
Pay taxt da gör kəm li şəx siy yət lə rin xa ti rə si ni 
əbə di ləş di rən, ta ri xi ha di sə lə ri yad daş lar-
da tə zə lə yən hey kəl lə rə, abi də komp leks-
lə ri nə ba xan da bu sə nət nü mu nə lə ri nin 
bir də Ba kı kü lə yi ilə üzər lə ri nə ho pan toz-
tor paq dan, his-tüs tü dən və ila xır sə bəb lər-
dən ne cə çirk lən di yi nin də şa hi di ol mu-
şuq. Abi də lər ta ri xi irs dir və on la ra diq qət 
qo ru ma-mü ha fi zə, ta nıt ma-təb li ğet mə ilə 
ya na şı, ən sa də bir şe yi – vax ta şı rı yu yub-
tə miz lə mə yi də eh ti va edir, əs lin də...

Ap re lin 18-də – Bey nəl xalq Abi də lər və 
Ta ri xi Yer lər Gü nün də Mə də niy yət Na zir li yi, 
“Ba kı Abad lıq Xid mə ti” MMC və Gənc lər Fon-
du nun bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Hey kəl lə ri qo ru-
yaq” şüarı al tın da nə cib bir ak si ya – “Tə miz 
hey kəl” ad lı ma raq lı və prak tik la yi hə hə ya ta 
ke çi ril di. La yi hə yə Xur şid ba nu Na tə va nın Ba-
kı da kı hey kə li nin tə miz lən mə si ilə baş la nıl dı.

Ak si ya ya mə də niy yət na zi ri nin müavi ni 
Sev da Məm mə də li ye va, elm, mə də niy yət 
xa dim lə ri, na zir li yin əmək daş la rı və di gər 
qo naq lar qa tıl mış dı.

Sev da Məm mə də li ye va çı xış edə rək Bey-
nəl xalq Abi də lər və Ta ri xi Yer lər Gü nü haq-
qın da söz aç dı. Bil dir di ki, hər il bu əla mət dar 

gün mü na si bə ti lə qo ruq lar da, ta ri xi mə kan-
lar da abi də lə rin və ta ri xi yer lə rin qo run ma sı, 
təb li ği məq sə di lə müx tə lif təd bir lər, sər gi lər 
təş kil edi lir: “Abi də lə rin qo run ma sı və gə lə-
cək nə sil lə rə çat dı rıl ma sı Pre zi dent İl ham 
Əli yev və Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh ri ban 
Əli ye va nın daim diq qət mər kə zin də dir. Məhz 
bu diq qə tin sa yə sin də Ba kı da və re gion lar da 
abi də lər təd qiq olu nur, bər pa edi lir...”.

“Tə miz hey kəl” la yi hə si haq qın da mə lu-
mat ve rən na zir müavi ni ak si ya nın yal nız 
hey kəl lə rin tə miz lən mə si ni nə zər də tut-
ma dı ğı nı diq qə tə çat dır dı. Bil dir di ki, əsas 
məq sə di miz həm də hey kəl lə ri ucal dı lan 
gör kəm li şəx siy yət ləri miz haq qın da ic ti-
maiy yə ti, xü su si lə gənc nəs li mə lu mat lan-
dır maq dır.
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Mədəniyyət Nazirliyində
Britaniya Parlamenti Lordlar Palatasının 

üzvləri ilə görüş
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“Xəzinə” 
tapılıbsa, 
deməli…

səh. 5

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

Milli kinomuzda öz
dəst-xətti olan rejissor

Ap re lin 16-da gör kəm li ki no re jis sor və sse na rist, Döv lət mü-
ka fa tı laureatı, Xalq ar tis ti El dar Qu li ye vin (1941-2021) və fa-
tın dan bir il öt dü. Bu mü na si bət lə ap re lin 15-də Döv lət Film 
Fon dun da anım təd bi ri ke çi ril di. Təd bir də El dar Qu li ye vin 

həm kar la rı, onun la çə ki liş mey dan ça sın da çi yin-çi yi nə ça lış mış 
ki no xa dim lə ri iş ti rak edir di. 

Qo naq lar əv vəl cə ki no re jis so-
run ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı fo to lar-
dan iba rət sər gi ilə ta nış ol du lar. 

Anım təd bi ri ni Döv lət Film 
Fon du nun di rek to ru, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Cə mil Qu li yev 
aça raq Azər bay can ki no su ta ri-
xi nə öz dəst-xət ti ilə adı ya zı lan 

El dar Qu li ye vin ya ra dı cı lı ğın dan 
bəhs et di: “Bir il dir bö yük us tad 
El dar Qu li yev ara mız da de yil. 
Gör kəm li sə nət ka rın xa ti rə si nə 
bu təd bi ri təş kil et mə yi özü mü zə 
borc bil dik. Ötən il Döv lət Film 
Fon du tə rə fi n dən ki no re jis so run 
şəx si ar xiv fon du ya ra dı lıb. Bu 

fond da onun na dir fo to şə kil lə ri, 
əl yaz ma la rı, sse na ri lə ri və di gər 
ma te rial lar yer alıb. Fon da ma-
te rial la rı ta nın mış ope ra tor və 
fo toq rafl  ar Pər viz Qu li yev, Yu ri 

Var novs ki, Ra fi q Qəm bə rov, ki-
no şü nas Ay dın Ka zım za də təh-
vil ve rib. Bu gün biz bu fo to la rı 
sər gi də nü ma yiş et di ri rik”. 

davamı səh. 6-da

Təmizlənən heykəllər – tarixi irsə qayğı
Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günündə nəcib bir aksiyaya start verildi

Azər bay ca nın dün ya şöh rət-
li bəs tə ka rı, SS Rİ Xalq ar tis ti, 
Döv lət mü ka fat la rı laureatı Fik rət 
Əmi ro vun (1922-1984) 100 il lik 
yu bi le yi bu il döv lət sə viy yə sin-
də, həm çi nin UNES CO-da ge niş 
şə kil də qeyd olu na caq. Ar tıq 
yu bi ley təd bir lə ri nə baş la nıb.

Ap re lin 15-də M.Ma qo ma yev 
adı na Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Fi lar mo ni ya sın da Fik rət Əmi-
ro vun 100 il li yi mü na si bə ti lə kon-
sert və bəs tə ka rın mu si qi lə rin dən 
iba rət al bo mun təq di ma tı ke çi ril di.

Mə ra sim də Pre zi dent Ad mi-
nist ra si ya sı Hu ma ni tar si ya sət, 
dias por, mul ti kul tu ra lizm və di ni 
mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri Fə-
rəh Əli ye va, təh sil na zi ri Emin 
Əm rul la yev, mə də niy yət na zi ri-
nin müavi ni Sev da Məm mə də-

li ye va, ta nın mış mə də niy yət və 
in cə sə nət xa dim lə ri, di gər qo-
naq lar iş ti rak edir di lər.

Mə də niy yət na zi ri nin müavi-
ni Sev da Məm mə də li ye va çı xı-
şın da diq qə tə çat dır dı ki, bu ilin 
no yabr ayın da Fik rət Əmi ro vun 
ana dan ol ma sı nın 100 ili ta mam 
olur. Pre zi dent İl ham Əli yev da-
hi bəs tə ka rın 100 il lik yu bi le yi nin 
qeyd edil mə si haq qın da sə rən-
cam im za la yıb. Sə rən ca mın ic ra sı 
ilə əla qə dar ha zır lan mış il lik pla na 
əsa sən, bu gün bəs tə ka rın yu bi le-
yi nə həsr olun muş ilk ge niş təd bir 
ke çi ri lir. 

davamı səh. 3-də

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin 
böyük nümayəndəsi

Hər iki tərəfi n müsbət şərhindən sonra 
ciddiyyəti masa üzərində sübuta yetirməliyik

Mən ümu mi lik də Brüs sel də ki gö rü şün nə ti cə lə ri ni müs bət he-
sab edi rəm. Mən bu nu ap re lin 12-də ic ti maiy yə tə açıq la dım. 
Növ bə ti gün Er mə nis ta nın baş na zi ri də nor mal laş ma pro se si 
və Er mə nis ta nın Azər bay ca nın irə li sür dü yü 5 prin si pi qə bul 
et mə si ba rə də açıq şə kil də da nış dı. Bu, pro ses də, hə qi qə tən 
də, da ha bir dö nüş nöq tə si dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri ap re lin 19-da Av ro pa İt ti fa qı-
nın Cə nu bi Qaf qaz üz rə xü su si nü ma yən də si Toivo Klaarın baş-
çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti ilə gö rüş də de yib.

Azər bay can la Er mə nis tan ara sın da nor mal laş ma pro se si nin 
baş lan ğı cı ilə bağ lı ra zı lı ğa gəl mək im ka nı ve rən ab-ha va ya-
rat dı ğı na gö rə Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre zi den ti Şarl Mi şe lə 
min nət dar lı ğı nı çat dır ma ğı xa hiş edən döv lət baş çı sı bil di rib ki, 
Brüs sel gö rü şü baş lan ğıc nöq tə si idi. “Çün ki biz sər həd üz rə ko-
mis si ya la rın və ey ni za man da, sülh sa zi şi üz rə iş çi qrup la rın ya-
ra dıl ma sı ba rə də ra zı lı ğa gəl dik. Biz bu nun la bağ lı əv vəl lər də 
da nı şır dıq və bil di yi niz ki mi, İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin bit mə-
sin dən son ra Azər bay ca nın möv qe yi hə mi şə on dan iba rət idi ki, 
biz sülh sa zi şi ilə bağ lı da nı şıq la ra baş la ma lı yıq. He sab edi rəm 
ki, rəs mi baş lan ğıc nöq tə si ap re lin 6-da Brüs sel də baş tut du. O 
vaxt dan bə ri biz iş lə yir dik, Xa ri ci İş lər Na zir li yi ça lı şır dı və mə nim 
ad mi nist ra si yam si zin ko man da nız la tə mas da idi və biz ra zı laş-
dı ğı mız ki mi, baş la ma ğa ha zı rıq. He sab edi rəm ki, bu irə li lə yi şi 
da vam et dir mə yi miz və hər iki tə rə fi n ra zı laş ma la ra riayət et mə si 
mü hüm əhə miy yət kəsb edir”, – de yə İl ham Əli yev vur ğu la yıb.

Pre zi dent qeyd edib ki, Er mə nis tan tə rə fi  ilə ay dın laş dı rıl ma-
sı na eh ti yac olan mə sə lə lər dən bi ri də Azər bay ca nın Nax çı van 
Mux tar Res pub li ka sı ilə kom mu ni ka si ya lar mə sə lə si dir. Döv lət 
baş çı sı diq qə tə çat dı rıb ki, Azər bay can tə rə fi  Er mə nis tan la sər-
hə də dək həm də mir yo lu nu, həm də av to mo bil yo lu nun çə ki li şi ni 
gə lən ilin so nu na dək ba şa çat dı ra caq: “La kin əf sus lar ol sun ki, 
Er mə nis tan da on lar heç bu işin tex ni ki-iq ti sa di əsas lan dı rıl ma-
sı na baş la ma yıb lar, bu da pro se sin lən gi yə bil mə si ni gös tə rir”.

Pre zi dent bil di rib ki, Brüs sel da nı şıq la rı ilə bağ lı hər iki tə rə fi n 
müs bət şərh lə ri olub: “İn di hər iki tə rə fi n bu rəs mi açıq la ma sın-
dan son ra biz cid diy yə ti mi zi ma sa üzə rin də sü bu ta ye tir mə li yik. 
Bu ra da biz Av ro pa İt ti fa qı nın, xü su si lə də ar tıq pro se sə də rin dən 
cəlb olun muş Pre zi dent Şarl Mi şe lin səy lə ri nə çox ümid edi rik”.

Av ro pa İt ti fa qı nın Cə nu bi Qaf qaz üz rə xü su si nü ma yən də si 
qeyd edib ki, biz ra zı laş dı rıl mış mə sə lə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si və 
da vam et di ril mə si nin tə min olun ma sı üzə rin də iş lə mə li yik. “Mə-
nim sə fə ri min məq sə di bun dan iba rət dir” de yən Toivo Klaar Ba kı-
dan son ra həf tə nin ikin ci ya rı sın da İrə va na da ge də cə yi ni bil di rib.

Şuşada Azərbaycan və Özbəkistan 
şairlərinin poeziya məclisi

28 il dən son ra er mə ni iş ğa lın dan azad olu nan mə də niy yət 
pay tax tı mız Şu şa da Azər bay can və Öz bə kis tan şair lə ri nin iş ti-
ra kı ilə “Məc li si-fə ra mu şan” poezi ya məc li si təş kil edi lib.

Əv vəl cə Qa ra bağ ədə bi mək tə bi nin ta nın mış nü ma yən də lər-
dən Mol la Pə nah Va qi fi n məq bə rə si zi ya rət olu nub, Va qi fi n, ha-
be lə şairə Xur şid ba nu Na tə va nın büst lə ri nin qar şı sı na gül-çi çək 
dəs tə lə ri qo yu lub.

Məc li si gi riş sö zü ilə açan Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev adı na 
Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi nin (AMM) di rek to ru Sa mir Ab-
ba sov AMM-in tə şəb bü sü və Azər bay can Mə də niy yət Na zir li yi-
nin dəs tə yi ilə ke çi ri lən təd bi rin əhə miy yə ti ba rə də da nı şıb. Qeyd 
edib ki, iki öl kə nin mə də niy yət, ədə biy yat nü ma yən də lə ri ta ri xi 
Şu şa şə hə rin də bir ara ya gəl mək lə ey ni za man da  dün ya ya bö-
yük mə də niy yə ti mi zi, bir li yi mi zi nü ma yiş et di ri lər.

davamı səh. 2-də

Ap  re  lin 18-də Bey  nəl  xalq 
Mu  ğam Mər  kə  zin  də Bey  nəl -
xalq Abi  də  lər və Ta  ri  xi Yer  lər 
Gü  nü  nə həsr olun  muş fo  rum 
ke  çi  ril  di. 

Mə  də  niy  yət Na  zir  li  yi ya  nın  da 
Mə  də  ni İr  sin Qo  run  ma  sı, İn  ki  şa -
fı və Bər  pa  sı üz  rə Döv  lət Xid  mə -
ti və Ta  ri  xi Yer  lər və Abi  də  lə  rin 
Mü  ha  fi   zə  si Şu  ra  sı (İCO  MOS) 
Azər  bay  can Mil  li Ko  mi  tə  si  nin 
bir  gə təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə ger  çək  lə -
şən fo  ru  ma İCO  MOS-un vit  se-
pre  zi  den  ti Zey  nəb Gül Ünal da 
qa  tıl  mış  dı.

İş  ti  rak  çı  lar əv  vəl  cə iş  ğal za -
ma  nı Er  mə  nis  tan tə  rə  fi n  dən 
da  ğı  dıl  mış abi  də  lər və ta  ri  xi mə -
kan  la  rın fo  to  la  rın  dan iba  rət sər -
gi ilə ta  nış ol  du  lar. 

Fo  ru  mun açı  lı  şın  da çı  xış edən 
Mə  də  ni İr  sin Qo  run  ma  sı, İn  ki  şa -
fı və Bər  pa  sı üz  rə Döv  lət Xid -
mə  ti  nin rəisi Azad Cə  fər  li Bey -

nəl  xalq Abi  də  lər və Ta  ri  xi Yer  lər 
Gü  nü  nün əhə  miy  yə  tin  dən da -

nış  dı. Qeyd et  di ki, tək  cə XX 
əsr  də baş ver  miş iki dün  ya mü -

ha  ri  bə  si nə  ti  cə  sin  də mis  li gö  rün -
mə  miş da  ğın  tı  lar olub. Ha  zır  da 
dün  ya  da min  lər  lə abi  də məhv 
ol  maq təh  lü  kə  si ilə üz-üzə  dir: 
“Təəs  süf ki, öl  kə  mi  zin ay  rıl  maz 
tər  kib his  sə  si olan Qa  ra  bağ  da 
30 ilə ya  xın da  vam edən iş  ğal 
abi  də  lə  rə də tə  sir  siz ötüş  mə  yib. 
Ta  rix-mə  də  niy  yət abi  də  lə  ri  miz 
Er  mə  nis  tan tə  rə  fi n  dən van  da -
liz  mə mə  ruz qa  lıb, bö  yük ək  sə -
riy  yə  ti yer üzün  dən si  li  nib. Bu 
ba  xım  dan Bey  nəl  xalq Abi  də  lər 
və Ta  ri  xi Yer  lər Gü  nü  nün tə  sis 
olun  ma  sı və hər il qeyd edil  mə  si 
bö  yük əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir”.

davamı səh. 2-də

Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər 
Gününə həsr olunmuş forum

“İşğal zamanı tarix-mədəniyyət abidələrimizin əksəriyyəti tamamilə dağıdılıb”
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İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 
77-ci ildönümü ilə bağlı sərəncam

1941–1945-ci il lər də İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin də iş ti rak et miş 
şəxs lə rə 1 500 ma nat məb lə ğin də, İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin-
də hə lak ol muş və ya son ra lar və fat et miş dö yüş çü lə rin dul 
ar vad la rı na, hə min dövr də ar xa cəb hə də fə da kar əmə yi nə 
gö rə or den və me dal lar la təl tif edil miş şəxs lə rə, İkin ci Dün ya 
mü ha ri bə si il lə rin də dö yüş cəb hə lə ri nin ar xa hü dud la rı, ya xud 
dö yü şən do nan ma la rın əmə liy yat zo na la rı da xi lin də or du nun 
və do nan ma nın mə na fe yi üçün tap şı rıq la rı ye ri nə ye tir miş xü-
su si bir ləş mə lə rin iş çi lə ri nə, İkin ci Dün ya mü ha ri bə si döv rün də 
Le ninq rad şə hə ri nin mü da fiəsi nə gö rə təl tif edil miş şəxs lə rə, 
ha be lə Le ninq rad şə hə ri nin mü ha si rə si iş ti rak çı la rı na 750 ma-
nat məb lə ğin də bir də fə lik mad di yar dım ve ri lə cək.

Prezident İlhamƏliyevbununlabağlıaprelin19-dasərəncam
imzalayıb.
SərəncamınicrasıüçünPrezidentininehtiyatfondundanƏmək

vəƏhalininSosialMüdafiəsiNazirliyinə3,5milyonmanatvəsait
ayrılıb.
Nazirlikdən bildirilib ki, sərəncam İkinci Dünyamüharibəsinin

iştirakçısıolmuş96nəfərəvədigərkateqoriyaüzrə4395nəfərə
şamilolunacaq.

Əlaqələndirmə Qərargahının 
növbəti iclası keçirilib

Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı nın rəh bə ri, Azər bay can Res pub li-
ka sı nın iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin də mə sə lə lə rin mər-
kəz ləş di ril miş qay da da həl li ilə bağ lı Əla qə lən dir mə Qə rar ga-
hı nın rəh bə ri Sa mir Nu ri ye vin sədr li yi ilə Qə rar ga hın növ bə ti 
ic la sı ke çi ri lib.

SamirNuriyevAzərbaycanRespublikasıPrezidenti tərəfindən
ilinbirincirübününyekunlarınahəsrolunanmüşavirəzamanıve-
rilmiştapşırıqlarıdiqqətəçatdıraraq,butapşırıqlarınnövbətibiril
üçünƏlaqələndirməQərargahınınfəaliyyətininəsasınıtəşkiledə-
cəyinideyib.
İclasıngündəliyindəyeralanməsələlərləbağlıməruzələrdin-

lənilib,həmçinin işğaldanazadedilmişərazilərin iqtisadipoten-
sialının qiymətləndirilməsi, dayanıqlı məskunlaşma, məşğulluq,
iqtisadi inkişafperspektivlərivədigərməsələlərləbağlımüzaki-
rələraparılıb.
DahasonraNazirlərKabinetivəƏlaqələndirməQərargahıüzv-

lərininmartın2-dəkeçirilənŞuşamüşavirəsindənirəligələnmə-
sələlər,ocümlədənşəhərsalma,yaymövsümününyaxınlaşması
iləbağlısutəchizatıməsələləri,tarixvəmədəniyyətabidələrinin
bərpasıvədigərməsələlərətrafımüzakirəedilib,vəzifələrin ic-
rası ilə əlaqədar növbəti addımlarmüəyyənolunub vəmüvafiq
tapşırıqlar verilib. Bütünməsələlərin həllində hədəfyönümlü və
sistemli fəaliyyətin,habeləqurumlararası,ocümlədənAzərbay-
canRespublikasıPrezidentininxüsusinümayəndələri iləəlaqə-
ləndirməninəhəmiyyətiqeydolunub.

Şuşada Azərbaycan və 
Özbəkistan şairlərinin poeziya məclisi

əvvəli səh. 1-də

AzərbaycanMədəniyyətNazirliyiKitabsənayesişöbəsininmüdi-
riAkifMarifiErmənistanınişğalındanazadolunanŞuşanınmədə-
nihəyatınınget-gedəcanlandığını,azadolunanŞuşayayenidən
mədəniyyətimizin qayıtdığını vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev
tərəfindənŞuşanınAzərbaycanmədəniyyətininpaytaxtıelanolun-
duğunuqeydedənA.Marifibildiribki,ŞuşaTÜRKSOYtərəfindən
2023-cüilüçün“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”elanedilib.
GələnilbütünTürkdünyasınınqəlbiŞuşadadöyünəcək.
AzərbaycanYazıçılarBirliyininbeynəlxalqməsələlərüzrəkatibi

SəlimBabullaoğluədəbiyyatınhərzamanTürkdünyasınınmədə-
nihəyatındarolununmühüməhəmiyyətkəsbetdiyiniqeydedib.
ÖzbəkistanYazıçılarBirliyininsədrmüavini,şairQayratMacid

Qarabağın,Şuşanınhərguşəsindətürkmədəniyyətininnişanələ-
rinigördüyünü,Şuşanın,həqiqətəndə,zənginmədəniyyətə,sə-
nətə,ədəbiyyatamalikolduğunuvurğulayıb.Bildiribki,2023-cü
ildəTürkdünyasıüçünmədəniyyətpaytaxtı,sənətməbədiolan
Şuşayahəsrolunmuştədbirlərinşahidiolacağıq.
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Kərimulla Məmmədzadə Qa-

rabağdaXIX-XXəsrlərdəmövcudolmuşşairlərməclisinin tarixi
haqqındaməlumatverib.
AzərbaycanınXalqşairiNərimanHəsənzadə,şairİlqarFəhmi,

SaymanAruz,özbəkşairiQayratMacid,tərcüməçi-ədəbiyyatşü-
nasalimBabaxanŞərifVətən,Qarabağ,ədəbiyyat,sənət,Türk
dünyası,birlik,həmrəylikmövzusundaşeirlərsöyləyiblər.
Qeydedəkki,şairlərməclisininAzərbaycanTeleviziyasıtərəfin-

dənvideoçəkilişləriaparılıbvə“Körpü”verilişindəyayımlanacaq.

