
29 ap rel Bey nəl xalq Rəqs Gü nü dür. 1982-
ci il də UNES CO nəz din də Bey nəl xalq Rəqs 
Şu ra sı tə rə fin dən tə sis edi lən əla mət dar 
gün öl kə miz də də hər il müx tə lif təd bir-
lər, kon sert proq ram la rı, təq di mat lar la 
qeyd olu nur. Azər bay can rəqs sə nə ti nin 
ya şa dıl ma sı na və in ki şa fı na mü hüm töh-
fə lər ve rən, bu sa hə üz rə ix ti sas lı kadr-
la rın ha zır lan ma sı nı hə ya ta ke çi rən Ba kı 
Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sı nın (BXA) or ta 
ix ti sas təh sil pil lə si nin buil ki bu ra xı lış-he-
sa bat kon ser ti də Bey nəl xalq Rəqs Gü nü 
ərə fə sin də, ap re lin 27-də ke çi ri lib.

Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rın da ke çi ri lən təd bir də mə də niy-
yət na zi ri nin müavi ni Sev da Məm mə də li ye-
va, öl kə mi zin Ru si ya da kı sə fi  ri, Xalq ar tis ti 
Po lad Bül bü loğ lu, Xalq ar tis ti, mil li rəqs sə-
nə ti nin gör kəm li nü ma yən də si Ro za Cə li lo-
va,  mə də niy yət və ic ti maiy yət nü ma yən də-
lə ri, sə nət se vər lər iş ti rak edib lər.

BXA-nın or ta ix ti sas təh sil pil lə si nin şa-
gird lə ri, klas sik və xalq böl mə si nin mə zun la rı 
aka de mi ya nın müəl lim lə ri – Xalq ar tist lə ri Cə-
mi lə Bay ra mo va, Yu sif Qa sı mov, Əmək dar 
müəl lim Pel lumb Aqal li yay, Əmək dar ar tist-
lər Rim ma İs kən də ro va, Sə bi nə Qa sı mo va, 

Vik to ri ya Şah mu ra do va, Əmək dar mə də niy-
yət iş çi si Lyud mi la Qutl yans ka ya, elə cə də 
Zaur Fə tul la, Tun cay Hü sey nov və Ye le na 
Çer nouso va nın rəh bər li yi ilə ha zır la dıq la rı 
rəqs nöm rə lə ri ni, elə cə də “Ji zel”, “Yat mış 
gö zəl”, “So na lar gö lü”, “Don Ki xot”  və baş qa 
məş hur ba let lər dən par ça la rı ifa edib lər.

Kon sert də elə cə də BXA-nın ye tir mə lə ri 
ol muş Əmək dar ar tist Sa mir Sə mə dov, Ope-

ra və Ba let Teat rı nın so lis ti Ti mur Odu şev və 
baş qa la rı da çı xış edib lər.

BXA-da rek tor və zi fə si ni mü vəq qə ti ic ra 
edən, Əmək dar ar tist Nailə Məm məd za də-
nin  bə dii rəh bə ri ol du ğu kon sert al qış lar la 
qar şı la nıb. Təd ris il lə rin də rəqs sə nə ti nin 
sir lə ri ni mə nim sə yən is te dad la rı qar şı da hə-
lə çox kon sert proq ram la rı, anş laq lar, ta ma-
şa çı al qış la rı göz lə yir.
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“Mədəni 
yenilənmə”də 
növbəti
görüş

səh. 3

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və
İrsi Fondu Rumıniya ilə də

əməkdaşlıq qurur

səh. 2

Qəribə, 
görünməmiş 
inci, bir də 
“Orfey və 
Evridika”

səh. 5

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

Paytaxtımızda əsl təbiət zövqü

Şə hər lə ri park sız tə səv vür et mək müm kün de yil. Bö yük lə rin 
din cəl mək, uşaq la rın əy lən mək üçün üz tut duq la rı be lə 
mə kan lar həm də şə hər li lə rin, ki çik də ol sa, can lı tə biət lə 
ün siy yə ti üçün qiy mət li dir. On suz da tə miz, ok si gen lə bol 

ha va ça tış maz lı ğı me qa po lis lə rin ən bö yük prob lem lə rin də-
dir...

Park la rın əhə miy yə ti ni diq-
qə tə çat dır maq və na dir tə biət 
land şaft la rı nı qo ru maq məq sə-
di lə hər il “Park la ra yü rüş gün-
lə ri” ak si ya sı ke çi ri lir. Bu ak si ya 
ilk də fə 1990-cı il də ABŞ-ın Mil li 
Park lar və Tə biəti Mü ha fi  zə As-
so siasi ya sı nın tə şəb bü sü ilə 
real la şıb. 22 ap rel isə dün ya da 
Yer Gü nü (Earth Day) ki mi qeyd 
olu nur. İlk də fə 1970-ci il də ABŞ-
da qeyd edi lən bu ta rix 2009-cu 

il də BMT Baş As samb le ya sı tə-
rə fi n dən bey nəl xalq gün ki mi 
təs diq olu nub. Bun dan son ra 
“Park la ra yü rüş gün lə ri” ak si ya sı 
da ha ge niş vü sət alıb. 

Öl kə miz də də əha li nin is ti-
ra hə ti nin tə min olun ma sı məq-
sə di lə park sa hə lə ri nin ge niş-
lən di ril mə si diq qət də sax la nı lır, 
pay taxt da və böl gə lər də ye ni 
mə kan lar is ti fa də yə ve ri lir, möv-
cud park lar ye ni dən qu ru lur. 

Ba kı da ən bö yük be lə mə kan-
lar dan bi ri ötən ilin so nun da ye-
ni dən qur ma iş lə rin dən son ra is-
ti fa də yə ve ri lən Ni za mi Gən cə vi 
adı na mə də niy yət və is ti ra hət 
par kı dır.

“Park la ra yü rüş gün lə ri” ərə fə-
sin də fo toq ra fı mız la da hi şairin 
adı nı da şı yan mə ka nı zi ya rət 
edə rək ya ra dı lan şə rait lə ya xın-
dan ta nış ol duq.

davamı səh. 8-də

Rəqs sənəti səhnəsinə yeni istedadlar gəlir
Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası orta ixtisas təhsil pilləsinin buraxılış-hesabat konserti

Ap re lin 27-də Mil li Ki tab xa na-
da XX əsr Azər bay can ədə-
biy ya tı nın gör kəm li nü ma-
yən də si Mir Cə lal Pa şa ye vin 

ilk ədə bi-tən qi di qə ləm təc rü bə si 
olan “Ədə biy yat da ro man tizm” 
əsə ri nin 4 dil də ilk nəş ri nin təq di-
mat mə ra si mi ke çi ri lib. 

Təd bi ri Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru, 
pro fes sor Kə rim Ta hi rov aça raq ap-
re lin 26-da gör kəm li ədə biy yat şü nas 
alim Mir Cə lal Pa şa ye vin ana dan ol-
ma sı nın 114-cü il dö nü mü nün ta mam 
ol du ğu nu diq qə tə çat dı rıb. Bil di rib ki, “Mil li 
Ki tab xa na nın qı zıl fon dun dan” se ri ya sın dan 

nəşr olu nan əsə ri Mir Cə lal Pa şa yev 1928-
ci il də qə lə mə alıb. İlk ədə bi-tən qi di təc rü bə si 

olan “Ədə biy yat da ro man tizm” əsə ri XX 
əs rin əv vəl lə rin də Azər bay can ədə biy-
yat şü nas lı ğın da “ədə biy yat ha di sə si” 
ki mi qiy mət lən di ri lə bi lər: “20 yaş lı bir 
gən cin be lə bir də rin məz mun lu əsər 
yaz ma sı ədə biy ya tı mız da bö yük ha di-
sə dir. La kin bu əsə rin Azər bay can ar xiv-
lə rin dən və ki tab xa na la rın dan “səs siz cə 
yo xa çı xa rıl ma sı” nə ti cə sin də bu qiy-
mət li ədə bi-tən qi di əsər bir əsr ər zin də 
el mi-ədə bi döv riy yə dən kə nar da qal mış-
dır. Bir əsr ər zin də Mir Cə la lın müəl li fi  ol-
du ğu çox say lı ki tab la rı nəşr edi lib, la kin 
çox təəs süf ki, bu əsər in di yə ki mi çap 

olun ma mış dı”.
davamı səh. 3-də

Böyük ədəbiyyatşünasın ilk qələm təcrübəsi

Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin 
normallaşmasına ABŞ da töhfə vermək istəyir

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev ap  re -
lin 27-də ABŞ döv  lət ka  ti  bi kö  mək  çi  si  nin Qaf  qaz mə  sə  lə  lə  ri, 
re  gional mü  na  qi  şə  lər və Cə  nu  bi Av  ro  pa mə  sə  lə  lə  ri üz  rə 
müavi  ni Eri  ka Ol  so  nun baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni 
qə  bul edib.

Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nə ABŞ Döv  lət De  par  ta  men  ti  nin Qaf  qaz 
böl  gə  si da  nı  şıq  la  rı üz  rə ali mü  şa  vi  ri Endr  yu Şo  fer, ABŞ-ın Azər -
bay  can  da  kı sə  fi   ri Örl Lit  zen  ber  ger, Gür  cüs  tan  da  kı sə  fi   ri Kel  li 
Deq  nan və Er  mə  nis  tan  da  kı sə  fi   ri Linn Trey  si da  xil  dir.

Gö  rüş  də re  gional mə  sə  lə  lər ba  rə  də fi   kir mü  ba  di  lə  si apa  rı  lıb, 
Azər  bay  can ilə Er  mə  nis  tan ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin nor  mal  laş -
dı  rıl  ma  sı və sülh mü  qa  vi  lə  si  nin ha  zır  lan  ma  sı üçün da  nı  şıq  la  rın 
apa  rıl  ma  sı, kom  mu  ni  ka  si  ya  la  rın açıl  ma  sı mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə 
edi  li  b. Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bil  di  rib ki, sülh mü  qa  vi  lə  si ilə bağ -
lı da  nı  şıq  la  rın baş  la  nıl  ma  sı üz  rə Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti 
ha  zır  dır.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı 30 ilə ya  xın da  vam edən iş  ğal döv  rün  də 
Er  mə  nis  ta  nın əra  zi  lə  ri  miz  də tö  rət  di  yi da  ğın  tı  la  rı, mad  di-mə  də -
niy  yət abi  də  lə  ri  mi  zin, 60-dan çox məs  ci  din da  ğı  dıl  dı  ğı  nı bil di rib. 
İş  ğal döv  rün  də əra  zi  lə  ri  miz  də Er  mə  nis  tan tə  rə  fi n  dən çox say  da 
mi  na  la  rın bas  dı  rıl  dı  ğı  nı de  yən İl  ham Əli  yev ha  zır  da Azər  bay  ca -
nın üz  ləş  di  yi mi  na prob  le  mi  ni vur  ğu  la  yıb, bu xü  sus  da ABŞ-ın 
dəs  tə  yi  nin əhə  miy  yə  ti qeyd edi  lib.

Söh  bət za  ma  nı Bi  rin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  sin  də 4 min  dən çox 
soy  da  şı  mı  zın it  kin düş  müş he  sab olun  du  ğu, on  la  rın bir ço  xu  nun 
iş  gən  cə  lə  rə mə  ruz qal  dı  ğı və öl  dü  rü  lə  rək Er  mə  nis  tan tə  rə  fi n  dən 
küt  lə  vi mə  zar  lıq  lar  da bas  dı  rıl  dı  ğı da diq  qə  tə çat  dı  rı  lıb. Hə  min 
mə  zar  lıq  la  rın yer  lə  ri haq  qın  da Er  mə  nis  tan tə  rə  fi n  dən mə  lu  ma  tın 
ve  ril  mə  si  nin va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  yan döv  lət baş  çı  sı bu  nun  la əla  qə -
dar ABŞ hö  ku  mə  ti  nin dəs  tə  yi  nin zə  ru  ri  li  yi  ni qeyd edib.

Yazıçı Vidadi Babanlıya
“Şərəf ” ordeni təqdim edilib

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov ap re lin 28-də Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi, Pre zi dent tə qaüd çü sü, ta nın mış ya zı çı Vi da di 
Ba ban lı nı evin də zi ya rət edib.

Na zir Vi da di Ba ban lı ya 95 il lik yu bi le yi, həm çi nin Azər bay can 
ədə biy ya tı nın in ki şa fın da bö yük xid mət lə ri nə gö rə döv lət baş çı sı-
nın mü va fi q sə rən ca mı na əsa sən “Şə rəf” or de ni ilə təl tif olun ma-
sı mü na si bə ti lə təb riklərini çat dı rıb, or de ni  ya zı çı ya təq dim edib.

səh. 2

Xalq rəssamının “Şuşanın görkəmli 
musiqi xadimləri” sərgisi

Ap re lin 28-də Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı və Ba-
kı Slav yan Uni ver si te ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Xalq 
rəs sa mı Arif Hü sey no vun əsər lə rin dən iba rət “Şu şa nın 
gör kəm li mu si qi xa dim lə ri” ad lı sər gi açı lıb.

Təd bir də Ba kı Slav yan Uni ver si te ti nin rek to ru Anar Na ğı yev, 
Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va və 
di gər çı xış edən lər sər gi ilə bağ lı fi  kir lə ri ni bö lü şüb, uğur lu la yi hə 
mü na si bə ti lə rəs sa mı təb rik edib lər.

Bil di ri lib ki, be lə bir rəsm sər gi si ali mək təb də ilk də fə açı lır. 
Sər gi də nü ma yiş olu nan əsər lər də Şu şa nın mu si qi mə də niy yə ti 
ko ri fey lə ri nin port ret lə ri əks edi lib. Ta ri xi mö tə bər lik Arif Hü sey no-
vun ya ra dı cı lı ğın da xü su si əhə miy yət kəsb edir.

26-30 ap rel ta ri xin də Öz bə-
kis ta nın Xi və şə hə rin də bey-
nəl xalq “Ləz gi” rəqs fes ti va lı 
ke çi ri lir. 2019-cu il də Öz bə-
kis ta nın təq dim et di yi “Ləz gi” 
Xa rəzm rəq si no mi na si ya sı 
UNES CO-nun Qey ri-mad di 
mə də ni irs si ya hı sı na da xil 
edi lib. Xi və şə hə rin də ki 
məş hur “İçan-ka la” komp-
lek si nin Köh nə Ark mey-
da nın da ke çi ri lən fes ti val 
da UNES CO-nun dəs tə yi ilə 
təş kil edi lib.

30 öl kə dən 200-ə ya xın rəq-
qas, mu si qi çi, mu si qi nə zə-
riy yə çi si və xo reoq ra fın qa tıl-
dı ğı fes ti val da Azər bay ca nı 
Fik rət Əmi rov adı na Döv lət 
Mah nı və Rəqs An samb lı təm-
sil edir. Əmək dar ar tist, tar zən 
Sa hib Pa şa za də nin rəh bər li yi ilə 
“Mu ğam” mu si qi qru pu da fes ti-
va la qo naq ki mi də vət olu nub. 

Döv lət Mah nı və Rəqs An-
samb lı üzv lə ri nin ap re lin 27-də 
və ap re lin 28-də ke çi ri lən kon-
sert lər də çı xış la rı al qış lar la qar-

şı la nıb. Kon sert də İra nın Təb riz 
şə hə rin dən gə lən oğ lan lar dan 
iba rət rəqs qru pu “Qay ta ğı” rəq-
si ni ifa edib.

Fes ti va lın açı lış kon ser tin də 
Əmək dar ar tist Sa hib Pa şa za-
də nin rəh bər li yi ilə “Mu ğam” mu-
si qi qru pu da çı xış edib. Tar da 
Sa hib Pa şa za də, ka man ça da 
Toğ rul Əsə dul la yev və na ğa ra da 
Kam ran Kə ri mo vun mü şa yiəti 
ilə xa nən də lər Mi rə ləm Mi rə lə-
mov və Ka mi lə Nə bi ye va nın ifa-
sın da mu ğam və xalq mah nı la rı 
al qış lar la qar şı la nıb.

Fes ti val çər çi və sin də rəqs sə-
nə ti nə həsr olu nan sər gi lər, mil li 
ge yim lə rin, xalq tət bi qi sə nət nü-
mu nə lə ri nin nü ma yi şi, ki tab yar-
mar ka sı, “Dün ya rəqs sə nə ti nin 
in ki şa fın da öz bək mil li rəqs lə-
ri nin ro lu” ad lı bey nəl xalq konf-
rans da təş kil edi lib.

Xivə şəhərində keçirilən festivalda
rəqs və muğamlarımız təqdim olunub
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Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrına 
“milli” statusu verilib

CəlilMəmmədquluzadəadınaNaxçıvanDövlətMusiqiliDram
Teatrına“milli”statusuverilib.AzərbaycanRespublikasıNazir
lərKabinetibununlabağlıqərarqəbuledib.

Baş na zir Əli Əsə do vun im za la dı ğı 26 ap rel 2022-ci il ta rix li qə-
rar “Teatr və teatr fəaliy yə ti haq qın da” Azər bay can Res pub li ka-
sı Qa nu nu nun tət biq edil mə si ba rə də” Azər bay can Res pub li ka-
sı Pre zi den ti nin 2007-ci il 6 fev ral ta rix li 529 nöm rə li Fər ma nı nın 
mü va fiq  bən di nə əsa sən qə bul edi lib. 

Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti nə Cə lil 
Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı na 
“mil li” sta tu su ve ril mə si haq qın da qə rar dan irə li gə lən mə sə lə lə ri 
həll et mək tap şı rı lıb.

Yazıçı Vidadi Babanlıya 
“Şərəf ” ordeni təqdim edilib

MədəniyyətnaziriAnar
Kərimovaprelin28də
Əməkdarincəsənətxa
dimi,Prezidenttəqaüd
çüsü,tanınmışyazıçı
VidadiBabanlınıevində
ziyarətedib.

Na zir Vi da di Ba ban lı nı 
95 il lik yu bi le yi, həm çi nin 
Azər bay can ədə biy ya-
tı nın in ki şa fın da bö yük 
xid mət lə ri nə gö rə döv lət 
baş çı sı nın mü va fiq sə-
rən ca mı na əsa sən “Şə-
rəf” or de ni ilə təl tif olun-
ma sı mü na si bə ti lə təb rik 
edib. Ya zı çı nın Azər bay-

can ədə biy ya tı na töh fə lə ri nin döv lə ti miz tə rə fin dən yük sək qiy-
mət lən di ril di yi ni vur ğu la yan Anar Kə ri mov “Şə rəf” or de ni ni ona 
təq dim edib.

Vi da di Ba ban lı ona gös tə ri lən diq qət və qay ğı ya gö rə Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye və də rin min nət dar lı-
ğı nı bil di rib.

Son da na zir Anar Kə ri mov Vi da di Ba ban lı ilə xa ti rə şək li çək-
di rib.

Vi da di Yu sif oğ lu Ba ban lı 1927-ci il yan va rın 5-də Qa zax ra-
yo nu nun Şıx lı (in di ki Mu ğan lı) kən din də do ğu lub. Ya zı çı “Vic dan 
su san da”, “Ana in ti qa mı”, “Ömür lük cə za”, “Gə lin”, “İn saf nə nə”, 
“Mü qəd dəs ocaq” və s. ge niş oxu cu küt lə si nin rəğ bə ti ni do ğu ran 
əsər lə rin müəl li fi dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev yan va rın 8-də Vi da di Ba ban lı nı “Şə rəf” 
or de ni ilə təl tif edib.

Alla Bayramova Mədəniyyət Nazirliyinin 
fəxri fərmanı ilə təltif olunub

Aprelin28dəAzərbay
canMusiqiMədəniyyəti
DövlətMuzeyinindirek
toru,Əməkdarmədə
niyyətişçisi,sənətşünas
AllaBayramovanın65
yaşıtamamolub.

Bu mü na si bət lə Azər-
bay can Res pub li ka sı mə-
də niy yət na zi ri nin müavi ni 
Sev da Məm məd ə li ye va 
yu bil yar la gö rü şüb.

Na zir müavi ni Al la 
Bay ra mo va nı do ğum gü-
nü mü na si bə ti lə təb rik 
edə rək onun mu zey işi 
və mu si qi mə də niy yə-

ti sa hə sin də xü su si xid mət lə ri ni qeyd edib və ən xoş ar zu la rı nı 
çat dı rıb.

Sev da Məm mə də li ye va 65 il lik yu bi le yi, həm çi nin uzun müd dət li 
və sə mə rə li iş fəaliy yə ti ilə əla qə dar Mə də niy yət Na zir li yi nin fəx ri 
fər ma nı nı Al la Bay ra mo va ya təq dim edib.

“Qəlblərin harmoniyası” – 
rəqs festivalı keçirilib

29aprel–BeynəlxalqRəqsGünümünasibətilə“UşaqvəYeni
yetmələrəDəstək”İctimaiBirliyitərəfindənBakıGənclərMər
kəzində(paytaxtınSabunçurayonu)“Qəlblərinharmoniyası”
adlıAzərbaycanvədünyarəqslərifestivalıkeçirilib.

Fes ti va la öl kə də fəaliy yət gös tə rən uşaq və gənc lər dən iba rət 
rəqs kol lek tiv lə ri qa tı lıb. On la rın təq dim et dik lə ri rəqs kom po zi si-
ya la rı mün sif ər – Xalq ar tist lə ri El dar Man su rov və Cə mi lə Bay-
ra mo va, Əmək dar ar tist Eti bar Zey na lov, Mə də niy yət Na zir li yi nin 
nü ma yən də si Kə nan Ta ğı za də və ritm ifa çı sı Cə fər Hə sə nov, elə-
cə də rəq qa sə-pe da qoq Sə bi nə İs ma yı lo va tə rə fin dən qiy mət lən-
di ri lib.

Bir li yin səd ri Fər had Ab du lov bil di rib ki, rəqs sə nə ti mə də ni-
so sial müx tə lif i yə bax ma ya raq, in san lar ara sın da emo sional 
özü nüifa də for ma sı ki mi har mo ni ya ya ra dır. Fes ti va lın təş ki lin də 
əsas məq səd bu nu diq qə tə çat dır maq la ya na şı, uşaq və gənc-
lə rin ya ra dı cı po ten sialı nın üzə çı xa rıl ma sı və sti mul laş dı rıl ma-
sı dır.

