
Bir ay bun dan əv vəl Pre zi dent Vu çi-
çin də və ti ilə mən Ser bi ya da rəs mi 
sə fər də ol mu şam. Şa dam ki, əziz 
dos tum mə nim də və ti mi qə bul edib 

və bir ay keç mə dən Ba kı ya sə fər edib. Bu 
onu gös tə rir ki, əla qə lə ri mi zin di na mi ka-
sı, doğ ru dan da, çox müs bət dir. Bu ay 
ər zin də bi zim mü va fiq st ruk tur la rın rəh-
bər lə ri bir-bi ri ilə tə mas da ol muş lar və bu 
tə mas lar da vam edir. Bir söz lə, biz is tə yi-
rik ki, bun dan son ra da iki tə rəf li əla qə lər 
sü rət lə in ki şaf et sin və qə bul edil miş 
qə rar lar vaxt itir mə dən ic ra olun sun.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri de kab-
rın 21-də Ba kı da Ser bi ya Pre zi den ti Alek-
san dar Vu çiç ilə gö rüş dən son ra mət buata 
bə ya na tın da de yib.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, Ser bi ya və 
Azər bay can st ra te ji tə rəf daş dır lar, st ra te ji 
tə rəf daş lı ğa dair bir ne çə sə nəd im za la nıb. 
Be lə gö zəl st ra te ji tə rəf daş lıq mü na si bət lə-
rin dən və ey ni za man da, şəx si dost luq mü-
na si bət lə ri miz dən is ti fa də edə rək, əl bət tə, biz 
ümid edi rik ki, bü tün sa hə lər də bu nun nə ti cə-
si ola caq. Xü su si lə nə zə rə al saq ki, Azər bay-
can və Ser bi ya əra zi lə rin dən bey nəl xalq nəq-
liy yat dəh liz lə ri ke çir, bu ra da da uz laş ma və 
bağ lan tı nın ya ra dıl ma sı üçün bi zim mü va fi q 
qu rum lar fəal iş lə mə li dir. Ener ge ti ka sek to ru 
əmək daş lı ğı mı zın bir his sə si dir: “Azər bay ca-
nın tə bii re surs la rı ar tıq müx tə lif is ti qa mət lər 
üz rə ix rac edi lir, həm çi nin Av ro pa qi tə si nə, 
o cüm lə dən Ser bi ya ya qon şu olan öl kə lə rə. 

Həm tə bii qaz, həm elekt rik ener ji si ilə əla qə-
dar əmək daş lıq üçün im kan lar var, mü va fi q 
da nı şıq lar apa rıl mış dır. Gə lən il dən baş la-
ya raq Azər bay ca nın elekt rik ener ji si nin Ser-
bi ya ya ix rac edil mə si üçün əmi nəm ki, əmə li 
ad dım lar atı la caq dır.

Onu da bil dir mə li yəm ki, dörd gün bun dan 
əv vəl Azər bay ca nın elekt rik ener ji si nin Av ro-
pa ya çat dı rıl ma sı üçün mü va fi q sa ziş im za-
lan mış dır. Qa ra də ni zin di bi ilə çə ki lə cək ka-
bel Azər bay ca nı bu sa hə də də Av ro pa üçün 
önəm li təc hi zat çı ki mi təs diq lə yə cək. Bü tün 
bun lar ye ni im kan lar, ye ni üfüq lər açır və biz 
bu sa hə də, əl bət tə ki, iki tə rəfl  i for mat da və 
çox tə rəfl  i for mat da əmək daş lıq edə cə yik”.

Pre zi dent İl ham Əli yev qeyd edib ki, iki 
öl kə də mü da fi ə sə na ye si sa hə sin də də po-
ten sial var və bu po ten sialın bir ləş di ril mə si 
üçün prak ti ki ad dım la rın atıl ma sı göz lə ni lir.

“Bir söz lə, iki tə rəfl  i əla qə lə rə bir da ha nə-
zər sa lar kən gö rü rük ki, bü tün sa hə lər də bu 
əla qə lər dost luq və qar şı lıq lı an laş ma üzə-
rin də qu rul muş dur. Əmi nəm ki, biz gə lən ili 
də bu ab-ha va şə raitin də ke çi rə cə yik. Çün ki 
bu il iki tə rəfl  i əla qə lə ri miz üçün çox uğur lu 
olub”, – de yə İl ham Əli yev bil di rib.

Ser bi ya Pre zi den ti hər də fə Ba kı ya gə-
lən də bö yük tə rəq qi nin şa hi di ol du ğu nu de-
yib.
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“Atabəylər: Şəmsəddin Eldəniz” serialının 
musiqi tərtibatı üçün
müsabiqə elan olunur 
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səh. 8

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

Müasir dünyada yalnız neft və qazla tərəqqi olmur
“Prezident Əliyev Azərbaycanın daha böyük təbii ehtiyatlara malik ölkələrdən fərqini göstərə bildi”

“Yeni adlar”da qanun və tar gecəsi

Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən bu ilin mart ayın dan hə ya-
ta ke çi ri lən “Ye ni ad lar” mu si qi la yi hə si da vam edir. İs te dad lı 
gənc lər bö yük səh nə lər də öl kə mi zin apa rı cı kol lek tiv lə ri nin 
mü şa yiətin də öz mə ha rət lə ri ni gös tə rir lər. 

səh. 3

Prezident İlham Əliyevi təbrik edirlər
De kab rın 24-ü Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin do ğum gü nü dür. Döv lət baş çı sı nın 61 ya şı ta mam 
olur. Bu mü na si bət lə müx tə lif öl kə lər dən Azər bay can Pre zi-
den ti nə təb rik mək tub la rı gə lir.

Çin Xalq Res pub li ka sı nın Səd ri Si Cin pin, Qa za xıs tan Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti Ka sım-Jo mart To ka yev, Be la rus Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti Alek sandr Lu ka şen ko, Ta ci kis tan Pre zi den ti Emo-
mə li Rəh mon, Mol do va Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Ma ya San du, 
Gür cüs ta nın Baş na zi ri İrak li Qa ri baş vi li, İor da ni ya nın Kra lı II 
Ab dul lah ibn Al Hü seyn, Öz bə kis tan Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
Şav kat Mir zi yo yev, Türk mə nis ta nın Pre zi den ti Sər dar Ber di mə-
həm mə dov, di gər döv lət və hö ku mət baş çı la rı İl ham Əli ye vi təb rik 
edir, ona ali döv lə ti fəaliy yə tin də da ha bö yük uğur lar, Azər bay can 
xal qı na əmin-aman lıq,  tə rəq qi və fi  ra van lıq ar zu la yır lar.

Mədəniyyət naziri vəzifəsinin müvəqqəti 
icrası Adil Kərimliyə həvalə edilib

Pre zi dent İl ham Əli yev de kab rın 22-də Anar Qa bil oğ lu Kə ri-
mo vun Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri və zi fə-
sin dən azad edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

Döv lət baş çı sı nın di gər sə rən ca mı ilə Adil Qa bil oğ lu Kə rim li 
mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni tə yin edi lib. Mə də niy yət na-
zi ri tə yin olu na na dək hə min və zi fə nin mü vəq qə ti ic ra sı na zi rin bi-
rin ci müavi ni Adil Kə rim li yə hə va lə edi lib.

Adil Kə rim li bu tə yi na ta dək Hey dər Əli yev Mər kə zi nin di rek to-
ru nun bi rin ci müavi ni və zi fə sin də ça lı şıb.

səh. 2

Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli 
nümayəndəliyi təsis olunub 

Nax çı van Mux tar Res pub li ka sın da Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin Sə la hiy yət li Nü ma yən də li yi tə sis edi lib. Pre zi dent 
İl ham Əli yev de kab rın 22-də bu nun la bağ lı fər man im za la yıb.

Fər man la “Nax çı van Mux tar Res pub li ka sın da Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin sə la hiy yət li nü ma yən də li yi haq qın da 
Əsas na mə” də təs diq edi lib.

Fər ma na əsa sən, Nax çı van Mux tar Res pub li ka sın da Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin Sə la hiy yət li Nü ma yən də li yi nə 
döv lət baş çı sı tə rə fi n dən və zi fə yə tə yin və və zi fə dən azad edi lən 
və bir ba şa ona ta be olan Nax çı van Mux tar Res pub li ka sın da Pre-
zi den tin sə la hiy yət li nü ma yən də si rəh bər lik edir.

Sə la hiy yət li nü ma yən də Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı nın 
əra zi sin də Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ni təm sil edən 
və zi fə li şəxs dir və Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin müəy-
yən et di yi sə la hiy yət lə ri hə ya ta ke çi rir.

davamı səh. 2-də

Ankarada “Vətən müharibəsi tarixi. 
Şəxsiyyət faktoru” kitabının təqdimatı 

Azər bay ca nın Tür ki yə də ki Sə fir li yi, 
Tür ki yə nin Mil li Mü da fiə Na zir li yi və 
Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə Tür ki yə Pre zi dent 
Ad mi nist ra si ya sı nın Mil lət Ki tab xa-
na sın da “Və tən mü ha ri bə si ta ri xi. 
Şəx siy yət fak to ru” ki ta bı nın təq di mat 
mə ra si mi ke çi ri lib.

Mə ra sim də iki ölkənin mü da fi ə na-
zir lə ri, sə fi r lər, mil lət və kil lə ri, alim lər, 
qar daş öl kə də ya şa yan və ça lı şan 
azər bay can lı lar iş ti rak edib lər.

səh. 2

AİHM Laçın dəhlizi ilə bağlı 
Bakının zəmanətini təsdiq edib

De kab rın 21-də Av ro pa İn san Hü quq la rı 
Məh kə mə si (AİHM) La çın yo lu ilə bağ lı 
“Er mə nis tan Azər bay ca na qar şı” (№ 4) 
işin də mü vəq qə ti təd bir lər haq qın da 

qə rar qə bul edib.

Azər bay can Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin qə ra ra 
dair şər hin də bil di ri lir ki, AİHM-in qə ra rı Üç tə rəf-
li Bə ya na ta uy ğun ola raq, xü su si lə “La çın dəh li-
zi ilə hər iki is ti qa mət də hə rə kət edən şəxs lə rin, 
nəq liy yat va si tə lə ri nin və yük lə rin təh lü kə siz li yi” 
ilə bağ lı Azər bay can tə rə fi n dən ve ri lən zə ma-
nət lə ri təs diq edir.

AİHM-in qə ra rı, həm çi nin Ru si ya sülh mə-
ram lı kon tin gen ti tə rə fi n dən yol bo yu nəq liy-
ya tın tən zim lən mə si üz rə öh də lik lə rin ye ri nə 
ye ti ril mə si, o cüm lə dən hu ma ni tar və tib bi 
yar dım la rın keç mə si nə şə rait ya ra dıl ma sı sə-
bə bin dən “Azər bay can hö ku mə ti nin La çın 
dəh li zin də ki və ziy yə tə nə də rə cə də nə za rət 
et di yi nin mü ba hi sə li ol du ğu nu və ay dın ol ma-
dı ğı nı” qeyd edir.

davamı səh. 2-də

Laçın-Xankəndi yolunda ekoloji aksiya 12-ci günündə
Ru si ya sülh mə ram lı la rı nın 
müv və qə ti nə za rə tin də 
olan Azər bay can əra zi-
lə rin də fay da lı ya taq la rın 
qa nun suz is tis ma rı na 
eti raz ola raq azər bay can lı 
ekoak ti vist lər və qeyri-hö-
ku mət təş ki lat la rı nın üzv lə ri 
tə rə fin dən Xan kən di-La çın 
yo lun da, Şu şa şə hə ri ya xın-
lı ğın da de kab rın 12-də baş-
la yan ak si ya da vam edir. 

De kab rın 22-də, dinc eti ra-
zın 11-ci gü nün də ekoak ti vist lə rin da ha 
bir qru pu ak si ya ya qo şu lub. On lar əv vəl cə 
ak si ya da xo şa gəl məz hal la rın baş ver mə-
mə si üçün zə ru ri təd bir lə rin gö rül mə si ilə 
bağ lı mə lu mat lan dı rı lıb. Ak si ya iş ti rak çı la rı 
bü tün la zı mi şə rait lə tə min olu nub lar.

Ak si ya iş ti rak çı la rı “Azər bay can oyaq-
dır, sər və ti nə da yaq dır!”, “Azər bay can 
va hid dir, sər və ti nə sa hib dir!”, “Eko lo ji ci-
na yə tə son!”, “Stop eko ter ror!” şüar la rı nı 
səs lən di rib lər.

Ax şam saat la rın da eti raz çı lar üzə rin də 
“Sa ve na tu re” ya zı lan ikin ci bö yük şa rı 
ha va ya qal dı rıb lar.

Gün ər zin də Ru si ya sülh mə ram lı la rı na 
məx sus da ha beş təc hi zat av to mo bi li əra-
zi dən ma neəsiz ke çib.

Xa tır la daq ki, bun dan əv vəl Er mə nis tan 
me diasın da eti raz çı la rın gu ya Xan kən di-
La çın yo lu nu bağ la ma la rı və təc hi zat ma-
şın la rı nı bu rax ma ma la rı ilə bağ lı hə qi qə tə 
uy ğun ol ma yan xə bər lər ya yıl mış dı.

“Rauf Hacıyev – 100” festivalında
elmi-yaradıcılıq diskussiyası

Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə gör-
kəm li bəs tə kar, ta nın mış ic ti mai xa dim, Azər bay can və SS Rİ-nin 
Xalq ar tis ti Rauf Ha cı ye vin (1922-1995) 100 il li yi mü na si bə ti lə 3-27 
de kabr ta ri x lə ri ni əha tə edən mu si qi fes ti va lı ke çi ri lir. 

Fes ti val çər çi və sin də de kab-
rın 22-də Azər bay can Mu si qi 
Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yin də 
el mi-ya ra dı cı lıq dis kus si ya sı ke-
çi ril di.

Təd bi ri mu ze yin di rek to ru 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si Al la 
Bay ra mo va aça raq gör kəm li sə-
nət ka rın mə də niy yət xə zi nə mi zə 
ver di yi töh fə lər dən da nış dı. Qeyd 
et di ki, yük sək fi  kir lər, nə cib duy-
ğu lar la ya şa yan Rauf Ha cı ye vin 
bən zər siz əsər lə rin də par laq mil li 
ko lo rit, hə ra rət, sə mi miy yət yük-
sək sə viy yə də hiss olu nur. 

Qeyd edil di ki, R.Ha cı yev həm də ötən əs rin 60-cı il lə rin dən baş la ya-
raq ic ti mai iş lər də də fəal ça lı şıb. O, M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın di rek to ru, Azər bay can SSR-in mə də niy yət na zi-
ri və zi fə lə rin də iş lə yib. Na zir iş lə di yi il lər də onun tə şəb bü sü ilə Azər bay-
can Döv lət Xor Ka pel la sı, Azər bay can Döv lət Rəqs An samb lı ki mi sə nət 
kol lek tiv lə ri ya ra dı lıb.

davamı səh. 3-də

“Əminəm ki, Şuşa da turistlərin
maraq mərkəzinə çevriləcək”

Əmi nəm ki, Şu şa da mə də niy yət, sə nət və di gər sa hə lər də 
tu rist lə rin ma raq mər kə zi nə çev ri lə cək.

Bu söz lə ri Tür ki yə nin Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə si nin 
baş qa nı Ali nur Ak taş “Mə də niy yət” qə ze ti nə açıq la ma sın da 
de yib. 

Bə lə diy yə baş qa nı bil di rib ki, 2022-ci il də “Türk dün ya sı nın 
mə də niy yət pay tax tı” ki mi çox say lı təd bir lə rə ev sa hib li yi edən 
Bur sa nın bu es ta fe ti 2023-cü il də Şu şa şə hə ri nə ötür mə sin-
dən qü rur his si ke çi rir: “Bur sa-2022” təd bir lə ri çər çi və sin də 
bu şə hə rə gə lən tu rist lə rin sa yı da ha da ar tıb. Türk dün ya sın-
dan gə lən tu rist lə rin Şu şa ya da axın edə cə yi nə ümid edi rəm. 
Bur sa da Türk dün ya sı ənə nə vi oyun la rı, Ni za mi Gən cə vi, 
Yu nus Əm rə ilə bağ lı proq ram lar, fərq li təd bir lər hə ya ta ke-
çir dik. Bu təd bir lər də Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la-
tı – TÜRK SOY-un da dəs tə yi ol du. Bu təd bir lər çər çi və sin də 
qar daş Azər bay can dan çox lu qo naq la rı mız gəl di...”.

Ali nur Ak taş Şu şa nın da “Türk dün ya sı nın mə də niy yət pay-
tax tı” ola raq rən ga rəng proq ram la rı, gö zəl mən zə rə si, ta ri xi, 
ənə nə lə ri ilə bə ra bər dün ya nın dörd bir tə rə fi n dən tu rist lə ri 
özü nə cəlb edə cə yi nə ümid et di yi ni bil di rib: “Biz də bu mə-
sə lə də öz təc rü bə mi zi bö lüş mə yə və ba car dı ğı mız dəs tə yi 
gös tər mə yə ha zı rıq. Bur sa Tür ki yə də tu rist lə rin ən çox gəl di-
yi şə hər lər dən bi ri dir, “mə də niy yət pay tax tı” ol duq dan son ra 
isə şə hə ri mi zə da ha da çox tu rist gəl mə yə baş la dı. Əmi nəm 
ki, Şu şa da tu rizm, mə də niy yət, sə nət və di gər möv zu lar da 
müx tə lif öl kə lər dən in san la rın ma raq mər kə zi nə çev ri lə cək”.
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AİHM Laçın dəhlizi ilə bağlı Bakının 
zəmanətini təsdiq edib

əvvəli səh. 1-də
“Dəfələrləmüxtəlifkütləviinformasiyavasi

tələrindəBeynəlxalqQırmızıXaçKomitəsinin
vəermənitəciliyardımmaşınlarınınLaçınyo
luiləsərbəstvətəhlükəsizkeçdiyinədairvi
deosübutlaryayımlanıb.Beləliklə,müvəqqəti
tədbirlər haqqında qərarda göstərildiyi kimi,
Ermənistanda tibbi müalicəyə ehtiyacı olan
ağırxəstələrintəhlükəsizkeçiditəminedilib.
Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan əra

zilərindəhərəkətazadlığı iləyanaşı,Ermə
nistantərəfindənAzərbaycanıntəbiisərvət
lərininqeyriqanuniistismarı,habeləonların
Laçın yolu vasitəsilə daşınmasına etiraz
etmək məqsədilə Laçın yolunda toplaşmış
dinc etirazçıların hüquqlarına da zəmanət
verir”,–deyəXİNinşərhindəbildirilir.

Qeyd olunur ki, Azərbaycan, həmçinin
məcburi köçkün ailələrinin və icmaları
nın evlərinə qayıtmasının qarşısını al
maq üçün qəsdən Laçındakı mülki əhali
nin evlərində yerləşdirilmiş, 2021ci ildə
Ermənistanda istehsal olunan minaların
AzərbaycanadaşınmasıüçünErmənistan
tərəfindənLaçınyolundanistifadəedilmə
si ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib.
Ermənilər tərəfindən qəsdən basdırılmış
minalarAzərbaycandaminaqurbanlarının
sayının artmasına səbəb olur. Nəticədə
Vətənmüharibəsininbaşaçatmasındanbu
günədək 276 vətəndaşımız mina qurbanı
olub,onlardan3nəfərjurnalistdaxil46nə
fərhəlakolub.Həlakolan46nəfərdən35i
mülkişəxsdir.

“Kobudinsanhüquqlarıvəbeynəlxalqhü
quq normalarının pozulmasına dair sübut
lar Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi, Avropa
ŞurasıvəBMTBaşkatibidədaxilolmaqla
müxtəlifbeynəlxalqqurumlaratəqdimedilib.
Azərbaycanbeynəlxalqhüquqöhdəlikləri

nəəməletməyədavamedəcək.Ermənistanı
Azərbaycanavəonunəhalisinəqarşı təxri
batlarını dayandırmağa çağırırıq”, – deyə
XİNinşərhindəvurğulanır.

“Türk dünyasına iftiralara qarşı 
birgə mübarizə aparmalıyıq”

TürkiyəPrezidentAdmi
nistrasiyasınınKommu
nikasiyaİdarəsivəBursa
BöyükşəhərBələdiyyə

sininbirgətəşkilatçılığıilə
2122dekabrtarixlərində
“Türkdünyası:yeninəsil”
mediaforumukeçirilib.

Tədbirə videokonfrans forma
tında qatılan Türkiyə Prezident
Administrasiyası Kommunika
siya İdarəsinin rəhbəri Fəxrəd
dinAltunçıxışındaqeydedibki,
yenielektronmediavə informa
siya texnologiyaları həyatımıza
girməklə əlaqələrimizi sürət
ləndirib. Amma eyni zamanda
dezinformasiya və qaralama
kampaniyaları da ortaya çıxıb
ki,bundandadahaçoxəziyyət
çəkənTürkdünyasıolub.
Butəhdidlərləmübarizəapar

maqüçünTürkdünyasınında

ha geniş ortaq fəaliyyətlərinin
vacibliyini vurğulayan Fəxrəd
din Altun deyib ki, 2022ci ilin
may ayında İstanbulda keçiril
mişTürkDövlətləriTəşkilatları
nınmedia fəaliyyətlərinəməsul

olan qurumların rəhbərlərinin
toplantısı da bu məqsədə xid
mətedib.
F.Altun Türk dünyasının bu

istiqamətdə birgə fəaliyyətləri,
təcrübələribölüşməkləqarşıdakı

maneələri dəf edəcəyinə inan
dığınıbildirib:“BuxüsusdaTürk
dünyası yeni nəsil media foru
munuçoxdəyərləndirirəm.Pre
zidentimiz Rəcəb Tayyib Ərdo
ğanın çox hallarda vurğuladığı
kimi,eyniməqsədlərüçündaha
sıxvəbirçətiraltındabirləşmə
liyik, türkdövlətləri iləmüştərək
hərəkətedərəkortaqplatforma
lar qurmalıyıq. Türkiyə olaraq
qlobal dezinformasiyaya qarşı
Türkdünyasınatamdəstəkver
məyəhazırıq.Busahədəgücü
müzü birləşdirməliyik, regionda
və dünyada fəaliyyətlərimizi ən
üstsəviyyəyəqaldırmaqladaha
ədalətli dünyanın yaranmasına
dəstəkverməliyik...”.
Qeyd edək ki, “Türk dünya

sıyeninəsilmedia fəaliyyətləri”
panelində Azərbaycanı İctimai
TeleviziyanınTürkiyəbürosunun
rəhbəriRaminHüseynov təmsil
edib. Tədbirə Türkiyənin “Star”
qəzetinin yazarı Sevil Nuriyeva
daqatılıb.