“Görünməyən qəhrəmanlar” – 
silsilənin ikinci hissəsi çəkilir

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə “Azər bay can film” Ki nos tu di-
ya sı və İc ti mai Te le vi zi ya nın bir gə hə ya ta ke çir di yi “Gö rün mə-
yən qəh rə man lar” sə nəd li film lər la yi hə si da vam edir.

Kinostudiyadanbildirilibki,sənədlifilmlərsilsiləsininikincihis-
səsiçəkilir.Silsiləninikincihissəsində“DaxiliQoşunlarınXüsusi
TəyinatlıDəstəsi”,“DövlətTəhlükəsizliyiXidməti”,“Mülkihəkim-
lər”,“Hərbihəkimlər”və“NaxçıvanƏlahiddəÜmumqoşunOrdu-
su”adlısənədlifilmləryeralır.
Filmlərin süjet xəttində xalqımızın şanlı tarixinə qızıl hərfərlə

yazılan44günlükVətənmüharibəsivəəldəetdiyimizQələbədə
müzəfərOrdumuzlayanaşıonudəstəkləyəndigərbirliklər,qüv-
vələrvəböyükfədakarlıqgöstərənəsgərvəzabitlərimiziölümün
pəncəsindənalıbhəyataqaytarantibbişçilərindənbəhsedilir.

əvvəli səh. 1-də
Azad Cəfərli bu günAzərbay-

can xalqının əsrlər boyu yarat-
dığı mədəni irs nümunələrindən
üçünün–Şirvanşahlarsarayıvə
Qız qalası ilə birlikdə İçərişəhər,
Qobustan abidələri və Şəki Xan
sarayı ilə birlikdə şəhərin tarixi
mərkəzininUNESCO-nunDünya
İrsi Siyahısında yer aldığını diq-
qətəçatdırdı.Bildirdiki,Prezident
İlhamƏliyevvəBirincivitse-prezi-
dentMehribanxanımƏliyevanın
rəhbərliyi altındamilli mədəni ir-
simizinqorunması, tədqiqi, gələ-
cək nəsillərə çatdırılması, dünya
miqyasında təbliği və eləcə də
işğaldan azad olunmuş ərazilər-
dəyerləşən tarixiabidələrinbər-
pası istiqamətində böyük işlər
görülür.Təkcəsonbirneçəilər-
zindəGəncəşəhərindəŞahAb-
baskarvansarası,Şəkidə“Gileyli”
məscidininminarəsi və Bərdədə
“Allah-Allah” türbəsi vəQazaxda
“Sınıqkörpü”abidələrindəbərpa-
konservasiyaişləriaparılıb.
Çıxışının sonunda İCOMOS-un

vitse-prezidentiZeynəbGülÜnala
təşəkkürünü bildirən Dövlət Xid-
mətinin rəisidedi: “Dünənbizbir-
likdəAğdamşəhəriniziyarətetdik,
oradaişğalnəticəsindəbaşvermiş
dağıntılarıgörməkləyanaşı,ərazi-
dəyenireallığa,dövlətimizinquru-
culuqişlərinədəşahidliketdik”.
Zeynəb Gül Ünal təmsil etdi-

yi qurumun fəaliyyəti haqqında
ətrafı məlumat verdi. Bildirdi ki,
İCOMOSmədəniirsinmühafizə-
si, tarixi abidələrin bərpası üzrə
fəaliyyət göstərən təşkilatdır və
UNESCO-nunmaddimədəni irs
məsələləriüzrəməşvərətçiquru-
mudur.İCOMOSmemarlıqvəar-
xeoloji irsinkonservasiyasıüçün
nəzəri, metodoloji və elmi üsul-
ların tətbiqinin stimullaşdırılması
üzrəixtisaslaşmışyeganəqlobal
qeyri-hökuməttəşkilatıdır.Qurum
həmçininmemarlar,tarixçilər,ar-
xeoloqlar, incəsənət tarixçiləri,
coğrafiyaşünaslar, antropoloq-
lar, mühəndislər və şəhərsalma
mütəxəssislərindən ibarət geniş
beynəlxalqşəbəkədir.

Azərbaycan Memarlar İttifaqı
İdarə Heyətinin sədri, professor
Elbay Qasımzadə çıxışında öl-
kəmizin tarix-mədəniyyət abi-
dələrinin beynəlxalq müstəvidə
təbliğatı məsələsinə diqqət çək-
di.Qeydetdiki,Prezident İlham
Əliyevinböyükdiqqətvəqayğısı
sayəsində ölkəmizdə tarixi abi-
dələrin tədqiqi, mühafizəsi və
bərpası, mədəniyyət nümunələ-
rinin beynəlxalq aləmdə təbliği
istiqamətindəböyükişlərgörülür.
Bütün bunlar isə Azərbaycanın
qlobaldünyayaözmaddivəmə-
nəvimədəniyyəti ilə birgə inteq-
rasiyasını təminedir.O,mədəni
irsinməruz qaldığımüxtəlif təbii
təsirlərin qarşısının alınmasının
vacibliyinidədiqqətəçatdırdı.

***
Forum günün ikinci yarısında

öz işini “İCOMOS və Azərbay-
canın dünya əhəmiyyətli mad-
di mədəni irsi”, “Azərbaycanda
abidələrinbərpasıvəkonserva-
siyası təcrübələri” və “Fövqəla-
də hallar zamanı mədəni irsin
qorunması”mövzularındapanel
müzakirələrlədavametdirdi.
İCOMOSAzərbaycanMilliKo-

mitəsinin icraçıdirektoruRəşad
Əliyevin moderatorluğu ilə ke-

çən “İCOMOSvəAzərbaycanın
dünya əhəmiyyətli maddi mə-
dəni irsi” mövzusunda paneldə
AzadCəfərli, ZeynəbGülÜnal,
İCOMOSAzərbaycanMilliKomi-
təsinin sədri  Sədaqət Budaqo-
va,UNESCOüzrə Azərbaycan
Milli Komissiyasının nümayən-
dəsi Eltay Aslanov, İçərişəhər
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
İdarəsinin aparat rəhbəri Riad
Qasımov çıxış etdilər. Çıxışlar-
da diqqətə çatdırıldı ki, hazırda
ölkəmizdə 82-si dünya, 2059-u
ölkəvə4167-siyerliəhəmiyyət-
liolmaqlaümumilikdə6000-dən
çox daşınmaz tarix-mədəniyyət
abidəsidövlətmühafizəsindədir.
Son illər ərzində ölkə ərazisin-
də aparılmışmonitorinqlər nəti-
cəsində əvvəlki siyahılara daxil
edilməyən 1400-dən çox tarix,
memarlıq və arxeoloji əlamət
daşıyan obyekt müəyyən edi-
lərək yeni aşkar olunmuş tarix-
mədəniyyətabidələrikimiqeydə
alınıb. Bildirildi ki, yaxın vaxt-
larda Abşeronun ən qədim və
hündür qalalarından olan, dün-
ya əhəmiyyətli tarixi abidə Bö-
yükMərdəkanqəsrininvəTuba
Şah məscidinin bərpasına baş-
lanılacaq. Artıq bərpa ilə bağlı
layihəsənədlərininhazırlanması

yekunlaşıb. Bərpa işləri Dövlət
Xidməti iləTürkƏməkdaşlıq və
KoordinasiyaAgentliyinin(TİKA)
birgə əməkdaşlığı çərçivəsində
həyatakeçiriləcək.
Həmçinin qeyd olundu ki, 30

illik işğaldövründəheçbirbey-
nəlxalq missiyanı işğal altında
saxladığıAzərbaycanərazilərinə
buraxmayan Ermənistan dün-
ya əhəmiyyətli tarix-mədəniyyət
abidələrimizədəmüdaxiləedib,
onların tarixini saxtalaşdırma-
ğa cəhd göstərib. Monitorinqlər
nəticəsində baxış keçirilən ta-
rix-mədəniyyət abidələri və ta-
rixi, memarlıq, arxeoloji əlamət
daşıyan obyektlərin əksəriyyəti
işğalçılar tərəfindən tamami-
lə dağıdılıb. Hazırda Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə iş-
ğaldan azad olunmuş əraziləri-
mizdəquruculuqişləridavamet-
dirilir.Yaxın vaxtlardaAğdamda
“İmarət” kompleksinin, Ağdam
Cümə məscidi və Qiyaslı məs-
cidinin bərpasına başlanılacaq.
Vurğulandı ki, azad olunmuş
ərazilərdəki dünya əhəmiyyətli,
həmçinindigərtarixvəmədəniy-
yət abidələrinin də qorunması,
təbliği, eləcə də UNESCO-nun
müvafiq siyahılarına salınması
üçünişlərhəyatakeçirilir.
“Azərbərpa”ElmiTədqiqatLa-

yihə İnstitutunun direktoru Tel-
man Kərimlinin moderatorluğu
iləkeçən“Azərbaycandaabidə-
lərin bərpa və konservasiyası
təcrübələri”vəDövlətXidmətinin
rəismüaviniAğacavidRamaza-
novunmoderatorluğundadavam
edən “Fövqəladə hallar zamanı
mədəni irsin qorunması” möv-
zularında panel müzakirələrdə
maraqlı fikir mübadiləsi aparıl-
dı.Forumunsonunda il ərzində
fəaliyyəti ilə seçilən gənc mə-
dəniirsəməkdaşlarınafəxrifər-
manlartəqdimolundu.

Lalə Azəri

əvvəli səh. 1-də
Vurğulandı ki, layihə Bakıda

başlanılsa da, regionlarda da
davam etdiriləcək: “Paytaxtda
bulayihəçərçivəsindəilkolaraq
X.Natəvanın heykəli təmizlə-
nir.Bildiyinizkimi,builgörkəmli
şairənin anadan olmasının 190
ili tamam olur. Bu münasibətlə
ölkə başçısı tərəfindənmüvafiq
sərəncam imzalanıb. Sərənca-
ma əsasən, il ərzində müxtəlif
tədbirlərhəyatakeçiriləcək”.
Sevda Məmmədəliyeva çıxışı-

nınsonundalayihədəiştirakedən
hərkəsəminnətdarlığınıbildirdi.
Azərbaycan Dövlət Rəssam-

lıqAkademiyasınınrektoru,Xalq
rəssamı, akademik Ömər Elda-
rovsöylədiki,Natəvanınheykəli
müəllifkimionunilkmonumental
əsəriolduğuüçünçoxdəyərlidir:
“Natəvanmənieləovsunladıki,
onun obrazını bütün zərifiyi ilə
daşahəkketməyəçalışdım”.
Azərbaycan Könüllü Təşkilat-

larıİttifaqınınsədriYusifVəliyev
bildirdiki,qurumunməqsədlərin-
dənbiridəölkəmizinmədəniirsi-
nin,tarixiabidələrininqorunması
və onun dünya gəncləri, Azər-
baycan könüllüləri arasındahər
zaman təbliğetməkdir: “Bugün
burada Mədəniyyət Nazirliyinin
“Təmiz heykəl” layihəsində işti-
rakedənAzərbaycankönüllüləri
birdahadediyimfikirlərəsadiqlik
nümayişetdirəcəklər”.

Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Siyasi idarəetmə fakültəsinin de-
kanı, professor Elçin Əhmədov
azadolunmuşərazilərimizdəabi-
dələrin bərpasının dövlət siya-
sətinin prioritet istiqamətlərindən
olduğunudedi:“Natəvanınheykə-
linəbaxdıqcamənsankiŞuşaya
səyahətedirəm.Bugünmənbir
şuşalı kimi qürur hissi keçirirəm.
Çünki Qarabağımız, mədəniyyət
paytaxtı Şuşamız artıq azaddır.
İndi həm şuşalı görkəmli şəxsiy-
yətlərimizin,həmdəŞuşauğrun-
da döyüşərək şəhidlik zirvəsinə
ucalanigidlərimizinruhuşaddır”.
Azərbaycan Rəssamlar İttifa-

qınınsədri,XalqrəssamıFərhad
Xəlilov bildirdi ki, bu abidələrin
təmizlənməsinəpeşəkarqurum-

lar tərəfindən mütəmadi olaraq
nəzarət edilməlidir. Beynəlxalq
Abidələr və Tarixi Yerlər Günü
münasibətilətədbiriştirakçılarını
təbrik edən F.Xəlilov Natəvanın
abidəsininmüəllifiÖmərEldaro-
vatəşəkkürünübildirdi.
TarixçiFuadAxundovheykəl-

lərinyaradılmasındamemarların
rolundan danışdı. Qeyd etdi ki,
bu il Azərbaycanda qoyulan ilk
heykəlin100illiyiqeydediləcək:
“BuabidəMirzəƏləkbərSabirin
ilk heykəlidir.Abidə heykəltəraş
Yakov İosifoviç Keylixis tərəfin-
dənqoyulub.Həminheykəl ha-
zırdaBalaxanıdadır.1958-ciildə
köhnəheykəlinyerinəCəlalQar-
yağdı bugünkü abidəni ucaldıb.
Sabirin bəlkə heykəldən də gö-

zəl postamenti var idi. 1958-ci
ildəheykəldəyişiləndəvəBala-
xanıya köçürüləndə onu adi bir
tumbayaqoyublar”.
AMEA Milli Azərbaycan Tari-

xi Muzeyinin Elmi ekspozisiya
və sərgilərin təşkili şöbəsinin
müdiri, tarix üzrə fəlsəfə dokto-
ru Səbuhi Əhmədov Natəvanın
Azərbaycan tarixindəki mövqe-
yindən, mədəniyyət sahəsində
gördüyüişlərdəndanışdı.
Çıxışlardansonra“BakıAbad-

lıqXidməti”MMC-ninəməkdaş-
ları və könüllülərin iştirakı ilə
Natəvanın heykəli təmizləndi.
Heykəlin təmizlənməsinə digər
tədbiriştirakçılarıdaqoşuldular.
“Təmizheykəl”layihəsindəNa-

təvanın (Məhəmməd Əmin Rə-
sulzadəküçəsiiləƏzizƏliyevkü-
çəsinin kəsişməsi, “Azərbaycan”
kinoteatrının qarşısı) heykəli ilə
yanaşıNizamiGəncəvininabidə-
si(Səbailrayonu,dahişairinadı-
nı daşıyanƏdəbiyyatMuzeyinin
önü),MirzəƏləkbərSabir (İstiq-
laliyyətküçəsi,Sabirbağı),Yusuf
Məmmədəliyev (İstiqlaliyyət kü-
çəsi), “İstiqlal” abidəsi (İstiqlaliy-
yətküçəsi),HacıZeynalabdinTa-
ğıyev (Səbail rayonu, İçərişəhər
metrosu)vəMirzəFətəliAxund-
zadənin(Axundovbağı)dəhey-
kəlləritəmizləndi.Abidələrinönü-
nə tədbir iştirakçıları tərəfindən
güldəstələridüzüldü.

Nu rəd din Məm məd li

Təmizlənən heykəllər – tarixi irsə qayğı
Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günündə nəcib bir aksiyaya start verildi

Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər 
Gününə həsr olunmuş forum

Mədəniyyət naziri Britaniya Parlamenti 
Lordlar Palatasının üzvləri ilə görüşüb

Mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov ap re lin 19-da 
öl kə miz də sə fər də 
olan Bri ta ni ya Par-

la men ti Lord lar Pa la ta sı nın 
üz vü Lord Mal kolm Br yus, Lord 
Do nald Hen key və Oks ford 
Uni ver si te ti nin müəl li mi dok tor 
Cu lian Faut less  ilə gö rü şüb.

Görüş zamanı ölkəmizlə Bri-
taniya arasındamədəniyyət sa-
həsində əlaqələrin perspektiv-
ləri, həyata keçirilən beynəlxalq
layihələr və Qarabağda bərpa
işləri, Azərbaycanın dağıdılmış
memarlıqabidələrivəmüsəlman
ziyarətgahlarının bərpası istiqa-
mətindəquruculuq işləribarədə
söhbətaparılıb.

Abidələrin qorunması və
bərpası sahəsində beynəl-
xalq əməkdaşlıq istiqamətində

UNESCO-nun Dünya İrs Mər-
kəzininməşvərətçi orqanı olan,
100-dən çox milli komitəni, 30-

dəkbeynəlxalqelmikomitənivə
12minəyaxınfərdiüzvüözündə
birləşdirən dünyamiqyaslı qey-
ri-hökuməttəşkilatıİCOMOS-un
roluxüsusivurğulanıb.
Nazir Anar Kərimov Britaniya

hökuməti ilə ölkəmiz arasında
humanitarvəmədəniyyətsahə-
sindəəməkdaşlığın inkişafetdi-
yinivurğulayıb.
Britaniya Lordlar Palatasının

üzvləriölkəmizəsəfərindənşad
olduqlarını və Böyük Britaniya-
Azərbaycanəlaqələrininbundan
sonradayüksələnxəttüzrəda-
vam edəcəyinə əminliklərini bil-
diriblər.
Söhbət zamanı qarşılıqlı ma-

raqdoğurandigərməsələlərət-
rafındafikirmübadiləsiaparılıb.
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Mədəniyyət naziri 

Anar Kərimov apre-
lin 15-də Xaçmazda 
vətəndaşlarla 

görüşdən sonra rayonda 
mədəniyyət müəssisələrinin 
fəaliyyəti ilə tanış olub.

Na zir Xaç maz Ta rix-Di yar-
şünaslıq Muzeyinə və Xaçmaz
Dövlət Rəsm Qalereyasına ba
xış keçirib. Məlumat verilib ki,
2013cüildənyenibinadafəaliy
yət göstərən TarixDiyarşünas

lıqMuzeyinin binası öz arxitek
turası ilə ölkəmizin memarlıq
mənzərəsində fərqlənir. Muzey
binasının şəhərdəki “Şəxsiyyət
lər parkı” ərazisində yerləşməsi
“muzeyiçindəmuzey”mənzərə
si yaratmaqla ziyarətçilərin diq
qətinicəlbedir.
2007ci ildə fəaliyyətə baş

layan Dövlət Rəsm Qalereyası
isə 2014cü ildə yeni binasında
qərar tutub. Ümumilikdə 1050
kvadratmetrsahəsiolanqalere
yanın ekspozisiya zalında 100
dən çox təsviri sənət nümunəsi
sərgilənir.
Anar Kərimov Xaçmaz rayon

MərkəzləşdirilmişKitabxanaSis
teminin (MKS) Mərkəzi Kitab
xanasına da baş çəkib. Qeyd
olunubki,MKSnin560minnüs
xədənçoxkitabfonduvar.

Xaçmaz şəhər uşaq musi
qi və incəsənət məktəblərinin
fəaliyyəti ilətanışlıqzamanına
zirə məlumat verilib ki, 2021ci
ildə əsaslı təmir olunan musiqi
məktəbində 435 şagird təhsil
alır. Onların təlimtərbiyəsi ilə
104müəllimməşğul olur. Uşaq

incəsənət məktəbində musiqi,
xoreoqrafiya və rəssamlıq şö
bələri fəaliyyət göstərir. Burada
fortepiano, xanəndəlik, skripka,
tar, qarmon, nağara, kamança,
klarnet, rəssamlıq, xoreoqrafiya
fənləritədrisolunur.
Nazir hər iki təhsil ocağında

tədrisinmüasir tələblərsəviyyə
sindəqurulmasıiləbağlıtapşırıq
vətövsiyələriniverib.
HeydərƏliyev adına Xaçmaz

rayon Mədəniyyət Mərkəzinə
gələnAnarKərimovburadaya
radılanşəraitlətanışolub.Bildi
rilibki,ümumisahəsi1014kvad
ratmetrolanüçmərtəbəlimərkəz
15otaqvə350yerlikzaldaniba
rətdir.
Səfər zamanı dini abidə və

Dəmiryol vağzalının tarixi bi
nasına da baxış keçirilib. Qeyd

olunub ki,XIXəsrin sonu–XX
əsrin əvvəllərində inşa olunan
bina yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsikimidövlətqeydiyyatına
alınıb.
Xaçmaz rayonHeydərƏliyev

Mərkəzinə gələn nazirə müəs
sisənin fəaliyyəti barədə ətrafı

məlumatverilib.Qeydolunubki,
2005ci ildə muzey kimi fəaliy
yətə başlayan mərkəz 2016cı
ildənmüasirvəqədimŞərqme
marlığı üslubunda tikilmiş yeni
binada fəaliyyətini davam etdi
rir. Hazırda mərkəzin fondunda
700dənartıqeksponatvar.
Nazir Heydər Əliyev Mərkə

zində Xaçmaz, Quba, Qusar,
ŞabranvəSiyəzənrayonlarında
fəaliyyət göstərən mədəniyyət
işçiləri ilə görüş keçirib. Görüş
də mədəniyyət nazirinin birinci
müavini Elnur Əliyev və nazirli
yinməsuləməkdaşlarıdaiştirak
ediblər.
AnarKərimovbildirib ki,Xaç

mazrayonunasəfərininməqsə
di vətəndaşların müraciətlərini
dinləməklə yanaşı, mədəniyyət
müəssisələrinin fəaliyyəti ilə ta

nış olmaq, mövcud imkanları
müəyyənləşdirmək, mədəniyyət
və incəsənət sahəsində fəaliy
yət göstərən şəxsləri nazirliyin
prioritetləri və qarşıya qoyu
lan məqsədləri barədə yerində
məlumatlandırmaqdır. Başlıca
vəzifə həm də yerlərdə çalı

şan insanları nazirlik tərəfindən
aparılanislahatlarabirbaşacəlb
edərək mədəniyyət sahəsinin
dayanıqlı inkişafına töhfə ver
məkdir.
Görüş zamanı regionun mə

dəniyyət müəssisələrində möv
cudolanproblemlərdənsözaçı
lıb, onların həlli yolları ilə bağlı
təklifər dinlənilib.AnarKərimov
bölgələrdə sahənin rəqəmsal
laşdırılmasıiləbağlı işlərinapa
rılmasının, mədəniyyət işçiləri
arasında peşəkarlıq səviyyəsi
nin, təşəbbüskarlığın artırılma
sınınvacibliyinidiqqətəçatdırıb.
Nazirçıxışınınsonundaprob

lemlərin aradan qaldırılması,
müəssisələrin daha səmərəli
fəaliyyətinin təşkili ilə bağlımü
vafiqtapşırıqvətövsiyələrinive
rib.