Aprelin28dəMilliKitab
xanadasənətşünaslıq
üzrəfəlsəfədoktoru
İftixarPiriyevinmüəllifi

olduğu“Elçinteatrı:Absurd
dram“Qeyrisəlisməntiq”
nəzəriyyəsikontekstində”ki
tabınıntəqdimatıkeçirilib.

Təd bi ri ki tab xa na nın di rek to ru 
Kə rim Ta hi rov aça raq ki tab haq-
qın da mə lu mat ve rib. Bil di rib ki, 
ki tab da bö yük alim Lüt fi Za də-
nin “Qey ri-sə lis mən tiq” nə zə riy-
yə si işı ğın da Xalq ya zı çı sı El çin 
dra ma tur gi ya sı nın sü jet si tuasi-
ya la rı nın “qram ma ti ka sı” açıq-
la nır, ab surd pyes lə ri nin pa ra-
dok sal mən ti qi müəy yən edi lir. 
Ki tab xa na nın di rek to ru vur ğu-
la yıb ki, əgər XX əsr Azər bay-
can teatr sə nə ti nin in ki şa fın da 
İl yas Əfən di ye vin əsər lə ri əsas 
rol oy na yır dı sa, hə min ənə nə ni 
çox uğur la El çin müəl lim da vam 
et di rir. 

Azər bay can Döv lət Neft və 
Sə na ye Uni ver si te ti nin pro fes-
so ru Rüs təm Ka mal çı xış edə rək 
bil di rib ki, Azər bay can teat rı nın 
poeti ka sı özü bö yük möv zu dur. 
Hər bir xal qın hə ya tın da teat rın 
ya ra nıb in ki şaf et mə si ma raq lı 
ha di sə dir. Teatr poetik fun da-
men tal araş dır ma lar tə ləb edən 

bir sa hə dir. R.Ka mal qeyd edib 
ki, da ha çox tex no lo ji pro ses lə rə 
tət biq olu nan qey ri-sə lis mən tiq 
nə zə riy yə si nin ədə biy ya ta tət bi-
qi bu işin əsas uğu ru sa yı la bi lər. 
O vur ğu la yıb ki, ab surd luq özü 
fəl sə fi bir möv zu dur və biz bu nu 
Mir zə Cə li lin, Üze yir bə yin əsər-
lə rin də gö rə bi lə rik. Müasir döv-
rü müz də isə bu ənə nə ni El çin 
müəl lim çox mü kəm məl şə kil də 
in ki şaf et di rə rək öz əsər lə ri nə 
tət biq edib.

İf ti xar Pi ri ye vi be lə ma raq lı 
bir möv zu da əsər yaz ma sı mü-
na si bə ti lə təb rik edən R.Ka mal 
ona ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la-
yıb.

“Za də ir si və sü ni in tel lekt” As-
so siasi ya sı nın pre zi den ti, AMEA-
nın müx bir üz vü, pro fes sor Ra fiq 
Əli yev qey ri-sə lis mən tiq nə zə riy-
yə si nin ya ran ma ta ri xin dən, əsas 
müd dəala rın dan da nı şıb. Qeyd 
edib ki, bu nə zə riy yə nin əsas qa-
yə si sər həd lə rin po zul ma sı dır. 
Ra fiq Əli yev vur ğu la yıb ki, ki ta bı 
ma raq lı edən əsas cə hət odur ki, 
konk ret pred me tə əsas la nır.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko-
mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va 

bil di rib ki, qey ri-sə lis mən tiq nə-
zə riy yə si haq qın da ilk də fə Xu-
du Məm mə do vun ki tab la rın da, 
son ra isə məhz bu nə zə riy yə nin 
ba ni si Lüt fi Za də nin əsər lə rin də 

ta nış olub. Lüt fi Za də ilə ta nış lı-
ğın dan da nı şan mil lət və ki li qeyd 
edib ki, bu gö rü şün ke çi ril mə sin-
də Ra fiq Əli ye vin ro lu bö yük dür. 

Xalq ya zı çı sı El çi nin Azər bay-
can teat rı nın in ki şa fın da xü su si 
ye ri ni vur ğu la yan ko mi tə səd ri 
ədi bin ya ra dı cı lı ğı kon teks tin-
də be lə bir möv zu ya to xun du ğu 
üçün İf ti xar Pi ri ye və  tə şək kü-
rü nü, həm çi nin bu əsə rin ya zıl-
ma sı na ya xın dan kö mək edən 
Ra fiq Əli ye və min nət dar lı ğı nı 
bil di rib.

AMEA Folk lor İns ti tu tu nun di-
rek to ru Mux tar İma nov, Ya zı çı lar 
Bir li yi nin ka ti bi Sə lim Ba bul laoğ-
lu, teatr re jis sor la rı – Xalq ar tis ti 
Fi ru din Mə hər rə mov, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Bəh ram Os-
ma nov, Ya zı çı lar Bir li yi nin sədr 
müavi ni Rə şad Mə cid və di gər 
çı xış edən lər, elə cə də müəl lif 
İf ti xar Pi ri yev mo noq ra fi ya haq-
qın da fi kir lə ri ni bö lü şüb lər.

Son da Xalq ya zı çı sı El çin ki-
ta bın müəl li fi İf ti xar Pi ri ye və və 
çı xış edən hər kə sə öz tə şək kü-
rü nü bil di rib. Qeyd edib ki, İf ti xar 
Pi ri yev həm re jis sor, akt yor, həm 
də teatr şü nas dır. Xalq ya zı çı sı 
ab surd teat rı haq qın da da fi kir-
lə ri ni bö lü şüb. Vur ğu la yıb ki, bu 
gün teat rı mı zın əsl teatr şü nas la-
ra eh ti ya cı var.

Şuşada beynəlxalq forum 
Cənubi Qafqazda inkişaf və əməkdaşlıq

Aprelin28dəŞuşaşəhərindəBeynəlxalqMünasibətlərinTəhlili
MərkəzivəADAUniversitetinintəşkilatçılığıilə“CənubiQafqaz:in
kişafvəəməkdaşlıq”mövzusundabeynəlxalqforumişəbaşlayıb.

Fo  ru  ma dün  ya  nın 20-dən çox öl  kə  sin  dən 50-yə ya  xın xa  ri  ci be  yin mər -
kə zi  nin eks  pert  lə  ri, təd  qi  qat  çı-alim  lər və me  dia nü  ma  yən  də  lə  ri qa  tı  lıb.

Fo  rum iş  ti  rak  çı  la  rı əv  vəl  cə təy  ya  rə ilə Qa  ra  ba  ğın ha  va qa  pı  sı  na – 
Fü  zu  li Bey  nəl  xalq Ha  va Li  ma  nı  na gə  lib  lər. Aero  port  la ya  xın  dan ta  nış 
ol  duq  dan son  ra Fü  zu  li ra  yo  nu əra  zi  sin  də mi  na  la  rın zə  rər  siz  ləş  di  ril -
mə  si pro  se  si  ni iz  lə  yib  lər.

Son  ra qo  naq  lar Zə  fər yo  lu ilə Şu  şa  ya sə  fər edib  lər.
Şu  şa fo  ru  mu  nun əsas məq  sə  di post  mü  na  qi  şə döv  rün  də Cə  nu -

bi Qaf  qaz öl  kə  lə  ri ara  sın  da əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı, kom  mu  ni  ka  si  ya  la  rın 
açıl  ma  sı im  kan  la  rı  nın nə  zər  dən ke  çi  ril  mə  si, böl  gə  nin tə  rəq  qi  si  nin, 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nin və ri  fa  hı  nın tə  mə  li ki  mi Azər  bay  ca  nın Er  mə  nis  tan  la 
mü  na  si  bət  lə  rin nor  mal  laş  dı  rıl  ma  sı üçün for  ma  laş  dır  dı  ğı sülh gün  də -
li  yi  nin mü  za  ki  rə  si  dir.

Fo  ru  mun bi  rin  ci gü  nü “Şu  şa – dir  çə  li  şə ge  dən yol” və “Əmək  daş -
lıq, im  kan  lar və ça  ğı  rış  lar” ad  lı pa  nel mü  za  ki  rə  lə  ri ke  çi  ri  lib.

Ap  re  lin 29-da isə fo  rum ADA Uni  ver  si  te  tin  də “Mi  na təh  lü  kə  si və 
məc  bu  ri köç  kün  lə  rin ge  ri qay  ta  rıl  ma  sı ilə bağ  lı qar  şı  ya çı  xan prob -
lem  lər” möv  zu  sun  da mü  za  ki  rə  lər  lə da  vam edə  cək.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 
Rumıniya ilə də əməkdaşlıq qurur

BeynəlxalqTürkMə
dəniyyətivəİrsiFondu
nunprezidentiGünay
ƏfəndiyevaRumıniya
Parlamentininbirqrup
deputatıvəRumıniya
nınAzərbaycandakı
səfiriVasileSoareilə
görüşüb.

Fon dun fəaliy yə ti ba rə də mə lu mat ve rən G.Əfən di ye va türk 
xalq la rı nın mad di-mə də ni də yər lə ri nin bey nəl xalq aləm də təb li ği 
məq sə di lə dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin də hə ya ta ke çir dik lə ri təd-
bir lər dən, ta ri xi irs və mə də niy yət lə bağ lı ya yım la dıq la rı nəşr lə rin 
əhə miy yə tin dən bəhs edib.

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun bir sı ra Av ro-
pa öl kə lə ri ilə də mə də ni əla qə lə ri ni ge niş lən dir di yi ni vur ğu la yan 
G.Əfən di ye va ötən il Lit va Res pub li ka sı ilə təş ki lat ara sın da türk 
kö kən li ta tar və ka raim lə rin mə də ni ir si nin qo run ma sı və təb li ği 
ilə bağ lı əmək daş lıq me mo ran du mu nun im za lan dı ğı nı de yib. O, 
ötən ilin so nun da Pol şa ya sə fə ri za ma nı öl kə nin baş müf ti si, elə cə 
də ora da ya şa yan ta tar ic ma sı nın nü ma yən də lə ri ilə gö rüş dü yü nü 
qeyd edə rək həm çi nin Ru mı ni ya da ya şa yan ta tar la rın mə də niy-
yə ti nin, ta ri xi ir si nin də Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du 
üçün əhə miy yət kəsb et di yi ni qeyd edib.

Ru mı ni ya Par la men ti nin ta tar kö kən li de pu ta tı Va rol Amet Azər bay-
ca na iş gü zar sə fə ri çər çi və sin də Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si 
Fon du nu zi ya rət et mək dən, bu təş ki la tın fəaliy yə ti ilə ya xın dan ta nış 
ol maq dan məm nun luq duy du ğu nu de yib. O, Ru mı ni ya da təm sil et di-
yi ta tar la rın et nik və mə də ni hü quq la rın dan da nı şa raq öl kə nin bir sı ra 
or ta mək təb lə rin də ta tar di li nin təd ris edil di yi ni, on la rın di ni və mə də ni 
bay ram la rı nın öl kə sə viy yə sin də qeyd olun du ğu nu vur ğu la yıb.

Ru mı ni ya nın Azər bay can da kı sə fi ri Va si le Soare də Fon dun 
fəaliy yə ti ni yük sək qiy mət lən di rib. Sə fir bil di rib ki, Bey nəl xalq 
Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun ta tar lar la bağ lı bir gə mə də-
ni la yi hə lə ri nin real laş ma sı üçün Ru mı ni ya tə rə fi la zı mi dəs tə yi 
gös tə rə cək.

Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi və absurd teatr
Xalq yazıçısı Elçinin dramaturgiyası haqqında kitabın təqdimatı

Görkəmli alimin xatirəsinə ehtiramın ifadəsi
“Zərifə Əliyeva” gəmi-bərəsi istismara verilib

Aprelin28dəAzərbaycantibb
elmindəsilinməzizlərqoymuş
oftalmoloqalim,akademikZərifə
xanımƏliyevanın(19231985)ana

danolmasının99cuildönümütamam
oldu.ZərifəƏliyevahəkimlikfəaliyyəti
dövründəneçəneçəinsanagözünün
itmişnurunuyenidənqaytarıb,onların
qaranlıqdünyasınıişıqlandırıb.Gör
kəmlialiminadıbugünAzərbaycanda
fəxrhissiiləsəslənir,anaadınınucalığı,
ömürgünyoldaşınınsədaqəti,həkimli
yinmüqəddəsliyionunadıiləəbədiləşir,
əzizxatirəsiehtiramlayadedilir.

Aka de mik Zə ri fə Əli ye va nın xa ti rə si əbə di-
ləş di ri lib, ki tab lar da, təs vi ri sə nət və mu si qi 
əsər lə rin də ya şa yır. Gör kəm li ali min adı nı 
bun dan son ra Xə zə rin su la rın da üzə cək və 
öl kə mi zin iq ti sa di in ki şa fı na töh fə lər ve rə cək 
gə mi-bə rə ya şa da caq...

Pre zi dent İl ham Əli yev ap re lin 28-də 
“Azər bay can Xə zər Də niz Gə mi çi li yi” Qa pa-
lı Səhm dar Cə miy yə ti nin si fa ri şi ilə Ba kı gə-
mi qa yır ma za vo dun da in şa olu nan “Ro-Pax” 
tip li “Zə ri fə Əli ye va” gə mi-bə rə si nin is tis ma ra 
ve ril mə si mə ra si min də iş ti rak edib.

Gə mi-bə rə ba rə də döv lət baş çı sı na mə lu-
mat ve ri lib. Bil di ri lib ki, gə mi-bə rə nin la yi hə si 
ötən ilin əv və lin də is tis ma ra ve ri lən “Ro-Pax” 
tip li “Azər bay can” gə mi-bə rə si ilə ey ni dir. 
Otuz nə fər lik he yət üz vü nün ida rə et di yi gə-
mi-bə rə ilə ey ni vaxt da 100 sər ni şin, sis tern 
tip li 56 va qon və ya 50 yük av to mo bi li/TIR 
da şı maq müm kün dür. “Azər bay can” və “Zə-
ri fə Əli ye va” gə mi-bə rə lə ri bu gös tə ri ci lə ri nə 
gö rə Xə zər höv zə sin də is tis mar olu nan di gər 

gə mi-bə rə lər dən da ha üs tün dür. Dün ya nın 
apa rı cı is teh sal çı la rı nın müasir ava dan lıq la rı 
ilə təc hiz olu nan gə mi də yük lif ti, he li kop ter 
mey dan ça sı, dal ğa lı ha va da gə mi nin sa bit-
ləş di ril mə si sis te mi, dar tı cı lo ko mo tiv lər var.

Pre zi dent İl ham Əli yev gə mi-bə rə nin is tis-
ma ra ve ril mə si ni bil di rən rəm zi len ti kə sib.

Xa tır la daq ki, ötən ilin mar tın da Su veyş 
ka na lı nın bağ lan ma sı nəq liy yat dəh liz lə ri nin 
şa xə lən di ril mə si mə sə lə si ni bey nəl xalq gün-
də lik də önə çı xar mış dı. Ha zır kı geosi ya si tə-
la tüm lər fo nun da isə bu mə sə lə ak tual lı ğı nı 
xü su si lə ar tı rıb. Bu na gö rə də Şərq-Qərb-
Trans xə zər dəh li zi xü su si lə cəl be di ci gö rü-
nür və Azər bay can da ye ni ça ğı rış la ra adek-
vat ola raq inf rast ruk tu ru nu yax şı laş dı rır.

Gə mi-bə rə nin “Zə ri fə Əli ye va” ad lan dı-
rıl ma sı Azər bay can də niz çi lə ri nin gör kəm li 
alim və hə kim, tibb elm lə ri dok to ru, aka de mik 

Zə ri fə Əli ye va nın xa ti rə si nə olan son suz eh-
ti ra mı nın ifa də si dir. Gə mi-bə rə də aka de mik 
Zə ri fə Əli ye va nın el mi ax ta rış la rı nı, qa zan dı-
ğı uğur la rı, in san la ra xe yir xah mü na si bə ti ni, 
bir söz lə, fə da kar lıq la do lu hə yat və fəaliy yə-
ti ni əks et di rən gu şə ya ra dı lıb. Gu şə də aka-
de mik M.İ.Aver bax adı na mü ka fa tın ilk qa dın 
laureatı olan Zə ri fə Əli ye va haq qın da fo to və 
vi deo mə lu mat lar, ki tab lar top la nıb.

Gə mi-bə rə ilə ta nış olan Pre zi dent İl ham 
Əli yev da ha son ra onun işə sa lın ma sı nı bil-
di rən düy mə ni ba sıb.

“Zə ri fə Əli ye va” gə mi-bə rə si Trans xə zər 
bey nəl xalq nəq liy yat marş ru tu üz rə yük da şı-
ma zən ci ri nin mü hüm həl qə si olan “Azər bay-
can Xə zər Də niz Gə mi çi li yi” QSC-nin di gər 
bə rə lə ri ilə bir gə yük da şı ma la ra, elə cə də əl-
ve riş li coğ ra fi möv qe yə ma lik öl kə mi zin tran zit 
po ten sialı nın real laş dı rıl ma sı na töh fə ve rə cək.
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tabxanaMirCəlalınədəbi-tənqidiməqa-
lələrindən ibarət toplu nəşr etdirib: “Biz
həminvaxtçoxsaylıarxivlərəmüraciətet-
səkdə,həminəsəritapabilmədik.Yalnız
iki ilöncəRusiyaDövlətKitabxanasında
həmin əsəri çox çətinliklə əldə etdik və
geniş ictimaiyyətə çatdırmaq üçün dörd
dildə –Azərbaycan, rus, ingilis və ərəb
dillərindəilkdəfəkitabhalındaçapolun-
masınızərurihesabetdik”.
Tədbirdə çıxış edənmədəniyyət na-

ziri Anar Kərimov bildirib ki, “Milli Ki-
tabxananın qızıl fondundan” layihəsi
Azərbaycanədəbiyyatınıngörkəmlinü-
mayəndəsi,özbədii vəelmi-publisistik
əsərləriiləədəbiyyattariximizdəxüsusi
yeriolanprofessorMirCəlalPaşayevin
“Ədəbiyyatdaromantizm”əsəriiləaçılır.
Sevindiricihaldırki,MirCəlalınadgünü
ərəfəsindəbuəsər4dildənəşrolunub.
MirCəlalPaşayevinXXəsrAzərbaycan
elminin,ədəbiyyatının,təhsilinininkişa-
fındakıxidmətlərimisilsizdir.Onunqələ-
mə aldığı əsərlər bütünlükdə cəmiyyət
üçünçoxəhəmiyyətlidir.
Anar Kərimov qeyd edib ki, bu bir

başlanğıcdır,bundansonradaədəbiy-

yatımıza bəlli olmayan yeni əsərlərin
dəmüəyyənedilərəkgenişictimaiyyətə
çatdırılmasıüçünişlərgörüləcək.
Romantizm nəzəriyyəsinin ədəbiy-

yatşünaslığınbirqoluolduğunubildirən

XalqyazıçısıElçinvurğulayıbki,20ya-
şında gənc kənd müəlliminin belə bir
əsəryazmasıonunböyükgələcəyindən
xəbər verirdi.MirCəlal birbaşaədəbiy-
yata, ədəbiyyatşünaslığa xidmət edən

böyükədibdir: “BugünbizNizami,Fü-
zuli,M.Ə.Sabir,MirzəCəlilkimigörkəm-
li yazarlarımızdan danışanda Mir Cəlal
müəllimin xidmətləri yada düşür. Sovet
dönəmində çox istedadlı yazarlarımı-
zın olmasına baxmayaraq, mövzu ba-
xımındanonlarınəsərləribugünümüzlə
səsləşmir. Lakin Mir Cəlalın əsərlərinin
mövzusudaimaktualdır.Fəxredirəmki,
Azərbaycan ədəbiyyatında belə ədiblər
yetişib”.
AzərbaycandaAtatürk Mərkəzinin di-

rektoru, Milli Məclisin üzvü, akademik
Nizami Cəfərov çıxış edərək bu işdə
əməyikeçənhərkəsətəşəkkürünübildi-
rib.Ovurğulayıbki,MirCəlalınəsərinin
təxminənbirəsrdənsonradigərölkələ-
rin arxivlərindən tapılaraqAzərbaycana
gətirilməsivəonun4dildənəşrolunaraq
mütəxəssislərəvəoxucularaçatdırılma-
sıçoxtəqdirəlayiqbiraddımdır.
MilliMəclisinMədəniyyətkomitəsinin

sədriQənirəPaşayevaçıxışedərəkəv-

vəlcə kitab ocağına, Milli Kitabxanaya
vəMədəniyyətNazirliyinəbeləbir layi-
həyəbaşladıqlarıüçünöztəşəkkürünü
bildirib.Vurğulayıbki,MirCəlalmüəlli-
minəsərlərininhamımızınhəyatınabir
təsiriolub.Bugün təqdimolunanəsər
sanki 1928-ci ildə deyil, müasir döv-
rümüzdə yazılıb. O, kitabın tərtibində
əməyikeçənbütünkollektivəöztəşək-
kürünübildirib.
Təhsil nazirininmüaviniFirudinQur-

banov, Prezident yanında Ali Attesta-
siya Komissiyasının şöbə müdiri, pro-
fessor Asif Rüstəmli, AMEA Nizami
GəncəviadınaƏdəbiyyatİnstitutuƏdə-
bi tənqid şöbəsinin müdiri, Əməkdar
mədəniyyət işçisiVaqifYusifi vədigər
çıxışedənlərtəqdimatıkeçirilənnəşrvə
MirCəlalınyaradıcılığıiləbağlıfikirlərini
bölüşüblər.
SondaqonaqlarMirCəlalPaşayevin

həyatvəyaradıcılığınıəhatəedənkitab
sərgisiilətanışolublar.

“Qarabağ Zəfəri – 44 günün pərdəarxası” 
kitabının təqdimatı

Aprelin26-daCəfərCabbarlıadınaRespublikaGənclərKitabxa-
nasındaTürkiyəPrezidentiyanındaTəhlükəsizlikvəXariciSiyasət
Şurasınınüzvü,Türkiyə-AzərbaycanDostluq,ƏməkdaşlıqvəHəm-
rəylikFondununrəhbəri,professorAygünAttarın“QarabağZəfəri
–44gününpərdəarxası”kitabınıntəqdimatıkeçirilib.