Mehparə Sultanova 
Bursa

A.Q.Kərimlinin Azərbaycan Respublikası mədəniyyət 
nazirinin birinci müavini təyin edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109cumaddəsinin
32cibəndinirəhbərtutaraqqəraraalıram:

1.AdilQabiloğluKərimliAzərbaycanRespublikasımədəniyyət
nazirininbirincimüavinitəyinedilsin.
2.AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyətnaziritəyinoluna

nadəkhəminvəzifəninmüvəqqətiicrasıAzərbaycanRespublika
sımədəniyyətnazirininbirincimüaviniAdilQabiloğluKərimliyə
həvaləedilsin.
3.BuSərəncamimzalandığıgündənqüvvəyəminir.

İl ham Əli yev 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 

Ba kı şə hə ri, 22 de kabr 2022-ci il

A.Q.Kərimovun Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət 
naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109cumaddəsinin
5cibəndinirəhbərtutaraqqəraraalıram:

AnarQabil oğluKərimovAzərbaycanRespublikasınınmədə
niyyətnazirivəzifəsindənazadedilsin.

İl ham Əli yev 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 

Ba kı şə hə ri, 22 de kabr 2022-ci il

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 
Qazaxıstanla daha sıx əməkdaşlıq edəcək
QazaxıstanınpaytaxtıAstanada2021dekabrtarixlərində
keçirilənIMərkəziAsiyaMediaForumundaBeynəlxalqTürk
MədəniyyətivəİrsiFondununprezidentiGünayƏfəndiyevada
iştirakedib.

Fonddanbildirilibki,forumunaçılışındaQazaxıstanınmətbuat
və sosial inkişaf naziri Darxan Kıdıralı, Qırğız Respublikasının
dövlətkatibiSuyinbekKasmambetov,TürkiyəninvəMonqolusta
nınsabiqprezidentləriAbdullahGülvəNambarınEnkbayarçıxış
ediblər.
Tədbirdəregionalidentikliyinölçülməsi,yenimedianıninkişafı,

süniintellekttexnologiyaları,MərkəziAsiyadayaradıcısənayelə
ringələcəyi,eləcədəinformasiyatəminatıüçünregionalvəqlo
baləməkdaşlıqimkanlarıkimiməsələlərmüzakirəedilib.

***
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununprezidentiGü

nayƏfəndiyevaAstanadaQazaxıstanınmədəniyyətvəidmanna
ziriDaurenAbayeviləgörüşüb.

Görüşdə Bey
nəlxalqTürkMə
dəniyyəti və İrsi
Fondunun fəaliy
yətindən, müxtə
lifölkələrdətəşkil
etdiyi tədbirlər
dən söz açılıb.
Fond tərəfindən
təşkilatın qurucu
üzv dövləti ki
mi Qazaxıstanın
mədəniyyətinin
Avropadatanıdıl

ması, qazax ədəbiyyatının görkəmli siması – şair, bəstəkar, ic
timai xadimAbayKunanbayevin175 illiyinəhəsrolunmuşpoçt
markalarınınİspaniyadaçapedilərəkdövriyyəyəburaxılmasıvə
digərlayihələryüksəkqiymətləndirilib.
Fond ilə Qazaxıstan arasında qarşılıqlı əlaqələrin daha da

möhkəmləndirilməsi istiqamətində əməkdaşlığın gələcək pers
pektivləriətrafındafikirmübadiləsiaparılıb.

Ankarada “Vətən müharibəsi tarixi. 
Şəxsiyyət faktoru” kitabının təqdimatı 

AzərbaycanınTürkiyədəkiSəfirliyi,TürkiyəninMilliMüdafiə
NazirliyivəBakıŞəhərİcraHakimiyyətininbirgətəşkilatçılığıilə
TürkiyəPrezidentAdministrasiyasınınMillətKitabxanasında
“Vətənmüharibəsitarixi.Şəxsiyyətfaktoru”kitabınıntəqdimat
mərasimikeçirilib.

MüdafiəNazirliyindənverilənməlumatagörə,“QarabağAzər
baycandır!”şüarıaltındatəşkilolunanmərasimdəAzərbaycanın
vəTürkiyəninmüdafiə nazirləri, səfirlər, beynəlxalq təşkilatların
təmsilçiləri,millətvəkilləri,alimlər,qardaşölkədəyaşayanvəça
lışanazərbaycanlılariştirakediblər.
Rəsmi hissədəAzərbaycanın Türkiyədəki səfiri RəşadMəm

mədov,müdafiə naziri generalpolkovnik Zakir Həsənov, Türki
yəninmillimüdafiənaziriHulusiAkarvəAMEAnınA.Bakıxanov
adınaTarixİnstitutununbaşdirektoruprofessorKərimŞükürovun
çıxışlarıdinlənilib.
ÜmummilliliderHeydərƏliyevinhəyatvəfəaliyyətini,Azərbay

canTürkiyəqardaşlığını,Qarabağzəfəriniəksetdirənfilmnüma
yişolunub.
Mərasimzənginbədiiproqramladavamedib.
Qeydedəkki,“Vətənmüharibəsitarixi.Şəxsiyyətfaktoru”kitabı

BakıŞəhərİcraHakimiyyətiiləAMEAnınTarixİnstitutununbirgə
nəşridir.

əvvəli səh. 1-də
Aleksandar Vuçiç qeyd edib

ki, Azərbaycanda gördüyümüz
beləsürətliinkişafımüasirdün
yadaçoxazyerdəgörməkolar:
“Bəzilərideyəbilərlərki,bu,neft
vəqazagörədir.MənAzərbay
candan10dəfəçoxneftvəqaz
ehtiyatlarına malik olan ölkələ
ri tanıyıram, onların vəziyyəti
Azərbaycanınkından 10 dəfə
pisdir. Bu isə ölkə rəhbərliyinin
gücündən, Prezident Əliyevin
uzaqgörənliyindən, onun Azər
baycanın və müasir dünyanın
üzləşdiyi çağırışlara yaxşı bə
lədolduğundanxəbərverir.Bu,
yaxşı baxışa malik olan ölkə
rəhbərliyi ilə necə fərq yarada
bildiyinizdən xəbər verir. Yenə
dəqısabirhekayənisizinləpay
laşmaqistəyirəm.19711972ci
illərdə Birləşmiş Ərəb Əmirlik
lərindən(BƏƏ)olanyaşlıŞeyx
BinZayedLiviyayasəfərizama
nı demişdi ki, ümid edirəm, 40
ildən sonra onun ölkəsi Liviya
kimiolacaq.LiviyanınBƏƏdən
beş dəfə çox neft ehtiyatı var.
Lakinbirölkəninhansıvəziyyət
də olduğuna, digər ölkənin isə
hansı vəziyyətdə olduğuna nə
zərsalın.Əminəmki,Prezident
Əliyev özü ilə bir çoxlarımızın

arasında və dünyamiqyasında
Azərbaycandan da daha bö
yükhəcmdətəbiiehtiyatlaravə
xammalamalikölkələrarasında
olan fərqi göstərə bildi. Prezi
dent Əliyev kimi ölkəsinə sev
gi ilə rəhbərlik etdikdə belə bir
vəziyyətin şahidi oluruq. Mən
bunubizəAvropaqədərqazvə
elektrikenerjisi lazımolduğuna
görədemirəm.Xeyr,bizədaha
azhəcmdəlazımdır.Bizəbure
surslar lazımdır.Ancaq biz on
lar olmadan da yaşaya bilərik.
MənbunuPrezidentƏliyevəvə
onun işinin nəticələrinə səmimi
rəğbət bəslədiyimə görə deyi
rəm...”.
Aleksandar Vuçiç bildirib ki,

Azərbaycanı Serbiyaya, Ser
biyanı isə Azərbaycana qarşı
döndərməkmümkündeyil.Heç
kiminbeləbir əməli etmək im
kanıyoxdur,yadaonlarınüzə

rində bunu etmək üçün təzyiq
yoxdur. Biz birlikdə əməkdaş
lığın mümkün sahələrini təhlil
etdik. Sözsüz ki, bizim enerji
sahəsi iləbağlıəməkdaşlıqet
məliçoxməsələlərimizvar.Bü
tünbunlarbizimüçünvacibdir:
“Lakinhesabedirəmki,bizey
nidərəcədəmühümolan,bəlkə
də dahamühümolan bəzi ye
ni əməkdaşlıq sahələri açırıq.
Söhbət bizim ümumi fəaliyyə
timizdən, müdafiə sənayesin
dətexnologiyamübadiləsindən
və üçüncü ölkələrin bazarları
na birlikdə çıxara biləcəyimiz
bəzi məhsullar üzərində apa
rılan işdən gedir. Çünki hesab
edirəmki,əgərbunabirgəya
naşmamız olsa, Serbiya və
Azərbaycanolaraqbizimböyük
potensialımızvar...Bizçoxmə
sələlərlə bağlıməlumatmüba
diləsinə hazırıq. Biz müəyyən

yaxşısursat,silahistehsaledi
rik.Bizhərşeyibirlikdəmüasir
ləşdirməyin yollarını nəzərdən
keçirməyə və özümüzü təmin
etməküçündünya iləayaqlaş
mağa hazırıq. Çünki bu çətin
dövrdəgördükki,böyükölkələr
qısa zamanda necə bu qədər
güc itirə bilərlər, sanksiyaların
təsiri,məhvedicitəsiriolabilər.
Bizçoxdadincolmayacaqgə
ləcəkdə ölkələrimizi qorumağa
və təhlükəsizliyini təmin etmə
yəhazırolmalıyıq...”.
Birgə səylərlə əməkdaşlıq

üçün yeni pəncərə açılacağına
ümidvarolduğunubildirənAlek
sandar Vuçiç sonda deyib: “Biz
gələcəkdəgüclüəlaqələrimizivə
güclüdostluğumuzunecəqura
cağımızıbilirik.Məninanıramki,
biz bunuən yaxşı şəkildə xalq
larımızınmaraqlarınaminəedə
cəyik”.

Müasir dünyada yalnız neft və 
qazla tərəqqi olmur

“Prezident Əliyev Azərbaycanın daha böyük 
təbii ehtiyatlara malik ölkələrdən fərqini göstərə bildi”

əvvəli səh. 1-də

Mərkəzivəyerli icrahakimiyyətiorqanla
rıvədigərdövlətqurumlarıNaxçıvanMux
tarRespublikasınınərazisindəfəaliyyətlərini
səlahiyyətli nümayəndə ilə əlaqələndirilmiş
qaydadahəyatakeçirməlidir.
Qeyd edək ki, dekabrın 21də Naxçıvan

MuxtarRespublikasıAliMəclisininsədriVa
sifTalıbovvəzifəsindənistefaverib.
Dekabrın 22də Fuad Vahid oğlu Nəcəfi

NaxçıvanMuxtarRespublikasındaAzərbay
can Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli
nümayəndəsi təyin edilib. Prezident İlham
Əliyevbununlabağlısərəncamimzalayıb.
Həmin gün dövlət başçısının 2012ci il 6

iyuntarixlifərmanıilətəsdiqedilmiş“Yerliic
rahakimiyyətlərihaqqındaƏsasnamə”dədə
müəyyəndəyişiklikləredilib.Prezidentİlham
Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb.
ƏsasnaməninmüvafiqbəndlərindənNaxçı
vanMuxtarRespublikasınınalivəzifəlişəxsi
kimi“AliMəclisinsədri”ifadələriçıxarılıb.

***
Dekabrın22dəAzərbaycanRespublikası

nınPrezidentiİlhamƏliyevNaxçıvanMuxtar
Respublikasında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi və
zifəsinətəyinolunmuşFuadNəcəfiniqəbul
edibvəonamüvafiqtapşırıqlarınıverib.
QəbuldaPrezident İlhamƏliyevinNaxçı

vanMuxtarRespublikasınagöstərdiyidaimi
diqqəti sayəsində və birbaşa tapşırığı ilə

həyatakeçiriləngenişmiqyaslı işlər,ocüm
lədənböyükinfrastrukturlayihələrininhəya
ta keçirilməsi, Naxçıvanda qazlaşdırmanın
100faizsəviyyəsindətəminedilməsi,enerji
təchizatı,müasiryollarıninşaolunması,sə
hiyyəvə təhsilobyektlərinin tikintisi,yeni iş
yerlərininyaradılmasıistiqamətindəgörülən
işlərqeydolunub.
Bildirilib ki,NaxçıvanMuxtarRespublika

sınahərildövlətbüdcəsindənböyükhəcm
dədotasiyaayrılıb.
Prezident İlham Əliyev tapşırıq verib ki,

səlahiyyətli nümayəndə kimi Fuad Nəcəfi

insanların qayğısına qalınması, korrupsiya,
rüşvətxorluqla mübarizə, şəfafıq, düzgün
kadrsiyasətininhəyatakeçirilməsi,mərkəzi
icraorqanlarıiləsıxtəmasdafəaliyyətləbağ
lıbütünsəylərinigöstərsin.
FuadNəcəfionagöstərilənyüksəketima

dagörədövlətimizinbaşçısınatəşəkkürünü
bildiribvəPrezidentİlhamƏliyeviəminedib
ki,bütünfəaliyyətdövlətimizinbaşçısınınsi
yasətiüzərindəaparılacaq,ölkəmiqyasında
həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatların
NaxçıvanMuxtarRespublikasındadatəmin
edilməsiişindəsəyləriniəsirgəməyəcək.

Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli 
nümayəndəliyi təsis olunub
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əvvəli səh. 1-də
MədəniyyətNazirliyiİncəsənət

vəqeyri-maddimədəniirsşöbə-
sinin böyükməsləhətçisi sənət-
şünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Turan Məmmədəliyeva dedi ki,
bugünkü tədbir Rauf Hacıyevə
həsrolunanmusiqifestivalıçər-
çivəsində keçirilən 4-cü diskus-
siyadır. Bildirildi ki, bəstəkarın
yaradıcılığı Azərbaycanın mu-
siqi mədəniyyəti tarixində özü-
nəməxsus yer tutur. Operetta,
simfoniya, oratoriya, kantata və
digər janrlarda yaratdığı əsərlər
bəstəkara böyük şöhrət gətirib.
O, eyni zamanda Azərbaycan-
damahnıjanrınıninkişafınatöh-
fələr verib, kinofilmlərə və teatr
tamaşalarına yaddaqalan musi-
qilərbəstələyib.
Tədbirə Niderlanddan vi-

deoformatda qoşulan musiqişü-
nas,jurnalistNatəvanHüseyno-
vaqeydetdiki,RaufHacıyevin
ənçoxsevdiyimusiqijanrımah-
nıvəoperetta idi.N.Hüseynova
yazdığı “Azərbaycanda caz” ki-

tabında Rauf Hacıyevin də ya-
radıcılığından bəhs olunduğunu
diqqətəçatdırdı.
Turan Məmmədəliyeva həmin

kitabıMusiqiMədəniyyətiDövlət
Muzeyinəhədiyyəetdi.

Diskussiyada daha sonra
Azərbaycan Milli Konservatori-
yası nəzdindəMusiqiKollecinin
müəllimi Raya Abbasova, sə-
nətşünaslıq üzrə fəlsəfə dokto-
ru Lalə Rzayeva, saksofon ifa-

çısı Əməkdar incəsənət xadimi
Rafiq Seyidzadə Rauf Hacıyev
haqqındaxatirələrinibölüşdülər.
Bildirildi ki, R.Hacıyevin isteda-
dı daha çox operetta janrında
parlayıb.Bəstəkarınoperettaları
respublikamızda bu janrın inki-
şafında yeni səhifə açıb. Gör-
kəmli bəstəkarın yeddi operet-
tasından beşi Moskva Dövlət
Operetta Teatrının səhnəsində
tamaşayaqoyulub.Eynizaman-
dabuoperettalarkeçmişSSRİ-
nin digər mərkəzi şəhərlərində
uğurla öz səhnə təcəssümünü
tapıb.
TədbirəFinlandiyadanonlayn

qoşulan sənətkarın qızı Natella
Hacıyeva ailəsi adından atası-
nın xatirəsinə göstərilən ehtira-
magörətəşəkkürünübildirdi.

Savalan Fərəcov

Türkiyə səfirliyi XTNS-nin “Azərbaycan” 
pavilyonuna kitablar hədiyyə edib

TürkiyəninRusiya
Federasiyasında
kıSəfirliyiMoskva
şəhərindəkiXalq
TəsərrüfatıNailiy
yətləriSərgisində
(XTNS)yerləşən
“Azərbaycan”pa
vilyonunakitablar
hədiyyəedib.

NəşrlərTürkiyəMə-
dəniyyət və Turizm
NazirliyiMətbuatvəKitabxanalarDepartamentininhəyatakeçirdiyi
“TEDA”layihəsi(Türkiyəmədəniyyət,incəsənətvəədəbiyyatəsər-
lərinin xaricə çıxmasına dəstək) çərçivəsindəAzərbaycan dilinə
tərcüməolunub.
TürkiyəsəfirliyininmədəniyyətvəturizmüzrəattaşesiİlkerÖz-

kan kitabları “Azərbaycan” pavilyonuna təqdim edərək deyib:
“Azərbaycan vəTürkiyə qardaş ölkələrdir. Biz böyük heyranlıqla
pavilyonlatanışolduq.Fəxredirikki, türkiyəlimüəllifərinməşhur
kitablarını“Azərbaycan”pavilyonunatəqdimetməkfürsətimizvar”.
Pavilyonun direktoru Səadət QədirovaAzərbaycan və Türki-

yəarasındaqarşılıqlımünasibətlərdəndanışaraqqardaşölkənin
səfirliyininbuaddımınıyüksəkdəyərləndirib:“Türkiyəsəfirliyita-
nınmış türkiyəli yazıçılarınAzərbaycan dilinə tərcümə olunmuş
kitablarını bizə hədiyyə etdi. Belə aksiya, sözsüz ki, faydalıdır.
Qonaqlarımızın“Azərbaycan”pavilyonunanecəvaleholmalarını
görməkçoxxoş idi.PavilyonunXTNS-ninəsl incisinəçevrilmə-
sindənötrüəlindəngələniedənHeydərƏliyevFondunabirdaha
təşəkkürümü bildirirəm. TürkiyəAzərbaycanın əsasmüttəfiqidir
vəbizqardaşölkənindəstəyiniyüksəkdəyərləndiririk”.
Qeyd edək ki, Tür-

kiyəsəfirliyinin “Azər-
baycan” pavilyonuna
hədiyyə etdiyi nəşrlər
arasında türkmədəni
irsi, folklornümunələ-
riiləbağlıAzərbaycan
dilinəçevirilənkitablar
davar.
Türkiyə Mədəniy-

yətvəTurizmNazirliyi
Mətbuat və Kitabxa-
nalar Departamenti-
nin “TEDA” layihəsi bir çoxölkələrdəhəyata keçirilir.Bu layihə
çərçivəsindəTürkiyəədəbiyyatınınmüxtəlifdillərətərcüməsiişin-
dəayrı-ayrıölkələrdəkimütəxəssislərəmaliyyədəstəyigöstərilir.

“Əzilsəm də, susmaram!” – istiqlal şairinin 
yubileyi qeyd olunub

F.KöçərliadınaRespublikaUşaqKitabxanasınıntəşkilatçılığıilə
BakışəhəriY.Kovalyovadına229nömrəlitamortaməktəbdə
“Açıqdərs–açıqfikir”layihəsiçərçivəsində“Əzilsəmdə,sus
maram!”adlıtədbirkeçirilib.

BöyükşairvəictimaixadimƏhmədCavadın130illiyinəhəsrolu-
nantədbirdəəvvəlcəməktəbinhəyətindəşəhidlərinxatirəlövhəsi-
ninqarşısınagülqoyulubvəVətənoğullarınınxatirəsiyadolunub.

Sonratədbirməktəbinaktzalındadavamedib.33nömrəliUşaq
musiqiməktəbixorkollektivininifasındaDövləthimnisəsləndirilib.
TədbirdəədibinnəvəsiAlmazAxundzadə,nəticəsiCavadAxund-

zadə,MədəniyyətNazirliyininnümayəndələriİslamHüseynov,Kam-
ranMusayev,BakıŞəhəriüzrəTəhsilİdarəsininmüdirmüaviniHü-
seyn Əsgərzadə,AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
elmkatibiAygünBağırlı,institutunbaşelmiişçisi,filologiyaüzrəelm-
lərdoktoruLütviyyəƏsgərzadəvədigərqonaqlariştirakediblər.
Şagirdlərintəqdimatındaistiqlalşairininhəyatvəyaradıcılığını

özündəehtivaedənkompozisiyalartəqdimolunubvəbilikyarışı
keçirilib.BilikyarışmasındansonraçıxışedənqonaqlarƏhməd
Cavadın məşəqqətli ömür yolu və yaradıcılığı haqqında geniş
məlumatveriblər.
Sondabilikyarışınınqaliblərinədiplomvəkitablarverilib.Iyerin

qalibiƏliMirzəyevəƏhmədCavadınəksiolankiçikölçülüxalça
hədiyyəedilib.
Qeyd edək ki, kompozisiya və bilik yarışmasının iştirakçıları

məktəbinrusbölməsininyuxarısinifşagirdləriolub.

Ankarada Natəvanın 190 illiyinə 
həsr olunmuş tədbir

AnkaradafəaliyyətgöstərənTürkDünyasıMədəniyyətMərkə
zindəXurşidbanuNatəvanın190illiyinəhəsrolunmuştədbir
keçirilib.Tədbir“Azaflı”SosialYardımvəMədəniyyətDərnəyi
nintəşkilatçılığı,AzərbaycanMədəniyyətNazirliyivəAzərbay
canDiasporunaDəstəkFondunundəstəyiiləgerçəkləşib.

Dərnəyinsədri
ArzumanAzafıXan
qızıNatəvanınhəyat
vəfəaliyyətindənda-
nışaraqvurğulayıbki,
qədirbilənAzərbaycan
xalqıxanımşairimizin
şəxsiyyətinəhərza-
manehtiramgöstərib.
Azərbaycan Dias-

poruna Dəstək Fon-
dunun icraçı direktoru
Əkrəm Abdullayev,
Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının (TADEF) sədr
müavini Pərviz Məmmədzadə, Türkiyədə yaradıcı və pedaqoji
fəaliyyətgöstərənAzərbaycanınƏməkdarrəssamıTeymurRzayev
vəbaşqalarıçıxışlarındaNatəvanınyaradıcılığındanbəhsediblər.
Əməkdarartist,bəstəkarvəpianoçuTuranManafzadəninkon-

sertproqramıhərarətlialqışlarlaqarşılanıb.

