniy-
yət Konvensiya-
sı” imzalanıb. Bu,
Avropada inteqra-
siya proseslərinə
təkanverən ilk sə-
nədlərdən biridir.
Konvensiya üzv
ölkələrinparlamentlərindəratifikasiyadansonra5may1955-ciildə
qüvvəyəmindi.

36 il əv vəl...
16 de kabr 1986-cı il dəQazaxıstandasiyasisəciyyəli ilkkütləvi

antisovetçıxışıolub.MoskvatərəfindənQazaxıstanKPMK-nınbi-
rincikatibivəzifəsinərusQ.KolbinintəyinedilməsipaytaxtAlmatıda
tələbələrin kütləvi aksiyasını doğurub.Aksiyalar üç gün sürüb və
hərbiqüvvətətbiqiiləyatırılıb.Qazaxıstanmüstəqilliyinielanedən-
dənsonra16dekabrMilliDirçəlişGünükimiqeydedilir.

33 il əv vəl...
16 de kabr 1989-cu il dəRumıniyanınmacarlaryaşayanTimişoare

şəhərində Nikolae Çauşeskunun kommunist diktaturasına üsyan
başlanıb.Etirazçıxışlarıtezlikləbütünölkəniəhatəetdi.ŞərqiAvro-
padakı“məxməriinqilab”lardanfərqliolaraq,Rumıniyainqilabıqanlı
toqquşmalarlamüşayiətolundu.Çauşeskuetirazlarıyatırmaqüçün
qoşunhissələrigöndərdi,yüzlərlə insanhəlakoldu.Lakin inqilabı
yatırmaqmümkünolmadı vəbirhəftə içindəÇauşesku rejimi sü-
qutetdi.25dekabrdao,həyatyoldaşıYeleneÇauşeskuiləbirlikdə
edam edil di.

31 il əv vəl...
16 de kabr 1991-ci il dəNaxçıvanMuxtarRespublikasıAliMəcli-

sininHeydərƏliyevinsədrliyiiləkeçəniclasında31dekabrındünya
azərbaycanlılarınınhəmrəylikbayramıkimiqeydolunmasıbarədə
qərar qəbul edilib.AliMəclis bununla bağlı qanunvericilik aktının
qəbulolunmasıüçünAzərbaycanAliSovetinəmüraciətedib.De-
kabrın 25-də parlament 31 dekabrın “Dünya azərbaycanlılarının
həmrəyliyigünü”elanolunmasıbarədəqanunqəbuletdi.

19 de kabr 1991-ci il dəAzərbaycanlaErmənistanarasındadə-
miryolu nəqliyyatı tamamilə dayandırılıb.Azərbaycan buməcburi
addımıErmənistan tərəfinMehri rayonuərazisindəqatarlaramü-
təmadihücumlarınacavabolaraqatmışdı.Bakı-Naxçıvanmarşrutu
iləhərəkətedənqatarlarabasqınlar1989-cuildəbaşlamışvədə-
miryolundahərəkətdəfələrləkəsilmişdi.

25 il əv vəl...
18 de kabr 1997-

ci il də Prezident
Heydər Əliyev
“1948-1953-cü il-
lərdə azərbaycan-
lıların Ermənistan
SSR ərazisindəki
tarixi-etnik torpaq-
larından kütləvi sü-
rətdə deportasiyası
haqqında” fərman
imzalayıb.Fərman-
da 100minə yaxın
azərbaycanlınınata-babayurdlarındandeportasiyasınadairSSRİNa-
zirlərSovetinin1947-ciil23dekabrvə1948-ciil10marttarixliqərarla-
rınasiyasiqiymətverilir,budeportasiyaaktlarınınXIXəsrinəvvəlindən
başlayaraqazərbaycanlılaraqarşıhəyatakeçirilmiştəqibvəsoyqırımı
siyasətinintərkibhissəsiolduğuvurğulanırdı.

19 il əv vəl...
15 de kabr 2003-cü il dəAzərbaycanxalqıHeydərƏliyevləvidala-

şıb.DəfnmərasimindəTürkiyə,Rusiya,Qazaxıstan,Ukraynaprezi-
dentləri,Gürcüstanındövlətrəhbərliyi,digərölkələrdənnümayəndə
heyətləriiştirakedib.HeydərƏliyevFəxrixiyabandadəfnolunub.

17 il əv vəl...
16 de kabr 2005-ci il dəPrezidentİlhamƏliyevinmüvafiqsərən-

camları iləAzərbaycanRespublikasınınFövqəladəHallarNazirliyi
vəMüdafiəSənayesiNazirliyiyaradılıb.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Baydendən yeni bəd xəbər: 
“Bu, şübhəsiz ki, olacaq...”

