
6-9 ap rel ta ri xin də Öz bə kis tan da Azər-
bay can mə də niy yə ti gün lə ri ke çi ri lir. 
Daş kənd də ki Hey dər Əli yev adı na Azər-
bay can Mə də niy yət Mər kə zi nin (AMM) 
təş ki lat çı lı ğı, iki öl kə nin Mə də niy yət na-
zir lik lə ri və Azər bay ca nın Öz bə kis tan da kı 
Sə fir li yi nin dəs tə yi ilə real la şan təd bir lər 
pay taxt la ya na şı, Sır xan dər ya vi la yə ti ni də 
əha tə edə cək.

Mə də niy yət gün lə ri nin açı lış mə ra si mi ap-
re lin 6-da AMM-də ke çi ri lib. Ön cə Azər bay-
can dan gə lən qo naq lar AMM-nin qar şı sın da 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin abi də si nin, ha be-
lə “Şə hid lər” abi də komp lek si nin qar şı sı na 
ək lil və çi çək dəs tə lə ri qo yub lar. 

Azər bay can nü ma yən də he yə ti nə Mil li 
Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri Qə ni-
rə Pa şa ye va, mil lət və ki li, par la ment də Azər-
bay can-Öz bə kis tan dost luq qru pu nun üz vü 
Müş fi q Cə fə rov, Mə də niy yət Na zir li yi Ki tab 
sə na ye si şö bə si nin mü di ri Akif Ma rifl  i, Gən-
cə Re gional Mə də niy yət İda rə si nin rəisi Va sif 
Cən nə tov, alim lər, in cə sə nət xa dim lə ri da xil dir. 

AMM-in di rek to ru Sa mir Ab ba sov mə ra-
sim iş ti rak çı la rı na rəh bər lik et di yi qu ru mun 
işi, bu ra da fəaliy yət gös tə rən kurs və dər-

nək lər haq qın da mə lu mat ve rib, ha be lə qo-
naq la rı AMM-də ki Hey dər Əli yev mu ze yi, 
Öz bə kis tan-Azər bay can dost lu ğu  və Azər-
bay can döv lət çi li yi ta ri xi mu zey-gu şə lə ri ilə 
ta nış edib.

Mə də niy yət gün lə ri nin ilk təd bi ri ola raq 
Əli şir Nə vai adı na Öz bə kis tan Mil li Ki tab xa-
na sın da Azər bay can fon du nun açı lış mə ra-
si mi olub. 

Ki tab xa na nın di rek to ru Umi da Te şa ba-
ye va çı xış edə rək Azər bay can la əla qə lər, 
AMM ilə bir gə hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər və 
əmək daş lıq dan da nı şıb. Bil di rib ki, AMM və 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın dəs tə yi ilə 
son za man lar Öz bə kis tan ki tab xa na la rı na 
Azər bay ca na dair çox say lı nəşr lər hə diy yə 
olu nub.

davamı səh. 8-də
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Şövkət 
Məmmədovanın 
125 illiyinə
həsr olunmuş 
tədbir

səh. 2

Hüseyn Cavidin “İblis”i
Türkiyə Dövlət Teatrlarının

repertuarına salınıb

səh. 5

“Tullantıdan 
sənətə” 
muzeyini
ziyarət 
etmisinizmi?

səh. 5

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

Ağdaban faciəsindən otuz il ötür
Er mə nis ta nın Azər bay ca na qar şı iş ğal-
çı lıq mü ha ri bə si nin ən qan lı sə hi fə lə rin-
dən bi ri Kəl bə cər ra yo nu nun Ağ da ban 
kən din də tö rə di lən qır ğın dır.

8 ap rel 1992-ci il də Er mə nis tan si lah lı 
dəs tə lə ri Ağ da ban kən di nə hü cum edə rək 
küt lə vi qır ğın tö rə dib lər. 130 ev dən iba rət 
kənd yan dı rı lıb, kən din 32 sa ki ni (o cüm lə-
dən 8 qo ca, 2 uşaq, 9 qa dın) qət lə ye ti ri lib. 

Ağ da ban da tö rə di lən qət liam la er mə-
ni lər Kəl bə cə rin iş ğa lı üçün plan lar ha zır-
la yır dı lar. Düş mən plan lı şə kil də hə rə kət 
edir di. Er mə ni si lah lı bir ləş mə lə ri Ağ də rə 
ra yo nu nun Ça par kən di is ti qa mə tin dən 
Çay qo vu şan və Ağ da ban kənd lə ri nə hü-
cum edə rək əha li yə di van tut du lar.

Hə min müd hiş ge cə kən din sək kiz sa ki ni 
di ri-di ri od da yan dı rıl mış dı. Kən di oda ve rən 
düş mən ağ da ban lı şair Qur ba nın və onun 
oğ lu Aşıq Şəm şi rin əl yaz ma la rı nı da yan dı-
ra raq bü tün kül liy ya tı nı məhv et miş di.

44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də qa za-
nı lan qa li biy yət, əra zi bü töv lü yü mü zün 
bər pa sı, o cüm lə dən Kəl bə cər ra yo nu nun 
iş ğal dan azad edil mə si Ağ da ban soy qı rı-
mı nı tö rə dən ca ni lə rin də üzə rin də ta ri xi 
zə fər ol du. 

Ağ da ban sa kin lə ri nin in ti qa mı düş mən-
dən alın dı. Am ma qan yad da şı ya şa ya-
caq... 

Özbəkistanda Azərbaycan mədəniyyəti günləri
Daşkənd və Termez şəhərlərində silsilə tədbirlər keçirilir

Azər bay can Res pub li ka sı Mil li 
Olim pi ya Ko mi tə si, Mə də-
niy yət Na zir li yi və İta li ya Mil li 
Olim pi ya Aka de mi ya sı nın 
“Cu lio Ones ti” Fon du nun bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən “Run 
for Art” (“Sə nət üçün qaç”) 
bey nəl xalq fo to mü sa bi qə-
si ba şa ça tıb. Ap re lin 6-da 
Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə-
zin də fo to mü sa bi qə nin ye kun 
sər gi si açıl dı.

Təd bir də Mil li Olim pi ya Ko mi-
tə si nin (MOK) vit se-pre zi den ti 
Çin giz Hü seyn za də, qu ru mun 
baş ka ti bi Azər Əli yev, mə də niy-
yət na zi ri Anar Kə ri mov, İta li ya 
Mil li Olim pi ya Aka de mi ya sı nın 
vit se-pre zi den ti, “Cu lio Ones-
ti” Fon du İda rə he yə ti nin üz vü, 
dağ-xi zək sür mə üz rə Olim pi ya 
mü ka fat çı sı xa nım Klaudia Cor-
da ni (Claudia Gior da ni) və di gər 
qo naq lar iş ti rak edir di.

Əv vəl cə Azər bay can Mil li 
Olim pi ya Ko mi tə si nin fəaliy yə ti 
haq qın da mə lu mat diq qə tə çat-
dı rıl dı. 

Son ra “Cu lio Ones ti” Fon du 
İda rə he yə ti nin üz vü Klaudia 
Cor da ni çı xış et di. La yi hə haq-
qın da mə lu mat ve rən ita li ya lı 

qo naq bil dir di ki, “Sə nət üçün 
qaç” gənc fo toq rafl  ar üçün “Cu-
lio Ones ti” Fon du tə rə fi n dən 
ha zır lan mış bey nəl xalq mü sa-
bi qə dir. Mü sa bi qə nin məq sə di 
in cə sə nət və id ma nı bir ləş dir-
mək dir.

Mü sa bi qə 18-35 yaş ara sı, 
dün ya nın is tə ni lən öl kə sin dən 
qa tı la bi lə cək hə vəs kar və pe-
şə kar fo toq rafl  ar üçün nə zər də 
tu tu lub. Hər mü sa bi qə üçün 5 
fərq li as pek tə gö rə möv zu tək lif 
olu nur: ka te qo ri ya la rın sa yı sim-
vo lik ola raq 5 Olim pi ya hal qa sı nı 
ifa də edir. İd man da eti ka, müx-
tə lifl  ik və ink lü ziv lik ki mi möv zu-
lar id man və fo to nun kö mə yi ilə 
araş dı rı lır.

davamı səh. 3-də

“Sənət üçün qaç” –
incəsənət və idmanı birləşdirmək

Sülh sazişinə doğru proses başlayıb
Şarl Mişel: “Bu gecə mühüm bir addım atdıq”

Pre zi dent İl ham Əli yev və baş na zir Ni kol Pa şin yan la gö zəl və çox 
sə mə rə li gö rüş ke çir dik. Cə nu bi Qaf qaz da sa bit lik, təh lü kə siz lik 
və in ki şaf Av ro pa İt ti fa qı üçün ol duq ca mü hüm dür. Ona gö rə də 
biz bü tün müs bət səy lə ri, eti mad ya rat ma təd bir lə ri ni dəs tək lə-
mək lə məş ğu luq və bu ge cə bö yük bir irə li lə yi şə nail ol duq.

Bu söz lə ri ap re lin 6-da ax şam Brüs sel də Azər bay can Pre zi-
den ti İl ham Əli yev və Er mə nis ta nın hö ku mət baş çı sı Ni kol Pa şin-
yan ilə gö rüş dən son ra  Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre zi den ti Şarl 
Mi şel jur na list lə rə mü sa hi bə sin də de yib.

Xə bər ve ril di yi ki mi, ap re lin 6-da Brüs sel də üç tə rəfl  i gö rüş dən 
ön cə Şarl Mi şe lin İl ham Əli yev və Ni kol Pa şin yan ilə tək bə tək 
gö rüş lə ri də olub.

Pre zi dent İl ham Əli yev Şarl Mi şel ilə gö rüş də onun Er mə nis-
tan la Azər bay can ara sın da post mü na qi şə döv rün də mü na si-
bət lə rin nor mal laş ma sı pro se si nə ver di yi töh fə si ni yük sək qiy-
mət lən di rib və ötən ilin de kab rın da ke çi ril miş üç tə rəfl  i gö rüş də 
müəy yən edil miş Brüs sel sülh gün də li yi nin əhə miy yə ti ni vur ğu la-
yıb. Döv lət baş çı sı Brüs sel sülh gün də li yi nin da va mı ola raq Er-
mə nis tan tə rə fi  nin iş ti ra kı ilə üç tə rəfl  i for mat da növ bə ti gö rü şün 
nə ti cə yö nüm lü ola ca ğı na ümid et di yi ni de yib.

davamı səh. 2-də

Qazaxıstan səfi rliyi “Qarabağa kitabla 
gedək!” kampaniyasına qoşulub

Qa za xıs ta nın öl kə miz də ki sə fir li yi Mə də niy yət Na zir li yi ilə Mil li 
Ki tab xa na nın bir gə hə ya ta ke çir di yi “Qa ra ba ğa ki tab la ge-
dək!” kam pa ni ya sı na qo şu lub.

Ap re lin 6-da sə fi r Ser jan Ab dı ka ri mov Azər bay can Mil li Ki tab-
xa na sın da olub və qa zax ədə biy ya tı na dair 520-dən ar tıq ki ta bı 
ki tab xa na ya hə diy yə edib. Mil li Ki tab xa na da ol ma sın dan məm-
nun lu ğu nu ifa də edən dip lo mat Qa ra ba ğın iş ğal dan qur tu lu şun-
dan son ra Şu şa ya sə fər et di yi ni və ora da kı və ziy yət lə ta nış ol du-
ğu nu bil di rib.

səh. 2

“Barokko günləri” –
beynəlxalq musiqi festivalı 

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 23-26 ap rel ta ri xin-
də Ba kı da “Ba rok ko gün lə ri” Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı 
ke çi ri lə cək.

Fes ti va lın proq ra mı na M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv-
lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı, Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rı, Ka me ra və or qan mu si qi si za lı və Ü.Ha cı bəy li 
adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da  kon sert lər, ta ma şa, us tad 
dərs lə ri da xil dir. Sə nət se vər lər ba rok ko mu si qi si nü mu nə lə ri ni 
azər bay can lı ifa çı lar la ya na şı, İta li ya, Tür ki yə, Uk ray na və Gür-
cüs tan mu si qi çi lə ri nin də təf si rin də din lə yə cək lər.

Fes ti va lın açı lı şın da XVIII əs rin gör kəm li al man bəs tə ka rı 
K.V.Ql yu kun “Or fey və Ev ri di ka” ope ra sı nın prem ye ra sı təq dim 
olu na caq.

Həm çi nin so lo kla ve sin kon ser ti, Tbi li si Döv lət Ka me ra Or kest ri 
və Azər bay can da fəaliy yət gös tə rən, re per tuarı an caq Ba rok ko 
döv rü bəs tə kar la rı nın əsər lə rin dən iba rət olan “D’ac cor do” an-
samb lı nın çı xı şı nə zər də tu tu lub.

Fes ti val çər çi və sin də dün ya şöh rət li mu si qi xa di mi, Ro ma, San 
Kar lo və di gər ope ra teatr la rı nın bə dii rəh bə ri ol muş, D’ar te Li ri ka 
Aka de mi ya sı nın di rek to ru, pro fes sor Vin çen zo de Vi vo nun (İta li-
ya) us tad dər si ke çi ri lə cək.

“Barokko günləri” –

Böyük Mirzənin mirası

Hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı xal qı mı zın maarif lən mə si, mil-
li məf ku rə nin for ma laş ma sı və tə rəq qi si işi nə həsr edən 
və dön məz mü ba riz ki mi özün dən son ra gə lən bö yük 
bir ədə biy yat çı lar, maarif çi lər nəs li nin ye tiş mə si nə rə vac 

ve rən im za ki mi Mir zə Cə lil bi zim bə dii dü şün cə miz də öz uca 
mə qa mın da dır.

Bu mə na da onun daim müa-
sir, daim maarif çi və daim xəl-
qi olan ya ra dı cı lıq nü mu nə lə ri, 
məh sul dar, fə da kar, xid mət lə ri 
ara sın da, söz süz ki, ya ra dı cı sı 
ol du ğu “Mol la Nəs rəd din” jur na-
lı nın ay rı ca ye ri var.

Ap re lin 7-də ilk nöm rə si ilə, 
“Si zi de yib gəl mi şəm, ey mə nim 
mü səl man qar daş la rım!” ta ri xi 
xi ta bı ilə oxu cu la rın gö rü şü nə 
gə lən mü səl man Şər qi nin ilk 
ka ri ka tu ra lı sa ti rik jur na lı “Mol la 
Nəs rəd din”in (1906-1931) ya-

ran ma sı nın 116 ili ta mam ol du. 
Bu mü na si bət lə ədi bin Ba kı-

da kı mən zil-mu ze yin də “Mol la 
Nəs rəd din” – 116” ad lı təd bir ke-
çi ril di.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə mu ze yin 
bö yük el mi iş çi si, di rek tor və zi-
fə si ni ic ra edən Ye ga nə Məm-
mə do va aça raq bö yük ədi bin 
ir si nin is tər təd qi qat çı lar, is tər-
sə də sa də oxu cu lar tə rə fi n dən 
daim ma raq la qar şı lan dı ğı nı 
de di.

davamı səh. 3-də

Ömrünü teatra bağlayıb, 
səhnədən incik gedən sənətkar

Azər bay can ki no sun da axund, mol la 
ob raz la rı de yi lin cə ilk ağı la gə lən 
mər hum sə nət kar, Əmək dar ar tist 
Ha cı məm məd Qaf qaz lı (1898-1982) 

olur. Uzun il lər Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da ça lı şan akt yo ru müasir ta ma-
şa çı da ha çox film lər də ki rol la rın dan 
ta nı yır.

Ha cı məm məd Qaf qaz lı nın qı zı, fi  lo lo gi ya üz-
rə fəl sə fə dok to ru Nə za kət Qaf qaz lı ilə söh bə-
ti miz də akt yo run ömür və sə nət yo lu na nə zər 
sal dıq.

– Atam fi lm lər də az çə ki lib. Teatr da 200-dən 
çox iri li-xır da lı rol ifa edib. Cə fər Cab bar lı nın 
bü tün pyes lə rin də çı xış edib. Tək cə “Ya şar”da 
oy na ma yıb. “Sol ğun çi çək lər”də Axund ro lu nu 
elə oy na mış dı ki, gör mək la zım idi...

səh. 6
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Brüssel görüşü bölgənin gələcək 
əmin-amanlığı üçün önəmli addımdır

AzərbaycanRespublikasıXariciİşlərNazirliyi(XİN)Avropa
İttifaqıŞurasınınPrezidentiŞarlMişelinvasitəçiliyivəiştirakı
iləAzərbaycanvəErmənistanliderlərininBrüsseldəbaştutan
görüşünədairməlumatyayıb.

Məlumatdadeyilirki,tərəfərin2021-ciilin15dekabrtarixindəbaş
tutanbirgəgörüşünündavamıolaraqkeçirilənbugörüşbölgədəki
vəziyyətinmüzakirəsi,ocümlədənbölgənintəhlükəsizlik,sabitlikvə
sülhşəraitindəinkişafıməsələlərininmüzakirəsinəhəsrolunub.
Görüşzamanıpostmünaqişəmərhələsindəbölgənininkişafıilə

bağlıAzərbaycanınhərzamançıxışetdiyiprinsiplər,ocümlədən
2020-ci ilin 9/10 noyabr tarixli üçtərəfi Bəyanatın müddəaları-
na tam riayətolunması, tərəfərarasındasülhvəetimadın təş-
viq olunması üçün humanitar addımların davam etdirilməsi, iki
dövlətinsərhədinindelimitasiyavədemarkasiyasıüçünkonkret
addımlarınatılmasıvənəqliyyatvəkommunikasiyalarınaçılması
məsələlərigenişmüzakirəedilib.
HələbirilbundanöncəAzərbaycantərəfindənirəlisürüləntəşəb-

büsvəbirmüddətöncətərəfimizdəntəqdimedilənbazaprinsipləri
əsasındaikiölkəarasındasülhsazişininhazırlanmasınabaşlanıl-
masıiləbağlıhərikiölkəninxariciişlərnazirlərinətəlimatverilib.
İkidövlətarasındasərhədindelimitasiyavədemarkasiyasının

vacibliyiifadəedilibvəbuxüsusda,cariilaprelayınınsonunadək
BirgəSərhədKomissiyasınıntəşkiledilməsirazılaşdırılıb.
Həmçinin ikiölkəarasındanəqliyyatvəkommunikasiyaların,o

cümlədənhəmdəmiryolları,həmdəavtomobilyollarınınaçılma-
sınınəhəmiyyətiqeydedilib.Aİ-ninnəqliyyatbağlantıinfrastruktu-
rununinkişafınıdəstəkləməyəhazırolduğubirdahabəyanedilib.
“Beləliklə,AİŞurasıPrezidentininiştirakıiləAzərbaycanvəEr-

mənistan liderlərininBrüsselgörüşü,Azərbaycanınmaraqlarına
uyğunolaraqvəbölgəningələcəksülhvəəmin-amanlıqşəraitin-
dəinkişafınıntəminolunmasıistiqamətindəatılmışnövbətiönəm-
liaddımdır”,–deyəXİN-inməlumatındavurğulanır.

İstanbul universitetlərində 
Vətən müharibəsi ilə bağlı seminarlar

İstanbuluniversitetlərindəVətənmüharibəsizamanıAzərbay
canaqarşıaparılandezinformasiyasiyasətiiləbağlıseminar
larkeçirilir.

“AzərbaycanaqarşıtəzyiqlərTürkiyəictimaiyyətinindiqqətində”
mövzusundailkseminarBağçaşəhərUniversitetindəbaştutub.
SeminardaMilliMəclisindeputatı,professorAnar İsgəndərov,

Türkiyə Universitetləri Məzunları İctimai Birliyi İdarə Heyətinin
sədri Tural Əfəndiyev, Bağçaşəhər Universitetinin təhlükəsizlik
məsələləriüzrəmütəxəssisiAbdullahAğarvəbeynəlxalqhüquq
üzrəekspertMehmetUzunçıxışediblər.
NatiqlərİkinciQarabağmüharibəsidövründəAzərbaycanaqarşı

tətbiqedilənikilistandartlar,beynəlxalqarenadaölkəmizləbağlıedi-
lənəsassıziddialarvəməqsədlidezinformasiyanınölkəictimaiyyə-
tini,eləcədədünyabirliyiniyanıltmaqüçünhazırlandığınıbildiriblər.
Dünyamediasının44günlükVətənmüharibəsinəyanaşmasını

təhliledənAbdullahAğarxüsusiləQərbKİV-ninmüharibədövrü
ərzindətutduğumövqeninbilavasitəErmənistantərəfinintəbliğa-
tınıaparmaqdanibarətolduğunuqeydedib.
Eynimövzuluseminarüçgünərzindəİstanbulunmüxtəlifuni-

versitetlərindətəşkilediləcək.