“Rauf Hacıyev – 100” festivalında 
elmi-yaradıcılıq diskussiyası

MədəniyyətNazirliyitərəfindənbuilinmartayından
həyatakeçirilən“Yeniadlar”musiqilayihəsidavam
edir.İstedadlıgənclərböyüksəhnələrdəölkəmizin
aparıcıkollektivlərininmüşayiətindəözməharətlərini

göstərirlər.

Dekabrın 20-də Müslüm Ma-
qomayev adına Azərbaycan
Dövlət Akademik Filarmoniya-
sında “Yeni adlar” layihəsinin
növbətikonsertikeçirildi.
Gecədə Azərbaycan Dövlət

Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin
(bədiirəhbərvəbaşdirijor–Xalq
artistiAğaverdiPaşayev)müşa-
yiəti ilə gənc musiqiçilər – res-
publika və beynəlxalq müsabi-
qələr laureatlarıAişəƏmrahova
(qanun)vəHüseynQuliyev(tar)
maraqlıproqramlaçıxışetdilər.
OrkestrtərəfindənFikrətƏmi-

rovun“Kürdovşarı”simfonikmu-
ğamındanfraqmentvəNiyazinin
“Qaytağı” əsəri böyük şövqlə
təqdimedildi.
KonsertdəAişə Əmrahovanın

ifasında H.Xanməmmədovun
“Tar və simfonik orkestr üçün2
nömrəli konsert”i, Hüseyn Quli-
yevin təqdimatında isə yenədə
H.Xanməmmədovun “Kamança
və simfonik orkestr üçün kon-
sert”i alqışlarla qarşılandı. İste-

dadlıgənclərorkestrinmüşayiəti
iləhər ikiəsərihəmpeşəkarlıq,
həmdəsevgiiləsəsləndirdilər.

***
Aişə Əmrahova 1994-cü ildə

Bakı şəhərində anadan olub.
2009-cuildəRafiqBabayevadı-
na 25 nömrəli onbirillik Musiqi
məktəbiniqanunsinfiüzrəbitirə-
rəkeləhəminilAzərbaycanMilli
Konservatoriyası (AMK)nəzdin-
də Musiqi Kollecinə daxil olub.
2013-cü ildə kolleci fərqlənmə
diplomu ilə bitirərək konserva-
toriyada təhsilini davam etdirib.
2017-ci ildəAMK-nı da fərqlən-
mədiplomuiləbaşavurub.Son-
raAzərbaycanDövlətMədəniy-
yətvəİncəsənətUniversitetində
magistrtəhsilialıb.
Aişə Əmrahova 2008-ci ildə

XalqçalğıalətləriüzrəRespub-
lika müsabiqəsində I, 2010-cu
ildə“NazimƏliverdibəyovadına
Gənc ifaçıların V Ümumşəhər
müsabiqəsi”ndə II, 2011-ci ildə

dövlətmüstəqilliyimizinbərpası-
nın20-ciildönümünəhəsrolun-
muş “Milli musiqi alətləri ifaçı-
larının Respublika festivalı”nda
və bir il sonra Fikrət Əmirovun
anadan olmasının 90 illik yubi-
leyinəhəsrolunmuşorta ixtisas
musiqiməktəbləriarasındagənc
ifaçıların Respublika müsabiqə-
sində diplomlara layiq görülüb.
O,2013-cü ildəÜmummilli lider
Heydər Əliyevin anadan olma-
sının90 illik yubileyimünasibə-
tilə ümumtəhsil və orta ixtisas
təhsilmüəssisələrinin şagird və
tələbələri arasında gəncmusiqi
ifaçılarınınmüsabiqəsindəIIye-
rə layiqgörülüb.2015-ci ildə IV
Respublika Muğam müsabiqə-
sindədiplomlatəltifolunub.
İfaçısıbuilElmvəTəhsilNa-

zirliyivəAMK-nınbirgə təşkilat-
çılığı ilə “Şuşa İli” çərçivəsində
keçirilən Qanun festivalında tə-
şəkkürnaməilətəltifedilib.

***
Hüseyn Quliyev 1999-cu ildə

Bakı şəhərində anadan olub.
2011-ciildə27saylıMusiqimək-
təbinin tar ixtisası sinfinə daxil
olub.2015-ciildəntəhsiliniBülbül
adınaOrtaİxtisasMusiqiMəktə-

bindədavametdirib.2018-2022-
ciillərdəisəAMK-nınİfaçılıqfa-
kültəsindətarixtisasıüzrətəhsil
alıb. Gənc ifaçı AMK-da təhsil
aldığı illərdə bir sıramüsabiqə-
lərdə iştirak edərək nailiyyətlər
qazanıb. 2020-ci ildə Moskva-
da keçirilən “Daha çoxunu edə
bilərsən” adlı beynəlxalq mü-
sabiqədə 1-ci dərəcəli diploma,
Krasnodar “İstedadların sahillə-
ri” adlı beynəlxalq müsabiqədə
Qran-pri mükafatına, Sankt-Pe-
terburqda “Yaşa!Yarat!Arzula!”
adlı beynəlxalq müsabiqədə I
yerə layiqgörülüb.O,həmçinin
Kazanşəhərindəkeçirilən“Lider
–2020”adlıbeynəlxalqmüsabi-
qədə I, Azərbaycan-Özbəkistan
arasında xalq simlimusiqi alət-
ləriifaçılarınınbeynəlxalqmüsa-
biqəsində II, Polşanın Varşava
şəhərində “Mədəniyyət karvanı”
müsabiqəsində Qran-pri müka-
fatınıəldəedib.
HüseynQuliyevgörkəmlimü-

ğənni Bülbülün 125 illik yubi-
leyinə həsr olunmuş və “Şuşa
İli” çərçivəsində reallaşan “Milli
musiqi ifaçılarının Respublika
müsabiqəsində II yerə layiqgö-
rülüb.

Nurəddin

“Yeni adlar”da qanun və tar gecəsi

Fikrət Əmirovun 100 illiyi 
münasibətilə BXA-da konsert

FikrətƏmirovun100illikyubi
leyimünasibətilədekabrın
21dəBakıXoreoqrafiya
Akademiyasındakonsert

keçirilib.Əvvəlcətədbirinapa
rıcısı,BXAnınMusiqisənəti
kafedrasınınmüəllimiSəbinə
Əliyevavideoslaydlarladahi
bəstəkarınhəyatvəyaradıcı
lığıhaqqındaətraflıməlumat
verib.

Konsert proqramı bəstəkarın
“Minbirgecə”baletindən“Nuridə-
ninmonoloqu” (bakalavr səviyyə-
sinin xoreoqrafiya sənəti ixtisası
üzrə Ikurs tələbəsiSəbinəMəm-
mədova)iləbaşlayıb.
SonrakonsertBXA-nıntamor-

ta,ortaixtisastəhsilpilləsivəba-
kalavr səviyyəsinin tələbə-müəl-

lim, konsertmeyster heyətinin
çıxışları ilə davam edib. Fikrət
Əmirovun“Azərbaycanxalqmah-
nıları” əsasında 2 pyes, “Eksp-
romt”№1Cdur, “Ekspromt”№2
Bdur,“Laylay”,“Korərəbinmah-
nısı”, “Sevil” operasından fraq-
mentlər, “Mənsəniararam”,“Min
birgecə”baletindən“Oxatanların
rəqsi”, “Şəhrizadın bayramı” və
s. xoreoqrafik nümunələr təqdim
olunub.
Konsertin təşkilatçıları BXA-

nın orta ixtisas təhsil pilləsinin
direktoruTahir Eynullayev, İncə-
sənət fakültəsinin dekanı Sənan
Hüseynli,Musiqi sənəti kafedra-
sınınmüdiriƏhsənƏhmədovdur.
Konsertin musiqi tərtibatı  BXA-
nınbaşmüəllimiLaləHüseynliyə
məxsusdur.

Məşhur rəqqas Böyükağa Məmmədovun 
yubileyi keçirilib

BakıXoreoqrafiyaAkademiyasında(BXA)Millivəmüasirrəqs
kafedrasınıntəşkilatçılığıiləXalqartisti,Əməkdarmüəllim,
görkəmlibaletmeystervərəqqasBöyükağaMəmmədovun
(19272018)95illikyubileyimünasibətilətədbirkeçirilib.

TədbiriXalq
artistiCəmilə
Bayramova
açaraqböyük
sənətfədaisi
vəözünə
mənəvimüəl-
limsaydığı
Böyükağa
Məmmədo-
vunhəyatvə
fəaliyyətiba-
rədəməlumat
verib.

SonraB.Məmmədovunirsiniyaşadanrəqssənətinintanın-
mışnümayəndələri,ustadınailəüzvlərionunhaqqındaunu-
dulmaz xatirələrini bölüşüblər. Əməkdar incəsənət xadimi,
professorRafiqSadıxov,ƏməkdarartistlərElçinAllahverdov,
AliyəRamazanova,ZemfiraCamalova,XalqartistləriTəranə
Muradova,TamillaEldarovavəbaşqalarısənətkarınyaradıcı-
lıqfəaliyyətibarədəçıxışediblər.
Qeyd olunub ki, ustadın yaradıcısı olduğu “Cücələrim” uşaq

rəqs ansamblında yetişdirdiyi davamçıları hazırda dünya səh-
nələrindəAzərbaycanılayiqincətəmsiledirlər.Azərbaycanrəqs-
ləriniFransa,İsveçrə,Əfqanıstan,Polşa,Almaniya,ümumilikdə
100-dənçoxölkədə layiqincə təmsiledənB.Məmmədovunqu-
ruluşverdiyirəqslərinsırasında“Nazeləmə”və“Çoban”rəqsiilə
yanaşı,ifaetdiyimüxtəlifrəqsnömrələribugünAzərbaycanTele-
viziyasınınfondundaqorunubsaxlanılır.
Tədbirdə bakalavr pilləsinin III kurs tələbəsi Xəyal Pəna-

hov “Xançobanı” və II kurs tələbələriRaminHüseynovlaNi-
garRzayeva“Nazeləmə”rəqslərininümayişetdiriblər.Sonda
B.Məmmədovun həyat və yaradıcılıq yolunu əks etdirən vi-
deoçarxnümayişolunub.
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Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat orqanlarının 
fəaliyyəti müzakirə olunub

Dekabrın21-dəmədəniy-
yətnaziriAnarKəri-
movnazirliyinmətbuat
orqanları“Mədəniyyət/

Culture”jurnalıvə“Mədəniy-
yət”qəzetininkollektivləriilə
görüşüb.

Müasir dövr də mət buat və me
dianın qar şı sın da mü hüm və zi
fə lə rin da yan dı ğı nı bil di rən Anar 
Kə ri mov in for ma si ya nın də qiq 
və ope ra tiv şə kil də ic ti maiy yə tə 
çat dı rıl ma sı nın va cib li yi ni qeyd 
edib.

Ye ni in for ma si ya tex no lo gi
ya la rı, ge niş əha tə dairə si olan 
elekt ron me dia, so sial me dia 
ki mi im kan lar la ya na şı, ənə nə
vi çap mət buatı nın əhə miy yə ti ni 
qeyd edən Anar Kə ri mov  öl kə
mi zin mə də niy yət sal na mə si nin, 
müasir mə də ni pro ses lə rin gə
lə cək nə sil lə rə çat dı rıl ma sın da 
onun bir mən bə ro lu nu oy na ya
ca ğı nı de yib. Bil di ri lib ki, müasir 
oxu cu in for ma si ya nın mak si
mum qı sa və la ko nik ol ma sı nı 
is tə yir. Bu na gö rə də hər iki nəşr 

çap va riant la rı nı qo ru yub sax
la maq la ya na şı, elekt ron ver si
ya la rı nı tək mil ləş dir mə li və mə
lu mat la rın çat dı rıl ma sı nın da ha 
op ti mal yol la rı nı tap ma lı dır.

Bil di ri lib ki, na zir li yin mət buat 
or qan la rı mə də niy yət sa hə sin də 
hə ya ta ke çi ri lən iş lə ri, bu sa hə
də ye ni lik lə ri vax tın da oxu cu la ra 
çat dır ma ğa ça lış ma lı, uğur lar la 
bə ra bər, prob lem lə ri də diq qət də 
sax la ma lı dır.

Ha zır da döv lət tə rə fin dən iş
ğal dan azad olun muş əra zi
lər də hə ya ta ke çi ri lən bər pa 
və ye ni dən qur ma iş lə ri, mə də
ni qu ru cu luq ba rə də da nı şan 
Anar Kə ri mov bu pro se sin hər 
iki mət buat or qa nın da mü tə ma
di işıq lan dı rıl ma sı nın zə ru ri li yi ni 
vur ğu la yıb.

Qə zet və jur na lın ya yı mı, hə
dəf audi to ri ya sı ba rə də da nı şan 
Anar Kə ri mov de yib ki, öl kə mi zin 

mə də niy yət ic ti maiy yə ti ilə ya na
şı, elm, təh sil və di gər sa hə lər də 
ça lı şan la rın, xü su si lə də tə lə bə 
və gənc lə rin bu nəşr lə rə əl ça
tan lı ğı nın tə min edil mə si fay da lı 
olar.  Bu məq səd lə hər iki nəş rin 
ya yım si ya sə ti nin ye ni dən nə
zər dən ke çi ril mə si ilə bağ lı töv
si yə lə ri ve ri lib.

Gö rüş də ey ni za man da in
for ma si ya si ya sə ti nin real laş
dı rıl ma sın da so sial me dianın  
im kan la rın dan da mak si mum 
is ti fa də nin gü nün tə lə bi ol du
ğu vur ğu la nıb. Hər iki nəş rin 
elekt ron ver si ya la rın da mul
ti me dia im kan la rı nın da ha da 
ar tı rıl ma sı ilə bağ lı mü za ki rə 
apa rı lıb.    

“Mə də niy yət/Cul tu re” jur na
lı nın baş re dak to ru Əmək dar 
jur na list Zöh rə Əli ye va, “Mə də
niy yət” qə ze ti nin baş re dak to ru 
Vü qar Əli yev nəşr lə rin fəaliy
yə ti, hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər 
haq qın da mə lu mat ve rib lər. 
Gə lə cək plan lar, ya yım işi ba
rə də söz açı lıb, tək lif ər səs lən
di ri lib.

Bölgələrdə “Şuşa İli” tədbirləri davam edir

KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsinin
(RMİ)təşkilatçılığıiləKürdəmirRayonMər-
kəziKitabxanasındaF.KöçərliadınaRes-
publikaUşaqKitabxanasınınəməkdaşı
ZahirəSabirinQarabağtarixinəvə“Şuşa
İli”nəhəsrolunmuş“Əvvəlzamaniçində”
kitabınıntəqdimatıkeçirilib.İdarəninrəisi
FaiqXudanlıçıxışedərəkkitabınuşaqlar
üçüngözəlbirtöhfəolduğunuqeydedib.

***
Sa bi ra bad RMİ Şir van Döv lət Rəsm Qa le re

ya sı, şə hər İc ra Ha ki miy yə ti, Elm və Təh sil Na
zir li yi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Şu şa İli” ilə bağ lı 
rəsm sər gi si təş kil olu nub. Sər gi də Şir van, 
Sal yan, Ha cı qa bul mək təb li lə ri və sağ lam lıq 
im kan la rı məh dud şəxs lə rin Şu şa nın tə biəti

ni, ta ri xi abi də lə ri ni, gö zəl lik lə ri ni əks et di rən 
rəsm lə ri yer alıb.

***
Xaç maz RMİnin təş ki lat çı lı ğı ilə Qu sar Ra

yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də mə də niy yət 
iş çi lə ri ara sın da “Şu şa İli”nə həsr olun muş re
gional in tel lek tual ya rış təş kil edi lib. İda rə nin 
rəisi Vü sal Hü sey nov bil di rib ki, ya rış ma nın 
məq sə di mə də niy yət fəaliy yə ti nin təb li ği, mə
də niküt lə vi təd bir lə rin ge niş lən di ril mə si dir. Üç 

mər hə lə dən iba rət ya rı şın so nun da Qu ba ra
yo nu nu təm sil edən ko man da ən yük sək bal 
top la ya raq bi rin ci ye rə la yiq gö rü lüb. Ya rış dan 
son ra təş kil olu nan kon sert proq ra mın da in cə
sə nət us ta la rı, rəqs kol lek tiv lə ri çı xış edib lər.

***

Ma sal lı RMİ Ma sal lı Ra yon Mər kə zi Ki
tab xa na sın da “Azər bay ca nın mu si qi be şi
yi – Şu şa” ad lı təd bir ke çi ri lib. Çı xış edən lər 
mə də niy yət pay tax tı mı zın ədə biy ya tı mı za, 
in cə sə nə ti mi zə, ta ri xi mi zə, si ya sə ti mi zə bəxş 
et di yi gör kəm li si ma lar dan da nı şıb lar. 

***
Gən cə RMİ və Gən cə Döv lət Ta rixMə

də niy yət Qo ru ğu nun dəs tə yi, şə hər Ni za mi 
Gən cə vi Mu ze yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni za
mi Gən cə vi İli”ndən “Şu şa İli”nə” ad lı təd bir 
ke çi ri lib. İda rə nin rəisi Va sif Cən nə to vun da 
iş ti rak et di yi təd bir də əv vəl cə qo naq lar Ni za
mi nin məq bə rə si ni zi ya rət edib lər. Son ra mu
si qi nöm rə lə ri təq dim edi lib, da hi şair haq qın
da vi deoçarx nü ma yiş olu nub.

“Doğma diyar – Azərbaycan” müsabiqəsinin 
yekun sərgiləri

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,TəhsilNazirli-
yi,“AzərbaycanTeleviziyavəRadioVerilişləri”QSC,XətaiRayon
İcraHakimiyyətivəAzərbaycanRəssamlarİttifaqınındəstəyi,
AzərbaycanDövlətRəsmQalereyasıvəXətaiSənətMərkəzinin
təşkilatçılığıiləkeçirilən“Doğmadiyar–Azərbaycan”adlıənənəvi
respublikauşaqrəsmmüsabiqəsininyekunsərgiləribaşaçatıb.

Dün ya Azər bay can lı la rı nın Həm rəy li yi Gü nü nə həsr olun muş 
mü sa bi qə yə Azər bay ca nı tə rən nüm edən, elə cə də qəh rə man lıq, 
və tən pər vər lik möv zu lu əl iş lə ri qə bul olu nub.

Mü sa bi qə yə öl kə mi zin müx tə lif gu şə lə rin dən 1500dən çox 
uşaq, ye ni yet mə və gənc 2000dən ar tıq əsər təq dim edib. On lar
dan 800ə ya xın əsər sər gi lən mək üçün se çi lib.

Əsə ri sər gi lə nən  iş ti rak çı lar ser ti fi kat lar, fəal təd ris müəs si sə lə
ri tə şək kür na mə ilə təl tif olu nub lar.

Sər gi lər dən se çil miş 10 ən yax şı əsə rin müəl li fi nin qrup sər gi si 
və bir təd ris müəs si sə si nin kol lek tiv sər gi si nin ke çi ril mə si nə zər də 
tu tu lub.

Canını Vətənə fəda edənlər

XaçmazRMİQubarayonMKS-ninMərkə-
ziKitabxanasıUşaqşöbəsinintəşkilatçılığı
iləBirinciQarabağmüharibəsişəhidi,Milli
QəhrəmanƏliyarƏliyevin(1957-1992)65
illiyiiləəlaqədar“Qəhrəmanlarunudul-
mur”adlıtədbirkeçirilib.ÇıxışedənlərMilli
Qəhrəmanınhəyatvəşanlıdöyüşyolu
haqqındaməlumatveriblər.Dahasonra
kitabxananınfəaloxucularıVətənə,şəhid-
lərəhəsrolunmuşşeirlərsöyləyiblər.

***
Gən cə RMİ Gən cə şə hər MKSnin 1 say

lı ki tab xa na fi lialı 6 say lı mək tə bin 9cu si nif 
şa gird lə ri ilə bir lik də Mil li Qəh rə man Sa la tın 
Əs gə ro va nın (19611991) xa ti rə si nə həsr 
olun muş “Mən şə hid ol dum ki, Və tən ya şa
sın!” baş lı ğı al tın da təd bir ke çi rib.

***
Ağs  ta  fa RMİ Ağs  ta  fa Ta  rixDi  yar  şü  nas 

lıq Mu  ze  yi və ra  yon Hü  seyn Ari  fin Ev
Mu  ze  yi  nin əmək  daş  la  rı tə  rə  fin  dən Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si şə  hi  di Zöh  rab Ab  ba  so  vun şə 
ha  də  ti  nin il  dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə xa  ti  rə  si 
anı  lıb. Mə  də  niy  yət iş  çi  lə  ri şə  hi  din ailə  si  ni 
zi  ya  rət edib  lər.

E.Hü  sey  nov adı  na Qa  zax Ra  yon Mər 
kə  zi Ki  tab  xa  na  sın  da Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
şə  hid  lə  ri  nə həsr olun  muş “Qa  zax eli  nin 
şə  hid  lə  ri: unut  ma  dıq, unut  ma  rıq!” ad  lı vi 
deoçarx nü  ma  yiş et  di  ri  lib.

To  vuz ra  yo  nun  da  kı Azər  bay  can Aşıq 
Sə  nə  ti Döv  lət Mu  ze  yi  nin əmək  daş  la  rı şə 
hid Ra  hib Qu  li  ye  vin ailə  si  nə baş çə  kib  lər.

Yaddaşlardan silinməyən sənət fədaisi

Bölgələrdəkimədəniyyətmüəssi-
sələrindəustadtarzən,Xalqartisti
ƏhmədBakıxanovun(1892-1973)
anadanolmasının130illikyubileyi

münasibətiləbirsıratədbirlərkeçirilib.

Şə ki RMİ Oğuz Ra yon Mər kə zi Ki tab xa na
sın da təş kil olu nan təd bir də Ə.Ba kı xa no vun 
sə nət yo lun dan bəhs edi lib. 

Şəm kir RMİ Daş kə sən Ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi və ra yon Uşaq in cə sə nət mək tə bi nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Ə.Ba kı xa no vun 130 il lik 
yu bi le yi ilə bağ lı kon sert proq ra mı təq dim edi lib. 

Gən cə RMİ Sa mux ra yon Sər kar kənd 
Uşaq mu si qi mək tə bin də us tad tar zə nin yu
bi le yi nə həsr edil miş təd bir də müəl lim və şa
gird lər mu si qi nöm rə lə ri ilə çı xış edib lər.

Go ran boy ra yon Düz qış laq kənd Uşaq 
mu si qi mək tə bin də şa gird lə rin və müəl lim lə
rin ifa sın da Ə.Ba kı xa no vun tar üçün iş lə mə
lə ri və Azər bay can bəs tə kar la rı nın əsər lə rin
dən iba rət kon sert proq ra mı təq dim edi lib.

Xaç maz RMİ Qu ba ra yon MKSnin Mər
kə zi Ki tab xa na sın da “Mu ğam la rı mı zın ma hir 
ifa çı sı” ad lı təd bir ke çi ri lib.

