
Xə bər ve ril di yi ki mi, Azər bay can Res pub li ka sı Mə də niy yət 
Na zir li yi, Azər bay ca nın ABŞ-da kı Sə fir li yi və ABŞ-Azər bay-
can Ti ca rət Pa la ta sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə ma yın 3-də Va şin-
qton şə hə rin də “Xa rı bül bü lün sə si” (“The Voice of Orc hid”) 

ad lı xey riy yə kon ser ti ke çi ri lib.

Va şinq ton da kı məş hur Ken ne-
di Mər kə zin də təş kil olu nan təd-
bi rə ABŞ-ın Mar şal İr si İns ti tu tu 
da dəs tək ve rib. Qeyd edək ki, 
xey riy yə kon ser ti Azər bay ca nın 
iş ğal dan azad olun muş əra zi lə ri-
nin mi na lar dan tə miz lən mə si nə 
kö mək məq sə di lə təş kil edi lib. 
Kon sert dən əl də olu nan və sait 
Mar şal İr si İns ti tu tu tə rə fi n dən 
iş ğal dan azad olun muş əra zi lə-
rə mi naax ta ran it lə rin gön də ril-
mə si üçün sərf olu na caq.

Kon sert də ta ma şa çı qis min də 
ABŞ ic ti mai-si ya si dairə lə ri nin 
təm sil çi lə ri, konq res üzv lə ri, sə-
fi r lər, be yin mər kəz lə ri nin nü ma-
yən də lə ri, Azər bay can ic ma sı-
nın üzv lə ri və çox say lı ame ri ka lı 
iş ti rak edib.

Kon sert dən əv vəl Azər bay-
ca nın mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov, öl kə mi zin ABŞ-da kı 
sə fi  ri Xə zər İb ra him, ABŞ-Azər-
bay can Ti ca rət Pa la ta sı nın ic-
ra çı di rek to ru Na tiq Ba xı şov, 
Mar şal İr si İns ti tu tu nun ic ra çı di-
rek to ru Elis Be ker çı xış edib lər. 
Na zir Anar Kə ri mov Azər bay can 

mu si qi si ba rə də ta ma şa çı la-
ra mə lu mat ve rib, Va şinq to nun 
Ken ne di Mər kə zin də be lə bir 
təd bi rin ke çi ril mə si nin əhə miy-
yə ti ni vur ğu la yıb.

Son ra Əmək dar ar tist, di ri jor 
Fuad İb ra hi mo vun ida rə et di yi 
Ba kı Ka me ra Or kest ri nin iş ti ra-
kı ilə kon sert proq ra mı təq dim 
olu nub. Kon sert də Xalq ar tist lə ri 
– mü ğən ni lər Nə za kət Tey mu ro-

va, Bri liant Da da şo va, qar mon 
ifa çı sı Ən vər Sa dı qov, tar zən 
El şən Mən su rov, Əmək dar ar-

tist lər – mü ğən ni Ab bas Ba ğı rov, 
tar zən Əliağa Sə di yev, na ğa ra 
ifa çı sı Kam ran Kə ri mov və di gər 

sə nət çi lə ri miz  Azər bay can mu-
si qi sin dən seç mə nü mu nə lər ifa 
edib lər.
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Milli Dram 
Teatrı “On 
ikinci gecə...” 
ilə Trabzona 
gedib

səh. 2

ABŞ Konqresi Kitabxanasına
öl kəm iz lə bağlı kitablar

hədiyyə olunub

səh. 3

Musiqiçi 
soydaşımızın 
səkkiz il 
sonra Bakıda 
konserti

səh. 5

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

Bakı baharının caz havası

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ap re lin 29-dan 
ma yın 4-dək Bey nəl xalq Caz Gü nü (30 ap rel) mü na-
si bə ti lə sil si lə kon sert lər, caz mu si qi si möv zu sun da 
konf rans ke çi ril di. 

2012-ci il də UNES CO-nun 
sülh mə ram lı sə fi  ri, dün ya şöh-
rət li caz piano çu su Hör bi Hen-
ko kun tə şəb bü sü ilə qu rum 
tə rə fi n dən tə sis edi lən bu gün 
caz se vər öl kə lər də rən ga rəng 
kon sert proq ram la rı ilə yad da 
qa lır. Azər bay can da caz sə nə-
ti nin in ki şaf et di yi, özü nə məx sus 
ənə nə lə ri olan öl kə lər dən dir. 
Pay tax tı mız 2005-ci il dən ənə-
nə vi bey nəl xalq caz fes ti va lı na 
da ev sa hib li yi edir.

Sil si lə nin açı lış kon ser ti Bey-
nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də 
(BMM) ger çək ləş di. Əmək dar 

mə də niy yət iş çi si Ra hib Azə ri-
nin apa rı cı lı ğı ilə baş la yan “Ba kı 
– şə hə rim mə nim” ad lı kon sert 
proq ra mın da “Ba ku Brass Big 
Band” qru pu nun ifa la rı təq dim 
olun du. Qru pun bə dii rəh bə ri və 
baş di ri jo ru, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Əli ba la Rza yev dir. Azər-
bay can Döv lət Nə fəs li Alət lər 
Or kest ri nin nəz din də ya ra dı lan 
kol lek ti vin təq dim et di yi proq ram 
bö yük coş qu ilə qar şı lan dı.

Ra hib Azə ri caz mu si qi si nin 
in ki şa fı, Ba kı da tə şək kül tap ma-
sı, şə hə rin caz ənə nə lə ri, Pər-
viz Rüs təm bə yov, Ni ya zi, To fi q 

Qu li yev, Va qif Mus ta fa za də və 
Ra fi q Ba ba ye vin bu sa hə də xid-
mət lə ri ni ya da sal dı.

Son  ra or  kest  rin ifa  sın  da bir-bi -
rin  dən ma  raq  lı kom  po  zi  si  ya  lar 
təq  dim olun  du. Va  sif Adı  gö  zə  lo -
vun “Gö  zəl Ba  kı”, Əli  ba  la Rza -
ye  vin “Ba  har bal  la  da  sı”, Qa -

ra Qa  ra  ye  vin “Neft  çi  lər mar  şı”, 
H.Hen  ko  kun “Cha  mi  lion”, A.Pi a-
zol  la  nın “Ob  li  vion”, P.Belt  ra mın 
“Svey” və son  da ye  nə də Ə.Rza -
ye  vin “Zə  fər se  vin  ci” kom  po  zi  si -
ya  la  rı ta  ma  şa  çı  la  rın gur al  qış  la  rı 
ilə qar  şı  lan  dı.

davamı səh. 3-də

Vaşinqton “Xarıbülbülün səsi”ni eşitdi
ABŞ paytaxtında Qarabağ ünvanlı xeyriyyə konserti

Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi ilə “Sal na mə film” stu di ya sın da 
“Azər bay ca nın Mil li Qəh rə man la rı” sil si lə sin dən sə nəd li film lə rin 
çə ki li şi da vam et di ri lir. Sil si lə nin növ bə ti ek ran əsə ri şə hid Mil li 
Qəh rə man, ge ne ral-ma yor Po lad Hə şi mo va (1975-2020) həsr 
olu nan “Po la dın izi ilə” sə nəd li fil mi dir. 

Ma yın 4-də Ni za mi Ki no Mər-
kə zin də fi l min təq di mat mə ra-
si mi ke çi ril di. Təd bir də mə də-
niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni 
El nur Əli yev, Tür ki yə nin öl kə-
miz də ki sə fi  ri Ca hit Bağ cı, di gər 
rəs mi lər, Mil li Qəh rə ma nın ailə 
üzv lə ri, mə də niy yət xa dim lə ri və 
qa zi lər iş ti rak edir di lər.

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci 
müavi ni El nur Əli yev çı xı şın da 
qeyd et di ki, fi l min əsas məq sə di 
özü mü zü ta nı maq dan iba rət dir: 
“Biz öl kə ola raq uzun müd dət im-
pe ri ya nın tər ki bin də ya şa mı şıq. 
Bu dövr də ta ri xi mi zi bi zə unut-
dur maq is tə yib lər. An caq bu na 
bax ma ya raq biz özü müz-özü-

mü zə qa yıt dıq. Mil li yad da şın 
ge ri qay ta rıl ma sı, tə bii ki, Və tən 
oğul la rı nın qəh rə man lı ğı sa yə-
sin də ger çək ləş di. Ta rix hə mi şə 
bö yük mil lət lər tə rə fi n dən ya zı-
lıb. Hə min mil lət lə rin hər za man 
güc lü or du su olub. Güc lü or du su 
olan mil lət ta rix də iz bu ra xıb. Biz 
ta ri xi yad da şı mı zı 2020-ci il də 
ye ni dən aş kar for ma da kəşf elə-
dik. Bu gün kü fi l min qəh rə ma nı 
Or du mu zun ən cə sur nü ma yən-
də lə rin dən dir. Biz bu ek ran əsə-
ri ni yal nız Po lad Hə şi mo va de yil, 
onun si ma sın da bü tün qəh rə man 
Və tən oğul la rı na it haf olu nan fi lm 
he sab edi rik...”.

davamı səh. 2-də

“Poladın izi ilə...”

Azad edilmiş hər rayonda kəndlərin 
bərpası ilə bağlı işlərə start verilib 

Biz azad edil miş bü tün tor paq la rı bər pa edə cə yik və Zən gi lan 
ra yo nu bu sa hə də bi rin ci ra yon dur ki, ar tıq keç miş məc bu ri 
köç kün lər ya xın gə lə cək də ora ya qa yı da caq lar. 

Bi rin ci pi lot la yi hə Zən gi la nın Ağa lı kən din də hə ya ta ke çi ri lir. 
Ağa lı kən di nin tim sa lın da hər bir Azər bay can və tən da şı və ümu-
miy yət lə, hər bir in san bi zim plan la rı mı zı gö rə bi lər. Hər kəs gö rə-
cək ki, iş lə ri miz plan lı və sis tem li şə kil də apa rı la caq, bü tün amil-
lər nə zə rə alı na caq – təh lü kə siz lik, ra hat lıq, ri fah, məş ğul luq və 
gə lə cək in ki şaf.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri ma yın 4-də Zən gi lan ra yo-
nun da xü su si nü ma yən də si Va hid Ha cı ye vi vi deofor mat da qə bul 
edər kən de yib.

Döv lət baş çı sı diq qə tə çat dı rıb ki, iş ğal dan azad edil miş əra zi-
lər də ta ri xi-di ni abi də lə rin bər pa sı na da baş la nı lıb. Hey dər Əli yev 
Fon du nun ma liy yə dəs tə yi ilə Zən gi lan şə hər məs ci di də fak ti ki 
ola raq ye ni dən qu ru lur: “Çün ki bu məs cid dən cə mi bir di var qal-
mış dı. Yə ni, Zən gi lan da möv cud olan acı mən zə rə azad edil miş 
bü tün baş qa tor paq lar da da möv cud dur...”.

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, qar şı da du ran baş lı ca və zi fə keç miş 
məc bu ri köç kün lə rin azad edil miş tor paq la ra tez lik lə qa yıt ma sı 
ilə bağ lı dır. Bu ra da da döv lət nə müm kün sə edir, bü tün güc lər 
sə fər bər olu nub. Ke çən il və bu il bu məq səd lər üçün hər il üz rə 
2,2 mil yard ma nat ol maq la 4,4 mil yard və sait ay rı lıb. Bu il iq ti sa di 
in ki şa fı mız, gə lir lə ri miz də ar tıb. Ona gö rə azad edil miş tor paq la-
rın bər pa sı üçün əla və və sait ayır ma lı yıq. Hö ku mə tə bu mə sə lə 
ilə bağ lı gös tə riş ve ri lib.

Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, azad edil miş hər bir ra yon da 
kənd lə rin bər pa sı ilə bağ lı iş lə rə ar tıq start ve ri lib və biz kənd-
lə ri də plan lı şə kil də bər pa edə cə yik: “Biz bu pro se si də mər-
hə lə lə rə böl dük. Bi rin ci mər hə lə də han sı kənd lər qu ru la caq, 
ikin ci mər hə lə də və sair. Əl bət tə, kənd lə rin qu rul ma sı da plan lı 
şə kil də apa rıl ma lı dır. Yə ni, kor tə bii yox, sis tem li şə kil də. Ona 
gö rə hər bir ye ni ya ra dı la caq, bər pa edi lə cək kən din baş pla nı 
ol ma lı dır və baş plan lar ha zır da ha zır la nır. Azad edil miş bü tün 
tor paq lar da gö rü lə cək bü tün iş lər an caq baş plan lar əsa sın da 
ol ma lı dır... Yə ni, biz nü mu nə vi bir ya şa yış mə ka nı nı ya ra dı rıq. 
Həm Azər bay can üçün, həm dün ya üçün nü mu nə vi bir təc rü bə 
sa hi bi ola ca ğıq...”.

Mədəniyyət nazirinin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyətinin ABŞ-a səfəri

Xə bər ve ril di yi ki mi, mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mo vun rəh-
bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti ABŞ-a sə fə rə ge dib. Nü ma-
yən də he yə ti nə Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin 
Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti nin rəisi,  
na zir li yin bir sı ra st ruk tur böl mə lə ri nin rəh bər lə ri da xil dir. 2-3 
may ta rix lə rin də Va şinq ton da bir sı ra gö rüş lər, təd bir lər ke çi ri-
lib. Ma yın 4-də sə fər Nyu-York şə hə rin də da vam edib.

davamı səh. 2-də

Ankarada Əhməd Cavadın
abidəsi ucaldılıb

Ma yın 5-də Azər bay ca nın is tiq lal şairi Əh məd Ca va dın ana-
dan ol ma sı nın 130 il li yi ilə əla qə dar An ka ra da anım mə ra si mi 
ke çi ri lib.

An ka ra nın Eti mes qut ra yo nun da kı Türk Ta ri xi Mu ze yin də baş 
tu tan təd bir də Eti mes qut Bə lə diy yə si nin baş qa nı Ən vər Də mi rəl, 
Azər bay ca nın Tür ki yə də ki föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri Rə şad 
Məm mə dov, Mil li Məc li sin de pu ta tı Əziz Ələk bər li çı xış edib lər.

Çı xış lar da Əh məd Ca va dın 104 il ön cə Azər bay ca nın müs-
tə qil li yi nin qa za nıl ma sın da ən mü ba riz ay dın lar dan bi ri ol du ğu 
vur ğu la nıb, onun Türk dün ya sı nın or taq də yə ri ola raq gös tər di yi 
xid mət lər dən bəhs edi lib. 

Mə ra sim də rəs mi şəxs lər, ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri, Əh məd 
Ca va dın oğ lu Yıl maz Axund za də nin nə və si Me hin ba nu Qu li ye va 
və ata sı Ni cat Qu li yev də iş ti rak edib lər. 

Son ra Türk Ta ri xi Mu ze yi nin əra zi sin də ki park da Əh məd Ca-
va dın hey kə li nin açı lı şı olub. Park da Türk dün ya sı nın in ki şa fın-
da önəm li xid mət lə ri olan bir çox ta ri xi şəx siy yət lə rin abi də lə ri və 
kom po zi si ya la rı ara sın da Əh məd Ca va dın da əzə mət li hey kə li 
yer alıb.

5 may Azər bay can da Xal ça çı gü nü dür. 
Pre zi dent İl ham Əli yev 2016-cı il ma yın 
5-də “Azər xal ça” Açıq Səhm dar Cə miy-
yə ti nin ya ra dıl ma sı haq qın da sə rən cam 
im za la yıb. Döv lət baş çı sı nın 25 no yabr 
2016-cı il ta rix li sə rən ca mı ilə 5 may “Xal-
ça çı gü nü” pe şə bay ra mı ki mi tə sis edi lib.

Mu ze yin di rek to ru, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Şi rin Mə li ko va təd bi ri aça raq əla mət dar 
gün mü na si bə ti lə xal ça çı la ra təb rik lə ri ni çat-

dır dı. Bil dir di ki, Pre zi den tin Xal ça çı gü nü nün 
tə sis olun ma sı və bu sa hə nin in ki şa fı ilə bağ-
lı sə rən cam la rı döv lə ti miz tə rə fi n dən xal ça 
sə nə ti nin, to xu cu lu ğun in ki şa fı na gös tə ri lən 
diq qə tin ba riz nü mu nə si dir. Döv lə tin qay ğı sı, 
həm çi nin Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh ri ban Əli-
ye va nın bu is ti qa mət də gös tər di yi səy lər nə ti-
cə sin də 2010-cu ilin 16 no yabr ta ri xin də xal ça 
sə nə ti miz UNES CO-nun Qey ri-mad di mə də ni 
irs si ya hı sı na da xil edi lib.

davamı səh. 2-də

Xalçaçı gününün “Düşüncələr”i
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Əhməd Cavadın 130 illiyi 
Qazaxıstanda qeyd olunub

BeynəlxalqTürkAkademiyasıQazaxıstanınNur-Sultanşəhə-
rininyaxınlığındakı“ALJİR”memorial-muzeykompleksində
“İstiqlalcarçısıƏhmədCavad–130”adlıanımtədbirikeçirib.