əvvəli səh. 1-də
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti

ŞarlMişelbuçərçivədəErmənistanvə
Azərbaycanarasındaaparılandialoqun
əhəmiyyətiniqeydedib.O,Azərbayca-
nın Avropanın enerji təhlükəsizliyində
oynadığıroluyüksəkqiymətləndirib.
GörüşdəAvropa İttifaqı iləAzərbay-

can arasında ikitərəfi gündəliyə dair
məsələlərmüzakirəedilibvəəməkdaş-
lığınmüxtəlif istiqamətlərüzrədinamik
şəkildəinkişafetdiyiqeydolunub.Söh-
bət əsnasında regional təhlükəsizliyə
dairfikirmübadiləsidəaparılıb.
PrezidentİlhamƏliyevinŞarlMişelvə

NikolPaşinyaniləgörüşüişçinaharfor-
masındagerçəkləşib.
Sonra jurnalistlərin qarşısına çıxan

Şarl Mişel üçtərəfi görüşün yekunları
barədəaçıqlamaverib.
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti

görüşün səmərəli keçdiyini və birlikdə
sülh danışıqları üçün konkret prosesə
başlamağa, mümkün sülh sazişini ha-
zırlamağavəbusazişüçünbütünzəruri
elementlərihəlletməyəqərarverildiyini
bildirib: “Biz, həmçinin həssas məsə-
ləolandelimitasiyailəbağlıişçiqrupu,
birgə komissiya ilə bağlı razılığa gəl-
dik.Əminəmki,növbətihəftələrdəəldə
olunacaq tərəqqini nəzərdən keçirmək
üçün bizim aramızda güclü kommuni-
kasiyavəkoordinasiyaolacaq”.
Sülh sazişinin imzalanmasının nə

qədərçəkəcəyibarədəsualacavabın-
da Şarl Mişel deyib: “Bunu proqnoz-
laşdırmaq çətindir. Amma dekabrda
Brüsseldəhərikiliderləilkşəxsigörüş
zamanımənhissetdimki,maraqlıbir
addımatıldı,tərəfərbir-birinidinləmə-

yə və bir-birini narahat edənməsələ-
ləri, həmçinin prioritetləri, hər iki tərəf
üçün həssas olan məsələləri daha
yaxşıanlamağameyilliidilər.Bu,birin-
civacibelement idi.Buarada,mənim
hər iki liderləmüntəzəm telefon danı-
şıqlarım olub.Biz bu axşamkı görüşə
çoxhazırlaşmışıq.Bizbunavaxtayır-
dıq. Bilirsiniz ki, nahardan əvvəl mə-
nimhərikiliderləikitərəfigörüşümol-
du.Səmimidesəm,düşünürəmki,biz
çox gərgin çalışırıq, irəliləyiş var. Hər
iki tərəfdə olan çağırışları və çətinlik-
lərigözardınavurmuram.Lakinhesab
edirəmki,irəliləyişənailolmaq,əmək-
daşlıq etmək, prioritetləri, birlikdə ata
biləcəyimiz konkret addımları müəy-
yənləşdirməküçünortaqiradəvar”.
Jurnalistlərin eyni xüsusda daha bir

sualınacavabolaraqAvropaİttifaqıŞu-
rasınınPrezidentivurğulayıbki,buge-
cə biz düzgün istiqamətdəmühüm bir
addımatdıq. “Əminəmki, bugecəbiz
düzgün istiqamətdəmühüm bir addım
atdıq.Əlbəttə, bu, hər şeyin həll olun-
duğu anlamına gəlmir. Lakin bu o de-
məkdir ki, biz irəliləyişə nail olmuşuq.
Çünkibizortaqməxrəcəgəlmək,bütün
regionda sülhü, təhlükəsizliyi və sabit-
liyi təminetməküçün,ümidedirəmki,
mümkünqədər tezbirzamandadaya-
nıqlı razılaşma əldə etmək məqsədilə
vacibelementlərinnədənibarətolduğu-
nudahayaxşıbaşadüşürük”,–deyəo
bildirib.
Media mənsublarının təkrarən sülh

sazişinə doğru “proses başlayıbmı”
sualınacavablakonikolub:“Prosesbu
gecəbaşlayıb”.

***

Dahasonraüçtərəfigörüşünnəticə-
sinə dair Şarl Mişelin rəsmi bəyanatı
yayılıb.
Bəyanatda qeyd olunur ki, Avropa

İttifaqı Ermənistan və Azərbaycanla
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və re-
giondayaşayanbütünxalqlarınfaydası
naminətəhlükəsiz,sabit,dincvəfiravan
CənubiQafqazıntəşviqedilməsinəsa-
diqdir.
Bildirilirki,liderlər2021-ciilindekabr

ayındaBrüsseldəkeçirilmişsongörüş-
dən və 2022-ci ilin fevral ayında Pre-
zident Makronun iştirakı ilə videokonf-
ransdansonrahadisələrin inkişafınıvə
tərəfərinüzərinəgötürdüyüöhdəliklərin
icrası iləbağlı irəliləyişinəzərdənkeçi-
riblər.Həmçinintərəfərarasındabuya-
xınlardabaşvermişgərginliklərmüzaki-
rəedilibvə2020-ciil9/10noyabrtarixli
üçtərəfi Bəyanatın müddəalarına tam
riayətedilməsininzərurətiqeydolunub.
Ermənistanın vəAzərbaycanın yüksək
səviyyəli nümayəndələrinin Brüssel-
də Avropa İttifaqının himayəsi altında
2022-ci ilmartın30-dakeçirilmişgörü-
şüalqışlanıbvəliderlərsəviyyəsindəəl-
dəolunmuşrazılıqlarınmüvafiqşəkildə
inkişafetdirilməsiiləbağlıbufəaliyyətin
davametdirilməsininzərurətinədairra-
zılığagəlinib.

Avropa İttifaqı minatəmizləmə, 
bərpa və yenidənqurma 
işlərinə dəstək olacaq

ŞarlMişel etimadı və dinc birgə ya-
şayışı təşviq etmək məqsədilə hər iki
tərəfdən humanitar jestlərin əhəmiyyə-
tini qeyd edib. O, həll olunmamış bü-
tünhumanitarməsələlərintamvəçevik
həllinəehtiyacınolduğunu,ocümlədən
hələ də saxlanılmaqda olan şəxslərin
azadedilməsivəitkindüşmüşşəxslərlə
bağlıməsələninhərtərəfihəllinivurğu-
layıbvəAvropaİttifaqınınbuişədəstək
olmağahazırolduğunubildirib.Avropa
İttifaqı öz növbəsində Azərbaycan və
Ermənistan arasında etimadın qurul-
ması tədbirlərinə və humanitar məq-
sədliminatəmizləməsəylərinə,ocüm-
lədənekspertməsləhətinitəminetməyə
davam etməklə münaqişədən əziyyət

çəkən əhaliyəmaliyyə yardımının artı-
rılması,bərpavəyenidənqurmaişlərinə
dəstəkolacaq.
Bəyanatdahəmçininikiölkəarasında

bütün zəruri məsələləri əhatə edəcək
sülhsazişininhazırlanmasıüzərindəiş-
ləməküçünxariciişlərnazirlərinətapşı-
rığınverilməsinədair razılıqəldəolun-
duğudiqqətəçatdırılır.
Bildirilirki,hərikiölkəarasındasərhə-

dindelimitasiyasıvədemarkasiyasızə-
ruriolacaq.Buməqsədlə2021-ci il26
noyabr tarixliSoçiBəyanatına (Rusiya
Prezidentinin iştirakı ilə üçtərəfi görüş
–red.)müvafiqolaraqaprelayınınso-
nunadək Birgə Sərhəd Komissiyasının
iclasınınkeçirilməsiiləbağlırazılıqəldə
olunub. Birgə Sərhəd Komissiyasının
mandatınaaşağıdakılardaxilolacaq:

1. Ermənistan-Azərbaycan sərhədi-
nindelimitasiyası.

2.Sərhədxəttiboyuvəonunyaxınlı-
ğındasabit təhlükəsizvəziyyətin təmin
edilməsi.
Şarl Mişel qeyd edib ki, qüvvələ-

rinmüvafiqməsafədəolmasının təmin
edilməsi insidentvəgərginliklərinazal-
dılmasının əhəmiyyətli elementidir. O,
Avropa İttifaqının məsləhət və dəstək
təminetməyəhazırolduğunubir daha
bildirib.
Liderlər  həmçinin Ermənistan və

Azərbaycan arasında və daha geniş
mənada Cənubi Qafqazda kommu-
nikasiya infrastrukturunun bərpasını
da müzakirə ediblər. Prezident Mişel

dəmiryollarınınbərpasıistiqamətində
atılmışaddımlarıalqışlayıb,Ermənis-
tanı və Azərbaycanı yol əlaqələrinin
bərpası üçün efektiv üsullar tapma-
ğa dəvət edib. Vurğulayıb ki,Avropa
İttifaqı bağlılıq əlaqələrinin inkişafını
dəstəkləməyə, o cümlədən İqtisadi
və İnvestisiya Planına uyğun olaraq
və ümumi layihələri müəyyən etmək
üçün təklifolunmuş iqtisadiməşvərət
forumundandaistifadəetməyəhazır-
dır.

***
Davamlısülh,sabitvətəhlükəsizCə-

nubi Qafqaz istiqamətində çalışmaq
üçün Ermənistan və Azərbaycan ara-
sında mühüm səylər və irəliləyiş əldə
olunub.

Bunu isəAvropa İttifaqınınXarici si-
yasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə
Ali Nümayəndəsi Cozep Borrell rəsmi
“Twitter”hesabındabildirib.
“Mövcud geosiyasi kontekstdə mü-

naqişələrindiplomatikhəllyollarınıtap-
maqhəmişəkindəndahavacibdir”,-de-
yəCozepBorrellqeydedib.
Rusiya da Azərbaycan və Ermənis-

tanın sülhdanışıqları prosesinəbaşla-
maqqərarınımüsbətqiymətləndirir.
BubarədəRFPrezidentininmətbuat

katibiDmitriPeskovjurnalistlərəbildirib.
D.Peskovdeyib:“Aydındırki,bu,çox

sürəkliprosesdir,lakinbeləbirsənədin
imzalanmasınadoğruirəliləyişözlüyün-
dəmüsbətfaktdırvəalqışlanır”.

Sülh sazişinə doğru proses başlayıb
Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası ilə bağlı ilk toplantı 

aprelin sonunadək keçirilməlidir

“Nəğmə dolu bir ürəyəm, ey Vətən” 
Elza İbrahimovanın mahnıları səslənəcək
HeydərƏliyevSarayındagörkəmlibəstəkar,Xalq
artistiElzaİbrahimovanınmahnılarındanibarət
“Nəğmədolubirürəyəm,eyVətən”adlıkonsert
təşkilediləcək.

“Əbədi-
yaşarlar”
layihəsiçər-
çivəsində
iyunun7-də
keçiriləcək
konsert
proqramın-
daElza
İbrahimova-
nınsevilən
mahnılarıtanınmışsənətçilərinifasındasəslənəcək.
İfaçılarıAzərbaycanTeleviziyavəRadiosununGüla-

rəƏliyeva adına “Danulduzu” instrumental ansamblı
və“Qaytağı”ansamblımüşayiətedəcək.

Aprelin7dəAzərbay
canMusiqiMədəniy
yətiDövlətMuzeyində
Azərbaycanınilkqadın

operamüğənnisi,teatrxadi
mi,pedaqoq,SSRİXalqar
tistiŞövkətMəmmədovanın
(18971981)anadanolması
nın125illiyinəhəsrolunmuş
tədbirkeçirilib.

Tədbiri muzeyin direktoru,
Əməkdarmədəniyyət işçisiAlla
Bayramovagirişsözüiləaçaraq.
Ş.Məmmədovanın milli mədə-
niyyətimizin inkişafında xidmət-
lərindənbəhsedib,onusənətinə
sadiqmüğənni kimi səciyyələn-
dirib. Unudulmaz sənətkarın in-
sani keyfiyyətlərindən danışan
A.Bayarmova onun pedaqoji
fəaliyyətibarədədəməlumatve-
rib.

Muzeyin şöbə müdiri Xanım
Abdinova sənətkarın həyat və
yaradıcılıqyolundansözaçıb.
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı

Musiqi Akademiyasının kafed-

ramüdiri, professor,Xalqartisti
XuramanQasımovaŞ.Məmmə-
dovanınAzərbaycanmusiqimə-
dəniyyətinin inkişafında əvəzsiz
xidmətlərindənbəhsedib.
Çıxışlarda qeyd olunub ki,

unudulmaz müğənni opera-
sevərlərin yaddaşında Rozina
(“Sevilya bərbəri”), Cilda (“Ri-
qoletto”), Şahsənəm (“Şahsə-
nəm”),Nərgiz(“Nərgiz”),Gülzar
(“Şahİsmayıl”),Gülçöhrə(“Arşın

malalan”)vədigərpartiyalarıilə
dərinizburaxıb.Oeynizaman-
da bir çox sahələrin birinciləri
sırasında olan sənətçilərimiz-
dəndir.BakıdaTeatrTexnikumu

onuntəşəbbüsüiləyaradılıb.Bu,
həm də Yaxın Şərqdə ilk teatr
təhsiliocağıidi.Şövkətxanımın
birmüddət direktorluq etdiyi bu
texnikumun ilk buraxılışı 1926-
cı ildəolub. İlkdəfəbutexniku-
mu bitirən qadın sənətkar isə
məşhuroperamüğənnisiFatma
Qədri idi. Şövkət Məmmədova
ilkazərbaycanlıqadınmüğənni-
dirki,1925-ciildəFransadamu-
siqivallarıburaxılıb.

Çıxışlar muzeyin materialları
əsasında hazırlanmış slayd-şou
iləmüşayiətolunub.ŞövkətMəm-
mədovanın ifaları yer alan audio
vəvideoyazılarnümayişetdirilib.

Tədbir Azərbaycan Dövlət
AkademikOperavəBaletTeat-
rının solistləri – Əməkdar artist
SəbinəVahabzadə(vokal),bey-
nəlxalq müsabiqələr laureatı,
Prezident təqaüdçüsüAtəşQa-
rayev (vokal), Fatimə Cəfərza-
də(vokal)vəRozaSəlimovanın
(fortepiano) ifalarında Azərbay-
canvədünyaklassiklərininəsər-
lərindənibarətkonsertproqramı
ilədavamedib.

Şövkət Məmmədovanın 125 illiyinə 
həsr olunmuş tədbir

85 il öncə səhnəyə çıxan “Koroğlu” 
Növbəti nümayiş yubileyə həsr edilib

Aprelin30dadahiAzərbaycan
bəstəkarıÜzeyirHacıbəylinin“Ko
roğlu“operasınınilktamaşasının
85illiyitamamolur.

“Koroğlu”operasıÜzeyirHacıbəyli
yaradıcılığının şahəsəri, ən yüksək
zirvəsidir.Əsərmillioperasənətimi-
zin ən dəyərli nümunələrindən biri
kimi yarandığı gündən Azərbaycan
Dövlət Akademik Opera və Balet
Teatrının repertuarında möhkəm yer
tutur.
“Koroğlu”nun aprelin 30-da Opera

və Balet Teatrında növbəti nümayişi
operanın85illiyinəhəsrolunacaq.
Yubiley tamaşasında Koroğlu par-

tiyasınıAzərbaycanDövlətAkademik
OperavəBaletTeatrınınaparıcısolis-
ti, Əməkdar artist Ramil Qasımov ifa
edəcək.

TamaşadahəmçininƏməkdarartist-
lərİlahəƏfəndiyeva(Nigar),Cahangir
Qurbanov (Həsən xan), Tural Ağası-
yev (Həmzə bəy), Xalq artistləri Əli
Əsgərov(Vəzir),ƏkrəmPoladov(Alı),
FidanHacıyeva(Xanəndəqız)vəbaş-
qalarıçıxışedəcəklər.
Opera tamaşasını Əməkdar artist,

dirijorların beynəlxalq müsabiqələrinin
laureatıƏyyubQuliyevidarəedəcək.
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Qeyd olun du ki, mü sa bi qə nin fi
nal mər hə lə si nə da xil olan 5 ka te
qo ri ya nın hər bi ri, ümu mi lik də 40 
fo to şə kil üçün, id man ya rı şın da ol
du ğu ki mi, 8 fi nal çı müəy yən edi lir. 
Fo to şə kil lər in cə sə nət, id man və 
me dianı təm sil edən bey nəl xalq 
mün sif ər tə rə fin dən se çi lir. Azər
bay can Res pub li ka sı Mil li Olim pi
ya Ko mi tə si nin baş ka ti bi Azər Əli
yev bey nəl xalq fo to mü sa bi qə nin 
mün sif ər he yə ti nin üz vü dür.

Xa nım Klaudia Cor da ni çı xı şı
nın so nun da təd bi rin təş ki lat çı la
rı na tə şək kü rü nü bil dir di, fo toq
raf a ra uğur lar ar zu la dı.

Azər bay can Mil li Olim pi ya Ko
mi tə si nin vit sepre zi den ti Çin giz 
Hü seyn za də mü sa bi qə yə təş ki la
ti dəs tək ver di yi nə gö rə Mə də niy
yət Na zir li yi nə tə şək kü rü nü bil
dir di. Azər bay can Mil li Olim pi ya 
Ko mi tə si nin 30 il əv vəl ya ran dı ğı
nı de yən Ç.Hü seyn za də söy lə di 
ki, bu il lər ər zin də öl kə miz də güc
lü olim pi ya hə rə ka tı for ma la şıb: 
“Olim pi ya tək cə id man de yil, həm 
də id ma nın təb li ğa tı de mək dir. 
Bu ra da təh sil və in cə sə nət xü su si 
yer tu tur. Çox şa dam ki, mü sa bi

qə nin qa lib lə ri ara sın da azər bay
can lı fo toq raf ar da var”.

Sər gi nin açı lı şın da çı xış edən 
mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 
Azər bay can Mil li Olim pi ya Ko mi
tə si nin çox uğur lu, şə rəf i yol keç
di yi ni vur ğu la dı. De di ki, bu uğur lu 
yol ulu ön dər Hey dər Əli ye vin öl
kə miz də id ma nın in ki şa fı na qay

ğı sı ilə bağ lı dır. Pre zi dent İl ham 
Əli yev ümum mil li li de rin yo lu nu 
uğur la da vam et di rir. Möh tə rəm 
Pre zi den ti mi zin da vam lı qay ğı
sı nə ti cə sin də id man çı la rı mız 
bay ra ğı mı zı yük sə yə qal dı rıb və 
Azər bay ca nı id man öl kə si ki mi 
ta nı dıb lar. Mil li Olim pi ya Ko mi tə si
nin fəaliy yə ti sa yə sin də öl kə miz də 

id man növ lə ri in ki şaf et di ri lib, id
man çı la rın bey nəl xalq ya rış ma lar
da qa zan dı ğı qə lə bə lər ye ni nə sil
də id ma na bö yük ma raq oya dıb.

İd man la mə də niy yə tin bi rbi ri
ni ta mam la dı ğı nı söy lə yən Anar 
Kə ri mov qeyd et di ki, id man bə
də ni möh kəm lən di rir, mə də niy
yət isə ru hu zən gin ləş di rir.

Çı xış lar dan son ra qa lib lə rin 
mü ka fat lan dı rıl ma sı mə ra si mi 
ke çi ril di. 

Mə lu mat ve ril di ki, mü sa bi qə
nin beys bol və soft bol ka te qo ri
ya sın da Tet su ÇiÇinq li (Tay van), 
ka ra te ka te qo ri ya sın da Gök han 
Ta ner (Tür ki yə), skeyt bor dinq 
üz rə Maks Dan lap (ABŞ), qa ya

la ra dır man ma ka te qo ri ya sın da 
Cu lia Ka su (Fran sa), sör finq də 
isə Ris Beyts (Avst ra li ya) bi rin ci 
ye rə la yiq gö rü lüb lər. Mü ka fat
lan dır ma mə ra si mi nə Tür ki yə və 
Fran sa dan olan qa lib fo toq raf ar 
qa tıl mış dı.

Öl kə miz dən Nə ri man Ba ba yev 
(“Gənc ka ra te çi lə rin ya rı şın açı
lı şın da nü ma yiş et dir dik lə ri fənd 
hə rə kət lə ri” fo to su) 3cü ye ri tu
tub. Hə vəs kar fo toq raf Bay ram 
Mu sa yev isə skeyt bor dinq ka te
qo ri ya sı nın fi nal çı la rı sı ra sın da 
yer alıb.

Da ha son ra K.Cor da ni İta li ya 
Mil li Olim pi ya Aka de mi ya sı nın 
“Cu lio Ones ti” Fon du nun xa ti rə 
hə diy yə lə ri ni Mə də niy yət Na zir li
yi nə və Azər bay can Mil li Olim pi
ya Ko mi tə si nə təq dim et di.

Təd bi rin bə dii his sə sin də mu
ğam və klas sik mu si qi lər dən iba
rət kon sert ol du.

Qeyd edək ki, “Run for Art” 
bey nəl xalq fo to mü sa bi qə si fi
nal çı la rı nın Bey nəl xalq Mu ğam 
Mər kə zin də ki sər gi si ap re lin 16
dək zi ya rət çi lər üçün açıq ola
caq.

Lalə

Qazaxıstan səfirliyi “Qarabağa kitabla 
gedək!” kampaniyasına qoşulub

QazaxıstanınölkəmizdəkisəfirliyiMədəniyyətNazirliyiiləMilli
Kitabxananınbirgəhəyatakeçirdiyi“Qarabağakitablage
dək!”kampaniyasınaqoşulub.

Ap re lin 6da sə fir Ser jan Ab dı ka ri mov Azər bay can Mil li Ki tab
xa na sın da olub və qa zax ədə biy ya tı na dair 520dən ar tıq ki ta bı 
ki tab xa na ya hə diy yə edib.

Ki tab xa na nın di rek to ru, pro fes sor Kə rim Ta hi rov qo naq la rı sa
lam la yıb, on la rı Azər bay can Mil li Ki tab xa na sın da gör mək dən şad 
ol du ğu nu bil di rib.

Sə fir Ser jan Ab dı ka ri mov da Mil li Ki tab xa na da ol ma sın dan məm
nun lu ğu nu ifa də edib. Dip lo mat Qa ra ba ğın iş ğal dan qur tu lu şun dan 
son ra Şu şa ya sə fər et di yi ni və ora da kı və ziy yət lə ta nış ol du ğu nu 
bil di rib. Vur ğu la yıb ki, Şu şa sə fə rin dən son ra o, “Qa ra ba ğa ki tab la 
ge dək!” ki tab top la ma kam pa ni ya sı na qo şul ma ğı qə ra ra alıb.

Son ra Kə rim Ta hi rov qo naq la ra Mil li Ki tab xa na nın fəaliy yə ti 
ba rə də mə lu mat ve rib. De yib ki, Azər bay can la Qa za xıs tan ara
sın da bü tün sa hə lər də ol du ğu ki mi, mə də niy yət sa hə sin də də 
əla qə lər ge niş lə nir. O, Qa za xıs tan sə fir li yi nin “Qa ra ba ğa ki tab la 
ge dək!” kam pa ni ya sı na qo şul ma sı na gö rə dip lo ma ta tə şək kü rü
nü bil di rib.