Ağ ca bə di RMİ Əli Qu li yev adı na La çın şə
hər 1 nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə bin də Əh
məd Ba kı xa no vun yu bi le yi nə həsr olun muş 
ədə bibə dii kom po zi si ya təş kil edi lib. 

Bi lə su var RMİ Bi lə su var ra yon Or xan Ək
bə rov adı na Uşaq in cə sə nət mək tə bin də ki 
təd bir də Ə.Ba kı xa no vun mu si qi mə də niy yə
ti mi zin in ki şa fı na töh fə lə rin dən da nı şı lıb.

Ma sal lı RMİ Yar dım lı Ra yon Hey dər Əli
yev Mər kə zin də ke çi ri lən “Yad daş lar dan si
lin mə yən sə nət fə daisi” ad lı təd bir də Ə.Ba
kı xa no va həsr olu nub.

Sa bi ra bad RMİ Sa bi ra bad şə hər Ü.Ha cı bəy
li adı na Uşaq mu si qi mək tə bin də “Mu ğam la rı 
ya şa dan sə nət kar” ad lı təd bir ke çi ri lib. 

Şir van şə hər Uşaq mu si qi mək tə bi nin 
Hey dər Əli yev Mər kə zi ilə bir gə ke çir di yi təd
bir də  müəl lim və şa gird lər tə rə fin dən us tad 
tar zə nin re per tuarın dan mu ğam və mu si qi 
nöm rə lə ri ifa olu nub.

Si yə zən Ra yon Mər kə zi Ki tab xa na sı, ra
yon Hey dər Əli yev Mər kə zi və Mə də niy yət 
Mər kə zi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Əh məd 
Ba kı xa nov – 130” ad lı təd bir təş kil edi lib. 

Bərdədə Xan qızının 190 illiyi
BərdəRMİTərtər
RayonMədəniyyət
MərkəzindəAzər-
baycanədəbiyyatının
görkəmlinümayən-
dəsiXurşidbanu
Natəvanın190illiyinə
həsrolunmuş“Təkin-
ciXanqızı”adlıtədbir
keçirilib.

Təd bir də Xan qı
zı nın hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan, ədə biy yat və mə də niy yə ti mi zin 
in ki şa fın da ver di yi töh fə lər dən, par laq is te da da və qa baq cıl ideal
la ra ma lik olan şəx siy yət ol ma sın dan bəhs edi lib.

Bə dii his sə də Tər tər Ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin ha zır la dı ğı 
“Tək in ci Xan qı zı” ad lı mu si qi li ta ma şa təq dim olu nub. Səh nə işi 
iz lə yi ci lər tə rə fin dən ma raq la qar şı la nıb.

Üç qardaşın “Qəhrəmanlıq salnaməsi”
MasallıRMİCəlilabad
RayonHeydərƏliyev
MərkəzindəVətən
müharibəsişəhidi
BayramBabaşovun
xatirəsinəhəsrolu-
nantamaşanümayiş
etdirilib.

Ma sal lı və Cə li la
bad Xalq teatr la rı akt
yor la rı nın iş ti ra kı ilə 

ha zır la nan “Qəh rə man lıq sal na mə si” ad lı ta ma şa iz lə yi ci lər tə rə
fin dən ma raq la qar şı la nıb. Səh nə işi Və tən mü ha ri bə sin də iş ti rak 
edən şə hid Bay ram, qa zi lər Nur lan və Vü qar Ba ba şov qar daş la rı
nın keç di yi dö yüş yo lu na işıq sa lır.

Şair-aşıq Allahverdi Qəmkeşin xatirə gecəsi 
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)vəAzərbaycan
AşıqlarBirliyinin(AAB)dəstəyi,birliyinGəncəbasarbölməsivə
AşıqŞəmşiradınaKəlbəcərrayonMədəniyyətevinintəşkilat-
çılığıiləustadşair-aşıq,ƏməkdarmədəniyyətişçisiAllahverdi
Qəmkeşin90illikyubileyinəhəsrolunanxatirəgecəsikeçirilib.

Kəl bə cər Ra yon Mə də niy yət Sa ra yın da təş kil olu nan təd bir də 
AABnin səd ri Əmək dar elm xa di mi, pro fes sor Mə hər rəm Qa sım
lı, Gən cə RMİnin rəisi Va sif Cən nə tov, aşı ğın ailə üzv lə ri və di gər 
qo naq lar iş ti rak edib lər.

Əv vəl cə qo naq lar Mə də niy yət Sa ra yın da A.Qəm ke şə həsr olu
nan fo to sər gi yə ba xıb lar. Son ra sə nət ka rın ömür yo lun dan bəhs 
edən vi deoçarx nü ma yiş olu nub.

AABnin səd ri Mə hər rəm Qa sım lı və folk lor şü nas, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si El xan Məm məd li çı xış edə rək sə nət ka rın ya ra
dı cı lı ğın dan söz açıb lar.

Aşıq lar dan Əmək dar mə də niy yət iş çi si Əh li man Al lah ver di yev, 
Elb rus Hü sey nov, Şöh rət Kə ri mov, Əli Zey na lab di nov, İl qar Əh
mə dov, Əf qan Məm mə dov, Ya şar Mə hər rə mov, Qən bər Al lah ver
di yev, Qa lib Ra ma za nov, us ta dın şa gir di Ni za mi Şi ri nov, Ta leh 
Ab dul la yev, İba dət Meh di yev və Se vin dik Qu li yev müx tə lif aşıq 
ha va la rı üs tün də Al lah ver di Qəm ke şin öz söz lə ri ni və re per tuarın
dan seç mə ha va la rı səs lən di rib lər. On la rı ba la ban da Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si İba dət Al lah ver di yev mü şa yiət edib. 

Us tad aşı ğın ailə si adın dan oğ lu Ra miz Qəm keş və qı zı Zəh ra 
Şi ri no va təd bi rin təş ki lat çı la rı na və bü tün iş ti rak çı la ra tə şək kür lə
ri ni bil di rib lər.

Son da aşıq la ra Gən cə RMİ və AABnin tə şək kür na mə lə ri təq
dim olu nub.

Mə də niy yət evin də us tad aşıq Al lah ver di Qəm ke şin ya ra dı cı lı
ğın dan bəhs edən fo to sər gi də nü ma yiş olu nub.

Hazırladı: N.Məmmədli

Seyran Səxavətlə görüş 

SumqayıtRMİ-nindəstəyiiləSumqayıtşəhər
Poeziyaevində“Dostluq”Mədəniyyətevinin
layihəsiüzrətanınmışyazıçı-dramaturq,şair,
tərcüməçiSeyranSəxavətləgörüşkeçirilib.

Xalq şairi, mil lət və ki li Sa bir Rüs təm xan lı, 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair Əş rəf Vey səl li, 
Əmək dar müəl lim, şair Ofel ya Ba ba ye va, Sum
qa yıt RMİnin rəisi Rə şad Əli yev və baş qa la rı 
Sey ran Sə xa və tin əsər lə ri nin oxu cu su na aşı la
dı ğı mə nə vi key fiy yət lər ba rə də söz açıb lar.

Sey ran Sə xa vət ədə biy ya tın baş lı ca və zi fə
si nin in san də yər lə ri nin ya şa ma sı na xid mət dən 
iba rət ol du ğu nu xa tır la dıb, ye ni şeir lə ri ni səs lən
di rib. Təd bir mu si qi nöm rə lə ri ilə da vam et di ri lib.
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“Şuşa-270” döş nişanı təqdim edilib
Dekabrın21-dəgörkəmliheykəltəraş,Xalqrəssamı,Azər-
baycanRəssamlıqAkademiyasınınrektoru,akademikÖmər
Eldarovun95yaşıtamamoldu.Xəbərverdiyimizkimi,sənət-
karyubileyiərəfəsindəPrezidentİlhamƏliyevinsərəncamıilə
Azərbaycanmədəniyyətinininkişafındauzunmüddətlisəmə-
rəlifəaliyyətinəgörə1-cidərəcəli“Əmək”ordeniilətəltifedilib.

Ömər El da rov, həm çi nin 
Mə də niy yət Na zir li yi tə rə
fin dən bu il tə sis edi lən “Şu
şa270” döş ni şa nı ilə təl tif 
olu nub.

De kab rın 21də mə də
niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 
yu bil yar la gö rü şüb. Anar 
Kə ri mov Ömər El da ro vu 95 
il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə 
təb rik edib, onun Azər bay
can mə də niy yə ti nə, təs vi ri 
sə nə ti nə ver di yi töh fə lə ri, 
həm çi nin zən gin mə də niy
yə ti mi zin təb liğ edil mə sin
də sə mə rə li fəaliy yə ti ni vur
ğu la ya raq hey kəl tə ra şa ən 
xoş ar zu la rı nı çat dı rıb.

Qeyd olu nub ki, döv lət baş çı sı nın 20 de kabr 2022ci il ta rix li 
sə rən ca mı ilə Ömər El da ro vun 1ci də rə cə li “Əmək” or de ni ilə 
təl tif olun ma sı sə nət ka rın fəaliy yə ti nə ve ri lən yük sək də yər dir.

Anar Kə ri mov Ömər El da ro va möh kəm can sağ lı ğı, ye ni ya ra
dı cı lıq uğur la rı ar zu la yıb və ona Mə də niy yət Na zir li yi nin “Şu şa
270” döş ni şa nı nı təq dim edib.

Ömər El da rov gös tə ri lən diq qə tə gö rə tə şək kü rü nü bil di rib.

Bədii özfəaliyyət kollektivlərinin 
müsabiqəsinə yekun vurulub

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinintəşkilatçılığıiləoktyabr-
noyabraylarındakeçirilmişBədiiözfəaliyyətkollektivlərinin
müsabiqəsinəyekunvurulub.

Mü sa bi qə nin ye kun kon ser ti və mü ka fat lan dır ma mə ra si mi Ha
cıağa Ab ba sov adı na Mə də niy yət Mər kə zin də (Sa bun çu ra yo nu 
Maş ta ğa qə sə bə si) baş tu tub.

Mü sa bi qə nin ke çi ril mə sin də əsas məq səd mə də niy yət müəs si
sə lə ri nin işi nin da ha da tək mil ləş di ril mə si, öz fəaliy yət işi nin, mi li 
mu si qi və folk lor jan rı nın in ki şaf et di ril mə si dir.

Baş İda rə nin şə bə kə si nə da xil olan mə də niy yət ev lə ri və klub
la rı nın xalq çal ğı alət lə ri, rəqs kol lek tiv lə ri, mu ğam üç lü yü və vo
kalest ra da üz rə ümu mi lik də 30 bə dii öz fəaliy yət kol lek ti vi mü sa
bi qə yə qa tı lıb.

Mün sif ər he yə ti nin qiy mət lən dir mə lə ri nə əsa sən, mü sa bi qə nin 
“Xa nən də”, “Vo kal est ra da”, “İnst ru men tal ifa”, “Rəqs – bö yük
lər”, “Rəqs – uşaq lar” və “Rəqs so lo” no mi na si ya la rı üz rə qa lib lə
ri nə fəx ri fər man lar və mü ka fat lar təq dim olu nub.

Baş İda rə nin rəisi İb ra him Əli yev qa lib lə ri təb rik edib və on la ra 
ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la yıb.

Qa lib lə rin ifa sın da kon sert proq ra mı təq dim olu nub.

Builklassikestradamu-
siqimizinparlaqnü-
mayəndələrindənbiri,
Xalqartisti,müğənni,

bəstəkarSərxanSərxanın70
illiyidir.

Ru si ya da ya şa yan gör kəm li 
mü ğən ni yu bi ley ilin də doğ ma 
şə hə rin də kon sert proq ra mı ilə 
onun sə nə ti nin hey ran la rı nın 
qar şı sı na çıx dı. 

De kab rın 21də Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də (BMM) 
ger çək lə şən ge cə də mər kə zin 
di rek to ru Xalq ar tis ti Mu rad Hü
sey nov səh nə yə çı xa raq ta ma
şa çı la rı sa lam la dı. Sər xan Sər
xa nı klas sik est ra da sə nə ti mi zin 
can lı ko ri fe yi ad lan dı ran di rek tor 
mü ğən ni nin növ bə ti kon ser ti nin 
BMM səh nə sin də real laş ma
sın dan məm nun lu ğu nu bil dir di. 
Sə nət ka ra yu bi le yi mü na si bə ti
lə xoş di lək lə ri ni çat dı ran Mu rad 
Hü sey nov onu səh nə yə də vət 
et di. 

Mu si qi se vər lə rin gur al qış la rı 
al tın da səh nə yə gə lən mü ğən
ni se vi lən li rik kom po zi si ya la rı 

ilə ya na şı, re per tuarın da kı ret ro 
və müəl lif mah nı la rı nı, elə cə də 
Azər bay ca nın ko ri fey sə nət kar

la rı nın əsər lə rin dən seç mə lə ri 
ifa et di. 

Sə nət kar ilk ola raq “Sa lam, 
Ba kı şə hə rim!” mah nı sı ilə ta
ma şa çı la rı sa lam la dı. Xalq şair
lə ri Nə bi Xəz ri nin şeiri nə “Nə de
dim?”, Nə ri man Hə sən za də nin 
söz lə ri nə “Ki no da” və şair To fiq 
Bay ra mın söz lə ri nə bəs tə lə di yi 
“Ay ge ci kən mə həb bə tim” mah
nı la rı isə za la xü su si ov qat bəxş 
et di. 

Tək özü və il lər dir ona dost 
olan gi ta ra sı ilə ta ma şa çı lar
la sə mi mi ün siy yət qu ran Xalq 
ar tis ti hər bir ifa sı və mah nı sı 
haq qın da mə lu mat ve rir, həm 
də öz təəs sü rat la rı nı bö lü şür
dü: “Hər il de kabr ayın da ənə
nə vi ola raq Ba kı da kon sert ve
rir dim. Üç il dir ki, pan de mi ya 
və Və tən mü ha ri bə si nə gö rə 
bu ənə nə tə xi rə sa lın dı. Mən 
səh nə dən ener ji alı ram, ca van
la şı ram”.

Mü ğən ni özü nün ən məş hur 
mah nı la rın dan “Ay ge ci kən mə
həb bə tim” haq qın da mə lu mat 
ver di: “Ar tıq bu mah nı nın 40 ya
şı ta mam olur. “Ay ge ci kən mə
həb bə tim” mə nim Azər bay can 
di lin də oxu du ğum ilk mah nı dır. 
O vax ta qə dər bü tün mah nı la rım 
rus di lin də idi. Bi bim oğ lu To fiq 
Bay ra mın bu şeiri ni gə tir di, mən 
də hə min şeirə mah nı bəs tə lə
dim. 40 il dir ki, bu mah nı nı oxu
yu ram. Hə lə də se vi lir, din lə ni lir. 
Bu gün gənc lər tə rə fin dən də ifa 
edi lir”.

Şən, şux ifa sı, birbi rin dən 
ma raq lı ret ro hit və ye ni mah
nı la rı özü nə məx sus tərz də təq
dim edən Sər xan Sər xan hə min 
gün san ki bü tün za la səh nə 
üçün ne cə da rıx dı ğı nı çat dır
maq is tə yir di. Tə miz, pe şə kar 
ifa, sə sin du ru lu ğu, ma raq lı 
imp ro vi zə lər lə 70 yaş lı mü ğən
ni səh nə yə mey dan oxu ma ğı 
ba car dı. 

Qeyd edək ki, Sər xan Sər xan 
18 iyun 1952ci il də Ba kı şə hə
rin də ana dan olub. Mosk va Kon
ser va to ri ya sı nəz din də mu si qi 
mək tə bi nin gi ta ra sin fi ni, hər bi 
xid mə ti ba şa vur duq dan son ra 
isə Qne sin lər adı na Mu si qi mək
tə bi ni vo kal üz rə bi ti rib. Mosk va 
və Azər bay can fi lar mo ni ya la rın
da ça lı şıb. Bir ne çə fil mə çə ki lib. 
Həm Azər bay can, həm də rus 
dil lə rin də mah nı lar ifa edən mü
ğən ni ge niş ta ma şa çı küt lə si nin 
rəğ bə ti ni qa za nıb.

Est ra da mü ğən ni si 1987ci il
də “Əmək dar ar tist”, 2018ci il də 
“Xalq ar tis ti” fəx ri ad la rı ilə təl tif 
edi lib.

Estradamızın canlı əfsanəsi 
70 illiyində Bakı səhnəsində
Xalq artisti Sərxan Sərxanın yubiley konserti keçirildi

Xalq artisti Ramiz Quliyevin 
75 illik yubileyi münasibətilə tədbir

Dekabrın21-dəBakıŞəhər
MədəniyyətBaşİdarəsinin
təşkilatçılığıiləpaytaxtdakı
S.Rüstəmovadına13nömrəli

Musiqiməktəbiustadtarzən,pe-
daqoq,Dövlətmükafatılaureatı,
XalqartistiRamizQuliyevin75illik
yubileyinəhəsrolunmuştədbir
keçirib.

Ü.Ha cı bəyl li adı na Ba kı Mu si qi Aka
de mi ya sın da ke çi ri lən təd bir də Ba kı 
Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin rəisi 
İb ra him Əli yev, Xə tai Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin şö bə mü di ri Pə nah İma nov, 
yu bil ya rın sə nət dost la rı – Xalq ar
tist lə ri Va miq Məm mə də li yev, Za miq 
Əli yev, Azər bay can Mil li Kon ser va to
ri ya sı nəz din də Mu si qi Kol le ci nin di
rek to ru Na zim Ka zı mov, mu si qi mək
təb lə ri nin di rek tor la rı, di gər qo naq lar, 
həm çi nin şə hid Röv lan Məm mə do vun 
ailə si, Və tən mü ha ri bə si qa zi lə ri iş ti
rak edib lər.

Əv vəl cə sə nət ka rın hə yat və ya ra

dı cı lı ğın dan bəhs edən vi deoçarx nü
ma yiş olu nub.

Çı xış edən lər Ra miz Qu li ye vi yu bi
le yi mü na si bə ti lə təb rik edib, sə nət
ka rın mu si qi mə də niy yə ti mi zin, tar 
ifa çı lı ğı sə nə ti nin in ki şa fın da kı xid
mət lə rin dən söz açıb lar. 

Bil di ri lib ki, məş hur tar zən Azər bay
can mu si qi ifa çı lı ğı sə nə tin də par laq 
iz qo yub. Bu gün Azər bay can xalq 
mu si qi si ni se vən lər ara sın da elə bir 
şəxs ta pıl maz ki, ta rın vir tuoz ifa çı
sı, mil li mu ğam la rı mı zın ma hir bi li ci si 
olan Ra miz Qu li ye vin ya ra dı cı lı ğı ilə 
ta nış ol ma sın.

Təd bir kon sert proq ra mı ilə da vam 
edib. Kon sert də Xalq ar tis ti, tar zən 
El çin Hə şi mov, Əmək dar ar tist, ka
man ça ifa çı sı El nur Əh mə dov, Səid 
Rüs tə mov adı na 13 nöm rə li Mu si qi 
mək tə bi nin şa gird, mə zun və müəl
lim lə ri çı xış edib lər.

Son da Ra miz Qu li yev təd bi rin ke çi
ril mə si nə və gös tə ri lən diq qə tə gö rə 
hər kə sə tə şək kü rü nü bil di rib.

“Bu sevgini tamaşaçıya sənətlə geri qaytarmaq lazımdır” 

SərxanSərxanınBeynəlxalqMuğamMər-
kəzindəkiyubileykonsertindənəvvəlsə-
nətkardan“Mədəniyyət”qəzetiüçünqısa
müsahibəalmaqimkanımızoldu.

– Si zi ye ni dən Ba kı da gör mə yə şa dıq. Üçil lik 
fa si lə dən son ra ye ni dən səh nə də ola caq sı
nız...
– Mən də çox se vi ni rəm ki, ar tıq bu ax şam 

Ba kı da ta ma şa çı lar la gö rü şə cə yəm. Bə li, 
müəy yən sə bəb lər dən üç il dir gö rü şə bil mi rik. 
Nə ha yət, uzun fa si lə dən son ra kon ser tim baş 
tut du. Bu nu həm də bir və tən daş lıq bor cum he
sab edi rəm. 

– Doğ ma şə hər üçün da rıx mış dı nız?
– Ba kı üçün mən hə mi şə da rı xı ram. Ba kı nı 

ona gö rə çox se vi rəm ki, bu ra da ana dan ol mu
şam, uşaq lı ğım bu şə hər də ke çib. Bə zi lə ri sual 
ve rir ki, nə vaxt qa yı da caq sı nız. Mən Ba kı dan 
get di yi mi he sab et mi rəm. Ona gö rə ki, ürə yi min 
ya rı sı hə mi şə bu ra da dır. O vaxt it ti faq idi. Get dim 
təh sil al ma ğa və fəaliy yə tim də ora da da vam et
di. Bu gün vax tı mın ço xu Ba kı da ke çir. 

– Zal da bir də nə də boş yer be lə yox dur. Hət ta 
in san lar bu də qi qə mər kə zin qar şı sın da top la
şıb lar. Bu qə dər se vil mə yi ni zin sir ri ni nə də gö
rür sü nüz?
– Bu nun sir ri uzun il lər sə nət də ça lış maq, 

sə mi mi ol maq. Gə rək heç vaxt nə özü nü, nə 
də baş qa la rı nı al dat ma ya san. Ən əsas öz sə
nə ti nə inam ol ma lı dır. Əgər sən sə nə ti nə, ifa 
et di yin mah nı la ra ina nır san sa, on da ta ma şa çı 
sə nə ina na caq. Pu la gö rə, və zi fə yə gö rə de
yil, sə mi miy yət lə oxu san, mah nın ta ma şa çı
nın ürə yi nə yol ta pa caq. Uzun il lər sən əziy yət 
çə kir sən və po pul yar lı ğa fi kir ver mir sən. Mən 
uzun il lər po pul yar lı ğa fi kir ver mə dim. Hə mi şə 
po pul yar lı ğı mə nə ve ri lən kre dit ki mi qə bul et
mi şəm. Bu kre di ti gə rək iş lə yim ge ri qay ta rım. 
Yə ni bu sev gi ni ta ma şa çı ya sə nət lə ge ri qay
tar maq la zım dır.

– Bu gün kü kon sert də ye ni mah nı lar ola caq mı?
– Həm ötən il lər də oxu du ğum, həm də ye ni 

mah nı lar ola caq. 

