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Lənkərana ötən səfərimdə bir 
taksi sürücüsü ilə tanış oldum. 
Özünü Ziyafət kişi kimi təqdim 
edən sürücü şirin dili, yaşına 
rəğmən qıvraq hərəkətləri, doğma 
yurda sevgisi ilə diqqət çəkirdi. 
Arada məni də sorğu-suala tutdu. 
Jurnalist olduğumu bilincə dedi ki, 
o da qələm adamıdır, şeir yazır və 
15 il olar ki, Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin üzvüdür. Doğrusu, 
bir qədər təəccüblənsəm də, 
üstünü vurmadım. Sonra  AYB-
nin Lənkəran bölməsinin məsul 
əməkdaşı, dostum Ağamir Cavad 
onun söylədiklərinin tam doğru 
olduğunu təsdiqlədi və bizi çay 
süfrəsi arxasında görüşdürməyə 
söz verdi. 

Elə həmin gün axşamüstü 
Ziyafət kişi ilə Xəzərin sahilindəki 
dilbər guşələrdən birində görü-
şümüz baş tutdu. Bəh-bəh, ətirli 
Lənkəran çayı ola, sürücü-şairin 
gözəl şeirləri, maraqlı söhbətləri 
ola, adam da dinləyib zövq ala! 
Beləcə, günümüzün unudulmaz 
bir saatı onunla keçdi. Öyrəndim 
ki, Ziyafət Əkbərov Lənkəranda 
fəaliyyət göstərən “Fövcül-Fü-
saha” ədəbi məclisinin üzvüdür.  
Yerli televiziyada onun haqqında 
sənədli  film çəkilib. Sözlərinə bir 
neçə mahnı da bəstələnərək el 
şənliklərində oxunur. Bu günlərdə 
“Tənhalığın nəfəsi” adlı yeni kitabı 
işıq üzü görüb.

 Ziyafət kişi Lənkəran haqqında 
sualıma həvəslə cavab verdi:

– Həyatımı bu şəhərsiz 
təsəvvür edə bilmirəm, – dedi. – 
Son illərdə Lənkəran elə inkişaf 
edib və gözəlləşib ki, iki göz istəyir 
tamaşasına. Dövlətin qayğısı, 
yerli rəhbərliyin səyləri sayəsində 
şəhərimizin əvvəlki şöhrəti qayıdıb, 
hələ üstəlik bir qədər də artıb. İndi 
Lənkərana o qədər xarici qonaq-
lar, turistlər gəlir ki, sayı-hesabı 
olmur. Buranın təbiəti də gözəldir, 
istirahət üçün də hər cür şərait 
yaradılıb. Şəhərimizin, kənd və 
qəsəbələrimizin abadlığına söz ola 
bilməz. Yeni iş yerləri açılıb, işığı-
mız, qazımız, suyumuz daimidir. 
Şükür, yeməyə yağlı çörəyimiz, 
qonaq qarşılamağa geniş ürəyimiz 
də var.  

Lənkəranda olduğumuz 
müddətdə şairin söylədiklərinin 
bir daha şahidi olduq. Ötən ilin 
oktyabrında Prezident İlham 
Əliyevin xeyir-duası ilə istifadəyə 
verilmiş Lənkəran Olimpiya İdman 
Kompleksi, yenidənqurmadan 

sonra istismara buraxılmış Hirkan-
Daştatük–Biləsər avtomobil yolu, 
“Azərxalça”nın Lənkəran filialı, 
İstisu və Sağlamlıq Mərkəzi göz-
könül oxşayan sosial tikililərdəndir. 
Yeri gəlmişkən, lənkəranlılar 
qürurla qeyd edirlər ki, dövlətimizin 
başçısı 15 ildə 12 dəfə bu şəhərə 
səfərə gəlib, hər dəfəsində də bu 
və ya digər iri istehsal sahəsinin, 
mədəni-sosial obyektin açılışını 
reallaşdırıb. Prezident hər səfəri ilə 
gözəl cənub şəhərinə çoxlu yenilik, 
bol xeyir-bərəkət gətirib.