Kitabmünaqişəninyaranmasəbəbləriningeosiyasikontekstdəaraşdı-
rılmasıiləyanaşı,QarabağZəfərinəaparanyolu,qardaşTürkiyəninAzər-
baycanaböyüksiyasivəmənəvidəstəyini,Prezident,müzəfərAliBaş
KomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiilərəşadətliAzərbaycanOrdusunun
müharibədəqazandığıtarixiQələbənixronolojiardıcıllıqlaəksetdirir.
TədbirdəkitabxananındirektoruAslanCəfərov,filologiyaelmləridok-

toru,professorQuluMəhərrəmli,AzərbaycanYazıçılarBirliyininşöbə
müdiriSaymanAruzvəbaşqaçıxışedənlərprofessorAygünAttarınel-
mi-pedaqojivəictimaifəaliyyəti,kitabınməziyyətləribarədəsözaçıblar.
MüəllifAygünAttarbeləbirgörüşüntəşkilolunmasınagörəkitabxa-

narəhbərliyinəminnətdarlığınıbildirib.
Qeydedəkki,AzərbaycanDövlətTərcüməMərkəzininmətbəəsindəçap

olunankitabıntürkdilindəntərcüməmüəllifəriNərimanƏbdülrəhmanlı,Kə-
maləƏləkbərova,RəbiqəZeynalova,redaktoruEtimadBaşkeçiddir.

Ustadtarzən,pedaqoq,Dövlətmükafatılaureatı,XalqartistiRa-
mizQuliyevaprelin30-da75yaşınıqeydedəcək.Builhəmçinin
sənətkarınyaradıcılıqfəaliyyətinin55ilitamamolur.

Aprelin 26-da Üzeyir Hacı-
bəyli adına Bakı Musiqi Aka-
demiyasında(BMA)RamizQu-
liyevin hər iki yubileyinə həsr
olunmuş elmi praktik konfrans
keçirilib.
Konfransı BMA-nın rektoru,

AzərbaycanınvəSSRİ-ninXalq
artisti, professor Fərhad Bədəl-
bəyli açaraq yubilyarla birlikdə
xariciölkələrəqastrolsəfərlərin-
dən, yaddaqalan konsertlərdən
bəhsedib.Qeydedibki,Ramiz
Quliyevin ən yaddaqalan ifala-
rından biri Ağdamın Şelli kəndi

istiqamətində əsgər kazarma-
sınınönündəkiçıxışı idi.Həmin
konsert düşmənin atəş səslə-
rinin altında keçmişdi. Buna
baxmayaraq, Ramiz Quliyevin
döyüşkəntarındasəslənən“Ma-
hur”, “Segah”, “Çahargah” düş-
məninatəşini“susdurmuşdu”.
BMA-nın elm və yaradıcılıq

üzrə prorektoru, Əməkdar incə-
sənət xadimi, professor Gülnaz
Abdullazadə çıxışında professor
RamizQuliyevinelmifəaliyyətin-
dən,gəncifaçılarınyetişməsində
böyükzəhmətindənsöhbətaçıb.

BMA-nın elmi tədqiqat la-
boratoriyasının müdiri, sənət-
şünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Nuridə İsmayılzadə,
Xəzər Universitetinin rekto-
ru, professorHamlet İsaxanlı,
Azərbaycan Milli Konservato-
riyasının elmi işlər üzrə pro-
rektoru,professorLaləHüsey-
nova,A.Zeynallı adınaMusiqi
Kollecinin direktoru, Əməkdar
incəsənət xadimi, professor
Nazim Kazımov, Xalq artisti,
Üzeyir Hacıbəylinin  Ev-Mu-
zeyinin direktoru  Sərdar Fə-

rəcovdaçıxışedərəkyubilyar
sənətkarlabağlıürəksözlərini
bölüşüblər.
Ramiz Quliyev çıxış edərək

tədbirin iştirakçılarına və xoş
sözlərəgörəminnətdarlığınıbil-
dirib.
Qeydedəkki,mayın6-daMə-

dəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə
Beynəlxalq Muğam Mərkəzin-
də Xalq artisti, Dövlət mükafatı
laureatı Ramiz Quliyevin ana-
danolmasının75vəelmi-peda-
qoji fəaliyyətinin 55 illiyinə həsr
olunmuş təntənəligecəkeçirilə-
cək.Tədbirdəgörkəmli tarzənin
xatirələrindənibarətyenikitabın
təqdimatı və ona həsr olunmuş
sənədlifilminnümayişidənəzər-
dətutulub.

Böyük ədəbiyyatşünasın ilk qələm təcrübəsi
Mir Cəlal Paşayevin “Ədəbiyyatda romantizm” əsəri 4 dildə nəşr olunub

MədəniyyətNazirliyivəYARATMüasirİncəsənətMərkəzi-
ninötənilinoktyabrındabaşladığı“Mədəniyenilənmə”
layihəsidavamedir.Layihəninməqsədixaricdəya-
şayan,musiqi,teatr,kino,ədəbiyyatvəelmsahəsində

peşəkaruğurlaraimzaatmışistedadlısoydaşlarımızınfəaliyyəti
iləAzərbaycantamaşaçılarınıtanışetməkdir.

“Mədəni yenilənmə”nin bu-
dəfəki qonağı Rusiya Kino və
TeleviziyaRəssamlarıGildiyası-
nın vitse-prezidenti,MoskvaKi-
no Məktəbinin bədii proqramlar
üzrə rəhbəri və “Bədii quruluş”
proqramının kuratoru, rejissor,
teatrvəkinorəssamıƏddisHa-
cıyevoldu.
Aprelin 26-da YARAT Müasir

İncəsənətMərkəzindəreallaşan
görüşdə çıxış edən mərkəzin
İctimai proqramlar departamen-
tinin rəhbəri Ülviyyə Axundova
layihəyə diqqət ayırdığına görə
ƏddisHacıyevətəşəkkürünübil-
dirdi:“BugünzaldaƏddisHacı-
yevləgörüşəgələnləri,sözünəsl
mənasında,Azərbaycankinosu-
nuntəəssübkeşləriadlandırmaq
olar. Eyni zamanda layihə çər-
çivəsində  həmyerlimiz təhsil
sahəsi üzrə ekspert Yekaterina
Çərkəzzadə ilə aprelin 27-də
kreativ sənayelərin inkişafına
dairpanelmüzakirəkeçiriləcək”.
DahasonrasözƏddisHacıye-

vəverildi.O,layihədəiştiraküçün
dəvətolunduğunagörətəşkilatçı-
lara təşəkkürünü bildirdi. Diqqə-

tinə çatdırdı ki, rəssam olsa da,
filmlər də çəkir. “İdrak”adlı qısa-
metrajlıfilmininümayişüçünBa-
kıyagətirib.Film2021-ciildəTür-
kiyəninAydın şəhərində keçirilən
“Efeler”filmfestivalındamükafata
layiqgörülüb.O,həmçininMosk-
vaKinoMəktəbi tələbələrinin ər-
səyəgətirdikləri işlərində təqdim
ediləcəyinidiqqətəçatdırdı.
Təhsil üzrə ekspert Yekate-

rina Çərkəzzadə haqqında da
məlumat verənƏddis Hacıyev
bildirdiki,o,yaradıcısənayelər
sahəsindəaparıcıtəhsilmüəs-
sisələrini–BritaniyaAliDizayn
Məktəbi, “Scream” Kompüter
TexnologiyalarıMəktəbi,Mosk-
va Kino Məktəbi, Moskva Me-
marlıq Məktəbi, Moskva Kom-
munikasiya Məktəbi, Moskva
MusiqiMəktəbivədigərlayihə-
ləri özündə birləşdirənUniver-
salUniversitetindirektorudur.
Daha sonra Moskva Kino

Məktəbi tələbələrinin qısamet-
rajlıfilmlərinümayişolundu.Av-
ropa, Rusiya və Azərbaycanda
kino istehsalının xüsusiyyətləri-
nədairmüzakirələraparıldı.

***
Görüş zamanı fürsətdən isti-

fadə edərək Əddis Hacıyevdən
kinosənayesiiləbağlıdüşüncə-
lərinidəöyrəndik.

– Azər bay ca nın ki no sə na ye si 
ilə bağ lı fi kir lə ri ni zi bil mək ma
raq lı olar dı...
–Kinosənayesinininkişafıbu

sahədəçalışaninsanlardanası-
lıdır. Yəni əsas burada kimlərin
fəaliyyətdəolmasıdır.

– Azər bay can da Ki no Agent li yi 
ya ra dı lır. Siz cə, ye ni qu rum ki
no mu za han sı ye ni lik lə ri gə ti rə 
bi lər?

–Düşünürəmki,yeniagent-
likAzərbaycandakinonun inki-
şafıüçünçoxönəmlibiraddım
oldu. Kinematoqrafiya sahəsi
bizdə həmişə yüksək səviyyə-
dəolub.Bugündəkinoyayeni
dalğa gəlir. Bilirəm ki, çoxsay-
lı gənc rejissorlar nəsli yetişir,
onlar beynəlxalq müsabiqələr-
də uğur qazanırlar. Bir müd-
dətəvvəlMoskvadamöhtəşəm
Azərbaycankinosuhəftəsitəş-
kiledildi...

– Döv lət ki no ya pul ya tır ma lı
dır, yox sa ki no öl kə yə pul gə
tir mə li dir?

–Söhbətondadırki,bugünki-
no sənayesi yaradıcı sənayenin
bir növüdür. Bu baxımdan kino
Azərbaycanda kreativ sənayenin
inkişafı və iqtisadiyyatın yüksəl-
məsiüçünöztöhfələriniverəbilər.
Yaxın10-15ildəiqtisadiyyatınsə-
nayesahəsindənbütüngəlirlərtü-
kənəndəənçoxgəlirgətirənsahə
kino ola bilər. Kino gələcəyin və
sonsuzvalyutanınünvanıdır.

– Çox la rı de yir ki, bu gün yax şı 
sse na rist lər yox dur...
–Bu,çoxvacibməsələdir.On-

larıyetişdirməklazımdır.Üstündə
çalışmadığın, təhsil vermədiyin,

yetişdirmədiyin məhsulu necə
tələb edə bilərsən? Çünki kino
təhsilsiz, təcrübəsizmövcudde-
yil.Kinotəhsiliilkpillədəçoxmü-
hüm şərtdir. Mənə belə gəlir ki,
kinosənayesindəyeninəsilüçün
ilkin laboratoriyalar yaratmaq la-
zımdır.Onlardaöznövbələrində
ümumikinomühitiniyaradabilə-
cəklər.Amma“ssenarist,rejissor
yoxdur” fikri düzgün səslənmir.
Onlarbizimətrafımızdadır.Sadə-
cə,bizonları tapmalı, təhsilver-
məlivəqiymətləndirməliyik.Yəni
kinoyacəlbetməliyik.Onlaratəh-
silveribkinodankənarsaxlamaq
dabusahənin inkişafınaheçbir
nəticəverməyəcək.

– Bəs ki no mə də niy yə tə nə 
də rə cə də tə sir edir, onu ne cə 
in ki şaf və təb liğ et di rə bi lir?
– Kinematoqraf mədəniyyə-

tininkişafına,təbliğinəyönəlmiş
alətdir.Kinosənayesi isə iqtisa-
dimənakəsbedir.Bunlarınhər
ikisibirləşəndəmöhtəşəmsintez
yaranır.Mədəniyyətyüksəlir,ye-
ni işyerləri, kinoteatrlar, infrast-
rukturyaranır.

Lalə Azəri

“Tar sənətinin zirvəsində”
Ramiz Quliyevin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans

Niyazinin Mənzil-Muzeyində 
Fikrət Əmirov yad edildi

Görkəmlibəstəkar,AzərbaycanınvəSSRİ-ninXalqartisti,
DövlətmükafatlarılaureatıFikrətƏmirovun100illiyiölkə-
mizdəmüxtəliftədbirlərləqeydolunur.Növbətiyubiley
tədbiriaprelin27-dəAzərbaycanMusiqiMədəniyyə-

tiDövlətMuzeyininfilialıolanNiyazininMənzil-Muzeyində
gerçəkləşdi.

Ü.Hacıbəyli adına Bakı Mu-
siqi Akademiyası (BMA) ilə
Azərbaycan Musiqi Mədəniy-
yəti Dövlət Muzeyinin birgə
təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbiri
muzeyin direktoru, Əməkdar
mədəniyyət işçisi Alla Bayra-
movaaçaraqbəstəkarınhəyat
vəfəaliyyətinəqısanəzərsaldı.
Bildirildi ki, F.Əmirovun

zəngin yaradıcılığı çoxmillət-
li keçmiş ittifaqın hər yerində,
dünyanın müxtəlif ölkələrində
geniş tanınıb, böyük dinləyici
kütləsinin məhəbbətini qaza-
nıb.Görkəmlibəstəkarındərin
məzmunlu, yüksək fəlsəfi və
psixolojimahiyyətliəsərlərimu-
siqitariximizinparlaqsəhifələrini
təşkiledir.
BMA-nındosenti,sənətşünas-

lıq üzrə fəlsəfə doktoru Nərgiz
Salmanlı bildirdi ki, Fikrət Əmi-
rov musiqinin bir çox janrların-
da əsərlər bəstələyib. Müəllifin
“Sevil” operası, “Min bir gecə”,

“Nəsimi dastanı”, “Nizami” ba-
letləri, “Şur”, “Kürd-ovşarı”, “Gü-
lüstan Bayatı-Şiraz” simfonik
muğamları,“Nizami”simfoniyası,
“Azərbaycankapriççiosu”, skrip-
kavə fortepianoüçün “Muğam-
poema”sı, süitaları, instrumental
konsertləri,mahnıvəromansları,
dramtamaşalarınavəkinofilmlə-

rəyazdığımusiqilərAzərbaycan
mədəniirsininqiymətliinciləridir.
N.Salmanlınınçıxışımuzeyin

zəngin materialları əsasında
hazırlanmış bəstəkarın yaradı-
cılığınıəksetdirənvideoçarxilə
müşayiətolundu.

Abdulla ŞaiqinEv-Muzeyinin
direktoru,Əməkdarmədəniyyət
işçisi Ülkər Talıbzadə çıxışın-
da Fikrət Əmirovun əsərlərinin
yüksək sənətkarlığından, dün-
ya səhnələrini dolaşmasından
danışıb.Ü.Talıbzadədahason-
ra görkəmli bəstəkar Zülfüqar
Hacıbəyovun Nizami Gəncəvi-

nin “İskəndərnamə” poeması-
nın motivləri əsasında yazdığı
“Nüşabə” operası ilə bağlı söz
açdı. Bildirdi ki, bir çox mən-
bələrdə əsərin natamam oldu-
ğu bildirilsə də, yeni sənədlər
əsərintamamlandığınıdeməyə
əsasverir.
Çıxışlardansonrabədiihissə-

yəkeçildi.BMA-nınprofessoru,
XalqartistiÜlviyyəHacıbəyova
ilk dəfə olaraq Z.Hacıbəyovun
“Nüşabə” operasından mu-
siqi nömrələrini təqdim etdi.
BMA-nınprofessoru,Xalqar-
tistiGülnaz İsmayılova, təhsil
ocağının dosenti Nərgiz Sal-
manlı, beynəlxalq müsabiqə-
lərlaureatlarıMəryəmYusifo-
vavəSəbinəQuliyeva,eləcə
də akademiyanın tələbələri
Eminİsmayılov,OfeliyaDada-
şova, Məryəm Məmmədova,
Natəvan Səlimova və Rasi-
mə Abdullayevanın ifalarında
Fikrət Əmirovla yanaşı digər
Azərbaycan və dünya bəstə-
karlarının əsərlərindən ibarət
konsertproqramıtəqdimedil-

di.Çıxışlaralqışlarlaqarşılandı.
Xalq artisti Gülnaz İsmayılo-

vamüəllifiolduğu“Azərbaycan
bəstəkarlarının opera, müzikl
və musiqili komediyalarından
soprano üçün seçilmiş ariyala-
rı” kitabını mənzil-muzeyə ba-
ğışladı.

Savalan Fərəcov

“Mədəni yenilənmə”də növbəti görüş
Əddis Hacıyev: “Kino sənayesində yeni nəsil üçün ilkin laboratoriyalar yaratmaq lazımdır”
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Azərbaycanxalqınınümummil
lilideriHeydərƏliyevinanadan
olmasının99cuildönümümü
nasibətiləmüxtəliftədbirlərtəşkil

olunur,dahisiyasixadiminölkəmizin
inkişafındamisilsizxidmətləriminnət
darlıqlaxatırlanır.

MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)
N.GəncəviadınaMasallı rayonMədəniyyət
Mərkəzində“HeydərƏliyevvəmədəniyyət”
mövzusunda tədbir keçirilib. YeniAzərbay
can Partiyası (YAP) Masallı rayon təşkilatı
vəRMİninbirgə təşkil etdiyi tədbirdəçıxış
edənləruluöndərinhakimiyyətillərindəmə
dəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsas
cəhətləri, bu illər ərzində mədəniyyətimizin
mühümyeniliklərivədigərməsələlərdənda
nışıblar.

AğstafaRMİAğstafarayonHeydərƏliyev
Mərkəzində“Əbədiyaşarlider”adlışeirmü
sabiqəsininseçim turukeçirilib.Rayonorta
ümumtəhsil məktəblərindən 38 şagirdin iş
tirak etdiyi müsabiqədə fərqlənən 16 nəfər
finalmərhələsinəvəsiqəqazanıb.
Ağstafa Dövlət Rəsm Qalereyasında

ümummilli liderin dünyaya gəlişinin 99cu
ildönümünə həsr edilmiş rəsm müsabiqəsi
elan edilib. Tədbirin açılışında qalereyanın
direktoruGülgünKərimovçıxışedərəkmü
sabiqənin qaydaları haqqında iştirakçılara
məlumatverib.
BərdəRMİMingəçevirşəhərHeydərƏliyev

Mərkəzinə şəhər 19 saylı tamortaməktəbin
8cisinifşagirdlərininekskursiyasıtəşkiledilib.

Gəncə RMİ Gəncə şəhər Heydər Əliyev
Mərkəzinintəşəbbüsüvə3saylıuşaqbağ
çasının təşkilatçılığı ilə “Heydər babamızın
nəvələriyik” mövzusunda tədbir keçirilib.
Bağçanınfidanlarıuluöndərəhəsrolunmuş
şeirlərsöyləyiblər.

Ağdaş RMİ Ucar rayon Heydər Əliyev
Mərkəzinəümummilliliderinanadanolma
sının 99cu ildönümü münasibətilə Ucar
şəhər2nömrəlitamortaməktəbinmüəllim
vəşagirdləriüçünekskursiyatəşkiledilib.
Zərdab rayon Heydər Əliyev Mərkəzin
dəkeçiriləntədbirdəuluöndərinhəyatvə
fəaliyyətiniəksetdirilənsənədlifilmnüma
yişolunub.

Gözlərə nur bəxş edən nəcib xanım
AğstafaRMİTovuzrayonHeydərƏliyevMərkəzivəMKSnin
birgətəşkilatçılığıiləgerçəkləşən“Gözlərəişıqverənzərif
insanömrü”mövzulutədbirdəZərifəƏliyevanınölkəmizdə
oftalmologiyaelminininkişafında,həkimlərinyeninəslininye
tişməsindərolundansöhbətaçılıb.

KürdəmirRMİBeylə
qan rayon Heydər Əli
yev Mərkəzində “Göz
lərənursaçannurüzlü
ana” adlı tədbir təşkil
edilib.ZərifəƏliyevanın
ömüryolunahəsredilən
film nümayiş etdirildik
dən sonra akademikin
həyatvəfəaliyyətiniəks
etdirənkitabvəfotoşə
killərəbaxışkeçirilib.

MasallıRMİMasallı rayonHeydərƏliyevMərkəzinin təşkilatçılı
ğıilə“Nurluömrünsalnaməsi”mövzusundatədbirkeçirilib.Heydər
ƏliyevMərkəzinindirektoruDilbərİbayevaZərifəƏliyevanınXXəsr
Azərbaycantibbelminininkişafındakımüstəsnarolundandanışıb.
BiləsuvarRMİSalyan rayonHeydərƏliyevMərkəzində keçi

rilən “İşıqlı dünya” adlı tədbirdəZərifəƏliyevaya həsr olunmuş
videoçarxnümayişetdirilib.

Xaçmaz RMİ Xaç
maz rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində
görkəmli oftalmoloq
alim, akademik Zərifə
Əliyevanınanadanol
masının99cu ildönü
mü ilə əlaqədar “Şəf
qətli əlləri ilə gözlərə
nur bəxş edən nəcib
xanım”adlı tədbir ke
çirilib.ÇıxışlardaZəri

fəƏliyevanınzənginelmiirsi,ölkəmizdəoftalmologiyanıninkişa
fındaxidmətlərindənsözaçılıb.
GəncəRMİGoranboyrayonHeydərƏliyevMərkəzində“Nəsil

lərəörnəkolanömüryolu”mövzusundatədbirtəşkiledilib.
ŞəkiRMİBalakənrayonHeydərƏliyevMərkəzində“ZərifəƏliye

va–gözlərəşəfaverəninsan”adlımühazirəoxunub,“ZərifəƏliye
vadünyası–nurvəşəfqətlədolualəm”adlıfilmnümayişetdirilib.
BərdəRMİBərdərayonMKSnin4nömrəlişəhərkitabxanafilialı

“Gözəlana,qayğıkeşhəkim–ZərifəƏliyeva”adlıtədbirkeçirib.

Alim-pedaqoq və yazıçı ömrü
SabirabadRegional
Mədəniyyətİdarəsinin
(RMİ)təşəbbüsü,Sabi
rabadRayonİcraHa
kimiyyətinindəstəyiilə
rayonMədəniyyətMər
kəzindəgörkəmliyazıçı
vəədəbiyyatşünasMir
CəlalPaşayevin(1908
1978)anadanolma
sının114cüildönümü

münasibətilətədbirtəşkilolunub.TədbirdərayonMərkəziKitab
xanasınınfondundayeralanədibinəsərlərindən,onunhaqqında
yazılmışbioqrafiyalardanibarətkitabsərgisinəbaxışkeçirilib.