– Be lə ca van, şux qal ma ğı nı zın xü su si bir sir ri 
var mı? 
– Sə mi mi lik, ürək açıq lı ğı. Fi zi ki tə rəf ə ri də 

var. Am ma ru hi tə rəf dən də gə rək tə miz ola san. 
İd man la məş ğul ola san, ye mə yi nə fi kir ve rə sən, 
nəf si ni sax la ya san. Hər bi ri mi zin bir ina mı var. 
İn sa fın var sa, pis lik et mir sən sə, heç ki mi al dat
mır san sa, bu nun özü inam dır, iman dır. 

– Klas sik est ra da ilə bağ lı fik ir lə ri niz  ma raq lı 
olar.
– Mən özü mü klas sik est ra da nın axı rın cı ifa

çı la rın dan he sab edi rəm. Za ma nın öz tə ləb lə ri 
var. İn di heç ki mi, yə ni gənc lə ri qı na maq ol maz. 
Sə nə tin qiy mə ti çox amil lər dən ası lı dır. Mət ni 
gə rək şair yaz sın, mu si qi ni bəs tə kar bəs tə lə
sin. Yük sək sə viy yə li əsər ifa çı dan da pe şə kar
lıq tə ləb edir. İn di təəs süf ki, bir çox mah nı la rın 
mət ni də, mu si qi si də bə sit ol du ğu üçün sə
viy yə si elə də yük sək ol mur. Bir nüans da var. 
İn cə sə nət küt lə vi ola bil məz. Ope ra ya, klas sik 
mu si qi yə də ha mı qu laq as mır. Biz de yə bil mə
rik ki, bu, pis mu si qi dir. Onu gə rək ba şa düş
sün lər. Klas sik est ra da da be lə dir. Bu janr la rı 
ba şa düş mək üçün gə rək te le vi zi ya lar və so sial 
plat for ma lar bu mu si qi lə ri təb liğ et sin. Hər jan
rın öz ye ri var. 

– Sər xan müəl lim, ar tıq bi zə kon ser tin baş la
ma sı nı işa rə edir lər. Si zə uğur lar ar zu la yı rıq.
– Sağ olun. Gös tər di yi niz diq qə tə gö rə tə şək

kür edi rəm. 

Lalə

“Ruhumun təqdimatı – ömür səhifələrim”
Rəssam Fikrət İbrahimlinin 50 illik yaradıcılıq fəaliyyətinə həsr olunan sərgi 

MuzeyMərkəzininqale-
reyasındarəssamFikrət
İbrahimlininyaradıcılığının
50illiyinəhəsrolunan“Ru-
humuntəqdimatı–ömür
səhifələrim”adlıfərdisər-
gisikeçirilir.Dekabrın16-da
açılışıolansərgiMilliMəcli-
sinMədəniyyətkomitəsinin
sədriQənirəPaşayevanın
təşəbbüsüiləMədəniyyət
NazirliyivəMuzeyMərkəzi
tərəfindəntəşkilolunub.

Sər gi nin açı lı şın da Mil li 
Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə
si nin səd ri  Qə ni rə Pa şa ye va 
Fik rət Məm məd li nin sə nət 
dün ya sın dan da nış dı, onun 
ya ra dı cı lı ğı nın Azər bay can 
rəs sam lıq mək tə bi nin zən gin 
ənə nə lə ri üzə rin də bər qə rar 
ol du ğu nu de di: “Fik rət İb ra
him li nin ya ra dı cı lı ğı təs vi ri 
sə nə ti mi zin ye ni mö cü zə lə
rin dən dir. Qoy bu əsər lər ev
lə ri mi zi bə zə sin və bu ad dı
mı mız la sə nət in san la rı mı za 
dəs tək olaq”.  

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 Öz
bə kis tanAzər bay can Dost
luq Cə miy yə ti nin rəh bə ri 
pro fes sor Ab dul qap par Qır
ğız bo yev Azər bay can və 
Öz bə kis tan ara sın da dost
luq əla qə lə rin dən söz aç dı. 
Rek tor Azər bay can da sə fər
də ol du ğu müd dət də be lə bir 
sər gi də iş ti ra kın dan məm
nun lu ğu nu ifa də edə rək rəs
sa ma uğur lar ar zu la dı.

Mə də niy yət Na zir li yi Sər
gi və qa le re ya lar sek to ru nun 
mü di ri Mu rad Məm mə dov, 
Daş kənd Döv lət Pe da qo ji 
Uni ver si te ti Dün ya ta ri xi ka
fed ra sı nın pro fes so ru, Öz bə
kis tanAzər bay can Dost luq 
Cə miy yə ti nin ic ra çı di rek to ru 
Er kin Nu rid di nov, Azər bay can 
Rəs sam lar İt ti fa qı nın sədr 
müavi ni Xalq rəs sa mı Ağaəli 
İb ra hi mov da çı xış edə rək 
Fik rət İb ra him li əsər lə ri nin 
ide yasə nət kar lıq xü su siy yət
lə rin dən da nış dı lar.

F.İb ra him li sər gi nin tə şəb
büs ka rı və təş ki lat çı la rı na, 
elə cə də qo naq la ra tə şək kür 
et di. 

Neft ça la ra yo nun da dün
ya ya göz açan F.İb ra him li nin 
ilk sə nət müəl li mi hə min ra
yon da yax şı ta nı nan Adil Ha
cı yev olub. Rəs sam ix ti sas 
təh si li ni əv vəl cə Ə.Əzim za
də adı na Azər bay can Döv
lət Rəs sam lıq Tex ni ku mun

da, da ha son ra Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə
sə nət Uni ver si te tin də alıb. 
O, müəl li mi, Xalq rəs sa mı 
Toğ rul Nə ri man bə yo vu hər 
za man bö yük min nət dar
lıq his si ilə xa tır la yır. T.Nə ri
man bə yov “Ul duz” jur na lı nın 
1980ci il, 10cu nöm rə sin də 
xe yirdua ma hiy yət li ya zı
sın da tə lə bə si F.İb ra him li nin 
is te da dı nı yük sək qiy mət
lən di rib. Rəs sa mın əsər lə ri 
öl kə miz də və xa ric də mu zey, 
qa le re ya və şəx si kol lek si ya
lar da sax la nı lır.

F.İb ra him li nin ya ra dı cı lı ğı 
əsa sən rəng kar lıq nü mu nə lə
rin dən iba rət dir. O, sü jet li tab
lo, port ret, mən zə rə və na tür
mort jan rın da ya ra dıl mış bir 
çox ma raq lı əsər lə rin müəl
li fi ki mi ta nı nır. Fır ça us ta sı
nın iş lə ri ara sın da İçə ri şə hər 
möv zu lu əsər lər ay rı ca yer 
tu tur. Qə dim şə hə rin müx tə lif 
gu şə lə ri rəs sam tə xəy yü lü ilə 

kə tan da öz uğur lu bə dii həl li ni 
ta pıb. Rə şa dət li Or du mu zun 
44 gün lük sa vaş da gös tər
di yi mi sil siz qəh rə man lıq da 
rəs sa mın ya ra dı cı lı ğın da mü
vəf ə qiy yət lə tə cəs süm olu
nur. F.İb ra him li nin mə də niy
yət pay tax tı mız Şu şa ya həsr 
olun muş rəng kar lıq nü mu nə
si isə ay rı ca qeyd olun ma ğa 
la yiq dir.

Bun dan əla və, Ab şe ron 
bağ la rı, üzüm tə nək lə ri, ən
cir ağac la rı, bağ ev lə ri, də
niz mən zə rə si rəs sa mın 
pa lit ra sın da özü nə məx sus 
du yum la təs vir olu nub. Rəs
sam Azər bay can ne mət lə
ri nin, xü su sən də nar la rın 
rəsm lə ri ni təs vir et mək lə 
ma raq lı na tür mort kom po zi
si ya la rı ya ra da bi lib. Sə nət
ka rın “Mu ğam”, “İçə ri şə hər”, 
“Neft ça la. Li man da”, “Kür 
qı ra ğın da”, “Kür ça yı”, “Fat
ma yı”, “Bağ evi – Nov xa nı”, 
“Ab şe ron mo ti vi”, “Ab şe ron 
gü nə ba xan la rı”, “Ni şan. Rə
fi qə lər”, “Kən di mi zin qız la
rı”, “Xon ça apa rır lar”, “Gə lin 
gə tir mə yə”, “Toy”, çox say lı 
port ret, av to port ret və na tür
mort la rı sə nət se vər lər tə rə
fin dən ma raq la qar şı la nır.

Sər gi də F.İb ra him li nin 
rəng kar lıq və qra fi ka sa hə
sin də ya rat mış ol du ğu, ya ra
dı cı lı ğı nın müx tə lif dövr lə ri nə 
aid 60a ya xın əsə ri nü ma yiş 
olu nur. Bir ay müd də tin də 
açıq ola caq sər gi yə gi riş pul
suz dur. 

L.Azəri
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Bəşərövladıqədimzamanlardan
gün,ayvəilüzərindəmüəyyən
təbiibölgüləraparıb.Bubölgü
nünəsasındatəbiətdəbaşve

rəndəyişikliklərvəinsanlarınhəmin
proseslərəmünasibətidayanır.

Xalq təq vi mi nə gö rə, qış fəs li şər ti ola raq 
üç his sə yə bö lü nür: de kab rın 21-dən yan-
va rın 30-dək Bö yük çil lə, yan va rın 31-dən 
fev ra lın 19-dək Ki çik çil lə, fev ra lın 20-dən 
mar tın 20-dək isə Boz ay ad la nır. Hər il de-
kab rın 21-də Yer qış gü nəş du ru şu nöq tə-
sin dən ke çər kən fə sil də yi şik li yi baş ve rir. 
Yə ni pa yız öz ye ri ni qı şa ötü rür. De kab rın 
21-i həm də ge cə nin ən uzun, gün dü zün 
isə ən qı sa ol du ğu vaxt dır. Hə min gün dən 
ge cə lər ya vaş-ya vaş qı sal ma ğa, gün düz-
lər isə uzan ma ğa baş la yır. Bu, mar tın 21-
dək da vam edir, hə min gün isə yaz ge cə-
gün düz bə ra bər li yi ha di sə si baş ve rir.

Ar tıq Bö yük çil lə nin ilk gün lə ri dir. De-
mə li, qış fəs li öl kə mi zə qə dəm qo yub. 
Xal qın inan cı na gö rə, Bö yük çil lə qı şın ən 
sərt 40 gü nü nü əha tə edir. Qar in san lar da 
bol luq-bə rə kə tə inam ya rat sa da, ha va la-

rın şax ta lı, çov ğun lu ol ma sı bir tə rəf-
dən səh hə ti miz də, əmək fəaliy yə ti miz-
də müəy yən prob lem lər ya ra dır. Bu na 
gö rə də Bö yük çil lə so yuq, ağır gün lər 
ki mi yad da qa lır. Bə zən Bö yük çil lə də 
ha va lar göz lə ni lən sə viy yə də so yuq-
la, qar-bo ran la özü nü gös tər mir. Cə mi 
iyir mi gün öm rü olan Ki çik çil lə da ha 
dö zül məz, şax ta lı-bo ran lı ke çir. 

AMEA Folk lor İns ti tu tu nun apa rı-
cı el mi iş çi si fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə 
dok to ru Əpoş Və li yev bil di rir ki, Bö-
yük çil lə ge cə si bir çox ra yon lar da 
təm tə raq la qeyd edi lir. Qə dim türk-
lə rin inan cı na gö rə, bay ra mın əsas 
ide ya sı işı ğın qa ran lıq üzə rin də sim vo-
lik qə lə bə si dir. Hə min ge cə xe yir lə şər 
güc lü mü ba ri zə apa rır. O za man çox lu 
qar ya ğar sa, son ra kı fə sil lər də məh su-
lun bol ola ca ğı nı dü şü nər lər. İnanc la ra 
gö rə, ba har öz ba rı nı-bə rə kə ti ni qış dan 
alır. Qış nə qə dər qar lı olar sa, ba har da 
bir o qə dər bol-bə rə kət li, məh sul lu olar. 

Folk lor şü nas çil lə ax şa mı qar pız kəs-
mək ki mi də də-ba ba adət-ənə nə si nin 
bu gün də ya şa dıl dı ğı nı de yir. Vur ğu la-
yır ki, çil lə ax şa mı ailə üzv lə ri, qo hum-
əq rə ba bir ye rə yı ğı şar və ilin ən uzun 
ge cə si ni süf rə yə dü zül müş çox lu mey-
və, şir niy yat, qu ru mey və lər, çə rəz lər, 
mey və şi rə lə ri və əsa sən də xə mir dən 
ha zır lan mış xö rək lər lə qeyd edər lər. 

Bu ge cə nin ən əhə miy yət li at ri but la-
rın dan bi ri də qar pız dır. Hər bir ailə 
hə min ge cə müt ləq bir qar pız kəs-
mə yə ça lı şar. Bu qar pı zı isə hə lə bir 
ne çə ay əv vəl dən, qar pız möv sü mü-
nün son la rın dan xü su si ola raq çil lə 
üçün sax la yar lar. Çil lə qar pı zı xü su si 
növ qar pız dır, qa bı ğı qa lın ol du ğu üçün 
so yu ğa da vam lı olur və uzun müd dət 
sax la maq olur. Onu ta ya lar da sa ma nın, 
otun içə ri sin də və ya zir zə mi lər də sax-
la yır lar. Çil lə ax şa mı süf rə yə ən son da 
qar pız gə ti ri lir və ailə nin ağ saq qa lı, bö-
yü yü tə rə fin dən kə si lə rək di lim lə nir və 
pay la nı lır. Əgər çil lə üçün bir ne çə qar-

pız sax la nı lıb sa, o za man on lar kə si lib pay 
gön də ri lir. Bu adət həm də qo hum-əq rə ba, 
qon şu lar ara sın da meh ri ban lı ğı, qo hum luq 
bağ la rı nın möh kəm li yi ni də gös tə rir.

Adət üz rə ni şan lı qız la rın, tə zə gə lin lə-
rin Çil lə bay ra mı na da ge dir lər. Apa rı lan 
xon ça lar içə ri sin də çil lə qar pı zı xü su si yer 
tu tur. Qar pız xon ça sı na dəs tə yi nə qır mı zı 

lent bağ lan mış bir bı çaq da qo yu lur. Qar-
pız oğ lan evin dən apa rı lan hə min bı çaq la 
kə si lir və son ra bı çaq oğ lan evi nə qay ta-
rı lır. Ye ni ailə qu ran gənc lə rə isə qı zın va-
li deyn lə ri tə rə fin dən qar pız pay gön də ri lir.

Çil lə ax şa mı bə zi ra yon lar da niy yət mə-
ra si mi də ic ra olu nur. Çil lə qar pı zı nın baş 
tə rə fi kə si lə rək dörd ye rə bö lü nür. Niy yə ti 
tu tan şəxs qar pı zın kə si lən hə min dörd ti-
kə si ni ba şı nın üs tün dən ar xa ya atır. Əgər 
iki si ağ və iki si də ya şıl olar sa, de mək ki, 
niy yət qə bul edi lə cək. Yox əgər ha mı sı 
ya şıl və ya üçü ya şıl bi ri ağ, ya da üçü 
ağ bi ri ya şıl olar sa, he sab olu nur ki, niy-
yət baş tut ma ya caq. Çil lə qar pı zı nın içi nin 
tünd-qır mı zı və ya ağ lı-qır mı zı lı ol ma sı da 
qı şın sərt və ya mü la yim ke çə cə yi nə yo-
zu lar. Hə min gün kə si lən qar pı zın tum la rı-
nı to xum luq gö tü rər lər və inan ca gö rə, bu 
tum lar dan gə lən il bol məh sul alı nar.

İlin bü tün fə sil lə ri gö zəl dir. Bu gö zəl-
li yi hiss et mək üçün sağ lam lıq və xoş 
əh va li-ru hiy yə bi rin ci şərt dir. Bö yük 
çil lə bö yük sı xın tı lar de yil, xoş gün lər 
gə tir sin...

F.Yunisli

AzərbaycanOrdusunun
44günlükVətənmü
haribəsindəqazandığı
şanlıQələbədənikiil

ötdü.Bumüddətərzində
dövlətqurumları,ictimaitəş
kilatlar,ayrıayrımüəssisələr
tərəfindənşəhidlərinxatirəsi
ninəbədiləşdirilməsiməqsə
diləmüxtəliftədbirlərhəyata
keçirilir.Şəhidlərinqəbirüstü
abidələri,xatirəkompleks
ləriyaradılır,adlarıküçələrə,
meydanlara,müəssisəvə
təşkilatlara,mədənimaarif
ocaqlarınaverilir.Yaşadıqla
rıevlərəbarelyeflərivurulur,
bəzilərininişlədiklərimüəssi
sələrdəxüsusiguşələryara
dılır,büstləriqoyulur.

Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze-
yin də öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü 
uğ run da şə hid və qa zi olan həm-
və tən lə ri mi zə məx sus ge yim, xa-
ti rə əş ya la rı, sə nəd lər və fo to la rın 
top lan ma sı, qo run ma sı, təd qi qi və 
təb li ği məq sə di lə Və tən mü ha ri bə-
si fon du ya ra dı lıb. Fon dun fəaliy-
yə ti ilə bağ lı ət raf ı mə lu mat al maq 
üçün onun mü di ri Şə fa Möv sü-
mov la əla qə sax la dıq. Həm söh-
bə ti miz de di ki, Və tən mü ha ri bə si 
fon du 2021-ci ilin yan var ayın da 
Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi El-
mi Şu ra sı nın qə ra rı ilə tə sis edi lib: 
“Hə min gün dən mu ze yin əmək-
daş la rı bu fon dun kol lek si ya sı nı 
zən gin ləş dir mək üçün ma te rial la-
rı top la ma ğa baş la dı lar. Müx tə lif 
böl gə lər dən olan şə hid lə ri mi zə aid 
şəx si əş ya lar, hər bi ge yim lər, sə-
nəd lər, fo to lar və s. top la nıl ma sı 
işi qı sa müd dət də fon dun ya ran-
ma sı nı tə min et di. Fond ma te rial la-
rı əsa sın da 2021-ci ilin ma yın dan 
2022-ci ilin fev ra lı na dək “Ana dır 
ar zu la ra hər za man Qa ra bağ” ad-
lı sər gi təş kil edi lib. Hə min sər gi-
də ümu mi lik də 205 şə hi din və 10 
qa zi nin şəx si əş ya la rı nü ma yiş et-
di ri lib. 30 vit rin dən iba rət olan bu 
sər gi də eks po nat lar la ya na şı, 12 
in for ma si ya pa ne li, 7 iriöl çü lü ban-
ner, qüd rət li Or du muz tə rə fin dən 
düş mən dən ələ ke çi ril miş 58 ədəd 
hər bi qə ni mət də yer alıb”.

Şə fa Möv sü mov bil dir di ki, fond-
da həm çi nin Bi rin ci Qa ra bağ mü-
ha ri bə si, 2016-cı ilin Ap rel dö yüş-
lə ri, 2020-ci ilin To vuz dö yüş lə ri, 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə si və  2021-
ci ilin no yab rın 30-da Qa ra hey-

bət tə lim mər kə zin də şə hid ol muş 
Döv lət Sər həd Xid mə ti nin (DSX) 
bir qrup əmək daş la rı na aid ma te-
rial lar da yer alır. Ey ni za man da 
Və tən mü ha ri bə sin də xü su si xid-
mət lə ri olan mü va fiq döv lət qu rum-
la rı – Mü da fiə Na zir li yi, Da xi li İş lər 
Na zir li yi nin Da xi li Qo şun la rı, Döv lət 
Təh lü kə siz li yi Xid mə ti, DSX, ANA-
MA və Mü da fiə Sə na ye si Na zir li yi-
nin şəx si he yət lə ri nin ge yim növ lə ri 
və lə va zi mat la rı nın nü mu nə lə ri, 
təd ris və ideolo ji və sait lə ri də fond-
da mü ha fi zə edi lir. Şə hid lə rin hər bi 
for ma la rı (baş ge yim lə ri, ki tel, şal-
var, hər bi çək mə lə ri və s.), fəx ri fər-
man, tə şək kür na mə, or den, me dal 
və dip lom la rın rəng li su rət lə ri, elə-
cə də şəx si əş ya la rı (saat, qol baq, 
kom pas, alış qan, təs beh, pul qa bı 
və s.) ya xın la rı tə rə fin dən fon da 
bir də fə lik təh vil ve ri lir. Da xil olan 
ma te rial lar ara sın da şə hid lə rin hər-
bi təh sil və tə lim il lə ri ilə ya na şı, dö-
yüş yo lu na aid fo to la rı da var.

Mu zey də ki di gər fond lar ki mi, 
Və tən mü ha ri bə si fon du nun ma-
te rial la rı nın da el mi-təd qi qat iş-

lə ri nə cəlb edi lə cə yi ni söy lə yən 
mü sa hi bim vur ğu la dı ki, tor paq-
la rı mı zın azad lı ğı uğ run da can la-
rın dan keç miş şə hid lə ri mi zə aid 
ma te rial lar əsa sın da el mi mə qa lə-
lər, ka ta loq lar, bro şür lər, ki tab ça-
lar və s. ya zıl ma sı üçün bu fond 
el mi re surs la ra ma lik dir. Fon dun 
ma te rial la rı hərb ta ri xi, hər bi jur-
na lis ti ka və Qa ra bağ mü ha ri bə si-
nin təd qi qi ilə məş ğul olan lar üçün 
qiy mət li mən bə ola bi lər. Azər-
bay ca nın Mil li Qəh rə man la rın dan 
2016-cı ilin de kab rın da şə hid ol-
muş Çin giz Qur ba nov, 2020-ci ilin 
iyu lun da To vuz ra yo nu əra zi sin də 
qəh rə man ca sı na şə hid ol muş ge-
ne ral-ma yor Po lad Hə şi mov və 
pol kov nik İl qar Mir zə yev, həm çi-
nin 2020-ci ilin okt yab rın da Və tən 
mü ha ri bə sin də Qu bad lı uğ run da 
dö yüş lər də şə hid olan pol kov nik 
Şü kür Hə mi do va aid ma te rial lar 
da Və tən mü ha ri bə si fon dun da 
daimi mü ha fi zə də dir. 

Ha zır da fond da 3150 ədəd 
in ven ta rın ol du ğu nu bil di rən 
Ş.Möh sü mov bun la rın fon dun 

əmək daş la rı tə rə fin dən xü su si 
proq ram va si tə si lə pas port laş dı-
rıl dı ğı nı de di: “Ümu mi lik də fond-
da 250-dən ar tıq şə hid və 15-dən 
ar tıq qa zi yə aid ya di gar lar qo ru-
nur. Fond ma te rial la rı əsa sın da 
mü tə ma di ola raq mu ze yin say tın-
da in for ma si ya xa rak ter li ya zı lar 
ge dir. Və tən mü ha ri bə si təd qi-
qat çı la rı fon da  mü ra ciət edə rək 
araş dır ma apa rır lar. Ar tıq fond 
kol lek si ya sı na is ti na dən müx tə lif 
yer li və xa ri ci konf rans lar da el mi 
mə ru zə lər edi lib, müx tə lif top-
lu lar da mə qa lə lər dərc olu nub. 
Öl kə te le vi zi ya la rı na Və tən mü-
ha ri bə si fon du nun ya ran ma sı, 
fəaliy yə ti və gö rü lən iş lər ba rə-
də mü sa hi bə lər ve ri lib, şə hid və 
qa zi lə ri mi zə aid sə nəd li film lə rin 
çə kil mə sin də fon dun eks po nat la-
rın dan is ti fa də edi lib”.