Di rek tor 30 il lik iş ğal za ma nı er mə ni van dal la rı tə rə fin dən Azər
bay ca nın ya şa yış mən tə qə lə rin də 975 ki tab xa na nın ta ma mi lə 
məhv edil di yi ni və on la rın fond la rın da olan 4,6 mil yon nüs xə
dən ar tıq ki tab fond la rı nın yan dı rıl dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb. Vur ğu
la yıb ki, iş ğal dan azad olu nan ra yon la rın mər kə zi ki tab xa na la rı 
və Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı adın dan bu van da lizm fak tı ilə 
əla qə dar Bey nəl xalq Ki tab xa na As so siasi ya la rı Fe de ra si ya sı na 
(İFLA) mü ra ciət edi lib.

Gö rüş də ey ni za man da Mil li Ki tab xa na ilə Qa za xıs tan sə fir li
yi nin bir gə la yi hə si olan qa zax ya zar la rı nın Azər bay can di lin də 
əsər lə ri nin elekt ron ba za sı nın ya ra dıl ma sı mə sə lə si ilə bağ lı da 
mü za ki rə apa rı lıb.

“Məşəli qoruyub saxlamaq” 
Fransada Azərbaycanın mühacirət tarixi 

haqqında kitab nəşr olunub
FransadatanınmışAzər
baycandiplomatı,ictimai
xadim,Azərbaycanmüha
cirətitarixininaraşdırıcısı
RamizAbutalıbovuntarix
elmləridoktoruGeorgi
Mamulyailəbirgəhazır
ladığı“Məşəliqoruyub
saxlamaq”adlıkitabişıq
üzügörüb.KitabFransa
dakısəfirliyimizindəstəyi
ilə“Maisonneuveetlarose”
nəşriyyatevitərəfindənçap
olunub.

19201940cı il lər də Azər bay can mü ha ci rə ti nin si ya si ta ri xi nə 
həsr olu nan ki tab da mü ha ci rət də olan Azər bay can si ya si par ti ya 
və təş ki lat la rı rəh bər lə ri nin hə min dövr də Azər bay ca nın və Qaf
qa zın müs tə qil li yi nin bər pa sı na ma raq gös tər miş Av ro pa döv lət
lə ri nin rəs mi və qey rirəs mi nü ma yən də lə ri ilə mü na si bət lə ri də
rin dən təh lil edi lib.

İn di yə qə dər is ti fa də olun ma mış ar xiv sə nəd lə ri nə əsas la nan ki
tab bu il lər ər zin də Azər bay ca nın si ya si mü ha ci rət ta ri xi nin ət raf ı 
mən zə rə si ni təq dim edir. Nəşr də 19201921ci il lər də Azər bay ca
nın müs tə qil li yi nin bər pa sı uğ run da Tif is də apa rıl mış mü ba ri zə
dən, va hid Qaf qaz döv lə ti nin ya ra dıl ma sı nın ilk plan la rın dan, 1921
1923cü il lər də Azər bay can dip lo ma tik nü ma yən də he yə ti nin Kann, 
Ge nu ya və Lo zan na konf rans la rı döv rün də fəaliy yə tin dən, 1924
1931ci il lər də “Pro me tey hə rə ka tı” çər çi və sin də Pol şaAzər bay
can əla qə lə rin dən, 19311935ci il lər də “Qaf qaz Kon fe de ra si ya sı
nın Brüs sel Pak tı” və “Pro me tey hə rə ka tı”nın Qaf qaz mü ha cir lə ri 
qrup la rı nın ye ni dən təş ki lin dən, 19391940cı il lər də Azər bay can 
mü ha ci rə ti və Qərb döv lət lə ri nin Qaf qaz la yi hə sin dən da nı şı lır.

BMA-da şəhid musiqiçi Tamerlan Mahmudovun xatirəsi yad edilib

Vətənmüharibəsişəhidi,istedadlıtubaifaçısıTamerlan
Mahmudovunxatirəsiaprelin6daÜzeyirHacıbəyliadına
BakıMusiqiAkademiyasında(BMA)keçirilənkonsertləyad
edilib.

Xa ti rə kon ser ti Təh sil Na zir li yi, 
Mə də niy yət Na zir li yi və Ü.Ha cı
bəy li adı na BMAnın bir gə təş ki
lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib.

Təd bir də BMAnın rek to ru, 
Xalq ar tis ti, pro fes sor Fər had Bə
dəl bəy li, 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, Əmək dar in
cə sə nət xa di mi Na zim Ka zı mov, 
Xə tai Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
şö bə mü di ri Pə nah İma nov, Azər
bay can Döv lət Nə fəs Alət lə ri Or
kest ri nin bə dii rəh bə ri və baş di
ri jo ru, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 

Əli ba la Rza yev çı xış edib lər. 
Çı xış lar da şə hid T.Mah mu do

vun is te dad lı mu si qi çi ol ma sı, Və
tən mü ha ri bə si nə kö nül lü get mə si, 
qəh rə man lı ğı haq qın da söz açı lıb.

Şə hi din ailə üz vü Ay gün Cab
ba ro va Ta mer la nın xa ti rə si nin 
əziz tu tul du ğu, ru hu nun yad edil
di yi üçün təd bi rin təş ki lat çı la rı na 
tə şək kü rü nü bil di rib.

Son ra T.Mah mu do va həsr olun
muş vi deoçarx təq dim edi lib.

Xa ti rə kon ser tin də Xalq ar tis ti 
Zəh ra Qu li ye va nın bə dii rəh bə
ri ol du ğu “De ta şe”, sk rip ka çı lar 

an samb lı və Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Əli ba la Rza ye vin di ri jor lu
ğu ilə Azər bay can Döv lət Nə fəs 
Alət lə ri Or kest ri çı xış edib.

Proq ram da F.Şu ber tin “Ave 
Ma ri ya”, Səid Rüs tə mo vun “İn
ti zar”, F.Bə dəl bəy li nin “Zə fər” 
mar şı, Q.Qa ra ye vin “Azər bay
can mar şı”, Y.Şt rausun “Ra
dets ki” mar şı, Ü.Ha cı bəy li nin 
“Araz ba rı” rit mik mu ğa mı, T.Qu
li ye vin “Gö rüş”  fil mi nə yaz dı ğı 
“Vals”, J.Hor ne rin “Zor ro mas
ka sı”, A.Sil vest ri nin “Ka pi tan 
Ame ri ka” mar şı, Azər bay can 
bəs tə kar la rı nın nü mu nə lə rin dən 
iba rət “Fan ta zi ya” və Ə.Rza ye
vin “Zə fər se vin ci” əsər lə ri səs
lən di ri lib.

Ta mer lan Fuad oğ lu Mah mu
dov 1995ci il də ana dan olub. 
Xə zər ra yo nu Mər də kan qə sə
bə sin də ki 2 say lı in ter nat mək tə

bin də təh sil alıb. Bu ra da müəl li mi 
Ra fael Əzi mov dan tu ba ifa çı lı ğı
nın sir lə ri ni öy rə nib. 2011ci il də 
Döv lət Sər həd Xid mə ti nin Nü
mu nə vi hər bi or kest ri nə mu si qi çi 
ki mi qə bul olu nub. Son ra hə qi qi 
hər bi xid mət də olub. Qa yıt dıq dan 
son ra da müx tə lif hər bi or kestr
lər də fəaliy yət gös tə rib. Mu si qi 
Kol le cin də təh si li ni da vam et di rib. 

2020ci ilin 27 sent yab rın da 
baş la nan Və tən mü ha ri bə si nə 
kö nül lü ge dən Ta mer lan Mah
mu dov 18 okt yabr da şə hid lik zir
və si nə yük sə lib.

“Sənət üçün qaç” – incəsənət və idmanı birləşdirmək
Beynəlxalq fotomüsabiqənin yekun sərgisi açıldı

Aprelin7dəBakıŞəhər
MədəniyyətBaşİdarəsi
YasamalrayonMKS
nin4saylıkitabxana

filialında“MəmmədSəid
Ordubadivə“MollaNəsrəd
din”jurnalı”adlıtədbirke
çirildi.Xatırladaqki,“Molla
Nəsrəddin”jurnalınınbirinci
sayı1906cıilin7apreltari
xindəTiflisdəişıqüzügörüb.

Gör kəm li na sir, dra ma turq, şair, 
pub li sist, Əmək dar in cə sə nət xa
di mi Məm məd Səid Or du ba di nin 
(18721950) 150 il li yi nə həsr edi
lən təd bir ədi bin xa ti rə mu ze yi 
və Ya sa mal ra yon MKSnin nəz
din də fəaliy yət gös tə rən “Sə məd 
Vur ğun poezi ya oca ğı”nın bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək ləş di. 

“Sə məd Vur ğun poezi ya oca
ğı”nın rəh bə ri, şairpub li sist Zə
rən giz Man su ro va gi riş sö zün də 
qeyd et di ki, Na zir lər Ka bi ne ti nin 
7 may 2019cu il ta rix li qə ra rı ilə 
M.S.Or du ba di Azər bay can Res
pub li ka sın da əsər lə ri döv lət va ri
da tı elan edi lən müəl lif ə rin si ya
hı sı na sa lı nıb. 

Ədi bin “Mol la Nəs rəd din” jur
na lı ilə əmək daş lı ğın dan da
nı şan Z.Man su ro va bil dir di ki, 
Or du ba di ya ra dı cı lı ğı nın il kin 
mər hə lə də realizm və de mok ra
tizm is ti qa mə tin də in ki şaf et mə
sin də, dün ya gö rü şün də ki bə zi 
zid diy yət lə rin ara dan qalx ma sın
da “Mol la Nəs rəd din” jur na lı nın 
bö yük ro lu olub.

Məm məd Səid Or du ba di
nin Xa ti rə Mu ze yi nin di rek to ru, 

Əmək dar mə də niy yət iş çi si La lə 
Abas za də ya zı çı nın 150 il li yi ilə 
əla qə dar mu zey tə rə fin dən sil
si lə təd bir lər ke çi ril di yi ni diq qə tə 
çat dır dı.

Mu ze yin di rek to ru da ha son
ra “Məm məd Səid Or du ba di və 
“Mol la Nəs rəd din” jur na lı” ad
lı mə ru zə ilə çı xış et di. Bil dir di 
ki, Or du ba di nin “Mol la Nəs rəd
din”də “Hər dəm xə yal” im za sı ilə 
fel ye ton və şeir lə ri dərc olu nub. 

Müəl li fin ilk fel ye to nu jur na lın 
1906cı il 6cı nöm rə sin də işıq 
üzü gö rüb. Ümu miy yət lə, Or du
ba di “Mol la Nəs rəd din”də 25 il 
iş ti rak edib, dər gi nin ən fəal üzv
lə rin dən olub”.

Dün ya Türk Ocaq la rı Mər kə
zi nin rəh bə ri Ay gün İb ra hi mo va 
Or du ba di ya ra dı cı lı ğı nın gənc lər 
ara sın da təb li ği nin əhə miy yə ti ni 
vur ğu la dı. 

Ca bir Nov ruz Mə də niy yət Fon
du nun əmək da şı Rəs miy yə Hey
bə ta ğa qı zı, pub li sist Nə za kət 
Kə ri mo vaƏh mə do va, Ya sa mal 
ra yon MKSnin 4 say lı fi lialı nın 
mü di ri Ay nur Ba ba ye va, M.S.Or
du ba di nin Xa ti rə Mu ze yi nin 
əmək da şı Ra si mə Əh mə do va və 
baş qa la rı da ədi bin zən gin ya ra
dı cı lı ğın dan söz aç dı lar.

Son da Ba kı şə hə ri Tel man Ab
ba sov adı na 225 nöm rə li tam or ta 
mək tə bin 6cı si nif şa gir di Hök mə
li Bax şı yev Or du ba di nin əsər lə rin
dən nü mu nə lər səs lən dir di.

Nurəddin

Ordubadi və “Molla Nəsrəddin” jurnalı

Böyük Mirzənin mirası
“Molla Nəsrəddin”in nəşrə başlamasının 
ildönümünə həsr olunan tədbir keçirildi

əvvəli səh. 1-də
Qeyd et di ki, “Mol la Nəs rəd

din” jur na lı çoxəsr lik Azər bay can 
ədə biy ya tı nın ye ni mər hə lə si ni 
for ma laş dı ran, ədə biic ti mai fik ri, 
mil li dü şün cə tər zi ni, ümum bə şə ri 
də yər lə ri bö yük ha di sə yə çe vi rən 
və yük sək müs tə vi yə qal dı ra raq 
xal qa çat dı ran mo nu men tal söz 
abi də si dir. 

Son ra söz Mir zə Cə lil ir si nin ta
nın mış təd qi qat çı sı, AMEA Ni za mi 
adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun baş 
di rek to ru, aka de mik İsa Hə bib bəy
li yə ve ril di. Mir zə Cə lil oca ğı nın 
onun üçün çox doğ ma ol du ğu nu 
de yən alim bö yük ədi bi miz lə bağ lı 
bü tün təd bir lər də se vəse və iş ti

rak et di yi ni və ye ni nə sil lə rə ədə
biy ya tı mı zın, pub li sis ti ka mı zın, 
dra ma tur gi ya mı zın bu nə həng si
ma sı ba rə də mə lu mat lar ver mə yə 
ça lış dı ğı nı bil dir di. Aka de mik de di 
ki, sa ti rik mət buatı mı zın zir və si ni 
fəth edən “Mol la Nəs rəd din” jur na
lı mü hi tin və za ma nın ic ti maifəl
sə fi ma hiy yə ti ni aç maq la, pro fes
sional şə kil də sa ti rik pub li sis ti ka, 
nəsr, sa ti rik poezi ya və ka ri ka tu ra
nı in ki şaf et dir mək lə Azər bay can 
ədə biy ya tı ta ri xin də ye ni realist 
ədə bi mək tə bin – mol la nəs rəd din
çi lik tə li mi nin əsa sı nı qo yub. Dər gi 
Azər bay can mil li mət buatı na, ədə
biy yat ta ri xi nə və mə də niy yə ti nə 
töh fə lər ver mək lə ya na şı, Şərq lə 

Qər bin qov şa ğın da si vi li za si ya nın 
tə şək kü lü nə və tə ka mü lü nə də 
güc lü tə sir gös tə rib.

İsa Hə bib bəy li o dövr üçün 
“Mol la Nəs rəd din” jur na lı qə dər 
ge niş ya yı lan, se vi lən və iz qo
yan ikin ci bir mət bu at or qa nı nın 
ol ma dı ğı nı vur ğu la dı. Alim həm
çi nin Mir zə Cə li lin xal qı mı zın 
müs tə qil li yi uğ run da so na dək 

açıq, qə ti mü ba ri zə apar dı ğı nı 
və bu mə na da daim sev gi ilə ya
da sa lı na ca ğı nı diq qə tə çat dır dı. 

Təd bi rin bə dii his sə sin də Ya
sa mal ra yo nu 150 say lı tam or ta 
mək tə bin  şa gird lə ri nin ifa sın da 
“Mol la Nəs rəd din” jur na lın da çap 
olu nan fel ye ton lar əsa sın da səh
nə cik lər gös tə ril di.

Həmidə
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Regionalmədəniyyətidarələrinin
tabemüəssisələrində2016-cı
ilinApreldöyüşlərinin6-cıil-
dönümümünasibətiləmüxtəlif

tədbirlərkeçirilib,yenitariximizin
şanlısəhifəsiolanbudöyüşlərdə
şəhadətəyüksəlmişqəhrəmanların
xatirəsiyadolunub.

Biləsuvar Regional Mədəniyyət İda
rəsi(RMİ)SalyanRayonTarixDiyarşü
naslıqMuzeyindəApreldöyüşlərişəhidi
RəşidMehdiyevin anım günü ilə bağlı
keçiriləntədbirdəqəhrəmanınhəyatvə
döyüş yolundan bəhs edən videoçarx
nümayişolunub.

***
İsmayıllıRMİAğsurayonHeydərƏliyev

Mərkəzi,rayonGənclərvəİdmanİdarəsi,
DiniQurumlarla İş üzrəDövlətKomitəsi
ninŞamaxıbölgəsiüzrənümayəndəliyinin
birgə təşkilatçılığıvə rayon İcraHakimiy
yətinindəstəyi ilə“Apreldöyüşləri:böyük
Zəfərinmüqəddiməsi”mövzusundatədbir
keçirilib.AğsuMədəniyyətSarayındatəş
kil olunan tədbirdə çıxışedənlər üçrəngli
bayrağımızınAprel zəfəri zamanı Lələtə
pədə,bugünisəŞuşada,Ağdamda,Kəl
bəcərdə–Qarabağımızdadalğalandığını
vurğulayıblar.Sonda “Dəmiryumruq”sə
nədlifilminümayişetdirilib.

***
Masallı RMİ N.Gəncəvi adınaMasallı

rayonMədəniyyətMərkəzində“Birşəhid,
bir şahid” adlı tamaşa nümayiş olunub.
Masallı,CəlilabadvəBiləsuvarxalqteatr
larının səhnə ustaları vəMasallı Dövlət
Regional Kolleci tələbələrinin iştirakı ilə
ərsəyəgətirilənsəhnəişiApreldöyüşləri
şəhidiNurlanvəVətənMüharibəsiQəh
rəmanı, şəhid İntiqam Əsgərli qardaş
larınınəzizxatirəsinə ithafolunub.Yazı
çıpublisist Nurəddin Ədiloğunun pyesi
əsasındahazırlanantamaşanınrejissoru
CəmaləddinƏliyev,səhnəvəmusiqitər

tibatçılarıElsevərƏliyevvəRuslanZahi
dovdur.Tamaşadansonraşəhidqardaş
larınanasıZibaƏsgərli,MasallıRMİnin
rəisiBəxtiyarQılıncovçıxışedərəkyara
dıcıkollektivlərəminnətdarlığınıbildiriblər.

*** 
Sumqayıt RMİ Zəngilan rayon nü

mayəndəliyi tərəfindənAprel döyüşləri
şəhidi Müşfiq Orucovun ailəsi ziyarət
olunub.Əməkdaşlarailəninqayğılarıilə
maraqlanıblar.

***

Lənkəran RMİ Lənkəran şəhər Mə
dəniyyətMərkəzindəVətənmüharibəsi
şəhidiTuralHümmətovundoğumgünü
iləəlaqədaranımtədbirikeçirilib.RMİ
ninrəisiŞahinŞahbazov,idarənintabe
liyindəfəaliyyətgöstərənmüəssisələrin
əməkdaşları, şəhidin ailə üzvlərinin və
digər qonaqların iştirak etdiyi tədbirdə
TuralHümmətovhaqqındaMədəniyyət
Nazirliyinin“Səhnədənsəngərə”layihə
siçərçivəsindəhazırlananvideoçarxda
nümayişolunub.

***
Xaçmaz RMİ Qusar rayon Mərkəzi

Kitabxanasında “Apreldöyüşləriböyük
Zəfərinbaşlanğıcıdır”mövzusundatəd
birkeçirilib.Çıxışlarda2016cıilinAprel
zəfərinin əhəmiyyəti vurğulanıb, Qara
bağınişğaldanqurtuluşununuğurluad
dımıkimidəyərləndirilib.

*** 
ŞəmkirRMİninəhatəetdiyiGədəbəy

rayonMədəniyyətMərkəzindəkeçirilən
tədbirdəApreldöyüşlərinəhəsredilmiş
sənədlifilmnümayişolunub.

***

AğcabədiRMİnin tabeliyindəkiAğ
dam rayon Rahib Məmmədov adına
Döyüş Şöhrəti Muzeyində Aprel dö
yüşləri şəhidi Sarvan Mehralıyevin
xatirəsinə həsr edilmiş anım tədbiri
keçirilib.

***
AğdaşRMİGöyçayrayonMərkəziKi

tabxanasında “Teymur Qasımov, səni
unutmadıq,unutmarıq”adlıtədbirkeçi
rilib.Tədbirdə çıxış edənAprel döyüş
lərişəhidiTeymurQasımovunatasıMi
kayilQasımovoğlunundöyüşyolundan
söhbətaçıb.

***

SabirabadRMİHacıqabulrayonHey
dərƏliyevMərkəzində “Apreldöyüşlə
ri zəfərinbaşlanğıcı”adlı tədbir təşkil
edilib.Tədbirdə4günlükApreldöyüşlə
rindənbəhsedən“Vətənuğrunda”sə
nədlifilminümayişolunub.
Şirvan Dövlət Rəsm Qalereyası və

Şirvan şəhər Heydər Əliyev Mərkəzi
nin birgə təşkilatçılığı ilə “Qələbəyə ilk
addım–böyükZəfərinbaşlanğıcı”adlı
sərgikeçirilib.

***
Ağstafa RMİ Ağstafa rayon Mədə

niyyət Mərkəzində keçirilən “Aprel dö
yüşləri – zəfərə doğru” mövzusunda
tədbirdəApreldöyüşlərinəhəsredilmiş
videoçarxnümayişolunub.

***

Şəki RMİnin tabeliyindəki Balakən
rayonHənifə kəndDiyarşünaslıqevin
də“Apreldöyüşləribizimşanlıhərbiqə
ləbəmizdir”mövzusundatədbirkeçirilib.
Diyarşünaslıq evinin direktoru Nargilə
Bayramovavədigərqonaqlarınçıxışla
rıdinlənilib.

***
Gəncə RMİ Gəncə şəhər MKSnin

Uşaqşöbəsi İkinciQarabağmüharibə
sişəhidiElşənDünyamalıyevindoğum
günü ilə əlaqədar olaraq “Vətən üçün
ölənlərəbədi,ölməzolur”başlıqlıtədbir
təşkiledib.
RMİnin əhatə etdiyi Naftalan şəhər

Heydər Əliyev Mərkəzində “Aprel dö
yüşləri tariximizin şanlı səhifələrindən
dir” adlı tədbir təşkil olunub. Naftalan
ŞəhərTəhsilŞöbəsinindəstəyiiləkeçi
riləntədbirdəmərkəzindirektoruFaiqə
Ağayevaçıxışedib.

