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İ
yu nun 28-dən 30-dək Ba kı da “Azər bay can, doğ ma di yar” de vi zi 
ilə Mil li Az lıq la rın V Res pub li ka Fes ti va lı ke çi ri lib. İyu nun 30-
da Xal ça Mu ze yin də mil li az lıq la rın hə yat və məişə tin dən söh bət 
açan “Va hid ailə də” ad lı fo to sər gi təq dim olu nub və “Azər bay can-

da ya şa yan mil li az lıq la rın mah nı və rəqs folk lo ru nü mu nə lə ri” dis-
ki nin və fo to ka ta lo qu nun Azər bay can, in gi lis, rus, fran sız və al man 
dil lə rin də təq di ma tı ke çi ri lib.

Eks po zi si ya da öl kə nin mil li az-
lıq la rı nın – avar la rın, ləz gi lə rin, 
sa xur la rın, ru tul la rın, tat, rus, yə-
hu di və baş qa la rı nın hə ya tın dan 
fo to şə kil lər nü ma yiş et di ri lib. 
Elə hə min gün Xal ça Mu ze yin də 
“Mul ti kul tu ra liz min Azər bay can 
mo de li” möv zu sun da “də yir mi 
ma sa” olub. İc las da mə də niy yət 
və tu rizm na zi ri nin müavin lə ri 
Va qif Əli yev, Sev da Məm mə də li-
ye va, Azər bay can Res pub li ka sı nın 
mil lət lə ra ra sı, mul ti kul tu ra lizm 

və di ni mə sə lə lər üz rə Döv lət mü-
şa vi ri, aka de mik Ka mal Ab dul-
la yev, Mil li Məc li sin de pu tat la rı, 
mil li ic ma la rın nü ma yən də lə ri iş-
ti rak edib lər. İş ti rak çı la ra mil li az-
lıq la rın folk lo ru haq qın da “Azər-
bay can, doğ ma di yar” vi deoçar xı 
nü ma yiş et di ri lib.

Çı xış edən lər qeyd edib lər ki, 
Azər bay can da bü tün din lə rin nü-
ma yən də lə ri azad ya şa yır, din lə-
rin və mə də niy yət lə rin ha mı sı na 
ey ni mü na si bət bəs lə ni lir.

K.Ab dul la yev vur ğu la yıb ki, 
müasir dövr də Azər bay ca nın 
mul ti kul tu ra lizm si ya sə ti dün ya 
döv lət lə ri nə, o cüm lə dən bu sa hə-
də zən gin təc rü bə si olan Qərb öl-
kə lə ri nə ör nək dir. Bu gün inam la 
de yə bi lə rik ki, Azər bay can mul ti-
kul tu ra liz mi öl kə nin si ya si si ma sı-
nın əsas xü su siy yət lə rin dən bi ri nə 
çev ri lib. Döv lət mü şa vi ri de yib: 
“Azər bay can mul ti kul tu ra liz mi-
nin si ya si ba ni si Hey dər Əli ye vin 
əsas ar zu la rın dan bi ri məhz bu 
idi”.

Aka de mik bil di rib ki, Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin 2016-cı ili 
“Mul ti kul tu ra lizm ili” elan et-
mə si bir çox ob yek tiv amil lər-
dən qay naq la nır. Əsr lər bo yu 
müx tə lif mə də niy yət lə rin qo vuş-
du ğu mə kan olan Azər bay can 
din lə ra ra sı və si vi li za si ya la ra ra-
sı dialoq da apa rı cı rol oy na yıb, 
zən gin ta ri xi ba za ya ra dıb. Öl-
kə miz də di ni və mil li zə min də 
qar şı dur ma heç vaxt ol ma yıb və 
in di də yox dur. Azər bay can cə-
miy yə ti nə xas dö züm lü lük öl kə-
də uni kal to le rant mü hit ya ra dıb. 
Ha zır da bu mü hit bir ör nək ki mi 
bey nəl xalq ic ti maiy yə tin diq qə-
ti ni cəlb edir. Nə ha yət, Azər bay-
can da mul ti kul tu ra lizm ənə nə lə-
ri nin in ki şa fı və möh kəm lən mə si 
üçün zə ru ri si ya si və iq ti sa di şə-
rait möv cud dur.