“ALJİR”memorialı1938-53-cüillərdəQazaxıstanınAkmola(in-
diki Nur-Sultan) vilayətində repressiya qurbanlarının həyat yol-
daşlarının saxlanıldığı həbs düşərgəsinin (rusca “Акмолинский
лагерьжёнизменниковРодины”)yerindəyaradılıb.
İştirakçılar repressiya qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad

edib,“Xatirəlövhəsi”ninönünəgüldəstələridüzüblər.
Sonraiştirakçılarmuzeyinekspozisiyalarıilətanışolub,“ALJİR”

düşərgəsindəcəzaçəkənazərbaycanlılarlabağlıTürkAkademi-
yasıtərəfindənhazırlanmıştematiksərgiyəbaxıblar.Onlarınara-
sındaƏhmədCavadın1938-1945-ciillərdəQazaxıstanasürgün
olunmuşhəyatyoldaşıŞükriyyəAxundzadəyəaidxüsusiekspo-
zisiyadayeralıb.
Beynəlxalq TürkAkademiyasının prezidenti D.Kıdıralı bildirib

ki,Ə.Cavadahəsrolunanmərasiminonunhəyat yoldaşının iz-
tirablı sürgün həyatı yaşadığı “ALJİR” memorial kompleksində
keçirilməsirəmzixarakterdaşıyır.Ə.CavadömrünüAzərbaycan
xalqının istiqlalınahəsretmiş,buyoldatəqiblərəməruzqalmış,
ömrünüfədaetmişbirşəxsiyyətdir.OnunhəyatyoldaşıŞükriyyə
xanımisəQazaxıstanasürgünedilibvə1938-1945-ciillərdə8il
“ALJİR”düşərgəsindəolub.Ə.Cavad təkcəAzərbaycanxalqına
məxsusdeyil,MirzəFətəliAxundzadə,MehmetAkifErsoy,Həsən
bəyZərdabi,ƏhmədBaytursınlı,MustafaÇokaykimibütünTürk
dünyasınındəyəridir.Ə.Cavadınəsərləritürkçülükşüurununfor-
malaşmasınaböyüktöhfəverib.BöyükşairtəkcəAzərbaycanın
istiqlaliyyətinin deyil, həm dəAnadolu vəTürküstan xalqlarının
azadlığınıncarçısıolub.
TədbirdəQazaxıstanDövlətTarixi İnstitutunundirektoruErkin

Ebil,AzərbaycanınQazaxıstandakıSəfirliyininmüşaviriRövşən
Kazımov,L.QumilyovadınaAvrasiyaMilliUniversitetiTürkologiya
kafedrasınınprofessoru,QazaxıstanMilliElmlərAkademiyasının
müxbirüzvüAmantayŞaripvəbaşqalarıçıxışediblər.Ə.Cavad
haqqındasənədlifilmdənparçalarnümayişetdirilib.
Qeydedəkki,BeynəlxalqTürkAkademiyasıƏhmədCavadın

130illiyini2022-ciilüçünəlamətdartarixlərsiyahısınadaxiledib
vəbirsıratədbirlərkeçirməyiplanlaşdırıb.

“İşığın ecazkar əksi” 
Mayın4-dəXətaiSənətMərkəzindərəssamNazimŞamxorovun
“İşığınecazkarəksi”adlısərgisiaçılıb.SərgiAzərbaycanRəssam-
larİttifaqıvə“Bakı”RəsmQalereyasınındəstəyiilətəşkiledilib.

Tədbirdə
Azərbaycan
DövlətRəsm
Qalereyası-
nındirektoru
QalibQası-
mov,Əmək-
darincəsənət
xadimiZiyad-
xanƏliyev,
“Bakı”Rəsm
Qalereyasının
direktoruEldə-
nizBabayev,

XətaiSənətMərkəzinindirektoruZahidƏvəzovvəmüəllifNazim
Şamxorovçıxışediblər.Diqqətəçatdırılıbki,sərgidə80-əyaxın
əsərnümayişolunur.RəssaməsərlərindəAzərbaycanınfüsunkar
gözəlliklərinivəmillimemarlıqabidələriniustalıqlatəsviredir.
NazimŞamxorov2001-ciildəƏzimƏzimzadəadınaRəssam-

lıq Məktəbini, 2005-ci ildəAzərbaycan Dövlət RəssamlıqAka-
demiyasını bitirib. 2006-cı ildən C.Cabbarlı adına Dövlət Teatr
Muzeyində bərpaçı-rəssam işləyir. Əsərləri Azərbaycan Dövlət
RəsmQalereyasınınfondunda,XətaiSənətMərkəzindəvəbaş-
qakolleksiyalardasaxlanılır.
Sərgimayın8-dəkdavamedəcək.

əvvəli səh. 1-də
Elnur Əliyev bildirdi ki, Mədə-

niyyətNazirliyininəsasməqsəd-
lərindənbiri irsvədəyərlərimizin
tarixi davamlılığını təmin etmək-
dir: “Bizim çox zənginmədəniy-
yətimiz var. Mədəniyyətin vacib
ölçüsü Vətən sevgisidir. Bizim
üçün adi gələn bir sıra dəyərlər
çox yerdə yoxdur.Məsələn,Ab-
bas Səhhətin məşhur “Vətən”
şeirində Vətən və onun oğulları
arasındabütünmünasibətlərvar.
Şeirdəxüsusidiqqətimicəlbedən
birmisravar.Şairyazırki,“Vətən
əcdadımızın mədfənidir, Vətən
övladımızın məskənidir”. Yəni
Vətənbizdənəvvələcdadlarımı-
zın torpaqlarıolubvəgələcəkdə
də bizimdir. Bu misraları yazan
mədəniyyət başqa mədəniyyət-
dir.Onagörədəbizfəxredirikki,
beləbirmədəniyyətinsahibiyik”.
Türkiyənin ölkəmizdəki səfi-

ri Cahit Bağcı vurğuladı ki, bu
Vətən şəhidlərin uğrunda can
verdiyivəbizəəmanətetdiyitor-
paqdır:“Bugünölümsüzolanbir

igidin,30illikhəsrətişəhadətiilə
azadlığaçevirənbirqəhrəmanın
həyathekayəsiniizləyəcəyik.Po-
ladHəşimovlabağlıbildiklərimiz-
ləyanaşı,bilmədiklərimizdəvar.
Bu film vasitəsilə onları öyrənə-
cəyik. Polad Həşimovdan sonra
AzərbaycandaVətəni,müstəqilli-
yi qorumaqüçünminlərləPolad
doğulub. Bu gün filmi izləyənlər
arasındaMilliQəhrəmanınanası
SəmayəHəşimova da var.Mən
Səmayə ananın əllərindən öpü-
rəm. O, təkcəAzərbaycan qəh-
rəmanlarının anası deyil, bütün
Türkdünyasınınsimvoludur...”.
Filminrejissoruvəssenarimüəl-

lifiZaminMəmmədovAzərbayca-
nınigidoğullarındanbirihaqqında
film ərsəyə gətirdiyi üçün qürur
hissikeçirdiyinisöylədi.
Polad Həşimovun anası Sə-

mayəHəşimovafilməgörəMə-
dəniyyətNazirliyinətəşəkkürünü
bildirdi. Söylədi ki, Polad Həşi-
movözşəhidliyi iləAzərbaycan
xalqının qələbə ruhunu oyadıb,
başınıucaedib.

MilliQəhrəmanınhəyatyolda-
şıOfeliyaSalmanovaqeydetdi
ki, Polad Həşimov Azərbayca-
nınsəngərdəşəhidolanyeganə
generalıdır.Bu fakt kifayətedir
ki, biz Polad Həşimovun necə
bir qəhrəman olduğunu dərk
edək.
Çıxışlardansonra “Poladın izi

ilə”sənədli filminümayişetdiril-
di.
2021-ciildəlentəalınanfilmin

rejissoru və ssenarimüəllifiZa-
minMəmmədov,operatoruFahir
İmanquliyev,məsləhətçisiVüqar
Əsgərov,montajedəniSabirƏs-
kərzadə, səs rejissoruMehman
Nadirov, prodüseri Nazim Hü-
seynovdur.

FilminçəkilişləriPoladHəşimo-
vundoğmayurduQəbələdə,ya-
şadığıSumqayıtda,hərbixidmət
etdiyi və döyüşdüyü bölgələrdə
aparılıb. Ekran işində şəhid ge-
neralladüşmənəqarşıbirgədö-
yüşmüş səngər yoldaşları, ailə
üzvlərixatirələrinibölüşürlər.
General-mayor Polad Həşimov

2020-ciiliyulun14-dəErmənistan
ordusunun Azərbaycanın Tovuz
rayonuistiqamətindənövbətihərbi
təxribatınınqarşısınıalarkənqəh-
rəmancasına şəhid olub. Dövlət
başçısının9dekabr2020-ciiltarixli
sərəncamıiləPoladHəşimovaölü-
mündənsonra“AzərbaycanınMilli
Qəhrəmanı”adıverilib.

Nurəddin Məmmədli

Milli Dram Teatrı 
“On ikinci gecə...” ilə Trabzona gedib

AzərbaycanDövlətAkademikMilliDramTeatrımayın5-dən
9-dəkTürkiyəninTrabzonşəhərində22-ciBeynəlxalqQara
dənizTeatrFestivalındaiştirakedəcək.Kollektivfestivala
V.Şekspirin“Onikincigecə,yaxudhərnəistəsəniz”tama-

şasıiləgedib.

22-ciBeynəlxalqQaradənizTeatrFestivalı5-20maytarixindəke-
çiriləcək.AkademikMilliDramTeatrısəhnəəsəriniikidəfə–mayın
7-8-dəTrabzonDövlətTeatrınınHalukOngansəhnəsindənümayiş
etdirəcək.
2019-cuildəsəhnələşdirilən“Onikincigecə,yaxudhərnəistəsə-

niz”tamaşasınınquruluşçurejissoruvərəssamıXalqartistiAzərPa-
şaNemətov,geyimrəssamıOlqaŞabanova,rəqslərinquruluşçusu
LaləHacıyevavəGünayMikayılovadır.

Səməd Vurğunun evində Vaqifə salam
“Şuşaİli”iləbağlıtədbirlərçərçivəsindəSəmədVurğunun
Ev-Muzeyivə“AYTAM”UşaqvəGənclərinMədəniMaariflən-
dirilməsiİctimaiBirliyinintəşkilatçılığıilə“Salam,MollaPənah
Vaqif”adlıtədbirkeçirilib.

MuzeyindirektoruNüşabəBabayeva-VəkilovaŞuşaşəhərinin
xalqımızıntarixi-mədəniirsindəmüstəsnayerindənbəhsedib.
İctimai birliyin sədriAygünZamanovaSəmədVurğununoca-

ğında belə bir tədbirin keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
Qeydedibki,MollaPənahVaqifigenişmənadaAzərbaycanata-
nıdanSəmədVurğunun“Vaqif”dramıolub.
Dövlət İdarəçilikAkademiyasının tələbələri Səməd Vurğunun

“Vaqif”dramındanparçanümayişetdiriblərvəşairlərimizinQara-
bağlabağlışeirlərinisöyləyiblər.
Sonda tədbir iştirakçılarına muzey adından təşəkkürnamələr

təqdimedilib.

“Poladın izi ilə...”
Şəhid generala həsr olunan sənədli filmin 

təqdimatı keçirildi

əvvəli səh. 1-də
Səfərinikincigünü,mayın3-də

nazirAnarKərimovVaşinqtonda-
kı Smitsonian İnstitutunun mu-
zeylər və mədəniyyət katibinin
müşaviriKevinQover və institu-
tunnəzdindəkiFolklorvəMədəni
İrsMərkəzinindirektoruvəzifəsini
icraedənRiçardKurinləgörüşüb.
Smitsonian İnstitutu (Smith-

sonianİnstitution)–ABŞ-da20-
dən çox muzey və qalereyanı
birləşdirənelmi tədqiqatvə təd-
rismərkəzidir.1846-cı ildəABŞ
Konqresi tərəfindən təsisedilən
Smitsonian İnstitutu muzeylər
üzrədövlətqurumusayılırvəhö-

kumət,həmçininözəlinvestorlar
tərəfindən maliyyələşir. İnstitu-
tun əhatə etdiyi muzeylərin ək-
səriyyətiVaşinqtondayerləşir.
Görüşdə ikitərəfi əlaqələrin

qurulması, araşdırmalar və sər-
gilərin təşkili,eksponatların res-
tavrasiyasımövzusunda söhbət
aparılıb. Nazirə məlumat verilib
ki,Smitsonianİnstitutuhərilbir-
birindənzənginfolklorfestivalla-
rı təşkiledir.Azərbaycanınnöv-
bəti festivallarda iştirak etməsi
təklifolunub.
Həmçinininstitutdamüxtəlifsa-

hələr üzrə təcrübə proqramları-
nınkeçirilməsivəbuproqramlara

ölkəmizdənmütəxəssislərinqatıl-
masıimkanlarındanbəhsolunub.
Görüşzamanıdahasıxəmək-

daşlığazəminyaradacaqanlaş-
mamemorandumunun imzalan-
masıiləbağlırazılığagəlinib.
Sonda nümayəndə heyəti tə-

rəfindən Smitsonian İnstitutuna
və institut adından Azərbaycan
tərəfinə tarix və mədəni irslə
bağlıkitablarhədiyyəedilib.

***
Mədəniyyət naziri ABŞ Arxiv

İdarəsininrəhbərivəzifəsini icra
edənDebraVolliləgörüşüb.
Görüş zamanı qarşılıqlı ma-

raq kəsb edən mövzular mü-
zakirə olunub. Həmçinin azər-
baycanlı mütəxəssislərin yaxın
gələcəkdə treninq proqramla-
rına qoşulması barədə razı-
lıq əldə olunub. Mədəni irsin
arxivləşdirilməsində, eləcə də
arxiv sənədlərinin rəqəmsallaş-
dırılmasında Amerika təcrübə-

sindən faydalanmağın önəmin-
dənbəhsolunub.

***
Anar Kərimovun rəsmi görüş-

lərinin daha biriABŞDövlət De-
partamentində gerçəkləşib. ABŞ
dövlətkatibinintəhsilvəmədəniy-
yət məsələləri üzrə köməkçisi Li

Satterfildləgörüşzamanıikitərəfi
əməkdaşlıqmüzakirəolunub.
AnarKərimovölkəmizinirəlisür-

düyü “Mədəniyyət naminə sülh”
(Peace4Culture)qlobaltəşəbbüsü
barədə danışıb. Həmçinin Azər-
baycandamədəniirsinqorunması
iləbağlıişlərdənsözaçılıb.Görüş
fikirmübadiləsiilədavamedib.

***
Mədəniyyətnazirisəfərzama-

nıVaşinqtonTekstilMuzeyinədə
başçəkib.Eksponatlarlatanışlıq
zamanıdirektorköməkçisiAnna
Kiss nazirəAzərbaycandövləti-
ninmuzeyəhədiyyəetdiyixalça
və tekstil nümunələri haqda da
məlumat verib. Həmçinin nazir-
lik tərəfindən muzeyin fonduna
Şirvanxalçasınümunəsitəqdim
olunub.

***
NazirAnarKərimovABŞ-asə-

fərinnövbətigünüNyu-Yorkşə-
hərində yerləşən Metropoliten
Muzeyindəolub.Muzeyindirek-
toruDenielVeysiləgörüşzama-
nıbirsıramühümməsələlərmü-
zakirəedilib.
MetropolitenMuzeyininAzər-

baycan muzeyləri ilə  təcrübə
və metodologiya mübadiləsi,
təlim proqramlarının keçirilmə-
si haqda fikir mübadiləsi apa-
rılıb.
Sərgi və digər tədbirlərin ke-

çirilməsi,həmçininəməkdaşlığa
dairanlaşmamemorandumunun
imzalanmasıiləbağlı,əlaqələrin
gələcək perspektivləri barədə
danışıqlaraparılıb.