Hazırladı: Nürəddin

Azərbaycan-Avstriya beynəlxalq turizm proqramı: 15 illik uğur 
AzərbaycanTurizmvəMenecment
Universitetinin(ATMU)təşkilatçılığıilə
“Azərbaycan-Avstriyabeynəlxalqtu-
rizmproqramı:15illikuğur.ATMUvəİMC
Kremsqlobaltəhsiltərəfdaşlığı”adlıtədbir
keçirilib.

TədbirdəDövlətTurizmAgentliyininrəsmi
ləri, ölkəmizinali təhsilmüəssisələrinin rek
torları,proqramçərçivəsindətəhsilalantələ
bələr,məzunlariştirakediblər.
ATMUnun rektoru İlhamMədətov beynəl

xalq proqramın əhəmiyyəti və əsas hədəfə
rindənətrafıbəhsedib.DövlətTurizmAgent
liyininAparat rəhbəriKənanQasımov turizm

sənayesinin ixtisaslıkadrpotensialı ilə təmin
edilməsində beynəlxalq təhsil layihələrinin
önəmliolduğunudiqqətəçatdırıb.
AvstriyanınİMCKremsTətbiqiElmlərUni

versitetininicraçıdirektoruKarlEnnsfellnerin
məruzəsindəproqramınəsasprioritetləri və
tarixindənbəhsolunub.
SondaAzərbaycanAvstriyabeynəlxalqtu

rizmproqramının15illiyinəhəsrolunmuşvi
deoçarxnümayişolunub.
Qeyd edək ki, ölkəmizin ali təhsil tarixin

də ilk dəfə olaraqATMU 2007ci ildən İMC
KremsTətbiqiElmlərUniversitetiiləbakalav
riat və magistratura səviyyələrində ikili dip
lomproqramlarınıhəyatakeçirir.

Aprelin6-sıdünyanınbirçoxölkə-
lərində“Beynəlxalqcizgifilmləri
günü”kimiqeydedilir.1906-cıil
aprelin6-daConStüartBlekton

vəAlbertSmitABŞ-ınKinoteatrBirliyiilə
“Gülməliüzləringülməlimərhələləri”
adlıfilmçəkiblər.Bu,animasiyatarixin-
dəilkcizgifilmihesabedilir.Əlamət-
dargünisə96ilsonra–2002-ciildə
BeynəlxalqAnimasiyaFilmləriDərnəyi
tərəfindəntəsisolunub.

İsmayıllı RMİ İsmayıllı rayon MKSnin
Uşaq şöbəsinin təşkilatçılığı ilə əlamətdar
gün münasibətilə açıq havada sərgi təşkil
edilib.
Şamaxı rayonMərkəziKitabxanasıUşaq

şöbəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə
isəuşaqlar “GöyçəkFatma”və “Tıqtıqxa
nım” cizgi filmlərinin personajları haqqında

müzakirəaparıblar.
Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər MKSnin

S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxanasının
Uşaq şöbəsi 45 nömrəli uşaq bağçasında

“Danışır nağıllar, göstərir ekran!” adlı “cizgi
saatı”keçirib.TədbirdəuşaqyazıçısıÇinarə
Köçərlinin“Maryaişıltısı”kitabıəsasındaha
zırlanancizgifilminümayişolunub.

Böyük Zəfərin müqəddiməsi

“Beynəlxalq cizgi filmləri günü” münasibətiləSumqayıt teatrında rejissorun 
60 illiyi qeyd olunub

Sumqayıt
DövlətDram
Teatrında
Əməkdarartist,
teatrınquru-
luşçurejissoru
NamisŞirməm-
mədovun60
illikyubileyiilə
əlaqədartədbir
keçirilib.

Teatrındirektoru,ƏməkdarartistMübarizHəmidovyubilyarıtəb
rikedib,onunyaradıcılıqfəaliyyətindəndanışıb.
SumqayıtŞəhər İcraHakimiyyətininməsulnümayəndəsiFər

manKazımovNamisŞirməmmədovunümumşəhər tədbirlərinin
ssenarimüəllifivəquruluşçurejissorukimiuğurlulayihələrəim
zaatdığınıbildirib,onaİcraHakimiyyətininfəxrifərmanınıtəqdim
edib.
SumqayıtRMİninrəisiRəşadƏliyevdəyubilyarınfəaliyyətin

dənsözaçıb, rejissora regional idarənin fəxri fərmanını təqdim
edib,xoşarzularınıbildirib.
Mədəniyyət İşçiləriHəmkarlar İttifaqıSumqayıt şəhərkomitəsinin

sədriŞahinŞəfiyevvədigərçıxışedənlərrejissoratəbrikləriniçatdı
rıblar.
SondateatrındirektoruMübarizHəmidovtərəfindənAzərbay

canTeatrXadimləriİttifaqınınfəxrifərmanıyubilyaratəqdimolu
nub.

Məktəblilərin Qəbələ qoruğuna 
ekskursiyaları 

QəbələDövlət
Tarix-Bədii
Qoruğunda
rayonmək-
təbliləriüçün
mütəmadi
olaraqekskur-
siyalartəşkil
edilir.Qoruğun
direktoruZahir
Kərimovbildi-
ribki,növbəti

ekskursiyadaÇarxanakəndtamortaməktəbininmüəllimvə
şagirdləriiştirakediblər.

Ekskursiya zamanıməktəblilər əvvəlcəSəlbir vəQalaərazilə
rindəaparılmışarxeolojiqazıntı sahələri iləyaxından tanışolub
lar.Onlaraburadaaparılmışarxeolojiqazıntılar,aşkarolunantarixi
əhəmiyyətkəsbedəntapıntılarbarədəətrafıməlumatverilib.
SonraməktəblilərQəbələArxeolojiMərkəzininsərgisalonların

danümayişetdiriləntarixieksponatlarla,Qəbələnintarixi,etnoq
rafiyasıvəfolklorunaaidkitablartoplusuilətanışolublar.

Şuşada bir ilk – yamac paraşütündən uçuş 
“Şuşaİli”çərçivəsin-
dəŞuşaşəhərin-
dəilkdəfəyamac
paraşütündən(pa-
raplan)uçuşhəyata
keçirilib.Bubarədə
videonuŞuşaŞə-
həriDövlətQoruğu
İdarəsiİdarəHeyə-
tininsədriMəftun
Abbasovsosial
şəbəkəhesabında
paylaşıb.

Uçuş şəhərin ən yüksək nöqtələrindən
birisayılanQızılqayamassivindən (Tele
qülləərazisi),1400metrhündürlükdənye
rinəyetirilib.
Professionalyamacparaşütüpilotuolan

FəridMəmmədovtərəfindənreallaşdırılan
uçuş zamanı Şuşa səmasınıAzərbaycan

bayrağıbəzəyib.Xatırladaqki,dünyapa
raplan xəritəsində yamac paraşütü üçün
QarabağdayeganəuçuşməkanıŞuşaşə
hərigöstərilib.
Uçuş gələcəkdə ekoturizm məkanına

çevrilməsi nəzərdə tutulan Daşaltı kəndi
istiqamətindəolub.

Qarabağda ekoturizm imkanları
FüzulirayonununHoradizşəhərindəkiHey-
dərƏliyevMərkəzində“Ekolojiİnformasiya”
İctimaiBirliyitərəfindənsakinlərüçünQara-
bağiqtisadirayonundaekoturizmmövzu-
sundaseminartəşkiledilib.

İctimaibirliyinsədriMusaMuradlıQeyriHö
kumətTəşkilatlarınaDövlətDəstəyiAgentliyi
ninmaliyyəyardımıiləhəyatakeçirilənlayihə
haqqındaməlumat verib. Bildirib ki, nadir tə
biət mənzərələri, səfalı yerləri, təmiz havası,
mineraltərkiblişirinsularıiləzənginolanQa
rabağınböyükturizmpotensialıvar.Regionda
ekoturizmin inkişaf etdirilməsi üçün də geniş
imkanlarmövcuddur.
Vurğulanıb ki, Prezident İlham Əliyevin

qarşıya qoyduğu hədəfərdən biri də Qara
bağ bölgəsində turizmin inkişafına nail ol
maqdırvəbu istiqamətdəmüvafiqaddımlar
atılır. Suqovuşanda (Tərtər rayonu) turizm
kompleksinin bünövrəsinin qoyulması buna
nümunədir.Hazırladı: N.Məmmədli

Regional mədəniyyət idarəsi 
“İstedad” baxış-müsabiqəsi elan edib

KürdəmirRMİtərəfindən
ümummilliliderHeydər
Əliyevinanadanolma-
sının99-cuildönümüilə

əlaqədar“İstedad”baxış-
müsabiqəsielanedilib.

Baxışmüsabiqə müasir
Azərbaycan dövlətinin quru
cusu Heydər Əliyevin gənclər
siyasətinin,  gənc nəslə qay

ğınınbugündədavametdiyi
ninümayişetdirmək,gənclərin
istedad və bacarıqlarının üzə
çıxarılması,mədəniyyətmüəs
sisələrində bu işin daha da
canlandırılması məqsədi daşı
yır.
MüsabiqədəRMİninəhatəet

diyi Kürdəmir, İmişli, Beyləqan,
Füzuli və Xocavənd rayonların
danbədiiqiraət,musiqivərəsm

nominasiyaları üzrə 830 ara
sı uşaq və gənclər,mədəniyyət
müəssisələrindəfəaliyyətgöstə
rənbədiiözfəaliyyətkollektivləri
ninüzvlərivəfərdişəkildəiştirak
etmək istəyənlər müraciət edə
bilərlər.
Müsabiqədə iştirak etmək is

təyənlər aprelin 1dən 20dək
regional idarənin əhatə etdiyi
rayonlardakı nümayəndəliklərə

elektronpoçtvəyahəminmüəs
sisələrin “Facebook” səhifələ
rinə, eləcə də birbaşa RMİyə
müraciət edərək qeydiyyatdan
keçməlidirlər.
Müsabiqənin I (seçim) turu

2530 aprel tarixində rayon nü
mayəndəlikləri tərəfindənkeçiri
ləcək. II tur (yekun)mayın4də
İmişli rayonHeydərƏliyevMər
kəzində təşkil olunacaq və qa
liblər həmin gün elan ediləcək.
Qaliblər mayın 10da Kürdəmir
rayonunda keçiriləcək ümumra
yon tədbirindəmükafatlandırıla
caq.

Qarabağ atlarının auksion satışı keçiriləcək

Azərbaycandailkdəfə
“Aqroservis”Açıq
SəhmdarCəmiyyə-
tinintabeliyindəki

QobustanHeyvandarlıq
NümayişKompleksində
Qarabağcinsatlarınınauk-
sionvasitəsiləsatışıhəyata
keçiriləcək.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyin
dənbildiriblərki,aprelin15də
keçiriləcək auksionda həm yerli,
həm də xarici təsərrüfat sahiblə
ri, sahibkarlar iştirak edə bilərlər.

Hərracaxüsusiseçilmişatlarçıxa
rılacaq və satış auksion formatına
uyğun olaraq həyata keçiriləcək.

Bununla yanaşı, Qarabağ atla
rı haqqında məlumat veriləcək.
Hərracda satılan atlar  sığorta
şirkətitərəfindənsığortalanacaq.
Qarabağatlarıyüksəkqaçışsü

rəti iləseçilir.Buatlarınəsasye
rişformasıçaparaqyerişdir,bütün
hərəkətləri çevikdir. Qarabağ atı
hündür, çevik, hərəkəti səlis, bə
dən quruluşu möhkəmdir. Minik
atıdır.Qarabağatıdahadözümlü
dürvəyeməqarşıtələbkardeyil.
Hərracdaiştiraküçün1659nöm

rəsiiləsatışmərkəzinəmüraciətet
məkolar.
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konsert keçiriləcək
Aprelin29-daHeydərƏliyevSarayındagörkəmliAzərbaycan
bəstəkarıTofiqQuliyevin(1917-2000)105illiyinəhəsrolu-
nan“Biziyaşadannəğmələr”adlıkonsertproqramıtəqdim
ediləcək.

ProqramdaXalqartistləri
Brilliant Dadaşova, Ənvər
Sadıqov, Azər Zeynalov,
İlqar Muradov, Gülyanaq
vəGülyazMəmmədovalar,
MuradHüseynov,Əməkdar
artistlərAnarŞuşalı,Aygün
Bəylər, Zamiq Hüseynov,
Elton Hüseynəliyev, İnarə
Babayeva, həmçinin Zabi
tə Alıyeva, Mirələm Mirə
ləmov, Kamilə Babayeva,
“Qaya” Dövlət Ansamblı,
Akademik Musiqili Teatrın
orkestri,xoru,balettruppa
sıvəsolistləriçıxışedəcək.
TofiqQuliyevAzərbaycanestradamusiqisininyaradıcılarından

dır.Görkəmlibəstəkarınəsərlərihələneçəneçəqərinələrsonra
dainsanlartərəfindənböyüksevgivəmaraqladinləniləcək.

Akademik Opera və Balet Teatrında 
“Fiqaronun toyu” olacaq

Aprelin9-daAzərbaycanDövlətAkademikOperavəBalet
TeatrındaV.A.Motsartın“Fiqaronuntoyu“operasınıntamaşası
keçiriləcək.

“Fiqaronun toyu“ operası Motsartın libretto müəllifi Lorenso
daPonteiləilkbirgəişidirvəməhzbuoperabəstəkaraböyük
şöhrətgətirib.Bəstəkar1785ciilinqışındaoperaüzərindəişə
başlamışvəartıqbeşaysonra–1786cıilmayın1dəVyanada
operanın ilk tamaşasıbaş tutmuşdu.Elə ilk tamaşadanopera
bəstəkara böyük uğur gətirdi və tamaşaçılar tərəfindən bəyə
nildi.
“Fiqaronuntoyu“əyləncəlisəhnələr,sevgiintriqalarıiləzəngin

olankomikoperadır.DaPonteninlibrettosuinandırıcılığı,Mot
sartınmusiqisiisəzərifiyiilətamaşaçılarıheyranedir.
AkademikOperavəBaletTeatrındatəqdimolunacaqtamaşa

daazərbaycanlıoperasənətçiləri iləyanaşı,BelarusMilliAka
demikBöyükOpera vəBaletTeatrının solisti,BelarusunXalq
artistiVladimirQromov(QrafAlmaviva)vəSanktPeterburqMa
riinskiTeatrınınsolisti,vokalçılarınbeynəlxalqmüsabiqələrinin
laureatıMəhərrəmHüseynov (Fiqaro) çıxış edəcəklər.Teatrın
aparıcı solistləri–ƏməkdarartistlərFəridəMəmmədovaQra
finya,İnarəBabayevaSuzanna,İlhamNəzərovKerubino,Tural
AğasıyevBazilio,XalqartistləriƏliƏsgərovAntonio,ƏkrəmPo
ladovBartolopartiyalarınıifaedəcəklər.
TamaşanıƏməkdarartist,dirijorlarınbeynəlxalqmüsabiqələ

rininlaureatıƏyyubQuliyevidarəedəcək.

Köhnə Bakı – fırça yaddaşında 
Aprelin8-dəAMEA-nınMilliAzərbaycanTarixiMuzeyində
həkim-rəssamRaufCanıbəyovun“KöhnəBakı–fırçayadda-
şında”adlısərgisininaçılışıolacaq.

Muzeydənverilənməlumatagörə,bir neçəsənət sahəsi ilə
məşğul olanR.Canıbəyovun əsasən yağlı boya, karandaş və
rəqəmsalqrafikailəişlədiyiəsərləriböyükmaraqdoğurur.Rəs
sam əsərlərinin əksəriyyətini köhnə Bakıya, onun sakit küçə
lərinə, məhəllələrinə, milli memarlığına, mehriban sakinlərinin
məişətinəhəsredib.

“Azərbaycanım” rəsm müsabiqəsinə 
əsər qəbulu davam edir

Yeniyetməvəgənclərinyaradıcılığınıstimul-
laşdırmaq,əhatəolunduqlarımədənimühitə
yanaşmatərzinintəkmilləşdirmək,onlarınbədii
zövqünüinkişafetdirmək,Azərbaycanəsgərinin
qəhrəmanlığını,işğaldanazadolunmuşərazilə-
rimizinmədəniirsinindahageniştəbliğiməq-
sədilə“Azərbaycanım”VRespublikaUşaqRəsm
Festivalıkeçirilir.Eynizamandafestivalçərçivə-
sindəmüsabiqəelanolunub.

ƏnənəvifestivalMədəniyyətNazirliyi,TəhsilNa
zirliyi,“AzərbaycanTeleviziyavəRadioVerilişləri”
QSC, Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti,Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqı, NaxçıvanRəssamlar Birliyinin
dəstəyi,AzərbaycanDövlət RəsmQalereyası və
XətaiSənətMərkəzinintəşkilatçılığıiləgerçəkləşir.
Yaşı 21ə qədər olan istedadlı şəxslər mayın

2dəkXətaiSənətMərkəzinin“Facebook”qrupun
da təqdim etdiyi əsərin fotosu, adı,müəllifin adı,
soyadı, təvəllüdü, təhsil aldığı məktəbi və əlaqə
nömrəsiniyerləşdirməkləmüsabiqəyəqatılabilər.
Əlavə məlumat almaq üçün 0513107401

“WhatsApp”nömrəsiiləəlaqəsaxlamaqolar.
Müsabiqənin yekun sərgisi Xətai Sənət Mərkə

zində keçiriləcək. Əsəri sərgidə nümayiş olunan
müəllifərsertifikatlavə fəal tədrismərkəzləri (dər
nək,incəsənətməktəbivəs.)təşəkkürnaməilətəltif
olunacaqlar.Həryaşqrupuüzrəənyaxşı10əsərin
müəllififestivaladəvətediləcək.Festivaliştirakçıları
diplomvəhədiyyələrləmükafatlandırılacaq.

Bu dəfə səhnəyə “Psix” çıxır
Aprelin29-daAzərbaycanDövlət
AkademikMusiqiliTeatrındadün-
yaşöhrətliispanyazıçısıMigelde
Servantesin“DonKixot”romanının
motivləriəsasındahazırlanan“Psix”
tamaşasınınpremyerasıolacaq.
Tamaşadadahibəstəkar,SSRİXalq
artistiQaraQarayevin“DonKixot”
simfonikqravürlərindənistifadə
edilib.

Tamaşanın səhnələşdirəni və quru
luşçu rejissoruƏrToğrul,musiqi rəhbə
riƏməkdar incəsənətxadimiFəxrəddin
Atayev,quruluşçurəssamıVüsalRəhim,
konsertmeysteriKamilHəsənov,rejissor
assistentiZaurƏliyevdir.
Səhnə əsərində Don Kixot obrazını

Xalq artisti Pərviz Məmmədrzayev ifa
edəcək.Teatrıngəncvə istedadlı akt
yorlarıNicatƏliSançoPansa,Gültac
Əlili Dulsineya, Zaur Əliyev Xidmətçi
obrazlarında teatrsevərlərin qarşısına
çıxacaqlar.

“Bir gecənin nağılı”

SumqayıtDövlətDramTeatrında
dahayeniəsərinoxuməşqlərinə
başlanılıb.Bu,RövşənAğayevin
qələməaldığı“Birgecəninnağı-

lı”pyesidir.

İki gəncin təsadüfi və ülvi məhəb
bətini mövzu kimi götürən dramatur
ji materiala Azərbaycan Dövlət Gənc
TamaşaçılarTeatrınınrejissoruGülnar
Hacıyevaquruluşverəcək.Tamaşanın

quruluşçurəssamıElşənSərxanoğlu,
musiqitərtibatçısıZaurRəşidovdur.
Teatrrəhbərliyibudəfədəgəncakt

yorlarınözlərinitəsdiqetməsiüçünşə
rait yaradıb. Stolarxası məşqləri baş
lanan birhissəli tamaşada əsas rolları
ElayXasıyevvəMəryəmHüseynlioy
nayacaqlar.
Yenitamaşanınmayayınınsonun

da tamaşaçıların  ixtiyarına verilməsi
nəzərdətutulur.

Paytaxtımızdayerləşənvəsırfmədəniyyətprofilliolmasada,əs-
lində,tarixi-mədənivəelmiirsməkanısayılanmuzeylərhaqqında
oxucularaməlumatverməyədavamedirik.Budəfəfotoqrafımızla
yolumuzu“TəmizŞəhər”AçıqSəhmdarCəmiyyətinin(ASC)tabeli-
yindəfəaliyyətgöstərən“Tullantıdansənətə”muzeyindənsaldıq.

Bizi “Təmiz Şəhər” ASCnin
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
ninəməkdaşlarıNigarVəkilova
vəSevincAbdullayevaqarşıla
dı. Bələdçi xanımların bir ildə
insanların təbiətə atdığı tullan
tılarınmiqdarı ilə bağlı statistik
məlumatı, sözün həqiqi məna
sında, insanı dəhşətə gətirir.
Müsahiblərimiz bildirir ki, hər
il 2milyard tondan çox tullantı
təbiətə atılır. Bu tullantılar ara
sındaplastikqablar,sellofanlar,
batareyalarvədigərtəbiətüçün
həddənartıqtəhlükəliolanlarda
var.Onlarnəinkibugünümüzü,
eləcədə100,300ilsonrakıhə
yatımızı da təhdid altına salır.
Hazırdadünyanın inkişafetmiş
ölkələrindəbuacınacaqlıvəziy
yətləbağlıbirsıraaddımlaratı
lır.Tullantısızsənayeningeniş
ləndirilməsi diqqətdə saxlanılır,
təkraristehsalaönəmverilir.Öl
kəmizdədəartıqbuistiqamətdə
müəyyənişlərgörülür.
 “Tullantıdan sənətə” muzeyi

2015ciildəHeydərƏliyevFon
dunun təşəbbüsü vədəstəyi ilə
“Təmiz Şəhər” ASC tərəfindən
“Qala” Dövlət TarixEtnoqrafiya
Qoruğununərazisindəyaradılıb.