Vətəndaşların növbəti qəbulu 
Xaçmazda keçirilib

Pre zi dent İl ham Əli ye vin tap şı rı ğı na uy ğun ola raq, mər kə zi 
ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı nın və di gər ida rəet mə qu rum la rı nın 
rəh bər lə ri tə rə fin dən böl gə lər də və tən daş la rın qə bu lu ke çi ri lir, 
on la rın müx tə lif mə sə lə lər lə bağ lı mü ra ciət lə ri nin həl li ilə əla-
qə dar mü va fiq ad dım lar atı lır.

2022ci ilin aprel ayı üzrə şəhər və rayonlarda vətəndaşların
qəbulucədvəlinəəsasən,AzərbaycanRespublikasınınmədəniy
yətnaziriAnarKərimovaprelin15dəXaçmazşəhərindəXaçmaz
vəŞabranrayonlarınınsakinləriiləgörüşüb.
Qəbuldan öncə mədəniyyət naziriAnar Kərimov və Xaçmaz

RayonİcraHakimiyyətininbaşçısıElnurRzayevümummillilider
Heydər Əliyevin Xaçmaz şəhərindəki abidəsini ziyarət edərək
önünətərçiçəklərqoyublar.
XaçmazTarixDiyarşünaslıqMuzeyindəkeçirilənqəbuldamə

dəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyevvənazirliyinməsul
əməkdaşlarıdaiştirakediblər.
QəbuldanazirAnarKərimovXaçmazvəŞabranrayonlarısa

kinlərininmüraciətlərini,ayrıayrıməsələlərədairxahişvətəklif
lərinidinləyib.Vətəndaşlarınmüraciətləriəsasənəməyinqiymət
ləndirilməsi, işlətəminolunma,işyerinindəyişdirilməsivədigər
məsələlərləbağlıolub.
Nazir müraciətlərdə qaldırılan məsələlərin operativ şəkildə

araşdırılmasıvəqanunvericiliyəuyğunhəlliiləbağlımüvafiqtap
şırıqlarverib.

Gürcüstan nümayəndə heyəti 
Gəncəyə səfər edib

Gür cüs ta nın mə də niy yət xa dim lə ri, eko loq, tür ko loq və 
blo ger lər dən iba rət nü ma yən də he yə ti nin öl kə mi zə sə fə ri 
haq qın da xə bər ver miş dik. Azər bay ca nın Gür cüs tan da kı Sə-
fir li yi nin təş ki lat çı lı ğı və SO CAR-ın Gür cüs tan nü ma yən də li yi nin 
dəs tə yi ilə ger çək lə şən sə fər öl kə mi zin iş ğal dan azad edil miş 
əra zi lə ri ilə ta nış lıq məq sə di da şı yır.

NümayəndəheyətiFüzuli,Cəbrayıl,ŞuşavəAğdamşəhərləri
nəsəfəredərək30illikişğalzamanıermənilərtərəfindəntörədi
lənvandalizmlətanışolublar.
DahasonraGəncəşəhərinəsəfəredəngürcüqonaqlarİkinci

QarabağmüharibəsizamanıErmənistansilahlıqüvvələrininGən
cəni raket atəşinə tutması nəticəsində dağılan əraziyə baş çə
kiblər.QonaqlarıGəncəŞəhərİcraHakimiyyətininbaşçısıNiyazi
Bayramov,millət vəkilləriPərvinKərimzadə vəMüşfiqCəfərov,
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisiVasifCənnətovqar
şılayıblar.

NiyaziBayramovErmənistanınGəncəşəhərindətörətdiyiterror
barədəqonaqlaraətrafıməlumatverib.Bildirilibki,Gəncəşəhə
rininardıcılrakethücumlarınaməruzqalmasınəticəsindəarala
rındaqadınvəuşaqlardaolmaqla26mülkişəxshəlakolub,130
dançoxdincsakinisəyaralanıb.QonaqlarErmənistanıntörətdiyi
müharibəcinayətlərininağırnəticələriiləyerindətanışolub,həlak
olanmülkişəxslərinxatirəsinəehtiraməlamətiolaraqəraziyətər
çiçəklərdüzüblər.
GəncəDövlət DramTeatrına gələn nümayəndə heyəti sənət

ocağınınyeniistifadəyəverilənbinasıvəGəncəTeatrMuzeyin
dəsərgilənəneksponatlarlatanışolublar.Sonragürcüstanlıifaçı
larGəncəninmədəniyyətxadimləriiləbirlikdəteatrınsəhnəsində
konsert proqramı ilə çıxışediblər.Konsert zamanıGürcüstanın
xalqmahnıvərəqsləriiləyanaşı,qonaqlartərəfindənAzərbaycan
xalqmahnısı“Sarıgəlin”vəbəstəkarQəmbərHüseynlinin“Cücə
lərim”mahnısıifaolunub.NizamiGəncəvininsözlərinəyazılmış
romanslar,xariciölkəbəstəkarlarınınəsərlərisəsləndirilib.
GürcüifaçılarıXalqartistləriFərhadBədəlbəyli,SiyavuşKərimi,

MuradAdıgözəlzadə,ƏməkdarmüəllimNaibəŞahməmmədova
müşayiət ediblər. Qonaqmusiqiçilərə gəncəli sənətçilər – Xalq
artistiSevinc İbrahimova,ZenfiraZeynalova,KəmaləTağızadə,
ƏməkdarmədəniyyətişçisiMehparəCəfərovadaqoşulub.Azər
baycanvəgürcüdillərindəmahnılarsəslənib.

Bülbülün Memorial Muzeyində 
“Şuşa İli” konserti 

“Şu şa İli” mü na si bə ti lə öl kə mi zin mə də niy yət ocaq la rın da müx-
tə lif səp ki li təd bir lər, kon sert lər təş kil edi lir, 270 yaş lı şə hə ri mi zin 
ta ri xi-mə də ni zən gin lik lə ri, əs ra rən giz tə biəti tə rən nüm olu nur.

Aprelin 15də Bülbülün Bakıdakı memorial muzeyində təşkil
olunan konsert də “Şuşa İli”nin musiqili tədbirlərindən biri kimi
yaddaşlara yazılıb. Konsert Azərbaycan Milli Konservatoriyası
(AMK) tərkibində fəaliyyət göstərən İncəsənət Gimnaziyasının
birgətəşkilatçılığıiləgerçəkləşib.
Muzeyin direktoru Fərqanə Cabbarova qonaqları salamlayıb,

müzəfərAzərbaycanOrdusununşanlıQələbəsindən,dövlətbaş
çısınınsərəncamıilə2022ciilinölkəmizdə“Şuşaİli”elanedilmə
sininəhəmiyyətindəndanışıb.
Sonra İncəsənət Gimnaziyası şagirdlərinin ifasındaAzərbay

canbəstəkarlarınınəsərlərisəsləndirilib.

əvvəli səh. 1-də
Nazir müavini qeyd etdi ki,

Azərbaycan bəstəkarlıq mək
təbinin böyük nümayəndəsi,
simfonikmuğamjanrınınbanisi
Fikrət Əmirovun zəngin yara
dıcılığı var: “Qüdrətli sənətkar
mədəni sərvətlər xəzinəmizə
misilsiztöhfələrbəxşedib.Fik
rət Əmirovun “Şur”, “Kürd ov
şarı”, “Gülüstan BayatıŞiraz”
simfonik muğamları, “Nizami”
simfoniyası, “Sevil” operası,
“Min bir gecə” baleti, doğma
Vətəni tərənnüm edən “Azər
baycan kapriççiosu”, “Azər
baycan süitası”, “Azərbaycan
qravürləri” və digər əsərləri
bəstəkarın musiqi irsinin qiy
mətli səhifələrindəndir. Onun
əsərləri dünyanın bir çox öl
kələrinin konsert salonlarında
səslənib,teatrsəhnələrindəta
maşayaqoyulub”.
Vurğulandı ki, bəstəkarın 100

illiyinin UNESCOnun yubiley
proqramınadaxiledilməsiAzər
baycanmusiqisinə,Azərbaycan
bəstəkarlıq məktəbinə, Fikrət
Əmirov sənətinə beynəlxalq
miqyasdaverilənyüksəkqiymə
tin təzahürüdür: “Fikrət Əmirov
musiqisi dərin köklərə, milli zə
minəbağlıdır.O,şuşalıməşhur
muğam bilicisi, görkəmli tarzən

Məşədi Cəmil Əmirovun ailə
sində,zənginmusiqi,sənətmü
hitində böyüyüb. Xalq musiqisi
uşaqlıqdanonunqanına,canına
hopub.BunagörədəFikrətƏmi
rovunyaradıcılığıQarabağınqə
dim və zənginmusiqimədəniy
yətindənqaynaqlanır”.
Sevda Məmmədəliyeva onu

da diqqətə çatdırdı ki, yubiley

ilində Mədəniyyət Nazirliyinin
təşkilatçılığı vədəstəyi iləbəs
təkarın fortepiano əsərlərindən
ibarət musiqi albomu işıq üzü
görüb: “Albomda ilk dəfə ola
raq Fikrət Əmirovun fortepiano
üçün yaratdığı bütün əsərlər
yer alıb. Əsərlərin ifaçısı Xalq
artisti, tanınmış pianoçu Yega
nəAxundovadır. Xarici və yerli

auditoriyayaünvanlananalbom
Azərbaycan mədəniyyətinin,
FikrətƏmirovmusiqisinin təbli
ğinətöhfədir”.
Sonra konsert proqramı baş

landı. Konsertdə Üzeyir Hacı
bəyli adına Azərbaycan Döv
lət Simfonik Orkestri (dirijor
– Əməkdar artist Fuad İbrahi
mov) Fikrət Əmirovun əsərləri
ni ifa etdi. İlk olaraq bəstəkarın
“Min bir gecə” baletindən fraq
mentsəsləndirildi.
Səhnəyə dəvət alan Xalq ar

tisti Yeganə Axundova  Fikrət
Əmirovun (Elmira Nəzirova ilə
birgə) “Fortepiano və orkestr
üçün ərəb mövzuları əsasında
konsert”ini böyük məharətlə ifa
etdi.Orkestrbəstəkarınecazkar
“Kürdovşarı”simfonikmuğamını
səsləndirdi.
YubileykonsertinəFikrətƏmi

rovun möhtəşəm “Azərbaycan
kapriççiosu” ilə yekun vuruldu.
Bütünifalaralqışlarlaqarşılandı.

Nurəddin Məmmədli

Mədəniyyət sahəsinin 
dayanıqlı inkişafını təmin etmək

Otuzillik işğaldan sonra 
dirçələn torpaq

Gürcüstanlı qonaqlar Cəbrayıl, Füzuli, 
Şuşa və Ağdamda olublar 

Gür cüs tan dan gə lən 
he yət ap re lin 15-də 
iş ğal dan azad edi lən 
Cəb ra yıl və Fü zu li 

ra yon la rın da olub lar. Qo-
naq lar əv vəl cə Cəb ra yıl 
ra yo nu əra zi sin də mi na lar-
dan tə miz lən mə pro se si ni 
iz lə yib lər. 

Füzulirayonunagələnqonaq
larMerdinlikəndiərazisindəyer
ləşən məscidə baxış keçiriblər.
Bildirilibki,digəryaşayışyerləri
kimi,Merdinlikəndidəişğalza
manı yerlə yeksan edilib, məs
cidlər isə tövləkimi istifadəolu
naraqtəhqirəməruzqalıb.
Nümayəndə heyəti Füzuli

Beynəlxalq Hava Limanı ilə də
tanış olub. Bildirilib ki, 2021ci
ildəcəmidoqquzayərzində in
şaolunanhava limanıxariciöl
kələrdən təyyarələr qəbul edir.
Bundan başqa, işğaldan azad
olunan Zəngilanda da hava li
manıinşaolunur.

Füzuli şəhərinin xarabalığı
gürcüstanlı qonaqlarda erməni
işğalının nəticələri barədə real
təsəvvüryaradıb.
Gürcüstan nümayəndə heyə

ti aprelin 16da Şuşa şəhərinə
səfər edib. Azərbaycan Res
publikası Prezidentinin Şuşa
rayonundaxüsusinümayəndəsi
Aydın Kərimov qonaqları qarşı
layaraq onlara şəhərdə görülən
işlər barədəməlumat verib.Bil
dirib ki, otuz ilə yaxın sürən iş
ğaldan sonra Şuşada şəhərin
tarixisimasının,mədəniyyətabi
dələrininbərpasınabaşlanılıb.
Şuşa şəhər qala divarları ilə

tanış olannümayəndəheyətinə
Şuşa şəhərinin tarixi, qala di
varlarının tikilməsi barədə mə
lumat verilib.Gürcüstanlı opera
müğənnisi İamzeJakeliqaladi
varları qarşısında Elza İbrahi
movanın “Ey Vətən” mahnısını
oxuyub.
Qonaqlar Xurşidbanu Natə

vanın evi və Xan qızı bulağı

olanərazi ilə tanışolub,Azər
baycanın tanınmış şəxsiyyət
ləri Natəvan, Bülbül və Üzeyir
Hacıbəylinin güllələnmiş hey
kəlləri olan mərkəzi meydana
gəliblər.
Qonaqlar Bülbülün Şuşada

1982ci ildə açılan, 1992ci ildə
şəhərin işğalı zamanı erməni
vandalizminə məruz qalan, Şu
şaazadedildikdənsonrabərpa
olunan və 2021ci ildə yenidən
qapılarını ziyarətçilərə açanev
muzeyiilədətanışolublar.Məş
hur vokalçının ocağında gürcü
müğənni İamze Jakeli Polad
Bülbüloğlunun “Gəl, ey səhər”
mahnısınıifaedib.
Nümayəndə heyəti Molla Pə

nah Vaqifin muzeyməqbərəsi

ilədətanışolub,Cıdırdüzündən
açılan əsrarəngiz mənzərəni
seyrediblər.
Gürcüstanlı qonaqlar işğal

dan azad olunmuş Ağdam şə
hərinə də səfər edərək burada
ermənilərin törətdikləri vəhşilik
lərin izləri ilə tanışolublar. İma
rət kompleksinə, Ağdam Cümə
məscidinə,Dramteatrınınqalıq
larınabaxışkeçirilib.
Qarabağiqtisadirayonunada

xil olan işğaldan azad edilmiş
ərazilərdəAzərbaycanRespubli
kasıPrezidentininxüsusinüma
yəndəliyinin qərargahına gələn
qonaqlaraAğdamşəhərininBaş
planı, burada həyata keçirilən
bərpaquruculuqişləribarədədə
məlumatverilib.

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin 
böyük nümayəndəsi

Filarmoniyada Fikrət Əmirovun 100 illiyi münasibətilə konsert
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18 ap rel dün ya da Abi də lər və Ta ri xi Yer lər Gü nü ki mi qeyd olu nur. 
Əla mət dar gün Ta ri xi Yer lər və Abi də lə rin Mü ha fi zə si Şu ra sı nın 
(İCO MOS) tək li fi üz rə 1983-cü il də UNES CO tə rə fin dən tə sis edi lib. 
Bu mü na si bət lə böl gə lər də fəaliy yət gös tə rən mə də niy yət müəs-
si sə lə rin də müx tə lif təd bir lər ke çi ri lib.

Ağstafa Regional Mədəniyyət
İdarəsinin (RMİ) təşkilatçılığı ilə
Tovuzda yerləşən Göytəpə qə
dim yaşayış məskəninə ekskur
siya təşkil edilib. İdarənin rəisi
Nurəddin Mehdiyev çıxışında
Göytəpə yaşayış yerinin tarixi
əhəmiyyətindən danışıb. Qeyd
edib ki, abidənin dəqiq tarixinin
müəyyənolunmasıüçünüstqat
dan götürülən kömür qalıqları
üzərindəFransanınMilliAraşdır
malarMərkəzindəanalizaparılıb.
Analizinnəticəsinəəsasən,Göy
təpə yaşayış məskəninin bizim
eradan əvvəl VIminilliyə aid ol
duğumüəyyənedilib.Buonude
məyəəsasverirki,ərazinin8min
illikşəhərmədəniyyətitarixivar.
Tovuz rayon TarixDiyarşünas

lıq Muzeyində keçirilən “Tarixi
abidələrkeçmişdəngələcəyəkör
püdür”adlıtədbirdəçıxışedənlər
əlamətdargününtarixivəməqsə
dihaqqındaməlumatveriblər.
Qazax Dövlət Rəsm Qalere

yasında “Abidələrimiz” başlığı
altındarəsmsərgisitəşkiledilib.
Sərgidədərnəyin fəalüzvlərinin
respublikamızın müxtəlif bölgə

lərindəki abidələri əks etdirən
rəsmlərinümayişolunub.

***
SabirabadRMİnin rəisiFərid

Qurbanzadə və idarənin əmək
daşları tərəfindən Sabirabad
rayonQalaqayınkəndininərazi
sindəyerləşən1657ci ildə tikil
miş tarixi abidə olanQalaqayın
kəndməscidiziyarətedilib.
Mədəniyyət könüllülərinin iş

tirakı ilə Sabirabad şəhərində
yerləşənXIXəsrabidəsiolanha
mambinası ziyarət olunub.Mə
dəniİrsinQorunması,İnkişafıvə
Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin
Sabirabadrayonuüzrəəməkdaşı
İntiqamAğamalıyevtikilinintarixi
və özünəməxsus xüsusiyyətləri
haqqındaətrafıməlumatverib.

***
Lənkəran RMİ Lerik rayon

HeydərƏliyevMərkəzivərayon
TəhsilŞöbəsininbirgətəşkilatçı
lığıilə“Şuşaabidələri”adlıtarix
dərsi keçirilib.Dərsdəmədəniy
yət paytaxtımız olan Şuşa və
onunabidələribarədəətrafımə
lumatverilib.

***
İsmayıllı RMİ və Mədəniyyət

Nazirliyi yanında Mədəni İrsin
Qorunması, İnkişafı və Bərpa
sı üzrə Dövlət Xidməti Qəbələ
Regional İdarəsinin birgə təş

kilatçılığı ilə BeynəlxalqAbidə
lərvəTarixiYerlərGününəhəsr
olunan tədbir keçirilib. İsmayıllı
rayonHeydərƏliyevMərkəzin
də gerçəkləşən tədbirdə idarə
nin rəisi Elçin Nəcəfov, Dövlət
XidmətiQəbələRegionalİdarə
sininrəisiTərxanTahirlivəida
rənin əməkdaşı Samir Zülfiyev
çıxışediblər.

***
Xaçmaz RMİ Quba rayon

MKSnin Mərkəzi Kitabxanası
nınOxucularaxidmətşöbəsinin
əməkdaşlarıvəfəaloxuculartə
rəfindən Quba şəhərində yerlə
şənXIXəsrinmemarlıqabidələri
olanCüməvəHacıCəfərməs
cidlərinəvəHündürgünbəzliha
mamaekskursiyatəşkilolunub.

***
SumqayıtRMİSumqayıtınTa

rixiMuzeyində əlamətdar günlə
bağlıkeçirilən tədbirdəmuzeyin
direktoruAygün Zülfüqarlı çıxış
edib.

***

Şəmkir RMİ Şəmkir rayon
MKSnin əməkdaşları rayonda
yerləşən Alman Lüteran kilsəsi
vəTarixDiyarşünaslıqMuzeyinə
ekskursiyaediblər.

***

Masallı RMİ Masallı rayon
Mərkəzi Kitabxanasının əmək
daşları Masallı TarixDiyarşü
naslıq Muzeyinə ekskursiya
ediblər.
RMİnin əhatə etdiyi Yardımlı

TarixDiyarşünaslıq Muzeyində
keçiriləntədbirdəmuzeyinəmək

daşıAnarBaloğlanlının“Abidələr
tarixinyaddaşında”adlıməruzəsi
dinlənilib.MuzeyinelmiişçisiƏli
səfa Əhmədov da öz çıxışında
abidələrin qorunub saxlanılma
sı qaydaları haqqında danışıb.
Yardımlı rayonMərkəziKitabxa

nasında“BeynəlxalqAbidələrvə
TarixiYerlərGünü”adlısərgitəş
kiledilib.

***
BiləsuvarRMİBiləsuvarTarix

Diyarşünaslıq Muzeyinin əmək

daşları tərəfindən N.Gəncəvi
adınaşəhər1saylıtamortamək
təbinbir qrupşagirdinə rayonda
yerləşənÇölAğdamşəhərciyinə
və memarlıq abidəsi olan Şəh
riyar qalasına ekskursiya təşkil
edilib.

***

Ağdaş RMİ Zərdab Rayon
TarixDiyarşünaslıq Muzeyi
nin təşkilatçılığı ilə rayonun
Hüseynxanlı kənd ümumi orta
məktəbində “Tariximizi tanıyaq
və tanıdaq” adlı maarifəndirici
tədbirtəşkilolunub.Muzeyindi

rektoruŞahnazMustafayevabu
gün hər birAzərbaycan vətən
daşınınvəzifələrindənbirinində
tarixiabidələriqorumaqvəgənc
nəsillərətəbliğetməkolduğunu
bildirib.