İşlərsə səngimək bilmir. Hazır-
da 7 kilometrlik Hirkan-Mamusta-
Siyavar avtomobil yolunun inşası 
sona yetmək üzrədir. Yolun tikintisi 
texnoloji ardıcıllığa riayət etməklə 
sürətlə aparılıb və 4-cü texniki 
dərəcəyə uyğun təkmilləşdirilib. 
Yola ikiqat olmaqla asfalt-beton 
üzlük döşənib, çiyin hissələr 
optimal qum-çınqıl qarışığı ilə 
bərkidilib. Bu işlər yolun 40 min 
kvadratmetr sahəsini əhatə edib. 
Son mərhələdə yol nişanlarının 
quraşdırılması və üfüqi nişanlan-
ma xətlərinin çəkilişi ilə müasir 
yol infrastrukturu yaradılır. Həmin 
ərazilərdə yaşayan 10 minədək 
əhalinin gediş-gəlişi təmin 
ediləcək. Bakı–Ələt–Astara–İranla 
dövlət sərhədi avtomobil yoluna 
rahat çıxış əldə olunmaqla yük və 
sərnişin daşınması xeyli asanla-
şacaq.     

İyul ayında Lənkəranın 
ən ucqar dağlıq yaşayış 

məntəqələrindən olan Türkan-
cil kəndində yeni içməli su xətti 
istifadəyə verilib. Sakinlərin böyük 
sevincinə səbəb olan su xəttinin 
açılışında Yaponiyanın ölkəmizdəki 
səfirliyinin əməkdaşları, layihəni 
həyata keçirən QHT “Qlobal-Hu-
manitar təşkilatı” İctimai Birliyinin 
təmsilçiləri də iştirak ediblər. 
Bu su xətti “Ot kökləri və İnsan 
Təhlükəsizliyi Qrant yardımı”  
proqramı çərçivəsində Yaponi-
ya səfirliyinin maliyyə dəstəyi 
ilə Lənkəranda icra olunan 6-cı 
layihədir. 

Lənkəranda vaxtaşırı səyyar 
qəbul və görüşlərin keçirilməsi 
gözəl ənənə halını alıb. İcra 
hakimiyyətinin başçısı Taleh 
Qaraşov vətəndaşları narahat 
edən məsələlərlə yerindəcə tanış 
olmaq üçün ayrı-ayrı yaşayış 
məntəqələrində səyyar qəbul-
görüşlərini ardıcıl davam etdirir. 
O, növbəti belə tədbirini rayonun 
Xolmili kəndində keçirib. Səyyar 

qəbulda Prezident Administra-
siyasının məsul işçisi Dəyanət 
Abdullayev,  hüquq-mühafizə 
orqanlarının, xidmət təşkilatlarının 
rəhbərləri də iştirak ediblər. 
Vətəndaşların müraciətləri 
diqqətlə dinlənilib, qaldırılan 
məsələlərə yerindəcə baxılıb və 
həlli ilə bağlı müvafiq tədbirlər 
müəyyənləşdirilib. Sakinlər çı-

xışlarında müraciətlərinə diqqətin 

artırılmasından, problemlərin 
aradan qaldırılması ilə bağlı 
əməli tədbirlərin görülməsindən, 
əvvəlki görüşlər zamanı qaldırılmış 
məsələlərin həllini tapmasından 
razılıq ifadə ediblər. Xüsusilə 
Xolmili kəndini üç tərəfdən əhatə 
edən magistral avtomobil yol-
larının asfaltlanması, kəndə 
yeni içməli su xəttinin çəkilməsi, 
elektrik dirəklərinin və xətlərinin 
təzələnməsi, təbii qazın fasiləsiz 
verilməsi, eyni zamanda, yaxın 
ərazidən keçən Ələt–Astara–
İran sərhədi magistral avtomobil 
yolunun istifadəyə verilməsi, 
Hirkan–Mamusta–Siyavar 
kəndlərarası avtomobil yolunun 
əsaslı şəkildə qaydaya salınması 
əhaliyə göstərilən davamlı dövlət 
qayğısının parlaq nümunəsi kimi 
qiymətləndirilib. 