“Ceviz ağacı” pyesi səhnələşdirilir
Cə fər Cab bar lı adı na İrə-

van Döv lət Azər bay can 
Dram Teat rın da ya zı çı-
dra ma turq Aq şin Ba ba-

ye vin gör kəm li türk şa i ri və dra-
ma tur qu Na zim Hik mə tin hə yat və 
mü ba ri zə si ni əks et di rən “Ce viz 
ağa cı” pye si nin oxu nu şu ke çi ri lib.

Teatr dan Azər TAc-a bil di ri lib 
ki, ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru 
Xalq Ar tis ti Ra miz Hə sə noğ lu dur. 
Səh nə əsə rin də Na zim Hik mə tin ob ra zı nı İf ti xar Pi ri yev can lan dı ra caq.

Qeyd edək ki, ta ma şa ye ni möv süm də səh nə ləş di ri lə cək.

Kaliforniyada Azərbaycan kulinariyası 
haqqında kitabın təqdimatı olub

Ka li for ni ya şta tı nın Ver-
non şə hə rin də həm və tə-
ni miz Fə ri də Bu yu ra nın 
“Nar və zə fə ran: Azər-

bay ca na ku li na ri ya sə ya hə ti” ki ta-
bı nın təq di ma tı və im za ses si ya sı 
ke çi ri lib. ABŞ-da qi da de li ka tes lə-
ri nin ən bö yük dist ri bü te ri “Me-
lis sa’s Pro du ce”un eks pe ri men tal 
mət bəx la bo ra to ri ya sın da ke çi ri lən 
təd bi rə 30-dək ku li na ri ya ic mal çı sı, 
blo ger və jur na list lər də vət edi lib.

Qo naq lar “Me lis sa’s Pro du ce” aş paz la rı nın “Nar və zə fə ran: Azər-
bay ca na ku li na ri ya sə ya hə ti” ki ta bın da kı re sept lər dən is ti fa də et mək lə 
ha zır la dıq la rı Azər bay can mil li ye mək lə rin dən da dıb lar. Təd bir çər çi-
və sin də Fə ri də Bu yu ran Azər bay can mət bə xi haq qın da mə lu mat ve rib.

“Nar və zə fə ran: Azər bay ca na ku li na ri ya sə ya hə ti” (Po meg ra na tes and Saff -
ron: A Cu li nary Jour ney to Azer baijan) ki ta bı 2014 və 2015-ci il lər də nəşr edi lib. 
Ki tab Azər bay can mət bə xi haq qın da in gi lis di lin də ilk mü fəs səl nəşr dir. 336 
sə hi fə dən iba rət ki tab da oxu cu la ra 200 ad da qəl ya nal tı və sa lat, şor ba lar, xə mir 
xö rə yi, ət, tə rə vəz və yu mur ta dan is ti fa də edil mək lə ha zır la nan xö rək lər, çö rək 
növ lə ri, plov, iç ki və çə rəz lə rin Qərb öl kə lə ri şə raitin də ha zır lan ma sı üçün uy-
ğun laş dı rıl mış re sept lər tək lif olu nur. Ki ta ba, həm çi nin Fə ri də Bu yu ra nın po-
pul yar az cook book.com blo qun dan se çil miş re sept lər da xil dir.

“Qatil” növbəti dəfə AzDrama-da

Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da Xalq 
ya zı çı sı El çi nin ey niad lı əsə ri 
əsa sın da ha zır lan mış “Qa til” 

ta ma şa sı nü ma yiş olu nub.
Teat rın mət buat xid mə tin dən Azər-

TAc-a bil di ri lib ki, ta ma şa nın qu ru luş-
çu re jis so ru Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Meh ri ban Ələk bər za də, bəs tə ka rı Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi Ay gün Sə məd za də, 
qu ru luş çu rəs sa mı Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si İl ham El xa noğ lu dur.

Səh nə əsə rin də rol la rı Xalq ar tis ti Səidə 
Qu li ye va, Əmək dar ar tist lər Mü nəv vər Əli ye va, El xan Qu li yev və akt-
yor Hik mət Rə hi mov oy na yır.

Möv zu su qa dın sev gi si olan ta ma şa nın sü jet xətt  i, uzun müd dət dir 
müəl li mə iş lə yən bir qa dı nın fa ciəli hə ya tı üzə rin də qu ru lub.