***
Xəbər verdiyimiz kimi, Bey

nəlxalqAbidələrvəTarixiYerlər
GünümünasibətiləMədəniyyət
Nazirliyi, “BakıAbadlıq Xidmə
ti”MMCvəAzərbaycanGənclər
Fondununbirgətəşkilatçılığıilə
“Təmiz heykəl” adlı layihə hə
yata keçirilib. Gəncə RMİnin
tabeliyindəkiMirCəlalPaşaye
vin EvMuzeyinin kollektivi də
bu layihəyəqoşulub.Gəncənin
Nizami prospektində yerləşən
bağdadahişairinheykəlitəmiz
lənib,ətrafıabadlaşdırılıb.Hey
kəlinqarşısınaçiçəklərəkilib.
GəncəşəhərMKSnin4saylı

kitabxana filialı “Gəncənin tari
xi abidələri” başlıqlı sərgi təşkil
edib.

***

Ağcabədi RMİ Ağdam rayon
Mədəniyyət Mərkəzinin tabe
liyində fəaliyyət göstərən Şıx
babalı kənd klubunda keçirilən
tədbirdə klubun müdiri İlhamiz
Əliyev və digər qonaqlar çıxış
ediblər.

“İrəvan quberniyasının tarixi” 
kitabının təqdimatı keçirilib

Ap re lin 18-də Cə fər Cab bar lı adı na Res pub li ka Gənc lər Ki-
tab xa na sın da Qey ri-Hö ku mət Təş ki lat la rı na Döv lət Dəs tə yi 
Agent li yi və “Gənc Mu si qi çi lə rə Dəs tək” İc ti mai Bir li yi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə AMEA-nın Elm Ta ri xi İns ti tu tu nun (ETİ) şö bə 
mü di ri, do sent Zi yad Əm ra ho vun “İrə van qu ber ni ya sı nın ta ri xi 
(1850-1917-ci il lər)” ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ri lib. 

KitabdaAzər
baycan tarix
şü nas l ı ğ ın da
ilk dəfə olaraq
dövrün rusdilli
mənbələri əsa
sında erməni
lərin quberniya
iləbağlıiddiala
rının üzərindən
xətt çəkilib,
1917ci ilədək

quberniyanınəsasşəhərvəqəzalarındabölgəninköklüsakinləri
olanAzərbaycantürklərininhakimetnosolduğusübutayetirilib.
Təqdimatmərasimindətanınmışelmxadimləriiştirakediblər.
TədbirigirişsözüiləaçankitabxananındirektoruAslanCəfərov

“İrəvanquberniyasınıntarixi(18501917ciillər)”kitabınınərazilə
rimizincoğrafimövqeyimövzusundayazılandəyərlimonoqrafiya
olduğunu, ciddi bir əməyin, gərgin elmi tədqiqatların sayəsində
ərsəyəgəldiyiniqeydedib.
Tarixelmləridoktoru,professorSolmazRüstəmovaTohidiçıxışın

daİrəvanquberniyasınınümumiçəkişmələrfonundauzunillərər
zindəmübahisəliəraziolmasındansözaçaraq,bumövzununbelə
dəqiqliklə,hərtərəfitədqiqedilməsinəehtiyacınolduğunubildirib.
BDUnundosenti,kitabınrəyçisiSevincQasımovaOsmanlıar

xivindəolansənədlərəsasındayazılanmonoqrafiyanıtarixşünas
lıqelmiüçündəyərliəsəradlandırıb.
Tarix üzrə fəlsəfə doktorları Tahir Şahbazov, Fərhad Cabbarov,

AMEAETİninşöbəmüdiriElvinTalışinskikitabdavaxtiləİrəvanqu
berniyasınınidarəvəmüəssisələrində,şəhərdumalarında,məhkəmə
orqanlarındaçalışmış,qəza,şəhər,ibtidaiməktəblərində,progimnazi
yavəgimnaziyalarında,İrəvanMüəllimlərSeminariyasındatəhsilal
mışvəişləmişsoydaşlarımız,eləcədəquberniyanıntariximemarlıq
abidələri,iqtisadihəyatıhaqqındaməlumatlarınyeraldığınıvəbütün
bunlarınkitabıntarixiəhəmiyyətiniartırdığınıvurğulayıblar.
Təqdimatiştirakçılarıkitabınxaricidillərətərcüməolunmasıvə

dahagenişoxucukütləsiarasındatəbliğolunmasınınzəruriliyini
qeydediblər.
ZiyadƏmrahov“İrəvanquberniyasınıntarixi(18501917ciillər)”

kitabınıüçilərzindəyazıbərsəyəgətirməsihaqqındadanışıb,tez
likləkitabınikincihissəsiüzərindəişlərəbaşlayacağınıdeyib.
Sondamüəlliftədbirintəşkiliüçünkitabxanayatəşəkkürünübil

diribvəkitabınbirneçənüsxəsinikitabxanayahədiyyəedib.

“Keşikçidağ” qoruğu elmi seminar təşkil edib
“Ke şik çi dağ” Döv lət Ta rix-Mə də niy yət Qo ru ğu tə rə fin dən 
Ağs ta fa ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də alim lə rin və di gər 
qo naq la rın iş ti ra kı ilə el mi se mi nar ke çi ri lib. 

QoruğundirektoruMusaMursaquliyevBeynəlxalqAbidələrvə
TarixiYerlərGünününəhəmiyyətindənbəhsedib.
QoruqərazisindəuzunmüddətelmitədqiqatişləriaparmışBakı

DövlətUniversitetinin (BDU)dosenti, sənətşünaslıqüzrəelmlər
doktoruİmaşHacıyevdivarboyakarlığınınnümunəsiolanfreska
larıntədqiqivəqorunmasındandanışıb.
BDUnun professorları Hüseyn Xəlilov və Valeh Nəsibov da

Ağstafaərazisindəkimemarlıq,dini,tarixiabidələrdənsözaçıblar.
ƏməkdarmüəllimİndiraSəmədova,AğstafaDövlətRəsmQa

lereyasınındirektoruGülgünKərimovvəbaşqalarıçıxışedərək
abidələrhaqqındaməlumatlarıngəncnəsləçatdırılması,qorun
masısahəsindəgörülənişlərdəndanışıblar.

Tarixi abidələr keçmişdən gələcəyə körpüdür

Bəşəriyyəti incəsənətsiz təsəvvür etmək çətindir
Böl gə lər də 15 ap rel – Dün ya İn cə sə nət Gü nü 
ilə əla qə dar bir sı ra təd bir lər təş kil olu nub. 

AğcabədiRMİAğcabədirayonMKSninMər
kəzi Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə keçirilən
tədbirdə ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizə
rəhbərliyinin hər iki dövründə mədəniyyət və
incəsənətimizin inkişafına göstərdiyi diqqət və
qayğıdanbəhsolunub.

***

BərdəRMİYevlaxşəhərMədəniyyətMər
kəzininnəzdindəfəaliyyətgöstərənAran2
qəsəbəMədəniyyətevindəkeçiriləntədbirdə
dərnək üzvlərinin ifasında şeir nümunələri
səsləndirilib,AranqəsəbəUşaqmusiqimək
təbi şagirdlərinin və müəllimlərinin ifasında
rəngarəngmusiqinömrələritəqdimolunub.
Yevlaxşəhər1nömrəliUşaqmusiqimək

təbinintəşkilatçılığıiləkeçiriləntədbirdəisə
məktəbin“Kür”estradaqrupu(bədiirəhbər–
Əməkdarmədəniyyət işçisi İlqarƏhmədov)
rəngarəngkonsertproqramıiləçıxışedib.

***
MasallıRMİN.Gəncəvi adınaMasallı ra

yon Mədəniyyət Mərkəzində Dünya İncə
sənət Günü münasibətilə konsert keçirilib.
RMİnin rəisiBəxtiyarQılıncovun təbriknit
qindənsonraMədəniyyətMərkəzininsolist
lərimaraqlımusiqiproqramıtəqdimediblər.

*** 

Sabirabad RMİ Saatlı rayon Mədəniyyət
Mərkəzində keçirilən tədbirdə idarənin rəisi
FəridQurbanzadəçıxışedərəkDünyaİncə
sənətGünününtarixivəəhəmiyyətibarədə
söz açıb. Tədbirdə təqdim olunan konsert
proqramı,folklorkollektivlərininrəqsnömrə
ləritamaşaçılarınmarağınasəbəbolub.

***
İsmayıllı RMİnin təşkilatçılığı ilə şəhərin

mərkəzi meydanında, açıq havada təşkil
olunan tədbirdə əl işlərindən ibarət sərgiyə
baxışolub.Sonrakonsertproqramı təqdim
edilib. “Niyal” instrumental ansamblının so

listləri,İsmayıllırayonF.ƏzimovadınaUşaq
incəsənət məktəbinin “Çingiz” ritm və xo
reoqrafiyaqrupu,kəndfiliallarınınuşaqkol
lektivlərininçıxışlarıalqışlarlaqarşılanıb.

***
AğstafaRMİnin təşəbbüsü və təşkilatçılı

ğıiləidarəninəhatəetdiyiAğstafa,Qazaxvə
Tovuz rayonlarında Dünya İncəsənət Günü
genişşəkildəqeydolunub.MKS,qalereyavə
muzeylərdəsərgilərtəşkiledilib,mədəniyyət
mərkəzivəuşaqmusiqiməktəblərininkollek
tivlərikonsertproqramıiləsakinlərəxoşanlar
yaşadıblar.

***

ŞəkiRMİnintəşkilatçılığıilə“Şəkiincəsə
nətin beşiyidir” adlı tədbir keçirilib.RMİnin
rəisi səlahiyyətlərini icra edənTərlanNəsi
bovçıxışındaŞəkinintarixininbütündövrlə
rindəelm,maarif,mədəniyyət,sənətməbəd
gahıolduğunuqeydedib.
Balakən rayon Mədəniyyət Mərkəzində

“Hərbirxalqözmədəniyyətiilətanınır”baş
lığıaltındatədbirkeçirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Böl gə teatr la rı nın trup pa-
la rı ilə bağ lı mü za ki rə lər də 
üm də mə qam lar dan bi ri 
ki mi akt yor la rın pe şə vər diş-
lə ri, xü su sən plas ti ka və jest 
di li ilə bağ lı ifa də mə sə lə lə ri 
də ön pla na çə ki lir. Pe şə kar 
akt yor luq dərs lə ri alan lar bu 
ki mi bil gi lə ri təd ris pro se sin də 
əl də edə bi lir lər. Am ma böl gə 
teatr la rı nın akt yor he yə ti nin 
həm də hə vəs kar lar dan se çil-
di yi ni nə zə rə al saq, bu yön də 
us tad dərs lə ri nə xü su si lə eh ti-
yac ol du ğu nu de yə bi lə rik.

Xəbər verdiyimiz kimi, Mədə
niyyət Nazirliyinin “Öyrədərək
öyrənirəm” layihəsiüzrənövbə
ti ustad dərsləri aprelin 14dən
18dəkFüzuliDövlətDramTeat
rında(Horadizşəhəri)təşkiledi
lib.UstaddərsləriniAzərbaycan
Dövlət Akademik Musiqili Teat
rınınaktyoru,XalqartistiPərviz
Məmmədrzayevkeçib.
Hər iki tərəfi – dərs verən ilə

dərs alanları məmnun edən beş
gününtəəssüratınıilkolaraqPər
vizMəmmədrzayevdənöyrəndik.
Xalqartistikollektivləünsiyyət

dənrazılıqlasözaçdı:“Buragəldi
yimə,sənətəsevgidoluinsanları
tanıdığımagörəçoxməmnunam.
Aktyorlarınböyükhəvəsləişəgi
rişdiklərinigördüm.Təəssüfərol
sunki,bəzibaşqayerlərdə“Mən

artıq hər şeyi bilirəm”  deyənlər
çoxdur və belə təəssüfəndirici
halların bu kollektivdən uzaq ol
masıməni xeyli xoşhal etdi.Tə
limlərimizçoxməhsuldarvəma
raqlı oldu. Daha çox aktyorun
tərəfmüqabili ilə improvizasiya
sınınönplandaolduğudərslərdə
hərəkətin xarakterinin və məna
sınınzamanvəməkanaspektin
dənaçılması,bədəninifadəvasi

tələrinininkişafı,hərəkətvəsözlə
bağlıimprovizasiyakimiməqam
lara diqqət ayırdıq. Ümumilikdə
aktyorun improvizasiya imkanla
rının artırılması, onun səhnədə
özünü, tamaşaçını, məkanı hiss
etməsibarədəmüxtəlifçalışmalar

etdik.Aktyorunoynayacağıobraz
barədəgərginlikkeçirmədənreal
şəkildəhərşeyiqiymətləndirmək,
tərəfmüqabilini görüb dərk et
mək, interaktivolmaqlabağlıöy
rənib bildirkilərimi tətbiq etməyə
çalışdım...”.
Aktyorun texnikası haqqında

ilkinvəənvacibmetodlarınöy
rədildiyi dərslər öyrənən qismi
dəqaneedib.

Füzuli Dövlət Dram Teatrının
quruluşçu rejissoru Nicat Mir
zəzadə belə layihələrin qısa za
manda yaxşı nəticə verəcəyini
düşünür: “Mədəniyyət Nazirliyi
çoxəhəmiyyətlibirlayihəyəstart
verib. Fikrimcə, “Öyrədərək öy

rənirəm” layihəsininəsasözəlliyi
bölgələrdə yerləşən teatrları da
əhatəetməsidir.Bölgəteatrların
dapeşəkaraktyorvərejissorların
ustaddərsləri çox vacibdir.Xalq
artisti Pərviz Məmmədrzayevin
birdərsgünüaktyorlarımızüçün
teatrhadisəsi idi.Böyükhəvəslə
öyrənirvəicraedirdilər.Mədəniy
yət Nazirliyinə, Pərvizmüəllimə,
bu layihə ilə bağlı əməyi keçən
hərkəsətəşəkküredirəm”.
OrxanTəvəkküllü(aktyor):“Be

lə dərsləri çoxdan arzulayırdıq.
Ümumiyyətlə,sonzamanlarteatr
laragöstəriləndiqqəttəqdirəlayiq
dir. Bu canlanma bölgədə yerlə
şən teatrlarada təsirsizötüşmür.
Şəxsən mən bu ustad dərslərini
çoxdəyərli və faydalıhesabedi
rəm.Dərslər zamanı özümüakt
yorkimidahaçoxkəşfetdim...”.
Xurşud Babayeva (aktrisa):

“Gənc aktrisa olaraq bu us
tad dərslərindən gələcək səhnə
fəaliyyətimüçünfaydalandım.Bu
kimilayihələrbölgəteatrları,elə
cədəgəncsənətçilərüçünzəru
ridir.Aktyorsənətininənspesifik
cəhətlərindən ən xırda detalları
na qədər öyrənirik. Davamlı ol
masını, başqa istiqamətlər üzrə
dətəşkiliniistəyirik...”.

Həmidə

Füzuli teatrında beşgünlük dərs
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Dərbənddə bir Azərbaycan teatrı var...
Sərvər Əliyev: “Bu gün teatrın mühüm problemi azərbaycandilli gənc aktyor nəsli məsələsidir”

MilliteatrımızıntarixindəDərbənd
teatrınındaözünəməxsusyeri
var.DərbəndAzərbaycanDövlət
DramTeatrınınbugünü–uğurla

rındanqayğılarınahərbircariməsələsi,
təbiiki,bizimüçündəmaraqlıdır.

Bütündünyadahökmsürənpandemiyanın
doğurduğu uzun fasilədən sonra bu sənət
ocağının da premyera sorağı gəldi. Apre
lin13dəDərbəndAzərbaycanDövlətDram
Teatrındayazıçıdramaturq,publisist,Əmək
dar incəsənət xadimi Elçin Hüseynbəylinin
“İmperator”pyesininilktamaşasıoldu.
Teatrınbaş rejissoru,ƏməkdarartistSər

vər Əliyev yeni tamaşa və ümumən sənət
ocağındakıyeniliklərləbağlıfikirləriniqəzeti
mizləbölüşdü:“ElçinHüseynbəylininəsərinə
gəncrejissorHörmətAslanovquruluşverib.
Hazırda o, Mahaçqalada, Dağıstan Dövlət
UniversitetininMədəniyyətfakültəsindərejis
sorluqüzrətəhsilalır.Bu,rejissorkimiilkişi
idivəmaraqlıtamaşaərsəyəgətirib.
Əslində,tamaşanıötənil,müəllifin60illi

yi üçünhazırlamalı idik.Amma işlərin çox
luğundan bu vaxta qaldı. İşlərin çoxluğu,
plan və ondan kənar tamaşalar, qastrollar,
festivallarda iştiraksayəsindəəminlikləde
məkolarki,Dərbəndteatrıözününyeniinki
şafdövrünüyaşayır.Bizindiyədəkdəfələrlə
Türkiyədə, Gürcüstanda, Rusiya Federasi
yasının müxtəlif şəhərlərində festivallarda
uğurla təmsil olunaraq mükafatlar qazan
mışıq.Yaradıcılıqəlaqələrimizidahadage
nişləndirmək əzmindəyik. Repertuarın janr
vəmövzumüxtəlifiyini daimdiqqətdə sax
layırıq.Ötən ilNizamiGəncəvinin880 illiyi
münasibətiləİftixarPiriyevin“Xəmsə,yaxud
könüllər sultanı” əsərini tamaşaya qoyduq.
Ə.Haqverdiyevin “Dağılan tifaq” əsərinin
tamaşası iləRusiya vəTürkiyəninmüxtəlif
şəhərlərində festival və qastrollarda olduq.
İftixarın“Eşqintikandairəsi”əsəriəsasında
İrəvanAzərbaycan Dövlət Dram Teatrında
dabirneçəaktyorun iştirakı iləmaraqlı ta
maşa hazırlandı. Bu tamaşa ilə Türkiyədə
Balıkəsirdə festivaldaolduqvəbirincidə
rəcəlidiplomlatəltifolunduq.OradanÖzbə
kistanvəTürkiyədəkeçiriləcək iki festivala
dəvətdəaldıq...”.

Başrejissoryaradıcımübadiləməsələləri
nədətoxundu:“Rusiyanınmüxtəlifşəhərlə
rindən,eləcədəAzərbaycanvəbaşqaqonşu
ölkələrdəndəvətli rejissorlarla işədəböyük
maraq göstəririk. Hazırda türkiyəli rejissor
bizim səhnədə Molyerin “Xəsis”inə quruluş
verir.MuradKajlayevin“Validə”siniisəBakı
dandəvətetdiyimizƏməkdar incəsənətxa
dimi,AkademikOperavəBaletTeatrınınbaş
rejissoruHafizQuliyevsəhnəyozumuverə
cək.YenimövsümdəFiruzMustafanın“Ağıllı
adam”pyesinihazırlayacağam.
Hələ 2019cu ildə Dağıstan Mədəniyyət

Nazirliyi bizdən üçillik repertuar planı istə
yərkənbizmövzu, yəni əsər vəonlarınqu
ruluşçularınıdiqqətləseçib təqdimetmişdik.
Maraqlı planlarımız da var idi. Təəssüf ki,
onlarınbəzilərinipandemiyailəbağlısərhəd
lərinbağlıolmasısəbəbindənreallaşdırabil
mədik. FaşizmüzərindəQələbənin75 illiyi
münasibətiləqəhrəmanlığıdillərəzbəriolan
həmyerlimiz,SovetİttifaqıQəhrəmanıMehdi
Hüseynzadə haqqında yazdığım pyesəKa
bardiniyada həmkarımız, istedadlı rejissor
MəhəmmədAtımrzayevquruluşverdi...”.
Dərbəndteatrıiləəməkdaşlığahələ2017ci

ildənbaşlayanvəbugünədəksəkkiztamaşa
yaquruluşverənrejissorbirsıraproblemlimə
sələlərədədiqqətçəkdi:“Bildiyinizkimi,mən
həmdəİrəvanDövlətAzərbaycanDramTeat
rınınbaşrejissoruyam.DağıstanMədəniyyət
NazirliyininAzərbaycanMədəniyyətNazirliyi
nəmüraciətindənsonrabusənətocağınında
yaradıcılıq məsələləri mənə həvalə olunub.

Bu teatr mənim üçün çox əzizdir. Dərbənd
teatrınıngələcəyiiləbağlımüəyyənnarahat
lığım da var. Birincisi, azərbaycandilli gənc
aktyornəsliməsələsidir.
Heçkiməsirr deyil ki,Dərbənd,eləcədə

Tifis teatrındadagəncaktyor potensialı ilə
bağlı ciddi problemlər var. Düzdür, bizim
kollektivdə də ömrünü bu teatra həsr etmiş
istedadlıaktyorlar,rejissor,rəssamvar.Am
ma ümumi dərdimiz eynidir – gənclər. Son
illərDərbənd teatrınaAzərbaycandangənc
aktyor, rejissorgetməyib.Nəticəolaraqana
dilində səlis danışan kadrlarımızın da sayı
kəskin azalıb. Doğrudur, aktyor truppamız
əsas etibarilə Dərbənddəki azərbaycanlılar
dan təşkil olunub. Amma məsələ burasın
dadır ki, onlar təhsillərini rus dilində alıblar.
Belə olduqda nəinki dil, hətta Azərbaycan
ədəbiyyatı,dramaturgiyasıiləbağlıməlumat
böhranıdayaşayırıq.İnanın,əksərhallarda
biztamaşaqoyarkənquruluş,mizandançox
dilfaktoru,sözlərindüzgünifadəsi,tələfüzü
üzərindəbaşyoruruq.Doğrudur, aktyorpo
tensialları, təhsil səviyyələri, texnika və ba
carıqlarıürəkaçandır.Ammadilbaxımından
çətinlikçəkirlər”.
SərvərƏIiyevbuməsələiləbağlıAzərbay

canMədəniyyət Nazirliyinə dəmüraciət et
diklərinideyir.AmmateatrımızaAzərbaycan
dangənclərin,xüsusənaktyorlarıncəlbiüçün
səylərimizhələnəticəverməyib.Əslində,Da
ğıstandatabeolduğumuznazirlik,teatrımızın
rəhbərliyi–direktorumuz,DağıstanınƏmək
darmədəniyyətişçisiFirdovsiƏsgərovonla
ramümkünbütünşəraitivədedir,imtiyazlar
yaradır,ocümlədənmənziltəminatıiləbağlı.
Ammagörünür,bu,azdır.Düşünürəmki,hər
ikinazirlikstimulvericibaşqaaddımlardaata
bilər...”.
Hazırdateatrınbinasınıntikintisinindavam

etdiyini və2023cü ildə təhvil veriləcəyinidə
deyənbaş rejissor tamaşaçımarağındanda
danışdı:“Tikintiiləəlaqədarolaraqtamaşala
rımızıaydaikidəfəDərbənddəkiLəzgiDövlət
DramTeatrınınsəhnəsindənümayişetdiririk.
Teatrsevərlər, sadiq tamaşaçılarımız bizi bö
yükmaraqla izləyir və sevgi ilə alqışlayırlar.
Teatramaraq, tələbat var. Bunu hiss etmək
bizidəhəvəsləndirir”.