Mədəniyyət nazirinin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyətinin ABŞ-a səfəri

Vaşinqtonda və Nyu-Yorkda görüşlər keçirilib

əvvəli səh. 1-də
Şirin Məlikova bildirdi ki, Milli

Xalça Muzeyi xalçaları qoruyub
nümayişetdirməkləbərabər,xal-
çaçılıqənənələrinidədavametdi-
rir,busənətiyeninəsləçatdırma-
ğa çalışır. Vurğulandı ki, bu gün
muzeydə toxunan “Düşüncələr”
adlı xalçanın qədim ənənələrə
uyğundəzgahdankəsimi,naxışlı
həsirintoxunmasıüzrəustaddər-
sivə“Uçanxalça”marionettama-
şasının premyerası keçiriləcək.
“Düşüncələr”xalçası2021-ci ildə
dahiAzərbaycanşairivəmütəfək-
kiriNizamiGəncəvinin880illiyiilə
əlaqədar Xalça Muzeyi və Hey-
dərƏliyevFondununbirgə təşkil
etdiyibeynəlxalqxalçaeskizimü-
sabiqəsininqalibiolanrəssamEl-
darİbadullayevineskiziəsasında
toxunub.XalçamuzeyinƏnənəvi
texnologiya şöbəsinin toxucuları
tərəfindənyeddiayaərsəyəgəti-
rilib.Texnikieskizinhazırlanması,
rənglərinseçimivədigərhazırlıq
işlərində muzeyin baş rəssamı,
Əməkdar rəssamTaryerBəşirov
başda olmaqla xalçaçı rəssam-
larda iştirakediblər.Xalçada40
rəngvəonlarınçalarlarındanisti-
fadəolunub.
Təbrik nitqi ilə çıxış edənXalq

rəssamı Eldar Mikayılzadə dedi:
“Xalça varsa, muğam varsa, qə-
zəl varsa, demək ki, xalqımızın

tarixi var, mədəni irsi var, kökləri
var”.ƏməkdarrəssamMəmməd-
hüseynHüseynov,Xalq rəssamı,
Rəssamlar İttifaqının Dekorativ-
tətbiqi sənət bölməsinin müdiri
AydınRəcəbov,TaryerBəşirovvə
Eldarİbadullayevçıxışedərəkəla-
mətdargünmünasibətilətəbriklə-
rini çatdırdılar. Çıxışlardan sonra
“Düşüncələr” xalçasının dəzgah-
dankəsimioldu.Adətəgörə,xalça
kəsilibyerəsəriləndənsonraüzə-
rinəilkolaraqşirniyyattökülərmiş.
Eləbuənənəyəuyğunolaraq,xal-
çanıntoxucuxanımlarıxonçalarda

bəzədilmiş əlvan rəngli konfetləri
xalça üzərinə səpələdilər və bu
ənənədəənçoxmuzeydə“Uçan
xalça” marionet tamaşasını izlə-
məküçünnövbəgözləyənuşaq-
lardamaraqyaratdı...
Xalçakəsildikdənsonranaxış-

lı həsirin toxunması üzrə ustad
dərsi keçirildi. Bu qədim sənət
növü ilə məşğul olan sənətkar,
Astaranın Kakalos kənd sakini
RüfətRzayevmuzeyindəvətiilə
apardığı ustad dərsində naxışlı
həsirinsirlərindənsözaçdı.Bö-
yükhəvəsləözişinitəqdimedən

sənətkar həsirdən düzəldilmiş
müxtəlif çantalar, şlyapalar, ör-
tük vəsüfrələri nümayişetdirdi.
Ustadedi ki, tarixi qədimdövrə
gedibçıxanhəsirlərAzərbaycan
xalçalarının“əcdadı”sayılır.On-
lar əsrlər boyu əvəzsiz məişət
əşyası olmaqla yanaşı, həmdə
özünün nəfis, zərif naxışları ilə
bədiiəhəmiyyətkəsbedib.
Xalçaçı günü “Şuşa İli”müna-

sibətiləmuzeyinUşaqşöbəsitə-
rəfindən səhnələşdirilən “Uçan
xalça”marionet tamaşasınınnü-
mayişi ilə yekunlaşdı. Tamaşa
uşaqlararasındaAzərbaycanxal-
çasənətinintəbliğivəonlarınmil-
limədəni irsimizəsevgiruhunda
tərbiyəsiməqsədidaşıyır.Tama-
şadaNabatnənənəvəsiÖmərlə
sehrli xalça dünyasına səyahət
edərək vətənimizin müxtəlif böl-
gələrininxalçanaxışları ilə tanış
olurlar. “Uçan xalça” nağılı əsa-
sındahazırlanan ssenari, səhnə
tərtibatı, həmçininmarionet kuk-
lalarmuzeyəməkdaşlarıvəmu-
zeyinnəzdindəfəaliyyətgöstərən
Uşaq birliyinin üzvləri tərəfindən
ərsəyəgətirilib.

Lalə Azəri

Xalçaçı gününün “Düşüncələr”i
Peşə bayramı yeni xalçanın kəsimi və təqdimatlarla qeyd edildi
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MədəniyyətnaziriAnarKəri
movunrəhbərliketdiyinüma
yəndəheyətiVaşinqtondakı
HolokostMemorialMuzeyini
ziyarətedib.

Muzeylətanışlıqdansonrana
zirinABŞHolokostMemorialŞu
rasının sədriStüartEysenstatla
görüşüolub.
Söhbət zamanıAzərbaycanın

multikulturaldəyərlərindənbəhs
edənAnarKərimov əsrlər boyu
ölkəmizdə yaşayan yəhudi ic
ması haqqında məlumat verib.
Diqqətəçatdırılıbki,1918ciildə
erməni silahlı dəstələrininAzər
baycanınmüxtəlif yerlərində tö
rətdiyi soyqırımının qurbanları
arasındayəhudilərdəolub.

Nazir bildirib ki, Azərbayca
nın Quba şəhərində yaradılan
Soyqırımı Memorial Komplek

sində azərbaycanlılarla bə
rabər bu qırğınların qurbanı
olmuş yəhudilərin də xatirəsi

hər zamansayğı ilə yadedilir.
Qeydolunubki,yəhudixalqının
üzləşdiyi müsibət – Holokost
haqqında Azərbaycanda mək
təb dərsliklərində məlumatlar
yeralıb.Azərbaycanantisemi
tizmlə mübarizəyə həsr olun
muş müxtəlif səpkili tədbirlərə
evsahibliyiedir.
Görüş zamanı Holokost Me

morial Muzeyinin yəhudilərə
qarşı törədilmiş soyqırımının
gələcək nəsillərə çatdırılmasın
da mühüm rolundan bəhs olu
nub.HəmçininbusahədəQuba
Soyqırımı Memorial Kompleksi
ilə gələcək əməkdaşlığın, arxiv
materiallarının üzə çıxarılması
vətəbliğinin,məlumatmübadilə
sininvacibliyivurğulanıb.

ABŞ-ın beyin mərkəzlərinin 
nümayəndələri ilə görüş

MədəniyyətnaziriAnarKərimovunBirləşmişŞtatlarasəfəriçər
çivəsindəmayın3dəVaşinqtondaABŞınaparıcıbeyinmər
kəzlərininnümayəndələrivəelmxadimləriiləgörüşükeçirilib.
Görüşə Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda diplomatik xidmət

göstərmişsabiqsəfirləridəqatılıblar.
Anar Kərimov otuz ilə yaxın sürmüş erməni işğalı dövründə

Azərbaycanınmədəniyyətocaqlarınadəymişziyandan,dağıdıl
mıştarixivədiniabidələrdənbəhsedib.
TarixiZəfərimizdənsonraQarabağdaaparılanyenidənqurmavə

bərpaişlərihaqdaətrafıməlumatverilib,statistikgöstəricilərnəzə
rəçatdırılıb.Nazirölkəmiztərəfindənirəlisürülən“Mədəniyyətna
minəsülh”(Peace4Culture)qlobalkampaniyasındandadanışıb.
Fikirmübadiləsivə tərəfərimaraqlandıranməsələlərinmüza

kirəsi ilədavamedəngörüşüniştirakçılarıtərəfindənQarabağın
bərpasıistiqamətindəbirsıratəklifərirəlisürülüb.
GörüşdəAzərbaycanınABŞdakısəfiriXəzərİbrahimdəiştirak

edib.

Konqres Kitabxanasına öl kəm iz lə bağlı 
kitablar hədiyyə olunub

AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyətnaziriAnarKəri
movunrəhbərliketdiyinümayəndəheyətimayın1dəABŞa
səfərəgedib.

Səfərin ilk günü Anar Kərimov Vaşinqtonda yerləşən ABŞ
KonqresiKitabxanasınınYaxınŞərqşöbəsininrəhbəriCoanViks
iləgörüşüb.Nümayəndəheyətikitabxanailətanışolub.
SonraABŞKonqresiKitabxanasınınAfrikavəOrtaŞərqölkələri

bölməsininrəhbəriLanisaKiçinerləgörüşkeçirilib.Bölməyəölkə
mizin tarixi vəmədəni irsindənbəhsedənnəfis tərtibatlı kitablar
hədiyyəolunub.
NümayəndəheyətinəkitabxanadakıAzərbaycanguşəsibarədə

ətrafıməlumat verilib. Kitabxanada çalışan həmvətənimizMüj
ganNəzərovakitabkolleksiyasıvəkataloqlarlabağlıtəqdimatla
çıxışedib.Buradaölkəmizləbağlıgerçəkləşənaraşdırmalarba
rədədəinformasiyatəqdimolunub.
Genişvəmaraqlıtəqdimatlarüçünkitabxananınrəhbərliyinəvə

əməkdaşlarınatəşəkkürünübildirənnazirAnarKərimovbundan
sonradasıxəməkdaşlığındavametdiriləcəyinivurğulayıb.
GörüşlərdəAzərbaycanınABŞdakısəfiriXəzərİbrahimdəiş

tirakedib.

Mədəniyyət nazirinin birinci müavini 
yubilyar tarzəni təbrik edib

Mayın4dəMədəniyyətNa
zirliyindəgörkəmlitarzən,bu
günlərdə75yaşınıqeydedən
RamizQuliyevləgörüşkeçirilib.

Mədəniyyət nazirinin birinci
müaviniElnurƏliyevXalqartisti,
DövlətMükafatılaureatı,profes
sor, “Şöhrət” və “Şərəf” ordenli
Ramiz Quliyevi 75 illik yubileyi
münasibətilə təbrik edərək ona
möhkəm cansağlığı, yeni yara
dıcılıquğurlarıarzulayıb.
RamizQuliyevonagöstərilən

diqqət və qayğıya görə Mədə
niyyət Nazirliyinə təşəkkürünü
bildirib.

Holokost Memorial Muzeyində azərbaycanlıların 
soyqırımından söz açılıb

əvvəli səh. 1-də
Həmin gün Rəşid Behbudov

adına Mahnı Teatrında “Cən
gi”ansamblınınkonsertidəcaz
bayramına xüsusi ovqat bəxş
etdi. Xalq artisti Mircavad Cə
fərovun rəhbərliyi ilə ansambl
birbirindən maraqlı nömrələr
səsləndirdi.MusiqiçilərAzərbay
can bəstəkarlarının əsərlərini,
muğam üstündə caz kompozi
siyaları ifaetdilər.Xatırladaqki,
“Cəngi”qrupuəsasənxalqmusi
qisiiləcazınsintezinitəşkiledən
kompozisiyalarla tamaşaçıların
qarşısınaçıxır.
BeynəlxalqCazGünününsə

daları həmin gün axşam BMM
də daha bir konsertlə davam
etdi.“H3CollektivePresetens”in
ifasındaAmerikacazı,ŞərqiAv
ropa və Afrika motivli nömrələr
caz musiqisinin əsrarəngiz ça
larlarınınümayişetdirdi.Firudin
Həmidov (trumpet), Afşin Əli
zadə (piano, keyboards), Nicat
Paşazadə (basgitara), Əli Nə
sib (zərb alətləri), Nicat Məm

mədov(feyta),CamalBayramlı
(saksofon) və Nicat Məmmədli
(keyboards)özçıxışlarıiləcazın
gözəlliklərini,dərinvədüşündü
rücü məqamlarını bütünlükdə
tamaşaçılara aşılamağa çalışır
dılar.Bütün ifalar alqışlarlamü
kafatlandırıldı.
Silsilənin daha bir konsert

proqramıaprelin30daBMMdə
təqdim olundu. Konsertdə ölkə
mizin tanınmış caz ifaçıları və
kollektivləri bir araya gəldilər. 
Konsertiizləyənlərarasındamə
dəniyyətnaziriAnarKərimov,di
gərrəsmilər,mədəniyyətxadim
ləri,ziyalılarvəgənclərvaridi.
Konsertdən əvvəl Əməkdar

mədəniyyət işçisi Rahib Azəri
caz sənətininAzərbaycanda in
kişafı və konsertdə iştirak edən
kollektivlərdənsözaçdı.
Sonrasəhnətanınmışcazifa

çılarının ixtiyarına verildi. Xalq
artistləri Cəmil Əmirov, Salman
Qəmbərov, Əməkdar artist Rus
lanHüseynov,gənccazqrupları
və ifaçılar “H3Collective”,Ülviy

yəRəhimova,NərminMəmmədli,
NicatAslanov, Firudin Həmidov,
AfşinƏlizadə,ArslanNövrəslibir
birinisəhnədəəvəzetdi.
Onudabildirək ki, həmingün

XalqartistiCəmilƏmirov65 illik
yubileyinieləsəhnədəqeydetdi.
Konsert boyu maraqlı ifalar bir
birini əvəzlədikcə özünəməxsus
caztraktovkalarıAzərbaycancaz
sənətinin müasir inkişafını əks
etdirirdi. Konsertdə gənc musi
qiçi Məhəmməd Allahverdiyevin
“Qarabağşikəstəsi”adlı cazgə
zişmələriüzərindəvokalpartiya
lardamaraqlaqarşılandı.Gecə
nin möhtəşəm çıxışlarından biri
dəXalqartistiƏnvərSadıqovun
“Qaytağı” ansamblının çıxışı ol
du.ProqramƏməkdarartist, ta
nınmış zərb alətləri ifaçısı Tofiq
Cabbarovun“BakubaBand”qru
pununifalarıiləyekunlaşdı.
Beynəlxalq caz günləri çər

çivəsində “Azərbaycanda və
qonşu bölgələrdə caz: ənənə
lər,problemlərvəperspektivlər”
mövzusunda onlayn beynəlxalq

konfrans da təşkil edildi. Mə
dəniyyət Nazirliyinin İncəsənət
və qeyrimaddi mədəni irs şö
bəsinin baş məsləhətçisi Turan
Məmmədəliyevanın moderator
luğu ilə keçən konfransda Cə
surXəlilov(Tacikistan),Natəvan
Hüseynova(NiderlandAzərbay
can),MunaraKorpotayeva(Qır
ğızıstan), Veronika Tormaxova
(Ukrayna), Aybəniz Növrəsli
(Azərbaycan), Fərizə Babaye
va (Azərbaycan), LaləRzayeva
(Azərbaycan) və Turan Məm
mədəliyevaçıxışetdilər.
“Cofee&Jazz”kafedəkeçiri

lənkonfransdacazüzrəmüəllim
və tədqiqatçı, R.Qlier adına Ki
yev Bələdiyyə Akademiyasının
dosentiVeronikaTormaxovaçı
xışedərəkUkraynacazıhaqqın
daməlumatverdi.Jurnalist,caz
tədqiqatçısı Natəvan Hüseyno
va caz ifaçılığında özünütənqi
din olmaması ilə bağlı söz aç
dı. Tacikistandan olan cazmen,
Düşənbədə keçirilən etnocaz
festivalının artdirektoru Cəsur
Xəlilovfestivalənənələrindənvə
caz təhsilindən danışdı. Müasir
eston cazına kiçik ekskursiya
İrinaSvenson(Estoniya)tərəfin
dəntəqdimedildi.
Rusiyada keçirilən festival

ların xüsusiyyətləri, festivalın
uğuru və onun müvəfəqiyyət
li olması üçün əsas prinsiplər

haqqında İqor Butman Fon
dunun icraçı direktoru Roman
Xristyuk bəhs etdi. Pianoçu və
musiqi təşkilatçısı, Bişkekdə
birneçə festivalınartmeneceri
MunaraKorpotayevabusahədə
təhsil problemlərinə, tənqidlərə
diqqət ayrılmaması məsələləri
nənəzərsaldı.Ü.Hacıbəyliadı
naBakıMusiqiAkademiyasının
müəllimi, musiqişünas Aybəniz
Növrəsliölkəmizdəcaz ifaçılığı
problemlərimövzusundafikirlə
rini bölüşdü.  Konfrans iştirak
çılarının ortaq fikri bu oldu ki,
ünsiyyət,əməkdaşlıqvəmədə
niyyətlərarasıdialoqüçüngeniş
bir zəmin yaradılması məqsəd
kimiqarşıyaqoyulmalıdır.
Mayın1də“Cofee&Jazz”da

musiqişünas Fərizə Babayeva
nın təqdimatında Rafiq Baba
yev:mövzuvəvariasiyalar”adlı
seminardiskussiya gerçəkləşdi.
Vurğulandıki,ötənəsrinortala
rındaAzərbaycan caz sənətinin
yeniparlaqsəhifələriniyazanlar
sırasında Xalq artisti Rafiq Ba
bayevindəadıvar.1967ci ildə
Estoniyanın Tallinn şəhərində
keçirilənbeynəlxalqcazfestiva
lındaR.Babayevinansamblılau
reat adına layiq görülüb. Onun
“Bayatıkürd” ladında ifa etdiyi
kompozisiya xüsusi qeyd edi
lir. Həmin illərdə sənətçi ictimai
işlərlə də məşğul olur, müxtəlif

müsabiqələr, baxış və festival
lar təşkil edir. Onun yaradıcı
lıq fəaliyyəti pedaqoji işlə, gənc
instrumentalmusiqiçivəvokalçı
larlahəmişəbağlıolub.
Seminarda müasir dövrdə