Sax ta kar, ya lan çı, fı rıl daq çı oğ lan ba şı an caq şa gird lə ri nə qa rı şan, 
tən ha, ya şı öt müş, sev gi göz lə yən müəl li min hə ya tı na gi rir. O, ya lan-
lar la saf qa dı nın tə miz hiss lə ri nin qa ti li olur. Müəl li min evi ni və ürə yi-
ni zəbt edən oğ lan son da onu qa til edir.

So sial də yi şik lik lər fo nun da də rin mə nə vi-psi xo lo ji real lıq la rı əks et-
di rən səh nə əsə ri ta ma şa çı lar tə rə fi n dən ma raq la qar şı la nıb.

ABŞ-da “Anamın ailəsinin tarixçəsi”
ABŞ-ın Hyus ton şə-

hə rin də, “Blurp” 
nəş riy ya tın da Yu-
sif Pə nah pu run 

təq ri bən 200 sə hi fə həc min də, in gi lis 
di lin də “Heç vaxt bit mə yə cək sə ya hət. 
Ana mın ailə si nin ta rix çə si” ki ta bı çap dan 
çı xıb.

Bu ba rə də Azər TAc-a re jis sor Zi ya Şıx-
lins ki mə lu mat ve rib.

Ki tab gör kəm li şəx siy yət lər dən iba rət 
bü töv bir ple ya da ye tiş dir miş ad lı-san lı 
bir nəs lin – Şıx lins ki lər ailə si nin ta rix çə-
si nə həsr olu nub. Bu nəs lin bir çox nü-
ma yən də lə ri (hər bi qul luq çu lar, ədib lər, alim lər, döv lət qul luq çu la rı, 
sa hib kar lar və s.) fi t ri is te dad la rı və yük sək pe şə kar lıq la rı sa yə sin də 
tək cə Azər bay can da de yil, bü töv lük də Qaf qaz da, Ru si ya da, İran və 
Tür ki yə də müx tə lif sa hə lər də hör mət və nü fuz qa za nıb lar.

Ki ta bın müəl li fi  Yu sif Pə nah bur ana tə rəf dən bu ailə nin nü ma yən-
də lə rin dən bi ri dir. İn qi lab dan son ra on la rın ailə si İran da ya şa yıb, son-
ra Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı na mü ha ci rət edib.

Müəl lif mü qəd di mə də Qaf qa zın coğ ra fi  ya sı haq qın da mə lu mat ve-
rir. Ki ta bın bi rin ci böl mə sin də bu so ya dın İran qo lu nun gör kəm li nü-
ma yən də lə ri nin, o cüm lə dən Ca han gir Şıx lins ki nin (ki ta bın müəl li fi  
onun nə və si dir) bioq ra fi  ya sı təq dim olu nub. Ge ne ral Əla ğa Şıx lins ki-
nin əmi si oğ lu C.Şıx lins ki 1920-ci ilə qə dər Qa zax qə za sı nın rəisi olub. 
O, bu ba rə də öz xa ti rə lə rin də ya zır. Ge ne ral-ma yor Ca vad bəy Şıx lins-
ki Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə tin də kor pus ko man di ri, ha be lə Gən-
cə an ti bol şe vik üs ya nı nın rəh bər lə rin dən bi ri olub. Gən cə uğ run da 
dö yüş lər də ağır ya ra la nıb, 1920-ci ilin ma yın da əv vəl cə İra na, son ra 
Tür ki yə yə mü ha ci rət edib, 1959-cu il də Tür ki yə də və fat edib.

Bu ailə nin Azər bay can qo lu na - əs lən Qa zax dan olan məş hur nü ma-
yən də lə ri nə ki ta bın ay rı ca böl mə si həsr olu nub. Qa zax lı Şıx lins ki lə rin 
ən məş hur la rı “Rus ar til le ri ya sı nın al la hı” ge ne ral Əla ğa Şıx lins ki, gör-
kəm li Azər bay can şairi Mol la Və li Vi da di, Azər bay ca nın ilk Xalq şairi 
Sə məd Vur ğun, Xalq ya zı çı sı İs ma yıl Şıx lı və baş qa la rı dır.