Sonra“Addım”GənclərTəşkilatınınsifarişiiləyazıçının“Kəm
tərovlar ailəsi” hekayəsininmotivləri əsasında lentəalınmış “İki
yadadam”filminümayişolunub.Təqdimatdafilminyaradıcıhe
yəti – layihənin rəhbəri, “Addım”GənclərTəşkilatınınsədriHü
seynCavadzadə,ƏməkdarartistGülşadBaxşıyeva,başrolifaçı
larıRiyadAbdulvəDuyğuDəvəlidəiştirakediblər.
Qeyd edək ki, film Çinin paytaxtı Pekində keçirilən “Grand

Asian”FilmFestivalınınfinalgecəsindənümayişolunub.Ekran
işihəminfestivalda“Ənyaxşısosialmövzudafilm”və“Ənyaxşı
aktyoroyunu”nominasiyasındamükafatlaralayiqgörülüb.

***
İsmayıllıRMİŞamaxırayonMirzəƏləkbərSabirinEvMuzeyində

professor“MirCəlalPaşayevinçoxşaxəliyaradıcılığıvəfəaliyyəti”
mövzusundatədbirtəşkiledilib.MuzeyindirektoruRəqsanəXəlil
zadəvəəməkdaşlarNailəCabbarova,MehribanKərimovaədəbiy
yatşünasvəyazıçınınhəyatvəyaradıcılığıhaqqındadanışıblar.
AğstafaRMİTovuz rayonMərkəzi Kitabxanasında “MirCəlal

Paşayev–114”başlığındayazıçınınəsərlərininbiblioqrafikxüla
səsivəsərgisitəşkilolunub.

***
MirCəlalPaşayevin

Gəncədəki evmuze
yində də tədbir ke
çirilib. Tədbir Gəncə
Şəhər İcra Hakimiy
yətinindəstəyi,Gəncə
RMİnin təşkilatçılığı
ilə reallaşıb.Şəhər İc
ra Hakimiyyəti başçı
sının müaviniAdil Ta
ğıyev, Gəncə RMİnin
rəisi Vasif Cənnətov,

AMEAnınGəncəBölməsininsədri,akademikFuadƏliyev,muze
yindirektoruİradəPaşayeva,mədəniyyətvəictimaiyyətnümayən
dələrininiştiraketdiyitədbirdəMirCəlalınhəyatvəyaradıcılığından
sözaçılıb.Bildirilibki,MirCəlalınçoxşaxəliyaradıcılığıyeninəsil
lərəörnəkdir.
TədbirdəMir Cəlal Paşayevin EvMuzeyinə yeni eksponatlar

hədiyyəolunub.F.ƏmirovadınaGəncəDövlətFilarmoniyasının
“Göygöl”MahnıvəRəqsAnsamblıkonsertproqramıiləçıxışedib.

İşğaldan azad olunandan sonra 
Tuğda ilk dəfə kilsə zəngi 

AzərbaycanAlbanUdiXristianDiniİcmasınınüzvləriXocavənd
rayonununTuğkəndindəMüqəddəsİohannkilsəsiniziyarətedib.

Pasxa bayramı ilə
bağlıXocavəndəsəfər
edən icma nümayən
dələri Hadrut qəsəbə
sində olub, rayonun
Hünərli və Tuğ kənd
lərinəgedərəkmüqəd
dəs məbədləri ziyarət
ediblər. İşğaldanazad
olunandansonraTuğ
da ilkdəfəkilsəzəngi
səsləndirilib.

MüqəddəsİohannalbankilsəsiXIIIəsrdəinşaedilib.İşğaldöv
ründəermənilərtəmirbərpaadı iləməbədierməniqriqoriankil
səsinəçevirməyəçalışıblar.

Dövlətə və xalqa xidmət örnəyi

Şuşa soraqlı tədbirlər

KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarə
sinin(RMİ)“Şuşaİli”çərçivəsindətəş
kiletdiyi“Anadırarzularahərzaman
Qarabağ”adlıregionalxormüsabi

qəsininseçimmərhələsibaşaçatıb.

Xocavənd rayonUşaqmusiqiməktəbin
dəkeçirilənmərhələdəxorkollektivləriçıxış
ediblər. Müsabiqədə ümumilikdə 14 uşaq
musiqi və incəsənət məktəbi iştirak edib.
KürdəmirrayonUşaqincəsənətməktəbinin
xor kollektivi I, Xocavənd rayonTuğ kənd
UşaqmusiqiməktəbininxorkollektiviII,Fü
zulirayonBöyükBəhmənlikəndUşaqmu
siqiməktəbininxorkollektiviIIIyeriqazanıb.

Müsabiqəninqalibləriaprelin30dakeçirilə
cək tədbirdə mükafatlandırılacaq. Müsabi
qəninmünsifərheyətininsədriAzərbaycan
DövlətXorKapellasınınbədiirəhbərivədi
rijoru,XalqartistiGülbacıİmanovadır.

ŞəkiRMİM.F.AxunzadəadınaŞəkişəhər
Mədəniyyət Mərkəzinin tabeliyində fəaliy
yət göstərən İ.Salmanovadına şəhərFolk
lorklubunda“Ətriniduydum,xarıbülbül”adlı
konsertproqramıkeçirilib.Konsertdəvətən
pərvərruhlumusiqilərifaedilib.
Lənkəran RMİnin tabeliyində fəaliyyət

göstərənH.Rzayevaadına2nömrəliUşaq
musiqi məktəbində “Şuşa İli” münasibətilə

“VətənimdirAzərbaycan”adlı konsertproq
ramıtəşkilolunub.Konsertdəxalqmahnıları,
rəqsvəAzərbaycanbəstəkarlarınınəsərləri
səsləndirilib.
Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər Poeziya

evindəidarərəisiRəşadƏliyevin iştirakı ilə
Şuşa rayonununmədəniyyət işçiləriyləmü
şavirəkeçirilib.
GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin5say

lıkitabxanafilialında“ŞuşaAzərbaycanın
mədəniyyət mərkəzidir” adlı ədəbibə
dii gecəkeçirilib.Tədbirdəşəhər13saylı
məktəbin şagirdləri Şuşa haqqında mah
nılar oxuyub, şeirlər söyləyiblər. Goran
boyrayonDövlətRəsmQalereyasındaisə
Şuşaşəhərinin270illiyiiləəlaqədartədbir
təşkiledilib.

Vətən sevgisi – şəhidlik zirvəsi

SumqayıtRMİNizamiGəncəviadına
şəhərkitabxanaklubununəmək
daşlarıvəkitabxananınnəzdində
fəaliyyətgöstərənrəsmdərnəyinin

şagirdləriMilliQəhrəman,generalma
yorPoladHəşimovunailəsiniziyarət
ediblər.Görüşzamanıdərnəyinrəhbəri
GünelAslanovaözəlişiolan“Polad
Həşimovunportreti”nigeneralınanası
SəmayəHəşimovayahədiyyəedib.

XaçmazRMİQusarrayonMədəniyyətMər
kəzivəZindanMuruqkəndklubununəmək
daşlarıVətənmüharibəsişəhidiRuslanCəfə
rovunailəsinivəməzarınıziyarətediblər.
AğcabədiRMİAğdamrayonGüllücəkənd

Uşaq musiqi məktəbinin bir qrup müəllimi
VətənmüharibəsişəhidiSərvanGöyüşovun
ailəsinəbaşçəkiblər.
SabirabadRMİnin rəisiFəridQurbanzadə

vəidarəninəməkdaşlarıtərəfindənVətənmü
haribəsişəhidləriNahidNəsirov,AsimƏliyev
və Zamin Balakişiyevin ailələri ziyarət edilib.
İdarə rəisi həmçinin uzun müddət Saatlı ra
yonMərkəziKitabxanasınınXidmətşöbəsində
başkitabxanaçıişləmişSənubərZeynalovavə
Sabirabadrayonundamədəniyyətmərkəzinin
direktoruişləmişƏliheydərƏliyevinailələrində
olaraqonlaraərzaqsovqatıtəqdimedib.
ŞəmkirRMİDaşkəsən rayonMərkəziKi

tabxanasınınUşaq şöbəsi tərəfindən IQa

rabağ müharibəsi şəhidi Anar Mürsəlovun
anımgünüiləəlaqədaradınıdaşıdığı2saylı
orta məktəbdə “Vətən sevgisişəhidlik zir
vəsi”adlıtədbirkeçirilib.Məktəbindirektoru
AybənizVəliyevavəUşaqşöbəsininmüdiri
PərvanəMəmiyevaşəhidinhəyatıvədöyüş
yolu haqqında danışıblar. Şagirdlər vətən
pərvərlikmövzusundaşeirlərsöyləyiblər.

Lənkəranda rəssamlıq üzrə ustad dərsləri 
MədəniyyətNazirliyinintəşəbbüsüvə
təşkilatçılığıilənazirliyinMədəniyyətüzrə
ElmiMetodikvəİxtisasartırmaMərkəzi
tərəfindənLənkəranRMİLənkəranşəhər
MədəniyyətMərkəzindətəsvirisənətüzrə
ustaddərslərikeçirilib.

Ustad dərslərinə Lənkəran şəhər Uşaq
rəssamlıq məktəbinin şagirdləri və şəhər
HeydərƏliyevMərkəzi,AstaraDövlətRəsm
Qalereyasınındərnəküzvləriqatılıb.
Lənkəran RMİninməsləhətçisiAnar Kə

kəyevustaddərsləriniaçaraqqonaqlarısa
lamlayıb,gəncrəssamlarauğurlararzulayıb.

MədəniyyətüzrəElmiMetodikvə İxtisas
artırmaMərkəziBədiitəhsilşöbəsininmüdiri
FuadSadıqov,həminşöbəninəməkdaşıFə
ridəKərimova,AzərbaycanRəssamlıqAka
demiyasınınmüəllimiAydanŞahbazlıustad
dərslərininəhəmiyyətiniqeydediblər.
Daha sonra mütəxəssislər sulu boya ilə

kağızüzərindənatürmortişləməyinyollarını
əyanigöstəriblər.
Sonda qonaqlar Lənkəran şəhər Uşaq

rəssamlıq məktəbinin “Şuşa İli”nə həsr
olunmuş əl işlərindən ibarət sərgisinə də
baxış keçiriblər. Məktəbin direktoru Xəzər
İbrahimov ustad dərslərinin təşkilinə görə

təşəkkürünübildirib.Qeydedibki,peşəkar
rəssamlarlaünsiyyətşagirdlərüçünmühüm
motivasiyadır.

Bu yol Laçına gedir...
İşğaldanazadedilmişrayonların
sosialiqtisadiinkişafındamühümrol
oynayacaqyolinfrastrukturulayihə
lərindənbiriolanXudafərinQubad
lıLaçınavtomobilyolununtikintisi
sürətlədavametdirilir.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyindən verilən məlumata görə,
başlanğıcınıHacıqabulHoradizAğbənd
magistralınınXudafərinsuanbarı(Cəb
rayılrayonu)yaxınlığındankeçənhissə
sindəngötürənXudafərinQubadlıLaçın
avtomobilyolununuzunluğu56.4kmdir.
Xanlıqyaşayışməntəqəsindənayrılaraq
Qubadlı şəhərinəqədər inşaolunan14
kmlikyeniavtomobilyoluiləbirlikdəla
yihə70.4kmtəşkiledir.
XudafərinQubadlıLaçınavtomobilyo

lu4hərəkətzolaqlıolmaqlaItexnikidərə
cəyəuyğunolaraqinşaolunur.Tikinti iş
ləriçərçivəsindəXudafərinQubadlıLaçın

avtomobil yolunun 45 kmlik hissəsində
torpaqyatağınıninşasıişləridavametdi
rilir.Yolyatağıhazırolan8kmlikhissədə
yol əsasının tikintisi işləri yekunlaşdırılıb
və asfaltbeton örtüyü döşənib. Xanlıq
istiqamətindəolan14kmlikhissədətor
paq işləri,boruvəkeçidlərin, körpülərin,
istinaddivarlarınıntikintisi,topoqrafiyavə
layihələndirməişləriicraedilir.

Qubadlı abidələrinə həsr olunan 
tədbir keçirilib

SumqayıtRMİnintabeliyindəkiQubadlıRayon
TarixDiyarşünaslıqMuzeyindəQubadlırayo
nununabidələrinəhəsrolunantədbirkeçirilib.

MuzeyindirektoruVaqifBabayevçıxışındaEr
mənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azər
baycanxalqınaməxsusçoxəsrlikqədimtarixidi
niabidələrin,müqəddəsocaqlarınvəməbədlərin
dağıdılaraq məhv edildiyini, bəzilərinin üzərində
erməniləşdirmə əlamətlərinin aşkar olunduğu
nubildirib.Qeydolunub ki, bu vandalizmaktları
Qubadlı rayonundandayankeçməyib.Rayonun
işğaldan azad olunmuşMəmər kəndindəki XVIII
əsrəaidməsciddədağıdılıb.
TədbirdəhəmçininMədəniyyətNazirliyi yanın

daMədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası
üzrə Dövlət xidmətinin Qubadlı rayon üzrə baş
mütəxəssisiSədiVəliyev,muzeyinkiçikelmiişçisi
GünelQuluzadəvədigərləridəçıxışediblər.

Hazırladı: N.Məmmədli
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Ap re lin 26-da Müs lüm Ma-
qomayevadınaAzərbaycan
DövlətAkademikFilarmoni
yasınınsəhnəsiyeniyetməvə
məktəblilərəqucaqaçmışdı.
Hərçıxışıalqışlarlaqarşıla
nanistedadlıgənclərtəkcə
özbacarıqlarınınümayiş
etdirmir,həmdəsankimən
subolduqlarımillətvəVətən
qarşısındaimtahanverirdilər.
Əlbəttə,bu,birbaşlanğıcidi.
Qarşıdaonlarıböyükkonsert
proqramlarıgözləyir.

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş
İdarəsinin Rauf Hacıyev adına
15nömrəlionbirillikMusiqimək
təbişagirdlərinin“Şuşaİli”nəhəsr
olunmuş konsertinin adı da elə
buduyğularıəksetdirirdi:“Şuşa
nındağları,Zəfərinulduzları”.
Konsertdəməktəbintəcrübəli

müəllimləri – Əməkdar mədə
niyyət işçisiTamillaMəmmədo
va, Svetlana Əliyeva və Ulduz
Məmmədovanınşagirdləriçıxış
edirdi.
Solistlər Rauf Hacıyev adına

15nömrəlionbirillikMusiqimək
təbininşagirdləri–Prezidenttə
qaüdçüsüCəmilSədizadə,bey
nəlxalq müsabiqələr laureatları
Əbdüləli Hüseynli, Samirə Cə
fərli, Zərintac Qurbanzadə və
OrxanHüseynovidi.
Proqramda Azərbaycan və

xariciölkəbəstəkarlarınınəsər
ləriyeralmışdı.ŞagirdləriÜze
yirHacıbəyliadınaAzərbaycan
Dövlət Simfonik Orkestri (bədii
rəhbərvəbaşdirijor–Xalqar

tistiRaufAbdullayev)müşayiət
edirdi.
Çıxışedənşagirdlərinkifayət

qədər yaradıcılıq təcrübəsinə
malikolduqlarıaçıqaydıngörü
nürdü.Təcrübəgöstərirki,mü
təmadi konsertlərdə simfonik,
kamera orkestri ilə çıxış edən
şagirdlər səhnədə özlərini sər
bəstvərahathissedirlər.
KonsertiniştirakçılarındanCə

mil Sədizadə İspaniya, Fransa,
İtaliya,MoskvavəGürcüstanda
keçirilən müsabiqələrin qalibi
dir,Moskvada,Kremlsarayında
keçirilən “Nəsillərin melodiyası”
festivalındaRusiyaFederasiyası
PrezidentOrkestriiləçıxışedib.
Digərbir iştirakçı,beynəlxalq

müsabiqələr laureatı Əbdülə
liHüseynliötəniluğurlusəhnə
fəaliyyətinəgörəGənclərGünü

münasibətilə Mədəniyyət Na
zirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif
olunub. O, təhsil aldığı illərdə
İspaniya,Rusiya,Gürcüstanvə
digər ölkələrdə keçirilənmüsa
biqələrinqalibiolub.
VIIsinifşagirdiSamirəCəfərli

da İspaniya, Rusiya, Qazaxıs
tan və Gürcüstanda keçirilən
müsabiqələrinqalibidir.Zərintac
Qurbanzadə, Orxan Hüseyn
li İspaniya, İtaliya vəRusiyada
keçirilənmüsabiqələrdəlaureat
adıqazanıblar.
KonsertdənsonraAZƏRTACa

müsahibə verən Rauf Hacıyev
adına15nömrəlionbirillikMusiqi
məktəbinin direktoru Sevil Ələk
bərova deyib: “Qarabağın tacı,
mədəniyyətbeşiyiolanŞuşahər
birimiz üçün doğmadır. 44 gün
davamedənVətənmüharibəsin

dəAliBaşKomandanİlhamƏli
yevinrəhbərliyiilərəşadətliAzər
baycan Ordusu Şuşa şəhərini
işğaldanazadetdi.Həmingün
tariximizəZəfərGünükimihəkk
olundu. 2022ci ilin “Şuşa İli”
elanedilməsi28ildüşmənəsa
rətindəolan,lakinheçvaxtmilli
simasınıvəruhunudəyişməyən
buşəhərintarixişöhrətiniözünə
qaytaracaq. Bugünkü konserti
mizdə“Şuşaİli”nəhəsrolunub.
Konsertin qonaqları arasında
Vətənmüharibəsininiştirakçıla
rı,şəhidövladlarıdavardı.Dü
şünürəmki,konsertuğurlakeç
di,şagirdlərimizinifasıxoştəsir
bağışladı...”.
Direktor daha sonra deyib:

“Tədris zamanı şagirdləri aşağı
sinifərdənsəhnədə,yaradıcılıq
daözünü ifadəetməküçünha
zırlayır,onlarapeşəkarlıqvərdiş
ləriaşılayırıq.Bundansonrada
məsuliyyətlə çalışacaq, şagird
lərinpeşəkarifaçıkimiyetişməsi
üçünənmüasir tədrisüsullarını
işimizətətbiqedəcəyik”.
Mayın 15də görkəmli Azər

baycanbəstəkarı,SSRİXalqar
tistiRaufHacıyevin100illiyinin
tamamolacağınısöyləyənSevil
Ələkbərova diqqətə çatdırıb ki,
yubileylə bağlı bu günlərdə öl
kəbaşçısıtərəfindənsərəncam
imzalanıb: “Mayın 19daRəşid
Behbudov adına Dövlət Mahnı
TeatrındaRaufHacıyevinyubi
leyi ilə əlaqədar tədbir keçirilə
cək.Hazırdahəmintədbirəha
zırlaşırvəyubileygecəsindədə
uğurluçıxışetməküçünməşq
ləraparırıq...”.
Qeydedəkki,altmışildənar

tıqfəaliyyətgöstərənR.Hacıyev
adınaMusiqiməktəbi bumüd
dətdəonlarlaPrezidenttəqaüd
çüsü, laureat yetişdirib.Məktə
binməzunlarıortavəaliixtisas
musiqi ocaqlarında təhsillərini
davam etdirərək musiqi mədə
niyyətimizininkişafınaöztöhfə
ləriniverirlər.

Xəbərverdiyimizkimi,2326apreltarixindəBakıdaMədəniyyət
Nazirliyinintəşkilatçılığıilə“Barokkogünləri”BeynəlxalqMusiqi
Festivalıkeçirildi.

Dördgünərzindəpaytaxtımı
zıbarokkohavasındasaxlayan
festivalınsonkonsertproqramı
aprelin 26da M.Maqomayev
adınaAzərbaycan Dövlət Aka
demikFilarmoniyasınınKamera
və orqanmusiqisi zalında ger
çəkləşdi.
“Klavesin – orkestrin kralı”

adlı konsertdə məşhur italiyalı
musiqiçiStefanoDemikeli (kla
vesin) çıxış etdi. O, tanınmış
bəstəkarlar A.Korelli, İ.S.Bax,
G.F.Hendel və A.Vivaldinin

əsərlərini səsləndirdi. Musiqiçi
nin ifası tamaşaçılar tərəfindən
alqışlarlaqarşılandı.
Qeydedəkki,StefanoDemi

keli mütəmadi olaraq “La Ska
la”,“FundacioLaCaixadiBar
celona”,“UtrexteOudeMuziek”
və digər məşhur səhnələrdə
çıxışedir.O,dünyanınmüxtəlif
ölkələrindəkeçirilənfestivalların
dafəaliştirakçısıdır.İfaçıbeşil
dənartıqtanınmışdirijorR.Cey
kobsunassistentikimionunAv
ropadanümayişetdirilənopera

tamaşalarında iştirak edib, kla
vesin ifaçıları və müğənnilərin
məşqçisiolub.
S.Demikeli2004cüildədirijo

ruolduğu“LaTempesta”(hazır
da“Dolce&Tempesta”adlanır)
ansamblını təsis edib. Bu kol
lektivləbirçoxfestivallardasəh
nəyəçıxıb.
2010cu ildə Barselonanın

“Akademiya1750” adlı təhsil
ocağında dirijor kimi fəaliyyətə
başlayıb.2012ciildəisəgənc
lərdən ibarət “TalentiVulcanici”

orkestrinə musiqi rəhbəri təyin
olunub.S.Demikelinin rəhbərlik
etdiyi“PietadeiTurchini”fondu
nun(Neapol)yaratdığıbarokko
üslubundaorkestr2019cu ildə
Abbiatinin “İtalyan musiqi tən
qidçiləri” mükafatına layiq gö
rülüb.
S.Demikeli K.Abbado,R.Çal

li,K.Rovaris,İ.Bolton,C.Antoni,
P.Qodvinvədigərməşhursolist
vədirijorlarlaişləyib.
Qeydedəkki, “Barokkogün

ləri”BeynəlxalqMusiqiFestiva
lındaazərbaycanlı ifaçılarlaya
naşı, İtaliya, Türkiyə, Ukrayna
vəGürcüstansənətçiləridəba
rokko musiqisi həvəskarlarının
qarşısınaçıxdılar.