R.Babayevənənələrininyaşadıl
masımövzusunda fikirmübadi
ləsiaparılıb.
Mayın 3də layihə çərçivəsin

də Beynəlxalq Muğam Mərkə
zindəRuslanAğababayevincaz
triosu çıxış edib. Konsertin də
vətliqonağıtarzən,Əməkdarar
tist Şəhriyar İmanov olub. Kon
sertdəənənəvi, etnocaz, latino
üslubunda təqdim edilən ifalar
alqışlarlaqarşılanıb.
Bakıdacazgünlərinin sonak

kordlarını “Qaya” ansamblı vur
du.Mayın4dəBMMdəgerçək
ləşənmusiqi axşamında aparıcı
Rahib Azəri böyük coşqu dolu
konsertlərəgörəMədəniyyətNa
zirliyinə, layihənin rəhbəri Turan
Məmmədəliyevaya və zallarda
anşlaqyaradantamaşaçılara tə
şəkkürünübildirdi.O,“Qaya”an
samblınıntarixivəindikifəaliyyəti
haqqındadaməlumatverdi.
Sonraansamblıngəncüzvləri

səhnəyəçıxaraqhəmretro,həm
də müasir repertuardan musiqi
nömrələri təqdim etdilər. Belə
liklə, daha bir caz bayramı xoş
təəssüratlarlatarixəqovuşdu.

Lalə

“Təsviri sənətə səyahət”
Satış-sərgidə 45 rəssam və heykəltəraşın əsərləri yer alıb

Xəbərverildiyikimi,29
30apreltarixlərində
MədəniyyətNazirliyi
və“FourSeasonsHotel

Baku”nunbirgətəşkilatçılığı
ilə“Təsvirisənətəsəyahət”
adlısatışsərgikeçirilib.

Açılışdaçıxışedənmədəniy
yət naziri Anar Kərimov satış
sərginin təsvirisənətimizvəbu
sahədə çalışan insanlar üçün
əlamətdarhadisəolduğunude
di: “İlk dəfə olaraqMədəniyyət
Nazirliyiözəlsektorucəlbedə
rəkbeləbirsərgiyarmarkatəş
kil edib. Bu işə tanınmış gənc
rəssam və heykəltəraşlar da
cəlb olunub. Pandemiya döv
ründəbusahədəçalışaninsan
larözəsərlərinilazımıncatəbliğ
edə bilmədilər. Bu tədbirlə biz
rəssamlıq sahəsində çalışan
lara satış imkanları yaradırıq.
Əminəm ki, təsviri sənətimizin
təbliğinəyönələnlayihəbundan

sonradauğurladavametdirilə
cək...”.
Anar Kərimov dedi ki, layihə

nin məqsədi yaradıcı insanlara
dəstək olmaq, onların əsərlərini

geniş ictimaiyyətə, beynəlxalq
aləmə, habelə Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən xarici diplo
matik korpuslara tanıtmaqdır.

Sərgidə 45 rəssam və heykəl
təraşınəsərləriyeralıb.Onların
arasında 2016cı ilin Aprel dö
yüşlərişəhidi,heykəltəraşSamir
Kaçayevindəəsərlərivar.

Nazironudadiqqətəçatdırdı
ki, satışsərgidən əldə olunan
vəsait rəssam və heykəltəraş
lara çatdırılacaq: “Məqsədimiz

bu sahədə çalışan insanlara
dəstəkolmaqdır.İnanırıqki,be
ləlayihələrAzərbaycandayara
dıcı sənayenin inkişafına töhfə
olacaq. Dəvətimizi qəbul edib
sərgiyə qatılan rəssamlara və
təşkilatlara təşəkkürümüzü bil
diririk”.
DahasonraAnarKərimov ta

nınmışrəssamlarAltaySadıqza
dəyə rəssamlıq sənətinə töhfə
lərinəgörəvəMəlikAğamalova
60illikyubileyimünasibətiləna
zirliyin fəxri diplomlarını təqdim
etdi, onlara yaradıcılıq uğurları
arzuladı.
Rəssamlar İttifaqının sədri,

XalqrəssamıFərhadXəlilovde
di ki, bu gün sənət bayramıdır.
Sərgidərəngkarlıq,heykəltəraş
lıq, keramika, qobelen və digər
nümunələrinsatışıhəyatakeçiri
lir.Budatəsvirivətətbiqisənətin
bütünsahələrininəhatəolunma
sıdeməkdir.
Sonra tədbir iştirakçıları sərgi

ilə tanışoldular. İlk satılanəsər
Xalq rəssamı Arif Hüseynovun
“Azərbaycannağılları”silsiləsin
dənəsərioldu.

L.Azəri

Bakı baharının caz havası
Beynəlxalq Caz Günü münasibətilə silsilə konsert və tədbirlər keçirilib

MədəniyyətnaziriAnarKəri
movvənümayəndəheyəti
mayın2dəVaşinqtonda
həmvətənimiz–tanınmış

cazifaçısı,pianoçuƏminəFiqarova
nınrəhbərliketdiyimusiqiqrupunun
konsertindəiştirakedib.

“Azərbaycanmədəniyyətigecəsi”adlı
caz konserti ölkəmizin ABŞdakı səfir
liyinin təşkilatçılığı və ABŞAzərbaycan
Ticarət Palatasının dəstəyi ilə Vaşinq
tonun tarixi binalarından olan Meridian
BeynəlxalqMərkəzində (Meridian İnter
nationalCenter)keçirilib.
Gecəyə ABŞ siyasiictimai dairələrinin,

diplomatik korpusun, beyin mərkəzlərinin
nümayəndələri,Azərbaycan icmasının üzv
lərivəyerlisənətsevərlərdəqatılıb.
Tədbiri giriş sözü ilə açanAzərbaycanın

ABŞdakı səfiri Xəzər İbrahim zəngin mə
dəniyyətəmalikölkəmizdəmusiqiyəverilən

dəyərdən,milli musiqimizin qorunub saxla
nılmasıiləyanaşı,müasirvədünyamusiqisi,
ocümlədəncazmusiqisininölkəmizdəgeniş
yayılmasındanbəhsedib.
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov dünya

cazhəftəsinətəsadüfedəntədbirkonteks
tində Azərbaycanda caz ənənələri, onun

tarixi, xüsusilə də 196070ci illərdən
başlayaraqBakınınQafqazıncazmər
kəzinə çevrilməsi, Vaqif Mustafazadə
kimiəvəzedilməzcazifaçılarınınyetiş
məsini vurğulayıb.Nazir çıxışındaQa
rabağın tarixən Azərbaycanın musiqi
mərkəziolması,birsıramötəbərmusi
qiçilərinməhzburadayetişməsinixüsu
siqeydedib.
Cazkonsertindəuzun illərdirABŞda

yaşayıb fəaliyyət göstərən Əminə Fi
qarovanın rəhbərlik etdiyi caz qrupu
Azərbaycan musiqisinin motivlərindən
ilhamlanaraqimprovizəedilmişetnocaz
janrında musiqilər ifa edib. Konsertdə

VaqifMustafazadəninəsərləriüstünlük təş
kil edib. Musiqiçilərin özünəməxsus tərzdə
ifaetdiyi “Laçın”musiqiparçası isəkonsert
iştirakçıları tərəfindən xüsusilə bəyənilib və
alqışlarlamüşayiətolunub.
Konsertdən sonra qonaqlaraAzərbaycan

mətbəxininləziztəamlarıtəqdimedilib.

Vaşinqtonda Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi 
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Azərbaycanxalqınınümummilli
lideriHeydərƏliyevinanadanol
masının99cuildönümübölgələr
dəkimədəniyyətmüəssisələrində

müxtəliftədbirlərləqeydedilir.

İsmayıllıRMİİsmayıllırayonHeydərƏliyev
Mərkəzi,TəhsilşöbəsivəGənclərvə idman
idarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “HeydərƏli
yev:ŞuşasızQarabağ,QarabağsızAzərbay
canyoxdur”mövzusunda inşayazımüsabi
qəsi keçirilib. İsmayıllı şəhər məktəblilərinin
iştiraketdiyimüsabiqəninqalibləriGənclərvə
idmanidarəsitərəfindəntəltifediləcəklər.

***
SabirabadRMİninəhatəetdiyiŞirvanŞə

hər TarixDiyarşünaslıq Muzeyində “Müstə
qilAzərbaycanHeydərƏliyevinşahəsəridir”
adlıelmipraktikkonfranskeçirilib.Konfrans
daümummilli liderəhəsrolunmuş“Heydər
namə” şeiri əsasındahazırlanmış videofilm
nümayişetdirilib.

ŞirvanşəhərUşaqmusiqiməktəbivəŞir
vanŞəhərİcraHakimiyyətininbirgətəşkilat
çılığıiləuluöndərinanadanolmasının99cu
ildönümüiləbağlıtədbirkeçirilib.

***
Masallı RMİ Masallı TarixDiyarşünaslıq

MuzeyivəYeniAzərbaycanPartiyası(YAP)
Masallı rayon təşkilatınınbirgə təşkilatçılığı
ilə “HeydərƏliyev –Azərbaycanın xilaska
rı”mövzusundatədbirkeçirilib.Məktəblilərin
ifasındaHeydərƏliyevəhəsredilmişşeirlər
səsləndirilib.

***

Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi
(RMİ)Ağcabədi rayon Heydər Əliyev Mər
kəzində“BiroğulgöstərinHeydərəbənzər”
adlısərgitəşkiledilib.Mayın12dəkdavam
edəcək sərgidə ümummilli liderin həyat və
fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən
kitabvəjurnallardanibarət100dəknümunə
təqdimolunur.

***
Biləsuvar RMİnin tabeliyindəki  Salyan

rayonHeydərƏliyevMərkəzindəümummilli
liderinanadanolmasınınildönümüiləəlaqə
dar“açıqqapı”günləritəşkiledilib.

***

Ağdaş RMİ Ağdaş rayon Heydər Əliyev
Mərkəzindəkeçiriləntədbirdə“Böyükömrün
anları”sənədlifilminümayişetdirilib.Mərkə
zinəməkdaşlarınıntəqdimatındakompozisi
yatəqdimolunub.

***
KürdəmirRMİnintəşkilatçılığıiləİmişlira

yon Heydər Əliyev Mərkəzində ümummilli
liderinanadanolmasının99cu ildönümünə
həsr olunmuş regional “İstedad” baxışmü
sabiqəsininyekunmərhələsikeçirilib.Müsa
biqədəKürdəmir,İmişli,Beyləqan,Füzulivə
Xocavənd rayonlarındanbədii qiraət,musi
qi,rəsmnominasiyalarıüzrə829yaşarası
uşaqvəgəncləriştirakediblər.

Zəfər salnaməsi yazan qəhrəmanlar
GəncəRMİGəncəşəhərMərkəziKitabxanasınınoxuzalın
daVətənmüharibəsininşəhidbaşleytenantıElgünXıdırovun
xatirəsinəhəsrolunan“Zəfərsalnaməsininqəhrəmanları–
şəhidlər”adlıanımmərasimikeçirilib.Tədbirdəçıxışedənlər
ElgünXıdırovunvətənpərvərliyindən,döyüşlərdəgöstərdiyi
qəhrəmanlıqdansözaçıblar.

Xaçmaz RMİnin
rəisi Vüsal Hüseynov
Vətənmüharibəsi şə
hidi Vahid Baxşiyevin
ailəsiniziyarətedib.
Bərdə RMİ Bər

də rayon MKSnin 2
nömrəlişəhərkitabxa
na filialının əməkdaş
ları Vətənmüharibəsi
şəhidi Asif Abışovun
ailəsinəbaşçəkiblər.

ŞəkiRMİZaqatalarayonHeydərƏliyevMərkəzindəgənchəvəs
kar rəssamRəşadŞabanovunportret janrındayaratdığıəsərlər
dənibarətsərgiaçılıb.Sərgidəərazibütövlüyümüzuğrundacan
larındankeçənzaqatalalı40şəhidinportretlərinümayişetdirilib.

Sumqayıt RMİnin
Qubadlı rayon nüma
yəndəliyi tərəfindən
Vətən müharibəsi
şəhidi Məhəmmədə
li Həsənzadəyə həsr
olunan tədbir keçiri
lib. Tədbirdə şəhidin
həyat yolu haqqında
məlumat verildikdən
sonramədəniyyətev
lərindəkidərnəküzv

lərininifasındaşeirlərsöylənilib,kompozisiyanümayişolunub.

Gəncədə Əhməd Cavadın 130 illiyi qeyd olunub
Mayın5dəMədəniyyətNazirliyivəGəncəŞəhərİcraHakimiy
yətinindəstəyi,GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsinin(RMİ)
təşəbbüsüvəF.ƏmirovadınaGəncəDövlətFilarmoniyasının
təşkilatçılığıiləAzərbaycanədəbiyyatınıngörkəmlinümayən
dəsi,istiqlalşairiƏhmədCavadın(18921937)130illiyinəhəsr
olunmuştədbirkeçirilib.

Yubiley tədbirində şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi
Bayramov,TürkiyəninGəncədəkibaşkonsuluZekiÖztürk,digər
rəsmilər,mədəniyyət,elm,təhsilxadimləri,ƏhmədCavadnəsli
nintəmsilçiləri,ictimaiyyətnümayəndələriiştirakediblər.
TədbirsözləriƏhmədCavada,musiqisidahiÜzeyirHacıbəyli

yəməxsusolanAzərbaycanDövlətHimnininsəslənməsiiləbaş
layıb.
GəncəRMİninrəisiVasifCənnətovçıxışedərəkƏhmədCava

dın130illiyininqeydedilməsihaqqındaAzərbaycanRespublikası
Prezidentininsərəncamınıdiqqətəçatdırıb.
Əhməd Cavadın nəvəsi SüleymanAxundzadə, nəticəsi Cavad

Axundzadə, kötücəsi Nərgiz Əhməd qızı, “Cavad xan” Tarix Mə
dəniyyətFondununbirincivitseprezidentiMüzadilHəsənovistiqlal
şairininhəyatı,yaradıcılığıvəictimaisiyasifəaliyyətindəndanışıblar.
YubileytədbiriGəncəDövlətFilarmoniyası“Xəmsə”estradaan

samblının (bədii rəhbərŞəhriyarTağıyev)musiqi proqramı iləda
vamedib.Filarmoniyanınsolisti,ƏməkdarmədəniyyətişçisiMehpa
rəCəfərovaƏhmədCavadınsözlərinəyazılmış“Çırpınırdın,Qara
dəniz”mahnısını, solistlər İlhamVəlioğlu “Gəncədən gəlirəm”,Əli
Məmmədov“Şükriyyə”,PərvanəRzayeva“Gəncəmhey”,Rüstəm
Cəfərov“CanAzərbaycan”mahnılarınıifaediblər.Proqramdaşəhər
Uşaqincəsənətməktəbinin“Xəmsə”nağaraçalanlaransamblı(bədii
rəhbərSöhrabİbrahimov),filarmoniyanın“Göygöl”DövlətMahnıvə
RəqsAnsamblı(baletmeysterSənanCavadov)daçıxışedib.