Həmidə Nizamiqızı

BuildünyaşöhrətliAzərbay
canbəstəkarı,SSRİXalqartisti,
dövlətmükafatlarılaureatıFikrət
Əmirovun(19221984)100illik

yubileyiqeydolunur.İlərzində
dahibəstəkarındoğulduğuGəncə
şəhəridərəngarəngtədbirlərəev
sahibliyiedəcək.

Aprelin 16da Mədəniyyət Nazirli
yinin dəstəyi, Gəncə Regional Mədə
niyyət İdarəsinin (RMİ) təşəbbüsü və
“İrsimizin Tədqiqi və Təbliği” İctimai
BirliyinintəşkilatçılığıiləF.Əmirovadı
naGəncəDövlətFilarmoniyasındaəla
mətdar yubileylə əlaqədar ədəbibədii
gecəkeçirilib.
Tədbirdə Gəncə Şəhər İcra Haki

miyyətinin başçısı Niyazi Bayramov,
MilliMəclisinüzvləriPərvinKərimza
də,MüşfiqCəfərov,Mədəniyyət Na
zirliyiMusiqisektorununmüdiriVüqar
Hümbətov,GəncəRMİninrəisiVasif

Cənnətov,TürkiyəninGəncədəkibaş
konsulu Zəki Öztürk, bir sıra müəs
sisəvətəşkilatlarınrəhbərləri,mədə
niyyət və incəsənət xadimləri, şəhər
ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak
ediblər.
Əvvəl iştirakçılar ümummilli lider

Heydər Əliyevin şəhərin baş meyda
nındayerləşənabidəsiniziyarətedərək
önünətərçiçəklərdüzüblər.Gəncənin
ŞəhidlərxiyabanıvəVətənmüharibəsi
zamanıErmənistansilahlıqüvvələrinin
şəhəriraketatəşinətutmasınəticəsin
dədağılanərazidəziyarətedilib.
Sonragörkəmlibəstəkarın100illiyi

nəhəsrolunmuşədəbibədiigecəfilar
moniyadadavamedib.
Gəncə şəhər 4 nömrəliUşaqmusi

qiməktəbinindirektoruAynurŞixiyeva
ədəbibədiiyubileygecəsinin iştirakçı
larınısalamlayaraqsözümusiqişünas,
Əməkdar mədəniyyət işçisi, “İrsimizin
Tədqiqi və Təbliği” İctimai Birliyinin

sədriSəadətTəhmirazqızınaverib.O,
FikrətƏmirovunzənginmusiqiirsindən
söhbətaçıb.
GəncəRMİninrəisiVasifCənnətov

çıxış edərək Prezident İlhamƏliyevin
vəBirincivitseprezidentMehribanxa
nımƏliyevanınNizamiyurduGəncəyə
olanxüsusidiqqətvəqayğısındanda
nışıbvədövlətbaşçısınınFikrətƏmi
rovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi
barədəsərəncamınınəhəmiyyətinidiq
qətəçatdırıb.
TədbirdəhəmçininTürkiyəninGən

cədəki baş konsulu Zəki Öztürk,
AMEA Gəncə bölməsinin sədri, aka
demikFuadƏliyev,millətvəkiliPərvin
Kərimzadə, Ü.Hacıbəyli adına Bakı
MusiqiAkademiyasının rektoru, Xalq
artisti Fərhad Bədəlbəyli, Milli Kon
servatoriyanınrektoru,XalqartistiSi
yavuşKərimi, konservatoriyanın elmi
işlər üzrə prorektoru, professor Lalə
Hüseynova,“Göygöl”DövlətMahnıvə

RəqsAnsamblının rəhbəri Sahil Qu
liyev və başqaları çıxış edərək dahi
musiqiçinin zəngin sənət mirasından
danışıblar.
Gecədə Gəncə filarmoniyasının

“Göygöl” ansamblı və Gəncə Dövlət
KameraOrkestrininmüşayiəti iləFik
rət Əmirovun musiqiləri təqdim olu
nub. Azərbaycan Dövlət Akademik
Filarmoniyasınındirektoru,Xalqartisti

MuradAdıgözəlzadəbəstəkarınforte
pianominiatürləriniifaedib.Həmçinin
Əməkdar artistlər Təhmiraz Şirinov,
BabəkNiftəliyev,Zemfira İsmayılova,
KəmaləTağızadə,XalqartistiSevinc
İbrahimova, vokalçı Elmir Pişnamaz
zadə, Əməkdar müəllim Naibə Şah
məmmədovaçıxışetdilər.Bütünifalar
tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qar
şılanıb.

Fikrət Əmirovun 100 illiyi münasibətilə 
Gəncədə ədəbi-bədii gecə keçirilib

Nazik,şəffafparçadanbiçilmişbeşpərdə.Onlarınarxasın
dayananxəfifişıqlar,pərdəönünəçıxmadançoxirigö
rünənkölgələr,pərdələrinməcazitavanabirləşdiyiyerdə
yazılmışhikmətlikəlamlareləilkdəqiqələrdəntamaşaçını

sözəehyaverildiyiməkandaolduğunahazırlayır.Kölgədedi
yimiz,əslində,göstərininiçqatını,səhnədəkioyunuikinciplan
kimitamamlayanaktyorlarınhərəkəti,plastikasıbutamaşa
dadilinsöylədiyiiləvücudunbəhsetdikləriarasındavəhdətin
olacağınainandırır.Çoxməşhurmusiqiəsərlərindənkompel
yasiyaedilmişuğurlumusiqitərtibatıbucanlısənətünsiyyətinə
seyrçidənciddimünasibətistəyir...

Oxucularıbuqədər intizarda
qoymaq yetər yəqin. Söhbət
Sumqayıt Dövlət Dram Teat
rının  54cü teatr mövsümünü
yeni bir əsərlə – “Xəzinə” adlı
ikihissəli epik pritça ilə açma
sından gedir. 910 aprel tarix
lərində ardıcıl premyerası baş
tutan tamaşa Mədəniyyət Na

zirliyinin sifarişi ilə hazırlanıb
və Nizami Gəncəvinin ötən il
qeydetdiyimiz880illiyinəhəsr
olunub.“Xəmsə”nin(şəfafpər
dələrin imitasiya etdiyi qapıla
rın sayı niyəməhz beş imiş?)
motivləri əsasında yazılmış
əsərin müəllifi yazıçıssenarist
HafizAtaxanlıdır.

Tamaşanınilkdəqiqələrindən
anlaşılırki,quruluşçurejissorvə
“Xəzinə”nin səhnə redaksiyası
nın müəllifi Xalq artisti Firudin
Məhərrəmov, quruluşçu rəssa
mı Elşən Sərxanoğlu, musiqi
tərtibatçısı sənətşünaslıq üzrə
fəlsəfədoktoruTelmanOrucov,
rəqslərin quruluşçusu (əslində
rəqs quruluşundan daha çox
səhnə plastikasının həllini ver
miş)VüsalMehrəliyev tamaşa
nınvahid,birbirinitamamlayan
səhnəhəllini tapabilmişlər.Bu
yaradıcıanlaşmahəmbirneçə
roldasəhnəyəçıxanaktyorların
işiniasanlaşdırıb,həmdəəsə
rinbitkin tamaşakimiqavranıl
masınıtəminedib.
Adətənbelətamlıqlaişlənmiş

tamaşalarda hansısa aktyoru
xüsusi vurğulamaq çətin olur.
Əməkdar artist Cəlal Məmmə
dov, aktyorlarOktayMehdiyev,
ŞəmistanSüleymanlı,ÜmidAb
baszadəvəKamranMuradlıbir
neçəroldasəhnəyəçıxsalarda,
onların hansı obrazda – tama
şanın ideyasınıçatdıranmürid,
yaxud konkret “Xəmsə” qəhrə
manıkimidahayaddaqalanol
duğunudeməkdəçətindir.Tə
bii ki, tamaşanın favoritləri var
idi.CəlalMəmmədovun,Oktay
Mehdiyev və Şəmistan Süley

manlınınmüridlərləyanaşı,mü
vafiq olaraq İskəndər, Dəllək,
Şər,Şuriyyərollarındasəhnəyə
çıxışıtamaşaçılardandahaçox
alqış payı qazandı (görünür,
sonzamanlarteleseriallardarol
almalarıonlarınteatraktyoruki
mi haqq etdikləri populyarlığa
datəsirsizqalmayıb).
İnsanzəkasınıhəranlamdan

üstün tutan, öz “Xəmsə”sin
də bunu bəyan edən Nizami
Gəncəvi (Əməkdar artist Rauf
Ağakişiyev) tamaşada çox az
görünür.Birobrazkimioqədər
də dramaturji yükü olmayan,
yalnız öz hikmət xəzinəsindən
söz ərməğan edənŞeyxNiza
minin səsi də fonoqramla veri
lir.Quruluşçurejissorbuüsulla
tamaşanın ismarışını tamamla
yır:Nizaminin səsi önməqam
da qeybdən gəlmək, əbədilik
qulağımızdaqalmaqefekti ya
radır: altşüur isə onu – dünya
ədəbiyyatına,fəlsəfəsinəkəlam
xəzinəsi bəxş etmiş, ruhu, dü
şüncəsi həyatın maddi olaraq
qavrayışından çox yüksəklərdə
dolaşan müdrik şəxsiyyət, öz
ədəbiirsiiləəbədimüəllimmə
qamındaqəbuledir.
Tamaşanın aktyor heyətinə

gəlincə, “Xəzinə”də teatrın ki
fayət qədər səhnə təcrübəsinə

malikortavəgəncnəsilaktyor
larıçıxışedirdilər.Yuxarıdaad
larını çəkdiyimiz sənətçilərdən
başqa aktrisa VəfaQurbanova
özNüşabəsiniböyükİskəndərin
hüzurunda mövqeyindən dön
məsə də, cəsarətini cilovlama
ğa çalışan, lakin hansısa kiçik
anlaşılmazlığın cahan fatehinin
qəzəbinə səbəb ola biləcəyi
hürküsünü də səsinin tonu ilə
büruzəverənkiçikhökmdarki
mitəqdimetdi.
HarunərRəşid rolundaçıxış

edənAkif Mirzəyev və Vəzir –
YalçınSəlimovduetidəəhvala
tınüstqatındakısatiranıçatdıra
bildi. Onların düşdüyü situasi
yaya gülən tamaşaçı özü də
bilmədənadiDəlləyinpadşahil
tifatındanürəklənərək bitməyə
cəkxəyallarqurmasınagüldü.
Nə gizlədək, bizim tamaşaçı

kontingentimizin böyük hissə
si faciənin qabardılmasını seyr
etməyi xoşlayır.O üzdən gənc
aktyorlar Ümid Abbaszadənin
(o həm də tamaşanın rejisso
rudur)MəcnunuvəAynurHüm
mətovanınLeylisi insanhəyatı
nınfaciəsikimiqəbuledildi.Hər
haldarejissorlarbuikigəncakt
yorunhəmzahirən,həmdəda
xili enerji baxımından birbirini
tamamlamasını nəzərə alaraq

məhz onlar üçün tamaşa qura
bilərlər.
Bəzən teatral mühitdə, səh

nəarxası söhbətlərdə teatra bir
köynəkyaxınolanlardeyirlərki,
bizim tamaşaçı daha sözə fikir
vermir, ona hərəkətli, məzə
li oyun gərəkdir ki, hövsələsini
basıb tamaşanı sonadək izlə
sin.Amma“Xəzinə”ninnümayi
şigöstərdiki,sözün,bütünlükdə
mətnin seçimi elə olmalıdır ki,
tamaşaçı vaxtın necə keçdiyini
hiss etməsin. Bir növ lap “Bə
yin oğurlanması” filmində kino
barədəƏhməddayınınsöylədi
yinəoxşadı.Yəni, eləçəkinki,
baxsınlar…
Yeri gəlmişkən, bizim tama

şaçınımüxtəlif teatr elementlə
rinə,oyunvəgöstəritexnikasın
da yeniliklərə açıq olmamaqda
daqınayırlar.Amma“Xəzinə”də
İndoneziya kölgə teatrının ele
mentlərindən də istifadə olun
muşdu. Tamaşanı seyr etdikcə
salonunmüridlərin geyimindəki
sadəliyi, səhnə quruluşundakı
lakoniklikvəyığcamlığıçox ra
hat“həzmetdiyinə”şahidolduq.
Deməli,qızılortanıtapmaqgə
rəkdirki…
“Xəzinə” səhnədədir. Ümid

varıq ki, tamaşa teatrın reper
tuarında möhkəmlənəcək. Hər
necəolsa,söhbətbizimənbö
yüksöz“Xəzinə”mizdəngedir.

Gülcahan Mirməmməd

“Xəzinə” tapılıbsa, deməli…

“Qarabağ Azərbaycandır!” adlı 
konsert proqramı

Aprelin16daBeynəlxalqMuğamMərkəzində(BMM)
“QarabağAzərbaycandır!”adlıkonsertproqramıtəq
dimolundu.BMMindəstəyi,QeyriHökumətTəşkilatla
rınaDövlətDəstəyiAgentliyivəXanŞuşinskiFondunun
təşkilatçılığıiləkeçirilənmusiqiaxşamındadiplomatik
korpusunnümayəndələri,rəsmilər,ictimaixadimləriştirak
edirdi.

Əvvəlcəmərkəzin foyesində tanınmışmodelyer, Əmək
darincəsənətxadimiFəxriyyəXələfovanın“Xarıbülbül”kol
leksiyasınıntəqdimatıoldu.Qarabağaməxsusmilligeyim
lərinfonundaBakıXoreoqrafiyaAkademiyasınınrəqqasları
“Cəngi”,“Uzundərə”və“Yallı”rəqsləriniifaetdilər.
Zaldagörkəmlixanəndə,XalqartistiXanŞuşinskinin“Şu

şanındağları”mahnısınınsədaları iləbaşlanankonsertdə
VətənmüharibəsindəAliBaşKomandan,Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi iləəzəli torpağımızQarabağın işğaldan
azadedilməsinintarixiəhəmiyyətivurğulandı.Qeydolundu
ki,PrezidentİlhamƏliyev2022ciili“Şuşaİli”elanedib.Bu
ilhəmdəmədəniyyətpaytaxtımızın270yaşıqeydolunur.
QHTlərəDövlətDəstəyiAgentliyinin icraçıdirektoruAy

gün Əliyeva Vətənmüharibəsindəki milli birliyimizdən,Ali
BaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyialtındaOrdumuzun
tarixiQələbəsindənsözaçdı.
Sonra Xan Şuşinski Fondunun 10 illik fəaliyyətinə həsr

olunmuşvideoçarxnümayişetdirildi.
KonsertdəBMMinsolistlərinin ifasındamuğamlar,vokal

musiqiləri, aşıq havaları və klassik əsərlər səsləndi. Xalq
artistləriNurəddinMehdixanlı (şeirqiraəti)vəƏnvərSadı
qovun “Qaytağı”ansamblınınvətənpərvərlik ruhluçıxışları
“QarabağAzərbaycandır”nidasınısənətinsəsi ilə rövnəq
ləndirdi.
Gecə“Qarabağyallısı”nınsədalarıiləyekunlaşdı.

Lalə
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Aprelin15-dəMusiqi
MədəniyyətiDövlət
Muzeyindəgörkəm-
limusiqişünasalim,

pedaqoq,Əməkdarincəsə-
nətxadimi,professorElmira
Abbasovanın(1932-2009)
90illiyinəhəsrolunantədbir
keçirildi.

Muzeyin direktoru, Əməkdar
mədəniyyətişçisiAllaBayramo
vatədbiriaçaraqmusiqişünasın
həyat və yaradıcılıq yolundan
danışdı. Bildirdi ki, Elmira Ab
basova1955ciildəAzərbaycan
Dövlət Konservatoriyasını mu
siqişünaslıq ixtisası üzrə bitirib.
Həmin ildən ömrünün sonuna
dəkbutəhsilocağındapedaqoji
fəaliyyətgöstərib.O,indikiBakı
MusiqiAkademiyasınınilkqadın
rektoruolub.
Əməkdar incəsənət xadimi,

professor Zümrüd Dadaşzadə
çıxışında E.Abbasovanın Azər

baycan musiqi mədəniyyətində
ki rolundan, verdiyi töhfələrdən
bəhsetdi.Diqqətəçatdırdıki,ali
min “Üzeyir Hacıbəylinin opera

vəmusiqili komediyaları”, “Üze
yir Hacıbəylinin “Koroğlu” ope
rası”,“ÜzeyirHacıbəyli:həyatvə
yaradıcılıqyolu”monoqrafiyaları
elmi ictimaiyyət tərəfindən ma
raqla qarşılanıb: “O öz əsərləri
ilə Azərbaycanla Avropa bəstə
karlıqməktəbiarasındaəbədibir
körpüyaratdı.MəhzÜzeyirbəy
dənsonraŞərqvəQərbmusiqisi
mədəniyyətləri arasında bağlılıq
öz bəhrəsini verdi. Azərbaycan
bəstəkarlarınınyaratdığınəhəng
musiqi abidələrinin şöhrəti elləri
dolaşdı...”.
Qeyd olundu ki, E.Abbasova

görkəmli bəstəkarlar Qara Qa
rayev, Cövdət Hacıyev, Soltan
Hacıbəyov,SəidRüstəmov,bö
yük müğənni Rəşid Behbudov,
ustad tarzənlərQurbanPirimov
vəBəhramMansurov kimimu
siqixadimlərihaqqındadaaraş
dırmalar aparıb, məqalələr çap
etdirib.
AzərbaycanMilli Konservato

riyası nəzdində Musiqi Kolleci
nin direktoru, Əməkdar incəsə

nətxadimiNazimKazımov,Bakı
Musiqi Akademiyasının dosen
ti Xatirə Həsənzadə də alimin
zənginyaradıcılıqyolundansöz
açdılar.Bildirildiki,E.Abbasova
muğamın elmi şəkildə öyrənil
məsi üçün böyük səy göstərib.
SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının tə
şəbbüsü və V.Vinoqradovun
redaktorluğu ilə hazırlanan,
keçmiş ittifaqın respublika və
xalqlarınıəhatəedən“Xalqmü
ğənniləri və musiqiçiləri” silsilə
nəşrlərində iştirak edib. Onun
Q.Pirimov və B.Mansurov haq
qında broşürləri həmin layihə
çərçivəsindəişıqüzügörüb.
E.Abbasovanınqızı,BakıMu

siqiAkademiyasınındosentiKa
minəMəmmədovaçıxışedərək
tədbir iştirakçılarına təşəkkürü
nübildirdi,anasıiləbağlıxatirə
lərinibölüşdü.
Çıxışlar muzeyin zəngin ma

terialları əsasında hazırlanmış
videoçarxlamüşahidəolunurdu.
SondaBakıMusiqiAkademi

yasının professoru, Xalq artisti
Ülviyyə Hacıbəyova, Əməkdar
artist Fərid Əliyev, Bakı Musiqi
Akademiyasının dosenti Nərgiz
Salmanlı, Azərbaycan Dövlət
Fortepiano Triosu – Əməkdar
artistlərTöhfəBabayeva,Elnarə
Kəbirlinskaya,Səbinəİbrahimo
va,BMAnın tələbələriNatəvan
Səlimova,OfelyaDadaşova və
beynəlxalqmüsabiqələrlaureatı
Səbinə Quliyevanın ifalarında
Azərbaycanvədünyabəstəkar
larının əsərlərindən ibarət kon
sertproqramı təqdimedildi.Çı
xışlaralqışlarlaqarşılandı.

Savalan

Arfa ifaçılığı 
məktəbimizin yaradıcısı
Azərbaycanınmusiqimədəniyyətindənovatorluğuilətanınan
sənətkarlarımızdanbiridəarfaifaçısı,pedaqoq,Əməkdarar-
tist,professorAidaAbdullayevaolub.O,ömrünüprofessional
arfasənətinininkişafınahəsredib.Sənətkarıanadanolması-
nın100illiyiiləbağlıyadasaldıq.