Nurəddin

Klavesin – orkestrin kralı
“Barokko günləri” festivalının son konserti belə adlanırdı 

Bakıdailkdəfəkeçirilən“Barokkogünləri”festivalıbizimsə
nətsevərlərüçünçoxmaraqlı,həmdəbirçoxyeniliklərilə
yaddaqaldı.Yeniliklərdənbirivəbəlkədəənbirincisiooldu
ki,AzərbaycanDövlətAkademikOperavəBaletTeatrında

Avropabarokkomusiqisininincilərindənsayılan,XVIIIəsringör
kəmlialmanbəstəkarıKristofVillibaldQlükün“OrfeyvəEvridika”
operasınınpremyerasıbaştutdu.

Tamaşa barədə danışmazdan
əvvəl barokko kəlməsi barədə
söz deyək ki, niyəməhz barok
ko sayaq sualları qabaqlayaq.
XVIXVII əsr Avropa incəsənəti
və memarlığında üstün olmuş,
xırdalıqlara, rəmz və alleqoriya
laradiqqət,möhtəşəmkompozi
siyalar,abartmalar,emosionallıq,
incə, dalğavarı xətlər və dekor
bolluğunun səciyyəvi olduğu bu
üslubunadıportuqaldilindəntər
cümədə “nahamar formalı mir
vari” deməkdir. Memarlıq və in
cəsənətdə öz diktəsini yeritmiş
italyanlar isə barokko dedikdə
qəribə,görünməmişnəsnəninə
zərdə tutublar. Beləliklə, dəniz
lər fatehi portuqallarla səhnələr
triumfatoru italyanların münasi
bətinibirifadədəbirləşdirsək,ba
rokkonu – qəribə, görünməmiş
incikimitəqdimedəbilərik.
İndi də tamaşa barədə. Or

ta statistik Azərbaycan dinləyici
auditoriyasının əksəriyyəti yəqin
ki, Orfey ismini ilk dəfə unudul
maz Müslüm Maqomayevin ifa
etdiyi“Melodiya”mahnısındaeşi
dib:“Sənmənimmelodiyamsan,
mənsəninsadiqOrfeyin...”.Bəli,
mahnıdaadıçəkilənOrfey,qədim
yunanəsatirlərindənbugünəqə
dər kişi sədaqətinin nümunəsi
sayılanhəminmifikqəhrəmandır.
BəstəkarQlükünoperasıdahə
minqədimyunanəsatirindənqi
dalanır.Lakin1762cıiloktyabrın
5dəVyanadailkdəfəoynanılan

bu operada bəstəkar librettonun
müəllifiRanyerodaKalsabici ilə
birlikdəəsatirinsüjetinibirqədər
dəyişilmiş tərzdə təqdim etmiş
di. Operanın titul qəhrəmanları
Orfey və onun sevimli zövcəsi
Evridikaadi insanlar kimigöstə
rilmişdi. Yeri gəlmişkən, yunan
əsatir qəhrəmanı frakiyalı Orfey
dahimusiqiçisayılırvəyunanlar
onuilahiləşdirirlər.
Ölümün vaxtsız ayırdığı bəd

bəxtsevgililərbarədəkədərliəsa
tir dildəndilədüşdükcə,müxtəlif
müəllifər ona müraciət etdikcə
zamanzamançoxfərqliversiya
larortayaçıxmışdı.LakinKristof
Qlükün sayəsində tamaşaçılar
buəhvalatıməhəbbətinvəsəda
qətintəntənəsikimigörür.Bəstə
kar əsatirin faciəvi məzmununu
xoşbəxt sonluğa aparıb çıxarır.
Musiqiəsəridinləyiciyəbirdaha
çatdırırki,əslhisslərzamandan,
məsafədən, ayrılıqdan, hətta
ölümdəndəüstündür.
Əsər barədə uzun danışmaq

istəmirik. Əminik ki, Akademik
Opera və Balet Teatrı “Orfey
vəEvridika”tamaşasınıfestival
günlərində nümayiş etirməklə
kifayətlənməyəcək, onu daimi
repertuarına daxil edəcək. Hər
halda musiqisevərlərin marağı,
tamaşanı nəfəs dərmədən hə
vəsləizləməsibizəbelədüşün
məyəimkanverir.
Oxucusualverəbilər:madam

ki, “Orfey və Evridika” operası

bu qədər maraqlı və mükəm
mələsərdir,niyəindiyədəkbizim
teatrda təkcə adı çəkilən əsər
yox, eləcə də başqa barokko
operaları,erkənAvropaoperaları
səhnələşdirilmir?Cavabsadədir:
səs. Dahadoğrusu, səsqıtlığı.
Məsələondadırki,intibahdövrü
və erkən Avropa operalarında
kı kişi qəhrəmanların partiyaları
əsasən, o zamankı dillə desək,
kastrat, yəni xədim səsi üçün
yazılırdı.Bugünnəqədər vəh
şi, iyrənc və eybəcər səslənsə
də,Orta əsrAvropasında gözəl
vokalsəsiolanyeniyetməoğlan
uşağınısəsinsınmayaşıçatma
mış xədim edirdilər ki, yetkinlik
yaşınaçatandasəsiqalınlaşma
sın. Çünki təbiət həmin ariyala
rı ifa edəcək səsi – kontratenor
səsiniçoxnadirhallarda insana
bəxşedirvəbirqaydaolaraqda,
beləsəssahiblərininçoxuözvo
kalsəsininimkanlarından(bəzən
isə hətta səsin mövcudluğun
dan)xəbərsizolur.Olsunki,belə
birqəddarqərarhəmdədövrün
musiqi alətlərinin sırf texniki im

kanlarına bağlı olub. Bəzən isə
teatrlardakontratenorsəsiüçün
yazılmışariyalarıkişiqiyafəsində
səhnəyə çıxan messosoprano,
yaxudkontraltsəsliqadınvokal
çılarifaedirlər.
Ammabizimbəxtimizgətirib.

Əməkdar artist İlham Nəzərov
həminnadirkontratenorsəsinə
malikdir.
Elə“OrfeyvəEvridika”tama

şasınınəslqəhrəmanıdaİlham
Nəzərov oldu. Musiqişünaslar
əfsanəvifrakiyalımüğənniOrfe
yinpartiyasınınəinkimürəkkəb,
hətta qəliz adlandırırlar. Bizim
Orfeyözqəhrəmanınınpartiya
sınıtəkcəvokalbaxımındande
yil,həmdəemosionalcəhətdən
dolğunluqlaçatdırabildi.İfaçıilk
səhnədə–sevdiyiqadınınölü
müsəhnəsindədə,onunardın
camərhumlaraləmindədəsə
mimi və təbii idi.Ümumiyyətlə,
İlhamNəzərovbirsənətadamı
olaraq çox çalışqan, oxuduğu
hər nəğməyə, romansa belə
canqoyan,onuobrazkimitəq
dim etməyi bacaran şəxsdir.

Zəhmətsevərlik istedadla birlə
şəndə isə mütləq ürəkaçan iş
ortayaçıxır.
UkraynaMilliOperasınınsolisti

AnastasiyaPovajnadaEvridikanı
əsatirqəhrəmanıkimideyil,məhz
Qlüküngörməkistədiyisevənqa
dınkimiçatdırdı.Evridikanınvokal
partiyası çox kiçik olsa da, gənc
və yaraşıqlı ukraynalı vokalçı öz
səsimkanlarınıgöstərəbildi.
Əməkdarartist İnarəBabaye

va qoruyucu mələk Amur kimi
maraqlı obraz yarada bildi. Öz
incəvə işvəkarAmuru ilə İnarə
xanım indiyədəkoxuduğuuğur
lupartiyalarabirinidəəlavəetdi.
İndiyədək bizim teatrın səh

nəsində bir neçə Avropa ope
rasına uğurlu quruluş vermiş
Ukraynanın Əməkdar incəsə
nət xadimi Mikola Tretyak isə
“Orfey və Evridika” tamaşası
iləəməkdaşlıqsiyahısınadaha
bir əsərinadını əlavəetmişol
du.Üstəlik,quruluşçurejissor3
pərdədən ibarət tamaşanı bir
hissəli bitkin tamaşa kimi qur
mağamüvəfəqolub.

Başqateatrlarıdeyəbilmərik,
amma bizim teatrda “Orfey və
Evridika” operasını izləyənlər
sanki bir göstəridə iki tamaşa
seyretmişoldular:bizsəhnədə
əsasqəhrəmanlarınoxşarlarını,
sənət dili ilə desək, altereqo
larını da gördük. Baletmeyster,
Xalq artisti Kamilla Hüseyno
vanın təşəbbüsü ilə titulqəhrə
manların hisslərini, arzu və is
təkləriniplastikbaxımdan ifadə
edən balet artistləri tamaşaya
daxiledilib.ƏməkdarartistAnar
Mikayılov–Liana Praqa cütlüyü
“Orfey və Evridika” əhvalatını
rəqsindiliilənəqletdi.
Orkestrin ifasına gəlincə.

SankiAkademikOperavəBalet
Teatrının simfonik orkestri çox
dan bəri belə fərqli və musiqi
palitrasıbaxımındansafvəma
raqlı əsər üzərində çalışmaq
danötrüdarıxıbmış.Başdirijor,
ƏməkdarartistƏyyubQuliyevin
idarəetdiyiorkestrQlükdövrü
nünmusiqiovqatınıçoxustalıq
laifaedərəksalonu,saatyarım
daolsa,barokkoteatrlarıdövrü
nəaparabildi.
Əslində dövr demişkən… Ol

sunki,bugün–XXIəsrdəhəyat
ritminin itiləşdiyi, arzuların cılız
laşdığı, hövsələnin daraldığı, in
formasiyanın bollaşdığı dövrdə
aradabirötəndövrlərəqayıtmaq
dagərəkdir.Nağıllarıseyretmək,
dinləmək,həttaqısazamankəsi
yindəözünüonağılıniçindəhiss
etməkdədəfaydavar…
Eynilə “Orfey və Evridika”

operasınınseyrindəkikimi.

Gülcahan Mirməmməd

Qəribə, görünməmiş inci, bir də “Orfey və Evridika”

Tofiq Quliyevin 105 illiyi ilə əlaqədar 
silsilə konsertlər

AzərbaycancazvəestradamusiqisininbanilərindənolanTo
fiqQuliyevin(19172000)105illiyiiləəlaqədargörkəmlibəstə
karınadınıdaşıyan12nömrəlionbirillikMusiqiməktəbiaprel
ayındasilsiləkonsertlərləçıxışedib.

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsindənbildirilibki,ilkkonsert
MüslümMaqomayevadınaAzərbaycanDövlətAkademikFilar
moniyasında,ÜzeyirHacıbəyliadınaAzərbaycanDövlətSimfo
nikOrkestrinin(dirijor–XalqartistiYalçınAdıgözəlov)müşayiəti
iləkeçib.Konsertdəfortepiano,violin,tar,vokalixtisaslarıüzrə
təhsilalanşagirdlərAzərbaycan,rusvəAvropabəstəkarlarının
əsərlərinisəsləndirib.
FilarmoniyanınKameravəorqanmusiqisizalındadirijorOr

xanHaşımovunrəhbərliyialtındaQaraQarayevadınaAzərbay
canDövlətKameraOrkestrininmüşayiəti iləməktəbinəsasən
kiçiksinifşagirdlərinin,eynizamandakiçikxorkollektivininişti
rakıilənövbətikonsertkeçirilib.
Baş idarəninrəisi İbrahimƏliyevtədbirdəçıxışedərəkmək

təbinkollektivinəuğurlararzulayıb.MəktəbindirektoruGülnarə
Səfərovayubileyimünasibətiləfəxrifərmanlatəltifolunub.

Gənc muğam ifaçılarının konsert proqramı 
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininA.M.Şərifzadəadına
MədəniyyətMərkəzivəH.AbbasovadınaMədəniyyətMərkəzi
gəncmuğamifaçılarınıniştirakıilə“Şuşaİli”nəhəsrolunmuş
tədbirkeçirib.

İdarədən bildirilib ki, konsertdə Azərbaycan Dövlət Aka
demikOperavəBaletTeatrının solistiMütəllimDəmirov, IV
MuğamTeleviziyaMüsabiqəsininqalibiSərxanBünyadzadə,
həmin müsabiqənin laureatı Nüşabə Kərimli, Asəf Zeynal
lı adınaMusiqiKollecinin tələbələriGərayQarayev,Daşqın
Kürçaylı,Milli KonservatoriyanınmüəllimiNurlanCəbizadə,
MilliKonservatoriyanıntələbəsiSəyyarTeymurov,A.M.Şərif
zadə adınaMədəniyyət Mərkəzin əməkdaşı Fərid Babayev
çıxışediblər.

“Şuşanın dağları, Zəfərin ulduzları”

Musiqi və kino
Sənətşünasın yeni kitabları işıq üzü görüb

Sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoru,Əməkdar
mədəniyyətişçisiƏlisəfdərHüseynovuniki
yenikitabıişıqüzügörüb.

“5zirvə”kitabındamüəllifAzərbaycanmusi
qisininkorifeyləri–Ü.Hacıbəyli,Niyazi,Q.Qa
rayev,F.ƏmirovvəA.Məlikovhaqqındaoçerk,
məqalə,sənədlihekayəvəesselərindəonların
yaradıcılığına çağdaş estetik meyarlar priz

masındannəzər salır. “Bu kino ki var…” kita
bında bizə tanış filmləri bir qədər fərqli baxış
bucağındantəhliledənmüəllifhəminfilmlərdə
şifrlənmiş bədii informasiyanı diqqətə çatdırır,
kinonun fəlsəfəsi, estetikası ilə bağlı fikirlərini
bölüşür.
Hərikikitabmüvafiqsahələrdəçalışanmütə

xəssislər,habeləgenişoxucukütləsiüçünnə
zərdətutulub.
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Ordubadinin 150 illiyinə həsr olunmuş tədbir

Bu il gör kəm li ya zı çı, dra ma turq, pub li sist Məm məd Səid 
Or du ba di nin (1872-1950) ana dan ol ma sı nın 150 il li yi dir. Bu 
mü na si bət lə M.S.Or du ba di nin Ev-Mu ze yi nin tə şəb bü sü ilə 
sil si lə təd bir lər ke çi ri lir. Növ bə ti təd bir ap re lin 26-da mu ze-

yin və “Dün ya Türk Ocaq la rı Mər kə zi”nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
ger çək ləş di.

Muzeyin direktoru, Əməkdar
mədəniyyətişçısıLaləAbaszadə
tədbiriaçaraqyazıçınınhəyatvə
yaradıcılığındandanışdı.Diqqətə
çatdırdıki,Azərbaycanədəbiyya
tındaparlaqizqoymuşMəmməd
Səid Ordubadi 1872ci ilin ba
harındaOrdubad şəhərində şair
HacıağaFəqirinailəsindədünya
yagözaçıb. İlk təhsiliniməhəllə
mollaxanasında alıb. Sonra şair
Mirzə Baxışın məktəbində, da
hasonraisəböyükmaarifpərvər
M.T.Sidqinin Ordubadda açdığı
yeni üsullu “Əxtər” məktəbində
oxuyub.1906cıilinaprelindəTif
lisdə“MollaNəsrəddin”jurnalının
nəşrə başlaması M.S.Ordubadi
ninyaradıcılığıvəgələcək taleyi
üçünmühümroloynayıb...

“Dünya Türk Ocaqları Mərkə
zi”nin rəhbəri Aygün İbrahimova
çıxışında qeyd etdi ki,  təşkilat
olaraq Türk dünyasının görkəmli

ədiblərini tanıtmaq, yaradıcılığını
təbliğ etmək məqsədlərimizdən
biridir. Ordubadi də Azərbaycan
xalqınıntanınmışyazıçısıdır,onu
gənc nəslə tanıtmaq və sevdir
məkborcumuzdur.

AMEAnın N.Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutununböyükel
mi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə
doktoruElmiraBabayevabildirdi

ki, Ordubadi Cəlil Məmmədqu
luzadə realist ədəbi məktəbinin
görkəmlinümayəndələrindənbiri
olub. O, Azərbaycan ədəbiyya
tındatarixiromanınilkyaradıcısı
dır.Ədibin“DumanlıTəbriz”,“Dö
yüşənşəhər”,“GizliBakı”,“Qılınc
və qələm”, “Qanlı illər” və digər
əsərləri,ötənəsrdəolduğukimi,
bu gün də oxucuların marağına
səbəbolur.
TədbirdəAMEAnın N.Gəncə

vi adına Ədəbiyyat İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi, filologiya üz
rə fəlsəfə doktoru Gülbəniz Ba
bayeva, Bülbülün EvMuzeyinin
direktoru Fərqanə Cabbarova,
C.Cabbarlının EvMuzeyinin di
rektoru Qəmər Seyfəddinqızı,
Azərbaycan Dövlət Teatr Muze
yininəməkdaşıAfətAbdullayeva
vəbaşqalarıiştirakedirdi.
Sonda M.S.Ordubadinin Ev

Muzeyinin direktoru L.Abaszadə
çıxış edərək tədbir iştirakçılarına
təşəkkürünübildirdi.

S.Fərəcov

Son nəfəsində “Şuşamızı 
qoruyun!” demişdi...
Memar da, tarzən də ola bilərdi, 

şəhidliyi “seçdi”...
“Şuşa İli” ilə bağlı

təqdim etdiyimiz “Şu
şalı Milli Qəhrəman
lar” silsiləsində bu
dəfə igid Vətən oğlu
Ramiz Qəmbərovun
həyatvədöyüşyolun
dansözaçacağıq.
Ramiz Bulud oğlu

Qəmbərov 1962ci il
iyulun 2də Şuşa şə
hərində anadan olub.
1979cu ildə H.Hacı
yevadına4saylıŞuşa
şəhər orta məktəbini
bitirib.BirmüddətKol
xozlararasıTikintiİda
rəsindəfəhləişləyib.

1980ciildəhərbixidmətəyoladüşüb,ikiilsonraordudan
tərxisolunubŞuşayaqayıdıb.Əmək fəaliyyətinə fəhləlikdən
başladığı idarəyə sonra mühəndis təyin edilir. 1986cı ildə
Azərbaycan İnşaatMühəndisləri İnstitutuna (indikiAzərbay
canMemarlıqvəİnşaatUniversiteti)daxilolur.Həmoxuyur,
həmdəişləyir.
RamizQəmbərov 1988ci ildəErmənistanınAzərbaycana

əraziiddialarıyenidənbaşqaldıranzamanerməniseparatiz
minəqarşımübarizəyəqalxanxalqhərəkatınaqoşulur.Bəd
namqonşularımızınişğalçılıqniyyətlərininqarşısınınalınması
üçünaktiv fəaliyyətgöstərir.Bunagörəali təhsiliniyarımçıq
qoyur. O, 1992ci ildə könüllülərdən ibarət batalyon yaradır
vəözüdəhəminbatalyonabaşçılıqedir.Cəsurdöyüşçüöz
batalyonuiləŞuşaşəhərinin,eləcədəKərkicahanqəsəbəsi,
Kosalar,Nəbilər,Qaybalı,Malıbəyli,Quşçular,Göytalakənd
lərinin müdafiəsində mərdliklə vuruşur. Erməni terrorçuları
1992ciilin29aprelindəKosalarvəKərkicahanahücumedir
lər.RamizQəmbərovunbatalyonuözünümüdafiədəstələrinə
köməyəgedir.Düşmənxeyliitkiverir.Lakinhəmindöyüşlərdə
igidkomandirağıryaralanırvəaprelin30daşəhidolur.
MilliQəhrəmanınqardaşıHafizQəmbərovqeydedirki,Ra

miz cəsarətli, qorxmaz idi vəŞuşanı canındanartıq sevirdi:
“O,tardagözəl ifaedirdi.Görkəmlibəstəkar,XalqartistiSü
leymanƏləsgərovyaydaŞuşadaolandaonunifasınıeşitmiş
vəRamizingözəlmusiqiçiolacağınıdemişdi.Qardaşımovaxt
oxuduğualiməktəbin3cükursundatəhsiliniyarımçıqqoyub
Vətəninmüdafiəsinəqalxdı.Şəhidolandansonraonundiplo
mubizətəqdimolundu.HəminaliməktəbinfoyesindəRamizin
barelyefiqoyulub.Qardaşımdeyirdiki,ermənilərancaqmə
nimnəşiminüstündənkeçibŞuşayagirəbilərlər.Təəssüfki,
belədəoldu.Mayın1dəRamizsevdiyiŞuşatorpağındadəfn
olundu.YeddigünsonraŞuşanıitirdik.Şükürki,44günlükVə
tənmüharibəsindəAliBaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbər
liyiiləşanlıOrdumuzŞuşamızı,Qarabağımızıişğaldanazad
etdi.Şuşayagedəndəilkişimqardaşımınməzarınıziyarətet
məkoldu.Şuşa şəhidləriCıdır düzündədəfnolunmuşdular.
Mənfurermənilərhəminməzarlarıdayerləyeksanediblər...”.
MilliQəhrəmanındöyüşyoldaşıİbrahimMəmmədovRamiz

Qəmbərovlabağlıxatirələrinibölüşür.Deyir,1992ciilaprelin
29da ermənilərQaybalı, Kosalar və digər kəndlərə hücum
edəndə Ramiz Qəmbərov vəmən daxil 10dan çox əsgər
dən ibarət qrup köməyə getdik. Biz əraziyə çatanda döyüş
sakitləşmişdi.Dahasonraməlumataldıqki,düşmənaldadıcı
manevredərəkQızılqayaadlananstratejiyüksəkliyəhücum
edib.Bizhəministiqamətəyollandıq.Gördükki,ermənilərbir
postumuzuişğaledib.Günortasaatlarıidi.Birazdincəldikdən
sonra düşmən üzərinə əkshücuma keçdik. Qeyribərabər
olandöyüşdəRamizQəmbərovvəəsgərlərimizböyükqəh
rəmanlıqgöstərdilər.Döyüşünqızğınanındamənədedilərki,
tezgəl,Ramizivurdular.MənözümüRamizinyanınayetirən
dəonunkürəknahiyəsindənyaralandığınıgördüm.Onutəcili
döyüşbölgəsindənçıxararaqŞuşaMərkəziRayonXəstəxa
nasınaapardım.O,dediki,əgərmənəbirşeyolsa,Şuşamızı,
batalyonumuzu qoruyun.Onuəməliyyat etdilər, lakin yarası
ağır idi, bir günsonra şəhidoldu.Allahbütün şəhidlərimizə
rəhməteləsin”.
Ramiz Qəmbərovölümündənsonra,7 iyun1992ci il ta

rixində“AzərbaycanınMilliQəhrəmanı”adınalayiqgörülüb.
Qeydedəkki,Bakışəhərindəkiküçələrdənbirionunadını

daşıyır.RamizQəmbərovhaqqındarejissorKəmaləMusaza
dətərəfindən“Şuşalışəhid”adlıfilmçəkilib.