Masallıda “Art Zone” rəngkarlıq 
simpoziumunun sərgisi 

MasallıRMİMasallıDövlətRəsmQalereyasında5ci“ArtZo
ne”simpoziumuiştirakçılarınınsərgisikeçirilib.

“Art Zone” simpoziumu Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin
sədriQənirəPaşayevanıntəşəbbüsüvədəstəyi,“Nəfəs–insanlı
ğadəstək”,“Avrasiyabeynəlxalqaraşdırmalarinstitutu”,“Regional
hüquqi və iqtisadimaarifəndirmə” ictimai birliklərinin təşkilatçılı
ğıiləgerçəkləşib.Layihəninməqsədiölkəmizinmədənihəyatına
fərqli baxış və yeniliklər gətirmək, fırça ustalarını tanıtmaq, rəs
samlıqənənələriningəncnəsillərəötürülməsinətöhfəverməkdir.
Simpoziumunsərgisimayın20dəkdavamedəcək.

“Azərbaycan doğma diyarımdır”
İsmayıllıRMİnintəşkilatçılığıilə“Azərbaycandoğmadiyarım
dır”adlıtədbirkeçirilib.Azsaylıxalqlarınmədəniyyətvəincə
sənətinintanıdılmasıvətəbliğedilməsiməqsədiləkeçirilən
tədbirdəRMİninrəisiElçinNəcəfov,idarəvəmüəssisələrin
əməkdaşlarıiştirakediblər.

Tədbirdə bildirilib
ki, Azərbaycan müx
təlif sivilizasiyaların
qovuşduğu, azsaylı
xalqların sülh, əmin
amanlıq və dostluq
şəraitindəyaşadığıbir
məkandır.Buradaəsr
lər boyuazsaylı xalq
larvəetnikqruplaröz
adətənənələrini, dil
lərini, dini baxışlarını,

özünəməxsushəyattərzləriniqoruyubsaxlayıblar.
Tədbirdə müxtəlif etnik qruplara məxsus mətbəx nümunələri

sərgilənib,“Lahıc”,“Hapıt”,“Ləzgi”,“İvanovka”folklorkollektivləri
özdillərindəmahnılarifaediblər.

Əbədiyaşar lider, müdrik şəxsiyyət

Bölgələrdə “Şuşa İli” tədbirləri

Xəbərverdiyimizkimi,Kürdəmir
RMİ“Şuşaİli”münasibətilə“Ana
dırarzularahərzamanQarabağ”
adlıregionalxormüsabiqəsitəşkil

edib.Ümumilikdə14məktəbiniştirak
etdiyimüsabiqəninyekunkonsertiXo
cavəndrayonUşaqmusiqiməktəbində
keçirilib.AzərbaycanDövlətXorKapel
lasınınbədiirəhbərivədirijoru,Xalqar
tistiGülbacıİmanovanınrəhbərliketdiyi
münsiflərheyətikollektivlərinməharətini
qiymətləndirib.QaliblərRMİtərəfindən
mükafatlandırılıb.

***
AğstafaRMİQazaxRayonHeydərƏliyev

Mərkəzi və rayon İcraHakimiyyətinin birgə
təşkilatçılığı iləaprelin22dəŞuşaşəhərin
də reallaşan Dünya Azərbaycanlılarının V
Qurultayı iləəlaqədar“Hərbirazərbaycanlı
üçüninamvəümidgünü–ZəfərQurultayı”
başlıqlıtədbirkeçirilib.TədbirdəŞuşaşəhə
rinə3Dqrafiktəsvirlivirtualsəyahət forma
tındafilmnümayişolunub.

TovuzDövlətRəsmQalereyasıtərəfindən
“Şuşamədəniyyət paytaxtımızdır” adlı dər
nəküzvlərininəl işlərindənibarətrəsmsər
gisitəşkiledilib.

***

SabirabadRMİtərəfindənkeçirilən“Mədə
niyyət beşiyi –Şuşa” adlı regional yaradıcı
lıq müsabiqəsinə yekun vurulub. Sabirabad
rayonMədəniyyətMərkəzindəkeçirilənfinal
turundaümumilikdə52nəfəriştirakedib.Mü
sabiqənin qalibləri Sabirabad RMİnin fəxri
fərmanıvəmükafatlarlatəltifedilib.Sabirabad
RMİninrəisiFəridQurbanzadəçıxışedərək
iştirakçıvəqaliblərəyeniuğurlararzulayıb.
Regional idarənin əhatə etdiyi Hacıqabul

rayonMeynimankəndFolklorevində“Şuşa
İli”çərçivəsindəkeçiriləntədbirdəkəndtam
ortaməktəbişagirdlərininifasındavətənpər
vərlik ruhunda hazırlanan proqram təqdim
olunub.

***

ŞəkiRMİŞəki şəhərMərkəziKitabxana
sında“Şuşanınədəbimühiti”adlıtədbirkeçi
rilib.Çıxışlardaqalaşəhərinədəbimühitinin
zənginliyindəndanışılıb.
Zaqatala rayonMKSninKəpənəkçikənd

kitabxanasındakeçirilən“Şuşa–musiqibe
şiyimiz”adlıtədbirdəkitabxananınfəaloxu
cuları mədəniyyət paytaxtımıza həsr olun
muşşeirlərsəsləndiriblər.

***
BərdəRMİBərdərayonMKSninHüseyn

bəyli kənd kitabxana filialı “Şuşanın tarixi
şəxsiyyətləri”adlısərgitəşkiledib.

***
GəncəRMİGəncəşəhərF.Əmirovadına1

nömrəliUşaqmusiqiməktəbində“ŞuşaQara
bağındöyünənürəyidir”adlıkonsertkeçirilib.
Məktəbinxalqçalğıalətlərişöbəsininmüəllim
vəşagirdlərininifasında(bədiirəhbərlərGül
şənMəmmədovavəFərhadAğayev)Üzeyir
Hacıbəylinin“Cəngi”əsəritəqdimolunub.

4 qəsəbə və 17 kənd
Azad edilmiş ərazilərdə yaşayış məntəqələri layihələndirilir

İşğaldanazadedilmişLaçın,Qubadlı,Zəngilan,Ağdam,Füzuli,
Xocavənd,KəlbəcərvəCəbrayılrayonlarıüzrə21yaşayışmən
təqəsininlayihələndirilməsiişləriüçünkeçiriləntenderəyekun
vurulub.DövlətSatınalmalarıelektronportalındayeralanməlu
matagörə,tenderinümumiməbləği11milyonmanatdır.

LaçınrayonununQorçuqəsə
bəsi (420minmanat) və Şəlvə
(297242manat),Güləbird(295
minmanat) kəndlərinin,Ağdam
rayonununXıdırlı (470minma
nat),Kəngərli (325minmanat),
Sarıcalı (290minmanat), Cəb
rayılrayonununŞükürbəyli(378

424 manat), Horovlu (387 370
manat)kəndlərininvəXudafərin
qəsəbəsinin(185minmanat)la
yihələndirilməsinəbaşlanılıb.
Tenderdə həmçinin Qubad

lı rayonu üzrə Zilanlı (335 min
manat),Xanlıq(380minmanat),
Mahruzlu kəndlərinin (360 min

manat), Zəngilanın Məmməd
bəyli (339 999 manat), Cahan
girbəyli (330 min manat), Şuşa
rayonununDaşaltıkəndyaşayış
məntəqəsinin (250 min manat)
layihələndirilməsi nəzərdə tutu
lub.
Kəlbəcərin Zar (365 800ma

nat), Zallar (310 min manat),
Yanşaq(270minmanat)kəndlə
ri, Füzuli rayonunun Pirəhmədli
(460minmanat)vəDədəlikənd
ləri(490minmanat)busiyahıya
daxildir.

Layihələndirməüzrəənböyük
məbləğ Xocavənd rayonunun
HadrutvəTuğqəsəbələrininvə
ətrafkəndlərinbərpasıiləbağlı
dır. Bu tenderlər üzrə qaliblərlə
2,242milyonvə2,1milyonma
nat həcmindəmüqavilə imzala
nıb.
Qeydedək ki, tenderlərin qa

libləri “Azərdövlətlayihə” Dövlət
Baş Layihə İnstitutu, “Azərme
marlayihə” Dövlət Baş Layihə
İnstitutu, “Qala Group” MMC,
“FeniksAA”MMC,“BureauMü
hit”MMC,Türkiyənin “REMMi
marlıkDekorasyonRestorasyon
ProjeveTaahhütHizmetleri”şir
kətininAzərbaycandakı filialı və
BİMDQSCseçilib.

MEMİM Zaqatalada maarifləndirici tədbirlər keçirib

MədəniyyətNazir
liyiMədəniyyət
üzrəElmiMetodik
vəİxtisasartırma

Mərkəzinin(MEMİM)və
ŞəkiRegionalMədəniy
yətİdarəsinin(RMİ)birgə
təşkilatçılığıiləZaqatala
şəhərində“Şuşaİli”çərçi
vəsindəmüxtəlifməzmun
lumaarifləndiricitədbirlər
keçirilib.

Gənc mədəniyyət işçilərinə motivasiya
təlimi iləbaşlayan tədbirdəuğurunsirlərinə
dair fikirmübadiləsi aparılıb. Uğur hekayə
sinibölüşəntəlimçilərəldəolunannailiyyət
lərinməqsədyönlüfəaliyyətəbağlıolduğunu
diqqətəçatdırıblar.
“Mədəniyyət sahəsində liderlik” mövzu

sundadebatdagəncmədəniyyət işçiləri öz
fəaliyyətlərində rastlaşdıqları çətinliklərin
həlliyollarıbarədəfikirlərinibölüşüblər.
Silsilə tədbirlərçərçivəsindəZaqatalaTa

rixMədəniyyətQoruğundagəncmədəniyyət
işçiləriarasında“Cıdırdüzü”adlıintellektual
yarışmadatəşkilolunub.Bilikyarışmasında
Balakən, Qax, Oğuz, Şəki və Zaqatala ra

yonlarınınmədəniyyətmüəssisələriningənc
əməkdaşları iştirak ediblər. Qalib Şəki ko
mandasıolub.
Bədii hissədə ölkəmizdəkimultikulturaliz

min nümunəsi olan bölgənin müxtəlif xalq
larının rəqslərivəmahnıları təqdimolunub,
şeirlərsəslənib,yerlirəssamınsərgisinəba
xışkeçirilib.
TədbirinyekunundaMEMİMindirektoru

SəadətXələfbəylivəŞəkiRMİninrəisivə
zifələrini müvəqqəti icra edən Tərlan Nə
sibov iştirakçılaragələcək fəaliyyətlərində
uğurlararzulayıbvəbutiplitədbirlərinmə
dəniyyət sahəsinə verə biləcəyi töhfələri
vurğulayıblar.

Aşıq Sənəti 
Dövlət Muzeyində görüş

AğstafaRMİvəTovuzRayonİcra
HakimiyyətinintəşkilatçılığıiləAzər
baycanAşıqSənətiDövlətMuzeyində
regionunsazsözadamlarıiləgörüş
keçirilib.

İcrabaşçısıMəmmədMəmmədovçıxı
şındaaşıqsənətininAzərbaycanxalqının
tükənməz millimənəvi sərvətlərindən ol
duğunubildirib,bugünölkəmizdəbusə
nətədövləttərəfindəngöstəriləndiqqətvə
qayğıdandanışıb.
Ağstafa RMİnin rəisi Nurəddin Meh

diyev regionda aşıq sənətinin inkişafı və
təbliğiüçünaşıqlarınbuocaqdamütəma
di görüşməsinin, gənclər arasında aşıq
sənətinə marağın daha da artırılmasının
vacibliyinibildirib.İdarərəisihəmçininbu
istiqamətdəmütəmadiolaraqaşıqfestival
müsabiqələrinin keçirilməsinin də faydalı
olacağını deyib.O,may ayındaTovuzda
böyükbirsazsözşöləninintəşkiledilmə
sininplanlaşdırıldığınıbildirib.
Görüşdə mövzu ətrafında müzakirələr

aparılıb,təklifərsəsləndirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli
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Bu boy da dün ya da, 
bu uc suz-bu caq sız 
ən gin lik də in san lar 
tək dir. Əs lin də, hər 

yer, hər yön in sa na çıx sa 
da, ye nə də ha mı tək dir. 
San ki bü tün lük də Yer 
üzün də bir tək in san var 
və onun da ət ra fı tən-
ha lıq la çə pər lə nib. Özü 
də in san la rın məh kum 
et di yi, rə va gör dü yü tən-
ha lıq la...

Təxminən bir saat ərzində əzab
çəkən Müamiləçinin (Sələmçinin),
əslində,öziçindəçoxdanölən,özü
nühələillərəvvələnucayerdənyerə
çırpıbdidikdidikolaninsanınsonun
cuümidinə şahidlik idi buoyun.O,
nədedi?Heçnə,sadəcəinsankimi,
hiss edərək yaşayın, sevin, sevilin
və birbirinizə zamanında sevginizi
etirafedin.Ənazıonunkimi5dəqi
qəgecikməyinəzabınıdaşımayın...
Ötən həftə Azərbaycan Dövlət

AkademikMusiqiliTeatrındaböyük
rus yazıçısı Fyodor Dostoyevski
nin“Utancaqqız” fantastikpovesti
əsasında hazırlanan eyniadlı mo
notamaşanıizlədim.
Xalq artisti, Prezident təqaüd

çüsüCənnət Səlimovanın quruluş
verdiyi tamaşanın ideya müəllifi
Əməkdar incəsənət xadimi Əliqis
mətLalayevdir.
Əsərin tərcüməçisi və tamaşada

yeganə qəhrəmanın ifaçısı Əmək
dar artist, “Qızıl Dərviş” və “Zirvə”
mükafatları laureatı Şövqi Hüsey
nov, səhnə və geyimüzrə tərtibat
çısı Qabil Gözəlovdur. Tamaşanın
musiqisindəAlfredŞnitkenin“Uçuş”
simfonikəsərindənistifadəolunub.
İnsanduyğularınınfərqlitəlatüm

lərdəkivəziyyətinisadəvətəbiide
tallarla nümayiş etdirən tamaşada
zamanınqəddarqanunlarındantö
rəyənmüxtəlifhadisələrbütünçıl
paqlığıiləgöstərilir.
Tamaşa boyu qəhrəman qarışıq

hamınıbirsualdüşündürür:“Oqadın
axıniyəöldü?...”Buağırsualətrafın
dahissləritüstübacasındaboğulan
adamkimiçırpınanSələmçi(müəllif)
vəonunruhunu,əzabdolubəraətvə
müqavimətinibizəustalıqlaçatdıran
aktyor(oyunçu)tamaşaçınıdaözü
nə qatıb bu sadə mətləbə dolan
baclı yozum ilə izah verdi: gecdir.

Özü də bu gecikmə Utancaq qız
vəSələmçininfaciəsiyox,ümumi
likdəhərzamanbirbirinəgecikən
adamlarınağrısıdır.
“Utancaq qız” müəllifin həcm eti

barilə kiçik olmasına rəğmən daim
maraqlaoxunanəsərlərindəndir.Də
fələrlə ekranlaşdırılan nümunə teatr
səhnələrindədəkifayətqədəryozum
görüb.Bizburadaməzlum,yetim,az
yaşlıbirqızınacınacaqlıhəyatheka
yəsinidinləyib(əslindəhəmdəgörüb)
müdaxiləedəbilməməyinəzabınıya
şayırıq.LapSələmçininözükimi.
Valideynlərinierkənitirənbuqız

cığazınhəyatdatutunabiləcəyiye
ganədoğmalarıxalalarıdırki,onlar
dazavallınıincidir,həttapulmüqa
bilində özündən çoxçox yaşlı dul
bir kişiyə satmağı düşünürlər. Bu
məqamda Sələmçi bir qəhrəman
kimipeydaolurvəəvvəllərdəonun
müştərisiolanqızcığazaelçidüşür,
beləcə, birbirindən başqa seçimi,
çarəsiolmayancütlükevlənirlər.
Diqqət etsəniz, insanların, insanlı

ğınimtinaetdiyikeçmişhərbçiSələm
çidəbədbəxtdirvəqızcığazdançox
onunözününxilasaehtiyacıvar.Xə
sis,ömrüpulkisəsi iləmüştərilərinin
əlləri arasındakıalverdəkeçənada
mın işıqlıarzularıdavar: lazımolan
puluyığıbinsanlardanuzaqyerə–bir
sahil qəsəbəsinə köçüb, oğuluşağa
qarışmaq,qayğısızyaşlanmaq.
Ammabütünbunlararəğmənon

lar xoşbəxt ola bilmirlər. Qız xilas
karına nifrət edir və sonda özünü
pəncərədənataraqbütün yarımçıq
duyğularınınüzərindənxəttçəkmə
yibacarır.Beləcəyenidənnatamam
hisslərin içində qıvrılan Sələmçini
əbədipeşmanlıqilətəkqoyur.
Tamaşa bəyaz geyimli, dalğın

saçlıqızıniripəncərədəntullanması
ilə (eyniadlı filmdən kadr) başlayır.