ABŞ Pre zi den ti Co zef Bay den bə şə riy yə tin növ bə ti 
pan de mi ya ilə üz lə şə cə yi ba rə də xə bər dar lıq edib.

Bayden Vaşinqtonda keçirilən ABŞ-Afrika sammi-
tindəçıxışızamanıdeyib:“COVID-19-unyayılmasıilə
mübarizə aparsaq belə, biz daha güclü səhiyyə sis-
temləri və institutları qurmağa və səhiyyə xidmətinə
universalçıxışıtəminetməküçünsəylərigücləndirmə-
yədavamedirik”.
Oqeydedibki,hakimiyyətbütünbunlarıyenipan-

demiyayahazırlaşmaqüçünedir.“Bu,şübhəsizki,ola-
caq”,–deyəBaydenvurğulayıb.
Bir qədər əvvəl “Microsoft”un yaradıcısı Bill Qeyts

bəşəriyyətiyaxın20ildə50faizehtimallayenipande-
miyalarıngözlədiyinibildrimişdi.
Bu arada Dünya Səhiyyə Təşkilatı (DST) həftəlik

epidemiolojibülletenindəCOVID-19-ayoluxmadaye-
nidən artım tendensiyası olduğunu diqqətə çatdırıb.
Ötən həftə ərzində dünyadaCOVID-19-a yoluxma2
faiz(3,3milyonnəfər),koranoviruslabağlıölümhalları
isə10faiz(9,7minəyaxın)artıb.
Qeydedəkki,2020-ci ilinmartındanetibarənpan-

demiyadövründədünyada650milyondançoxkorona-
virusayoluxmavə6,6milyonayaxınölümhalıqeydə
alınıb.
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I Dün ya mü ha ri bə sin də Tür ki yə (Os man lı) 
Or du su nun şan lı ta rix yaz dı ğı 1915-ci il  Ça-
naq qa la dö yüş lə rin də şə hid olan Azər bay-
can əs gər lə ri nin xa ti rə si nə abi də ucal dı la-
caq.  De kab rın 14-də Ça naq qa la şə hə rin də 
abi də nin tə məl qoy ma mə ra si mi ke çi ri lib.

MərasimdəAzərbaycanınTürkiyədəkisə-
firi RəşadMəmmədov, Çanaqqala valisi İl-
hamiAktaş,Azərbaycan-Türkiyəparlament-
lərarası dostluq qrupunun rəhbəri Əhliman
Əmiraslanov,ÇanaqqalaDöyüşləriGelibolu
TarixiBölgəBaşİdarəsininrəisiİsmayılKaş-
demir,digərrəsmislərivəictimaiyyətnüma-
yəndələriiştirakediblər.
Mərasim iki ölkə şəhidlərinin xatirəsinin

anılması,Azərbaycan vəTürkiyəninDövlət
himnlərininsəsləndirilməsiiləbaşlayıb.
Səfir Rəşad Məmmədov açılış nitqində

Çanaqqalanınmüqəddəs bir yer olduğunu,
107iləvvəlazərbaycanlılarınbutorpaqlarda
özqardaşlarıiləbirlikdədüşmənəqarşıdö-
yüşərəkşəhidolduqlarınıbildirib.Qeydedib
ki,AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevintap-
şırığı ilə inşaolunacaqbuabidəqəhrəman
Azərbaycan övladlarının xatirəsini uğrunda
canverdikləritorpaqlardaəbədiləşdirəcək.
İsmayılKaşdemir çıxışındaÇanaqqalada

ucaldılacaq  abidənin Azərbaycan-Türkiyə
birliyininönəmli simvollarındanbiri olacağı-
nı vurğulayıb. Bildirilib ki, tarixi qoruq olan
ÇanaqqalaDöyüşləriGeliboluTarixiBölgə-

sindəabidəüçünümumilikdə2minkvadrat-
metrəyaxınəraziayrılıb.
Çıxışlarınardıncaəlamətdargününxatirəsi-

nə hazırlanmışməktub səfir RəşadMəmmə-
dov,vali İlhamiAktaşvəİsmayılKaşdemir tə-
rəfindənimzalanıbvəxüsusikapsuldaabidənin
təməlinəyerləşdirilib.Abidənintəməliqoyulub.
Qeydedəkki,24aprel2015-ciildəÇanaq-

qaladöyüşlərinin100-cüildönümümünasibə-
tiləkeçirilmiş tədbirdə iştirakedənPrezident
İlhamƏliyevbudöyüşlərdəşəhidolmuşazər-
baycanlılarınxatirəsininÇanaqqalaŞəhidliyi