Nurəddin

Şəhid məzunun fotosərgisi
Ba kı Slav yan Uni ver si te tin də (BSU) bu ali təh sil oca ğı nın mə-
zu nu, 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si nin şə hi di El nur Al lah ver-
di za də nin fo to sər gi si nin açı lı şı olub. Sər gi də şə hi din “st reet 
art” (“kü çə sə nə ti”) jan rın da çək di yi müx tə lif sü jet li fo to la rı 
nü ma yiş olu nub. 

Tədbirigirişsözüilə
açan BSUnun elmi
işlər üzrə prorektoru,
professor Rafiq Nov
ruzov əbədiyyətə qo
vuşan şəhidlərimizin
daim qəlblərdə yaşa
yacağınıbildirib.
“Zəfər” Şəhid Ailələ

rinəDəstəkİctimaiBir
liyinin sədri, şəhid pol
kovnikleytenantRaquf
Orucovunhəyatyolda
şıSevincAlızadəqeyd
edib ki, şəhidlərimiz
bütün dünyaya nümu
nəolacaqqəhrəmanlıq
salnaməsiyazıblar.

Tədrisin təşkili şöbəsinin müdiri, Elnur Allahverdizadənin
müəllimiolmuşSəbinəTarıverdiyevaElnurlabağlıxatirələrini
bölüşərək,birmüəllimüçünöztələbəsihaqqındakeçmişza
mandadanışmağınağırolduğunudiləgətirib.
Şəhidin valideynləri tədbirin təşkilinə görə universitet rəh

bərliyinətəşəkkürediblər.
Qeyd edək ki, şəhidElnurAllahverdizadə ölkə başçısının

müvafiqsərəncamlarıilə“Vətənuğrunda”,“Xocavəndinazad
olunmasınagörə”və“Cəsurdöyüşçü”medallarıilətəltifedilib.
O,2016cıildəBSUnunTərcüməfakültəsiniçexdili ixtisası
üzrəbitirib.

Mən 15 yaşında, 20 yaşında 
Elə bilirdim ki, 40 qocalıqdır. 
Bax, 40-ı ötmüşəm, 
 ancaq başımda 
Uşaqlıq həvəsi hələ qalıbdır...

Bəli,məhzonunsəsində,bən
zərsizavazında,bulaqkimiqay
nayantəbindəağqaralentəköç
müş kadrlarında bir fraqmentlə
başladıözüolmadankeçənnöv
bətiyubileyi...
Aprelin 22də Cəfər Cabbarlı

adına Azərbaycan Dövlət Teatr
Muzeyindəböyüksənətkar,teatr
aktyoru və rejissoru, bə
dii qiraət ustası, pedaqoq,
Əməkdar artist HəsənƏb
lucun (19421994) 80 illik
yubileyinə həsr olunmuş
xatirəgecəsikeçirildi.
Sənətkarın özünə, xa

siyyətinə xas səmimi, sa
kit,məhrəm insanların bir
araya toplaşdığı tədbiri
muzeyindirektoru,Əmək
dar mədəniyyət işçisi Se
vinc Mikayılova açaraq
yarımçıqsənətkarömrünə
qısa nəzər saldı. “Ömür
vəfa etsəydi, bu il Həsən
Əbluc80yaşınıqeydedə
cəkdi.Ammatəəssüfki,o,
ömrünün52ci ilindədün
yadanayrıldı.Birinsanvə
xüsusiləbirsənətkarömrüüçün
bu,çoxazzamankəsiyidir.Bu
nunla yanaşı, Tanrımı, talemi
görünür ona qarşı bir o qədər
də amansız olmayıb. Çünki o,
qısaömürçərçivəsindəteatrta
maşalarındaoynamaqlayanaşı,
həmdəbirneçəfilmdə,televizi
ya tamaşalarında rol alıb. Eyni
zamanda Azərbaycan poeziya
sındangözəlnümunələrsəslən
dirib.Yaxşıki,olentlərqalırvə
məhzonlarınsayəsindəHəsən
Əblucu bir addım da yaxından
görməyə, tanımağa, tanıtmağa

müvəfəqolub,onuntəkrarolun
maz səsini eşidə bilirik” sözləri
ilə sanki hamınınürəkpıçıltıla
rınıdilləndirdi.
Ardınca sənətkarın həyat və

yaradıcılığını əks etdirən vi
deoçarx nümayiş olundu, aktyo
run oynadığı televiziya və teatr
tamaşalarından, çəkildiyi filmlər
dənfraqmentlərizlənildi.
Həsən Əblucun ailə üzvləri,

dostları, tələbələri, sənət yol
daşları, tərəfmüqabilləri onunla
bağlıfikirlərini,kövrəkxatirələrini
bölüşdülər.

XalqartistiRafiqƏzimovonun
la əməkdaşlığından danışdı, akt
yorunözünəvəbaşqalarınaqarşı
tələbkarolduğunudedi.Bildirdiki,
HəsənƏblucbütünrollarına,hətta
adiqiraətnümunələrinədəböyük
ürəkləyanaşır,hərşeyidaxilindən
keçirirdi.Məhzbunagörəonunbö
yükürəyibelətez,qəfildayandı.
Xalq artisti Tariyel Qasımov

dostununmərdliyindən,dönməz
liyindən,ədaləthissindənsözaç
dı.O,hələdramdərnəyindəçıxış
edərkənbaşlarınagələnhadisə
lərə,indixoşxatirəyədönənqay
ğıvəümiddoluillərənəzərsaldı.

Aktrisa Sona Babayevaya növ
bə çatanda bayaqdan sinəsinə
sıxdığıağqarafotosunuhərkəsə
göstərərək onun çəkilmə tarixçə
sindəndanışdı.Uzunilləröncənin
günkimiaydınxatirəsiniçözələdi.
Dostu,sirdaşı,mənəviqardaşıHə
sənƏblucun itkisi ilə heç zaman
barışmadığınıetirafetdi.
ƏməkdarartistElxanQasımov

da hər kəsi gənclik dövrlərinə –
60cıillərəapardı.O,HəsənƏb
lucdançoxşeyöyrəndiyinidedi:
“O, yaltaqlığın, əyri yollarla get
məyinnəolduğunubilmədi...”.

Xalq artisti Həmidə Ömərova,
Əməkdar artist Ötkəm İsgəndə
rov sənət müəllimlərini sevgi ilə
xatırladılar,ondanöyrəndikləriilə
sənətdəçoxşeyənailolduqlarını
dedilər.
Xalq artisti Yasin Qarayev,

ƏməkdarartistlərAzadŞükürov,
ŞəfəqƏliyeva daHəsənƏbluc
lu günlərə qayıtdılar.Gahqəhər
boğan titrəksəsləri,gahdamə
sumqəhqəhələriiləbəzənaman
sız,tələbkar,bəzəndəuşaqkimi
kövrəkmüəllimlərini, rejissorları
nı, sənət dostlarını yaddaşların
dayenidəncanlandırdılar.

SonolaraqƏməkdarincəsənət
xadimi,sənətkarınqardaşıƏnvər

Əblucudinlədik.Qəhərbo
ğaboğa qardaşını, sənət
dostunu,sözünbütünmə
nalarında bütöv sənətka
rı xatırladı: “Həsən sözün
düzünü deyən, sözünün
arxasında duran, bəzən
dəbununəziyyətiniçəkən
adamidi”.
Ənənəvi olmayan, rəs

miyyətdənuzaqdostməc
lisinifərqliqılanbirməqam
da onun peşəkar, çoxça
larlı,həzinmusiqilərləröv
nəqlənməsiidi.ÜzeyirHa
cıbəyli adına Bakı Musiqi
Akademiyası tələbələrinin
ifasındaAvropavəmillivo
kal nümunələri səsləndik

cə insan fərqli dünyaya səyahət
etmişolurdu.Əslində,onunxati
rəsinin işığına toplaşanlar məhz
bu ruha köklənməli idi. Çünki
onun qəlbəyatan avazı hər biri
mizinyaddaşdəftərininəngözəl
səhifələrindəndir.
Təsadüfideyilki,mərhumXalq

şairi Vaqif Səmədoğlu aktyoru
xarakterizə edərkən “Həsənin
səsi torpağın səsidir” deyirmiş.
Hesab edirəm ki, bu, sənətkar
haqqındaənsadə,əndoğru,ən
təsirlitəyindir.

Həmidə Nizamiqızı

Sözlərə sığmayan ömürdən anlar...
Həsən Əblucun 80 illiyi münasibətilə xatirəsi yad olundu

“Şuşalı Milli Qəhrəmanlar”

“Şuşa İli”ndə hansı elmi tədqiqatlar aparılacaq?
Ap re lin 27-də Azər bay can Mil li Elm lər 
Aka de mi ya sı nın (AMEA) Ümu mi yı ğın-
ca ğın da Hu ma ni tar Elm lər Böl mə si nin 
2021-ci il üz rə el mi və el mi-təş ki la ti 
fəaliy yə ti haq qın da he sa bat din lə ni lib.

HesabatıtəqdimedənAMEAnınvit
seprezidenti, bölməninElmi şurasının
sədri, akademik İsa Həbibbəyli “Niza
miGəncəviİli”,AşıqƏləsgərin200illik
yubileyi,ŞuşanınAzərbaycanınmədə
niyyət paytaxt elan edilməsi ilə bağlı,
eləcə dəAzərbaycanın işğaldan azad
edilmiş ərazilərinə dair aparılan elmi
tədqiqat işləri barədə məlumat verib.
Bildiribki,HumanitarElmlərBölməsin
də tədqiqatlar “Azərbaycan ədəbiyya
tının qaynaqları, təşəkkülü və inkişaf
qanunauyğunluqları”, “Dünya ədəbiy
yatının inkişaf qanunauyğunluqları”,
“Dilçiliyin vəAzərbaycan dilinin inkişaf
perspektivləri”, “Azərbaycan ədəbi və
elmiictimai fikrinin bizə gəlib çatmış
maddi nümunələrinin toplanması, sis
temə salınması, kataloqlaşdırılması,
qorunması,tədqiqi,nəşrəhazırlanması
və təbliği”, “Azərbaycan mədəniyyəti
nin tarixi və onun çağdaş dünya bədii
mədəniyyətindəyeri”kimiistiqamətləri
əhatəedib.Həmçinin“Azərbaycanxalq
yaradıcılığının qaynaqları, təşəkkülü,
inkişafqanunauyğunluqlarıvəəlaqələ
ri”,“Azərbaycanədəbiyyatınavəmədə
niyyətinə aid materialların toplanması,
tədqiqi,elmifondlardaqorunması,eks
pozisiyadavəsərgilərdənümayişetdi
rilməsi”,“HüseynCavidvəümumiyyətlə,

Cavidlərirsinintoplanması,qorunması,
tədqiqivətəbliği”istiqamətləriüzrətəd
qiqatlaraparılıb.
Akademik qeyd edib ki, 2022ci ilin

“Şuşa İli” elan edilməsi haqqında ölkə
başçısının sərəncamından irəli gələrək
Humanitar Elmlər Bölməsinin fəaliy
yət proqramı hazırlanıb. Bu çərçivədə
“Molla Pənah Vaqif. Həyatı və yaradı
cılığı”, “XurşidbanuNatəvan.Həyatı və
yaradıcılığı”monoqrafiyalarının, “Böyük
Qayıdışın şahəsəri –Şuşa”məqalələr
toplusunun,“Şuşa–ElamvəTroyadöv
ründə”, “Qarabağ toponimləri” kitabları
nın çapı, beynəlxalq konfransların təş
kili, Şuşanın ədəbisənətkar mühiti və
görkəmlişəxsiyyətlərinə,sənətkarlarına
həsrolunmuştədqiqatişlərinəzərdətu
tulur.
“Şuşaİli”çərçivəsindəŞuşaşəhərivə

ətrafınaarxeolojiekspedisiyaların təşkil
edilməsinə və etnoqrafik tədqiqatların
aparılmasınadiqqətinartırılması,əlyaz
malar,arxivsənədlərivədigərmənbələr
əsasında “Şuşanın görkəmli şəxsiyyət
ləri” haqqında kollektiv monoqrafiyanın
hazırlanmasınəzərdətutulur.
Bu barədə isə AMEA İctimai Elmlər

Bölməsininfəaliyyətihaqqındahesabatı
təqdim edən akademiyanın vitseprezi
denti vəzifəsini icraedən,bölməninEl
mi şurasının sədri Gövhər Baxşəliyeva
məlumatverib.AkademikQarabağınvə
Zəngəzurun tarixi,arxeologiyası, iqtisa
diyyatı,mədəniyyətivəs.istiqamətlərdə
aparılan və nəzərdə tutulan tədqiqatlar
barədədədanışıb.

Venesiyada Səfəvi tarixinə dair 
kitab nəşr edilib

AMEA-nın A.Ba kı xa nov adı na Ta rix İns ti tu tu nun 
apa rı cı el mi iş çi si, ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru Əh məd 
Qu li ye vin “Sə fə vi lər Ve ne si ya və Av ro pa mən bə lə-
rin də” ad lı mo noq ra fi ya sı in gi lis di lin də (“Sa fa vids in 
Ve ne tian and Euro pean Sour ces”) Ve ne si ya da kı Ka 
Fos ka ri Uni ver si te ti nin nəş riy ya tın da çap olu nub. 

Kitab müəllifin Avropa Komissiyasının “Hori
zon2020”Mariya Skladovskaya Küri təqaüd proq
ramıçərçivəsindəVenesiyanınKaFoskariUniversi
tetində20192021ciillərdəhəyatakeçirdiyi“Şərqlə
QərbVenesiyadaqarşılaşır:Səfəvilər və venesiya
lılar arasındamədəni əlaqələr və qarşılıqlı təsirlər”
layihəsininnəticələriəsasındayazılıb.
Kitabda yerli arxiv materialları və dövrün digər

mənbələriəsasındaSəfəvilərdövlətininovaxtkıVe
nesiyaRespublikasıilədiplomatikmünasibətləri,bu
münasibətlərdəOsmanlıamilininroluvədigərməsə
lələrtədqiqedilib.MüəllifinVenesiyaDövlətArxivin
dəaşkaretdiyiIŞahAbbasınVenesiyadojuMarino
Qrimaniyə yazdığıməktubun italyandilinə tərcümə
nüsxəsiəsasındaŞahAbbasınhakimiyyətidövründə
ilkSəfəvielçiliyininVenesiyayaindiyədəktarixkitab
larında qeyd olunduğu kimi 1600cı ildə (Sücəddin
Əsədbəyinbaşçılığıilə)deyil,1597ciildə(Xocaİl
yasvəMehmetEminbəyinbaşçılığıilə)göndərildiyi
məlumolub.
Arxiv materiallarının tədqiq edilməsi nəticəsində

VenesiyadaticarətləməşğulolmuşbirçoxSəfəvita
cirlərinin adları da aşkar olunub. KitabdaVenesiya
DövlətArxivininfondlarındasaxlanılanSəfəviVene
siyaəlaqələrinədairitalyandilində13əlyazmasənə
dininmüəlliftərəfindəntranskripsiyaolunmuşmətn
ləridəverilib.
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“Cəhənnəm sakinləri”nin düşüncələr mozaikası
Ölümü gözləmək ölümün özündən də qorxuludur...

Xalq ya zı çı sı El çi nin “Cə hən nəm sa kin lə ri” pye si nin möv zu su 
öl kə miz də 1937-ci ilin rep res si ya dö nə mi ni əha tə edir. Pyes 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Mil li Dram Teat rın da Xalq ar tis ti 
Azər Pa şa Ne mə to vun qu ru lu şun da ta ma şa ya qo yu lub...

Ye ni ilin gə li şi ni qeyd et mə yə 
ha zır la şan ev li cüt lük – Qa dın 
(Xalq ar tis ti Mə ley kə Əsə do va) 
və Ki şi (Əmək dar ar tist El şən 
Rüs tə mov) saatın əq rəb lə ri nin 
ge cə saat 12-nin üzə ri nə tuş-
lan ma sı nı sə bir siz lik lə göz lə yir-
lər. On lar uzun il lər ün siy yət də 
ol duq la rı ya xın la rı nı, uzaq la rı nı, 
qon şu la rı nı, qo hum-əq rə ba la-
rı nı, doğ ma la rı nı, ta nış la rı nı və 
heç bir gü na hı ol ma yan yüz min-
lər cə ta le siz in sa nı az ğın kü lək 
ki mi so vu rub apa ran aman sız 
1937-ci ilin bu də qi qə dən eti ba-
rən ta ri xin ən qan lı sə hi fə lə rin-
dən bi ri ki mi yad daş sal na mə-
si nə qo vu şa ca ğı anı göz lə yir lər. 

Am ma ta ma şa çı nın nə zər- 
diq qə ti is tər-is tə məz ta ma mi lə 
baş qa bir məc ra ya – bir ne çə 
ailə ni zor-bə la ilə özün də yer-
ləş di rə bi lə cək dar mən zil də az 
qa la bir-bi ri nə sı ğı na raq dal-
da la nan və  an baan “ölüm kü-
lə yi”nin əs mə si ni qor xu və tə-
laş için də göz lə yən lə rə yö nə lir. 
“Ölü mü göz lə mək ölü mün özün-
dən də qor xu lu dur” fi k ri ilə ya şa-
yan sa kin lər üçün ilin bit mə si ni 
göz lə mək ölüm dən qur tul maq 
an la mın da dır. Sa kin lər dən fərq-
li ola raq bir cüt lü yün nis bə tən 
əmin-aman lı ğı və sa la mat lıq 
ab-ha va sın da ya şa ma sı, baş lı-
ca sı da NKVD-nin “qo xu bi lən”, 
ayıq-sa yıq  nə za rət çi lə ri nin özəl 
hi ma yə dar lı ğı na ar xa yın çı lıq 
fak tı na yö nə lir. Gö rə sən on la rın 
(cüt lü yün) be lə bir im ti yaz qa-
zan ma sı na sə bəb olan nə dir? 
On lar nə et miş lər ki, qa pı qon-
şu la rı ilə mü qa yi sə də nis bə tən 
da ha ra hat, da ha xa tir cəm lik 
ab-ha va sın da nə fəs alıb, bu ya-
şa mın da dı nı çı xar ma ğa qa dir 
olub lar?

Bu suala pye sin müəl li fi  El çi-
nin, ey ni za man da ta ma şa nın 
müəl li fi  Azər Pa şa Ne mə to vun 
bə yan et di yi əsas fi  kir dən yo la 
çı xa raq ca vab ver mək müm-
kün dür: möv cud ol maq və si ya si 
rep res si ya ya məh kum edil mə-
mək uğ run da ölüm-di rim sa va-
şın da öz ca nı nı qur tar maq üçün 
il lər lə hökm sü rən puç, al da dı cı 
ideolo gi ya ya ta pı na raq ya xın la-
rı nı ba da ve rən və çı xış yo lu nu 
sağ qal maq na mi nə qo num-
qon şu su nu, ya xın əq rə ba la rı nı, 
duz-çö rək kəs di yi in san la rı dar 
ağa cı na sü rük lə yən lə rin və on-
la rı ya ra dan möv cud qu ru lu şun 
(1937) tən qi di dir bu ta ma şa!...

Bu qor xunc və sək sə kə li dö-
nəm lər də öz şəx si hə ya tı na mi-
nə dost və ta nış la rı nı ge dər-gəl-
mə zə gön də rən, “da hi rəh bə rə” 
inam la, ca n-dil dən xid mət gös-
tə rən kim sə lər öz lə ri nin to xu-
nul maz lı ğı na qə ti əmin idi lər. 

A.Ne mə to vun qu ru lu şun da 
pye sin əsas qəh rə man la rı – Ki-
şi və Qa dın məhz bu kon tekst-
dən sər gi lən miş dir: on la rın hər 
iki si bir-bi rin dən xə bər siz ola-
raq NKVD-yə məx fi  şə kil də ca-
sus luq edən çu ğul çu lar dır. Bu 
agent lə rin üz də ni raq fəaliy yə ti 
nə ti cə sin də hər gün və hər an iş 
yol daş la rın dan, ya qa pı qon şu-
la rın dan bi ri rep res si ya ya əj da-
ha nın ağ zı na gön də ri lir...

Re jis sor bu səh nə ni səs ef-
fekt lə ri va si tə si lə özü nə məx sus 
us ta lıq la çö zür: ya xın laş maq da 
olan av to mo bil mü hər ri ki nin və 
əy lə cin sə si, av to mo bil qa pı la-
rı nın  çır pıl ma sı, əs gər ayaq-
qa bı la rı nın tıq qıl tı sı, zəng sə si. 
Səs lər bir-bi ri nə qa rı şır və bu 
qa rı şıq lıq da bir dən-bi rə kan dar-
da buz si fət li hey kəl ki mi NKVD 
qəs sab la rı pey da olur...

Ta ma şa da ha di sə lə rin ge di-
şa tın da əsas yü kü Qo naq ob ra-
zı da şı yır. Xalq ar tis ti Nu rəd din 
Meh di xan lı nın ifa et di yi bu ob raz 
ey ni za man da hə min dö nə min 
ab-ha va sı nı, mü hi ti ni, şə raiti-
ni, dəh şət do lu an la rı nı sər gi lə-
yən İb lis dir. Ər lə ar va dın qa pı bir 
qon şu la rı nı  bir-bir “dən lə yə rək” 
ge dər-gəl mə zə gön də rən və 
son ra dan hər iki si nin tək qa la-
raq bi ri-bi ri lə ri ni məh şər aya ğı-
na çək dik lə ri və bi ri-bi ri nə nə lər 
tö rət dik lə ri nin he sa ba tı nı ver dik-
lə ri an pey da olan İb lis– Vic dan. 
Vic dan la rı çox dan ifl  ic ol muş 
ər lə ar va dı on la rın mə nə viy yat-
la rın da ikin ci “mən”lə ri olan Vic-
dan dan da ha çox yal nız xa rak-
ter lə rin də ki İb lis mü ha ki mə edə 
bi lər və edir də...