Ha zır da fon dun kol lek si ya sı-
nın zən gin ləş di ril mə si məq sə di lə 
şə hid və qa zi lə ri mi zə aid ma te-
rial la rın top la nıl ma sı işi da vam 
et di ri lir.

Nurəddin

Onların hərəsi bir qəhrəmanı 
nişan verir...

Tarix Muzeyindəki Vətən müharibəsi fondunda 
260-dan çox şəhid və qaziyə aid yadigarlar qorunur

Böyük çillə – qışımız çiləsiz olsun...

Əməkdar incəsənət xadimi, dirijor 
Kazım Əliverdibəyov dünyasını dəyişib

Azərbaycanmədəniyyətinəağıritkiüzverib.Əməkdarincə
sənətxadimi,Prezidenttəqaüdçüsü,tanınmışdirijorKazım
Əliverdibəyovdekabrın19da,88yaşındavəfatedib.

Ka zım Ağa lar oğ lu Əli ver di bə-
yov 27 no yabr 1934-cü il də Ba kı da 
ana dan olub. 1954-1959-cu il lər də 
Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri-
ya sın da xor di ri jor lu ğu ix ti sa sı üz-
rə təh sil alıb. 1958-1960-cı il lər də 
Azər bay can Döv lət Mu si qi li Ko-
me di ya Teat rın da (in di ki Aka de mik 
Mu si qi li Teatr) di ri jor, 1960-cı il dən 
1995-ci ilə qə dər müəy yən fa si lə-
lər lə Azər bay can Aka de mik Döv lət 
Ope ra və Ba let Teat rın da di ri jor və 
baş di ri jor və zi fə lə rin də ça lı şıb. 

1996-2005-ci il lər də Tür ki yə də, İz mir Kon ser va to ri ya sın da 
müəl lim ki mi fəaliy yət gös tə rən K.Əli ver di bə yov, ey ni za man da 
tə lə bə lər dən iba rət sim fo nik or kest rin di ri jo ru olub. 2006-cı il də 
Azər bay ca na qa yı dan sə nət kar 2010-cu ilə qə dər  Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rın da fəaliy yət gös tə rib, re per tuar da olan 
bir çox ta ma şa la rı ida rə edib.

K.Əli ver di bə yov uzun il lər in di ki Azər bay can Mil li Kon ser va-
to ri ya sı nəz din də Mu si qi Kol le cin də və Ü.Ha cı bəy li adı na Ba-
kı Mu si qi Aka de mi ya sın da pe da qo ji fəaliy yət lə məş ğul olub, 
1981-ci il də do sent, 1992-ci il də pro fes sor el mi də rə cə si alıb.

1978-ci il də “Əmək dar in cə sə nət xa di mi” fəx ri adı na la yiq gö-
rü lüb. 2010-cu il dən Pre zi dent tə qaüd çü sü olub.

Gör kəm li mu si qi xa di mi və pe da qoq Ka zım Əli ver di bə yo vun 
xa ti rə si onu ta nı yan la rın, ye tir mə lə ri nin və sə nət se və rin qəl bin-
də ya şa ya caq. 

Al lah rəh mət elə sin.

Xalq artisti, tarzən Fikrət Verdiyev vəfat edib
Azərbaycanmədəniyyətinəağıritkiüzverib.Tanınmıştarzən,
Xalqartisti,PrezidenttəqaüdçüsüFikrətVerdiyev22dekabr
2022ciiltarixində,75yaşındavəfatedib.

Fik rət Sü ley man oğ lu Ver di yev 
2 sent yabr 1947-ci il də Gən cə şə-
hə rin də ana dan olub. 1957-1962-ci 
il lər də Gən cə şə hər 1 nöm rə li Mu-
si qi mək tə bin də tar ix ti sa sı üz rə 
təh sil alıb. Son ra Gən cə də Qəm bər 
Hü seyn li adı na Or ta İx ti sas Mu si qi 
Mək tə bin də hə min ix ti sas üz rə təh-
si li ni da vam et di rib. Ey ni za man da 
Gən cə Pioner lər evi, Mək təb li lər 
sa ra yı və Mə də niy yət evin də öz-
fəaliy yət kol lek tiv lə ri nə rəh bər lik 
edib. 1967-ci il də tex ni kum təh si li ni 

ba şa vu ra raq Üze yir Ha cı bə yov adı na Azər bay can Döv lət Kon ser-
va to ri ya sı nın Tar-di ri jor, xalq ifa çı sı fa kül tə si nə da xil olub. 1969-cu 
il də Gən cə də “Göy göl” Xalq Çal ğı Alət lə ri An samb lı nı ya ra dıb.

Kon ser va to ri ya təh si li ni ba şa vur duq dan son ra F.Ver di yev 
an samb la rəh bər lik lə ya na şı, Gən cə Şə hər Or ta İx ti sas Mu si qi 
Mək tə bin də pe da qo ji fəaliy yə tə də baş la yır. 1977-ci il də Azər-
bay can SSR-in rəh bə ri Hey dər Əli ye vin diq qət və qay ğı sı ilə 
an samb la “Döv lət mah nı və rəqs an samb lı” sta tu su ve ri lib və 
F.Ver di yev bu kol lek ti və bə dii rəh bər tə yin olu nub.

1990-cı il də onun da səy lə ri ilə “Göy göl” Döv lət Mah nı və Rəqs 
An samb lı nın ba za sın da Fik rət Əmi rov adı na Gən cə Döv lət Fi lar-
mo ni ya sı ya ra dı lıb və qu ru ma bə dii rəh bər tə yin edi lib. Bu ra da 
ça lış maq la ya na şı, 1982-ci il də Zey nəb Xan la ro va nın ya rat dı ğı 
an sambl da kon sert meys ter ki mi fəaliy yət gös tə rib, bu kol lek tiv lə 
bir gə 40-dan çox öl kə də Azər bay can mə də niy yə ti ni təb liğ edib.

Sə nət kar 2000-ci il də Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət Neft 
Şir kə ti nin nəz din də “Neft çi” Mah nı və Rəqs An samb lı nı ya ra-
dıb, kol lek ti və rəh bər lik edib.

2011-ci il dən “Xan Şu şins ki” Fon du nun tə sis çi lə rin dən bi-
ri ola raq müx tə lif öl kə lər də Azər bay can mil li mu si qi si ni uğur la 
təb liğ edən F.Ver di yev bir çox us tad sə nət kar la rın yu bi ley təd-
bir lə ri və ya ra dı cı lıq ge cə lə ri ni ke çi rib, bir sı ra ya ra dı cı lıq mü-
sa bi qə lə rin də mün sif ki mi fəaliy yət gös tə rib.

F.Ver di yev 1987-ci il də res pub li ka nın “Əmək dar ar tist”i, 
2014-cü il də isə “Xalq ar tis ti” fəx ri ad la rı na la yiq gö rü lüb. Pre zi-
den tin fər di tə qaüd çü sü idi.

Gör kəm li sə nət kar, sə mi mi in san F.Ver di ye vin xa ti rə si onu ta-
nı yan la rın, həm kar la rı nın, sə nət se vər lə rin qəl bin də ya şa ya caq. 

***
De kab rın 22-də Tə zə pir məs ci din də Fik rət Ver di yev lə vi da 

mə ra si mi ke çi ri lib. Mə ra sim də mər hu mun ailə üzv lə ri və sə nət 
dost la rı iş ti rak edib lər.

Hə yat yol da şı Bə yim xa nım Ver di ye va F.Ver di ye vin sə nə tə 
bağ lı lı ğın dan da nı şıb: “O, 60 ilə ya xın Azər bay can mə də niy yə-
ti nə xid mət edib. Onun ürə yi mu si qi ilə dö yü nür dü. Bir müd dət 
idi ki, xəs tə idi. Xəs tə ol du ğu dö nəm lər də ya nı mız da ol duq la rı 
üçün döv lə ti mi zə və Hey dər Əli yev Fon du na tə şək kür edi rəm”.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye-
va, Xalq ar tist lə ri Ra miz Qu li yev, Zaur Rza yev, Mən sum İb ra hi-
mov, Möh lət Müs lü mov və di gər ta nın mış in cə sə nət xa dim lə ri 
sə nət ka rın və fa tı nı Azər bay can mə də niy yə ti üçün ağır it ki ki mi 
də yər lən di rib, onun mu si qi çi təş ki lat çı sı və tar zən ola raq fəaliy-
yə tin dən söz açıb lar. 

Vi da mə ra si min dən son ra Xalq ar tis ti “Qurd qa pı sı” qə bi ris-
tan lı ğın da tor pa ğa tap şı rı lıb.

Al lah rəh mət elə sin.

“Dünyadan keçən Nazim və Nazimdən keçən dünya”
Görkəmli türk şairinin 120 illiyinə həsr olunan konfrans

Builgörkəmlitürkşair
dramaturqu,ssena
ristNazimHikmətin
(19021963)anadan

olmasının120illiyidir.Bu
münasibətlədekabrın20
dəNizamiGəncəviadına
MilliAzərbaycanƏdəbiy
yatıMuzeyində“Dünyadan
keçənNazimvəNazimdən
keçəndünya”mövzusunda
respublikaelmikonfransı
keçirilib.

Mu ze yin baş di rek to ru aka de-
mik Ra fael Hü sey nov “Azər bay-
ca nın, türk lü yün və dün ya nın 
Na zim Hik mə ti” möv zu sun da 
mə ru zə ilə çı xış edib. Alim Na-
zim Hik mə tin tək cə türk xal qı-
nın de yil, bü tün Şərq xalq la rı nın 
poezi ya sı na tə sir gös tər di yi ni bil-
di rib. Şairin hə yat və ya ra dı cı lıq 
yo lu nun Azər bay can la bağ lı mə-
qam la rı na diq qət ye ti rən aka de-
mik qeyd edib ki, söz dün ya sı nın 
nə həng si ma la rın dan olan Na zim 
Hik mət Azər bay can, Tür ki yə və 
dün ya ədə biy ya tın da si lin məz iz 
qo yub. 

“Na zim Hik mət öl kə miz də hər 
za man eh ti ram la anı la caq. Çün ki 
Azər bay can onun üçün Və tən ol-
muş dur. Na zim gənc yaş la rın da 
1927-ci il də ilk də fə Ba kı ya qə dəm 
qoy du. O, ya ra dı cı lı ğa Tür ki yə də 
baş la sa da, ilk şeir lər ki ta bı “Gü-
nə şi içən lə rin tür kü sü” 1928-ci il də 
Ba kı da işıq üzü gö rüb”, – de yən 
Ra fael Hü sey nov gör kəm li şairin 
gö rün məz, də rin bağ lar la Azər bay-
ca na bağ lı ol du ğu nu vur ğu la yıb. 

Qeyd olu nub ki, N.Hik mə ti ta nı-
yan lar onun sı ra dan bir in san de yil, 

da hi ol du ğu na heç za man şüb hə 
et mir di lər. Hə ya tı nın bö yük his sə-
si ni qür bət də ya şa mış bö yük şair 
bü tün var lı ğı ilə hər za man Tür ki-
yə ni se vib və doğ ma və tə ni nin həs-
rə ti ni çə kib. Tür ki yə də do ğu lan və 
əsil za də nəs lin nü ma yən də si olan 
Na zim gənc yaş la rın dan si ya sə tə, 
kom mu nizm və in qi la bi ide ya la ra 
bağ lan mış dı. 1950-ci il də həbs xa-
na dan azad edi lən şair qı sa ömür 
ya şa ma sı na bax ma ya raq, bu qı sa 
öm rü nə “şeir” ad lı bö yük bir dün ya 
sığ dı rıb. 

Aka de mik türk ədə biy ya tın da 
sər bəst şeirin ba ni si olan şairin 
əsər lə ri nin bə dii-es te tik xü su siy-
yət lə ri nə gö rə se çil di yi ni vur ğu-
la yıb: “Na zim Hik mə tin şeir lə ri 
türk cə səs lə nən də, rus di li nə tər-
cü mə olu nan da və di gər dil lər də 
oxu nan da da onun içə ri sin də ki 
fi kir oxu cu nu tə sir al tı na sa lır. Ru-
si ya nın ne çə bö yük şairi Na zim 
Hik mət dən bəh rə lən di yi ni eti raf 
edib”.

Konf ran sın ple nar ic la sın da 
“Na zim Hik mət şeir lə rin də “su” 
kon sep ti nin ifa də va si tə lə ri”, 
“Xalq ya zı çı sı Ana rın bö yük Na-
zim Hik mət sev gi si”, “Azad lıq və 
bə ra bər lik car çı sı – Na zim Hik-
mət”, “Na zim Hik mət poezi ya sın-
da və tən pər vər lik mo tiv lə ri” möv-
zu la rın da mə ru zə lər din lə ni lib. 

Təd bir də gör kəm li şairin hə yat 
və fəaliy yə ti ni, onun Azər bay ca-
na sə fər lə ri ni özün də əks et di rən 
fo tos layd nü ma yiş olu nub. 

Konf rans işi ni “Na zim Hik mət 
ya ra dı cı lı ğı və in cə sə nət”, “Na-
zim Hik mət və Azər bay can ədə-
biy ya tı”, “Na zim Hik mət şü nas lıq: 
Tür ki yə də, Azər bay can da, dün-
ya da” və “Na zim Hik mət şeiri və 
poeti ka mə sə lə lə ri” üz rə böl mə 
ic las la rı ilə da vam et di rib.
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24 de kabr 1872 – Ya zı çı-pub li sist, pe da qoq Ömər Faiq Ne man-
za də (1872 – 10.10.1937) Gür cüs tan da, Ahıs ka (Axal sıx) qə za sı nın 
Az qur kən din də do ğu lub. “Şər qi-rus” qə ze ti nin, “Mol la Nəs rəd din” 
jur na lı nın ya ra dı cı la rın dan dır. Gür cüs tan da və Azər bay can da xalq 
maari fi  sa hə sin də ça lı şıb, rep res si ya qur ba nı olub.

24 de kabr 1926 – Əmək dar ar tist, ba la ban və klar net ifa çı sı Bəh-
ruz Mah mud oğ lu Zey na lov (1926 – 25.5.1998) Ba kı da ana dan 
olub.

24 de kabr 1939 – Şair, ya zı çı, tər cü mə çi, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Məm məd Mux tar oğ lu As lan (1939 – 23.9.2015) Kəl bə cər ra-
yo nu nun La çın kən din də do ğu lub. Ki tab la rı: “Dur na lar lə lək sa lır”, 
“Öm rün ya rı ya şın da”, “Sax la izi mi, dün ya” və s. 

24 de kabr 1954 – Xalq ar tis ti Na tal ya Va leh qı zı Ta ğı ye va (1954 
– 16.1.2005) ana dan olub. Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı 
olub, fi lm lər də (“Də də Qor qud”, “Onun bə la lı sev gi si” və s.) çə ki lib.   

25 de kabr 1896 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no is teh sa lı 
təş ki lat çı sı Tey mur Əli oğ lu Hü sey nov (1896-1973) ana dan olub. 
“Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da 30-dan çox bə dii və sə nəd li fi l-
min di rek to ru olub.

25 de kabr 1906 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, gör kəm li ki no re jis-
sor, ope ra tor Əli sət tar Ələs gər oğ lu Ata ki şi yev (1906 – 7.11.1990) 
Ba kı da ana dan olub. “Bir qa la nın sir ri”, “Bi zim kü çə”, “Sehr li xa lat”, 
“İs tin taq da vam edir” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib, “O ol ma sın, bu ol sun”, 
“Uzaq sa hil lər də” fi lm lə ri nin ope ra to ru olub.

25 de kabr 1906 – Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Əli Ab dul-
la oğ lu Sul tan lı (1906-1960) Nax çı van da do ğu lub. An tik ədə biy yat, 
Azər bay can dra ma tur gi ya sı nın ta ri xi nə dair ki tab la rın müəl li fi  dir.

25 de kabr 1908 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru, akt yor İb ra him (Mi-
rib ra him) Ta ğı oğ lu Həm zə yev (1908-1982) Gən cə şə hə rin də do ğu-
lub. 1937-ci il dən Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da ça lı şıb, 
teat rın di rek to ru, baş re jis so ru olub.

25 de kabr 1909 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru Ələs gər Məm məd ta ğı 
oğ lu Şə ri fov (1909 – 8.9.1982) Şa ma xı da do ğu lub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb, “Sə bu hi” fi l min də M.Ş.Va zeh ro lun da çə ki lib.

25 de kabr 1910 – Ta rix çi, Azər bay can EA-nın müx bir üz vü Zül fə li 
İma mə li oğ lu İb ra hi mov (1910-1972) ana dan olub. Ta rix İns ti tu tu-
nun di rek to ru (1960-1967) iş lə yib.

25 de kabr 1923 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Hü seyn 
Mu sa oğ lu Sul ta nov (1923 – 31.3.1993) To vuz ra yo nun da ana dan 
olub. Gən cə Dram, Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rın da ça lı şıb.

25 de kabr 1931 – Azər bay can da ki tab xa na şü nas lıq el mi mək tə bi-
nin ba ni si, ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor, Əmək dar mə də niy yət iş çi-
si, Əmək dar elm xa di mi Abu zər Alı oğ lu Xə lə fov (1931 – 27.4.2020) 
Göy çə ma ha lı nın (Er mə nis tan SSR) Cil kən din də do ğu lub. 50 il dən 
çox BDU-nun Ki tab xa na şü nas lıq ka fed ra sı nın mü di ri iş lə yib.

25 de kabr 1932 – Əmək dar rəs sam Ka mal Əmi rul la oğ lu Sə məd-
za də (1932-2019) Xı zı ra yo nun da ana dan olub. Ba ti ka sə nət nö-
vün də əsər lər ya ra dıb. Azər bay can Döv lət İn cə sə nət İns ti tu tun da, 
Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sın da müəl lim iş lə yib.

25 de kabr 1934 – Ədə biy yat şü nas alim, şair-pub li sist, pro fes sor 
Fa mil Meh di (Fa mil Ağa lar oğ lu Meh di yev; 1934 – 18.9.2003) Ağ-
dam ra yo nu nun Sa rı ha cı lı kən din də do ğu lub.

25 de kabr 1935 – Xalq ya zı çı sı Yu sif Sə mə doğ lu (Və ki lov; 1935 
– 17.8.1998) ana dan olub. “220 say lı otaq”, “Qa lak ti ka” he ka yə-
lər top lu su, “Qətl gü nü” ro ma nı nın müəl li fi  dir. “Yed di oğul is tə rəm”, 
“Qətl gü nü” fi lm lə ri nin sse na ri si ni ya zıb. Mil li Məc li sin de pu ta tı 
(1995-1998) olub.

25 de kabr 1941 – Xalq ar tis ti Zem fi  ra Məm mə də li qı zı Əli ye va 
(1941 – 16.11.1995) Şəm kir ra yo nu nun Mo rul kən din də do ğu lub. 
Gən cə və Nax çı van teatr la rın da, Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm-
lər də çə ki lib.

25 de kabr 1954 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Ağa lar Həm-
zə oğ lu Mir zə (1954 – 5.3.2008) Şab ran ra yo nun da do ğu lub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sın da şi fa hi xalq ya ra dı cı lı ğı na aid ve ri liş-
lə rin müəl li fi  olub.

25 de kabr 2016 – Xalq ar tis ti, ta nın mış xa nən də Ağa xan Mi na-
xan oğ lu Ab dul la yev (6.2.1950 – 2016) və fat edib.

25 de kabr 2021 –  İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı nın akt-
yo ru Məm məd El də niz oğ lu Zey na lov (1978-2021) və fat edib.

26 de kabr 1910 – Ya zı çı Yu sif Şir van (Yu sif Əs gər oğ lu Əs gə rov; 
1910-1979) Şa ma xı da ana dan olub. Əsər lə ri: “Şə fəq”, “Bu lud lar 
da ğı lır”, “Mə zun lar” (ro man lar), “Su lar da yan ğın”, “Ömür çi çək lə nir” 
(po vest lər) və s. Rus di lin dən tər cü mə lər edib.

26 de kabr 1919 – Xalq ar tis ti, rəq qa sə Əmi nə Pa şa qı zı Dil ba zi 
(1919 – 30.4.2010) Qa zax da ana dan olub. “Çi nar”, “Se vinc” qız lar 
an sambl la rı nı ya ra dıb. 1949-cu il dən Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bin-
də dərs de yib. “O ol ma sın, bu ol sun” fi l min də çə ki lib. “Ul duz”, “Ar şın 
mal alan” (1965) fi lm lə rin də rəqs lə rə qu ru luş ve rib.

26 de kabr 1950 – Xalq ar tis ti Nu riy yə Əliağa qı zı Əh mə do va 
(1950 – 10.10.2015) Şə ki də ana dan olub. Mu si qi li Ko me di ya Teat-
rın da ça lı şıb, “Bəxt üzü yü”, “Həm zi ya rət, həm ti ca rət”  və s. fi lm-
lər də çə ki lib.  

27 de kabr 1897 – Xalq ar tis ti Yu zef Da vi do viç Çars ki (Tan xel son; 
1897-1948) Tifl  is də do ğu lub. Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt yo ru 
(1928-ci il dən) olub.

27 de kabr 1912 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor Zey-
nəb Ta lıb qı zı Ka zı mo va (1912 – 25.9.1984) ana dan olub. “Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da bir sı ra fi lm lə rin (“Fə tə li xan”, “Te le-
fon çu qız”) 2-ci re jis so ru olub, sə nəd li fi lm lə rə qu ru luş ve rib.

27 de kabr 1932 – Xalq ar tis ti, ta nın mış bəs tə kar Oq tay Ka zı mi 
(Oq tay Məm məd oğ lu Ka zı mov; 1932 – 9.8.2010) As ta ra şə hə rin də 
do ğu lub. 200-dək mah nı nın, ta ma şa la ra mu si qi nin, “Şə hid lər” sim-
fo ni ya sı, “Hop hop na mə” ora to ri ya sı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

27 de kabr 1934 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş, Döv lət mü ka fat la rı 
laureatı İb ra him İs ma yıl oğ lu Zey na lov (1934 – 6.3.2008) Ba kı da 
do ğu lub. İma dəd din Nə si mi (T.Məm mə dov la bir gə), Şah İs ma yıl 
Xə tai (Z.Meh di yev lə bir gə) və b. gör kəm li şəx siy yət lə rin abi də lə ri-
nin həm müəl li fi  dir. Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

27 de kabr 1938 – Xalq ar tis ti Sə fu rə Ağa ba la qı zı İb ra hi mo va 
(1938 – 21.12.2020) Ba kı da ana dan olub. Mil li Dram Teat rın da ça-
lı şıb. “Se vil”, “Ar şın mal alan”, “Al ma al ma ya bən zər”, “Dər viş Pa ri si 
part la dır”, “Qa yı na na” və s. fi lm lər də çə ki lib.