Taleh Qaraşov və Dəyanət 
Abdullayev sakinlər qarşısında 
ölkədə və rayonda sosial-iqti-
sadi inkişaf sahəsində görülən 
işlərin ümumi icmalını verib və 
bu inkişafın fonunda Xolmili 
kəndində bundan sonra da yeni 
sosial layihələrin icrasından ötrü 
dövlət səviyyəsində lazımi işlərin 
görüləcəyini əminliklə bildiriblər.  

Təhsilin maddi-texniki baza-
sının gücləndirilməsinə diqqət 
Lənkəranda da durmadan artır. 
Hər il yeni məktəblərin tikinti-
si, lazımi avadanlıqlarla təchiz 
edilərək şagirdlərin istifadəsinə 
verilməsi, bəzilərinin əsaslı 
təmiri artıq ənənə halını alıb. 
Cari ildə də rayonda 9 məktəb 
üçün yeni binalarının inşasına  
başlanılıb. Onlardan 432 şagird 
yerlik Şıxəkəran kənd tam orta 
məktəbinin tikintisi tam başa 
çatdırılıb və sentyabrın 16-da 
məktəbin təntənəli açılışı olub. 
İcra hakimiyyətinin başçısı 
Taleh Qaraşov və təhsil naziri-
nin müavini Firudin Qurbanov  
mərasimdə iştirak ediblər. Həmin 
gün rayonun ucqar dağlıq ərazidə 
yerləşən Alazəpin, Köhnəgəgir, 
Türkəncil və Jidi  kəndlərində 
tikilmiş modul tipli məktəblər də 
istifadəyə verilib. Müəllim, şagird 
və valideynlər bunu millətin 
gələcəyinə göstərilən əvəzsiz 
qayğı kimi dəyərləndiriblər. Sonra 

Lənkəran Dövlət Universitetində 
160 yerlik tələbə yataqxanasının 
və 2 yeni tədris korpusunun açılış 
mərasimi keçirilib.

Bu il lənkəranlı məzunlardan 
592 nəfəri ali, 210 nəfəri isə orta 
ixtisas məktəblərinə qəbul edilib. 
Onlardan 20 nəfəri 600, 87 nəfəri 
500 baldan yuxarı nəticə göstərib. 
Orta təhsilini qızıl medalla bitir-
miş Aşur Cəbiyev yüksək balla 

Azərbaycan İqtisad Universitetinə, 
gümüş medalçı Ülvi Həsənli 
Azərbaycan Tibb Universitetinə 
daxil olub. Ölkə üzrə tələbə adını 
qazanmış ən gənc abituriyent 
də Lənkəran yetirməsidir. Bu, 
Lənkəran Dövlət Universitetinə 
turizm və otelçilik ixtisası üzrə 
dövlət sifarişi ilə qəbul edilmiş 15 
yaşlı Miryusif Feyzullazadədir. 
Qeyd edək ki, ötən tədris ili üçün 
ali məktəblərə qəbul imtahanların-

da respublika üzrə ən yaşlı tələbə 
adını qazanan da Lənkəran sakini 
olub. 55 yaşlı Atakişi Ağayev Bakı 
İslam Universitetinin dinşünaslıq 
fakültəsində təhsil almaq hüququ 
qazanıb.

Təhsil uğurlarından bəhs 
edərkən V.Həsənov adına 
Liman şəhər 2 nömrəli tam 
orta məktəbin şagirdi Rəvanə 
Məmmədlinin də adını çəkmək 
lazım gəlir. O, Azərbaycan Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin keçirdiyi 
“Sərhədlərimizin keşiyində” inşa 
müsabiqəsində 132 şagird ara-
sında qalib gələrək 1-ci dərəcəli 
diploma və pul mükafatına layiq 
görülüb. 