N.Meh di xan lı nın per for man-
sın da kı Qo naq ob ra zı müəy-
yən mə na da mü cər rəd İb lis dir. 
Am ma da ha də qiq və dü rüst 
an lam da isə Qo naq-İb lis məf hu-
mu in sa na məx sus mən fi  lik lə ri, 
xə ya nət lə ri, xain li yi, bir söz lə, 
ib lis ləş mə ni if şa et mək üçün dür. 
Bay ram süf rə si ar xa sın da bir-
dən-bi rə, göz lə nil mə dən Qo na-
ğın (İb li sin) pey da ol ma sı ha di-
sə lə rin son ra kı axa rı nı da ha da 
gər gin ləş dir mək lə ta ma şa çı la rın 
diq qə ti ni da ha çox məş ğul et-
mə yə baş la yır və is tər-is tə məz 
dü şün cə tər zi ni bir növ tə tik lə yir: 
süf rə ar xa sın da öz evin də ki ki mi 
ra hat dav ra nı şı ilə mən zil sa hib-
lə ri nin ke fi  nə “so ğan doğ ra yan” 
bu məx luq  kim dir? Qo naq dır, 
ca sus dur, NKVD za bi ti dir, yox sa 
ər lə-ar va dın çox dan bə ri yox ol-
muş, bu xar lan mış vic da nı?... 

Be lə lik lə, səh nə də ölü mə 
məh kum olun muş sa də və sı-
ra dan olan iki in san – son də-
rə cə “pak” gö rü nən, əs lin də isə 
ib lis xis lət li ər-ar vad və on la rın  

in di yə qə dər tö rət dik lə ri, mə-
nə vi-əx la qi dav ra nış la rı, bəl kə 
də ci na yət lə ri ilə İb li sin əməl lə ri 
qar şı-qar şı ya qo yu lur. İb lis gü-
nah kar la rı məh şər aya ğı na çə-
kə rək bir it ti ham çı ki mi müt tə him 
kür sü sün də çox cı lız gö rü nən 
bu in san cı ğaz la rın iç üz lə ri ni 
açır. Saatın əq rəb lə ri nin ge cə 
saat 12-ni gös tər di yi an dan eti-
ba rən ər lə ar vad ça ğı rıl ma mış 
bu əcaib qo na ğı öl dür mək qə-
ra rı na gə lir lər və be lə gü man 
edir lər ki, baş la rı nın üzə ri ni al-
mış bu təh lü kə ni məhz bu yol la 
so vuş du rub qor xunc və va hi mə li 
1937-ci ilin pən cə sin dən bu min-
val la qur tu la  bi lər lər. 

Bu ra dan be lə bir nə ti cə yə gəl-
mək müm kün dür ki, yer üzün-
də in sa nın şər hiss lə ri nə qə dər 
əbə di dir sə və bu şər əməl lər nə 
qə dər ki si ya si rep res si ya lar tö-
rə dir sə, İb li sin də  möv cud ol ma-
sı bir o qə dər qa çıl maz dır. İb lis 
ob ra zı in sa na məx sus xə ya nət-
lə ri, bir söz lə, ib lis ləş mə ni açıb 
if şa et mək üçün dür. Möv cud luq 
uğ run da mü ba ri zə də boş, mə na-
sız, al da dı cı nəf sə az qa la si ta yiş 
edən, çox za man isə ça şan, çı-
xış yo lu nu ta pa bil mə yən, xə ya-
nə tə, zo ra kı lı ğa, vəh şi eh ti ra sa 
kö lə olan in sa nı fa ciəli du ru ma 
sa lan hə min dö nə min ic ti mai-si-
ya si sə bəb lə ri ni gös tər mək ta-
ma şa nın baş lı ca qa yə si dir.

Re jis sor pyes müəl li fi  nin fi k-
rin dən yo la çı xa raq ma raq lı bir 
akt yor an samb lı ya rat mış, ümu-
miy yət lə, ta ma şa nın müəl li fi  
ki mi onun plas tik həl li nin, kom-
po zi si ya  bü töv lü yü nün  və bə-
dii ob ra zı nın ər sə yə gəl mə sin də 
nə zə rə çar pa caq də rə cə də ma-
raq lı ax ta rış lar apar mış dır. 

Səh nə nin dairə sin də bir müs-
tə vi də qo yu lan qa pı lar səh nə 
hər lən dik cə pə rən-pə rən ola raq 
bir dən-bi rə  al tı qa pı ya çev ri lir. 
Müəy yən mə sa fə ilə ya na şı qo-
yul muş bu qa pı lar san ki mə zar-
lı ğı xa tır la dır. Bu da tə sa dü fi  de-
yil, çün ki bu qa pı lar ər lə-ar va dın 
az son ra çu ğul lu ğu nə ti cə sin də 
rep res si ya ya məh kum olu na-
caq qon şu la rın üz lə ri nə bir də fə-
lik  bağ la na caq ölüm qa pı la rı dır. 
Bu ra da kı qa pı lar can sız bir nəs-
nə ol duq la rı üçün, tə bii ki, heç bir 
ha di sə özəl li yi və an la mı da şı mır. 
Am ma za man-za man açı lıb-qa-
pan ma sı on la rın bir konfl  ikt  fak-
tı na  və kol li zi ya ün sü rü nə çev ril-
mə si nə im kan ya ra dır. Çün ki bu 
qa pı la rın açıl ma sı sa yə sin də biz 
ta ma şa çı lar ər və ar va dın, elə-
cə də qon şu la rın iç dün ya sı nın, 
prob lem lə ri nin də rin lik lə ri nə baş 
vu ru ruq.  Sək sə kə və tə laş la ya-
şa yan qon şu lar aman sız rep res-
si ya la ra mə ruz qal ma sın lar de yə, 
bu qa pı la rın açıl ma sı nı is tə mir lər. 
Ər və ar vad da qa pı la rın açıl ma-
sın dan na ra hat dır lar. On la rı sa-
kit ləş di rən bir-bi rin dən xə bər siz 
ola raq NKVD ilə olan əla qə lə ri dir. 

Qa pı lar san ki can la nıb di lə gə lir, 
iş ti rak çı akt yor lar la səh nə mi zan-
la rı nı bə ra bər şə kil də pay la şır lar.

Be lə cə, hər iki qar şı tə rə fi n ma-
ra ğı bu konfl  ikt fak tın da uz la şır. 
Re jis sor qa pı nın açı lıb- bağ lan-
ma sı nı ta ma şa nın konfl  ikt fak tı na 
çev ril mə si nə xü su si diq qət ye ti rir. 
Bu nun la o, uzun il lər çö zü mü 
hə lə də araş dı rı lan suala ca vab 
al maq is tə yir: nə dən bu qa pı lar 
hər za man qa pa lı qal ma lı, nə dən 
in san lar qor xu his sin dən qur tul-
maq üçün on la rın qa pa lı qal ma-
sı nı is tə yir lər. Əcə ba, bu qa pı lar 
xoş bir niy yət, pak bir mə ram la, 
xe yir xah lı ğı, in san se vər li yi, qar-
daş lı ğı, əmin-aman lı ğı mü da fi ə 
edən fi  kir lər, dü şün cə lər məq sə-
di lə açı la bil məz mi?...

Azər Pa şa Ne mə tov, be lə cə, 
səh nə də qu raş dır mış ol du ğu 
qa pı la rı bə dii ob raz sə viy yə si nə 
qal dır maq la on la rın  ta ma şa nın 
əsas ide ya is ti qa mə tin də tut du-
ğu ye ri açıq la ma ğa ça lı şır.

Ta ma şa ma raq lı bir son luq la 
bi tir. Qon şu la rı və iş yol daş la rı-
nı fə lə yin hök mü nə bu rax dıq dan 
və or ta lıq da ins-cins qal ma dıq-
dan son ra ər lə ar vad bi ri-bi ri lə-
ri ni tö rət dik lə ri əməl lər üs tün də 
mü ha ki mə edir lər.  İn di on lar ar-
tıq mey dan da öz lə rİ qal mış lar. 
Bəs on la rı mü ha ki mə edə cək bir 
kim sə yox mu?... Ne çə-ne çə in-
sa nı məh bə sə, sür gü nə, cəl lad 
kö tü yü nə sü rük lə yən bu iki məx-
luq cə za sız mı qa la caq?.. 

Bu sualın ca va bı özü nü çox 
da göz lət mir. Bu dur,  bi zə ta-
nış olan hə min səs lər eşi di lir. 
Av to mo bil sə si... Qa pı nın çır pıl-
ma sı... Ayaq tap pıl tı sı... Və nə-
ha yət, qa pı zən gi nin ça lın ma sı 
bir-bi ri nə qa rı şır... Qa pı da isə bi-
zə yax şı ta nış olan Qo naq-İb lis 
da yan mış dır. 

Bu dur, haqq-he sab za ma nı 
gəl miş dir. Qıl kör pü sün dən keç-
mə za ma nı ye tiş miş dir. İb lis bü-
tün ya xın la rı na, dost la rı na, ta-
nış la rı na, qo hum-əq ra ba la rı na, 
qon şu la rı na if ti ra ata raq lə kə lə-
yən, şər lə yə rək ölüm aya ğı na 
gön də rən bu iki ca ni ni müt tə him 
kür sü sü nə çə kə rək it ti ham edir 
və son hök mü oxu yur:  “Cə hən-
nə mə xoş gəl di niz! Cə hən nə mə 
qə dər yo lu nuz var...”.

Ta ma şa nın fi  nal səh nə sin-
də pər də qa pan dı ğı an İb li sin 
NKVD za bi ti nin qi ya fə tin də  səh-
nə önü nə ya xın la şa raq  şə ha dət 
bar ma ğı nı do daq la rı nın üzə ri nə 
qo yub, ta ma şa çı la ra mü ra ciət-
lə “Su sun!” de yə işa rət ver mə si 
mi za nı da rəm zi bir mə na da şı-
yır və ta ma şa nın baş ha di sə si ni 
bə yan edir: “Sa ba hı bəl li ol ma-
yan bir cə miy yət də hə yat da qal-
maq is tə yir sən sə, di li ni fa ra ğat 
qo yub, su sa caq və de yi lən lə rə 
əməl edə cək sən. Əks təq dir də 
gün lə rin bi rin də cə hən nə min qa-
pı la rı üzü nə tay ba tay açı la caq-
dır...”. 

Xəzər Gəncəli
Əməkdar artist, rejissor

Ba kı da kı “Ki ta be vim.az” 
ki tab ma ğa za sın da şair, 
folk lor şü nas, pub li sist, 
fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə 

dok to ru El xan Yur doğ lu nun 
(Məm mə dov) “Pa yız da gi-
lə nar da dı” şeir lər ki ta bı nın 
təq di mat və im za mə ra si mi 
ke çi ri lib. 

Təd bi ri “Mə də niy yət” qə ze ti-
nin baş re dak tor müavi ni Fa riz 
Yu nis li aça raq El xan Yur doğ lu-
nu ye ni ki ta bı mü na si bə ti lə təb-
rik edib, ya ra dı cı lıq uğur la rı ar-
zu la yıb. Müəl li fi n el mi və bə dii 
ya ra dı cı lı ğı nın bir-bi ri ni ta mam-
la dı ğı nı de yən F.Yu nis li bil di rib 
ki, “Pa yız da gi lə nar da dı” onun 
say ca 9-cu bə dii ki ta bı dır. El xan 
Yur doğ lu nun bir çox şeir lə rin də 
xalq yad da şın dan gə lən ele-
ment lə rin ay dın se zil mə si onun 
folk lor bi li ci si ol ma sı ilə bağ lı dır.

Nax çı van Döv lət Uni ver si te-
ti nin do sen ti, ədə biy yat şü nas 

Sey fəd din Ey va zov, AMEA Ni za-
mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun 
əmək daş la rı Zə kul la Bay ram-
lı, Fi dan Ni za məd din, İb ra him 

Yu si foğ lu, Gül nar Qəm bə ro va, 
Folk lor İns ti tu tu nun əmək da şı 
İl ha mə Qə sə bo va, Azər bay can 
Döv lət Pe da qo ji Uni ver si te ti nin 

müəl li mi İl kin Əs gər, sə nət şü-
nas Əsəd Qu li yev, ya zar lar Gül-
lü Məm mə do va, Al lah ver di Aqil, 
Ək bər Qo şa lı, Aləm Kən gər li, 
Ar zu Neh rəm li, Sev da İb ra him li, 
Gü lay Ta hir li və baş qa la rı çı xış 
edə rək şairin ya ra dı cı lıq mə ziy-
yət lə rin dən da nı şıb, təb rik lə ri-
ni çat dı rıb lar. Qeyd olu nub ki, 
El xan Yur doğ lu bə dii və el mi 
fəaliy yət lə ya na şı, çağ daş ədə bi 
pro se si diq qət də sax la yır, mət-
buat da mün tə zəm çı xış edir.

Və tən mü ha ri bə si şə hi di Toğ-
rul Ha cı ye vin qı zı Lə man Ha cı-
ye va şairin şə hid lə rə həsr edi lən 
şeiri ni səs lən di rib.

Son da El xan Yur doğ lu təq di-
mat iş ti rak çı la rı na tə şək kü rü nü 
bil di rib, ki ta bı qo naq lar üçün im-
za la yıb.

Azərbaycan
29 ap rel 1916 – Cə lil Məm məd qu lu za də nin “Ölü lər” tra gi ko me di-

ya sı ilk də fə “Ni cat” teatr trup pa sı tə rə fi n dən Ta ğı yev teat rın da ta-
ma şa ya (qu ru luş çu re jis sor Hü seyn qu lu Sa rabs ki) qo yu lub.

29 ap rel 1919 – Ki no re jis sor, SS Rİ Xalq ar tis ti, Azər bay ca nın və 
Türk mə nis ta nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əj dər Mü təl lim oğ lu İb-
ra hi mov (1919 – 20.9.1993) ana dan olub. “Ba kı” Ki nos tu di ya sın da, 
“Mos fi lm”də iş lə yib. “Onun bö yük ürə yi”, “Ul duz lar sön mür”, “Mə-
həb bə tim mə nim, kə də rim mə nim” və s. fi lm lə rə qu ru luş ve rib. 

29 ap rel 1941 – Azər bay can KP MK Bü ro su nun ic la sın da Ni za mi 
Gən cə vi nin ana dan ol ma sı nın 800 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq-
qın da qə rar (yu bi ley mə ra si mi 1941-ci il 16 okt yabr ta ri xi nə tə yin 
olun muş du) qə bul edi lib.

30 ap rel 1880 – Xalq rəs sa mı Əzim As lan oğ lu Əzim za də (1880 
– 15.6.1943) Ba kı nın Nov xa nı kən din də do ğu lub. 1906-cı il dən 
əsər lə ri “Mol la Nəs rəd din” jur na lın da dərc olu nub. Mil li təs vi ri sə nət-
də ka ri ka tu ra jan rı nın, ki tab qra fi  ka sı sə nə ti nin (M.Ə.Sa bi rin “Hop-
hop na mə” ki ta bı na il lüst ra si ya lar, 1914) ba ni si sa yı lır.

30 ap rel 1920 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, tar zən Ka mil Əli səf-
tər oğ lu Əh mə dov (1920–1996) Ba kı da ana dan olub.

30 ap rel 1937 – Azər bay can Döv lət Ope ra və Ba let Teat rın da 
da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin “Ko roğ lu” ope ra sı nın (lib ret to nun 
müəl lifl  ə ri Q.İs ma yı lov və M.S.Or du ba di) ilk ta ma şa sı nü ma yiş olu-
nub. Ko roğ lu ro lu nu SS Rİ Xalq ar tis ti Bül bül ifa edib. 

30 ap rel 1946 – Əmək dar ar tist Xan lar Yu nis oğ lu Mu ra dov (1946 
– 5.2.2005) Ba kı nın Qo bu qə sə bə sin də do ğu lub. Sum qa yıt Mu si qi li 
Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lə rə çə ki lib.

1 may 1901 – Aşıq Bəh mən Göy çə li (Bəh mən İb ra him oğ lu Qa-
ra yev; 1901-1976) ana dan olub.

1 may 1910 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Sü rəy ya Səd rəd din qı zı Qa-
car (1910-1992) Şu şa da do ğu lub. Ope ra lar da (“Ley li və Məc nun”, 
“Aşıq Qə rib” və s.) əsas par ti ya lar da çı xış edib.

1 may 1928 – Əmək dar rəs sam Tə lət Ağa lar oğ lu Şı xə li yev 
(1928-1987) Ma sal lı ra yo nu nun Di gah kən din də ana dan olub. Ya-
ra dı cı lı ğın da port ret jan rı üs tün lük təş kil edir.

1 may 1934 – Ya zı çı, dra ma turq İsi Ab bas oğ lu Mə lik za də (1934 
– 12.5.1995) Ağ ca bə di ra yo nun da ana dan olub. Əsər lə ri və sse na-
ri lə ri əsa sın da fi lm lər (“Qo ca pa lı dın na ğı lı”, “Ki şi sö zü”, “Kü çə lə rə 
su səp mi şəm” və s.) çə ki lib.

1 may 1936 – Gör kəm li dil çi alim, aka de mik To fi q İs ma yıl oğ lu 
Ha cı yev (1936 – 27.11.2015) Cəb ra yıl ra yo nu nun Sol tan lı kən din-
də do ğu lub. AMEA-nın Nə si mi adı na Dil çi lik İns ti tu tu nun di rek to ru 
olub.

1 may 1941 – Xalq rəs sa mı Ma yis Əli şir oğ lu Ağa bə yov (1941 – 
17.6.2020) Ba kı da ana dan olub. 20-dən çox fi l min qu ru luş çu rəs sa-
mı dır: “Ba bək”, “Ni za mi”, “Qətl gü nü”, “Öz gə vaxt” və s. Azər bay can 
Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro fes so ru dur.

1 may 1947 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Rauf To fi q 
oğ lu Əli yev (1947 – 14.6.2017) Şu şa da ana dan olub. Sim fo nik, 
inst ru men tal və ka me ra əsər lə ri, fi lm lə rə (“Ya lan”, “Fər yad”) mu si qi 
ya zıb. 

1 may 1950 – Gör kəm li ya zı çı, dra ma turq, pub li sist Məm məd 
Səid Or du ba di (24.3.1872 – 1950) və fat edib. 

2 may 1913 – Əmək dar ar tist Məm məd Əh məd oğ lu Sa dı qov 
(1913 – 28.5.1987) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Dram Teat rı nın akt-
yo ru olub, fi lm lər də çə ki lib. 

2 may 1916 – Əmək dar ar tist Əta yə Qu lam qı zı Əli ye va (1916 
– 6.4.1995) Aş qa bad da ana dan olub. 1934-cü il də Ba kı ya gə lə rək 
Teatr Tex ni ku mu na da xil olub. İrə van, Gən cə teatr la rın da, Aka de-
mik Dram Teat rın da çı xış edib. Çə kil di yi fi lm lər: “Onu ba ğış la maq 
olar mı?”, “Bi zim kü çə” və s.

2 may 1916 – Əmək dar ar tist Mən su rə Va hab qı zı Cə fə ro va 
(1916 – 20.3.1997) Ba kı da do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın 
akt ri sa sı olub.

2 may 1927 – Azər bay ca nın ilk pe şə kar hər bi di ri jo ru, sə nət şü-
nas lıq na mi zə di Ni ya zi Əh məd oğ lu Kə ri mov (1927-2003) Qə bə lə 
şə hə rin də ana dan olub. 

2 may 1929 – Dil çi və ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi Yu sif 
Mi rəh məd oğ lu Se yi dov (1929-2013) Nax çı van MR Şə rur ra yo nu-
nun Yen gi cə kən din də ana dan olub.

2 may 1939 – Xalq ar tis ti, sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor Ra-
miz Fər zul la oğ lu Zöh ra bov (1939 – 24.4.2017) Ba kı da do ğu lub. 
Mu ğam la rın ta ri xi və nə zə ri prob lem lə ri nə dair ki tab la rın müəl li fi  dir. 
Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın ka ti bi olub.

3 may 1857 – Ya zı çı, tər cü mə çi, teatr şü nas Əs gər ağa Haq ver-
di bəy oğ lu Go ra ni (Adı gö zə lov; 1857-1910) Go ran boy ra yo nu nun 
Go ran-Bo yəh məd li kən din də do ğu lub. 1873-cü il mar tın 10-da mil li 
pe şə kar teat rın əsa sı nı qo yan “Lən kə ran xa nı nın və zi ri” ta ma şa sın-
da baş ro lu (Tey mur ağa) oy na yıb. “Qa ra yel” ro ma nı nın müəl li fi  dir. 

3 may 1938 – Xalq ar tis ti Ka mal Ağa hü seyn oğ lu Xu da ver di yev 
(1938 – 23.4.2008) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Dram Teat rın da ça-
lı şıb. “Ata yev lər ailə si”, “Alov” te le ta ma şa la rın da, “Dağ lar da dö yüş”, 
“Nə si mi” və s. fi lm lər də yad da qa lan rol lar oy na yıb.

3 may 1940 – Xalq ar tis ti, re jis sor Zül fü qar Qu lu oğ lu Ab ba sov 
(1940 – 1.4.2022) Gür cüs tan da, Bor ça lı böl gə si nin Yu xa rı Sa ral 
kən din də do ğu lub. Qa zax Dram Teat rın da iş lə yib, Min gə çe vir Dram 
Teat rı nın baş re jis so ru və di rek to ru olub.

Dün ya  
29 ap rel 1727 – Fran sız ba let meys te ri, müasir dün ya ba le ti nin 

nə zə riy yə çi si Jan-Jor je No ver (Jean-Geor ges No ver re; 1727–1810) 
ana dan olub. Onun xa ti rə si nə eh ti ram ola raq 29 ap rel Bey nəl xalq 
Rəqs Gü nü ki mi (1982-ci il də UNES CO-nun Bey nəl xalq Rəqs Şu-
ra sı tə rə fi n dən tə sis edi lib) qeyd olu nur.