27 de kabr 1990 – Xalq ar tis ti, ta nın mış xa nən də Əbül fət Əsəd 
oğ lu Əli yev (30.12.1926 – 1990) və fat edib.

27 de kabr 2021 – Əmək dar ar tist, akt yor, re jis sor Zil li Yu nus oğ lu 
Na ma zov (15.10.1951 – 2021) və fat edib.

Dünya
24 de kabr 1798 – Pol yak şairi Adam Mis ke viç (Adam Ber nard 

Mic kiewicz; 1798 – 26.11.1855) ana dan olub.
24 de kabr 1867 – Türk şairi To fi q Fik rət (Meh met Tev fi k Fik ret; 

1867-1915) İs tan bul da do ğu lub.
24 de kabr 1906 – İn gi lis ya zı çı sı, de tek tiv əsər lər müəl li fi  Ceyms 

Hed li Çeyz (Ja mes Had ley Cha se – Re ne Bra ba zon Ray mond; 
1906-1985) ana dan olub.

25 de kabr 1813 – Al man şairi Frid rix Vil helm Ve ber (Fried rich 
Wil helm We ber; 1813-1894) ana dan olub.

25 de kabr 1977 – Dün ya şöh rət li in gi lis akt yo ru, re jis sor, sse-
na rist Çar li Çap lin (Char les Spen cer Chap lin; 16.4.1889  – 1977) 
və fat edib.

26 de kabr 1891 – Ame ri ka ya zı çı sı və rəs sa mı Hen ri Mil ler (Hen-
ry Va len ti ne Mil ler; 1891-1980) ana dan olub.

27 de kabr 1901 – Al man akt ri sa sı, mü ğən ni Mar len Dit rix (Mar le ne 
Diet rich – Ma rie Mag da le ne Diet rich; 1901 – 6.5.1992) ana dan olub.

Hazırladı: V.Orxan

24-27 dekabrXatirə təqvimi

Kol lek tiv əmə yin məh su lu 
olan ki no nun uğur qa zan-
ma sın da ope ra tor la rın ro lu 
əvəz siz dir. Hə yat he ka yə-

lə ri nin, dü şü nül müş ha di sə lə-
rin inan dı rı cı tə sir ba ğış la ma-
sın da düz gün mi zan lan mış 
kadr la rın, həs sas gö rün tü lə rin 
əhə miy yə ti bö yük dür.   

Ta nın mış ki noope ra tor Əli hü-
seyn Hü sey nov (10.12.1922 – 
4.6.1987) da im za at dı ğı hər bir 
ya ra dı cı lıq işin də pe şə kar lıq nü-
ma yiş et di rib, üs lub zən gin li yi ilə 
diq qət çə kib. 30-dan çox müx tə lif 
janr lı fi lm də (o cüm lə dən 20-dən 
ar tıq sə nəd li, 9 tam met raj lı bə dii, 
2 ani ma si ya) qu ru luş çu ope ra tor, 
ope ra tor as sis ten ti, ikin ci ope-
ra tor ki mi ça lı şıb, özü nə məx sus 
dəs t-xə tt ilə se çi lib. Sə nət ka rı 
ana dan ol ma sı nın 100 il li yi mü-
na si bə ti lə yad edə rək ya ra dı cı lıq 
yo lu na nə zər sal maq is tə yi rik.

Qu ba da ana dan olan Əli hü-
seyn Hü sey nov ki no ya, fo toq-
ra fi  ya sə nə ti nə hə lə mək təb də 
oxu yar kən ma raq gös tə rib. Ali ki-
no təh si li al maq is tə sə də, İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə si nin baş la ma sı 
ar zu la rı nı ya rım çıq qo yub. O da 
cəb hə yə yol la nıb. Əv vəl cə mü-
hən dis is teh kam çı ba tal yo nun da 
atı cı ki mi ha zır lıq ke çib, son ra I 
Uk ray na cəb hə sin də ge dən dö-
yüş lər də iş ti rak edib. 1943-cü il də 
dö yüş lə rin bi rin də ağır ya ra la nıb, 
uzun müali cə dən son ra 1945-ci 
il də or du dan tər xis olu nub. 

Bir müd dət Qu ba Sə na ye 
Kom bi na tın da fo toq raf iş lə yib. 
Sev di yi iş lə məş ğul ol sa da, ki-
noope ra tor ol maq məq sə di lə 
1948-ci il də Mosk va ya ge dib. 
Ümu mit ti faq Ki ne ma toq ra fi  ya 
İns ti tu tu nun Ki noope ra tor luq 
fa kül tə si nə da xil olub. Ali ki no 
təh si li ni bi ti rib (1954) və tə nə qa-
yı dıb, Ba kı ki nos tu di ya sın da (in-
di ki “Azər bay can fi lm”) iş lə yib. 

İlk də fə ki no re jis sor To fi q Ta ğı-
za də nin qu ru luş ver di yi “Gö rüş” 
bə dii fi l min də (1955) ki noope ra-
tor lar Tey yub Axun do vun və Ca-
van şir Məm mə do vun as sis ten ti 
olub. Bun dan son ra “Qa ra daş lar”, 
“Əmək və qı zıl gül” ki no dram la rın-
da ikin ci ope ra tor ki mi ça lı şıb. Gör-
kəm li ki no xa dim lə ri ilə çi yin-çi yi nə 
iş lə mə si ope ra to run pe şə təc rü-
bə si ni ar tı rıb, müx tə lif möv zu lar da 
sər bəst iş lə mə si nə im kan ya ra dıb.    

60-cı il lər də ki nos tu di ya ilə 
ya na şı, te le vi zi ya da da ça lı şır. 
Te le vi zi ya da “Bi zim ope ra” (re-
jis sor-sse na rist-ope ra tor), “Süd 
kom bi na tın da” (re jis sor-sse na-
rist-ope ra tor), “Kon sert” (ope ra-
tor), ki nos tu di ya da “Mah nı qa-
nad la rın da” (re jis sor-ope ra tor), 
“Pam bı ğın su va rıl ma sı tex ni-
ka sı” (re jis sor-ope ra tor), “Ço-
ban lar” (re jis sor-ope ra tor), “Ba-
ca rıq lı əl lər” (re jis sor-ope ra tor) 
və baş qa sə nəd li fi lm lər çə kib. 

“Ay gün” bə dii te le vi zi ya fi l mi nə 
(1960) müs tə qil ope ra tor ki mi 
qu ru luş ver dik də isə fər di ya ra dı-
cı lıq üs lu bu nu da ha ge niş plan-
da təs diq lə yib. 

Ki noope ra tor Fə ra miz Məm-
mə dov la Əli hü seyn Hü sey no-
vun ya ra dı cı lı ğı na da ha ya xın-
dan bə ləd olu ruq: “Əli hü seyn 
pe şə kar ope ra tor idi. Onu ki nos-
tu di ya ya gəl di yim il dən (1959) 
ta nı yır dım. O vaxt te les tu di ya da 
“Ay gün” fi l mi ni çə kir di. Bir gün 
ki nos tu di ya ya gəl miş di. Fil min 
ge cə çə ki liş lə ri üçün ona yük-
sək key fi y yət li həs sas lent la zım 
idi. Hə min vaxt lar mən ki nos tu-
di ya da ope ra tor as sis ten ti ki mi 
ça lı şır dım. Çək di yim kadr la ra 
(şə hə rin ge cə mən zə rə lə ri nə) 
bax dı, bə yən di və ona Ba kı nın 
ge cə təs vir lə ri la zım ol du ğu nu 
bil dir di. “Əlim də həs sas lent ol-
ma dı ğı üçün işıq ça tış maz lı ğı 
ya ra nır, ge cə kadr la rı key fi y yət li 
alın mır”, – de di. Ona la zım olan 
kadr la rı çə kib çat dı ra ca ğı mı 
söy lə dim və bul va ra ge dib is tə-
di yi təs vir lə ri, ge cə kadr la rı nı 24 

kadr ye ri nə 12 kadr et dim. Bu 
ki mi çə ki liş lə ge cə təs vir lə ri ni 
işıq lı şə kil də əl də et dim. Hə min 
kadr la rı heç bir əm rə əsa sən 
yox, dost ki mi çə kib Əli hü sey nə 
təh vil ver dim, o da bə yən di, fi l-
mə da xil et di...”.

Bun dan son ra bir ne çə sə nəd-
li fi lm ek ran laş dı ran Əli hü seyn 
Hü sey no vu ki no re jis sor Arif Ba-
ba yev çək di yi “Zir və” no vel la sı na 
ope ra tor ki mi qu ru luş ver mə yə 
də vət edir. Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si, ki noope ra tor Sər dar Və li-
ye vin bu fi lm lə bağ lı xa ti rə lə ri ye-
ri nə dü şür: “Əli hü seyn sə nə ti nin 
us ta sı idi. Onun la “Zir və” no vel la-
sın da bir gə ça lış mı şıq. Fil min na-
tu ra çə ki liş lə ri nə mə kan ax ta rı şı 
üçün bir həf tə li yə (fi l min re jis so ru, 
rəs sa mı, di rek to ru, ope ra tor və 
mən) Şi ma li Qaf qa za, Nal çik şə-
hə ri nə ezam olun duq. Çə ki liş lə ri 
şə hə rin ya xın lı ğın da olan Elb rus 
da ğın da apar ma ğı qə ra ra al dıq. 

Bir müd dət son ra ya ra dı cı he yət-
lə bir lik də ye ni dən Nal çi kə get dik. 
Or dan da şə hə rin ya xın lı ğın da 
yer lə şən, al pi nist lər üçün sa lı nan 
şə hər ci yə yol lan dıq. Bə ləd çi lik 
et mək üçün bi zə 6 nə fər al pi nist 
ayır dı lar. Tex ni ki ava dan lıq la rı 
ma şı na yı ğır dıq, da ğın ətə yi nə 
çat dıq da isə al pi nist lə rin kö mə-
yi ilə da ğa qal dı rır dıq. Qalx dı ğı-
mız yük sək lik dən aşa ğı ba xan da 
ada mı va hi mə bü rü yür dü. Hər 
yer buz bağ la mış dı. Fil min qəh-
rə man la rı nın da ğa çıx dı ğı kadr-
la rı Elb rus da ğın da çək dik. Tə bii 
ki, çə ki liş lə ri əl və çi yin ka me ra sı 
ilə apa rır dıq. Al pi nist lər bi zi ip lə 
bağ la yıb bir-bir yu xa rı çə kir di lər. 
İşi mi zi qur tar dıq dan son ra ey ni 
çə tin lik lə də dağ dan enir dik. Çox 
əziy yət li bir fi lm idi. Bir ay Nal çik-
də qal dıq. 

Əli hü seyn hə mi şə ça lı şır dı ki, 
kadr lar yax şı alın sın. Ope ra tor-
luq sə nə ti nin bir çox sir lə ri ni on-
dan öy rən mi şəm. Onu özü mə 
müəl lim he sab edi rəm. Bə zən  
ope ra tor lar dan nə sə so ru şan da 
“son ra ba şa sa la ram” de yir di lər. 
Əli hü seyn isə çə ki li şi sax la yır dı, 
ha mı sı nı ba şa sa lır dı, son ra işi-
nə da vam edir di. Çox mə də ni in-
san idi, hə mi şə də gü lüm sə yir di. 

Fil min de ko ra si ya çə ki liş lə ri ni 
Ba kı da çək dik. Mon taj vax tı bə-
zi səh nə lə ri çək mək la zım gəl di. 
Hə min kadr la rı Qu ba-Xaç maz 
yo lu nun kə na rın da yer lə şən Beş-
bar maq da ğın da çək dik. Fil mi 
5 aya təh vil ver dik. Bu fi lm dən 
son ra mən xro ni ka şö bə sin də 
iş lə mə yə baş la dım. Or da pe şə-
kar re jis sor lar ça lı şır dı. Bir il də 
30 sə nəd li fi lm çə ki lir di. Hə min 
fi lm lər dən 16-sı ümu mit ti faq ek-
ran la ra gön də ri lir di, qa la nı isə 
res pub li ka da nü ma yiş olu nur du. 
Bir müd dət son ra  Əli hü seyn də 
or da ça lış dı. Bir ne çə sə nəd li fi lm 
çək dik dən son ra ora dan get di...”.

Sə nə ti ni se vən, möv zu ya aid 
kadr la rı us ta lıq la ek ran laş dı-
ran ope ra to run bə dii ki no da az 
fəaliy yət gös tər mə si təəs süf do-
ğu rur. Onun qu ru luş ver di yi “İs-
tin taq da vam edir” fi l min də na tu-
ra çə ki liş lə ri, şə hə rin mən zə rə si, 
də ni zin gö zəl li yi möv zu nun axı-
cı lı ğı na rə vac ve rir, per so naj la rın 
xa rak ter lə ri, məq səd və dü şün-
cə lə ri də qiq priz ma dan gös tə-
ri lir. “Qa nun na mi nə” fi l min də 
isə ope ra to run müx tə lif ra kurs lu 
plan lar dan ba ca rıq la is ti fa də et-
mə si ha di sə lə rin məz mu nu nu 
dik tə edir, ta ma şa çı nı ha di sə lə-
rin şa hi di nə çe vi rir. Per so naj la-
rın hə yat möv qe yi, dü şün cə və 
dav ra nış la rı mə qa mın da nə zə rə 
çar pır, kadr la rın da xi li di na mi ka-
sı tə min edi lir.  

Fə ra miz Məm mə do vun hər iki 
fi lm lə bağ lı qeyd lə ri: “İs tin taq da-
vam edir” fi l min də Əli hü seyn lə 
ope ra tor as sis ten ti ki mi ça lış dım. 
Çox ba ca rıq lı ope ra tor idi, am ma 
hər dən qu ru luş çu re jis sor Əli sət-
tar Ata ki şi yev lə mü ba hi sə lə ri olur-
du. Əli sət tar müəl lim Əli hü sey nin 
ya ra dı cı lı ğı nı çox bə yə nir di. Bu na 
gö rə də onun la iş lə yir di. Mü ba hi-
sə lə ri düş sə də, son da ye nə də 
Əli hü sey nin çək di yi kadr la rı sax la-
yıb fi l mə da xil edir di.  

“Qa nun na mi nə” fi l min də Əli-
hü seyn lə ikin ci ope ra tor ki mi iş-
lə dim. Fil mə ki no re jis sor Mux tar 
Da da şov qu ru luş ve rir di. O özü 
də sə nəd li ki no us ta sı (re jis sor-
ope ra tor ki mi) idi, Əli hü sey nin 
iş lə ri ni çox bə yə nir di. Fil min na-
tu ra çə ki liş lə ri ni Zığ da, Şa ma xı-
da, Qu sar da apar dıq. Qa lo şun 

qa ya dan yı xıl ma səh nə si ni he li-
kop ter dən çək dik. Meh ma nın tur-
nik də id man et di yi və Qa lo şun bu 
za man na maz qıl dı ğı kadr la rı bir 
ne çə üsul dan is ti fa də edə rək (o 
cüm lə dən sal la na raq) len tə al dıq. 
Fil min baş qəh rə ma nı nı can lan-
dı ran Bim bo lat Va ta yev id man çı 
idi, atı da özü sü rür dü, ro lu nu da 
çox hə vəs lə oy na yır dı. Onun la iş-
lə mək çox ra hat idi. Əli hü seyn işi-
ni gö zəl bil di yi nə gö rə bə zi hal lar-
da re jis sor işi nə mü da xi lə edir di, 
tək lifl  ə ri ni ve rir di. Mux tar müəl lim 
də onun fi  kir lə ri nə eti raz et mir di.   

Əli hü seyn hə mi şə ça lı şır dı ki, 
kadr lar key fi y yət li ol sun. Hə min 
fi lm də bir sı ra ma raq lı kadr lar 
var ki, Əli hü seyn özü on la rı fi -
kir lə şib ta pır, is tə di yi təs vir lə ri 
qu raş dır ma kadr lar la fi l mə da-
xil edir di. Mə sə lən, Zü ley xa nın 
yu xu sun da onu qo van əq rə bin 
fır lan ma sı, din di ri lən adam la rın 
port ret lə ri nin yer də yiş mə si və s. 

Ki nos tu di ya nın la bo ra to ri ya-
sın dan ən çox Əli hü seyn is ti fa-
də edir di. Apa rat lar va si tə si lə su 
dam cı la rı, du man lı təs vir lər və di-
gər la zım lı gö rün tü lər əl də edir di. 
Çox is te dad lı, sa vad lı adam idi. 
Fa si lə za ma nı dün ya da baş ve-
rən ic ti mai-mə də ni pro ses lər dən 
da nı şır dı, fəl sə fi  fi  kir lə ri bi zi hey-
ran edir di. Bir ne çə də fə ev lə rin də 
ol mu şam. Qo naq pər vər in san idi. 
Təəs süf ki, ailə qur ma dı. Evin də 
tək ya şa yır dı. Qar da şı Ək rəm 
ona çox da yaq olur du. Öm rü nün 
so nu na ya xın on da tək qal maq 
fo bi ya sı ya ran mış dı. Bi zə “mə ni 
tək qoy ma yın, tez-tez gə lin” de-
yir di. Bir müd dət son ra eşit dim ki, 
dün ya sı nı də yi şib. Dü şü nü rəm ki, 
bəl kə də, tək li yi də onu məhv elə-
di. Al lah ona rəh mət elə sin...”.

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Həmişə çalışırdı ki,
kadrlar keyfiyyətli olsun...

Azər bay ca nın ilk çox se-
ri ya lı ta ri xi bə dii-te le vi-
zi ya fil mi – “Ata bəy lər: 
Şəm səd din El də niz” 

se rialı nın mu si qi tər ti ba tı nın 
(soundt rack) ha zır lan ma sı 
üçün mü sa bi qə elan olu nur.

İş ti rak çı lar 25 de kabr dan eti-
ba rən is tə ni lən janr lar üz rə öz 
bəs tə lə ri ni təq dim edə bi lər lər. 
Çox se ri ya lı fi lm də dö yüş səh nə-
lə ri ilə ya na şı, döv lət çi lik, sev gi, 
ay rı lıq, xə ya nət, se vinc, tə laş və 
sair möv zu lar yer ala caq. Mü sa-
bi qə üçün mu si qi lə rin leyt mo ti vi ni 
təq dim edər kən fi l min ma hiy yə ti, 
də yi şən səh nə lər və epi zod lar 
müt ləq nə zə rə alın ma lı dır.

“Ata bəy lər: Şəm səd din El də-
niz” çox se ri ya lı bə dii te le vi zi ya 
fi l mi nin 24 bö lüm də çə kil mə si 
plan laş dı rı lır. Film Azər bay can 
Ata bəy lər döv lə ti nin qu ru cu su 
Şəm səd din El də ni zin hə ya tı və 
keş mə keş li fəaliy yə tin dən bəhs 
edə cək. Bu ra da ey ni za man da 
əsas məq səd lər dən bi ri ki mi Or ta 

əsr lər Azər bay can coğ ra fi  ya sın-
da kı möv cud döv lət qu ru lu şu, so-
sial mü na si bət lər, ic ti mai-si ya si 
və ziy yət, mil li-mə nə vi irs, in ti bah 
döv rü nü ya şa yan mə də ni-ədə bi 
mü hit və di gər real lıq lar de tal lı 
şə kil də gün də mə gə ti ri lə cək.  

Mü sa bi qə nin şərt lə ri nə gö-
rə, hər iş ti rak çı ən ço xu 5 (beş) 
mu si qi par ça sı və fərq li leyt mo-
tiv lər tək lif edə bi lər. Mu si qi lə rin, 
leyt mo tiv lə rin çox ol ma sı hə min 
iş ti rak çı nın qa lib gəl mək şan sı-
nı ar tı ra bi lər. La kin say çox lu ğu 

müt ləq şərt de yil; önəm li olan 
mu si qi nin ori ji nal lı ğı və fi l mə uy-
ğun gəl mə si dir.

Çox se ri ya lı fi l min mu si qi mü-
şa yiəti ni zən gin ləş dir mək və ori-
ji nal lı ğı ar tır maq məq sə di lə qa lib 
gəl miş bir ne çə iş ti rak çı nı bir gə 
iş lə mək üçün la yi hə yə cəlb et-
mək müm kün dür.

İş ti rak çı lar həm çi nin bir lə şə-
rək qrup şək lin də də öz tək lifl  ə-
ri ni ve rə bi lər lər. Bu hal da hər bir 
müəl li fi n (bəs tə ka rın) adı qeyd 
edil mə li dir. Qrup şək lin də tək-

lif ve rən tə rəf bir iş ti rak çı ki mi 
qiy mət lən di ri lə cək və qrup qa lib 
gəl dik də mü ka fat ay rı- ay rı lıq da 
müəl lifl  ə rə de yil, yal nız bir də fə 
bü töv qru pa ödə ni lə cək. 

Aşa ğı da kı qay da da mü ka fat-
lan dı rıl ma nə zər də tu tu lub:

1-ci yer üçün: 1500 ma nat
2-ci yer üçün: 1000 ma nat
3-cü yer üçün: 500 ma nat

Qa lib gəl miş bir və ya bir ne çə 
iş ti rak çı ilə fi l min bü tün bö lüm lə ri 
üçün mu si qi lə rin ya zıl ma sı məq-
sə di lə mü qa vi lə da nı şıq la rı na 
baş la nı la caq.

Mü sa bi qə üçün bəs tə lə rin son 
təq dim edil mə ta ri xi: 25 yan var 
2023-cü il dir.

Qa lib lər Azər bay can Te le vi-
zi ya sı, Mə də niy yət Na zir li yi və 
“Şah dağ Film”in pe şə kar mü tə-
xəs sis lə rin dən iba rət mün sifl  ər 
he yə ti nin rə yi nə əsa sən müəy-
yən olu na caq.

Ət rafl  ı mə lu mat Mə də niy yət 
Na zir li yi nin say tı nın (cul tu re.gov.
az) “Elan lar” böl mə sin də.

“Atabəylər: Şəmsəddin Eldəniz” serialının
musiqi tərtibatı üçün müsabiqə

“Sehrli xalat” fi lminin çəkilişləri (1964)
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
217 il əv vəl...