Ki tab da Şıx lins ki lər nəs li nin mən şə yi nin ət rafl  ı ta ri xi ve ri lib. Qeyd 
edi lir ki, bu nəs lin kök lə ri XIV-XV əsr lə rə ge dib çı xır. O dövr də Türk-
mə nis tan dan Azər bay ca nın in di ki Qa zax ra yo nu əra zi si nə qə dim türk 
tay fa la rı köç edib lər. “Şıx lı” to po ni mi bu tay fa nın adı ilə bağ lı dır. Tay-
fa “Qa zax lı” ad la nır mış. Qa zax lı kən di nin əsa sı nı bu tay fa nın nü ma-
yən də si Mə həm məd Ağ do la ğın iki oğ lu – Al qa zax ağa və Şı xı ağa qo-
yub lar. Ha zır da möv cud ol ma yan Qa zax lı kən di Kür ça yı sa hi lin də, 
Aşa ğı Sa lah lı kən di nin ya xın lı ğın da yer lə şib.

“Şıx lins ki lər” so ya dı Şı xı ağa nın adın dan ya ra nıb. Nə sil şə cə rə si iki 
qo la bö lü nüb. Şıx lins ki lər və Al qa zax lı lar. Al qa zax Şıx lins ki lər nəs li-
nin qə dim so ya dı dır. Əla ğa Şıx lins ki nin “Mə nim xa ti rə lə rim” ad lı me-
muar la rın da Şıx lins ki lər nəs li haq qın da ət rafl  ı in for ma si ya ve ri lir. O 
ya zır: “Azər bay can Ru si ya nın tər ki bi nə da xil olan dan son ra bü tün yer-
li lər rus so yad la rı na bən zər so yad lar qə bul et di lər. Nəs li mi zin hər iki 
qo lu nun nü ma yən də lə ri öz lə ri nə Şıx lins ki so ya dı gö tür dü lər”.

Yu sif Pə nah pur bir ne çə də fə əc dad la rı nın və tə nin də olub. So nun cu 
də fə Qa za xa 2010-cu il də gə lib. Sə fər za ma nı onu ta nın mış re jis sor Zi ya 
Şıx lins ki mü şa yiət edib.

Müəl lif mü qəd di mə də əmək daş lı ğa, sə nəd lə rə və fo to şə kil lə rə gö rə 
ya xın qo hu mu Zi ya Şıx lins ki yə xü su si tə şək kür edir.

Ki tab nə fi s tər ti bat da çap olu nub. Bu ra xü su si də yə ri olan na dir ta-
ri xi fo to şə kil lər, o cüm lə dən Şıx lins ki lə rin ailə vi və gör kəm li nü ma-
yən də lə ri nin fo to şə kil lə ri, Qa zax ra yo nu nun mən zə rə lə ri ni, ötən əs rin 
mil li ge yim lə ri ni əks et di rən şə kil lər da xil edi lib.

Tanınmış caz 
ifaçısı Elçin 

Şirinov Londonda 
konsert verəcək

İ
yu lun 3-də Lon do nun “Spi-
ce of li fe jazz” klu bun da 
ta nın mış caz ifa çı sı El çin Şi-
ri nov kon sert proq ra mı ilə 

çı xış edə cək.
İfa çı Azər TAc-a bil di rib ki, 

iyu lun 15-də isə onu mü şa yiət 
edən qrup la bir gə Lon do nun 
“Vor tex jazz” klu bun da kon sert 
ve rə cək. Kon sert çər çi və sin də 
gör kəm li Azər bay can bəs tə kar-
la rı Üze yir Ha cı bəy li, Qa ra Qa-
ra ye vin əsər lə ri ilə ya na şı, bir sı-
ra xalq və bəs tə kar mah nı la rı da 
səs lən di ri lə cək.

Həm çi nin, kon sert lər də E.Şi ri-
nov özü nün bəs tə si olan müx tə lif 
mu si qi nöm rə lə ri ilə də çı xış edə-
cək. Azər bay ca nın xalq və klas sik 
mu si qi ele ment lə ri nin bir ləş di yi 
kon sert proq ra mı ta ma şa çı la ra 
unu dul maz an lar ya şa da caq.

K.Ab dul la yev vur ğu la yıb ki, 

Azərbaycanın multikulturalizm 
siyasəti dünya dövlətlərinə örnəkdir
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