Muzeyin yaradılmasında məq
sədinsanlaratullantılarınistifa
dəyə yararlı məhsullara çevril
məsiideyasınıtəlqinetməkdir.

“Nə si mi nin yo lu”
Muzeyin girəcəyində ilk ola

raq“Zirehli”adıverilmişatkom
pozisiyası diqqətimizi çəkir.
Dəmirdən hazırlanmış kompo
zisiyanınmüəllifiMəmmədRə
şidovdur.
Məlum olduğu kimi, 2019

cu ildə dövlət başçısının mü
vafiq sərəncamı ilə ölkəmizdə
“Nəsimi İli” elan olunmuşdu.
Əlamətdar il münasibətiləmu
zeydə dahi şairə həsr olunan
xüsusi guşə yaradılıb. Guşə
də yer alan “Nəsimi” portreti
ilk baxışdan diqqəti cəlb edir.
Şərabşüşələrinintıxaclarından
hazırlanmış portretin müəllifi
yaponiyalı sənətkar Tomonori
Kubodur.
Həmin guşədə dahi şairlə

bağlıdahabireksponatadiqqət
kəsilirik. Çinarə Baxşıyevanın
dəmir,güzgüparçalarıvəplas
tik əşyalardan yaratdığı “Nəsi
minin yolu” ağacı hürufi şairin
obrazınıəksetdirir.Müəllifəsər

də tamaşaçıya iki əksvəziyyə
ti simvolik şəkildə göstərməyə
çalışıb.Ağacınrəngli tərəfiNə
simininhəyatvəyaradıcılığına,
solğun tərəfi isə onun edam
olunmasınaişarədir.

Qa ra Qa ra ye vin port re ti
Daha bir maraqlı eksponatın

qarşısındayıq. ABŞdan olan
sənətkar Tess Feliksin plastik
əşyalardanhazırladığıdahibəs
təkarQaraQarayevinportretinə
tamaşaedirik.Nigarxanımvur
ğulayır ki, amerikalı sənətkarın

plastik əşyalardan hazırladığı
portretlər insan ruhunun təsvi
ridir. Bu fiqurlar sanki ciddi bir
problemə – okeanın təhlükəli
vəziyyətivəümumidənizhəyatı
problemlərinəmaraqlıbircavab
formasıdır.Bəşəriyyətvəplastik
materiallar arasında yaradılmış
ziddiyyətgöstərirki,bizbuvəh
dətinbirhissəsiyikvəbuprob
leməgörəözümüzcavabdehlik
daşıyırıq...

Sə nət dən tul lan tı ya
Muzeyinmaraqlı eksponatla

rından biri də Elvin Nəbizadə
nin yararsız işıq lampalarından
hazırladığı “Qala qoyunu” adlı
əl işidir. Həyatımızı işıqsız tə
səvvüretməkçətindir.Heyvan
lar da insan həyatında böyük

roloynayır.Hələibtidaiinsanlar
heyvanlarınətindən,dərsindən,
sümüyündən istifadə ediblər.

Heyvanlar həm də təbiətə gö
zəllikverən,onuzənginestetik
zövqmənbəyinə çevirən canlı
lardır. İnsan həyatında işıqlan
manın (mənəvi, daxili, praktiki,
təbii işıqlanma) və heyvanların
əhəmiyyətli rolunu nəzərə alan
Elvin Nəbizadə öz ideyasını
məhz işıq və qoyun üzərində
cəmləşdirib.
Nəzrin Musayevanın siqaret

kötüklərindənhazırladığı“Bume
ranq”əsəriözcəlbediciliyiiləse
çilir. Kollaj stilistikasına aid olan
əsərinkonseptibundan ibarətdir
ki,təbiətəvurduğumuzzərərbu
meranq şəklində yenidən bizə
qayıdır.TuralMöyüfovtərəfindən
yaradılan “Sənətdən tullantıya”
əsərininəsas ideyasıbəzisənət
nümunələrinin diqqətdən kənar

qalması,onunzamanzamansı
radan  çıxmasına və tullantıya
çevrilməsinə səbəb olmasıdır.

Tullantılardan yığılan bu kom
pozisiya sənət əsərindən əmələ
gələnzibilaxarıvəhəmçininəla
qə pozulmadan əks istiqamətdə
olanhərəkətəsasındaqurulub.

Muzeyi gəzdikcə tullantılardan
hazırlanan, insanı sənət və hə
yat,bəşəriyyətingələcəyiiləbağ
lıdüşüncələrəqərqedənnümu
nələrə baxıb həm də narahatlıq
keçirirsən. Necə narahat olma
yasan; bir tərəfdən insanın tə
biətəqənimkəsilibonuviranəyə

çevirdiyini görür, digər tərəfdən
onunsənətadınamöcüzələrya
ratmağınaheyranqalırsan.Zibilli
yingirdabınadüşənölmüşadam,
təkər parçalarından velosiped,
plastik tullantılardan dinozavr,
dəmirqırıqlarındanSimurqquşu,
sərinkeş detallarından qurbağa,
taxtadanatlar,plastikqaşıq,çən
gəlvəbıçaqlardanbalıq,avtomo
bilhissələrindənmillimusiqialəti
miztar,dahanələr,nələr...
Nigarxanımbildirirki,muzey

yerli sənətkarlarla yanaşı, dün
yanınmüxtəlifölkələrindənolan
əl işi ustalarının əsərlərinə də
ev sahibliyi edir. Hazırda mu
zeydə44ölkənin190sənətkarı
nın180əyaxınəlişivar.

***
Muzey həftənin bütün günləri

saat10:00dan17:00dəkfəaliy
yət göstərir. Ziyarətçilər ödəniş
siz olaraq burada nümayiş olu
naneksponatlarabaxabilərlər.
Hər gün rastlaşıb narahat ol

duğumuz bir sıra tullantılardan
hazırlanmış sənət əsərlərini
görmək istəyirsinizsə, paytaxtın
Xəzər rayonununQalaqəsəbə
sindəki“Tullantıdansənətə”mu
zeyiniziyarətedin.

N.Məmmədli

Maşın hissələrindən tar...
“Tullantıdan sənətə” muzeyini ziyarət etmisinizmi?

Cavidin “İblis”i Türkiyə 
Dövlət Teatrlarının repertuarına salınıb

GörkəmliAzərbaycandramaturqu
HüseynCavidin“İblis”əsərinin
tamaşasıTürkiyəDövlətTeatrları-
nınrepertuarınadaxiledilib.

Bununlabağlıtamaşanınquruluşmüəl
lifi,AzərbaycanınƏməkdar incəsənətxa
dimi, İstanbul Şəhər Teatrlarının direktor
müavini, aktyorrejissorMəlahətAbbaso
vaməlumatverib.
2019cu ildə İstanbuldasəhnəyəqoyu

lan “İblis”inböyükmaraqlaqarşılandığını
xatırladan Məlahət Abbasova tamaşanın
Türkiyənin Dövlət Teatrlarının repertuarı
na daxil olunması ilə bağlı müraciət et
diklərinibildirib:“HüseynCavidkimiböyük
dramaturqunəsərini tamaşaçıya layiqlişə
kildətəqdimetməkböyükməsuliyyəttələb
edir. Bu işi uğurla başa çatdırdığım üçün
çoxsevincliyəm.BirəsərinTürkiyədəsəh
nələşdirilməsi üçün onun repertuara daxil
edilməsimütləqdir.Ammabudaçoxçətin
başagələnişdir.Çünkihərtoplantıyayüz
lərlə əsər təqdim edilir və onların içindən
birikisiseçilir.Mən“İblis”in İstanbulŞəhər
Teatrlarında da səhnələşdirilməsi üçün ta
maşanıəvvəlcəBədiiŞuranınmüzakirəsi
nətəqdimetdim.İstanbulteatrlarınınreper

tuarınadaxilolduqdansonraəsərisəhnəyə
qoyabildik”.
MəlahətAbbasovadiqqətəçatdırıbki,“İb

lis” tamaşası İstanbulda səhnəyə qoyular
kənilkdəfəolaraq“Maping”3Dişıqcihazla
rındanistifadəedilib.Kinoefektiiləseçilən
bu qurğu tamaşaya xüsusi görkəm verir.
“Səfirliyimizin də dəstəyi ilə əsər Türkiyə
Dövlət Teatrlarına təqdim edildi. Çox say
daəsəriniçindən“İblis”əsərininrepertuara
salınmasıazərbaycanlıolaraqmənimüçün
qürurvericihissdir.Qarşıdangələnaylarda
bu tamaşanınməşqlərinəbaşlamağıplan
laşdırırıq.İnanıramki,“İblis”iTürkiyəninhər

bölgəsindəteatrsevərlərətəqdimedəbilə
cəyik”,–deyəMəlahətAbbasovabildirib.
SəhnəəsərininTürkiyəninDövlətTeatr

larınınrepertuarınadaxiledilməsiiləbağlı
qardaşölkəninMədəniyyətvəTurizmNa
zirliyininDövlətTeatrlarıBaşİdarəsitərə
findən Məlahət Abbasovaya ünvanlanan
məktubda deyilir: “Hüseyn Cavidin əsəri
əsasındahazırlanan,HilmiZəfərŞahinilə
birgətürkdilinətərcüməetdiyiniz“İblis”ta
maşası dramaturq məruzələri ilə birlikdə
baxılıbvəBədiiŞuranıniclasındamüzaki
rəedilib.BədiiŞurasəsçoxluğuilətama
şanınDövlətTeatrlarınınümumirepertuar

fondunadaxilolunmasınıqəbuledib.Türki
yəninDövlətTeatrlarınınümumirepertuarı
naverdiyiniztöhfəyəgörəsizətəşəkküredir
vəuğurlarınızındavamlıolmasınıdiləyirik”.
Qeydedəkki,HüseynCavidin“İblis”əsə

ri 2019cu ilin aprelində İstanbulun Harbi
yəMuhsin Ərtuğrul səhnəsində tamaşaya
qoyulub. İstanbul Şəhər Teatrları və Bey
nəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondunun
təşkilatidəstəyiiləhazırlanantamaşanınilk
aktyorheyətindətürkiyəliaktyorlardanRıd
vanÇələbi,ƏmrəNarcı,İskəndərBağcılar,
Şenay Bağ, Nurseli Tırışkan və Çağatay
Palabıyıkçıxışediblər.
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Azər bay can ki no sun da axund, mol la ob raz la rı de yi lin cə ilk 
ağı la gə lən mər hum sə nət kar, Əmək dar ar tist Ha cı məm-
məd Qaf qaz lı (1898-1982) olur. Uzun il lər Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şan akt yo ru müasir ta ma şa çı da ha çox 

film lər də ki rol la rın dan ta nı yır.

Ha cı məm məd Qaf qaz lı nın qı-
zı, fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru 
Nə za kət Qaf qaz lı ilə söh bə ti miz-
də akt yo run ömür və sə nət yo lu-
na nə zər sal dıq.

– Nə za kət xa nım, söh bə ti mi zə 
ata nı zın uşaq lıq, gənc lik döv rü 
ilə baş la yaq...
– Ha cı məm məd Qaf qaz lı 

1898-ci il mar tın 24-də Lən kə-
ran da ana dan olub. Bə ri baş dan 
onu da de yim ki, atam haq qın da 
ya zı lan bir çox ya zı lar da, “Vi ki pe-
di ya”da da mar tın 22-də do ğul-
du ğu qeyd edi lib, am ma do ğum 
ta ri xi 24 mart dır. Ata mın ba ba sı 
Əli qu lu bəy Lən kə ra nın ta nın mış 
za də gan la rın dan, Qu lu bəy za də-
lər nəs lin dən olub. Əli qu lu bəy 
oğ lu Ələk bə ri hə kim ki mi gör mək 
is tə yir di. Ona gö rə də oğ lu nu, 
yə ni ba ba mı Teh ran da oxut du-
rur. O il lər də ba bam Ələk bər lə 
Ab bas Səh hət bir yer də hə kim-
lik təh si li alır lar. Təh sil lə ri ni bi tir-
dik dən son ra ba bam Lən kə ra na, 
Ab bas Səh hət isə Şa ma xı ya qa-
yı dır. Ba bam Lən kə ran da hə kim 
ki mi iş lə mək lə ya na şı, “Sə bu ri” 
tə xəl lü sü ilə şeir lər ya zıb. Lən-
kə ran da “Föv cül-fü sə ha” ədə bi 
məc li si nin fəal üzv lə rin dən olub. 

Ba ba mın öv lad la rı olub, am ma 
bir müd dət son ra və fat edib lər. 
Ye ga nə sağ-sa la mat qa lan atam 
olub. Ha cı məm məd Ələk bər oğ-
lu Qu lu bəy za də. So vet döv rün-
də bəy nəs lin dən olan la ra tə-
qib lər baş la yan da Qu lu bəy za də 
so ya dı Qu li yev olub. Atam ba la-
ca olan da ana sı rəh mə tə ge dir. 
Ba bam Ələk bər ye ga nə oğ lu na 
Lən kə ran da mol la xa na dan baş-
qa təh sil im ka nı ya ra da bil mə yə-
cə yi ni gö rə rək Ba kı ya kö çür. Ba-
kı da ikin ci də fə ailə hə ya tı qu rur. 
Ata mın 13 ya şı olan da ba bam 
rəh mə tə ge dir. Kör pə ya şın da 
ana sız qa lan atam, bu də fə də 
ata sız qa lır. Ana lıq la bir lik də ya-
şa yır. Get-ge də do la nı şıq çə tin-
lə şir. Ana lıq da ata mı yo la ver-
mir. De yir ki, evin bö yü yü sən, 
evi, uşaq la rı do lan dır maq la zım-
dır. Atam 14 ya şın dan Oru cov la-
rın mət bəəsin də işə baş la yır. 

Oru cov qar daş la rı nın mət bəəsi 
in di ki İs tiq la liy yət kü çə sin də ki Əl-
yaz ma lar İns ti tu tu nun zir zə mi sin-
də yer lə şib. Atam mət bəədə əv-
vəl cə şa gird, son ra isə mü rət tib 
ki mi ça lış ma ğa baş la yıb. Mü rət-
tib iş lə di yi dövr də mət bəədə Se-
yid Hü seyn, Əli qu lu Qəm kü sar, 
Nə ri man Nə ri ma nov la ta nış olub. 
Nə ri ma nov la gö rü şü nü hə mi şə 
xoş xa ti rə ilə yad edər di. De mə-
li, “Ba ha dır və So na” əsə ri çap 
edi lən də Abu zər Oru cov ilk nüs-
xə lə ri ata ma ve rib de yir ki, apar 
bu nu dok to ra ver. Atam Nə ri ma-
no vun evin də ki ta bın ilk nüs xə lə-
ri ni ona təq dim edib. O da ki ta bın 
bir nüs xə si ni im za la ya raq ata ma 
ba ğış la yıb. Son ra lar atam Nə-
ri man Nə ri ma nov la ta nış lı ğı nın 
şə rə fi  nə, öv lad la rı na Ba ha dır və 
So na adı nı qoy muş du. Biz ailə də 
beş uşaq ol mu şuq: Ba ha dır, Adil, 
So na, Nə za kət, Ələk bər. 

– Ata nız sə nə tə ne cə gə lib?
– Ba bam teatr hə vəs ka rı olub. 

Ata mı tez-tez teat ra apa rar mış. 
Atam da nı şır dı ki, ilk də fə Hü seyn 
Ərəb lins ki ni “Ağa Mə həm məd şah 
Qa car” ob ra zın da səh nə də gö rüb.  
O ta ma şa da Tifl  i sin yan dı rıl ma 
səh nə si var. Ərəb lins ki nin “Yan, 
yan, ey Qaf qaz” mo no lo qu nu eşi-
dən atam onun tim sa lın da səh nə-
yə, sə nə tə vu ru lub. Uşaq lıq döv-
rün dən səh nə nin seh ri nə dü şüb. 

Ata mın mət bəədə ça lış dı ğı 
dövr də ci yər lə rin də prob lem ya-
ra nıb. Hə kim lər ona məs lə hət 
gö rüb lər ki, tə miz ha va da ol-
ma lı, pi ya da gəz mə li sən. Atam 
da Maş ta ğa da fəh lə-kənd li klu-
bu ya ra dır və klu bun nəz din də 
dram dər nə yi təş kil edir. Hər gün 
Sa bun çu vağ za lın dan pi ya da 
Maş ta ğa ya ge dir miş. O vaxt lar 
Sa bun çu vağ za lın dan elekt rik 
qa ta rı tə zə hə rə kət edir miş. Atam 
da elekt rik qa ta rın dan dü şüb 
Maş ta ğa ya qə dər yo lu pi ya da qət 
edər miş. Maş ta ğa da kı dram dər-
nə yin də Ə.Haq ver di ye vin, N.Və-
zi ro vun əsər lə ri ni ta ma şa ya qo-
yub. Ata mın xət ri ni kənd ca maatı 
çox is tə yib. Atam ərəb di li ni bil di-
yi nə gö rə is lam adət-ənə nə lə ri nə, 
di ni qay da la ra hör mət lə ya na şan, 
Qu ra nı bi lən adam olub. Bu sə-
bəb dən də o il lər də, çə tin ol sa da, 
kənd ca maatı nı inan dı ra bi lib ki, 
teatr la məş ğul ol maq heç də küfr 
iş de yil. Gənc ol sa da, söh bət lə ri 
kənd ca maatı nı qa ne edib. Ona 
gö rə də ata ma “Hə ci qə deş” de-

yə mü ra ciət edib lər və məşq lər də 
bal, neh rə ya ğı gə ti rib, ata ma qul-
luq gös tə rir miş lər.

– Ab bas Mir zə Şə rif za də ilə ta-
nış lı ğı ora dan baş la yıb?
– Bə li. Atam gün lə rin bi rin də 

A.M.Şə rif za də ni “Da ğı lan ti faq” 
ta ma şa sı na bax ma ğa də vət 
edib. Ab bas Mir zə ata mın oyu-
nu nu bə yə nib və onu in di ki Aka-
de mik Dram Teat rı na də vət edib. 
Qeyd edim ki, 1926-cı il də Teatr 
Tex ni ku mu nun ilk mə zun la rın-
dan bi ri də atam olub. 

– Ha cı məm məd Qaf qaz lı nın 
hə ya tın da Cə fər Cab bar lı ilə 
dost lu ğu xü su si yer tu tur. Bu  
dost luq ne cə baş la yıb?
– Ba bam Lən kə ran dan kö çüb 

Ba kı ya gə lən də keç miş So vets ki, 
in di ki Nə ri man Nə ri ma nov da ev 
alıb. Cə fər Cab bar lı ilə ilk ta nış-
lıq la rı və son ra dan ya ra nan dost-
luq əla qə lə ri nin tə mə li elə ya şa-
dıq la rı kü çə dən baş la yıb. Atam la 
Cə fər Cab bar lı nın ara sın da bir 
yaş fərq var dı. Onun 1934-cü il-
də vaxt sız və fa tı ata ma çox tə sir 
edib. Hər za man da nı şar dı ki, 
Cab bar lı nın dəf ni nə bəl kə də Ba-
kı nın ya rı sı yı ğıl mış dı. De yir di ki, 
ey ni iz di ha mı Ərəb lins ki nin dəfn 
mə ra si min də də gö rüb. Son ra lar 
da atam C.Cab bar lı nın ailə si ni 
unut maz dı. Hər za man hör mət lə 
yad edər di. Nov ruz bay ra mın da 
bi rin ci So na xa nı mı təb rik edər di. 
Bay ram laş maq üçün əv vəl cə on-
la rın evi nə ge dər, son ra isə bü tün 
qo hum la rı zi ya rət edir di.

– Nə za kət xa nım, ata nız 39 
ya şın da ailə hə ya tı qu rub. Be-
lə gec ailə qur ma ğı nın  sə bə bi 
nə idi?
– Ailə nin yü kü ata mın üzə ri nə 

tez dü şüb. Ana lı ğı ev lən mə si nə 
im kan ver mə yib. Bax ma ya raq ki, 
ögey ana ba bam dan son ra, onun 
kö mək çi si ilə ailə qu rub. Am ma 
bu na bax ma ya raq, ailə nin əsas 
yü kü ye nə də ata mın üzə rin də 
olub. Atam 39 ya şın da qo hum la-
rı nın tə ki di ilə ailə qu rur. Ana lı ğı 
ata ma ba bam dan qal mış qı zıl la-
rı be lə ver mə yib. Və ziy yə ti be lə 
gö rən ata mın qo hum la rın dan bi ri 
özü nün ni şan üzü yü nü bar ma-
ğın dan çı xa ra raq atam üçün bə-
yə nib el çi get dik lə ri qı zın, yə ni 
ana mın bar ma ğı na ta xır.

– Ana nız da lən kə ran lı idi?
– Bə li, lən kə ran lı idi. Atam la 

ailə qu ran da 16 ya şı olub. Am-
ma ara la rın da kı bö yük yaş fər-
qi nə bax ma ya raq, anam ata mı 
al tın cı öv la dı ki mi se vir di, bəs-
lə yir di. Onun ye mə yi, qul lu ğu 
ha mı dan əv vəl olar dı. Atam ailə-
can lı adam olub. Ev lə nən dən bir 
il son ra ata ma in di ki Adil İs gən-
də rov kü çə sin dən ev ve rib lər.