Lənkəran Dövlət Dram Teatrı 
da qədim diyarın şöhrətini artırır. 
İki ay öncə bu teatrın truppası 
İran İslam Respublikasının Tehran 
şəhərində "Adət-Ənənə" Milli Teatr 
Festivalında iştirak edib. Beş gün 
davam edən festivalda Lənkəran 
aktyorları iranlı dramaturq 
Bəhram Beyzayinin "Senemar" 
faciəsi əsasında rejissor Qərib 
Mənuçehrinin quruluş verdiyi ta-
maşa ilə çıxış ediblər. Səhnə əsəri 

sənətsevərlər tərəfindən maraqla 
qarşılanıb. Festivalın yekununda 
Lənkəran teatrı təşkilat komitəsi 
tərəfindən diplom və xatirə 
hədiyyəsi ilə mükafatlandırılıb.

Xarici turistlər Lənkərana böyük 
həvəslə gəlirlər. Bölgədə müasir, 
rahat istirahət mərkəzləri fəaliyyət 
göstərir. Qonaqlar üçün Lənkəran 
Turizm İnformasiya Mərkəzi 
tərəfindən tez-tez maraqlı etnoqra-

fik turlar təşkil olunur. Bu mərkəzin 
sifarişi ilə çəkilmiş “Lənkəranı 
fərqli kəşf edək” turizm tanıtım 
videoçarxı onlara yaxşı bələdçilik 
edir. Rayonun turizm potensialını 
təbliğ edən çap məhsulları (buklet, 
flayer və təqvimlər) yetərincədir. 
Ötən yay buranın gözəllikləri ilə 
tanış olub heyran qalan polşalı 
turistlər ürək sözlərini jurnalistlərlə 
bölüşüblər.

Rişad Balşiniski: “Sizin gülərüz 

insanlarınızla, gözəl təbiətinizlə, 
dadlı yeməklərinizlə, folklorunuz-
la tanışlıq xoş təəssürat yaratdı. 
Buraya gəldiyim, belə zənginliyi 
gördüyüm üçün xoşbəxtəm. 
Ümid edirəm ki, mənə bir daha 
Lənkərana gəlmək qismət olacaq. 
Hər şey üçün təşəkkür edirəm”.

Alisiya Opalinska: ”Ölkənizi çox 
bəyəndik. Polşanın iqlimi bir qədər 
fərqlidir, bura isə daha səfalıdır. 
Gözəl folklorunuz da var. Yaşlı 
olmalarına baxmayaraq, “Nənələr” 
ansamblının üzvləri  əla oxuyurlar. 
Lənkəran daim qəlbimizdə yaşa-
yacaq”.

Üzvlərinin bir hissəsinin Bakı-
da, bir hissəsinin Kanadada, bir 
hissəsininsə Birmada yaşadığı 
Abbasovlar ailəsi bu il yay tətili 
dövründə Lənkəranda birlikdə 
dincəlib. Ailənin başçısı Dilşad xa-
nım Kalqari Universitetində çalışır, 
eyni zamanda, “Sülh” adlı Qeyri-
Hökumət Təşkilatı təsis edərək 
müxtəlif xalqların nümayəndələri 
arasında dostluq münasibətləri 
yaratmaq məramına xidmət 
edir. Onun qızı Yeganə xanım 
isə oradakı Alberto neftçıxarma 

müəssisəsində layihə rəhbəridir.
– Lənkəranlılar xoşbəxtdirlər 

ki, belə bir məkanda yaşayır-
lar. Burada hamının üzü gülür. 
Ən əsası, mən hər növbəti 
səfərimdə Lənkəranı daha gözəl 
görürəm, – deyə Dilşad xanım 
bildirib. – Biz İstisudakı çayçılıq 
fermer təsərrüfatında, “Qreen 
East”ın çəltik zavodu və məhsul 
sahələrində, digər yerlərdə olduq. 
Rayonda uğurla davam edən 
inkişaf proseslərinə heyran qaldıq. 
Məmnuniyyətlə yenidən Lənkərana 
gələcəyik. 