Səhnənin ortasındakı tabutun
qarşısında dayanan kişi çox
çaşqın,kədərlivəhəmdəqəzə
lidir.Buqarışıqhissləriniçərisin
də özünə və tamaşaçısına ən
çoxhissetdirdiyipeşmanlığıdır.
O, bütün hekayəti danışır

vəbuzamangözyaşları,ağ
rı, etiraf, bəraət, məsumiyyət
kimi tamamilə təzadlı duyğu
larıniçindəqıvrılır.Özününvə
qurbanınınhəyatınınəfəsikə
siləkəsilənəqledir.Maraqlıdır
ki,rəvayətçiözadınıçəkmir.

Hekayə ümumilikdə Dostoyevs
kinindespotərvəsınmışarvad,bu
nümunədə cəllad və qurban haq
qında fikirlərinin növbəti mərhələ
si də sayıla bilər. Bununla müəllif
həmdədövrünreallıqlarınıgöstər
məkistəyir:insanlaryaşamaqüçün
təkcəbədənləriniyox,həmdəduy
ğularınısatırlar.Sonda isəheçnə
qazanmırlar.Əksinə,ümidlərinidə
itirib,tamamiləmüfisləşirlər.
Dostoyevskininbuağırdilemma

sının öhdəsindən ustalıqla gələn
rejissor tamaşaçını əsas etibarilə
müşahidəçi qismində saxlayır. Ta
özləri prosesə “qoşulanadək”. Bə
li,yalnızbutəmasdansonraonun
eksperimenti başlayır: özmonolo
qunu,sadəcə,özünəde.
Əlavəefektvətəsirlər(işıq,mu

siqi, tərtibat) haqqında demək olar
ki,düşünməyən,bütüngücünücan
lıdekorasiyasına(aktyoruna)verən
rejissornə istədiyini yaxşıbilir.Elə
aktyorda.Oynamır,oyunaoprizma
dan baxmır. Sələmçinin əzablarını
Utancaq qızın gözlərində gördüyü
kimi“göstərir”,sonraisəduyğularını
sələmə qurban verən qəhrəmanın
məşəqqətini“hərraca”çıxarır.İnsa
fən,yaxşıqiymətədə“satır”.
“Məni rədd etdiniz, ey insanlar,

yəninifrətlə,susqunluqlaqovdunuz
və bütün həyatım boyu bu təhqiri
hiss etdim. Buna görə də özümü
sizdən qoruyacaq divar qurdum.
Ammayenədəonuuçurdunuz”de
yərkənsankitamaşaçısınıvargü
cüiləsilkələyir,yaddaşınıtəzələyir.
Dostoyevskininbütünəsərlərində

fərqlivəziyyətlərdəverdiyi“Xeyirilə
şər arasındakı sərhəd haradadır”
sualına cavab axtarılan tamaşada
ustagedişləvəçoxsakitcə“Fərdin
vəbütüncəmiyyətinqəlbində”cava
bıverilir...

Həmidə Nizamiqızı

Ü
ze yir Ha cı bəy li ya ra dı cı lı ğı nın şah əsə ri – “Ko roğ lu” ope ra-
sı nın ilk ta ma şa sı nın 85 il li yi ta mam ol du. Bu mü na si bət lə 
ap re lin 29-da Üze yir Ha cı bəy li nin Ev-Mu ze yin də əla mət dar 
yu bi le yə həsr olun muş təd bir ke çi ril di.  “Şu şa İli” çər çi və-

sin də təş kil edi lən təd bir də mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri, 
zi ya lı lar iş ti rak edir di.

Üzeyir Hacıbəylinin EvMu
zeyinin direktoru, Xalq artisti
Sərdar Fərəcov tədbiri açaraq
30 aprel 1937ci ildə prem
yerası olan “Koroğlu” opera
sı haqda geniş məlumat verdi.
Diqqətə çatdırdı ki, dahi bəstə
kar “Koroğlu” operasını ərsəyə
gətirməzdən əvvəl bu mövzu
ətrafında 20 il düşünüb. Xalq
musiqisinin əsaslarını, köklərini
böyüksəbirvətəmkinləöyrənib.
Opera yazmaq sənətinin hər

bir cəhətini ətrafı öyrəndikdən
sonra1932ci ildəcəsarətlə işə
başlayıb.Bəstəkar,digəropera
larındaolduğukimi,“Koroğlu”da
da ariya, duet və s. opera ele
mentlərini uğurla realizə edib,
onları Azərbaycan muğamları
üzərindəqurub.Əsərmilliopera
sənətimizinəndəyərlinümunəsi
kimiyarandığıgündənAzərbay
canDövlətAkademikOperavə
BaletTeatrınınrepertuarındaöz
layiqliyerinitutur.

SərdarFərəcovqeydetdiki,bu
opera Üzeyir Hacıbəylinin həm
Azərbaycan bəstəkarlıq məktə
binə, həm də dünyamusiqisinə
ən qiymətli bir töhfəsidir. Dahi
bəstəkarın arzusu dünyanın ən
böyükoperalarısırasındayertu
tabilənbiroperayaratmaqolub.
“Koroğlu”operasınıyazmaqlabu
arzusunaçatıb.Operanınprem
yerasındatamaşaçıqismindəiş
tirakedən19yaşlıbəstəkarQara
Qarayevöztəəssüratınıbölüşər
kəndeyib: “Bu, təkcəbiropera
nın təntənəsi deyildi, böyük bir
millətinbirmöhtəşəmsənətəsə
rinəolansevgisivəsevinciidi...”.
Ankara Qazi Universitetinin

professoru, Xalq artisti Əfatun
Nemətzadə “Koroğlu” operası

nın möhtəşəmliyi və onun dün
ya miqyasında böyük maraqla
qarşılanmasındandanışdı.Qeyd
etdi ki, Üzeyir Hacıbəylinin şah
əsəri Azərbaycanın hüdudların
danuzaqlarda–Türkiyə,Qaza
xıstan,Qırğızıstan,Tatarıstanvə
Başqırdıstandadaböyükuğurla
nümayiş olunub, operasevərlər
tərəfindənalqışlarlaqarşılanıb.
ÜzeyirHacıbəylininbənzərsiz

yaradıcılığı iləmusiqimədəniy
yətimizdə dərin iz qoyduğunu
vurğulayan şairə Zərəngiz Də

mirçiQayalı“Koroğlu”uvertüra
sınahəsretdiyişeirinioxudu.
Bülbülün EvMuzeyinin direk

toruFərqanəCabbarovaçıxışın
daÜzeyirHacıbəylinin “Koroğlu”
operasınınmusiqimaterialınagə
tirdiyiyenilikləriyadasaldı.Bəstə
karınsimfonikorkestrətar,qaval,
qarazurnakimimillimusiqialətlə
rini,eynizamandaoperanınmu
siqi materialına çoxsəsliliyi daxil
etdiyinidedi.Onudaqeydetdiki,
Moskvada keçirilən Azərbaycan
mədəniyyəti (1938) dekadasın

da oynanılan “Koroğlu” operası
dövrün görkəmli sənətkarları tə
rəfindənçoxbəyənilib.Rusqrafiki
M.Aleksiç məşhur rəssam İ.Re
pinin “Burlaklar Volqada” əsərini
təqlid etməklə çəkdiyi “Operanın
yolu” şarjındaÜzeyir bəyi əlində
saztutmuşhaldasovetbəstəkar
larınınöncərgəsindətəsviredib...
Çıxışlardansonrabədiihissə

yəkeçildi.Dahibəstəkarınəsər
lərindənibarətmusiqinömrələri
təqdimedildi.

Savalan Fərəcov

Üzeyir Hacıbəylinin şah əsəri
“Koroğlu”nun 85 illiyi qeyd edildi

Mə də niy yət Na zir li yi 
tə rə fin dən bu ilin 
mart ayın dan hə-
ya ta ke çi ri lən “Ye ni 

ad lar” la yi hə si da vam edir.

Layihə üzrə növbəti musiqi
axşamı aprelin 29da M.Maqo
mayevadınaAzərbaycanDövlət
AkademikFilarmoniyasındager
çəkləşdi.Gəncpianoçular–res
publikavəbeynəlxalqmüsabiqə
lər laureatları Rüstəm Zeynalov
və Ceyhun Əzizovun iştirakı ilə
konsertproqramıtəqdimolundu.
Musiqiaxşamınıntamaşaçıları

arasındaPrezidentAdministrasi
yasıHumanitarsiyasət,diaspor,
multikulturalizm və dini məsələ
lərşöbəsininmüdiriFərəhƏliye
va,təhsilnaziriEminƏmrullayev,
mədəniyyətxadimlərivardı.
Gənc pianoçuları Ü.Hacıbəyli

adınaAzərbaycanDövlətSimfo
nikOrkestri (dirijorOrxanHəşi
mov)müşayiətedirdi.

Proqramda L.V.Bethovenin
fortepiano və orkestr üçün 4
nömrəli konserti və S.Raxmani
novunfortepianovəorkestrüçün
“Paqanini mövzusunda rapso
diya”sı ifa olundu. Orkestrin və
gənc musiqiçilərin ahəngdar çı
xışına tamaşaçılarguralqışlarla
cavabverdi.

***

“Yeniadlar”ınbudəfəkiiştirak
çılarınıyaxındantanıyaq.
Rüstəm Zeynalov 1995ci il

də Bakıda anadan olub. Bül
bül adına Orta İxtisas Musiqi
Məktəbində təhsil alıb.2018ci
ildə SanktPeterburq Dövlət
Konservatoriyasını bitirib. Da
ha sonra P.İ.Çaykovski adına
Moskva Dövlət Konservatori

yasında magistr təhsili alıb və
2020ci ildə bu təhsil ocağını
uğurlabaşavurub.2008ciildə
Rüstəm Zeynalov Prezidentin
xüsusi aylıq təqaüdünə layiq
görülüb, adı gənc istedadların
“Qızıl kitabı”nayazılıb.2018ci
ildəGənclərvəİdmanNazirliyi
nin “Gənclərmükafatı” ilə təltif
edilib.

GəncpianoçularınF.Şopenadı
na IX Beynəlxalq müsabiqəsinin
qalibi olan R.Zeynalov Avropa
Pianoçu Müəllimlər Assosiasiya
sı (EPTA) tərəfindənXorvatiyada
təşkil edilən VIII Beynəlxalq mü
sabiqədəIyerinqalibiolubvəüç
xüsusimükafatalayiqgörülüb.O,
2019cu ildə Romada keçirilən
IX Beynəlxalq “Young Academy
Award”pianoyarışmasındabirin
cilikəldəedib.HəmçininAlmaniya
da“Youngeuroclassic”,Fransada
“Piano Pic”, İtaliyada “Pontino”,
MDBnin Qazaxıstanda keçirilən
“DelfiOyunları”vəölkəmizdətəş
kilolunanənənəviM.Rostropoviç
vəÜ.Hacıbəylibeynəlxalqmusiqi
festivallarınıniştirakçısıolub.
Ceyhun Əzizov 1999cu ildə

Salyanşəhərindəanadanolub.
O da Bülbül adınaOrta İxtisas
Musiqi Məktəbinin məzunudur.

2020ci ildə Ü.Hacıbəyli adına
BakıMusiqiAkademiyasınıbiti
ribAzərbaycanDövlətMədəniy
yətvə İncəsənətUniversitetinin
magistrpilləsinədaxilolub.
2008ciildəBülbüladınaOrta

İxtisasMusiqiMəktəbindəkeçi
rilənümummilliliderHeydərƏli
yevinanadanolmasının85illiyi
nəhəsrolunmuşgəncifaçıların
IRespublikamüsabiqəsindəIII,
2013cü ildə Rusiyanın Pyati
qorskşəhərindəV.Safonovadı
na X Beynəlxalq müsabiqədə
II, 2018ci ildə isəGürcüstanın
Tbilisi şəhərində Vaja Çacava
adınamüsabiqədə II yerə layiq
görülüb.2018ci ildəFransanın
Annemas şəhərində keçirilən
AdiləƏliyevaadınapianoçuların
XIIBeynəlxalqmüsabiqəsindəI
yerinqalibiolub.
Bildirəkki,“Yeniadlar”layihə

siüzrəkonsertproqramları iyul
ayınadəkdavamedəcək.

Nurəddin Məmmədli

Musiqiçi soydaşımızın səkkiz il sonra Bakıda konserti
22-23 ap rel ta rix lə rin də mə də niy yət pay-
tax tı mız  Şu şa da ke çi ri lən Dün ya Azər bay-
can lı la rı nın V Qu rul ta yı, qür bət də ya şa sa 
da, qəl bi Və tən eş qi ilə dö yü nən ta nın mış 
soy daş la rı mı zı da bir ara ya gə tir di. Zə fər 
so raq lı qu rul ta ya ABŞ-da ya şa yıb-ya ra-
dan mu si qi çi və pe da qoq, Te xas şta tı nın 
Ar linqton şə hə rin də ki Bi rin ci bir ləş miş 
me to dist kil sə si nin əsas or qan ifa çı sı, Te-
xas Uni ver si te ti Dal las fi lialı nın pro fes so ru 
Cə mi lə Ca va do va-Spitz berq də gəl miş di. 
Cə mi lə xa nım Və tə nə həm də kon sert töh-
fə si ilə təş rif bu yur muş du. 

Aprelin28dəo,Azərbay
can Dövlət Akademik Fi
larmoniyasının Kamera və
orqanmusiqisizalındakon
sertproqramıiləhəmvətən
lərininkönlünüoxşadı.
Konsertdən əvvəl fikirlə

rini bölüşən musiqiçi son
bir neçə gündə həyatının
ən həyəcanlı təcrübəsini
yaşadığınıdedi: “Prezident
İlham Əliyevin sərəncamı
ilə  Azərbaycan diasporu
nun inkişafında xidmətləri
mə vəABŞlaAzərbaycan
arasındamədəniəlaqələrin
qurulmasında əməyimə görə “Tərəqqi” me
dalı ilə təltif olundum.MükafatmənəDünya
Azərbaycanlılarının 5ci Qurultayında, Azər
baycanınmədəniyyətpaytaxtıŞuşadatəqdim
edildi.Məniçoxduyğulandıranvəqürurlandı
ranunudulmazhadisəninəhəmiyyətinisözlər
ləifadəetməkçətindir.HörmətliPrezidentimi
zə,DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsinəmənə
göstərdiklərietimadagörətəşəkküredirəm”.
CəmiləxanımAzərbaycantamaşaçısıqar

şısında çıxış etməkdən xoşbəxt olduğunu
dedi:“Bakıdasonkonsertim2014cüildəol
muşdu.Müəyyənsəbəblərdənbuillərərzində
Bakıda konsert verə bilmədim. Azərbaycan
auditoriyasınınxoşəhvalruhiyyəsi,ifaçılığımı
sevgiiləqarşılaması,əlbəttəki,mənəböyük
ruhyüksəkliyiverir.Bumənimüçünböyükbir
şərəfdir. Konsertin proqramını məqsədyönlü
şəkildə seçmişdim. Azərbaycan auditoriyası
Almaniyanın şimal hissəsinin bəstəkarlarını
yaxşı tanısada, cənub tərəfinbəstəkarlarını
bir o qədər də tanımır. Buməqsədlə reper
tuaraaztanınanalmanbəstəkarlarınınəsər
lərinidaxiletdim.Əməkdar incəsənətxadimi
Tahirə Yaqubovanın Qara Qarayevin forte
pianoüçünyazdığıəsərlərinvəeynizamanda
baletlərindənparçalarınorqanalətiüçünişlə
mələrinihərzamansevgiiləifaedirəm.Dün
yadabaşverənhadisələrləəlaqədar“Şillerin
siyahısı”filmindənmusiqibugünçoxsəslənir.