– Ha cı məm məd Qu lu za də yə 
“Qaf qaz lı” tə xəl lü sü nün ve ril-
mə si nin yə qin ma raq lı ta rix çə-
si var.
– Atam mət bəədə ça lış dı-

ğı il lər də Daş kənd dən bir ne çə 
adam Ba kı ya gə lir. O za man-
lar Daş kənd də hə lə qə zet çap 
olun mur muş. Gə lən adam lar bir 
ne çə çap ma şı nı alır lar. Son ra 
fi  kir lə şir lər ki, bu ma şın la rı Daş-
kənd də iş lə də cək mü tə xəs sis 
yox dur. Mət bəədə ki mü rət tib lə-
rə mü ra ciət edir lər ki kim bi zim lə 
Daş kən də gəl mək is tə yər. Atam 
de yir ki, mən ge də rəm. On suz 
da ögey ana hi ma yə sin də ya şa-
yır və dü şü nür ki, mü hi ti də yiş-
mək onun üçün da ha yax şı dır. 
Be lə lik lə, Öz bə kis ta na ge dir. 
Atam Daş kənd də Tu ran Tə rəq qi-
pər vər lər Cə miy yə tin də “Tu ran” 
ad lı qə zet nəşr et dir mə yə baş la-
yır. Dram dər nə yi ya ra dır. Dram 
dər nə yin də ha zır la dı ğı ta ma şa-
nın afi  şa sı nı yaz maq is tə yir lər. 
O za man lar akt yor lar öz lə ri nə 
tə xəl lüs gö tü rər di lər. Atam dan 
so ru şur lar ki, si zi ne cə ya zaq. 
Atam da “Siz ha mı nız mə nə öz-
bək şi və si ilə “Kəf kəz li bə ra də-
rim” de yir si niz. Elə tə xəl lü sü mü 
də Qaf qaz lı ya zın” de yir. On dan 
son ra atam Ha cı məm məd Qaf-
qaz lı ki mi ta nı nır. Atam öz bək 
di li ni də bi lir di. Ora da ilk dram 
dər nə yi ni ya ra dıb. Öz bək lər qə-
dir bi lən xalq dır. “Öz bək teat rı-
nın ta ri xi” ad lı iki cild lik ki tab var. 
Hə min ki tab da qeyd edib lər ki, 
Öz bək teat rı nın bü növ rə si ni Ba-
kı dan gə lən Ha cı məm məd Qaf-
qaz lı və Sid qi Ru hul la qo yub lar.
Atam iki ilə ya xın Daş kənd də qa-
lıb, son ra Ba kı ya gə lib. Maş ta ğa-
da kı dram dər nə yi ni Daş kənd dən 
qa yıt dıq dan son ra ya rat mış dı.

– Ata nız Aka de mik Dram Teat-
rın da uzun il lər ça lı şıb. Am ma 
ona baş rol lar ve ril mə yib.
–  Ata mın baş rol lar oy na ma-

ma sı na ilk sə bəb kar Ru si ya dan 
gə lən re jis sor A.Tu qa nov olub.  
Atam o za man lar teatr da həm-
kar lar it ti fa qı nın səd ri olub. Bü tün 
akt yor la rın dər di nə ya nır dı. Mə-
sə lən, İs ma yıl Da ğıs tan lı Şə ki-
dən tə zə gə lən də qal ma ğa ye ri 
ol ma yıb. Atam onun üçün ev dən 
yor ğan-dö şək, ba lış apa rıb. Bir 
müd dət teatr da qa lıb. Rza Əf-
qan lı ya da kö mək edib. Çox la-
rı na be lə kö mək li yi olub. Teat rın 
ic ti mai iş lə ri ilə ya na şı, sə nə ti ilə 
də yük sək sə viy yə də məş ğul ola 
bi lir di. Bir gün Tu qa no vun ya nı na 
ge də rək “Yol daş Tu qa nov, ni yə 
mə nə bö yük rol lar ver mir si niz” 
de yə so ru şur. Tu qa nov isə “Yol-
daş Qaf qaz lı, sən ic ti mai iş lər də 
fəal san. Sə nin bö yük rol lar oy-
na ma ğa vax tın çat maz” de yə rək 
ata mın ümid lə ri ni puç edir. Bu 
işin də tə mə li ne cə qo yu lur sa, elə 
də da vam edir. Çə ti ni odur ki, sə-
nət ka rın yo lu nu bir də fə kəs sin-
lər. Son ra dan gə lən lər də yo la o 
şə kil də da vam edir lər.

– Bi zim nəs lin nü ma yən də lə-
ri nə Ha cı məm məd Qaf qaz lı nı 
səh nə də gör mək qis mət ol ma-
yıb. Sa də cə, fi lm lər də çə kil di yi 
epi zo dik ob raz lar la ta nı mı şıq.
– Atam fi lm lər də az çə ki lib. 

Teatr da 200-dən çox iri li-xır da lı 
rol lar ifa edib. Cə fər Cab bar lı-
nın bü tün pyes lə rin də çı xış edib. 
Tək cə “Ya şar”da oy na ma yıb. 
“Sol ğun çi çək lər”də Axund ro lu-
nu elə oy na mış dı ki, gör mək la-
zım idi. C.Məm məd qu lu za də nin 
“Ölü lər”in də də. Ümu miy yət lə, 
han sı əsər də ərəb-fars tər kib li 
söz lər, mo no loq lar çox luq təş kil 
edir di, atam hə min ob raz la rın 
öh də sin dən mə ha rət lə gə lir di. 
Atam ilk təh si li ni mol la xa na da 
al dı ğı na gö rə fars di li ni öy rən-
miş di. Ərəb di li ni də Qu ra na gö-
rə bi lir di.

– “Yed di oğul is tə rəm”, “Bir 
cə nub şə hə rin də”, “Qorx ma, 
mən sə nin lə yəm!” fi lm lə rin də 
axund, mol la ob raz la rı nı can-
lan dı rıb.
– Re jis sor lar bi lir di lər ki, atam 

Qu ra nı yax şı bi lir. Ona gö rə də 
din xa di mi ob raz la rı nı ona hə-
va lə edir di lər. “Yed di oğul is tə-
rəm” fi l mi nin çə ki liş lə ri za ma nı 
ma raq lı ha di sə baş ve rib. Film-
də Çal pa paq Kə rə min dəfn səh-
nə si Bu zov na da çə ki lib. Hə min 
epi zod da atam (kənd sa ki ni)  
kom so mol Bəx ti ya ra ya xın la şıb: 
“Oğul, eli mi zin adə ti var. Mər di 
tor pa ğa tap şı ran da, gə rək Al-
lah kə la mı oxun sun. Axund Şi-
rə li gə lib çıx ma dı ğı na gö rə, izn 
ver Al lah kə la mı nı mən oxu yum” 
de yir və “Ya sin” su rə si ni avaz la 
oxu ma ğa baş la yır. Bu səh nə-
nin çə ki li şi baş la maz dan əv vəl 

Bu zov na kən di nin ağ saq qal la-
rı eti raz edir lər ki, hər oyun dan 
çıx mı sı nız, in di də “Ya sin” su-
rə si ni ələ sa la caq sı nız. Elə ki 
atam “Ya sin”i avaz la oxu ma ğa 
baş la yır, ha mı diq qət lə din lə yir. 
Gö rür lər ki, söz lə ri düz gün tə-
ləff  üz edir, ava zı gö zəl dir. On da 

an la yır lar ki, din dən ba şı çı xan 
adam dır. Çə ki liş bit dik dən son ra 
kənd ağ saq qal la rı ata ma ya xın-
la şıb min nət dar lıq la rı nı bil di rir lər. 
Atam 84 ya şın da və fat et di. Öm-
rü nün so nu na qə dər na maz qı lır-
dı, iba dət edir di. Am ma teatr sız 
çox da rı xır dı. 

– Teatr dan ge dən də ne çə ya şı 
var idi? 
– Ya şı 70-i öt müş dü. Am-

ma güm rah idi. Qüv və si var idi. 
Səh nə də oy na ma ğa gü cü ça tır-
dı. Hə min vaxt Aka de mik Dram 
Teat rı nın baş re jis so ru To fi q 
Ka zı mov idi. Ata mı və bir ne çə 
akt yo ru ça ğı rıb de miş di ki, gənc-
lə rə yol ver mə li yik. Atam hə min 
də qi qə əri zə si ni ya zıb teatr dan 
evə gəl miş di. Qü rur lu adam idi. 
İs tə nil mə di yi yer də qal ma yıb. 
Am ma teatr dan get mək ona pis 
tə sir et miş di ki, hər gün gəz mək 
adı ilə ev dən çı xar, teat rın ət ra-
fın da bir ne çə də fə do la nıb qa yı-
dar dı. Prem ye ra la rı qa çır maz dı. 
Hər bi ri nə ge dib ta ma şa edər di. 
“Əmək dar ar tist” adı nı 45 ya şı 
olan da al mış dı. 70 ya şı na dək 
səh nə də ol du. Am ma “Xalq ar-
tis ti” adı nı ver mə di lər.

– Sə bəb lə ri nə idi? 
– Mü na si bət lər hər şe yi həll 

edir di. Təq di ma tı teatr et mə li dir, 
teatr ver mə li dir. Tu qa nov la baş-
la yan so yuq mü na si bət son ra da 
da vam et di. 50-ci il də teatr Öz-
bə kis ta na qast ro la ge dir. Sə fər 
ərə fə sin də Sid qi Ru hul la xəs-
tə lə nir. Ta ma şa da da ro lu var-
mış, dubl yo ru da ol mur. Teatr 
qa lır çı xıl maz və ziy yət də. Hə min 
vaxt atam teat rın rəh bə ri Adil 
İs gən də ro vun ya nı na gə lə rək 
Sid qi Ru hul la nın əvə zi nə oy na-
ya bi lə cə yi ni de yir. İki gü nə ro lu 
əz bər lə yir və gö zəl də ifa edir. 
Qast rol sə fə rin dən qa yı dan dan 
son ra Adil İs gən də rov ta ma şa-
nı çə tin və ziy yət dən qur tar dı ğı 
üçün ata ma tə şək kür edir. Hə-

min qast rol sə fə rin də ata mı ye-
ni dən səh nə də gör dük dən son ra 
Öz bə kis tan Dram Teat rı ona iş 
tək li fi  et miş di. Ata ma de yib lər ki, 
ailə ni də gö tür, bu ra ya köç. Sə-
nə şə hə rin mər kə zin də ev ve rə-
rik. Qı sa müd dət dən son ra isə 
Öz bə kis ta nın “Xalq ar tis ti” adı na 
la yiq gö rü lər sən. On lar ata mın 
bir za man lar Öz bə kis tan da teatr 
sə nə ti üçün et dik lə ri ni unut ma-
yıb lar. Get mə yib. Və tə ni nə, qo-
hum-əq rə ba sı na bağ lı adam idi. 

– Yə qin evi niz sə nət adam la rı 
sa rı dan qo naq-qa ra lı olub.
– Atam akt yor yol daş la rı ilə 

evə gə lib, süf rə ar xa sın da otur-
ma ğı da çox se vər di. Anam cə-
nub mət bə xi nin lə ziz təam la-
rın dan ha zır la yar dı. Xü su sən 
də Nov ruz bay ra mı ərə fə sin də 
atam dost la rı ilə bi zə yı ğı şar dı. 

Hə sə na ğa Sa la yev, Əli hey dər 
Ələs gə rov, son ra Əliağa Va hid 
bi zə tez-tez gə lər di. Bir rus ar va-
dı var idi. Hə mi şə onun la gə lir di. 
Ata ma de yir di ki, bu rus ar va dı 
mə nə elə yax şı ba xır, am ma mə-
nim fi k rim, zik rim uşaq la rı mın 
ana sı nın ya yın da dır.

– Əliağa Va hi din si zə bir mis ra 
şeir həsr et di yi ni eşit mi şəm.
– De mə li, bir də fə Əliağa Va-

hid bi zə gəl miş di. Mən 6-cı si nif-
də oxu yur dum. Mək təb dən evə 
gəl dim. Ə.Va hi di qo naq ota ğın da 
gö rüb sa lam laş dım və ota ğı ma 
keç dim. O vaxt uşaq lar bö yük lə-
rin ya nın da otur maz dı lar. Ye ni dən 
ota ğa qa yı dan da mə ni ya nı na 
ça ğır dı. So ruş du ki, qı zım, adın 
nə dir? De dim ki, Nə za kət. Va hid 
ata ma hə diy yə gə tir di yi ki ta bın ilk 
sə hi fə si nə bu mis ra la rı yaz dı:

“Gö zə lin adə ti dir,
 sev gi si nə naz lı olar,
Bu Nə za kət də olan lar
 ço xu Qaf qaz lı olar”.

– Va hid dən söz düş müş kən, 
ya dı nız da ne cə qa lıb?
– Çox sa də, is te dad lı adam 

idi. Ge yi mi də sa də idi, da nı şı ğı, 
üs lu bu da. Yax şı in san, bö yük 
qə zəl xan idi. Heç tə sa dü fi  de yil 
ki, bu gü nə qə dər onun qə zəl-
lə ri dil lər də əz bər dir. Əliağa Va-
hid atam la gənc li yin dən dost luq 
edib. Hət ta ata mın to yun da sə-
hə rə qə dər mey xa na de yib. Ba-
bam şair ol du ğu na gö rə atam 
şeirə, qə zə lə bağ lı idi. Ha fi  zə si 
çox güc lü idi. Hər də fə əlim dən 
tu tub şə hə rə gəz mə yə apa ran da 
Ba kı mil yon çu la rı nın tik dir dik lə ri 
bi na la rın ta ri xi ni mə nə da nı şar dı.

– Ha cı məm məd Qaf qaz lı nın 
adı na kü çə, mə də niy yət evi 
var mı? 
– Yox dur.

– Heç Lən kə ran da da adı nı 
əbə di ləş dir mə yib lər?

– Xeyr. Ha cı məm məd Qaf-
qaz lı çox sa də hə yat tər zi sü rüb. 
Ailə ni sax la maq üçün gün ər zin-
də üç-dörd  ye rə qa çır dı. Te le vi-
zi ya dan çı xıb dubl ya ja, dubl yaj-
dan çı xıb ra dioya ge dir miş. Beş 
uşa ğı do lan dır maq asan de yil di. 
Öv lad la rı da de pu tat, yük sək və-
zi fə sa hi bi ol ma dı. Yə qin ol say-
dı, adı tez-tez te le vi zi ya lar da çə-
ki lər di, adı na kü çə ve ri lər di. 

Ha cı məm məd Qaf qaz lı nı qiy-
mə ti ni al ma yan is te dad lı akt yor 
sa yı ram. Atam ol du ğu üçün de-
mi rəm. İn cə sə nət sa hə sin dən 
ba şı çı xan, kə nar dan ta ma şa çı 
olan bir adam ki mi de yi rəm. Akt-
yo run mü ta liəsi ge niş ol ma lı dır. 
Onun sə si nin temb ri, sa va dı, ro-
la gir mə yi bir baş qa idi. Sə di nin, 
Fü zu li nin qə zəl lə ri ni əz bər bi lir di. 
Əqi də li, Al la hı nı, Pey ğəm bə ri ni 
ta nı yan adam idi. Si zə ma raq lı, 
həm də ba mə zə əh va lat da nı-
şım. Atam Hü seyn Ca vi din “Şeyx 
Sə nan” əsə rin də Şeyx Kə bir ro-
lun da çı xış et miş di. Bir gün atam 
eşi dir ki, onun hə min ta ma şa dan 
çə ki lən fo to la rı nı Tə zəpir məs ci-
di nin qar şı sın da sa tır lar. 

– Kim sa tır mış?
– Ta ma şa dan şə kil lər çə kən 

fo toq raf. De mə li, Tə zə pir məs-
ci di nin qa pı sın da da ya nıb gə lib- 
ge də nə ata mın ob raz dan olan 
fo to su nu gös tə rə rək, “bu adam 
Mək kə də ya şa yan məş hur ülə-
ma lar dan, din alim lə rin dən bi ri-
dir, çox ta nın mış şeyx dir” de yə-
rək ata mın fo to la rı nı sa tır mış.

– Son ra lar hə min fo toq raf sat-
dı ğı şə kil lə rin ha lal lı ğı nı ata-
nız dan al ma yıb?
– (Gü lür) Yox, siz nə da nı şır-

sı nız? Nə ha lal lıq al maq? Elə 
dü şün cə si ol sa, adam la rı al da-
da raq akt yo run fo to su nu ülə ma 
adı ilə sa tar dı mı? Atam bu ha di-
sə dən gec xə bər tut du. Ar tıq sa-
tan sat mış, alan da al mış dı.

– Nə za kət xa nım, ata nı zın son 
il lə ri ni ne cə xa tır la yır sı nız?
– Son gün lə ri nə qə dər teatr-

dan da nı şır dı. Am ma çox in cik 
idi. 1982-ci il sent yab rın 21-də 
dün ya sı nı də yiş di. Dəfn mə ra-
si mi iz di ham lı ol du. Aka de mik 
Teatr dan çox adam gəl miş di. 
Ca van akt yor la rın ha mı sı dəfn-
də iş ti rak edir di. Ata ma teatr da 
hör mət edən lər çox idi. “Ha cı da-
yı”, “Hə ci qə deş” de yə mü ra ciət 
edər di lər. Atam da sağ lı ğın da 
əlin dən gə lən kö mə yi heç kim-
dən əsir gə məz di. Bir ha şi yə də 
çı xım. Atam “Ölü lər” əsə ri ha zır-
la nan da Şeyx Nəs rul lah ob ra zı nı 
ifa edən Mə lik Da da şo va xü su si 
dərs keç miş di. Əsər də ərəb-fars 
tər kib li söz lər, bir ləş mə lər var. 
On la rın mə na sı nı, de yil mə tər zi-
ni Mə lik Da da şo va ba şa sa lır dı. 
Özü də hə min qu ru luş da Cə la lın 
müəl li mi ob ra zın da çı xış edir di. 
Ata mın ifa et di yi ob raz la rı in di 
Xalq ar tis ti Ha cı İs ma yı lov oy na-
yır. Ata mın ob raz la rı Ha cı İs ma-
yı lo va çox uy ğun gə lir.

– Za hi rən də bən zər lik var...
– O yun tər zi ni də çox bən zə di-

rəm. Mə sə lən, “Ölü lər”də ata mın 
oy na dı ğı ob ra zı ha zır da Ha cı İs-
ma yı lov ifa edir. “Al maz”da Af ti li 
atam da oy na mış dı. Bu gün isə 
Ha cı İs ma yı lov ifa edir. Onun 
oyun tər zi ata ma çox ya xın dır. 
Ona gö rə də Ha cı İs ma yı lo vun 
çı xış et di yi ta ma şa la ra hər za-
man ba xı ram. 

– Ma raq lı söh bə tə gö rə si zə 
min nət da ram.
– A ta mı xa tır la dı ğı nı za gö rə, 

mən si zə tə şək kür edi rəm.

Söhbətləşdi:
Ülviyyə Həsənqızı

Ömrünü teatra bağlayıb,
səhnədən incik gedən sənətkar

Elektron nəşrlərin təbliği yolları

Elekt ron ki tab xa na ki tab xa na nın fon-
du na da xil olan tam mətn li nəşr lə rin, 
o cüm lə dən döv ri və ar dı da vam 
edən nəşr lə rin və s. mü ha fi zə si ni tə-

min et mək, oxu cu ya xid mə tin key fiy yə-
ti ni yax şı laş dır maq məq sə di lə ya ra dı lır. 
Ki tab xa na nın elekt ron fon du da sa hə vi, 
el mi, el mi-küt lə vi, bə dii ədə biy yat və 
so raq-mə lu mat nəşr lə rin dən iba rət 
olur. Oxu cu ki tab xa na nın say tın da 
yer ləş di ri lən elekt ron ka ta lo qa da xil 
ola raq bu ra da kı nəşr lər lə ta nış olur, is-
tə di yi nəşr lər haq qın da mə lu mat alır.

Ki tab xa na çı ki tab fon du nu oxu cu üçün 
əha tə li şə kil də aç maq məq sə di lə müx tə lif 
vir tual təd bir lər dən is ti fa də edir. Elekt ron 
nəşr lə rin əsa sın da vir tual ədə biy yat sər gi-
lə ri, mü ha zi rə lər, söh bət lər, bib lioq ra fi k ic-
mal lar, oxu cu konf rans la rı, ki tab töv si yə lə ri, 
müəl lifl  ər və oxu cu lar ilə gö rüş lər ke çir mək 
müm kün dür. 

Be lə mü ta liə nö vü üçün ki tab xa na nın 
say tın da “Bir lik də mü ta liə edi rik” ad lı sə-
hi fə də aç maq müm kün dür. Bu ra da oxu cu 
sor ğu la rı na və ma raq la rı na uy ğun şə kil də 
se çil miş klas sik və müasir ədə biy yat nü mu-
nə lə ri nin PDF for ma la rı yer ləş di ri lir. Oxu cu 
on la rı və rəq lə yir, öz plan şe ti nə və ya mo bil 
te le fo nu na yük lə yə bi lir.

Ənə nə vi ka ta loq və kar to te ka sis te mi ilə 
ya na şı elekt ron ka ta loq dan is ti fa də et mək-
lə  bib lioq ra fi k xid mət gös tər mək, oxu cu la rı 
mə lu mat-bib lioq ra fi  ya bi lik lə ri ilə maarifl  ən-
dir mək müm kün dür. Say tın on layn xid mət 
böl mə si va si tə si lə bib lioq ra fi k sor ğu la rın 
ic ra sı hə ya ta ke çi ri lə, bib lioq ra fi k sor ğu lar 
ca vab lan dı rı la bi lər. Bu za man  oxu cu la rın 

elekt ron nəşr lə rə olan si fa ri şi qı sa za man-
da ye ri nə ye ti ri lər. Sayt da “Ye ni ədə biy yat”, 
“Töv si yə edi rik”, “Bun lar ma raq lı dır” və s. 
baş lıq lı daimi vir tual sər gi lə rin təş kil edil-
mə si, oxu cu la rın is tə ni lən möv zu da və is-
tə ni lən elm sa hə si nə dair sor ğu la rı nı tə min 
et mə yə və nəşr ax ta rı şı nı asan laş dır ma ğa 
kö mək edər.

Əla mət dar gün lə rə həsr olun muş, həm-
çi nin gör kəm li şəx siy yət lə rin yu bi ley lə ri 
mü na si bə ti lə sər gi lə rin təş ki li  də elekt ron 
ki tab la rın öz oxu cu la rı nı asan lıq la tap ma la-
rı na yar dım çı olar. 