Kompleksindəəbədiləşdirilməsinədairmüva-
fiqdövlətqurumlarınagöstərişvermişdi.
Heykəltəraş Tural Rzaquliyevin hazırladığı

layihəyəəsasən,milliornamentlərinəksoluna-
cağı180x190smölçülübürüncbarelyefdəçiyin-
çiyinəvuruşanAzərbaycanvəTürkiyəəsgərləri
təsvir ediləcək. Barelyef 3 metr yüksəklikdəki
postamentüzərinəyerləşdiriləcəkvəabidəonu
tamamlayacaq sütunla birlikdə ümumilikdə 13
metrhündürlükdəolacaq.

MehparəSultanova 
Ankara

Çanaqqalada Azərbaycan əsgərlərinin 
xatirəsinə abidə ucaldılacaq

Artıq dünyanın ən varlı adamı deyil 
Cəmi 178 milyard dolları var

İlon Mask  elekt rik li 
av to mo bil şir kə ti 
“Tes la”da kı səhm-
lə ri nin də yə ri nin 
kəs kin azal ma sın-
dan son ra ar tıq 
dün ya nın ən var lı 
ada mı de yil.

“Forbes” və
“Bloomberg”in he-
sabatına görə, lüks
məhsullar şirkə-
ti olan LVMH-nın baş icraçı direktoru
fransızBernarArno(BernardArnault)
Maskı geridəqoyub.Mask “Tesla”nın
baş icraçı direktoru və təxminən 14
faizsəhmpayınasahibdir.O,oktyabr
ayında “Twitter” sosial şəbəkəsini 44
milyard dollara satın alıb. “Forbes”ə
görə,İlonMaskhazırdatəxminən178
milyarddollar,BernarArnoisə188mil-
yarddollarsərvətəmalikdir.
Bu arada İlon Maskın “Tesla”dakı

payınınbirhissəsinitəxminən3,6mil-

yarddollarasatdığıbildirilir.Məlumata
görə, dekabrın 12-dən 14-dək Mask
22milyonsəhmsatıb.Qiymət1səhm
üçün156-176dollararasındadəyişib.
Noyabrın əvvəlindən birjada “Tes-

la”nın qiymətli kağızlarının qiyməti
əhəmiyyətlidərəcədəazalıb-1səhm
üçün227dollardan156dollaradüşüb.
İnvestorlar ehtiyat edirlər ki, “Twitter”i
alandan sonra Mask elektromobillər
sahəsində biznesə kifayət qədər diq-
qətyetirmir.

Serbiya ilə diplomatik münasibətlərin 
25 illiyi Belqradda qeyd edilib

Ser bi ya nın pay tax tı Belq rad şə-
hə rin də Azər bay can Res pub-
li ka sı və Ser bi ya Res pub li ka sı 
ara sın da dip lo ma tik mü na si-
bət lə rin qu rul ma sı nın 25 il li yi nə 
həsr olun muş kon sert ke çi ri lib. 
Kon sert “Mad le nianum” ope ra 
teat rın da təş kil olu nub.

Azərbaycanın Serbiyadakı sə-
firiKamilXasiyevçıxışedərəkiki
ölkəarasındamünasibətlərinbü-
tün sahələr üzrə inkişaf etdiyini
bildirib. Qeyd edib ki, suverenli-
yəvəərazibütövlüyünəqarşılıqlı
hörmətvədəstək ikiölkəarasın-
dastratejitərəfdaşlığıntəməlprin-
sipini təşkil edir. Serbiya Avropa
qitəsindəAzərbaycanın ən yaxın
tərəfdaşlarından biridir. Azərbay-
canPrezidentiİlhamƏliyevinno-
yabrayındaSerbiyaya rəsmisə-
fəri ikitərəfimünasibətlərinbütün
sahələrdə inkişafına böyük töhfə
verib, mədəni əlaqələr yüksələn
xətlə inkişaf edir. Səfir ölkələri-
miz arasında vizasız gediş-gəliş
haqqındasazişintezlikləqüvvəyə
minməsininturizmivəişgüzarəla-
qələrigücləndirəcəyinivurğulayıb.