Aida Həmdulla qızı
Abdullayeva 13 aprel
1922ci ildə Bakıda
anadan olub.  Musi
qiçihaqqındaaraşdır
malardaqeydedilirki,
ailənin beşinci övladı
olan qıza C.Verdinin
“Aida” operasının ta
maşasından qayıdan
dayısı baş qəhrə
manın adını vermə
yi təklif edib... Onun

uşaqlıqvəgənclikilləriçətindövrətəsadüfedir.30cuillərrepres
siyasındaatasıgüllələnir.Bundansonraailəyəqarşıhaqsıztəqib
vətəhdidlərbaşlayır.Aida13yaşındafəhləkurslarınayazılır.Eyni
zamandamusiqi ilədəmaraqlanır.ArfamüəllimiYelizavetaBo
risovnaŞlezigerlə tanışolur.Y.Şlezigeronunmusiqiduyumunu
yoxlayırvəbeləliklə,Aidaarfasinfindətəhsilalmağabaşlayır.
AidaAbdullayeva 1938ci ildə şagirdmusiqiçi kimi ilk konsert

tədbirinəqatılır.MaraqlıifasıiləkonsertdəiştirakedənÜzeyirHa
cıbəylinindiqqətiniçəkir.Gəncmusiqiçi1940cıildəortaməktəbi
bitirir.AzərbaycanXalqKomissarlarıSovetiyanındaİncəsənətİş
ləriİdarəsitərəfindənalimusiqitəhsilialmaqüçünMoskvaDövlət
Konservatoriyasınagöndərilir.Ancaq1941ciilinyayındaIIDünya
müharibəsininbaşlanması iləSSRİdəvəziyyətdəyişir.AidaAb
dullayevaBakıyaqayıdırvəOperavəBaletTeatrınınorkestrində
işəqəbulolunur.Bütünbunlarabaxmayaraq,dövrünqarakölgə
ləri,dəhşətlirepressiyadalğasıbuailənirahatburaxmır.Musiqiçi
1942ciilinpayızındaailəsiiləbirlikdəQazaxıstanasürgünedilir.
BuhaqsızlıqlabarışmayanÜzeyirbəy1943cüildəailəhaqqında
vəsatətverir.BundansonraonlarAzərbaycanaqaytarılır.A.Abdul
layevaAzərbaycanDövlətKonservatoriyasınabərpaolunur,eyni
zamandaRadiokomitəninsimfonikorkestrindəişəgötürülür.
A.Abdullayeva1944cüildəyenidənRusiyayagöndərilir.Moskva

DövlətKonservatoriyasındaprofessorK.Erdelininsinfindətəhsilalır.
1949cuildəbutəhsilocağınımüvəfəqiyyətləbaşavurduqdanson
ravətənədönənmusiqiçikonservatoriyadaarfasinfinərəhbərliket
məyəbaşlayır.Genişpedaqojivəifaçılıqfəaliyyətiiləmusiqidəyeni
səhifəaçanA.Abdullayevaarfaixtisasıüzrətəhsilinbütünmərhələləri
üçünproqramvədərsliklərüzərindəişləyir.Azərbaycanbəstəkarları
nınəsərlərininbumusiqialətiüçünköçürməvətranskripsiyalarınıya
radır.Azərbaycanarfaifaçılığıməktəbininyaradıcısıkimitanınanmu
siqiçi1969cuildəA.Zeynallıadınamusiqiməktəbində,1978ciildə
isəS.HacıbəyovadınaSumqayıtmusiqiməktəbindəarfasinifərinin
açılmasınanailolur.19831985ciillərdə“Arfaüçünuşaqpyesləri”və
“Azərbaycanbəstəkarlarınınarfaüçünpyesləri”toplularınınəşretdi
rır.1977ciildədosent,1985ciildəprofessoradlarıalır.Görkəmlimu
siqiçidolğunpedaqojifəaliyyətidövründəonlarcaarfaifaçısıyetişdirir.
A.AbdullayevanınBakıdailkkonserti1950ciildəkeçirilir.1969

cuilədəkAzərbaycanDövlətFilarmoniyasınınsimfonikorkestrində
çalışanfədakarmusiqiçininəməyihökuməttərəfindənyüksəkqiy
mətləndirilir.1972ciildə“Əməkdarartist”fəxriadınalayiqgörülür.
Gözəlarfaifası iləyanaşı,pedaqoqvəmusiqitəşkilatçısıkimi

yaddaşlardaizqoyanAidaAbdullayeva11iyun2009cuildəBa
kıdavəfatedib.

S.Fərəcov

Görkəmli musiqişünas alimin 
90 illiyi qeyd olundu

əvvəli səh. 1-də

Cəmil Quliyev bildirdi ki, ta
maşaçılar Eldar Quliyevin
filmlərini sevir və dəfələrlə iz
ləyiblər: “Bu gün isə onun iki
qısametrajlı filmi nümayiş olu
nacaq.  Həmin filmlərdən biri
– “Gözləmə saatı” Eldar Quli
yevin Moskvada Ümumittifaq
DövlətKinematoqrafiya İnstitu
tunda oxuyarkən kurs işi olub.
Filmin lenti bizə Moskvadakı
şəxsi arxivdən gəlib. Təqdim
edəcəyimiz ikinci ekranəsərini
–“Birivardı,biriyoxdu...”filmini
rejissor 1967ci ildə çəkib. Ek
ranəsəriDövlətFilmFondunda
elektronformatasalınıb...”.
Xalqartistləri–rejissorlarAzər

Paşa Nemətov, Vaqif Mustafa
yev, Oqtay Mirqasımov, Xamis
Muradov, Əməkdar incəsənət
xadimləri–kinooperatorRafael
Qəmbərov,kinoşünasAydınKa
zımzadə,  rejissor, kinoşünas
Ayaz Salayev, Mədəniyyət Na
zirliyi Audiovizual və interaktiv
media şöbəsinin müdiri Rüfət
Həsənov çıxış edərək sənətka
rınhəyatvəfəaliyyətihaqqında
fikirlərini,xatirələrinibölüşdülər.
Vurğulandı ki, Azərbaycan

ProfessionalKinorejissorlarGil
diyasının yaradıcılarından olan
Eldar Quliyev ilk gündən öm
rünün sonuna kimi qurumun
prezidenti olub. Rüfət Həsənov

“Debüt” studiyasındaEldarQu
liyevdən sənətin sirlərini öyrən
diyini və onun həmişə gəncləri
öyrətmək istəyini xüsusi qeyd
etdi.Çıxışlarda rejissorunyara
dıcılığı iləyanaşıyüksək insani
keyfiyyətlərindən də söz açıldı.
EldarQuliyevin daxilən aristok
rat, çox erudisiyalı, intellektual
cəhətdən inkişaf etmiş, yüksək
daxilimədəniyyətəmalikşəxsiy
yətolduğuvurğulandı.

RejissorunqızıİradəQuliyeva
tədbirintəşkilatçılarınavəatası
nın xatirəsinə ehtiramgöstərən
hər kəsə dərin minnətdarlığını
ifadəetdi.
AnımmərasimindəEldarQu

liyevin quruluş verdiyi iki qısa
metrajlı ekran işi – “Gözləmə
saatı”və“Birivardı,biriyoxdu...”
filmlərinümayişolundu.
“Biri vardı, biri yoxdu...” filmi

yazıçıSalamQədirzadənin“Xə

zanyarpaqları”hekayəsininmo
tivləri əsasında çəkilib. Filmdə
ikinəfərin–qocakişiiləqarının
nisgilli ovqatlarından, təsadüfi
tanışlıqdansonraqarşılıqlıqay
ğılarından bəhs olunur. “Gözlə
məsaatı”isəbirşəxsintənhalığı
vədünyasınıdəyişəndoğmala
rınaqarşımünasibətindənbəhs
edir.
EldarQuliyev 1969cu ildə ilk

böyük ekran əsəri olan “Bir cə
nub şəhərində” filmi ilə özünü
rejissor kimi təsdiqləyib və bu
filmləAzərbaycankinosundaye
nibirmərhələnintəməliniqoyub.
1979cuildə“Babək”filminiçəkib
ki,həminekranəsəripeşəkarlıq
səviyyəsinə, kütləvi və döyüş
səhnələrininmiqyasınagörəheç
də xaricdə istehsal olunan bu
tipliişlərdəngeriqalmırdı.Rejis
sorhəmçinin“Ənvacibmüsahi
bə”, “Varolun, qızlar...”, “Ürək...
Ürək…”, “Nizami”, “Nə gözəldir
bu dünya...”, “Girov”, “İstanbul
reysi”, “Dərvişin qeydləri” və s.
filmlərədəquruluşverib.

L.Azəri

Milli kinomuzda 
öz dəst-xətti olan rejissor

Dövlət Film Fondunda Xalq artisti Eldar Quliyevin xatirəsi anıldı

Aida Abdullayeva – 100

Rənglər dünyasının sehrində köhnə Bakıya səyahət
Həkim-rəssamın sərgisi 

AMEAMilliAzərbaycanTarixiMuzeyindəaprelin8-dəhəkim-
rəssamRaufCanıbəyovun“KöhnəBakı–fırçayaddaşında”adlı
sərgisininaçılışıkeçirildi.

Sərgilərinaçılışıəsasənrəsmi
hissələrlə başlayar. Bu sərgidə
dərəsmihissəvardı.Ammabü
tünçıxışlarrəsmiyyətdənkənar,
səmimi,sevgidoluidi.
Tədbiri giriş sözü ilə muze

yin Təsviri materiallar fondu
nun müdiri Nardanə Yusifova
açaraq belə bir sərgini ilk dəfə
təşkil etdiklərini diqqətə çatdır
dı. Rəssamlar İttifaqınınkatibi,
Xalq rəssamı Ağaəli İbrahimov
çıxışında dedi ki, bir neçə sə
nətsahəsiiləməşğulolanRauf
Canıbəyov əsasən yağlı boya,
karandaş və rəqəmsal qrafika

iləişləyir.Onunəsərlərininəsas
cəhətiisəsəmimilikvəsevgidir.
Xalq rəssamı Arif Hüseynov

sərgini köhnə Bakıya səyahət
adlandırdı.Fırçaustasırəsmlər
dəki bir sıra küçənin və insan
larınsəmimiyyətinin, təəssüfki,
tarixəqovuşduğunuqeydetdi.
Əməkdar incəsənət xadimi,

sənətşünas Ziyadxan Əliyev
paytaxtın keçmişinin gələcək
nəslə ötürülməsi baxımından
sərgininvəəsərlərinəhəmiyyə
tindənsözaçdı.
Qeydedildiki,rəssaməsərlə

rininəksəriyyətiniköhnəBakıya,

onunsakit küçələrinə,məhəllə
lərinə, milli memarlığına, meh
riban və ünsiyyətli sakinlərinin
məişətinə həsr edib.Rəssamın
köhnə Bakı mövzusuna müra
ciət etməsinin əsas məqsəd
lərindən biri də paytaxtımızın
qədim tarixə malik şəhər kimi
gələcəknəsillərəfırçanındili ilə
ötürə bilməsi və yaddaşlarda
əbədiolaraqhəkkolunmasıdır.
Sərgidə ümumilikdə 57 əsər

nümayişolunurdu.RaufCanıbə
yovundəstxətti,manerasıvəse
çilmişmövzuyauyğunsənətnü
munələri sanki qədim şəhərimiz
haqqında bir nağıl danışır. Yağlı
boya,karandaşvərəqəmsalqra
fikadanibarət,müxtəliftexnikalar
dan istifadəedərəkətrafdakıgö
zəllikləri canlandırmağa çalışan
rəssamın işləri unikallığı və janr
müxtəlifiyiiləseçilir.Onudaqeyd
edəkki,bumaraqlısənətnümu
nələrirəssamınçoxkiçikemalat
xanasında ərsəyə gəlib. Elə bu
səbəbdəndəəsərlərin sırasında
genişhəcmlinümunələrərastgəl
məkolmur.İncəsənətsahəsiüz
rə,birgündəolsun,dərsalmayan
rəssamınəlişlərihərkəsiheyran

qoyur, düşünməyə va
dar edir. Müəllifin tab
loları insana kədər və
nostalji hisslər bəxş
etsədə,dərinliyindəbir
düşüncə gizlənir. Rəs
sam hər bir əsərində
insanları işığa,uca,ali
hisslərəsəsləyir.
Sərginiizlədikcərəs

samınduyğuları,xarakterininan
və təzadları, həyat yolunun ağ
qaradolanbaclarıgözlərönündə
canlanır.Bakıhaqqındanağılda
nışanbusərgidəbiranlıqbugün
artıqtarixəqovuşubyaddaşlarda
yaşayan “Axşam tramvayı”nda
şəhərin küçələrini səyahətə çı
xırsan.Buküçələrdəqarşınaelə
oköhnə,qırlıküçələrinağsaqqal
kişiləri,başıörpəklixanımlarıçı
xır. “İçərişəhər” silsiləsində isə
dar, dolanbac küçələrdə itibba
tırsan.Qulağınaharadasauzaq
lardan unudulmaz rejissor Arif
Babayevin film qəhrəmanlarının
səsləri gəlir... Bir anlıq gözünə
düşən işıq səni xəyaldan ayırır.
Baxırsan ki, şəhərin küçələrinin
yağışlıasfaltındabərqvuranlam
palarınişığıdırvəsəni“Abşeron

motivləri”nəqərqedir.İşıqselinin
ağuşunda “Bağ mövsümü”nün
abhavasına boylanırsan. Bakı
bağlarınınqızmarqızılqumunda,
günəşinistisindənayaqlarıyana
raqqaçanuşaqlarınşənşaqraq
səsləri gəlir qulağımıza. Bu isti
dənqaçıb“Tutağacı”nınaltında
sərinləyirsənvə istibirBuzovna
yelisənətarınsədalarında
Tut ağa cım, tut ağa cım,
Aman ye rim, gü man ye rim.
Xa ti rə lər qa na dın da
Ya şat dı ğım pə nah ye rim...

–deyəpıçıldayır...
Tut ağacından asılıb kimsə

siz qalan yelləncək isə xəyal
lar aləmində sənə kimlərdən
və nələrdən danışmır ki... Ha
radansa burnumuza Bakının

simvolu olan neft qoxusu
gəlir. Göydələnli, müasir
Bakımızda isə bu gün bu
qoxudan əsərəlamət be
lə yoxdur. “Artıq olmayan
küçə”dən keçib, görəsən,
bugünhəminküçəninsa
kinləri həmin tarix üçün
darıxırlarmı düşüncəsi ilə
“Bakı – küləklər şəhəri”nə
düşübrealdünyamızaqa
yıdırıq...
Bu dünyada isə həyat

yenəözaxarındadır.Nə köhnə
Bakı var, nədəonun insanları.
Sərgi zalında səsdən, belə de
mək mümkünsə, ağız deyəni
qulaqeşitmir.Həkimhəmkarları
sərgimüəllifinitəbrikedirlər.
BuansözRaufCanıbəyovave

rilir.O,qonaqlaratəşəkküredərək
sərgidə nümayiş olunan əsərlər
içərisindəhəcminəgörəənböyük
olanını–“Bakı–küləklərşəhəri”ni
MilliAzərbaycanTarixiMuzeyinə
hədiyyəkimibaşmühafizMəhfu
zəZeynalovayatəqdimedir.
RaufCanıbəyovunyaradıcılığı

çoxşaxəli, əsərlərinin mövzula
rımüxtəlifdir. İnanırıqki,“Köhnə
Bakı– fırçayaddaşında”sərgisi
yaddaşlardaəbədiqalacaq.

Lalə

“Nərimanovu anırıq”
Xatirə muzeyində “açıq qapı” aksiyası və sərgi keçirilib

Aprelin14-dəAzərbaycanıngör-
kəmliictimai-siyasivədövlətxadimi,
həkim,yazıçı,dramaturq,publisist
NərimanNərimanovun(1870-1925)
anadanolmasının152-ciilitamam
oldu.BumünasibətləədibinBakıda-
kıxatirəmuzeyində“açıqqapı”günü
keçirilib,“Nərimanovuanırıq”adlı
rəsmsərgisitəşkiledilib.

Tədbirigirişsözü iləaçanNəriman
NərimanovunXatirəMuzeyinindirek
toru Ləman Hüseynova deyib ki, bu
ilin fevral ayında Sumqayıt şəhərin
dəki N.Nərimanov adına Mədəniyyət
Mərkəzinəzdindəkirəsmdərnəyininüzvlə
rindənbirqrupumədəniyyətocağınıziya
rət edib.O zaman uşaqlar ekspozisiyada

hərbireksponatıdiqqətlənəzərdənkeçirib,
Nərimanovunhəyatvəfəaliyyətihaqqında
ətrafıməlumatəldəetməyəçalışıblar.

N.NərimanovadınaMədəniyyətMərkəzi
nəzdindəkirəsmdərnəyininrəhbəriSevinc
Həmzəyeva diqqətə çatdırıb ki, şagirdlər
muzeydə gördüklərini rəsmlərində təsvir
ediblər.

Sənətşünas, Əməkdar incəsənət
xadimi,professorZiyadxanƏliyevba
lacarəssamlarınzəhmətinitəqdiredə
rəkonlarauğurlararzulayıb.
Digər çıxış edənlər də şagirdlə

rinəl işlərindən ibarət sərgini yüksək
qiymətləndiriblər. Qeyd olunub ki, bu
qəbildən tədbirlər N.Nərimanov şəx
siyyətinin unudulmayacağına, onun
keşməkeşlihəyatyolununhəmişədiq
qətmərkəzindəolacağınasübutdur.
Tədbirinsonundaəlişlərisərgilənən

şagirdlər və rəsm dərnəyinin rəhbəri
Sevinc Həmzəyeva muzeyin təşək
kürnaməsi ilə təltif olunub. Sərgidə

nümayişolunan işlərdənbirneçəsimuze
yəhədiyyəedilib.

Nurəddin
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20 ap rel 1894 – Xalq ar tis ti, akt yor və re jis sor Rza Ab bas qu lu 
oğ lu Təh ma sib (1894 – 14.2.1980) Nax çı van da do ğu lub. ”Ba kı da 
kü lək lər əsir”, “Qa nun na mi nə” və s. fi lm lər də çə ki lib, “Sə bu hi”, 
“Ar şın mal alan” (1945), “Onu ba ğış la maq olar mı?” və s. fi lm lə-
rin re jis so ru dur. Aka de mik Dram Teat rı nın di rek to ru, Azər bay can 
Teatr Cə miy yə ti nin səd ri olub. 

20 ap rel 1906 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ilk azər bay can lı 
mu si qi şü nas qa dın Xur şid Ağa ye va (1906 - 3.12.1953) ana dan 
olub. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu la rın dan Hə sən 
bəy Ağa ye vin qı zı dır.

20 ap rel 1907 – Xalq şairi Məm məd Ra him (1907 – 6.5.1977) 
ana dan olub. “Le ninq rad göy lə rin də”, “Ab şe ron tor pa ğın da”, “Na-
tə van” poema la rı, “Xa qa ni” mən zum dra mı nın müəl li fi  dir. Rus 
ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib. 

20 ap rel 1916 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt ri sa sı Nə-
si bə Ca han gir qı zı Zey na lo va (1916 – 10.3.2004) Ba kı da ana dan 
olub. 1938-ci il dən Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb. “Ögey 
ana”, “Bö yük da yaq”, “Ul duz”, “Qa nun na mi nə”, “Qa yı na na”, “Yu-
xu” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

20 ap rel 1920 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əş rəf Ha cı oğ lu 
Qu li yev (1920-1994) Ba kı da do ğu lub. İrə van Döv lət Azər bay can 
Dram Teat rın da akt yor, Aka de mik Mil li Dram Teat rın da re jis sor iş-
lə yib. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də Re jis sor sə nə ti ka-
fed ra sı nın mü di ri olub.

20 ap rel 1920 – Ya zı çı-dra ma turq, şairə Xa nı ma na Sa bir qı zı 
Əli bəy li (1920 - 7.5.2007) Ba kı da do ğu lub. Uşaq lar üçün 30-dək 
ki ta bın, o cüm lə dən “Gö zəl lər gö zə li”, “Dov şa nın ad gü nü” və s. 
pyes lə rin müəl li fi  dir.

20 ap rel 1926 – Tar zən Əlik ram Hə sən oğ lu Hü sey nov (1926-
2006) ana dan olub. Ope ra və Ba let Teat rı nın or kest rin də ça lı şıb, 
bir çox rəqs lə ri miz onun inst ru men tal ifa sın da len tə alı nıb.

20 ap rel 1944 – Azər bay can xa nən də lik sə nə ti nin gör kəm li nü-
ma yən də si, bən zər siz mu ğam ifa çı sı, Xalq ar tis ti Cab bar Qar yağ-
dıoğ lu (1861-1944) və fat edib.

21 ap rel 1931 – Xalq ar tis ti, piano çu Ta mil la Za hid qı zı Mah-
mu do va (1931 – 12.9.2014) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Ra dio 
Ko mi tə si nin, 1954-cü il dən “Mos kon sert”in so lis ti olub. “Ru si ya nın 
Əmək dar ar tis ti” adı na la yiq gö rü lüb. 

21 ap rel 1951 – Əmək dar ar tist, ope ra mü ğən ni si Cə lil bəy Əm-
rah oğ lu Bağ dad bə yov (1887-1951) və fat edib.

22 ap rel 1894 – Xalq ar tis ti Ağa hü seyn Xə lil oğ lu Ca va dov 
(1894 – 20.7.1981) Ba kı nın Xır da lan kən din də ana dan olub. Türk 
İş çi, Aka de mik Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da iş lə yib. “Qız-
mar gü nəş al tın da”, “Bir qa la nın sir ri”, “Gö rüş”, “Şə rik li çö rək” və s. 
fi lm lər də ma raq lı ob raz lar ya ra dıb. 

22 ap rel 1911 – Xalq rəs sa mı Hü seyn Əlir za oğ lu Əli yev (1911 
– 25.5.1991) Zən gə zur ma ha lı nın Co mərd li kən din də do ğu lub. İlk 
ka ri ka tu ra la rı “Mol la Nəs rəd din” jur na lın da dərc olu nub, “Kom mu-
nist” qə ze tin də (in di ki “Xalq qə ze ti”) rəs sam iş lə yib. Əsa sən qra fi -
ka ilə məş ğul olub, mən zə rə us ta sı ki mi ta nı nıb.

22 ap rel 1912 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Məm-
məd sa leh Cə mil oğ lu İs ma yı lov (1912 – 10.5.1994) ana dan olub. 

22 ap rel 1935 – Əmək dar ar tist Fir dov si Qi yas oğ lu Naibov 
(1935 – 29.11.2009) Ağ dam da do ğu lub. Mil li Dram, Gənc Ta ma-
şa çı lar teatr la rı nın akt yor olub, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver-
si te tin də dərs de yib.