27 de kabr 1805-ci il də Qa ra bağ və Şə ki xan lıq la rı nı ələ ke çi rən
dən (may 1805) son ra Şir van xan lı ğı üzə ri nə yü rü şə baş la yan rus 
qo şun la rı Şa ma xı şə hə ri nə da xil olub lar. Şir van xan lı ğı çar Ru si ya
sı na bir ləş di ri lib.

104 il əv vəl...
26 de kabr 1918-ci il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Par la

men ti Fə tə li xan Xoys ki nin rəh bər li yi ilə 3cü hö ku mət ka bi ne ti ni təs diq
lə yib. Ye ni koali si ya hö ku mə tin də 14 na zir, o cüm lə dən par la ment də 10 
yer ay rıl mış rus ic ma sı nın təm sil çi si ola raq 3 na zir var dı. Cüm hu riy yət 
rəh bər li yi bu nun la həm rus ic ma sı nı par la ment də iş ti ra ka təş viq et mək 
(rus de pu tat lar 1919cu il də par la men tə qa tıl dı lar), həm də de mok ra
tik əsas lı hö ku mət lə Ba kı da kı in gi lis ko man dan lı ğı nın dəs tə yi ni qa zan
maq is tə yir di.

90 il əv vəl...
27 de kabr 1932-ci il də SS Rİdə məc bu ri pas port sis te mi və ya şa yış 

ye ri üz rə qey diy yat re ji mi nə ke çid elan edi lib. So vet ləş mə dən son ra 
öl kə da xi lin də pas port lar (pas port yal nız xa ri cə sə fər üçün ve ri lir di) ça
riz min qa lı ğı ki mi ləğv edil miş di. La kin tez lik lə in san la rın sər bəst hə rə
kə ti nin so vet ida rə çi lik re ji mi ilə zid diy yət təş kil et di yi üzə çıx dı. SS Rİ 
XKSnin qə bul et di yi qə ra ra əsa sən, pas portqey diy yat re ji mi ni po zan
la ra qar şı in zi ba ti, hət ta ci na yət mə su liy yə ti tət biq olun ma ğa baş lan dı.

83 il əv vəl...
27 de kabr 1939-cu 

il də Tür ki yə ta ri xin də 
ən dəh şət li zəl zə lə dən 
bi ri baş ve rib. Ər zin can, 
Si vas və Sam sun vi la
yət lə ri ni yer lə yek san 
edən tə bii fə la kət nə ti
cə sin də 50 min dən çox 
in san hə lak olub. Sərt 
qış tə lə fa tın miq ya sı nın 
bö yük ol ma sın da xü su
si lə ağır rol oy na mış dı.

43 il əv vəl...
25 de kabr 1979-cu il də So vet İt ti fa qı hər bi kon tin gen ti nin Əf qa

nıs ta na ye ri dil mə si nə baş la nı lıb. 1978ci il də qu rul muş Əf qa nıs tan 
De mok ra tik Res pub li ka sı (ƏDR) ilə SS Rİ ara sın da əmək daş lıq haq
qın da mü qa vi lə var dı. La kin 1979cu ilin sent yab rın dan Əf qa nıs tan 
Xalq De mok ra tik Par ti ya sı nın baş ka ti bi və İn qi la bi Şu ra nın səd ri 
olan Ha fi zul la Əmi nin fəaliy yə ti SS Rİni qa ne et mir di. ƏDR rəh bər
li yin də Əmi nə mü xa lif qüv və lə rin mü ra ciəti və sö zü ge dən mü qa vi lə 
əsas gö tü rü lə rək Əf qa nıs ta na or du ye ri dil di. De kab rın 27də “Al fa” 
qru pu Ka bil də ki Pre zi dent sa ra yı nı ələ ke çir di, Ha fi zul la Əmin qət lə 
ye ti ril di. “KQB”nin ada mı Bəb rək Kar mal öl kə nin rəh bə ri elan edil di.

31 il əv vəl...
25 de kabr 1991-ci 

il də SS Rİnin Pre zi
den ti Mi xail Qor ba çov 
və zi fə sin dən is te fa ve
rib. Mosk va vax tı ilə 
saat 19.00da Mər kə
zi Te le vi zi ya nın bir ba
şa efi rin də çı xış edən 
Qor ba çov Müs tə qil 
Döv lət lər Bir li yi nin elan 
edil mə sin dən son ra 
bu və zi fə də qal ma sı
nın qey rimüm kün ol du ğu nu de yib. Saat 19:38də Kreml üzə rin də 
SSRİnin bay ra ğı en di ril di və Ru si ya nın üç rəng li bay ra ğı qal dı rıl dı.

Ey ni gün də Ru si ya So vet Fe de ra tiv So sialist Res pub li ka sı (RSFSR) 
Ali So ve ti nin qə ra rı ilə döv lə tin adı Ru si ya Fe de ra si ya sı elan edi lib.

Hə min gün ax şam Va şinq ton da ABŞ Pre zi den ti Corc Buş SS Rİ
nin müt tə fiq res pub li ka la rı nın, o cüm lə dən Azər bay ca nın müs tə qil li
yi nin ta nın ma sı ba rə də bə ya nat ve rib.

26 de kabr 1991-ci il də SS Rİ Ali So ve ti nin so nun cu ic la sı ke çi
ri lib. İc las da it ti faq la bağ lı bü tün qu rum la rın, o cüm lə dən SS Rİ Ali 
So ve ti nin fəaliy yə ti nə xi tam ve ri lib. So vet İt ti fa qı qu ru lu şu nun 69cu 
il dö nü mü nə dörd gün qal mış rəs mən sü qut et di.

***
25 de kabr 1991-ci il də Pre zi dent Ayaz Mü təl li bov “La tın qra fi ka

lı Azər bay can əlif ba sı nın bər pa sı haq qın da” fər man ve rib. Sə nə də 
əsa sən, ye ni əlif ba ya ke çid bir ne çə ilə ba şa çat ma lı idi. La kin bu 
pro ses çox uzan dı. 2001ci il iyu nun 18da Pre zi dent Hey dər Əli yev 
la tın qra fi ka lı əlif ba ya ke çi din ba şa çat dı rıl ma sı ba rə də fər man im
za la dı və hə min il av qus tun 1dən pro ses tam hə ya ta ke çi ril di.

25 de kabr 1991-ci il də Azər bay can Par la men ti – Ali So ve tin Mil
li Şu ra sı 31 de kab rın “Dün ya azər bay can lı la rı nın həm rəy li yi gü nü” 
elan olun ma sı ba rə də qə rar qə bul edib.

25 de kabr 1991-ci il də İran və İs rail Azər bay ca nın müs tə qil li yi
ni ta nı yıb. İran la dip lo ma tik mü na si bət lər 1992ci il mar tın 12də, 
İs rail lə dip lo ma tik mü na si bət lər isə 1992ci il ap re lin 7də qu rul du.

26 de kabr 1991-ci il də Ku ba və Avst ra li ya Azər bay ca nın müs tə
qil li yi ni ta nı yıb. Ku ba ilə 1992ci il mar tın 27də, Avst ra li ya ilə 1992
ci iyu nun 19da dip lo ma tik əla qə lər qu rul du.

26 de kabr 1991-ci il də Azər bay ca nın Dağ lıq Qa ra bağ böl gə si nin 
Xan kən di şə hə rin də ki so nun cu azər bay can lı ailə lər er mə ni lər tə rə
fin dən qo vu lub. 1989cu il dən şə hər də azər bay can lı əha li yə (5 min 
nə fər dən çox) qar şı apa rı lan et nik tə miz lə mə ba şa ça tıb.
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Azərbaycansənətçilərininişti
rakıiləAvropanınmusiqimər
kəziVyanadanövbətikonsert
proqramlarıkeçirilib.

Azər bay can Aka de mik Bir li
yi nin təş ki lat çı lı ğı və öl kə mi zin 
Avst ri ya da kı sə fir li yi, Dias por la 
İş üz rə Döv lət Ko mi tə si və Vya
na da kı Azər bay can Mə də niy yət 
Mər kə zi nin dəs tə yi ilə de kab rın 
19da ger çək lə şən kon sert də 
Avst ri ya da ya şa yan azər bay
can lı mu si qi çi lər – Ayan Məm
məd li (for te piano), Abu zər Ma
naf za də (for te piano) və Or xan 
Cə li lov (vo kal) iş ti rak edib lər.

“Şu şa İli” və 31 De kabr – Dün
ya Azər bay can lı la rı nın Həm
rəy li yi Gü nü mü na si bə ti lə təş kil 
olu nan mu si qi ax şa mın da Azər
bay can bəs tə kar la rı nın əsər lə
rin dən və xalq mah nı la rın dan 
iba rət proq ram təq dim olu nub.

Kon sert dən ön cə Azər bay ca
nın Avst ri ya da kı sə fi ri Röv şən 
Sa dıq bəy li və Azər bay can Aka
de mik Bir li yi nin səd ri Ka mal Ək
bə rov çı xış edə rək soy daş la rı mı
zı qar şı dan gə lən əla mət dar gün 

mü na si bə ti lə təb rik edib, həm çi
nin “Şu şa İli” çər çi və sin də gö rü
lən iş lər dən söz açıb lar.

***
Vya na nın “Ehr bar” kon sert 

sa lo nun da gənc azər bay can
lı piano çu, bəs tə kar və di ri jor, 
bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı 
Abu zər Ma naf za də kon sert 
proq ra mı ilə çı xış edib.

Avst ri ya da fəaliy yət gös tə rən 
“Cul tu re Meeting Point” mə də
niy yət təş ki la tı nın dəs tə yi ilə ke
çi ri lən kon sert də Abu zər Ma naf
za də bəs tə kar lar Frid rix Şo pen, 
Mo dest Mu sorqs ki, Mauris Ra
vel, Erik Sa ti nin və özü nün bəs
tə lə di yi əsər lə ri ifa edib. 

O hər ifa dan ön cə ta ma şa çı
la ra bəs tə kar və əsər, elə cə də 
əsə rin xa rak te rik xü su siy yət lə ri 

ba rə də mə lu mat ve rib. Kon sert
də M.Mu sorqs ki nin “Bir sər gi nin 
rəsm lə ri” əsə ri və A.Ma naf za də
nin “Xo ca lı ya” kom po zi si ya sı xü
su si lə bö yük ma raq la qar şı la nıb.

Qeyd edək ki, “Cul tu re Meet
ing Point” təş ki la tı nın ke çir di yi 
“Xa lis klas si ka” ad lı sil si lə kon
sert lər gənc is te dad lı mu si qi çi lə ri 
üzə çı xar maq və ge niş audi to ri
ya ya ta nıt maq məq sə di da şı yır.

Romada muğam və musiqi 
mədəniyyətimizə dair ustad dərsi

İtaliyadakısəfirliyimizinta
beliyindəfəaliyyətgöstərən
AzərbaycanMədəniyyət
Mərkəzində(AMM)italiyalı
musiqisevərlərüçünustad
dərsitəşkilolunub.

Əmək dar ar tist, Pre zi dent mü
ka fat çı sı, tar zən Sa hib Pa şa za də 
qo naq la ra Azər bay ca nın mu ğam 
sə nə ti və mu si qi mə də niy yə ti 
ba rə də ət raf ı da nı şıb. Diq qə tə 
çat dı rıb ki, Azər bay can mu ğa mı 
2008ci il də UNES COda “Bə
şə riy yə tin qey rimad di mə də ni 
ir si nin Rep re zen ta tiv Si ya hı sı”na 

sa lı nıb. Bun dan baş qa, Azər bay
can ta rı və onun ifa çı lıq sə nə ti 
2012ci il də, ka man ça sim li mu si
qi alə ti nin ha zır lan ma sı və ifa çı lıq 
sə nə ti isə 2017ci il də sö zü ge dən 
si ya hı ya da xil edi lib.

Son ra tar zən Sa hib Pa şa za də, 
bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı, 
gənc xa nən də Ka mi lə Nə bi ye
va və Əmək dar ar tist, ka man ça 
us ta sı Xəy yam Məm mə do vun 
ifa sın da Azər bay can mil li mu
si qi sin dən nü mu nə lər səs lə nib. 
Azər bay can mu ğa mı ita li ya lı 
mu si qi se vər lər tə rə fin dən bö yük 
ma raq la qar şı la nıb.

Həm çi nin bey nəl xalq mü sa
bi qə lər laureatı, piano çu Səidə 
Ta ğı za də və tar zən Sa hib Pa şa
za də Azər bay can və İta li ya mu
si qi si nin nü mu nə lə ri ni ifa edib lər.

Qo naq lar AMMin eks po zi si ya 
zal la rın da sər gi lə nən və Azər
bay can ta ri xi ni əks et di rən in
cə sə nət nü mu nə lə ri ilə də ta nış 
olub lar.

“Xudayartəsnifi”kimiməşhurluqqazanmış“Vətənyaxşıdır”
mahnısı(söz:ƏliağaVahid,musiqi:ƏlibabaMəmmədov)yaponi
yalıpianoçuYuseyİnuitərəfindənaranjimanedilib.

Mu si qi çi AZƏR TACın Ya po
ni ya da kı xü su si müx bi ri nə mü
sa hi bə sin də bu ba rə də da nı şıb. 
O de yib ki, ilk də fə hə min mah nı 
üzə rin də iş lə mək tək li fi alan da 
Azər bay can haq da mə lu ma
tı ol ma yıb və bu nu si fa riş çi lə rə 

söy lə mə yə uta nıb.  Tə ci li in ter
net də araş dı ra raq öl kə miz haq
da da ha çox mə lu mat top la ma
ğa ça lı şıb. Mah nı nın ori ji na lı ilə 
ya na şı, di gər Azər bay can mu si
qi si nü mu nə lə ri ilə ta nış olub: 
“İlk təəs sü ra tım hey rə ta miz idi. 

Si zin mu si qi niz öz gö zəl li yi ilə 
mə ni hey ran et di. Bu xal qı, onun 
qə dim və zən gin mə də niy yə ti
ni in di yə dək ta nı ma dı ğı ma gö rə 
özüm dən utan dım”.

Son ra si fa riş çi lər ona mah nı
nın ta ri xi haq qın da da nı şıb lar. 
“Bu, hə qi qə tən, hey rət do ğu ra
caq bir he ka yə idi. Xu da ya rın 
ifa sın da mah nı nı din lə dik cə bu 
azər bay can lı gən cin ürə yin dən 
axıb di li nə gə lən Və tən sev gi si ni 
da ha çox an la dım və bu hiss lə ri 
aran ji man et di yim mu si qi də can
lan dır ma ğa ça lış dım. Bu hiss lər 
mə nim il ham mən bə yi mə çev
ril di. Mah nı üzə rin də iş lə yər kən 
onun di na miz mi ni və gü cü nü 
ritm lər lə, hüz nü nü və kə də ri ni 
isə me lo di ya və ak kord lar la ifa
də et mə yə ça lış dım. Ya po ni ya 
din lə yi ci lə ri nin bu mu si qi ni da ha 
yax şı an la ma sı üçün isə mah nı
nın qu ru lu şu na və ak kord la rı na 
müəy yən əla və lər et dim. Onun 
kə də ri ni təq dim et mək üçün int ro 
və in ter me di ya dan ya rar lan dım. 

Nə ti cə eti ba ri lə həm ya pon la
rın, həm də Azər bay can xal qı
nın bə yə nə cə yi bir aran ji man 
ya ra da bil mi şəm sə, bu, mə ni 
çox se vin di rir”, – de yə piano çu 
bil di rib.

“Xu da yar təs ni fi”ni ifa edər kən 
ke çir di yi hiss lər ba rə də suala 
ca vab ve rən piano çu bil di rib ki, 
mah nı nın da şı dı ğı mə na nı də rin
dən ba şa düş dü yü nə gö rə onu 
bü tün qəl bi ilə hiss edir: “Dü şü
nü rəm ki, bu mu si qi ni din lə yən 
hər bir in san yal nız mü na qi şə
lə rə de yil, həm də onun gə tir di yi 
ağ rı lı duy ğu la ra və gər gin an la
ra bax ma ya raq, irə li lə mək üçün 
özün də güc hiss edir. Bu ağ rı
acı nı dəf edə rək gə lə cə yə da ha 
bö yük ümid lə bax ma ğa baş la yır. 
“Xu da yar təs ni fi” üzə rin də ça lı
şar kən in san la ra bu ina mı aşı
la ya caq bir mu si qi nü mu nə si ya
rat ma ğa ça lış dım və dü şü nü rəm 
ki, bu na nail ola bil dim. Mah nı nı 
məhz bu hiss lə ri qəl bim də ya şa
ya raq ifa et dim”.

“Xudayar təsnifi” yapon pianoçunun aranjimanında
“Xudayarın ifasında mahnını dinlədikcə azərbaycanlı gəncin Vətən sevgisini daha çox anladım”

Vyanada azərbaycanlı sənətçilərin 
iştirakı ilə konsertlər

ÖzbəkistandakıHeydər
ƏliyevadınaAzər
baycanMədəniyyət
Mərkəzinin(AMM)tə

şəbbüsüvəlayihəsiiləDaş
kəndDövlətŞərqşünaslıq
UniversitetindəAzərbaycan
dilifakültəsininyaradılması
üzrəişləraparılır.

Bu mə  sə  lə AMMin di  rek  to  ru 
Sa  mir Ab  ba  so  vun uni  ver  si  te  ti  nin 
rek  to  ru Gülçеh  rə Rix  si  ye  va ilə 
gö  rü  şün  də mü  za  ki  rə olu  nub.

Gülçеh  rə Rix  si  ye  va döv  lət 
baş  çı  la  rı  mı  zın səy  lə  ri nə  ti  cə 
sin  də öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mü 
na  si  bət  lə  rin yük  sək sə  viy  yə  yə 
qal  dı  rıl  dı  ğı  nı və təh  sil sa  hə  sin  də 
əmək  daş  lıq  da da son za  man 
lar irə  li  lə  yi  şin əl  də olun  du  ğu  nu 
qeyd edib. O, uni  ver  si  tet  də Tür 
ko  lo  gi  ya fa  kül  tə  si  nin 2020ci il  də 
ya  ran  dı  ğı  nı və uğur  la fəaliy  yət 
gös  tər  di  yi  ni vur  ğu  la  ya  raq, sö 

zü  ge  dən fa  kül  tə  nin ba  za  sın  da 
Azər  bay  can di  li fa  kül  tə  si  nin də 
ya  ra  dıl  ma  sı  nın nə  zər  də tu  tul  du 

ğu  nu bil  di  rib. Rek  tor bu is  ti  qa 
mət  də Azər  bay  can tə  rə  fi  nin mü 
va  fiq dəs  tə  yi  ni xa  hiş edib.

Rek  tor 2023cü ilin fev  ral ayın 
dan sı  naq müd  də  ti ola  raq uni 
ver  si  tet  də Azər  bay  can di  li üz  rə 
dərs  lə  rə baş  la  nı  la  ca  ğı  nı, ye  ni 
təd  ris ilin  dən isə sö  zü  ge  dən fa 
kül  tə  yə qə  bul elan edi  lə  cə  yi  ni 
bil  di  rib.

Sa  mir Ab  ba  sov Daş  kənd Döv 
lət Şərq  şü  nas  lıq Uni  ver  si  te  tin 
də Azər  bay  can di  li fa  kül  tə  si  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı işi  nə dəs  tə  yə gö 
rə rek  to  ra tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rib, 
AMMin fa  kül  tə  yə kö mək lik edə
cə yi ni de  yib.

O, həm  çi  nin Azər  bay  ca  nın 
Ümum  mil  li li  de  ri Hey  dər Əli  ye 
vin 100 il  li  yi mü  na  si  bə  ti  lə 2023
cü ilin öl  kə  miz  də “Hey  dər Əli 
yev İli” elan olun  du  ğu  nu diq  qə  tə 
çat  dı  rıb. Hey  dər Əli  ye  vin Azər 
bay  canÖz  bə  kis  tan dost  lu  ğu, 
döv  lət  lə  ri  miz ara  sın  da mü  na  si 
bət  lə  rin yük  sək sə  viy  yə  yə qal 
dı  rıl  ma  sın  da müs  təs  na xid  mət 
lə  ri  ni nə  zə  rə ala  raq, Daş  kənd 
Döv  lət Şərq  şü  nas  lıq Uni  ver  si  te 
tin  də ya  ra  dı  lan Azər  bay  can di  li 
fa  kül  tə  si üçün audi  to  ri  ya  ya Hey 
dər Əli  ye  vin adı  nın ve  ril  mə  si tək 
lif edi  lib və tək  lif qə  bul olu  nub.

Sa  mir Ab  ba  sov “Hey  dər Əli  yev 
audi  to  ri  ya  sı”nın çox  funk  si  ya  lı ola 
ca  ğı, ora  da ki  tab  xa  na  nın, Azər 
bay  ca  nın ta  rix və mə  də  niy  yə  ti  nə 
aid gu  şə  nin, film  lə  ri  mi  zin nü  ma  yi 
şi  nin təş  kil edi  lə  cə  yi  ni bil  di  rib.

Daşkənd Şərqşünaslıq Universitetində 
Azərbaycan dili fakültəsi açılacaq

Türk xalqlarının qədim mədəni kodu onların dilləridir

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondu
nunprezidentiGünayƏfəndiyevaQırğız
RespublikasıPrezidentiyanındaDövlət
DilvəDilSiyasətiüzrəMilliKomissiyanın

sədriKanıbekOsmonaliyeviləgörüşüb.

Gö rüş də Gü nay Əfən di ye va rəh bər lik et di yi 
təş ki la tın or taq türk ir si nin qo run ma sı, bər pa sı və 
təb li ği is ti qa mə tin də fəaliy yə ti ba rə də söz açıb.

Ka nı bek Os mo na li yev Qır ğı zıs tan da dil si ya
sə ti nin tək mil ləş di ril mə si, o cüm lə dən qır ğız xal
qı nın mə nə vi də yər lə ri nin dir çə li şi və in ki şa fın da 

döv lət di li nin ro lu nun ar tı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər ba rə də mə lu mat ve rib.

Söh bət za ma nı türk xalq la rı nın qə dim mə də ni 
ko du və ir si olan türk dil lə ri nə hər tə rəf i dəs tə
yin va cib li yi ba rə də yek dil fi kir bil di ri lib, həm çi nin 
əmək daş lıq üçün pers pek tiv im kan la rı mü za ki rə 
edi lib.

Gö rüş də Qır ğız Res pub li ka sı nın Azər bay can da kı 
sə fi ri Kay rat Os mo na li yev, Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı
nın baş ka ti bi nin müavi ni Yer jan Mu kaş, “Qır ğız test” 
Döv lət Qu ru mu nun di rek to ru Bat ma To poevaSta
vins ka ya iş ti rak edib lər.
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