29 ap rel 1842 – Avst ri ya bəs tə ka rı, Vya na klas sik ope ret ta sı nın 
ba ni si Karl Mil le ker (Karl Jo seph Mil löc ker; 1842-1899) ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Ka sıb tə lə bə”, “Üç cüt ayaq qa bı”, “Qra fi n ya Dü bar ri”.

29 ap rel 1907 – Ame ri ka re jis so ru, 4 də fə “Os kar” mü ka fat çı sı 
Fred Sin ne man (Fred Zin ne mann; 1907-1997) ana dan olub.

30 ap rel 1870 – Avst ri ya-ma car bəs tə ka rı və di ri jo ru Frans 
(Franz) Le har (1870-1948) ana dan olub. “Şən dul qa dın”, “Qa ra çı 
mə həb bə ti”, “To ra ğay lar oxu yan yer də” ope ret ta la rı nın müəl li fi  dir.

30 ap rel 1883 – Çex sa ti rik ya zı çı sı və dra ma tur qu Ya ros lav Ha-
şek (1883-1923) ana dan olub. “Əs gər Şvey kin sər gü zəşt lə ri” ro ma-
nı ilə məş hur la şıb. “Əc nə bi lər üçün gid”, “Mə nim it al ve rim” he ka yə-
lər top lu su nun müəl li fi  dir.

1 may 1881 – Fran sız fi  lo so fu, ant ro po loq və pa leon to loq Te yar 
de Şar den (Pier re Teil hard de Char din; 1881-1955) ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Bə şə ri mü hit”, “İn san fe no me ni”.

1 may 1924 – Rus ya zı çı sı Vik tor As taf yev (1924-2001) ana dan 
olub. Əsər lə ri: “Çar-ba lıq”, “Qəm li de tek tiv”, “Lə nət lən miş və öl dü-
rül müş lər” və s.

1 may 1924 – Gür cü akt yo ru və re jis so ru Da vid Aba şid ze (1924-
1990) ana dan olub. Film lə ri: “Qəm ye mə”, “Pi ros ma ni”, “Ve ri mə həl-
lə si nin me lo di ya sı”.

2 may 1903 – Öz bək ki no su nun ya ra dı cı la rın dan bi ri, SS Rİ Xalq 
ar tis ti Ka mil Yar ma tov (1903-1959) ana dan olub. “Əli şir Nə vai”, “İbn 
Si na” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib.

2 may 1911 – Ta ci kis ta nın Xalq şairi Mir zo Tur sun za də (1911-
1977) ana dan olub. Əsər lə ri ni ta cik və rus dil lə rin də ya zıb.

3 may 1910 – Rus şairi, ya zı çı Ol qa Ber qols (1910-1975) ana-
dan olub. 1941-1945-ci il lər mü ha ri bə sin də blo ka da da qa lan Le-
ninq rad da fə da kar ya ra dı cı lıq la məş ğul olub, “Le ninq rad poema-
sı”nı ya zıb.

Hazırladı: Vüqar Orxan

29 aprel – 3 mayXatirə təqvimi

“Payızda gilənar dadı”
Şair-folklorşünasın yeni kitabının təqdimatı keçirilib



Yaponiyada azərbaycanlı bəstəkarların 
əsərləri təqdim edilib

YokohamaşəhərindəYaponiyailəAzərbaycanarasında
diplomatikəlaqələrinqurulmasının30illiyinəhəsrolunmuş
qala-konsertkeçirilib.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, komitənin
dəstəyi və bu ölkədə yaşayan azərbaycanlı musiqiçi Gülnarə
Azuma-Səfərovanın təşkilatçılığı ilə baş tutan konsertdə yapon
musiqiçiləriÜzeyirHacıbəyli,QaraQarayev,FikrətƏmirovvəArif
Məlikovunəsərləriniifaediblər.
Tədbir çərçivəsindəbəstəkarQaraQarayevinnotkitablarının

təqdimatmərasimidətəşkiledilib.Yaponiyanın“ZEN-ON”musiqi
nəşriyyatıiləbəstəkarınoğluFərəcQarayevarasındabağlanmış
müqaviləyəəsasən,2022-ciilinaprelindəQaraQarayevinəsər-
lərininçapınabaşlanılıb.
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MƏDƏNİYYƏT

FransanınStrasburqUniver-
sitetində“NizamiGəncəvi
vəAzərbaycanədəbiyyatı”
mövzusundaelmi-praktik

konfranskeçirilib.Strasburq
UniversitetiTürkAraşdır-
malarıDepartamentinin
təşkilatçılığıvəAzərbaycanın
AvropaŞurası(AŞPA)yanın-
daDaiminümayəndəliyinin
dəstəyiiləgerçəkləşənkonf-
ransdaakademikRafael
Hüseynov“NizamiGəncə-
vininAzərbaycanvədünya
ədəbi-mədənifikrindəyeri”
adlıməruzəiləçıxışedib.

Akademik qeyd edib ki, dahi
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvinin şəxsiyyətinə
və irsinə bütün dünyada maraq
getdikcə artmaqdadır. Azərbay-
can Prezidentinin sərəncamı ilə
2021-ci ilin “Nizami İli” elan edil-
məsinizamişünaslıqdayeniinkişaf
mərhələsinə təkan verib. Nizami
Gəncəvi ilə bağlımüxtəlif dillərdə
işıqüzügörənyeninəşrlər,dünya-
nınmüxtəlif ölkələrində təşkil edi-
lən konfrans və simpoziumlar da
bununəyanigöstəricisidir.
Rafael Hüseynov deyib: “Orta

əsrlərdəndövrümüzəqədərtərtib
edilmişvəsayısəkkizyüzüaşan
farsvətürkdillitəzkirələrəümumi

baxışonugöstərirki,klassikədə-
biyyatla bağlı məlumatlarımızın
başlıca, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərə
münasibətdə isə bəzən yeganə
qaynağı olan bu toplularda adı
ən çox və sabit olaraq təkrarla-
nanşairNizamiGəncəvidir...”.
Akademikbildiribki,Ortaəsr-

lərdə Nizamiyə nəzirə yazmaq
sanballışairlərzümrəsinəqatıla
bilməküçünimtahansayılırdıvə
bu yoxlamadanuğurla keçənlər
böyükədəbiyyatavəsiqəqazan-
mışkimiolurdular.

Hələşairinsağlığındaəsərləri-
ninsərhədləraşdığını,odövrkü
müsəlmanŞərqimədənimühiti-
nindiqqətmərkəzindədayandı-
ğınıbildirənakademikqeydedib
ki, NizamiGəncəvimilli şair ol-
maqla yanaşı, bütöv regionun,
dövrününmədənialəmininortaq
şairiolmaqvəzifəsinidəöhdəsi-
nəgötürmüşdü.Çünkilapəvvəl-
dənNizamimövzudairəsi,qəh-
rəmanları,düşüncəvəifadəsinin
tərzi iləbəşəriyyətəüz tutanbir
mütəfəkkir kimi çıxış edirdi. O,

yalnız öz xalqı və mədəniyyəti
üçündeyil,bütünYaxınvəOrta
Şərqi, hətta daha geniş götür-
sək,bütünmədənialəməəbədi
düşüncə və cəmiyyət quruculu-
ğununyenimükəmməlmodellə-
rinitəklifedirdi.
Nizamitəsirininhüdudlarından

bəhs edən Rafael Hüseynov
fransızyazıçısıvəictimaixadim
Lui Araqonun Parisdə 1962-ci
ildə nəşr etdirdiyi kitabındakı fi-
kirlərə istinad edərək bildirib ki,
gəncəli müdrikə yazılan nəzirə
əsərlər latınvəyunandillərində
olanbütünpoemalarınsayından
çoxdur.
MühazirədənsonraRafaelHü-

seynovStrasburqUniversitetinin
müəllimvətələbələrininçoxsaylı
suallarınıcavablandırıb.Univer-
sitetin professorları Stefan de
Tapia, Samim Akgönül məruzə
vəmüzakirələrlə bağlıməmnun
olduqlarını bildiriblər. Konfrans
iştirakçılarına Heydər Əliyev
Fondunun dəstəyi ilə fransızca
nəşredilmişNizamiəsərləri,şair
haqqındakitabvəbukletlər təq-
dimedilib.

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

315 il əvvəl...
1 may 1707-ci il dəŞotlandiyailəİngiltərəninbirləşməsinədair“İttifaq

aktı”bağlanıb.İngiltərəXIIIəsrdənŞotlandiyanıözünəbirləşdirməkuğ-
rundamüharibələraparsada,4əsrsonrabunanailolabilmişdi.Buda
XVIIəsrdəİngiltərətaxt-tacındaşotlandəsilliStüartlarınəyləşməsindən
sonramümkünolmuşdu.

233 il əvvəl...
30 ap rel 1789-cu il dəABŞ-daprezidentlikinstitutufəaliyyətəbaşla-

yıb,1-ciprezidentCorcVaşinqtonuninauqurasiyamərasimikeçirilib.O
vaxtABŞ-ınpaytaxtıNyu-Yorkşəhəriidivəprezidentiniqamətgahıda
buradayerləşirdi.

154 il əvvəl...
2 may 1868-ci il dəçarRusiyasınınişğalçıqoşunlarıSəmərqən-

də daxil olublar. Bölgəyə nəzarət edən Buxara xanı Səmərqəndi
Rusiyayagüzəştəgetdi,indikiÖzbəkistanınbirhissəsiRusiyaim-
periyasınabirləşdirildi.

133 il əvvəl...
1 may 1889-cu il dəParisdəIIİnternasionalınkonqresində1mayın

“Dünyazəhmətkeşlərininhəmrəyliyigünü”kimiqeydolunmasıbarədə
qərarqəbuledilib.Qərar1886-cı ilinmayındaABŞ-ınÇikaqoşəhə-
rində8saatlıqişgünütələbiiləetirazaksiyasıkeçirənvəbunagörə
gülləbaranedilənfəhlələrinxatirəsinəhəsrolunmuşdu.İlkdəfə1may
1890-cıildəABŞ-davəAvropanınbirsıraölkəsində,birilsonraRusi-
yadaqeydolunub.

122 il əvvəl...
30 ap rel 1900-cu il dəABŞHavayadalarınıişğaledib.Sakitokean-

dakı(Avstraliyayaxınlığında)Havayarxipelaqına24adadaxildir.

104 il əvvəl...
29 ap rel 1918-ci il dəerməni-daşnakdəstələriGümrüşəhəriya-

xınlığındaazərbaycanlıtürklərəqarşıkütləviqırğıntörədiblər.Əksə-
riyyətiqadınvəuşaqlarolmaqlayüzlərləinsanqətləyetirilib.

1 may 1918-ci il də“BakıKomissarlarıSoveti”ninqoşunlarıQu-
bayahücumediblər.DaşnakAmazaspınbaşçılıqetdiyidəstələrşə-
hərdə və ətraf kəndlərdə qırğınlara başlayıblar.Quba bölgəsində
ümumilikdə3minədəkinsanqətləyetirilmişdi.

77 il əvvəl...
30 ap rel 1945-ci il dəİkin-

ci Dünya müharibəsində
alman faşizminə qarşı son
döyüş – Reyxstaqa hücum
başlayıb.AdolfHitlerbirgün
öncə rəsmi nikaha girdiyi
YevaBraunlaintiharedibvə
ifasetmişAlmaniyanın ida-
rəçiliyini admiral Dyonisin
başçılığı ilə müvəqqəti hö-
kumətəvəsiyyətedib.

47 il əvvəl...
30 ap rel 1975-ci il dəCənubiVyetnamAmerika işğalındanqurtu-

lubvəölkəninşimalı iləbirləşib.1965-ci ildəABŞCənubiVyetnama
hərbikontingentyeritmişdi.1973-cüildəAmerikaqoşunlarınınCənubi
VyetnamdançıxarılmasıbarədəParisdəmüqaviləimzalandı.1975-ci
ilinaprelindəABŞ-ınsonuncuhərbidəstəsiCənubiVyetnamıtərketdi.
30aprelVyetnamdadövlətbayramı–QələbəGünükimiqeydolunur.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Strasburq Universitetində 
Nizami Gəncəvi haqqında konfrans

əvvəli səh. 1-də
Öncə qeyd edək ki, XIX əsrin

sonlarındaNobelqardaşlarıtərə-
findən salınmış parkınmüstəqil-
likdövrünəqədərmüxtəlifadları
olub.1991-ci ildən isəparkdahi
Azərbaycan şair və mütəfəkkiri
NizamiGəncəvininadınıdaşıyır.
Hələ 2019-cu ilin noyabr ayın-

dareportajhazırlamaqməqsədilə
parkərazisindəyerləşənNobellə-
rinEv-Muzeyinəgəlmişdim.Oza-
manəraziniparkadlandırmaqbe-
ləçətinidi.1922-ciildərəsmipark
statusualan vəbir vaxtlar “Luna
Park” adı ilə məşhur olan ərazi
uzunillərbaxımsızqalmışdı.Ətraf
ərazilərdəyaşayansakinlərinse-
vimliistirahətməkanıolanparkda
əsaslı yenidənqurmaya zərurət
yaranmışdı.BuməsələPrezident
İlhamƏliyevin2021-ci il19aprel
tarixli sərəncamı ilə həllini tapdı.
Sərəncamdan sonra parkda ye-
nidənqurmaişləriaparıldı.Dekab-
rın 30-da parkın əsaslı təmir və
yenidənqurmadan sonra açılışı
oldu.HəmingünPrezidentİlham
ƏliyevvəbirincixanımMehriban
Əliyevaparkdaəsaslıtəmirvəye-
nidənqurmadan sonra yaradılan
şəraitlətanışoldular.BöyükNiza-
miGəncəvinin adı ilə şərəfənən
2021-ciilinsonundaparksakinlə-
rinistifadəsinəverildi.

Yenilikləri ilə 
gözoxşayan məkan

BakınınXətai rayonunda11,2
hektar ərazisi olan parkda pay-
taxt sakinləri və şəhərimizin
qonaqlarının maraqlı istirahəti
üçünhərcürşəraityaradılıb.
Şəhərin estetik görünüşünə

uyğunlaşdırılması məqsədilə
parkınərazisindəyerləşənbirvə
ikimərtəbəliinzibatibinalardada
əsaslıtəmirvəyenidənqurmaiş-
lərihəyatakeçirilib.

Parkın ərazisində diqqəti cəlb
edən amfiteatr və 1938-ci il-
dənmövcud olan yay kinoteatrı
da yenidən qurulub. Bu məkan
həmdə1955-ci ildəlentəalınan
“Bəxtiyar”filmindənmaraqlıfraq-
mentləri yadımıza salır. Bəli, bu
həminkinoteatrdırki,Hüseynova
bacılarınınçıxışı,həmçininRəşid
Behbudovunməşhur“Üzüyümün
qaşıfiruzədəndir...”mahnısınıifa
etdiyihissəburadaçəkilib.
Aparılansontəmirişlərizamanı

yay kinoteatrının qarşısında çay
daşlarındanqədimtipliyeniqala
divarı tikilib. Parkın ərazisindəki
sünigöldəziyarətçilərinqəlbinə

birrahatlıqbəxşedir.Təxminən6
minkvadratmetrsahəsiolangöl
vəgölünətrafındaqoyulan,am-
fiteatr təsiribağışlayankiçikotu-
racaqlarərazidəistirahətüçünən
idealyerlərdənbiridir.
Burada həmçinin iki fəvvarə

kompleksi və müasir tipli işıqlan-
dırma sistemi yaradılıb. Parkda
yaşıllaşdırmaişixüsusizövqləhə-
yatakeçirilib.Minlərləağac-kolvə
dekorativbəzəkbitkiləri əkilib.Bu
datəbiətqoynundakitaboxumağı
sevəngənclərüçüngözəlfürsətdir.

Parkda təmir aparılarkən
uşaqlar da unudulmayıb. Be-
lə ki, parkın yuxarı hissəsində
uşaqlar üçün əyləncə komplek-
si, meydançalar yaradılıb, müx-
təlif idmanqurğularıyerləşdirilib.
Meydançanın divarlarında həkk
olunanNizamiGəncəvininəsər-
ləriəsasındaçəkilmişrəsmlərisə
məkanaxüsusigözəllikbəxşedir.

Hər kəsin üzündə 
məmnunluq var... 

Biz parka çox gözəl məqam-
da, təbiətin canlandığı bir vaxt-
dagetmişdik.Sankidağətəyibir

ərazidə meşəyə üz tutmuşduq.
Xeyli sayda insanparkda istira-
hətedirdi.Ailəsi vəyaxınları ilə
istirahət edən kim, dostları ilə
gəzən, yaşıllıqda oturaraq par-
kıngözəlliyiniseyredənkim...
Parkdayaradılanşəraitinhəm

balacaların, həm də böyüklərin
ürəyincə olduğu aydın sezilirdi.
İnsanların üzündə birməmnun-
luq hiss olunurdu. Bu məmnu-
niyyəti dillərindən eşitmək üçün
onlardan bəzilərinin təəssürat-
larını öyrəndik. Sakinlər parkın

yenidəntəmiredilməsinəvəəra-
zidəyaradılanbeləgözəlşəraitə
görəPrezidentİlhamƏliyevəvə
Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevaya öz təşəkkürlərini bil-
dirdilər.
Parkınətrafındayaşayışbina-

ları çoxluq təşkil edir. Sakinlər
asudə vaxtlarında gəlib burada
istirahətedir,onungözəlliyindən
zövq alırlar. SəhmanHüseynov
parka yaxın ərazidə yaşayır.
Parkın açılışından sonra fürsət
tapdıqcaburagəlir:“Deməkolar
ki, hər günparkdagəzirəm.Bu
gün də oğlumla parkı gəzmə-
yə gəlmişik. Burada yaradılan
şəraiti çox bəyənirik. Ərazidə
qurulan fəvvarə kompleksi par-
ka xüsusi gözəllik verib. Parkın
yenidən yaradılmasında əməyi
olanhərkəsətəşəkküredirəm”.
Parkdakı şəraitə ən çox sevi-

nənisə,şübhəsizki,uşaqlardır.
Havalar isindiyindənburayagə-
lənuşaqlarınsayıdaartıb.Mək-
təbliNurlanparkıoqədərbəyə-
nibki,ərazidənayrılmaqistəmir.
Dərsdən sonra parka gələrək
uşaqlarüçünərazidəyaradılmış
əyləncə kompleksi, oyun mey-
dançalarında, doyunca istifadə
edir.
Paytaxtın Xətai rayonunun

NobelprospektindəyerləşənNi-
zami Gəncəvi parkı dincəlmək,
asudəvaxtınısəmərəlikeçirmək
üçün ideal məkanlardan biridir.
Düşünməyin ki, təkcə uşaqlar
buməkanabağlanırlar,doğrusu,
elə biz dəparkdanayrılmaq is-
təmirdik...

NurəddinMəmmədli 
Foto:HəbibHüseynov

Ölkəmiz Qırğızıstanda musiqi və 
rəqs konqresində təmsil olunub

20-25apreltarixindəQırğızıs-
tandakeçirilənənənəvimu-
siqihəftəsivəIXBeynəlxalq
MusiqivəRəqsKonqresində
ölkəmizdətəmsilolunub.Ba-
kıXoreoqrafiyaAkademiyası-
nın(BXA)nümayəndəheyəti
konqresdəiştirakedib.

Tədbirə Türkiyə, Qırğızıstan,
Qazaxıstan,Özbəkistan,Hindis-
tan,Rusiya,İtaliya,BöyükBrita-
niya, Almaniya, Macarıstan və
digər ölkələrdən nümayəndələr
dəqatılıb.
BXA-nınelmvəyaradıcılıqiş-

ləriüzrəprorektoru,sənətşünas-
lıq üzrə fəlsəfə doktoru Elmira
Pənahova,ortaixtisastəhsilpil-
ləsinin direktoru, rəqqas-xoreo-
qrafTahirEynullayev,elmikatib,
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dok-

toru Həbibə Məmmədovadan
ibarətheyətBişkekXoreoqrafiya
Akademiyasında tədris prosesi
iləyaxından tanışolub. İkiaka-
demiyaarasındagələcəkəmək-
daşlıq barədə fikir mübadiləsi
aparılıb.
SonraTahirEynullayevTürki-

yənümayəndəsi,konqresinrəh-
bəriKurşadGülbeyaziləbirlikdə
Bişkek Xoreoqrafiya Akademi-
yasının tələbələrinəustaddərs-
lərikeçib.O,tələbələrəBXA-nın
fəaliyyəti haqqında daməlumat
verib.
Növbəti gün Tahir Eynullayev

Qırğızıstan Dövlət Mərkəzi Ki-
tabxanasının zalında Azərbay-
canın xalq rəqsi “Yallı” barədə
məlumatverib,qırğız tələbələrə
bu rəqslə bağlı ustad dərsi ke-
çib.Ustaddərsinəkonqresəqa-

tılanmüxtəlifölkələrinnümayən-
dələridəqoşulublar.
BXA-nın nümayəndə heyəti

konqresdə aktiv iştirakına görə
sertifikatla təltif olunub. Bişkek
Xoreoqrafiya Akademiyası tə-
rəfindən BXA-nın bədii rəhbəri,
rektor vəzifəsini müvəqqəti ic-
ra edən, Əməkdar artist Nailə
Məmmədzadəyə təşəkkür mək-
tubudagöndərilib.

Qeyd edək ki, Qırğızıstanda
IX Beynəlxalq Musiqi və Rəqs
Konqresi çərçivəsində müxtəlif
ölkələrdən nümayəndələrin işti-
rakı ilə “Melodiya günü”, “Epos
günü” kimi tematik məşğələ və
ustad dərsləri təşkil olunub.Həf-
təərzindəT.Abdumomunovadına
Qırğızıstan Milli Akademik Dram
Teatrında “Qorqud-Ata” tamaşası
göstərilib,sərgi-yarmarkakeçirilib.

Paytaxtımızda əsl təbiət zövqü
Dahi şairin adını daşıyan park gözəl istirahət ünvanıdır
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