Osəbəbdəndəhəminəsəri konsertinproq
ramınasalmışam.Kameravəorqanmusiqisi
zalınıçoxsevirəm.Birmusiqiçikimipüxtələş
məyimdəorqanzalınınböyükroluolub.Həm
çininBakıMusiqiAkademiyasınınorqanzalını
qeydetmək istərdim.MüəllimimTahirəxanı
mınölkəmizdəorqanmusiqisinin inkişafında
böyükəməyiolub.Həmdəbuilonun80illik
yubileyidir.Çalışdımki,onusevindirim...”.
Konsert proqramında alman, Avstriya,

Azərbaycan və Amerika bəstəkarlarının
orqan üçün işləmələri səsləndi. Musiqiçi
ninifasıalqışlarlaqarşılandı.

Qeyd edək ki, Cəmilə CavadovaSpitz
berqVətənmüharibəsindəQələbəyə həsr
olunan layihənin dəmüəllifidir. Zəfərimizin
şərəfinə dünyanınmüxtəlif ölkələrində ya
şayanazərbaycanlı incəsənətxadimlərinin
yaratdığı“Qarabağuğrunda”həmrəylikcə
miyyəti və şəxsən Cəmilə xanımın təşki
latçılığıilə“Qarabağasülh,sevgivəümid”
adlıqlobalxeyriyyəkonsertikeçirilib.Həm
çinindahibəstəkarımızÜzeyirHacıbəylinin
135 illik yubileyimünasibətilə 2021ci ildə
ABŞdaMilliMusiqivəQlobalMədəniyyət
CəmiyyətininsədriNərgizƏliyarovanın tə
şəbbüsü ilə keçirilən beynəlxalq bəstəkar
lıqmüsabiqəsininhəmmüəllifidir.Layihənin
məqsədi bəstəkarın əsərlərini plagiatdan
qorumaq və Azərbaycan mədəniyyətini
təbliğ etməkdir. Müsabiqədə Üzeyir bəyin
əsərlərindənseçilmişmelodiyalarəsasında
orijinaləsərinyazılmasıvəmənbəninqeyd
olunmasıəsasşərtlərdənbiriidi.
Cəmilə xanımABŞ, Hollandiya,Almaniya,

Fransa, Danimarka və İngiltərədə konsert
proqramlarıiləçıxışedib.AzərbaycanvəABŞ
arasında mədəni əlaqələri genişləndirmək
məqsədilə 2017ci ildə AzərbaycanAmerika
MusiqiFondunu(AAMF)təsisedib,onlarlala
yihəhəyatakeçirib.Həmvətənimizəbufəaliy
yətindəyeniuğurlararzulayırıq.

Lalə Azəri

Sələmə verilmiş duyğular

Yubilyar “Koroğlu”nun növbəti tamaşası
Ap re lin 30-da Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rın da Üze yir Ha cı bəy li nin 
“Ko roğ lu” ope ra sı nın növ bə ti ta ma şa sı olub. 
Ta ma şa ope ra nın 85 il li yi nə həsr edi lib.

YubileytamaşasındaKoroğlupartiyasınıAkade
mikOperavəBaletTeatrınınsolisti,Əməkdarartist
RamilQasımovifaedib.DigərrollardaXalqartist
ləriƏliƏsgərov,ƏkrəmPoladov,FidanHacıyeva,
ƏməkdarartistlərİlahəƏfəndiyeva,CahangirQur
banov,TuralAğasıyevvəbaşqalarıçıxışediblər.
Opera tamaşasını teatrınbaşdirijoru,Əmək

darartistƏyyubQuliyevidarəedib.

“Yeni adlar”da daha bir musiqi axşamı
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Muğam-sənətbeşiyiŞuşadaədəbiyyatıninkişafındamü-
hümroloynayanməşhurpoetikməclislərdən“Məcli-
si-üns”haqqındaməlumatvermişdik.Budəfə“Məclisi-
üns”dənsəkkizilsonrayaradılan“Məclisi-fəramuşan”

(“Unudulmuşlarməclisi”)barədəsözaçacağıq.

Bu ədə  bi məc  lis bi  rin  ci ya 
ra  dı  cı  lıq bir  li  yi for  ma  la  şar  kən 
unu  dul  muş, ya  xud diq  qət  dən 
kə  nar  da qal  mış söz adam  la  rı 
tə  rə  fin  dən təş  kil olu  nub. “Məc 
li  sifə  ra  mu şan” həm də “Məc 
li  sixa  mu  şan” (“Din  məz, sa  kit 
adam  lar məc  li  si”) adı ilə ta  nı  nıb. 
1872ci il  də Ab  dul  la bəy Asi, 
Mir  zə Əbül  hə  sən Şə  hid, Mir  zə 
Əb  dül Şa  hin, Fat  ma xa  nım Kə 
mi  nə, Hə  sə  nə  li xan Qa  ra  da  ği və 
baş  qa  la  rı Mir Möh  sün Nəv  va  bın 
rəh  bər  li  yi al  tın  da bu ədə  bi məc 
lis  də bir ara  ya gə  lib  lər.

Mən  bə  lər  də baş  qa məc  lis  lər 
ki  mi “Məc  li  sifə  ra  mu  şan”ın da 
üzv  lə  ri  nin ad  la  rı da tam əha  tə 
olun  ma  yıb. On  la  rın adı da  ha çox 
Şu  şa şair  lə  ri  nin şeir  lə  rin  dən, di 
gər şə  hər  lər  də  ki şair  lər  lə mək 
tub  laş  ma  lar  dan müəy  yən edi  lib. 

Mə  sə  lən, M.M.Nəv  va  bın fars  ca 
“Di  van”ın  da Mə  şə  di Cə  fər  qu  lu 
Kər  bə  la  yı İb  ra  him oğ  lu nun, “Ta 
ri  xiQa  ra  bağ”ın müəl  li  fi Mir  zə 
Ca  ma  lın oğ  lu Meh  di bəy və Ha 
cı Mə  şə  di Əli oğ  lu  nun “Məc  li 
sifə  ra  mu  şan”ın üz  vü ol  du  ğu  nu 
bil  di  rib. O, bu “Di  van”da hə  min 
şəxs  lə  rin və  fa  tı  nı da qeyd edib. 
Nəv  vab şeir  lə  rin  də Əbül  bə  rə  kat 
de  yə adı  nı çək  di  yi Mə  şə  di Cə 
fər  qu  lu Kər  ba  la  yı İb  ra  him oğ  lu 
nun 1896, Meh  di bəy Mir  zə Ca 
mal oğ  lu  nun 1887 və Ha  cı Əmir 
Mə  şə  di Əli oğ  lu  nun 1887ci il  də 
və  fat et  dik  lə  ri  ni nəzm  lə diq qə tə 
çat dı rıb.

Araş  dır  ma  lar  da “Məc  li  sifə 
ra  mu  şan”ın iş  ti  rak  çı  la  rı ara 
sın  da yu  xa  rı  da ad  la  rı çə  ki  lən 
sözsə  nət adam  la  rı ilə ya  na 
şı, Mə  şə  di Əy  yub Ba  ki, Ab 

dul  la bəy Abış, Ba  xış bəy Sə 
bur, Bəh  ram bəy Fə  dai, Mir  zə 
Mux  tar, Mə  şə  di Mə  həm  məd 
Bül  bül, Mol  la Xə  lil Şa  ki, Mir  zə 
Mə  həm  məd Ka  tib, Hə  sən Qa  ra 
Ha  di, Xar  rat Qu  lu Yu  si  fi, Mir  zə 
Hü  seyn Sa  lar, Mir  zə İs  ma  yıl 
Məh  zun, Mir  zə Əli Aşiq, İb  ra 
him bəy Azər, Mə  şə  di İsi, Ha  cı 
Hü  sü, Sa  dıq  can və baş  qa  la  rı 
nın adı çə  ki  lir.

“Məc  li  sifə  ra  mu  şan”ın adı 
haq  qın  da M.M.Nəv  vab av  toq 
raf təz  ki  rə  sin  də də ya  zıb: “Fə 
ra  mu  şan” şair  lə  rin və zə  rif  ə  rin 
top  lan  dı  ğı Nəv  va  bın mən  zi  li  nin 
adı  dır”. Bu  ra  dan be  lə qə  naətə 
gəl  mək olur ki, məc  li  sin yı  ğın 
caq  la  rı Nəv  va  bın mən  zi  lin  də ke 
çi  ri  lib. Ora  da mu  si  qi  çi, xa  nən  də 
və şair  lər  lə ya  na  şı, Şu  şa  nın arif 
şəxs  lə  ri də iş  ti  rak edib. 

Mən  bə  lər  də o da qeyd edi 
lir ki, əv  vəl  lər “Məc  li  siüns” lə 

“Məc  li  sifə  ra  mu  şan” ara  sın  da 
müəy  yən sə  rin  lik ol  sa da, bu 
mü  na  si  bət son  ra  lar ara  dan qal 
xıb. Hət  ta məc  lis üzv  lə  ri birbi 
ri  nə qo  naq ge  dib, yı  ğın  caq və 
mü  şairə  lər  də (şeir  ləş  mə) iş  ti  rak 
edib  lər. “Məc  li  siüns”ün üzv  lə 
rin  dən Bəh  ram bəy Fə  dai, Mir 
zə Ələs  gər Növ  rəs, Mir  zə Cə  fər 
“Məc  li  sifə  ra  mu  şan”ın da ya  xın 
iş  ti  rak  çı  la  rı olub  lar. Nəv  vab hə 
mi  şə X.Na  tə  va  nın haləh  va  lı  nı 
so  rub. Hət  ta onun sə  sisə  da  sı 
gəl  mə  yən  də xü  su  si mək  tub ya 
zıb sə  bə  bi  ni xə  bər alıb. Baş  qa 
şə  hər  lər  dən gə  lən mək  tub  lar, 
mü  za  ki  rə  yə eh  ti  ya  cı olan mə 
sə  lə  lər hər iki məc  lis  də mü  za 
ki  rə edi  lib.

“Məc  li  sifə  ra  mu  şan”da şair  lər 
mü  şairə za  ma  nı de  yi  lən qə  zə  li 
onun bəhr və təq  ti  si  nə mü  va  fiq 
ola  raq oxu  yar və hə  min ahəng 
lə ayaq  la  rı  nı ye  rə vu  rub ona uy 

ğun səs çı  xar  dıb  lar. Məc  lis  də 
şair  lər  lə ya  na  şı, mu  si  qi  çi  lər də 
ya  xın  dan iş  ti  rak edib  lər. Məş 
hur Qa  ra  bağ xa  nən  də və tar 
zən  lə  rin  dən Xar  rat Qu  lu, Mir  zə 
Sa  dıq  can, Ha  cı Hü  sü, Mə  şə  di 
İsi məc  li  sin şöh  rə  ti  nə şöh  rət qa 
tıb  lar. 

“Məc  li  sifə  ra  mu  şan”ın nəz 
din  də M.M.Nəv  vab və Ha  cı 
Hü  sü  nün rəh  bər  li  yi al  tın  da “Xa 
nən  də  lər məc  li  si” ad  lı bir mu  si 
qi məc  li  si də fəaliy  yət gös  tə  rib. 
Mə  şə  di İsi, Keş  taz  lı Ha  şım, Ha 
cı Hü  sü, İs  lam Ab  dul  la  yev, Mir  zə 
Mux  tar, Ma  lı  bəy  li Hə  mid və di 
gər xa  nən  də  lər hə  min məc  li  sin 
üzv  lə  ri olub.

Baş  qa ədə  bi məc  lis  lər  də ol  du 
ğu ki  mi, “Məc  li  sifə  ra  mu  şan”ın 
üzv  lə  ri də an  caq klas  sik üs  lub 
daəruz vəz  nin  də yaz  maq  la 
məh  dud  laş  ma  yıb. He  ca vəz  nin 
də də gö  zəl şeir  lər ya  ra  dıb  lar. 

“Məc  li  siüns”ün üz  vü ol  ma  sı 
na bax  ma  ya  raq, “Məc  li  sifə  ra 
mu  şan”la əla  qə  si  ni kəs  mə  yən 
M.Ə.Növ  rəs  lə M.M.Nəv  va  bın 
birbi  ri  nə yaz  dıq  la  rı mən  zum 
mək  tub  la  rın bir ne  çə  si he  ca 
vəz  nin  də  dir. 

“Məc  li  sifə  ra  mu  şan” şair  lə  ri 
nin ək  sə  riy  yə  ti M.M.Nəv  va  bın 
tə  si  ri ilə ya  zıb. Odur ki, on  la  rın 
bir ço  xu  nun şeir  lə  rin  də ila  hi, 
həm də dün  yə  vi eş  qin tə  rən  nü 
mü ki  mi cə  hət  lər özü  nü gös  tə  rir. 
Bu şair  lər  də həm  çi  nin zə  ma  nə 
dən na  ra  zı  lıq, din xa  dim  lə  ri  nin 
tən  qi  di ki  mi ic  ti  mai mo  tiv  lə  rə 
də rast gə  li  nir. An  caq bu, on  la 
rın ya  ra  dı  cı  lı  ğı üçün o qə  dər də 
xa  rak  te  rik ol  ma  yıb. Şair  lər İs  lam 
eh  kam  la  rı  nı təh  rif edən, di  lin  də 
dua, qəl  bin  də ri  ya gəz  di  rən, din 
pər  də  si al  tın  da hər cür əməl  dən 
çı  xan ru  ha  ni  lə  ri tən  qid edir  di  lər.

1910cu ilə  dək fəaliy  yət gös 
tə  rən “Məc  li  sifə  ra  mu  şan” da 
Şu  şa  nın ədə  bimə  də  ni hə  ya  tın 
da mü  hüm rol oy  na  yıb, ədə  bi 
pro  se  sin şa  xə  lən  mə  si  nə öz töh 
fə  si  ni ve  rib.

Savalan

ÇoxlarıonudahaçoxCahandarağaobrazıilətanıyır.Ancaq
aktyorunsəhnəvəekranobrazlarınıgözönünəgətirəndə
zənginyaradıcılıqtərcümeyi-halıiləqarşılaşırsan.Buil100
yaşıtamamolanXalqartistiƏləddinAbbasovGəncəsəh-

nəsindəparlaqobrazlaryaratmaqlayanaşı,filmlərdədəaktyor
məharətiniortayaqoyub,tamaşaçırəğbətiqazanıb.

Ələd din As lan oğ lu Ab ba
sov 5 may 1922ci il də Gən cə 
şə hə rin də dün ya ya göz açıb. 
Er kən çağ lar dan səh nə sə nə
ti nə hə vəs gös tə rir. Bu hə və si 
1938ci il də onu Gən cə Döv lət 
Dram Teat rı nəz din də ki akt
yor stu di ya sı na apa rır. Bu ra da 
gör kəm li akt yor Məm mədr za 
Şeyx za ma no vun rəh bə ri ol du
ğu dər nək də səh nə sə nə ti nin 
sir lə ri nə yi yə lən mə yə baş la yır. 
Dər nək üzv lə ri Cə fər Cab bar
lı nın “1905ci il də” əsə rin dən 
par ça lar ha zır la yır lar və gənc 
Ələd din Ab ba sov da ilk də

fə səh nə də çı xış edir. O da ha 
son ra Gən cə teat rın da küt lə vi 
səh nə lər də yer alır. 1939cu 
il dən isə akt yor ki mi hə ya tı nı 
teatr la bağ la yır.

İki il son ra mü ha ri bə baş la
yır. 1941ci il də 19 yaş lı Ələd din 
bö yük qar da şı ilə bir gə cəb hə
yə ge dir. Dö yüş lər sən gi yən də 
əs gər lər qar şı sın da dö yüş yol
daş la rı ilə bir gə səh nə cik lər də 
gös tə rir. Otel lo nun mo no lo qu nu, 
M.P.Va qi fin şeir lə ri ni söy lə yir. 
Mü ha ri bə ba şa ça tan dan son ra 
və tə nə dö nür. Qar da şı isə mü
ha ri bə də hə lak olur...