“Azercell”in “Rəqəmsal dün-
ya bölgələrdə” layihəsi üzrə 
səfərlərindən biri Lənkəranda bö-
yük uğurla keçib. Burada 7 mindən 
çox adamın qatıldığı tədbirlərdə 
şəhər sakinləri əyləncəli və intel-
lektual oyunlarla yanaşı, virtual re-
allıq oyunlarında qüvvələrini sına-
maq, hədiyyələr qazanmaq, eləcə 
də “Azercell”in son trendlərə uyğun 
xidmətləri və məhsulları ilə tanış 
olmaq imkanı əldə ediblər. Şirkətin 
nümayəndələri O.Mirzəyev adına 
qarışıq tipli uşaq evini ziyarət 
edib, oranın sakinlərinə məktəb 
ləvazimatları və digər hədiyyələr 
bağışlayıblar. “Mobil göz” və “Mobil 
diş” klinikalarının həkimləri də aksi-
yaya qoşularaq, 40-a qədər uşağı 
müayinədən keçiriblər.

Rəqəmsal dünyadan söhbət 
açmışkən hazırda ABŞ-da yaşa-
yan lənkəranlı ingilis dili müəllimi 
Aytəkin Əliyevanı da qeyd etmək 
lazımdır. Vaxtilə çalışdığı 5 
nömrəli orta məktəbdə onu ilk 
dəfə ingilis dilində “Əlifba” bay-
ramı təşkil etməsi ilə xatırlayırlar. 
Müəllim işləyə-işləyə sosial media 
sahəsində beynəlxalq layihələr 
üzrə seçimlərə qatılan Aytəkin 
xanımın özəl qabiliyyəti diqqət 

çəkib və onu San-Fransisko 
şəhərinə, dünyanın ən böyük 
sosial şəbəkəsi olan Facebook-un 
İnstaqram əlavəsi sistemində işə 
dəvət ediblər. Artıq bir neçə ildir ki, 
orada kontraktor vəzifəsində çalı-
şır. Həyat yoldaşı da onunla eyni 
şirkətin işçisidir. Aytəkin xanımın 
arzusu ABŞ-da mühacir qadınlara 
biznes yardımı şəbəkəsi yaratmaq-
dır. Deyir ki, həyatda hər istəyə 
nail olmaq olar. Təki xəyalların 
uğrunda mübarizə aparmağı ba-
carasan.  

Görürsünüzmü, lənkəranlılar 
necə rəngarəng həyat yaşayır, 
yaxşı mənada təəccübləndirməyi 
bacarır və doğma yurdları ilə fəxr 
edirlər? Onlardan biri – tanın-
mış rəssam Adil Əsədli bölgənin 
gözəlliklərini sevə-sevə kətana 
köçürməsi ilə tanınır. Artıq 65 
yaşı olan Adil müəllim 30 ildən 
çoxdur ki, Lənkəran Rəssamlıq 
Məktəbinə rəhbərlik edir. Əsərləri 

dünyanın 18 ölkəsində  beynəlxalq 
sərgilərdə nümayiş etdirilib, bir çox 
xarici ölkə vətəndaşlarının şəxsi 
kolleksiyalarını bəzəyir. “Ustad 
sənətkar” və “Dədə Qorqud” müka-
fatları alıb. Adil müəllimin 100-dək 
şagirdi dünyanın ünlü akademiya-
larında təhsilini davam etdirib. 