Elekt ron ki tab la rın oxu cu ya mü vəff  ə qiy-
yət lə çat dı rıl ma sın da çap və elekt ron re surs-
la rın məq səd yön lü və da vam lı rek la mı da 
önəm li rol oy na yır. Bu fəaliy yət ki tab xa na nın 
say tı, so sial şə bə kə lər də ki sə hi fə lə ri va si tə-
si lə hə ya ta ke çi ri lir. Mü ta liəni küt lə vi ləş di rən 
və mü ta liə et mək ba ca rı ğı nı for ma laş dı ran 
ki tab xa na lar za ma nın tə ləb et di yi və ma raq 
do ğu ran ən müx tə lif təb li ğat for ma la rın dan 
is ti fa də et mə li dir lər. 

Fidan Səttarova
Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşı

Hacıməmməd Qafqazlı (oturanlar cərgəsində soldan birinci)
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9 ap rel 1905 – Şair, ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi Cə fər Rəm-
zi (Cə fər Ba laəmi oğ lu İs ma yıl za də; 1905 – 11.09.1996) Ba kı nın 
Mər də kan kən din də do ğu lub. Azər bay can ədə biy ya tın da iş lə di-
lən ərəb, fars söz lə ri lü ğə ti nin tər tib çi si dir.

9 ap rel 1931 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr şü nas, sə nət-
şü nas lıq dok to ru, pro fes sor Ra hib Abu zər oğ lu Hü sey nov (1931 
– 5.5.1994) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Teatr İns ti tu tu-
nun rek to ru olub.

9 ap rel 1946 – Ta nın mış akt yor və re jis sor Cey hun Cə mil oğ-
lu Mir zə yev (1946 – 5.3.1993) Ağ dam ra yo nu nun Ab dal Gü lab lı 
kən din də ana dan olub. “Ögey ana”, “Də li Kür”, “Ye nil məz ba tal-
yon” və s. fi lm lər də çə ki lib. “Fər yad” fi l mi nin re jis so ru və baş rol 
ifa çı sı dır.

9 ap rel 2000 – Ba kı da, Şə hid lər xi ya ba nın da 1918-ci il də Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nə kö mə yə gəl miş və bu ra da şə hid 
ol muş türk əs gər lə ri nin xa ti rə si nə ucal dı lan abi də nin açı lı şı ke-
çi ri lib. 

10 ap rel 1923 – Ya zı çı-dra ma turq Sa lam Da daş oğ lu Qə dir-
za də (1923 – 16.11.1987) Ba kı da ana dan olub. “46 bə növ şə”, 
“Sev da sız ay lar”, “Sən ol ma say dın” və s. nəsr əsər lə ri, “Şi rin ba la 
bal ya ğır”, “Har da san, ay su bay lıq?!”, “Hə mi şə xa nım” ko me di ya-
la rı nın müəl li fi  dir.

10 ap rel 1928 – Əmək dar rəs sam Sol maz Qur ban qı zı Mu-
sa ye va (1928-2016) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kuk la 
Teat rın da qu ru luş çu rəs sam və baş rəs sam iş lə yib.

10 ap rel 1930 – Ta nın mış dil çi alim, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 
pro fes sor Mu sa İs ra fi l oğ lu Adi lov (1930-1996) Qu ba ra yo nun da 
ana dan olub.

10 ap rel 1939 – Xalq ar tis ti, xa nən də Tey mur Ağa xan oğ lu 
Mus ta fa yev (1939 – 11.6.2020) Cə li la bad ra yo nun da do ğu lub. 
1964-cü il dən Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub.

10 ap rel 1979 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Şa kir Şah-
ver di oğ lu Ha cı yev (1922-1979) və fat edib. 

11 ap rel 1854 – Ya zı çı, dra ma turq, pub li sist Nə cəf bəy Və zi rov 
(1854 – 9.7.1926) Şu şa da ana dan olub. Bə zi mən bə lər də do ğum 
gü nü ki mi 2, 7 ap rel də gös tə ri lir. “Mü si bə ti-Fəx rəd din” pye si ilə 
Azər bay can dra ma tur gi ya sın da fa ciə jan rı nın əsa sı nı qo yub. “Ev 
tər bi yə si nin bir şək li”, “Ya ğış dan çıx dıq, yağ mu ra düş dük” və s. 
ko me di ya la rın müəl li fi  dir. 

11 ap rel 1908 – Məş hur pa leon to loq alim, aka de mik Mu sa Mir-
zə oğ lu Əli yev (1908-1985) Şa ma xı şə hə rin də do ğu lub. Azər bay-
can SSR Elm lər Aka de mi ya sı nın pre zi den ti (1950-1958) olub.

11 ap rel 1934 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, fo to jur na list,  Ya-
şar Xə li lov (1934-2018) Ba kı da do ğu lub. 

12 ap rel 1889 – Məş hur xa nən də, Xalq ar tis ti Se yid Şu şins ki 
(Mir Möh sün ağa Se yid İb ra him oğ lu; 1889 – 1.11.1965) Fü zu-
li ra yo nu nun Ho ra diz kən din də ana dan olub. 1930-60-cı il lər də 
Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub, pe da qo ji fəaliy-
yət gös tə rib.

12 ap rel 1907 – Ta nın mış folk lor şü nas, dra ma turq Məm məd-
hü seyn Ab bas qu lu oğ lu Təh ma sib (1907 – 5.10.1982) ana dan 
olub. Azər bay can das tan və na ğıl la rı nın top lan ma sı və təd qi qin-
də mü hüm xid mət lə ri var. Sse na ri lə ri əsa sın da “Bir qa la nın sir ri”, 
“Onu ba ğış la maq olar mı?” fi lm lə ri çə ki lib.

12 ap rel 1912 – Əmək dar ar tist, akt yor Məm mə da ğa Ağa kə rim 
oğ lu Da da şov (1912 – 3.12.1996) Ba kı da ana dan olub. Gənc Ta-
ma şa çı lar Teat rı nın ya ra dı cı la rın dan dır. “Də də Qor qud”, “Yol əh-
va la tı” fi lm lə rin də çə ki lib.

12 ap rel 2013 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti No dar Şa şı qoğ lu 
(No dar İz zə to viç Şa şı qoğ lu; 13.3.1927 – 2013) və fat edib. Azər-
bay can Döv lət Rus Dram Teat rın da ça lı şıb. “Uzaq sa hil lər də”, 
“Əsl dost”, “Bi zim kü çə”, “Te le fon çu qız” və s. fi lm lər də yad da qa-
lan ob raz lar ya ra dıb. 

Dün ya
9 ap rel 1821 – Fran sa şairi və ədə biy yat şü na sı Şarl-Pyer Bod-

ler (Char les Pier re Baude laire; 1821-1867) ana dan olub.
9 ap rel 1906 – Ame ri ka lı bəs tə kar və di ri jor An tal Do ra ti (1906-

1988) ana dan olub.
9 ap rel 1933 – Məş hur fran sız akt yo ru Jan Pol Bel mon do 

(Jean-Paul Bel mon do; 1933 – 6.9.2021) ana dan olub. Film lə ri: 
“Son nə fəs də”, “Mis si si pi də hə yə can”, “Pro fes sional” və s. 

10 ap rel 1847 – Ame ri ka jur na lis ti, na şir Co zef Pu lit ser (Jo seph 
Pu lit zer; 1847-1911) ana dan olub. Jur na lis ti ka alə min də məş hur 
Pu lit ser mü ka fa tı nın tə sis çi si dir.

10 ap rel 1932 – Mi sir və Ame ri ka akt yo ru Ömər Şə rif (əsl adı 
Mi şel De met ri Şal hub; 1932 - 10.7.2015) İs gən də riy yə şə hə rin də 
do ğu lub. Film lə ri: “Ərə bis tan lı Lourens”, “Çin giz xan”, “On üçün cü 
dö yüş çü” və s.

10 ap rel 1937 – Ta tar əsil li rus şairə si Bel la Ax ma du li na (1937-
2010) ana dan olub. “Tit rə mə”, “Mu si qi dərs lə ri”, “Çov ğun”, “Şam”, 
“Bağ” və s. poetik top lu la rın müəl li fi  dir. 

11 ap rel 1894 – Məş hur sirk us ta sı, il lü zionist, Ru si ya nın Xalq 
ar tis ti Emil Kio (Qirş feld-Re nard; 1894-1965) ana dan olub. 

11 ap rel 1914 – Ka na da ki no re jis so ru və rəs sa mı, mul tip li ka tor, 
“Os kar” mü ka fa tı laureatı Nor man Mak La ren (1914-1987) ana-
dan olub.

12 ap rel 1823 – Rus dra ma tur qu Alek sandr Ni ko la ye viç Ost-
rovs ki (1823-1886) ana dan olub. “Ka sıb lıq eyib de yil”, “Gə lir-
li yer”, “Tu fan”, “Ce hiz siz qız”, “Bal za mi no vun ev lən mə si” və s. 
pyes lə rin müəl li fi  dir. Bir sı ra pyes lə ri əsa sın da fi lm lər çə ki lib.

12 ap rel 1928 – Gür cü ope ra mü ğən ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Zu-
rab An ca pa rid ze (1928 -12.4.1997) ana dan olub.

12 ap rel 1933 – Məş hur is pan ope ra mü ğən ni si (sop ra no) 
Mont ser rat Ka bal ye (Ca bal le; 1933 – 6.10.2018) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan
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Ədəbiyyat Muzeyinin Aran regional filialında
Nazim Hikmətin 120 illik yubileyi

AMEA Ni za mi Gən cə vi adı na 
Mil li Azər bay can Ədə biy ya-
tı Mu ze yi nin Xa qa ni Şir va ni 
adı na Aran re gional fi lialı 
tə rə fin dən bö yük türk şairi, 
ya zı çı-dra ma turq, ic ti mai xa-
dim Na zim Hik mə tin (1902-
1963) 120 il lik yu bi le yi nə həsr 
olu nan təd bir ke çi ri lib. Bu 
ba rə də Ədə biy yat Mu ze yin-
dən mə lu mat ve ri lib. 

Mu ze yin Aran re gional fi  lialı-
nın mü di ri, fi  lo lo gi ya üz rə fəl-
sə fə dok to ru Ya qut Ba ha dur-
qı zı təd bi ri aça raq türk in qi la bi 
poezi ya sı nın ba ni si Na zim Hik-
mə tin zid diy yət li və mə şəq qət-
li bioq ra fi  ya sın dan, həbs xa na 
və qür bət də ke çən hə ya tın dan 
bəhs edib.

Na zim Hik mə tin hə yat və ya-
ra dı cı lı ğı nı əks et di rən vi deoçarx 
və ədi bin sse na ri si əsa sın da çə-
ki lən “Bir mə həl lə li iki nə fər” bə-

dii fi l min dən (“Azər bay can fi lm”) 
epi zod nü ma yiş olu nub.

Şair-pub li sist, ədə biy yat şü nas 
Ra mil Əh məd “Na zim Hik mə tin 
hə ya tı nın Ba kı dö nə mi”, Azər-
bay can Ya zı çı lar Bir li yi Gənc lər 
şu ra sı nın səd ri, Ədə biy yat Mu-
ze yi nin dis ser tan tı Fə rid Hü seyn 

“Na zim Hik mə tin şəx siy yə tin dən 
do ğan poetik dün ya gö rü şü”, 
mu ze yin dis ser tan tı Ül viy yə Yu-
si fo va “Na zim Hik mə tin ideolo ji 
mü ba ri zə si” möv zu sun da mə ru-
zə lə ri ni təq dim edib lər.

Fi lialın əmək da şı To fi q Ab dul-
la yev çı xı şın da Əmək dar mə-

də niy yət iş çi si Aşıq Şa kir Ha cı-
yev lə Na zim Hik mə tin Mosk va 
şə hə rin də gö rü şün dən bəhs 
edən bir xa ti rə ni təd bir iş ti rak-
çı la rı ilə bö lü şüb. Sa hi lə Mü-
se yi bo va və qi raət çi Ərəs tun 
Sa dı qov şairin şeir lə rin dən nü-
mu nə lər səs lən di rib lər.

Müasir uşaq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi 
Zahid Xəlilin 80 illiyi qeyd olunub

Ap re lin 5-də Azər bay can Döv lət 
Pe da qo ji Uni ver si te tin də (AD PU) 
Fi lo lo gi ya fa kül tə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
müasir Azər bay can uşaq ədə biy ya-

tı nın gör kəm li nü ma yən də si, ya zı çı, şair 
və pe da qoq, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 
AD PU-nun Ədə biy ya tın təd ri si me to di ka sı 
ka fed ra sı nın pro fes so ru Za hid Xə li lin 80 il-
li yi nə həsr olun muş yu bi ley təd bi ri ke çi ri lib.

AD PU-nun rek to ru pro fes sor Cə fər Cə fə-
rov gi riş sö zün də yu bil ya rın hə yat və ya ra-

dı cı lı ğın dan söz aça raq vur ğu la yıb ki, Za hid 
Xə lil 60 ilə ya xın dır bu ali təh sil oca ğın da 
fəaliy yət gös tə rir. 

Uni ver si te tin Ədə biy ya tın təd ri si tex no lo-
gi ya sı ka fed ra sı nın do sen ti Bi lal Hə sən li və 
fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Ra fi q 
Yu si foğ lu Za hid Xə lil ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
da nı şıb lar.

Ədə biy ya tın təd ri si tex no lo gi ya sı ka fed-
ra sı nın pro fes so ru Ya qub Ba ba yev Za hid 
Xə li lin Azər bay can ədə biy ya tın da ki çik yaş lı 
uşaq lar üçün pey zaj li ri ka sı nın mü kəm məl 

nü mu nə lə ri ni ya rat dı ğı nı qeyd edib. Bil di rib 
ki, o, əsər lə rin də həm bə dii, həm də pe da-
qoq ba xı şı sər gi lə yir.

Tür ki yə nin Ça naq qa la 18 Mart Uni ver si-
te ti nin pro fes so ru Məm məd İs ma yıl can lı 
klas sik olan Za hid Xə li lin Tür ki yə də də çox 
ya xın dan ta nın dı ğı nı vur ğu la yıb, onun elm 
və sə nət lə ey ni də rə cə də məş ğul ola raq 
mü kəm məl nə ti cə lər or ta ya qoy du ğu nu bil-
di rib.

AMEA-nın Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə-
biy yat İns ti tu tu nun el mi ka ti bi Ay gün Ba ğır lı 
Za hid Xə li lin ins ti tu tun El mi şu ra sı nın qə ra rı 
ilə tə sis olun muş “Uşaq ədə biy ya tı üz rə Ab-
dul la Şaiq mü ka fa tı”nın ilk laureatı se çil di-
yi ni diq qə tə çat dı rıb və mü ka fa tı yu bil ya ra 
təq dim edib.

AD PU-nun bey nəl xalq əla qə lər üz rə pro-
rek to ru, Fi lo lo gi ya fa kül tə si nin de ka nı və-
zi fə si ni ic ra edən pro fes sor Ma hi rə Hü sey-
no va da yu bil ya rı təb rik edib.  Za hid Xə li lə 
uni ver si te tin rəh bər li yi adın dan uzun müd-
dət li ədə bi və el mi-pe da qo ji fəaliy yə ti nə gö-
rə fəx ri fər man təq dim edi lib.

Bə dii his sə də fa kül tə nin “Meh” ədə bi dər-
nə yi nin üzv lə ri ədi bin ya ra dı cı lı ğın dan nü-
mu nə lər səs lən di rib, mah nı lar oxu yub, ədə-
bi kom po zi si ya lar nü ma yiş et di rib lər.

Son da Za hid Xə lil çı xış edə rək ona gös-
tə ri lən diq qə tə gö rə uni ver si tet rəh bər li yi-
nə və ədə bi ic ti maiy yə tə tə şək kü rü nü bil-
di rib.

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
2-3 ap rel ta rix lə rin də 
“Azər bay can Nəş riy-
yat la rı As so siasi ya sı” 

İc ti mai Bir li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə Ba kı da I Uşaq ki tab fes ti-
va lı ke çi ril di.

Ki ta ba, mü ta liəyə ma ra ğın 
ar tı rıl ma sı və bu ki mi təd bir lər 
xü su si önəm da şı yır. İlk ola raq 
de yim ki, öl kə də ki ək sər ki tab 
sər gi-yar mar ka la rın da, təq di-
mat və mü za ki rə lə rin də iş ti rak 
edər kən hə mi şə sırf ye ti şən nə-
sil lər, ki tab, oxu cu vər di şi for ma-
la şa caq po ten sial ki tab alı cı la rı 
ilə bağ lı fes ti val ar zum olub və 
be lə bir la yi hə nin real laş ma sı 
xə bə ri mə ni çox se vin dir di.

Ələl xü sus da proq ram la rı nın 
zən gin li yi, sırf ti ca rət ma raq-
la rı ilə məh dud laş ma ma sı xoş 
idi. Bu mə na da sa tış da, yə ni 
al ver də can fə şan lıq edən müx-
tə lif nəş riy yat lar, ki tab ev lə ri ilə 
ya na şı, ma raq lı ak si ya lar da 
diq qət çə kir di. Mə sə lən, Tür-
ki yə dən də vət olun muş uşaq 
ya zı çı la rı nın im za mə ra sim lə ri, 
na şir lik və ümu mən uşaq la rın 
el mi-tex ni ki zə ka sı nı güc lən dir-
mə yə he sab la nan nü ma yiş lər 
yax şı hal idi.

Bun dan baş qa, fes ti val da na-
ğıl, ta ma şa saat la rı nın (hə vəs-
kar sə viy yə də) təş kil olun ma sı, 
ta nın mış uşaq ya zı çı la rı, elə cə 
də in cə sə nə tin müx tə lif sa hə lə-
ri ni təm sil edən mü tə xəs sis lər lə 
gö rüş lər say eti ba ri lə ye tər li idi.

Am ma təəs süf ki, bu də fə də 
“Dad ya rım çıq əlin dən” de yib gi-
ley siz ötü şə bil mi rik. 

Qeyd edim ki, “Pas saj-
1901”də – yə ni qa pa lı mə kan da 
baş tu tan ki tab bay ra mı üçün 
yer se çi mi mü na sib de yil di. Bi-
rin ci si ona gö rə ki, pan de mi ya 
şə raiti və qo naq la rın da ha çox 
uşaq lar dan iba rət ol du ğu nə zə-
rə alın ma lı idi. 

İkin ci si, nəş riy yat və ki tab ev-
lə ri, ay rı-ay rı müəl lifl  ər və ya-
ra dı cı in san la rın stend lə rin də 
ki fa yət qə dər qa rı şıq lıq, ümu mi 
ide ya və mə ra ma (mə sə lən, 
“Öz ki ta bı nı sat” sten din də bə zi 
aidiy yə ti ol ma yan çap məh sul-

la rı da gö zə də yir di) uy ğun ol-
ma yan nü mu nə lər də var dı. Bu 
mə na da ara-sı ra uşaq lar üçün 
yaz ma yan müəl lifl  ər, pro fi  li uşaq 
na şir li yi ol ma yan lar da boy gös-
tə rir di lər.

Xal qı mı zın “Həm zi ya rət, həm 
ti ca rət” ki mi gö zəl bir de yi mi var. 
Yə ni əv vəl gəz, son ra al. Tə bii 
ki, bu zi ya rə tin də kö kün də ti-
ca rət du rur və ora da kı müt ləq 
ək sə riy yət na şir lə rin, ki tab ev-
lə ri və ma ğa za la rın, müəl lif və 
me ne cer lə rin məq sə di məh sul-
la rı nı sat maq, da ha çox qa zanc 
əl də et mək idi. Am ma bu nu gö-
zəl təş kil et mək var ikən “on dan 
yox, gəl mən dən al” sə viy yə sin-
də nü ma yi şə, ba zar lı ğa nə ha-
cət? Ya xud al da dı cı rek lam lar, 
ar tıq ka ğız ola raq tək rar ema la 
ge də cək və ziy yət də ki çap məh-
sul la rı nı alı cı ya sı rı maq, ak tual-
lı ğı nı, möv zu əhə miy yə ti ni və 
po liq ra fi k key fi y yə ti ni çox dan 
itir miş ki tab ça la rı çə tin lik lə alı cı 
tap mış da ha ba ha lı ki tab la rı nın 
pa ke ti nə qoy maq nə də rə cə də 
mar ke tin qə he sab lan mış ad-
dım dır? 

Bu mə qam da ki tab la rın qiy-
mət mə sə lə si nə də nə zər sa laq. 
Ək sər nəş riy yat la rı mı zın, uşaq 
ki ta bı na şir lə ri mi zin əsas gi le yi 
çap məh su lu nun qiy mə ti dir. Elə 
alı cı la rın da. Na şir lər is rar la ən 
ba ha lı, key fi y yət li ma te rial lar-
dan (ka ğız, rəng, sap və. s) is-
ti fa də et dik lə ri ni de yir lər. Alı cı lar 
isə, ək si nə, ucuz və kim yə vi ba-

xım dan zi yan lı, aşa ğı key fi y yət li 
xam mal əsa sın da ər sə yə gə lən 
nü mu nə lə rin ba ha lı ğın dan söz 
açır lar.

Mü şa hi də lə ri mə əsa sən de yə 
bi lə rəm ki, bə li, bir çox ki tab lar, 
xü su sən də uşaq və ye ni yet mə-
lər üçün el mi-po pul yar nü mu-
nə lər da ha ba ha idi. Bə dii ədə-
biy yat, da ha çox da aşa ğı yaş 
qru pu uşaq lar üçün nü mu nə lər 
də əsas eti ba ri lə ba za ra uy ğun 
de yil di. Əli mə al dı ğım bir çox ki-
tab da (da ha çox 6-12 yaş qru pu 
üçün) möv zu və mətn lər köh nə, 
imi ta si ya və bir ba şa pla giat ol-
du ğun dan üzə rin də çox da yan-
maq is tə mi rəm...