22 ap rel 1942 – Gör kəm li akt yor, Əmək dar ar tist Hə sən Ab bas qu-
lu oğ lu Əb luc (1942 – 13.3.1994) Təb riz də do ğu lub. Uşaq yaş la rın-
da ailə si ilə Ba kı ya kö çüb. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, ki no da (“Qan lı 
zə mi”, “Tən ha na rın na ğı lı” və s.) ma raq lı ob raz lar ya ra dıb, “Pən cə-
rə” fi l mi nə qu ru luş ve rib. Film lə rin  səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib.

22 ap rel 1983 – Azər bay ca nın ilk ki no akt ri sa la rın dan olan İz-
zət Mir zəağa qı zı Oru co va (16.9.1909 – 1983) və fat edib. “Se vil” 
(1929), “Al maz” (1936) fi lm lə rin də baş rol lar da çə ki lib. 

23 ap rel 1909 – Ya zı çı-pub li sist Sə məd Ağaoğ lu (Sə məd Əh məd 
bəy oğ lu Ağa yev; 1909 – 6.8.1982) Ba kı da do ğu lub. Ata sı Azər bay-
can Xalq Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu la rın dan olub, Cüm hu riy yə tin sü-
qu tun dan son ra ailə si Tür ki yə yə mü ha ci rət edib. Sə məd Ağaoğ lu 
Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si nin üz vü, baş na zi rin müavi ni, na zir olub.

24 ap rel 1866 – Ya zı çı-pub li sist, maarif xa di mi Sul tan mə cid Ha cı 
Mur tu zə li oğ lu Qə ni za də (1866-1942) Şa ma xı da do ğu lub. Teatr xa-
dim lə ri haq qın da xa ti rə lər ya zıb, rus ya zı çı la rın dan tər cü mə lər edib.

24 ap rel 1902 – SS Rİ Xalq ar tis ti İs ma yıl Os man oğ lu Os man lı 
(1902 – 22.6.1978) Şə ki də ana dan olub. Aka de mik Dram Teat rın da 
ça lı şıb. “O ol ma sın, bu ol sun”, “Mən ki gö zəl de yil dim”, “Nə si mi”, 
“Yed di oğul is tə rəm” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

24 ap rel 1941 – Əmək dar ar tist Ra fi q Mir zə can oğ lu Hü sey nov 
(1941-2018) Ha cı qa bul ra yo nun da do ğu lub. Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lər də çə ki lib. 

24 ap rel 2011 – Xalq şairi, ədə biy yat şü nas Ba laş Azə roğ lu (Ba-
laş Al lah ba xış oğ lu Abi za də; 11.11.1921 – 2011) və fat edib.

Dün ya
20 ap rel 1927 – Rus akt yo ru Pa vel Bo ri so viç Lus pe ka yev 

(1927-1970) ana dan olub. Öm rü nün son il lə rin də ayaq bar maq la rı 
am pu ta si ya olun sa da, “Səh ra nın bə yaz gü nə şi” fi l min də çə ki lib.

21 ap rel 1816 – İn gi lis ya zı çı sı və şairi Şar lot ta (Char lot te) Bron-
te (1816-1855) ana dan olub. “Ceyn Eyr”, “Müəl lim”, “Ya şıl cırt dan” 
və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

22 ap rel 1707 — İn gi lis ya zı çı sı Hen ri Fil dinq (Henry Fiel ding; 
1707-1754) ana dan olub. Əsər lə ri: “Co zef Ed rü sün ma cə ra la rı”, 
“Tom Con sun he ka yə ti”, “Emi li ya” və s.

22 ap rel 1724 – Al man fi  lo so fu İm ma nuel Kant (1724-12.2.1804) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Saf id ra kın tən qi di”, “Mə nə viy yat me ta fi  zi-
ka sı nın əsas la rı” və s.

22 ap rel 1899 – Rus ya zı çı sı Vla di mir Na bo kov (1899-2.7.1977) 
ana dan olub. 1919-cu il də mü ha ci rə tə ge dib, Fran sa da və fat edib. 
Əsər lə ri: “Ma şen ka”, “Lu jin mü da fi əsi”, “Qət lə də vət”, “Lo li ta” və s.

22 ap rel 1922 – Ame ri ka caz mu si qi si nin gör kəm li nü ma yən də-
si Çarlz Min qus (Char les Min gus; 1922-1979) ana dan olub.

23 ap rel Dün ya Ki tab və Müəl lif Hü quq la rı Gü nü dür (World 
Book and Copy right Day). 1995-ci il də UNES CO tə rə fi n dən Vil-
yam Şeks pir və Mi gel de Ser van te sin xa ti rə si nə (23 ap rel də və fat 
edib lər) eh ti ram ola raq tə sis edi lib.

23 ap rel 1616 – İn gi lis şairi və dra ma tur qu Vil yam Şeks pir (Wil-
liam Sha kes peare; 26.4. 1564 – 1616) və fat edib. “Ro meo və Cül-
yet ta”, “Ham let”, “Kral Lir”, “Otel lo”, “Mak bet” və s. dram əsər lə ri-
nin, ko me di ya və so net lə rin müəl li fi  dir.

23 ap rel 1616 – İs pan ya zı çı sı Mi gel de Ser van tes (Mi guel de Cer-
van tes Saaved ra; 29.9.1547 – 1616) və fat edib. Əsər lə ri: “Don Ki-
xot”, “Per si les və Si giz mun da” (ro man), “Par na sa sə ya hət” (poema).

23 ap rel 1891 – Rus bəs tə ka rı Ser gey Pro kof yev (1891-1953) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Hərb və sülh” (ope ra), “Ro meo və Cül yet-
ta”, “Zo luş ka” (ba let) və s.

23 ap rel 1902 – İs land ya zı çı sı, No bel mü ka fa tı laureatı (1955) 
Hal dour Kil yan Laks ness (Halldór Kil jan Lax ness; 1902-1998) 
аnаdаn оlub. Əsər lə ri: “İs land zın qı ro vu”, “Qay ta rıl mış cən nət”.

24 ap rel 1845 – İs veç rə ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1919) Karl Frid rix Şpit te ler (Carl Fried rich Georg Spit te-
ler; 1845-1924) ana dan olub.  Əsər lə ri: “Olim pi ya ba ha rı” (epik 
poema), “Pro me tey və Epi me tey”.

Hazırladı: Vüqar Orxan

20-24 aprelXatirə təqvimi

Rol lar akt yor la rı ha fi zə lə rə ya zan da 
sə nət hə yat üçün va cib li yi ni, gü cü nü 
təs diq lə yir, qəlb lər də ya şa maq üçün 
bö yük fə da kar lıq, mü ba riz lik, dö züm 

tə ləb et di yi ni an la dır. Ob raz lar la ya na şı 
ta ma şa çı la rı sə si nin seh ri nə va leh et-
mək xoş bəxt li yi isə hər akt yo ra nə sib 
ol mur. Gör kəm li sə nət kar, Əmək dar 
ar tist Hə sən Əb luc (1942-1994) ya rat dı ğı 
ob raz lar la bə ra bər ek ran dan dü şün cə-
lə rə, qəlb lə rə sü zü lən bən zər siz sə si nin 
seh ri ilə mil yon la rın rəğ bə ti ni qa za nıb. 
Bə dii qi raət us ta sı ki mi də ta nı nan, 
poezi ya nü mu nə lə ri ni çox say lı ta ma-
şa çı ya, din lə yi ci yə çat dı ran sə nət ka rın 
ra dio ta ma şa la rın da da səs lə nən müd-
rik, məx mə ri sə si nin seh rin də nə sil lər 
tər bi yə lə nib, maarif lə nib.  

Sə nət ka rın 80 il lik yu bi le yi ərə fə sin də əziz 
xa ti rə si ni eh ti ram la yad edi rik. Für sət dən 
is ti fa də edib sə nət dost la rı nın xa ti rə lə rin də 
fər di cə hət lə ri nə, sə nət kar lıq  xü su siy yət lə-
ri nə da ha ya xın dan bə ləd ol ma ğa ça lı şa ca-
ğıq.  

Sə nət kar öm rün dən epi zod lar...

Heç kə sə bən zə mir di
Xalq ar tis ti, re jis sor Ra miz Hə-

sənoğ lu: “Hə sən müəl lim lə yaş  fər-
qi miz çox oma sa da,  sö zün əsl mə-
na sın da, o, mə nim müəl li mim olub. 
İn cə sə nət İns ti tu tun da təh sil al dı ğım 
vaxt lar da mə nə səh nə da nı şı ğın dan 
dərs de yib. O, bö yük us tad dır, sə nə-
ti nin us ta dı dır. Bu nu onun müasir lə ri 
də çox gö zəl ba şa dü şür dü lər. Çün ki 
Hə sən Əb luc sə nə ti nin se vi lən vax tı 
di gər məş hur sə nət kar lar da var idi 
və onun bö yük lü yü on da idi ki, heç 
kə sə bən zə mir di. Özü nə məx sus in-
to na si ya sı, bən zər siz səs temb ri var 
idi. Azər bay can di li ni, səh nə da nı şı-
ğı nı gö zəl bi lir di. Bu na gö rə də se vi-
lir di. Nə yax şı ki, Azər bay can te le vi zi ya və 
ra diosun da onun çı xış la rı qa lıb. Tez-tez 
onu din lə yir, is te da dı haq qın da kı tə səv-
vür lə ri mi zi ge niş lən di rə bi li rik. 

Ta le elə gə tir di ki, müəl li mim lə bir gə ça-
lış dıq. O, mə nim qu ru luş ver di yim iki ta ma-
şa da iş ti rak et di. Bi rin ci si ya zı çı Ana rın əsə-
ri əsa sın da çə ki lən te le vi zi ya ta ma şa sı idi. 
Di gə ri isə ya zı çı İsi Mə lik za də nin sse na ri si 
əsa sın da çək di yim “Qa tar da” te le vi zi ya ta-
ma şa sı dır. Bu ta ma şa da Sa bit Mir zə ro lu nu 
oy na yır dı. Per so na jın xa rak te ri Hə sən Əc lu-
cun xa rak te ri nə o qə dər də ya xın və uy ğun 
ol ma sa da, Hə sən ro lun sə ciy yə vi cə hət lə ri-
ni bö yük us ta lıq la gös tər di. Sa bit Mir zə sa kit 
tə biət li bir ob raz dır. Hə yat da isə Hə sən çıl-
ğın, emo sional  in san idi, ha di sə lə rə dər hal 
reak si ya ve rir di. Ob ra za da xil ola raq Sa bit 
Mir zə ro lu nu çox inan dı rı cı oy na mış dı və bu 
rol yad daş lar da qal dı. Hə min il lə ri, onun la 
bir gə gör dü yü müz iş lə ri tez-tez xa tır la yı ram. 
Onun adı çə ki lən də elə bil ru hum tə zə lə nir. 
Ye ni dən o il lə rə qa yı dı ram. Al lah ona rəh mət 
elə sin. Ru hu şad ol sun. Mən onu heç vaxt 
unut mu ram...”.

Bö yük is te dad 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor 

Kə nan Məm mə dov: “Hə sən Əb luc la ki nos tu-
di ya nın dəh li zin də tez-tez gö rü şüb, hal-əh val 
tu tur duq. Mü na si bə ti miz hə mi şə yax şı olub. 
Akt yor ki mi onu iki də fə – “Qan lı zə mi” və 
“Qa ra gö lün cən ga vər lə ri” fi lm lə rin də çək dim.

Rol la rı həcm eti ba ri lə bö yük ol ma sa da, Hə-
sən ek ran per so naj la rı nı pe şə kar akt yor ki-
mi yük sək sə viy yə də ya rat dı. Xü su si ola raq 
qeyd edim ki, “Qan lı zə mi” fi l min də oy na dı ğı 
ob ra zı (kənd xu da) çək dik də çox təəc cüb lən-
dim. O, ro lun fa ciəsi ni ol duq ca tə sir li ifa et di. 
Çə ki liş dən son ra da mə nə rol haq qın da ma-
raq lı fi  kir lər söy lə di. 

“Qa ra gö lün cən ga vər lə ri” fi l min də ki ro lu-
nu (Cəm şid Hü sey nov) da mə ha rət lə oy na-
mış dı. Ob raz ki çikp lan lı ol sa da, ba xan da 
dü şü nür sən ki, bu rol elə be lə də ol ma lı idi. 

Hə sə nin xü su si da nı şıq is te da dı var idi. 
Bu xoş bəxt lik hər akt yo ra qis mət ol mur. 
Azər bay can Te le vi zi ya sın da ya yım la nan 
ədə bi-dram ve ri liş lə rin də tez-tez çı xış edir-
di. Ha mı mız da onu ma raq la iz lə yir dik. Ədə-
biy ya ta, şeirə olan mü na si bə ti çox yük sək 
sə viy yə də idi. O, bö yük şəx siy yət, bö yük is-
te dad idi. Təəs süf edi rəm ki, hə yat dan tez 
get di...”.

On dan sə nət is ti qa mə ti alır dı lar 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si, səs re jis so-

ru Əsəd Əsə dov: “Hə sən Əb luc la dubl yaj-
da uzun müd dət iş lə mi şik. O, yer li və xa ri ci 
fi lm lə rin səs lən di ril mə sin də ya xın dan iş ti rak 
edir di. Onun la bir lik də səs lən dir mə də iş ti rak 
edən həm kar la rı on dan sə nət is ti qa mə ti alır-
dı lar. Ahəng dar, məx mə ri sə si hə mi şə se çi-
lir di. Hə mi şə də ona baş rol la rı səs lən dir mə-
yi hə va lə edir di lər. Azər bay can di li ni gö zəl 
bi lir di, dik si ya sı qü sur suz idi. Həm də bi lir-
di lər ki, Hə sən işi nə cid di ya na şır, öh də sin-
dən də ba ca rıq la gə lir. İn di də bir lik də iş lə di-
yi miz hə min an la rı ya dı ma sa lı ram. Onun la 
iş lə mək çox ra hat idi. Çün ki dubl yaj akt yo ru 
fi lm də çə ki lən akt yo ru elə səs lən dir mə li dir 
ki, dubl yaj olun du ğu bi lin mə sin. Bu mə na-
da Hə sən Əb lu cun dubl yaj fəaliy yə ti nin mis li 
yox idi. Təəs süf edi rəm ki, ki no da akt yor ki-
mi az çə kil di.  

Onun yad da qa lan, uğur lu səs lən dir mə lə rin-
dən bi ri də “Ya ra maz” fi l min də baş ro lu (Hə təm) 
oy na yan Ma mu ka Ki ka leyş vi li ni səs lən dir mə si-
dir. Bir gün Ma mu ka dubl yaj stu di ya sı na gəl-
di və ro lu nun səs lən di ril mə va rian tı nı din lə di. 
Məm nun luq his si ilə qeyd et di ki, “slu şay, on 
qo vo rit luç şe, çem ya...”. Hə sən Əb lu cun onun 
ob ra zı nı səs lən dir mə si çox xo şu na gəl miş di. 
Elə Hə sə nin səs lən dir mə si nin də fi l min uğu run-
da ro lu ol du ki, fi l min ya ra dı cı he yə ti ilə bir lik də 
mə nə də Döv lət mü ka fa tı ver di lər...”. 

Dost lu ğa sa diq, qü rur lu in san idi 
Xalq ar tis ti Ta ri yel Qa sı mov: “Akt yor ol-

ma ğı ar zu la sam da, ata mın is tə yi nə gö rə 
Bə dən Tər bi yə si İns ti tu tu na qə bul ol dum. 
Təh sil al dı ğım müd dət də Lüt fi  Məm məd bə-
yo vun rəh bər lik et di yi dram dər nə yi nə ge dir-
dim. Or da Şah mar Ələk bə rov və Hə sən Əb-
luc la dost laş dım. Şah mar hə min vaxt lar da 
or ta mək tə bin so nun cu sin fi n də oxu yur du. 
Hə sən isə Po li tex nik İns ti tu tu nun (in di ki Tex-
ni ki Uni ver si tet) bi rin ci kur sun da oxu yur du. 
Bir gün Hə sən tək lif et di ki, gə lin, bu il üçü-
müz də sə nəd lə ri mi zi İn cə sə nət İns ti tu tu na 
ve rək. Şah mar de di ki, mə nim ar zum akt yor 
ol maq dır. Dram dər nə yi nə də bu nun üçün 
gə li rəm. Ta ri yel lə sən isə tə lə bə sən. Ye nə 
də fi  kir lə şin, is tə yir si niz sə, sə nəd lə ri mi zi bir-
lik də ve rək. Biz elə də et dik. Hər üçü müz 
Akt yor luq fa kül tə si nə qə bul olun duq. Gör-
kəm li sə nət kar Rza Təh ma si bin kur sun da 
sə nət dər si al dıq. Hər üçü müz əla çı idik. 

Şək li mi zi şə rəf löv hə si nə vur muş du lar. Tə-
qaüdü müz də di gər tə lə bə lə rin kin dən ar tıq 
idi. Be lə cə, biz sə nət də və hə yat da hə mi şə 
bir yer də olur duq, dost lu ğu mu zu da vam et-
di rir dik. 

Mən İn cə sə nət İns ti tu tu na qə bul olun du-
ğu ma gö rə atam xə bər gön dər miş di ki, mə-
nim o ad lı oğ lum yox dur. Mən pis ol muş dum 
və kef siz gə zir dim. Şah mar nə ol du ğu nu 
so ru şan da olan la rı ona de dim. O, mə ni ev-
lə ri nə apar dı. İns ti tu tu bi ti rə nə qə dər dörd il 
ər zin də on lar da qal dım. Hə sən də tez-tez 
dərs dən son ra Şah mar gi lə gə lir di. Bir gün 
Şah ma rın ana sı Hə sə nə de di ki,  Hə sən, ya 
sən köç gəl biz də ya şa, ya da evə be lə gec 
saat lar da get mə. Evi niz də sə nin üçün na ra-
hat olar lar. Hə sən be lə də et di. Bir müd dət 
kö çüb Şah mar gil də ya şa dı.  

İns ti tu tu bi tir dik dən son ra Şah mar la mən 
Aka de mik Dram Teat rın da iş lə dik, Hə sən 
isə Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı na get di. Mən 
bir il son ra Hə sə nin ya nı na Gənc Ta ma şa çı-
lar Teat rı na get dim. Hə min vaxt lar da teatr da 
gör kəm li re jis sor Zə fər Ne mə to vun qu ru lu-
şun da “Kom so mol poema sı” ta ma şa sı oy na-
nı lır dı. Hə sən hə min ta ma şa da Cə lal ro lu nu 
can lan dı rır dı. Mən bu ro lu ins ti tut da (dip lom 
işim də) oy na dı ğım üçün söz lə ri ni əz bər bi-
lir dim. Bir gün Hə sən dən so ruş dum ki, ne-
cə edim mən də bu ta ma şa da oy na yım? O, 
de di ki, mən bir gün teat ra gəl mə rəm, sən 
ha zır gəl, mə nim ye ri mə sən səh nə yə çı-
xar san.  Biz elə də et dik. Hə sən ta ma şa oy-
na nı lan gün teat ra gəl mə di. Zə fər Ne mə tov 
tez-tez gə lib Hə sə ni so ru şur du. Ona bil dir-
dim ki, ro lun söz lə ri ni əz bər bi li rəm, tə lə bə 
olar kən Cə lal ob ra zı nı oy na mı şam. Be lə 
olan hal da səh nə yə mən çı xa sı ol dum. İfa-
mı bə yən di lər, er tə si gün əm rim ve ril di, hə-
min ta ma şa da Cə lal ob ra zı nı bir gün mən, 
bir gün Hə sən oy na dı. Hə sən dost lu ğa çox 
sa diq idi. 

Biz ins ti tu tu 1965-ci il də bi tir miş dik. 
Hə min vaxt “Lift çi qız” fi l mi çə ki lir di. 
Mə ni də hə min fi l min sı naq çə ki li şi nə 
də vət et miş di lər. Çə ki li şə ge dən də Hə-
sən de di ki, Ta ri yel, əgər sə ni bu fi lm də 
çək sə lər, ro lu nu mən səs lən di rə cəm. 
De dim, Hə sən, kaş ki, bir yox, bir ne-
çə fi l mə çə ki lim, ha mı sı nı da sən səs-
lən dir. Hə sə nin çox gö zəl sə si var idi, 
ha mı da bə yə nir di. Sö zü ge dən fi l mə 
çə kil dim. Ro lu mu səs lən dir mə vax tı 
gə lib ça tan da Hə sə ni də gö tü rüb get-
dim stu di ya ya. Xu ra man Qa sı mo va nın 
oy na dı ğı ob ra zı (La lə) Əmi nə Yu sif qı zı 
səs lən dir di. Fil min re jis so ru Rü fət Şa-
ba nov de di ki, Ta ri yel, in di dur sə nin 

sə si ni ya zaq. De dim ki, Rü fət müəl lim, siz 
mə ni Nə ri man ro lu nun sı naq çə ki li şi nə ça ğı-
ran da Hə sən mə nə xe yir-dua ver di və de di 
ki, ro lu mən səs lən di rə cəm. Rü fət müəl lim 
“lap yax şı, on da sə ni Hə sən səs lən dir sin” 
de di. Onu da qeyd edim ki, hə min vaxt lar 
dubl yaj da maaş yük sək ol du ğu üçün akt yor-
la rın ço xu dubl yaj la məş ğul olur du...