Qoy, oxucular 
təəccüblənməsin: Lənkəranda 
bir rəssam da var ki, gözübağ-
lı rəsmlər çəkir. Bu, çoxlarına 
qəribə gələ bilər. Görmədən necə 
çəkərsən axı?.. Rəssam Vüsal 
Cabbarovu tanıdıqdan sonra bu-
nunla bağlı şübhələr əriyib gedir. 
Çünki o, sözün həqiqi mənasında, 
sevdiyi peşə ilə gözübağlı məşğul 
olur.  Vüsal qeyri-adi qabiliyyəti 
ilə “Ginnesin Rekordlar Kitabı”na 
düşməkdə iddialıdır.

Rəssam Sütəmürdov kənd 
orta məktəbinin müəllimidir. 
Uşaq yaşlarından nağıl perso-
najlarına olan marağı və onla-
rın obrazlarını yaratmaq istəyi 
Vüsalın yolunu Lənkəran Uşaq 
Rəssamlıq Məktəbindən salıb. 
Dördillik təhsilini əla qiymətlərlə 
bitirən rəssam Azərbaycan Me-
marlıq və İnşaat Universitetinin 
sənətşünaslıq fakültəsinə daxil 
olub. 20 ilə yaxındır ki, gördü-
yü mənzərələri kətan və ağac 
üzərində çəkərək vizual təsvirini 
yaradır. Onu həmkarlarından 
fərqləndirən məhz ustalıqla gözü-
bağlı rəsmlər çəkməsidir. Rəssam 
bu bacarığının sirrini belə izah 
edir: “İstənilən əşyanı, obyekti  
gözümü açmadan kağız və ya 
kətan üzərinə köçürə bilirəm. Əl və 
barmaq  təmaslarının köməkliyi  ilə 
onların portretini, kəllənin uzunlu-
ğunu və eninə olan nisbətini, tam 
ölçüləri xəyalımda canlandırıb 
çəkirəm”.

Həmkarımız İsmayıl Cəfərli 
deyir ki, bir dəfə rəssamın bu 
qabiliyyətini sınağa çəkib, gözlərini 
parça ilə bağladıq. Gözübağlı hal-
da bir neçə dəqiqəyə İmadəddin 
Nəsiminin portretini çəkərək, bizi 
əməlli-başlı heyrətləndirdi. Bax, 
beləcə, o, iki dəqiqə ərzində 
dünyanın tanınmış şəxsiyyətlərinin 
portretlərini çəkməklə xüsusi baca-
rıq nümayiş etdirir. 

...Lənkərandan xoş 
təəssüratlarla ayrıldıq. Şəhər 
rəhbərliyinin idarəetmə sahəsində 
uğurları, rayon camaatının inkişafa 
töhfələr vermək əzmi, təhsil və 
mədəniyyət sahələrinin fərəhli 
yenilikləri, yaradıcı ziyalıların 
nailiyyətləri burada qələmə aldıq-
larımızla bitmir ki! Sağlıq olsun, 
bir başqa yazıda qalanlarını da 
işıqlandırarıq.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri  

 � Ölkəmizin subtropik zonasının mərkəzi 
sayılan Lənkəran hər il, hər ay özəl bir yeniliyi ilə 
seçilən məkanlardandır. Bu gözəl diyar gül-çiçəkli, 
çal-çağırlı park və xiyabanları, yaraşıqlı binaları, 
başlıcası isə işgüzar və gülərüz adamları ilə seçilir.    

Lənkəran: 
zəfər qanadlı illər

UNESKO-nun baş qərargahında Nəsiminin anadan 
olmasının 650 illiyi təntənə ilə qeyd edilib

 � Parisdə UNESKO-nun baş qərargahında Azərbaycan 
şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 
650 illiyi təntənə ilə qeyd edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, UNESKO 
yanında daimi nümayəndəliyimizin 
rəhbəri, səfir Anar Kərimov, UNESKO 
baş direktorunun mədəniyyət üzrə 
müavini Ernesto Ottone, Azərbaycan 

mədəniyyət nazirinin müavini Sev-
da Məmmədəliyeva, almaniyalı 
alim, tanınmış nəsimişünas Mixael 
Hess Nəsimi dühasından söz açıb-
lar. İmadəddin Nəsiminin Şərq və 

Qərb xalqlarının mədəni sərvətləri 
xəzinəsində özünəməxsus layiq-
li yerindən danışılıb. Bildirilib ki, 
İmadəddin Nəsimi dünya ədəbiyyatının 
fəlsəfi aləminə öz möhürünü vurub.