Dü şü nü rəm ki, na şir lər məhz 
bu mə sə lə lər – tə ləb-tək lif, yer-
li və xa ri ci müəl lifl  ər lə mü qa vi lə 
ilə iş, tər cü mə nü mu nə lə rin də 
pe şə kar lar la əmək daş lıq, il lüst-
ra tiv ki tab lar da ar tıq köh nəl miş 
qra fi  ka və küt lə vi ləş miş for ma-
lar dan çox rəs sam lar la fər di 
əmək daş lı ğa ma raq, ki tab la rın 
tex ni ki tər ti ba tı na və bə dii re-
dak tə si nə mü tə xəs sis lə rin cəl bi 
ki mi üzə rin də cid di da yan ma lı 
və sa hə nin in ki şa fı na bir ba şa 
tə sir edən bu ki mi mə sə lə lə-
rə diq qət ayır ma lı dır lar. Yal nız 
bun dan son ra ar zuolu nan sa tış-
dan da nış maq müm kün dür. 

Ki tab la rın bə dii sə viy yə si – 
tər ti bat və re dak tə si də mü ba-
hi sə pred me ti dir. Mü şa hi də et-
di yim bir ne çə mək təb li tə zə cə 
al dıq la rı ki tab la rı diz lə ri üs tü nə 

qo yub kö kə lə rin dən ye yə-ye yə 
hə yə can la oxu ma ğa baş la dı lar. 
Ara dan 3-4 də qi qə keç mə miş di 
ki, “Aa, ki tab da səhv ya zıb lar!”, 
“Bur da hər fi  “ye yib lər!”,  “Mult fi l-
mi da ha ma raq lı idi!” ki mi gi ley-
lər baş qal dır dı. 

Çal-ça ğı rın ara sın dan sıy rı lıb 
uşaq la ra rəsm çək mək üçün ay-
rıl mış ma sa la rın ya nı na keç dim. 
Ba la ca lar dan çox bö yük lə rin 
bo ya, ka ğız, qə ləm, fır ça hən-
ga mə si olan-qa lan hə və si mi də 
öl dür dü. Bu na ki tab stend lə ri ilə 
az qa la ey ni say da olan ayaq-
üs tü ye yib-iç mə sı ra la ma sı nı da 
əla və edən də bey nim də be lə bir 
təəs sü rat ya ran dı: bü tün mə nə-
vi qi da la rı mız qab-qa caq cin gil-
ti siz ötüş mür...

Bü tün hal lar da, iki gün lük də 
ol sa, uşaq la ra qa pa lı mə kan da-
xi lin də sər bəst əy lən mək, ta ma-
şa çı və alı cı vər di şi for ma laş-
dır maq, na şir lə rə isə da ha çox 
ki tab sat maq im ka nı ya ra dan 
təd bi ri al qış la yır və da ha yax şı, 
pe şə kar və sis tem li fəaliy yət ar-
zu la yı ram.

Həmidə Nizamiqızı

Kitabı sevdirək, sonra sataq...

Muğamşünaslıq elminə dəyərli töhfə
Gör kəm li bəs tə kar, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi, pe da qo-
ji elm lər dok to ru, pro fes sor 
Oq tay Rə cə bo vun və Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi, fəl sə fə 
elm lə ri dok to ru, pro fes sor 
Gül naz Ab dul la za də nin müəl li fi 
ol duq la rı “Azər bay can xalq 
mu si qi si janr la rı nın təh li li” ki ta bı 
“Mü tər cim” nəş riy ya tın da işıq 
üzü gö rüb.

Gi riş, 4 fə sil, 11 pa raq raf, nə ti-
cə və no toq ra fi  ya dan iba rət olan 
ki tab mu si qi tə ma yül lü ali və or ta 
ix ti sas mək təb lə ri üçün nə zər də 
tu tu lub. 

Xal qı mı za məx sus olan bü tün mu si qi janr la-
rı nın ge niş şə kil də təh lil edil di yi ki tab da Azər-
bay can mu ğam la rı ilə əla qə dar mü hüm bir ye-
ni li yə də to xu nu lub. Mə lum ol du ğu ki mi, da hi 
Üze yir Ha cı bəy li “Azər bay can xalq mu si qi si nin 

əsas la rı” ad lı ki ta bın da mu ğam-
la rı mı zın in sa na ru hi tə si rin dən 
söh bət açır, “Rast”ın qəh rə man-
lıq, “Şur”un li rik əh val-ru hiy yə, 
“Se gah”ın sev gi, “Hu ma yun” və 
“Şüş tər”in kə dər hiss lə ri ya rat-
dı ğı nı gös tə rir. Ey ni za man da 
Azər bay can mu ğam la rı nın çox-
lu say da şö bə lə ri nin hər bi ri nin 
məx su si emo sional tə sir im kan-
la rı da var ki, in di yə dək ge niş 
təd qiq edil mə yib. Bu ba xım dan 
ye ni ki ta bın müəl lifl  ə ri mu ğam la-
rı mı zın şö bə lə ri nin ad la rı nın hər 
bi ri nin mə na sı nın əks et dir di yi 
emo sional əh val-ru hiy yə ni cəd-

vəl lər şək lin də gös tə rib lər ki, bun la rı mu ğam nə-
zə riy yə si ta ri xin də ye ni lik ki mi qeyd et mək olar.

La yi hə rəh bə ri Xalq ar tis ti, pro fes sor Fər had 
Bə dəl bəy li, el mi məs lə hət çi si isə Xalq ar tis ti, 
pro fes sor Si ya vuş Kə ri mi olan ki tab mu ğam şü-
nas lıq el mi nə də yər li töh fə dir.
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MƏDƏNİYYƏT

əvvəli səh. 1-də
HeydərƏliyevadınaAMM-in

direktoru Samir Abbasov mə-
dəniyyət günləri çərçivəsində
Daşkənd və Termez şəhərlə-
rində tədbirlərin keçiriləcəyi-
ni, kitabxanalardaAzərbaycan
fondları və guşələrinin açılışı,
kitab təqdimatları, sənətçilərin
iştirakı ilə dostluq konsertləri,
modasərgiləri,habeləikitərəfi
görüşlərinnəzərdətutulduğunu
bildirib.
2022-ci ilin Azərbaycanda

“Şuşa İli”elanolunduğunudiq-
qətə çatdıran S.Abbasov otuz
ilə yaxın sürən erməni işğalın-
dan sonra  azad edilən bütün
yurd yerlərimizdə, ilk növbədə
Şuşa şəhərində bərpa işlərinin
başlandığını,məhvedilmişmə-
dəniyyət ocaqlarının, o cümlə-
dənkitabxanalarımızınyenidən
qurulacağınısöyləyib.
ÖzbəkistanAliMəclisininde-

putatı, şair və tərcüməçi Gül-
bahar Saidqaniyeva  iki ölkə
arasında mədəni əlaqələrin di-
namik inkişafından fərəh hissi
keçirdiyini, aparılan sistemli iş

nəticəsindəmədəniyyətinbütün
sahələrini əhatə edən əmək-
daşlıq platformasının quruldu-
ğunuvurğulayıb.
Millət vəkili Qənirə Paşaye-

va xalqlarımızın dost, qardaş
münasibətləri,mədənivəədə-
bi əlaqələrimiz haqqında söz
açaraq, günü-gündən yüksə-
lən Azərbaycan-Özbəkistan
əmək daş l ı ğ ı n ı n
tarixi kökləri oldu-
ğunu,  bu işdə iki
ölkə rəhbərlərinin
xidmətlərini qeyd
edib. Deputat bu
mü n a s i b ə t l ə r i n
inkişafına görə
Özbəkistan Pre-
zidentiŞavkatMir-
ziyoyevəvəözbək
xalqına minnət-
darlığını bildirib.
Q.Paşayeva çıxı-
şında tarixi Zəfərlə bitən 44
günlükVətənmüharibəsindən
də bəhs edib, işğal dövründə
şəhər və kəndlərimizin Ermə-
nistantərəfindənyerləyeksan
edildiyinideyib.

Deputat Müşfiq Cəfərov da
çıxışında ölkələrimiz arasında
əlaqələrin yüksək səviyyədə
olduğunu bildirib, bu yaxınlar-
da Azərbaycan Milli Məclisinin
sədri Sahibə Qafarovanın Öz-
bəkistana səfəri və əməkdaşlı-
ğındahadadərinləşdirilməsiis-
tiqamətində aparılan danışıqlar
haqqındaməlumatverib.

Azərbaycan Mədəniyyət Na-
zirliyinin şöbəmüdiriAkifMarif-
li ölkələrimiz arasında mədə-
niyyət sahəsində əməkdaşlıq,
mədəniyyət günlərinin əhəmiy-
yəti haqqında danışıb, münasi-

bətlərin bu səviyyədə olmasın-
daAMM-in xüsusi rolunu qeyd
edib.  Şuşa şəhərinin TÜRK-
SOYtərəfindən2023-cü ilüçün
“Türk Dünyasının Mədəniyyət
Paytaxtı” elan edildiyini diqqətə
çatdıranA.Maarifibuçərçivədə
keçiriləcəktədbirlərindəölkələri-
mizinvəxalqlarımızındostluğu-
natöhfəverəcəyinideyib.

Tədbirdə Heydər
Əliyev adına Azər-
baycan Mədəniyyət
MərkəziiləƏlişirNə-
vai adına Özbəkis-
tan Milli Kitabxanası
arasında əməkdaş-
lığa dair memoran-
dumimzalanıb.Qeyd
edək ki, kitabxanada
yaradılan Azərbay-
canfonduna400ad-
da nəşrlər hədiyyə
olunub.

AMM-in layihəsi ilə işıq üzü
görən “Azərbaycan və özbək
atalarsözləri” ikidillinəşrintəq-
dimatı da keçirilib. Təqdimatda
azərbaycanlıvəözbəkalimlərin
çıxışvəməruzələridinlənilib.

Qarabağ atları Fransa xəbər portalında

AzərbaycanDövlətTərcüməMərkəzinin“Şuşaİli”
münasibətiləfransızdilindəhazırladığı“Qarabağ
atları”məqaləsiFransanın“LaGazette”xəbərpor
talındayayımlanıb.

MəqaləninmüəllifitarixüzrəfəlsəfədoktoruHacıAbdulla,
fransızdilinətərcüməçisiDövlətTərcüməMərkəzininmütə-
xəssisiFərhadTağızadədir.
“LaGazette”portalısəhifələrindəbeynəlxalqaləmdəcə-

rəyan edən ictimai-siyasi proseslərlə yanaşı, elm vəmə-
dəniyyəthadisələriiləbağlıxəbərvəmateriallaradageniş
yerverir.

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

387 il əv vəl...
11 ap rel 1635-ci il dənövbətiSəfəvi-Osmanlımüharibəsi(1623-

1639) gedişində türk qoşunları İrəvan qalasını geri alıblar. Qala
1604-cüildəSəfəvi-Osmanlımüharibəsi(1603-1612)zamanıIŞah
AbbastərəfindəntutulmuşvəİrəvanınidarəçiliyiƏmirgünəxanQa-
caraverilmişdi.Sonrakı ikiəsrdə İrəvanbölgəsi (xanlığı)dahabir
neçədəfəSəfəvilərləOsmanlılararasındaəldən-ələkeçdi.1827-ci
ildəİrəvanxanlığıçarRusiyasıtərəfindənişğaledildi.

219 il əv vəl...
12 ap rel 1803-cü il dəTifisdəCar-BalakənbölgəsininRusiyatər-

kibinəqatılmasışərtlərivə“Andlıöhdəlikhaqqında”saziş imzala-
nıb.Bundanəvvəl(1801)ŞəmsəddilvəBorçalımahallarıRusiyaya
ilhaqedilmişdi.Car-BalakəninələkeçirilməsiiləRusiyanınAzərbay-
cantorpaqlarınıistilasıgenişləndi.RusiyaöncəCar-Balakənənisbi
muxtaridarəçilik(camaatlıq)versədə,sonradanonuləğvetdi.

182 il əv vəl...
11 ap rel 1840-cı il dəÇarINikolay“CənubiQafqazdiyarınınida-

rəsiüçüntəsisatlarhaqqında”fərmanimzalayıb.Rusiyayabirləşdi-
rilənAzərbaycanbölgələrindəhərbikomendantlıqidarəsiləğvolu-
nubvə1841-ciildənÜmumrusiyaidarəsistemitətbiqedilib.

166 il əv vəl...
11 ap rel 1856-cı il də ABŞ-ın müstəmləkəsi olan Kosta-Rika

müstəqildövlətolub.Maraqlıdırki,XXəsrinsonlarındaKosta-Rika
ABŞ-abirləşməkfikrinədüşmüşdü,lakinVaşinqtonbunurəddetdi.

161 il əv vəl...
12 ap rel 1861-ci il də 

ABŞ-da vətəndaş mü-
haribəsi (Şimal-Cənub
müharibəsi) başlayıb.
Sənayebaxımındanin-
kişafetmişşimalştatları
ilə aqrar cənub ştatları
arasındabaşlananmü-
haribənin iqtisadi sə-
bəbləri ilə yanaşı, mü-
hümsiyasisəbəbidəvardı.Şimalştatlarıquldarlığınləğvinətərəfdar
idilər.Cənubştatlarıisəquldarlıqsisteminisaxlamağızərurisayırdılar.
MüharibəyəformalsəbəbisəABŞ-ınovaxtkı34ştatından11-nin(cə-
nublular)ayrılaraqQuldarlıqŞtatlarınınKonfederasiyasıelanetməsi
oldu.DördilsürənmüharibəŞimalınCənubüzərindəqələbəsi(1865)
iləbaşaçatdı.

102 il əv vəl...
9 ap rel 1920-ci il dəermənisilahlıdəstələridaşnakDronunkoman-

danlığıaltındaQazaxbölgəsində(Əskipara,Fərəhli,BağanısAyrım
vədigərkəndlərdə)azərbaycanlıəhaliyəqarşıqırğınlartörədiblər.

82 il əv vəl...
9 ap rel 1940-cı il dəAlmaniyaNorveç vəDanimarkaya hücum

edib.Danimarkanın işğalıbirneçəsaatçəkdi.Norveçləmüharibə
isə iyunun 8-dək davam etdi.Avropanın şimalında strateji region
olanNorveçinişğalındansonraHitlerhəmBritaniya,həmdəSSRİ-
yəhücumüçünəlverişliimkanqazandı.

77 il əv vəl...
11 ap rel 1945-ci il də 

faşistlərin Buxenvald
konslagerində məh-
busların qiyamı başla-
yıb. Hitlerin sonuncu
ölüm düşərgəsi ləğv
olunub. 1937-ci ildə
təşkil olunan Buxen-
vald konslagerinə sək-
kizildə240minəyaxın
məhbussalınmış,onlardan10mini(ocümlədən8,5minisovethərbi
əsiri)məhvedilmişdi.

61 il əv vəl...
12 ap rel 1961-ci il dəinsanınkosmosailkuçuşubaşverib.SSRİ-

nin təyyarəçi-kosmonavtıYuriQaqarinin idarəetdiyi “Vostok”kos-
mik gəmisi təxminən 2 saat ərzindəYerin ətrafına fırlanaraq geri
qayıdıb.

33 il əv vəl...
9 ap rel 1989-cu il dəGürcüstanınpaytaxtıTbilisidəəhalininanti-

sovetşüarlıkütləviaksiyasıhərbiqüvvələrtərəfindənyatırılıb.Hərb-
çilərlə toqquşmada16nümayişçi həlakolmuşdu.Tbilisi hadisələ-
ri1986-cı ilindekabrındaAlmatışəhərindəbaşvermişolaylardan
sonrazorlayatırılan ikinciantisovetçıxışı idi.OnunardıncaBakı,
Vilnüs,Riqahadisələribaşverdi.

22 il əv vəl...
9 ap rel 2000-ci il dəBakıdatürkeposu“Kitabi-DədəQorqud”un

1300 illik yubileyi türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının, UNESCO-
nunBaşdirektoruK.Matsuuranın iştirakı iləqeydolunub.Yubiley
münasibətilə Respublika sarayında (indiki Heydər Əliyev Sarayı)
təntənəlimərasim,“Gülüstan”sarayındarəsmiqəbulkeçirilib.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Rusiyanın incəsənət əşyaları 
Finlandiyada saxlanılıb

Ümumi qiyməti 42 milyon avrodan çoxdur

İ
taliyanınMilanvəUdineşə
hərlərindəkisərgilərdəngeri
gətirilənRusiyamuzeylərinə
məxsusəşyalarFinlandiyada
saxlanılıb.Finlandiyagömrük
orqanlarıincəsənətəşyaları
nınüzərinəhəbsqoyulduğunu
təsdiqləyib.

Gömrüyün rəsmi nümayəndəsi
Sami Rakşit bildirib ki, saxlanılan
incəsənətəsərlərininümumidəyə-
ri42milyonavrodançoxdur.Qiy-
mətləri10milyon,26milyonvə6
milyon avro bəyan edilən üç yük
Finlandiya gömrüyündədir. Lakin
təhlükəsizlikməqsədiləonlarındə-
qiqyerigöstərilmir.

İncəsənətəsərləriRusiyayaqar-
şı tətbiq edilən ixrac sanksiyaları
çərçivəsində saxlanılıb. Gömrük
orqanları işləbağlı təhqiqatabaş-
layıblar.
Hadisə ilə bağlı Rusiyanın Mə-

dəniyyət və Xaric İşlər nazirlikləri
bəyanat yayaraqmuzey əşyaları-
nınsaxlanılmasınıhüquqiözbaşı-
nalıqadlandırıblar.
Bildirilir ki, Milan və Udine şə-

hərlərində ötən ilin oktyabrından
bu ilin martınadək iki layihə üzrə
sərgilənən əsərlər Rusiya Dövlət
Ermitajı (Sankt-Peterburq),Dövlət
TretyakovQalereyasıvəA.S.Puş-
kinadınaDövlətTəsviriİncəsənət
Muzeyinineksponatlarıdır.

Özbəkistanda Azərbaycan mədəniyyəti günləri

TÜRKSOY-da özbək şairi 
Məhəmməd Yusufun xatirəsi anılıb

BeynəlxalqTürkMədəniy
yətiTəşkilatı–TÜRKSOY
unfəaliyyətistiqamət
lərindənbiriniqardaş

xalqlarıngörkəmliədəbiyyat
xadimlərinintanıdılmasıtəş
kiledir.Buxüsusdanövbəti
tədbirçağdaşözbəkədəbiy
yatınıntanınmışnümayəndə
lərindənolanşairMəhəm
mədYusufun(19542001)
xatirəsinəhəsrolunub.

Aprelin 5-də TÜRKSOY-un
qərargahında şairin seçilmiş
əsərlərindən ibarət kitabın təq-
dimatıkeçirilib.
Tədbirdə TÜRKSOY-un Baş

katibininmüaviniBilalÇakıcı,Öz-
bəkistanınAnkaradakısəfiriƏlişir
Azamhocayev,ÖzbəkistanYazı-
çılarBirliyininsədrmüaviniNadir
Canuzakaçılışnitqisöyləyiblər.

BilalÇakıcışeirləriiləxalqının
duyğularınıdiləgətirəngörkəm-
liözbəkşairininkitabınıtürkiyəli
oxucularatəqdimetməkdənqü-
rurduyduqlarınıdeyib.Vurğula-
yıbki,MəhəmmədYusufunqısa
ömründə qələmə aldığı şeirlər

bugündəözdəyəriniqoruyub
saxlayır, gənc nəsillər üçün il-
ham mənbəyi olmaqda davam
edir.
Təqdim olunan nəşrin əhə-

miyyətindənbəhsedənB.Çakı-
cı bildirib ki, TÜRKSOY,  digər

sahələrdə olduğu kimi, Türk
dünyasını ədəbiyyat baxımın-
dan da yaxınlaşdırmaq, əlaqə-
lərini gücləndirmək məqsədilə
belənəşrlərinərsəyəgəlməsinə
dəstək verir: “Məhəmməd Yu-
sufunkitabınıilkdəfətürkdilinə
çevirərəkÖzbəkistanDövlətİn-
cəsənət və Sivilizasiya İnstitu-
tu ilə birgə nəşr etdik. Bu işdə
əməyi olan hər kəsə təşəkkür
edirəm...”.
Açılışnitqlərindənsonra“Mə-

həmmədYusuf.Seçmələr”kita-
bınınrəmzilentikəsilib.
Özbəkistan Dövlət İncəsənət

vəSivilizasiyaİnstitutununşöbə
müdiri  MarufjonYuldaşev, ins-
titutun Özbək dili və ədəbiyyatı
kafedrasınınmüdiri Dilnoza Ju-
mayeva, Ankara Hacı Bayram
VəliUniversitetiƏdəbiyyatfakül-
təsinin müəllimi Vəli Savaş Ye-
lokvədigərçıxışedənlərşairin
həyatyolu,yaradıcılığıhaqqında
danışıblar.

MehparəSultanova 
Ankara

Nizami Kino Mərkəzində latviyalı rejissorun filmi təqdim olunub
Aprelin6daNizamiKino
Mərkəzindəlatviyalırejis
sorİnaraKolmanenin“Bille”
filminintəqdimatıkeçirilib.
TəqdimatLatviyanınAzərbay
candakıSəfirliyitərəfindən
təşkiledilib.

Tədbirdəçıxışedənkino tən-
qidçisiÜlviMehdiqonaqlarısa-
lamlayaraq latviyalı rejissor İna-
raKolmane iləbirneçə iləvvəl
beynəlxalqfestivaldatanışoldu-
ğunu bildirib, rejissorun filmləri-
ninəhəmiyyətindənbəhsedib.

Bakıya ikinci dəfə səfər et-
diyini bildirən İnara Kolmane
indiyədək burada onun üç fil-
minin göstərildiyini diqqətə
çatdırıb.
“Sizinşəhərinizisevirəm.Ye-

nidənBakıyagəldiyimüçünçox
şadam. Ümid edirəm ki, “Bille”
filmi də sizin xoşunuza gələ-
cək. Film yeddiyaşlı Bille adlı
balaca qızın həyatından bəhs
edir.Filmdəqadınlara,sülhəvə
azadlığayerverilib”, -deyəre-
jissorqeydedib.
Sonrafilmnümayişolunub.
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