Serbiya xarici işlər nazirinin
müavini Vladimir Mariç ölkələri-
mizarasındastrateji tərəfdaşlıq-
dan qürur duyduqlarını bildirib.
Vurğulayıbki,AzərbaycanPrezi-
dentininbirneçəhəftəəvvəlSer-
biyayarəsmisəfəribuilinənmü-
hümikitərəfisəfərlərindənbiridir.
Busəfərçərçivəsindəyeddiikitə-
rəfi saziş, Serbiya və Azərbay-
canarasındaStratejiTərəfdaşlıq
Şurasının yaradılması haqqında
memorandumimzalanıb.

Konsertdə Müslüm Maqoma-
yev adına Azərbaycan Dövlət
Akademik Filarmoniyasının və
FikrətƏmirovadınaAzərbaycan
DövlətMahnıvəRəqsAnsamb-
lının solistləri –Əməkdar artist-
lərElnurSüleymanovvəGünel
Allahyarova, beynəlxalq müsa-
biqələr laureatı pianoçu Fəqan
Həsənliçıxışediblər.
Konsertdə Serbiyanın məş-

hur vokalçısı, Belqrad Milli
OperasıTeatrınınbədii rəhbəri

Jasmina Trumbetaş, skripkaçı
MarkoYosifoski,pianoçuMina
Ristiç və dirijor DzordzeStan-
koviçinidarəsiilə“BRASBelq-
rad”musiqiansamblıdaiştirak
edib.
Səhnə fonundaAzərbaycanın

mədəni irsi, Qarabağın, Şuşa-
nın, paytaxt Bakının fotogörün-
tülərinin nümayişi qonaqların
marağınasəbəbolub.ElnurSü-
leymanovvəGünelAllahyarova-
nınifasında“Uzundərə”və“Naz
eləmə” rəqsləri alqışla qarşıla-
nıb, xüsusilə G.Allahyarovanın
təqdimatında“Sarıgəlin”rəqsini
tədbir iştirakçılarıheyranlıqla iz-
ləyiblər.
Tədbirdə Serbiyanın rəsmi-

ləri, deputatlar, elm, incəsənət
xadimləri, diplomatik korpu-
sun nümayəndələri, Belqradda
fəaliyyət göstərən Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzi, Serbiya-
Azərbaycan Ticarət Palatası və
Serbiya-AzərbaycanDostluqCə-
miyyətinin rəhbərləri və üzvləri,
Serbiyada yaşayan, çalışan və
təhsil alan həmvətənlərimiz işti-
rakediblər.

Mühafizəkar ingilislər bəyənmirlər
Ailə si haq qın da se rial şah za də Har ri nin 

po pul yar lı ğı nı mi ni mu ma en di rib

Bri ta ni ya şah za də si Har ri nin po-
pul yar lı ğı onun özü, hə yat yol da şı 
Me qan Markl və uşaq la rı haq qın da 
sə nəd li se rialın ya yım lan ma sın dan 

son ra mi ni mu ma enib. 

“TheDailyTelegraph”qəzeti yerli şirkətlər-
dənbirinin keçirdiyi sorğununnəticələrinə is-
tinadlayazırki, rəyisoruşulanların59faizi III
Karlınkiçikoğlunamənfi,33faizi isəmüsbət
münasibətbəsləyir.MeqanMarklamünasibət
isə64faizmənfi,25faizmüsbətolub.
Qeydedəkki,hazırdaABŞ-dayaşayancütlük

məhkəmələrdən başı açılmayan (o cümlədən
təcavüz ittihamı ilə) şahzadə Endryu (III Kar-
lınkiçikqardaşı) istisnaolmaqla,Britaniyakral
ailəsininənazpopulyarüzvləridir.Krallığınən
məşhurlarıisəHarrininböyükqardaşıUelsşah-
zadəsiVilyamvəonunhəyatyoldaşışahzadə
Ketrindir.Respondentlərinmüvafiqolaraq77və
72faizionlaramüsbətmünasibətbəsləyir.

Mühafizəkar ingilislərin Sasseks hersoqu
Harriyəvəxanımınamünasibətləridekabrın
8-dəonlarınhəyatıhaqqındaserialınbirinci
hissəsinin“Netfix”videoservisindəpremye-
rasından sonra yaranıb. Britaniya mediası
cütlüyün tanışlığından və dərisinin rənginə
görə krallıqdaMeqanMarklın üzləşdiyi çə-
tinliklərdənbəhsedənsənədlifilm layihəsi-
nin ilküçseriyasını tənqidedib. “TheDaily
Telegraph”ın kral ailəsinə yaxın mənbəyə
istinadla yazdığına görə, filmdə Birləşmiş
Krallığın“Britaniyaimperiyası2.0”iləmüqa-
yisəedilməsiölkəvəmonarxiyaüçüntəhqi-
redicidir.

V.Kamal
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