Səfir Anar Kərimov Prezi-
dent İlham Əliyevin sərəncamı ilə 
2019-cu ilin dahi Azərbaycan şairi 
İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi 

münasibətilə “Nəsimi ili” elan edildiyini 
və bununla əlaqədar ölkə daxilində 
və xaricdə elmi, ədəbi və mədəniyyət 
tədbirlərinin keçirildiyini diqqətə çatdı-
rıb.

Bildirib ki, Birinci vitse-prezi-
dent Mehriban xanım Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə mütəfəkkir şair 
İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi 
münasibətilə ölkəmizdə 650 min ağac 
əkiləcək. O, Nəsiminin Azərbaycan 
ədəbi mühitinin zənginləşməsində 
rolunu qeyd edərək, ideya və 
görüşlərinin dünya ədəbiyyatına 
təsirindən söz açıb. Mədəni 
müxtəlifliyə, humanist ideyaların 
təşviqinə töhfələrindən danışıb. 

UNESKO baş direktorunun 
mədəniyyət üzrə müavini Ernesto Ot-
tone Nəsimi yaradıcılığına toxunaraq 
onun humanist dəyərlərin inkişafına 
əhəmiyyətli təsir göstərməsindən söz 
açıb. Qeyd edilib ki, anım tədbirləri 
UNESKO-nun qarşılıqlı anlaşma, dö-
zümlülük və sülh mədəniyyətinin təbliği 
missiyasına öz töhfəsini verəcək.

Mədəniyyət nazirinin müavini 
Sevda Məmmədəliyeva Nəsimi ya-
radıcılığından bəhs edib. Ölkəmizdə 
və onun hüdudlarından kənarda 
Nəsiminin həyat və yaradıcılığına 
dair elmi-tədqiqat işlərinin aparılma-
sından, Nəsimi – şeir, incəsənət və 

mənəviyyat Festivalından danışa-
raq 2017-ci ildə UNESKO-nun baş 
qərargahında Nəsiminin ölümünün 
600 illiyi münasibətilə anım tədbirinin 
keçirilməsini xatırladıb.

Almaniyalı alim, tanınmış 
nəsimişünas Mixael Hess Nəsimi yara-
dıcılığının müxtəlif cəhətlərini diqqətə 
çatdıraraq, onun Qərb oxucusu üçün 
əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki, 
Nəsimi yaradıcılığı ədəbi xəzinədir. 
Mixael Hess dərin fəlsəfi fikirləri 
Nəsiminin oxucuya sadə dillə çatdırdı-
ğını vurğulayıb, şairin təkcə dövrünün 
ziyalıları, mütəfəkkirləri tərəfindən de-
yil, hər kəs tərəfindən başa düşülmək 
arzusunda olduğunu söyləyib. Böyük 
şairin bir çox dərin mətləbləri metafo-
ralarla qələmə aldığını qeyd edib.

Sonra Azərbaycan incəsənət 
nümayəndələrinin Nəsimi yaradıcı-
lığına həsr etdikləri konsert-tamaşa 
nümayiş olunub. Xalq artisti, xanəndə 
Teyyub Aslanov və Əməkdar artist 
Sevda Ələkbərzadənin Nəsiminin 
şeir və qəzəllərini muğam və müasir 
musiqi janrında ifaları, eləcə də Dövlət 
Pantomima Teatrı aktyorlarının perfor-
mansı alqışlarla qarşılanıb. 

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Paris 
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