Bir də fə Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da “Ro-
meo və Cül yet ta” ta ma şa sı nın məşq lə ri ge-
dir di. Ro meo ro lu nu növ bə li ola raq Hə sən-
lə di gər akt yor oy na ma lı idi. Ta ma şa nın ilk 
təq di ma tı gü nü Hə sən teat ra gə lir, si ya hı da 
adı nı gör mə yib bərk tə sir lə nir və ta ma şa ya 
bax ma dan evə qa yı dır. Er tə si gün işə get-
mə si üçün ana sı onu oyat ma ğa gə lən də Hə-
sən ona ca vab ver mir. Ana sı bir ne çə də fə 
Hə sə ni ça ğı rır, la kin on dan səs gəl mə di yi ni 
gö rüb yor ğa nı ba şın dan çə kir. Hə sə nin bir 
ge cə də saç la rı nın ağar dı ğı nı gö rür. Hə sən 
çox qü rur lu in san idi. Ta ma şa da oy na ma-
dı ğı nı həzm edə bil mə di yin dən bir ge cə də 
saç la rı ağar mış dı. 

Ya dım da dır, Şah mar rəh mə tə ge dən də 
ha mı onun la vi da laş dıq dan son ra da ğı lış dı, 
am ma Hə sən get mə di. Mən du rub göz lə yir-
dim. İn san lar get dik dən son ra Hə sən qəb-
rin üs tün də uzan dı və hön kür tü ilə ağ la dı, 
“Şah mar, tez lik lə ya nı na gə lə cəm” de di. O, 
rəh mə tə ge dən də Şah ma rın ya nın da  dəfn 
et di lər...” .

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Sənətinin  ustadıHəsən Əbluc – 80

Rostropoviçlərin Ev-Muzeyində
Dünya İncəsənət Günü qeyd olunub

Ap re lin 15-də Ba kı Şə hər Mə-
də niy yət Baş İda rə si Mə də ni 
təd bir lə rin təş ki li və ya ra dı cı 
gənc lər lə iş üz rə mər kə zi nin, 
Leopold və Ms tis lav Rost ro-
po viç lə rin Ev-Mu ze yi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə Dün ya İn cə sə-
nət Gü nü mü na si bə ti lə təd bir 
ke çi ri lib. 

Mu zey də ke çi ri lən təd bir ey ni 
za man da dün ya şöh rət li violon-
çel ifa çı sı Ms tis lav Rost ro po vi çin 
(1927-2007) 95 il li yi nə həsr edi lib. 

Bu mü na si bət lə qo naq lar üçün 
ma raq lı mu si qi proq ra mı da ha-
zır la nıb.

Təd bir də Ba kı Şə hər Mə də-
niy yət Baş İda rə si nin rəisi İb ra-
him Əli yev, mə də niy yət müəs si-
sə lə ri nin rəh bər lə ri, ic ti maiy yət 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

L. və M.Rost ro po viç lər adı na 
21 nöm rə li on bi ril lik Mu si qi mək-
tə bi nin şa gird lə ri, res pub li ka və 
bey nəl xalq mü sa bi qə laureat la rı 
kon sert proq ra mı ilə çı xış edib-
lər.

Xa tır la daq ki, Dün ya İn cə sə nət 
Gü nü 2019-cu il də UNES CO Baş 

Konf ran sı nın Pa ris də ke çi ri lən 
40-cı ses si ya sın da tə sis olu nub.

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün “Oxu saatı”
F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na-
sı nın “Oxu saatı” la yi hə si üz rə növ bə ti gö rüş 
ke çi ri lib. Ap re lin 15-də Ba kı Ki tab Mər kə zi-
nin uşaq gu şə sin də ger çək lə şən gö rü şün 
qo na ğı Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı-
lar Teat rı nın akt yor la rı, Əmək dar ar tist El nur 
Kə ri mov və El şən Ha cı ba ba yev olub.

Təd bir də sağ lam lıq im kan la rı məh dud 
uşaq lar üçün 3 nöm rə li Res pub li ka xü su si 
in ter nat mək tə bi və Azər bay can Mil li Kon-
ser va to ri ya sı tər ki bin də İn cə sə nət Gim na-
zi ya sı nın şa gird lə ri iş ti rak edib lər.

El nur Kə ri mov şa gird lər üçün dün ya xalq-
la rı nın müx tə lif na ğıl la rı nı oxu yub. Na ğıl la rı 

sağ lam lıq im kan la rı məh dud uşaq lar üçün 
jest di lin də “Səs siz Ün siy yət” Jest Di li nin 
İn ki şa fı na Dəs tək İc ti mai Bir li yi nin tə lim çi si 
Kö nül Qu li ye va təq dim edib. 

Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru El şən 
Ha cı ba ba yev isə uşaq lar la bir lik də Ab dul la 
Şaiqin şeir lə ri ni səs lən di rib.
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MƏDƏNİYYƏT

BeynəlxalqTürkMədəniy
yətiTəşkilatı–TÜRKSOYun
ənənəvilayihələrindənbiri
dəqardaşölkələrintəsviri
sənətustalarınıngörüşünün
təşkilidir.Sonillərbulayihə
birqaydaolaraq“TürkDün
yasınınMədəniyyətPaytax
tı”elanolunanşəhərlərdə
gerçəkləşir.

“Türk dünyası rəssamlar gö-
rüşü”nün növbəti ünvanı Bursa
olub.Rəssamların görüşü “Bur-
sanın fəthivə tarixi irsi”mövzu-
sunahəsredilib.
TÜRKSOY-un təşkilatçılı-

ğı və Bursa Osmanqazi Bələ-
diyyəsinin ev sahibliyi ilə Türk
dünyasının müxtəlif ölkələrin-
dən rəssamlar öz sənətlərini
nümayiş etdirmək imkanı əldə
ediblər. Azərbaycan, Qazaxıs-
tan,QırğızıstanvəÖzbəkistan-
dangələn təsviri sənətustala-
rının çəkdikləri əsərlər aprelin
14-də “Panorama 1326 Bursa
Fəth Muzeyi”ndə açılan sərgi-
də sənətsevərlərə təqdim olu-
nub.
Sərgininaçılışındaçıxışedən

TÜRKSOY-un Baş katibi Sul-

tan Raev bu vəzifəni təhvil al-
dıqdansonra ilk tədbiri2022-ci
ilin “Türk DünyasınınMədəniy-
yətPaytaxtı”Bursanınəngözəl
rayonlarındanbiriolanOsman-
qazidə keçirməkdən məmnun-
luğunu dilə gətirib: “Osmanqa-
zinindəyərli tarixiəsərləri, təbii
gözəllikləri və qonaqpərvərliyi
ilə Türk dünyası rəssamlarına

qucaq açması təqdirəlayiqdir.
TÜRKSOY ənənəvi olaraq sə-
nətadamlarınıTürkdünyasının
şəhərlərində bir araya gətirir,
onların görüşüb bir-biri ilə pe-
şətəcrübələrinibölüşməsiüçün
şərait yaradır. Beləliklə, xalqla-
rımızarasındamədəniəlaqələ-
rinmöhkəmlənməsinədahabir
zəminyaranır...”.

Osmanqazi Bələdiyyəsinin
başqanıMustafaDündarçıxışın-
dabuil17-cisikeçirilən“Osman
Qazini anma vəBursanın fəthi”
şənlikləri çərçivəsində ən mü-
hüm tədbirlərdən birinin “Türk
dünyasırəssamlargörüşü”oldu-
ğunu vurğulayıb: “Türk dünyası
rəssamları çox qısa müddətdə
yaratdıqları əsərlərlə Bursanı
öz sənətmüşahidələri ilə kətan
üzərindəəksetdiriblər...”.
Çıxışlardan və sərginin açılı-

şından sonra Sultan Raev Os-
manqazi Bələdiyyəsinin baş-
qanına TÜRKSOY-un “Çingiz
Aytmatov” xatirə medalı, qazax
rəssamı Yermuxan Junisxana
“Abay”medalıvəsənətgörüşünə
qatılanrəssamlaraTÜRKSOY-un
sertifikatlarınıtəqdimedilib.Qeyd
edəkki,Türkdünyası rəssamla-
rının“Bursanınfəthivətarixiirsi”
mövzulusərgisindəAzərbaycanı
CəlalAğayevtəmsiledib.

Mehparə Sultanova 
Ankara

Çay kitabxanası

TürkiyəninRizəşəhərindəkiRəcəbTayyibƏrdo
ğanUniversitetindəmövzudairəsinəgörəunikal
kitabxanaaçılıb.“TRTHaber”inməlumatınagörə,
ölkədə“çaypaytaxtı”kimitanınanşəhərdəfəaliy

yətəbaşlayanyenikitabxanadaeləbumövzunu
əhatəedir.

Hələ-
likkitab-
xanada
çay
haqqın-
datürk
vəingilis
dillərin-
də938
adda
kitab,
jurnal,

doktorluqdissertasiyası,çaydanbəhsedənməqaləvə
araşdırmatoplanıb.Bunəşrlərdəçayınsortlarına,becər-
mətarixinəvəmədəniyyətinədairbilgiləryeralıb.
UniversitetinrektoruH.Karamanındediyinəgörə,belə

tematik kitabxanalar oxucuya hər hansı informasiyanın
axtarışınaçoxvaxtitirmədəngərəkliməlumattapmaqda
köməkedir:“Bizçalışmışıqki,universitetinçaykitabxana-
sındaçoxsevilənbuiçkiyəaidtürkdilindəvəxaricidillər-
dəolanmateriallarınəksəriyyətinitoplayaq.Nəşrlərinbir
hissəsibizimsəfirlikvəkonsulluqlarınköməyisayəsində
müxtəlifölkələrdəndaxilolub.Kitabfondumuzudahada
zənginləşdirməküçünbuprosesdavamlıolacaq.Bundan
başqa,universitetimizdə734əsərdən ibarətQaradəniz
kitabxanasıdavar...”.

G.Mirməmməd

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

614 il əv vəl...
21 ap rel 1408-ci il də Sərdrud döyüşündə (Təbrizin yaxınlığında

kənd)QaraqoyunludövlətininbaşçısıQaraYusifinqoşunlarıTeymur-
lənginoğluMiranşahınqoşunlarınıməğlubedib,Miranşahözüisəöl-
dürülüb.AzərbaycantorpaqlarındaTeymurilərin(ƏmirTeymur1405-də
vəfatetmişdi)hökmranlığınasonqoyulub.BirqədərsonraŞirvanşah-
laristisnaolmaqlabütünAzərbaycantorpaqlarıQaraqoyunludövlətinin
tərkibinədaxiledildi.

239 il əv vəl...
19 ap rel 1783-cü il də IIYekaterinaKrımınRusiyayabirləşdiril-

məsibarədəmanifestimzalayıb.1768-1774-cüillərmüharibəsində
RusiyayaməğlubolanOsmanlıKrımxanlığınanəzarətiitirmişdi.

195 il əv vəl...
20 ap rel 1827-ci il də İranla müharibə (1826-1828) gedişində

Azərbaycanın cənubuna doğru irəliləyən rus qoşunlarıAraz çayı
üzərindəkiXudəfərinkörpüsünü(Cəbrayılrayonuərazisində)tutub-
lar.Körpününələkeçirilməsi rusqoşunlarınınNaxçıvanxanlığına
hücumlarınaimkanyaratdı.MayayındaNaxçıvanişğalolundu.

124 il əv vəl...
21 ap rel 1898-ci il dəİspaniyailəABŞarasındamüstəmləkələrin

bölüşdürülməsiiləbağlımüharibəbaşlayıb.İspaniyanıLatınAme-
rikası vəCənub-ŞərqiAsiyadan sıxışdırmağı niyyətləyənABŞ üç
aysürənmüharibədəKuba,Puerto-RikovəFilippiniələkeçirdi.Bu,
ABŞ-ınilkuğurlumüstəmləkəçilikmüharibəsiidi.

107 il əv vəl...
22 ap rel 1915-ci il dəIDünyamüharibəsitarixindəilkdəfəzəhərli

qazdansilahkimi istifadəolunub.Belçikanınİprşəhəriyaxınlığın-
da döyüşdə alman qoşunları ingilis-fransız qüvvələrinə qarşı xlor
tərkiblizəhərliqazdanistifadəediblər.Sonralaripritadınıalanqaz
müxtəlifölkələrinkimyəvisilaharsenalındayertutdu.

104 il əv vəl...
22 ap rel 1918-ci il dəZaqafqaziyaSeymininazərbaycanlı,erməni

vəgürcüdeputatlarıpaytaxtıTifisolmaqlaZaqafqaziyaDemokratik
Federativ Respublikasının yarandığını elan ediblər. Seymdə azər-
baycanlı(44nəfər)deputatlarınfraksiyasınaM.Rəsulzadərəhbərlik
edirdi.GürcüA.ÇxengelininbaşçılıqetdiyihökumətəAzərbaycandan
F.Xoyski,K.Məlik-Aslanov,N.Yusifbəyli,M.H.Hacinski vəM.Heydə-
rov daxil idilər. Federasiya bir ay sonra dağıldı.Mayın 26-daGür-
cüstan,28-dəisəAzərbaycanvəErmənistanmüstəqilliyinielanetdi.

102 il əv vəl...
23 ap rel 1920-ci il də

Atatürkün başçılığı altında
Ankarada Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin (TBMM)
ilk toplantısıaçılıb.TBMM-
ninyaradılmasıiləTürkiyə-
də yadelli işğalçılara qarşı
Qurtuluş savaşı mühüm
mərhələyə qədəm qoydu.
Cümhuriyyət qurulandan
sonraAtatürküntövsiyəsiilə23aprelTürkiyədə“MilliMüstəqillikvə
UşaqGünü”elanedildi.

55 il əv vəl...
21 ap rel 1967-ci il də Yunanıstanda hərbi çevriliş olub, Kral II

Konstantindevrilib.Ölkədə“Qarapolkovniklərdiktaturası”bərqərar
olub.1974-cüilədəkYunanıstandahərbirejimhakimiyyətdəolub.

44 il əv vəl...
21 ap rel 1978-ci il dəAzərbaycanSSRAliSovetininsessiyasın-

daAzərbaycanın yeni Konstitusiyası qəbul edilib. Konstitusiyada
(maddə73)Azərbaycandilirespublikanındövlətdilitəsbitolunub.

33 il əv vəl...
21 ap rel 1989-cu il dəPekininTyanyanmenmeydanındatəxmi-

nən 100min tələbənin etiraz aksiyası başlayıb. Bu,ÇXR tarixin-
dəənböyükhökumətəleyhinəçıxışidi.Birneçəgünsürənaksiya
meydanatanklarınyeridilməsiilədağıdıldı.

27 il əv vəl...
19 ap rel 1995-ci il dəABŞ-ınOklaxomaşəhərindəkibiznesmərkə-

zindədəhşətliterroraktıbaşverib.Partlayışnəticəsində168nəfər(o
cümlədən12uşaq)həlakolmuşdu.Ölkənisarsıdanterroruikiameri-
kalıtörətmişdi.1997-ciildəməhkəməABŞordusununsabiqserjantı
TimotiMakveyvəTerriNikolsbarəsindəölümhökmüçıxardı.

23 il əv vəl...
23 ap rel 1999-cu il dəNATO-nunVaşinqtonsammitindəkeçmiş

sosialistölkələriÇexiya,PolşavəMacarıstanınalyansaqəbulumə-
rasimikeçirilib.NATO-nunŞərqədoğrugenişlənməsibaşlayıb.

Ha zır la dı: V.Or xan

Xronoqraf

Rusiya xaricdə sərgilənən 
bütün eksponatlarını ölkəyə gətirir

Rusiyanındünyaölkələrindəsərgilənən
muzeyeksponatlarıgeriqaytarılır.Bu
barədəRusiyaPrezidentininbeynəlxalq
mədəniəməkdaşlıqüzrəxüsusinüma
yəndəsiMixailŞvıdkoybildirib.

Onunsözlərinəgörə,ümumilikdə27ölkə-
dənümayişolunanRusiyanınmuzeyekspo-
natlarınınhamısıgətiriləcək.Müvafiqqərarın
verilməsindənsonrailkolaraqParisdənüma-
yişetdirilən“Morozovlarkolleksiyası.Müasir
incəsənət şedevrləri” sərgisininəsərləriRu-
siyayagətirilib.“LuiVitton”Fondundatəqdim
olunansərgi2021-ciilinsentyabrındaFransa
Prezidenti Emmanuel Makronun iştirakı ilə
açılmışdıvəaprelin3-dəkdavamedib.
Qeydedəkki,Rusiyamuzeyvəqalereyalarınınxaricdəkibütünkolleksiya-

larınıgeriqaytarmaqbarədəqərarbuyaxınlardaİtaliyadangətiriləneksponat-
larınFinlandiyadagömrükorqanlarıtərəfindənsaxlanılmasındansonraverilib.
İtaliyanınMilanvəUdineşəhərlərindəkisərgilərdəngerigətirilənRusiya

DövlətErmitajı(Sankt-Peterburq),DövlətTretyakovQalereyasıvəA.S.Puş-
kinadınaDövlətTəsviri İncəsənətMuzeyinineksponatlarıRusiyayaqarşı
tətbiqedilənsanksiyalarıçərçivəsindəsaxlanılmışdı.Gömrükdəəlqoyulan
incəsənətəsərlərininümumidəyəri42milyonavrodançoxidi.
Hadisəböyükrezonansdoğurdu.RusiyanınMədəniyyətvəXaricİşlərnazir-

likləribəyanatyayaraqmuzeyəşyalarınınsaxlanılmasınıhüquqiözbaşınalıq
olduğunubildirdi.Rusiyatərəfibuqəbilhərəkətlərəqarşısanksiyaçıölkələrin
mədəniirsiiləbağlıadekvataddımlaratacağınıdadiqqətəçatdırdı.Xeyliçək-
çevirdənsonrasənətəsərləriFinlandiyasərhədindənburaxıldı.Bundansonra
Rusiyaxaricəmuzeykolleksiyalarıgöndərməyidayandırıb.

V.Kamal

TÜRKSOY Türk dünyası rəssamlarını 
Bursada bir araya gətirib

Daşkənd Beynəlxalq Animasiya Forumunda 
ölkəmiz də təmsil olunur

Aprelin18dəbirinciDaşkəndBeynəlxalqAnimasiyaForumuişə
başlayıb.ForumaMərkəziAsiyaölkələri,Azərbaycan,Gürcüs
tan,İsrail,UkraynavəRusiyanınaparıcıanimasiyamütəxəs
sisləri,rəssammultiplikatorlarqatılıb.

Ölkəmizifestivalda“Animafilm”BeynəlxalqAnimasiyaFestivalınındi-
rektoruRəşidAğamalıyev və tanınmışanimasiya filmlərimüəllifiElçin
HamiAxundovtəmsiledir.Forumda“Azərbaycananimasiyasının50illi-
yi”adlıproqramçərçivəsində“Cırtdan”,“Tıq-tıqxanım”,“Cırtdan-pəhlə-
van”,“Anamağacaçıxıb”,“İthaf”vədigərfilmlərtəqdimolunub.
R.Ağamalıyevbildiribki,“Azərbaycananimasiyasının50illiyi”proqra-

mıbundanəvvəlPolşa,YunanıstanvəGürcüstandakeçirilənbeynəlxalq
animasiyafestivallarınaqatılıb.
Aprelin22-dəkdavamedəcəkforumdamühazirələr,yaradıcılıqgörüş-

lərikeçirilir.

Bişkekdə azərbaycanlı heykəltəraşın sərgisi keçirilir
Aprelin16daQaparAytiyev
adınaQırğızıstanMilliİncəsənət
Muzeyindəazərbaycanlıhey
kəltəraşTeymurRüstəmovun
fərdiyaradıcılıqsərgisiaçılıb.
Mayın2dəkdavamedəcək
sərgidətanınmışheykəltəraşın
sondördildəərsəyəgətirdiyi
yeniəlişlərinümayişetdirilir.

Məlumat üçün qeyd edək ki,
TeymurRüstəmovBakıdakıXo-
calıabidəsininhəmmüəllifi(ata-
sı Aslan Rüstəmov və qardaşı
MahmudRüstəmov iləbirlikdə),
görkəmli şəxslərin büst və qə-
birüstü abidələrinin müəllifidir.

2012-ci ildə Azərbaycan Res-
publikasının“Tərəqqi”medalıilə
təltifolunub.
Heykəltəraş 2017-2021-ci il-

lərdə ailə vəziyyəti ilə əlaqədar
(həyatyoldaşıAytənRüstəmova
AvropaYenidənqurmavəİnkişaf
Bankının Qırğızıstan, Tacikistan
və Türkmənistan üzrə regional
direktoruvəzifəsinətəyinolunub)
Tacikistanda yaşayıb və orada
yaradıcı fəaliyyətləməşğulolub.
2021-ciildənBişkekdəyaşayırvə
yaradıcıfəaliyyətinidavametdirir.

Aydın Məmmədov 
M.F.Axundzadə adına Şəki 

Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşı

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 
Qazaxıstanla əməkdaşlığı genişləndirir

Beynəl
xalq
Türk
Mədə

niyyətivəİrsi
Fondununpre
zidentiGünay
Əfəndiyeva
Qazaxıstanın
ölkəmizdəki
səfiriSerjan
Abdıkarimov
iləgörüşüb.

GörüşdəGünayƏfəndiyevarəhbəriolduğuqurumunqurucu
üzvölkəsikimiQazaxıstanlamədəniəlaqələrindahaçoxinki-
şafedəcəyinəinandığınıbildirib.
Fondun büdcəsinin təsdiqlənməsi və təşkilatın katibliyinin

beynəlxalqsəviyyədəformalaşmasıiləTürkdünyasınınzən-
ginmədəniyyətinin,tarixiningenişaraşdırılmasıvətanıdılması
yönündəlayihələrindahagenişmiqyasdahəyatakeçiriləcəyi
diqqətəçatdırılıb.
SəfirSerjanAbdıkarimovtürkxalqlarıarasındabirliyingüc-

lənməsi,mədənibağlarındərinləşməsi istiqamətində fondun
fəaliyyətinitəqdiredib.SəfirQazaxıstanınvəbütövlükdəTürk
dünyasınındahişəxsiyyətlərininyubileylərininqeydolunması,
mədənidəyərlərintəbliğiyönündəfondilətərəfdaşlıqmünasi-
bətlərinəönəmverdiyinivurğulayıb.
Görüşdə2022-ciilüzrəplanlarlabağlıfikirmübadiləsiapa-

rılıb.
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