Ələd din Ab ba so vun səh nə 
fəaliy yə ti öm rü nün so nu na dək 
Gən cə Döv lət Dram Teat rı ilə 
bağ lı olub. Ali akt yor luq təh si li 
ol ma sa da, ya ra dı cı lı ğı yük sək 
pe şə kar lıq la sə ciy yə lə nib. Bu 
teat rın səh nə sin də “Sə ya vuş”, 
“Fər had və Şi rin”, “Ay dın”, “Qa
çaq Nə bi”, “Otel lo” və s. ta ma
şa lar da baş rol lar da çı xış edib.

Akt yo run C.Cab bar lı dra ma
tur gi ya sı na xü su si sev gi si olub, 
əsər lə ri nin ta ma şa sın da hə mi şə 
baş rol la rı oy na yıb. Öv lad la rı na 
isə gör kəm li dra ma tur qun  qəh
rə man la rı nın adı nı ve rib. Sə nət
kar xa ti rə lə rin də de yib: “O vaxt lar 
teat rı mız da İb ra him Həm zə yev 
ad lı bir akt yor var dı. Bir də fə ta
ma şa za ma nı o, lo ja da əy lə şir və 
mə nim oyu nu ma diq qət lə ta ma şa 
edir. Ta ma şa ba şa ça tan dan son
ra teat rın di rek to ru na ya xın la şır 
və de yir: bu uşaq sər xoş və ziy
yət də teat ra ni yə bu ra xı lıb? Di
rek tor mə ni ka bi ne ti nə ça ğır dı və 
tən beh et di. De di ki, nə üçün iç ki li 
hal da teat ra gəl mi sən? De dim ki, 
mən heç iç ki içən de yi ləm. İb ra
him də kə nar dan söh bə ti mi zə 
qu laq asır dı. Ya xın gə lib so ruş
du ki, doğ ru dan, iç ki li de yil sən? 
And iç dim ki, iç mə mi şəm. Ro lum 
bu cür idi, mən də elə oy na dım. 

Mə ni qu caq la ya raq öp dü və de di: 
“Ay sə nin qa da nı alım, nə yax şı 
oy na dın bu ob ra zın kef i və ziy yə
ti ni...”.

Ələd din Ab ba sov səh nə uğur
la rı nı ek ran da da da vam et dir
mə yi ba ca ran sə nət kar lar dan dır. 
Çə kil di yi film lər də hə yat ver di yi 
ob raz la rın ko lo rit li alın ma sı na 
ça lı şıb və bu na nail olub. Xa
rak te rik səs temb ri, ifa də li si fət 
ciz gi lə ri, ca zi bə li səh nə gör kə mi 
olan akt yor “Də li Kür” (Ca han
dar ağa), “Mən ki gö zəl de yil
dim” (İm ran), “Öz gə vaxt” (Ata), 
“Qa tır Məm məd” (Mə şə di Gö
yüş), “Ni za mi” (Xa qa ni Şir va ni), 
“Tor paq. Də niz. Od. Sə ma” (Əli), 
“Qətl gü nü” (Zül fü qar) və s. bə
dii film lər də ya rat dı ğı ob raz lar la 
yad daş lar da iz qo yub. 

Sə nət ka rın ən məş hur ek ran 
ro lu isə, söz süz ki, “Də li Kür”də 
Ca han dar ağa ob ra zı dır. Araş
dır ma lar da qeyd olu nur ki, Ələd
din Ab ba sov Məm mədr za Şeyx
za ma nov, Adil İs gən də rov və 
Meh di Məm mə dov ki mi sə nət
kar lar la ya xın dost olub. Onun 
“Də li Kür” fil min də Ca han dar 
ağa ob ra zı na çə kil mə si ni də Adil 
İs gən də rov tək lif edib. O, 1969
cu il də Tif is də qast rol da olar kən 
ey ni vax ta ki nos tu di ya nın di rek

to ru Adil İs gən də rov və  ki no
re jis sor Hü seyn Se yid za də dən 
te leq ram alır. Onu tə ci li Ba kı ya 
ça ğı rır lar. Ki nos tu di ya da Ə.Ab
ba so va de yir lər ki, bəs sə ni “Də li 
Kür” fil mi nin çə ki liş lə ri üçün ça
ğı rıb lar. Dü şün mür ki, onu baş 
ro la – Ca han dar ağa ro lu na çə
kər lər. Fi kir lə şir ki, bu yə qin sı
ra dan bir ob raz olar. Ca han dar 
ağa ro lu na baş qa al tı akt yor sı
naq çə ki li şi nə də vət olun sa da, 
onun ifa sı qə bul olu nur. Xalq ya
zı çı sı İs ma yıl Şıx lı əv vəl cə onun 
baş rol da çə kil mə si nə ra zı lıq 
ver mə sə də, sı naq çə ki liş lə rin
dən son ra “Əsl Ca han dar dır ki, 

du rub...” de miş di. Be lə lik lə, “Də
li Kür”ün çə ki liş lə ri üçün ha zır lı
ğa baş la nı lır. Re jis sor akt yor lar
la at çap ma ğı öy rən mək üçün 
cı dı ra ge dir. Hü seyn Se yid za də 
fi kir lə şir ki, Ələd din Ab ba so vun 
Ca han dar ağa ki mi at çap ma sı 
üçün nə qə dər vaxt la zım ola
caq. O isə məşq çi gəl mə miş 
atın be li nə qal xır. Çox çe vik şə
kil də atı bir ne çə də fə o tə rəfbu 
tə rə fə ça pır. Re jis sor və ta ma
şa çı lar onun at çap ma sı na təəc
cüb edir lər. Ələd din Ab ba sov 
gü ləgü lə at dan dü şür və de yir: 
“Mən Kə pə zin ətə yin dən Mu ro
va, or dan Ha cı kən də, Sa mux 
me şə lə ri nə qə dər at ça paça pa 
bö yü mü şəm...”.

Səh nə və ki no da kı əmə yi 
yük sək qiy mət lən di ri lən akt yor 
1958ci il də “Əmək dar ar tist”, 
1971ci il də isə “Xalq ar tis ti” fəx
ri ad la rı nı alıb. 2003cü il də Pre
zi den tin fər di tə qaüdü nə la yiq 
gö rü lüb.

Sə nət də par laq iz qo yan, ta
ma şa çı yad da şın da hey kəl lə şən 
gör kəm li akt yor son də fə Gən cə 
teat rın da “Mah nı dağ lar da qal dı” 
(İ.Əfən di yev) ta ma şa sın da Bö
yük bəy ro lun da səh nə yə çı xıb. 
13 iyul 2014cü il də və fat edib, 
Gən cə də Fəx ri xi ya ban da dəfn 
olu nub. 2013cü il də akt yor haq
qın da “Əf sa nə yə çev ri lən adam” 
qı sa met raj lı sə nəd li te le vi zi ya 
fil mi çə ki lib.

S.Fərəcov
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mənzərələr,natürmortlaryarat-
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Ta nın mış mə də niy yət və in cə sə nət 
xa dim lə ri nin özü də za manza man təs
vi ri sə nət us ta la rı üçün möv zu ya çev
ri lib. Rəs sam lar bəs tə kar ob ra zı nı ya
ra dar kən, əl bət tə, ya ra dı cı in san ki mi 
on la rın mə nə vi alə mi ni, psi xo lo ji əh val
ru hiy yə lə ri ni ver mə yə ça lı şır lar. Bu ra da 
bəs tə kar la ya xın dan ta nış lıq, gö rüş, 
onun da xi li alə mi nə bə ləd lik də mü hüm 
amil dir. Ya xud da əsər lə ri nə dö nədö
nə qu laq asır, məz mu nu ilə ya xın dan 
ta nış olur lar. Rəsm və ya hey kəl tə raş
lıq kom po zi si ya sı na da xil edi lən ro yal, 
par ti tu ra, not ya zı la rı isə at ri but ro lu nu 
oy na yır...

Bu il 100 il li yi ni qeyd et di yi miz dün ya 
şöh rət li bəs tə kar, Azər bay ca nın və SS
Rİnin Xalq ar tis ti Fik rət Əmi rov da həm 
sağ lı ğın da, həm də və fa tın dan son ra 
rəs sam la rın fır ça sın da, hey kəl tə raş
la rın ti şə sin də ob raz la şıb. Bəs tə ka rın 
ob ra zı əsa sən gər gin ya ra dı cı lıq ax ta
rış la rı fo nun da və ya mu si qi ni din lə yən, 
not dəf tə ri ni və rəq lə yə rək xə ya la da lan 
və ziy yət də təs vir edi lib. 

Bəs tə ka rın ob raz la rı nı bo ya kar lıq da 
Mi ka yıl Ab dul la yev, Ta hir Sa la hov, Mi
ka yıl Əb dür rəh ma nov, Na dir Axun dov, 
El xan Ta hi rov, qra fi ka da Toğ rul Nə ri
man bə yov, El tu ran Ava lov, hey kəl lər də 
Cə lal Qar yağ dı, Ömər El da rov, Na miq 
Da da şov dü şü nən, mu si qi yə qu laq 
asan və ziy yət də təs vir edib lər. 

Fik rət Əmi ro vun ən məş hur port
re ti ni 1967ci il də Xalq rəs sa mı Ta hir 
Sa la hov kə tan üzə rin də yağ lı bo ya ilə 
ər sə yə gə ti rib. Bu əsər ha zır da Azər
bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də sax
la nı lır. El xan Ta hi ro vun kə tan üzə rin də 
yağ lı bo ya ilə çək di yi “Fik rət Əmi ro vun 
port re ti” əsə ri isə Azər bay can Mu si qi 
Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yin də qo ru
nur. 

Xalq rəs sa mı Toğ rul Nə ri man bə yo
vun 1979cu il də “Bəs tə kar Fik rət Əmi
rov” (ka ğız, pas tel) və El tu ran Ava lo
vun “Fik rət Əmi rov” ad lı qra fik əsər lə ri 
möv zu və ya naş ma ba xı mın dan özü
nə məx sus lu ğu ilə se çi lir. Hər iki əsər
də dü şü nən bəs tə kar ob ra zı fərq li ra
kurs dan təs vir edi lir. Qaş la rı ça tıl mış, 
ba şı nı aşa ğı tu tub dü şü nən və kə dər li 
bəs tə kar ob ra zı ilə (E.Ava lov) ye nə də 
dü şü nən və nik bin lik lə gə lə cə yə ba xan 
port ret T.Nə ri man bə yov) da hi sə nət ka
rın ya ra dı cı key fiy yət lə ri ni qa ba rıq bü
ru zə ve rir. T.Nə ri man bə yov çox ça lar lı 
ya ra dı cı lı ğın da port ret jan rı na da xü
su si üs tün lük ve rib. Rəs sam port re ti ni 
çək di yi adam la rı çox yax şı ta nı yır dı. 
Əgər rəs sam on la rı ya xın dan ta nı ma

say dı, on la ra xas olan xa rak te rik ciz gi
lə ri qa ba rıq ve rə bil məz di. Ona gö rə də 
port ret lə ri da ha çox na tu ra dan çə kir və 
bü tün diq qə ti in san hə ya tı nın üz ciz gi lə
rin də əks olun muş təs vi ri nə yö nəl dir di. 
“Bəs tə kar Fik rət Əmi rov” port re ti də bu 
mə na da müəl li fin diq qə tə la yiq əsər lə
rin dən dir.

Rəs sam la rı mız bəs tə ka rın port ret lə
ri ni ya rat maq la ya na şı, müəl li fin əsər
lə ri nə də mü ra ciət edib lər. Sə nət ka rın 
“Se vil” ope ra sı, “Min bir ge cə” və “Ni
za mi” ba let lə ri nin de ko ra si ya və ge yim 
es kiz lə ri bu na mi sal dır. Xalq rəs sa mı 
Ta hir Ta hi ro vun “Min bir ge cə” ba le ti nə 
ge yim es ki zi xü su si lə ma raq lı dır. Qa rı
şıq tex ni ka ilə iş lə nən es kiz də mi niatür 
sə nə ti nə ya xın lıq hiss olu nur.

Qeyd et mək ye ri nə dü şər ki, vax ti lə 
bəs tə ka ra it haf edil miş dost luq şarj la rı 
da sə nət ka rın ya ra dı cı ob ra zı nın təq di
mi ba xı mın dan əhə miy yət li dir. Rəs sam 
Nə cəf qu lu İs ma yı lo vun çək di yi şarj lar 
Fik rət Əmi ro vun “Mu si qi dü şün cə lə ri” 
və “Mu si qi sə hi fə lə ri” ki tab la rı nın üz qa
bı ğın da ve ri lib.

Heykəlləşən sənət
Azər bay ca nın mu si qi mə də niy yə tin

də si lin məz iz qo yan bəs tə ka rın hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı ona ucal dı lan hey kəl lər
də də ək si ni ta pıb. Bu ra da ilk növ bə də 
onun qə bi rüs tü abi də si ni qeyd et mə
li yik. Abi də nin müəl li fi, Xalq rəs sa mı 
Ömər El da ro vun dü şün cə lə ri işı ğın da 
bu əsə rə nə zər sa la ca ğıq. 

Bu yer də aka de mik İsa Hə bib bəy li nin 
Ömər El da ro vun sə nə ti haq qın da fi kir
lə ri nə diq qət ye tir mək is tər dik: “Ömər 
El da ro vun dü şü nən hey kəl lə ri həm də 
dü şün dü rür. Dü şü nən hey kəl lə rin in
san la rı dü şün dür mə si onu ya ra dan us
tad hey kəl tə ra şın bu tor pa ğın bö yük 
şəx siy yət lə ri nə eh ti ra mı, öl kə si nin sa
ba hı na də rin ina mı dır. Ömər El da ro vun 
hey kəl lə ri tək cə ənə nə vi pos ta ment dən 
və şəx siy yə tin əzə mət li gö rün tü sün dən 
iba rət ol ma yıb, da ha çox fi kir, dü şün
cə, mət ləb ifa də edən mo nu men tal sə
nət nü mu nə lə ri dir. Bu hey kəl lər in san 
dü şün cə si nin abi də lə ri dir. Bu mə na da 
aka de mik Zi ya Bün ya do vun, gör kəm li 
bəs tə kar lar Üze yir Ha cı bəy li nin, Fik rət 
Əmi ro vun, maest ro Ni ya zi nin qə bi rüs tü 
abi də lə ri Ömər El da ro vun sərt realiz mi
nin fərq li tə za hür lə ri ki mi cəl be di ci və 
dü şün dü rü cü dür”. 

Fik rət Əmi ro vun mə za rüs tü abi də si 
haq qın da müəl lif Ömər El da rov de yir: 
“Bəs tə ka rın abi də si ni ye ni dən ha zır
la say dım, elə not lar əla və edər dim ki, 
da hi li yi da ha qa ba rıq gö rü nə bil sin. 
Ümu miy yət lə, da hi şəx siy yət lə rin hey
kəl lə ri ni ha zır la yan da hər za man ey ni 
his si – min nət dar lıq duy ğu su ya şa yı
ram. Fik rət Əmi ro vu hə mi şə da hi bəs
tə kar he sab et mi şəm. Onun özü nə
məx sus xü su siy yət lə ri mə nə il dənilə 

da ha da ge niş as pekt də agah olur. Dü
şü nü rəm ki, o elə sağ lı ğın da dün ya da 
qə bul edi lən bəs tə kar idi. Am ma bu gün 
onun əsər lə ri nə dün ya da tə lə bat var, 
bən zər siz mu si qi ir si nin də yə ri get dik cə 
da ha da ar tır. Mən bəs tə ka rın mu ğam
sim fo ni ya la rı nı din lə yən də masş ta bın 
ge niş li yi ni du yu ram. Qə bi rüs tü abi də si
ni ha zır la yan da oğ lu Cə mil mə nə bə zi 
mə qam la rı de miş di. De dik lə rin də hə
qi qət var idi. Fik rət Əmi rov öz lü yün də 
mo nu men tal in san idi. Yə ni qə bi rüs tü 
abi də ni ha zır la yan da da ey ni dü şün cə 
ilə ya na şır dım işə. Onun la ya xın ta nış 
ol ma sam da, biriki də fə mə nim ema
lat xa nam da müəy yən sə bəb lər dən ol
muş du...”.

Hey kə lin tex ni ki tə rəf ə ri ba rə də da nı
şan Ömər müəl lim kom po zi si ya nın ağ 
mər mər dən xü su si yı ğıl dı ğı nı bil di rir. 
Qeyd edir ki, ağ mər mər klas sik xa rak
ter da şı yır: “İş on da dır ki, mən o vaxt 
hey kə li o cür tə səv vür et miş dim. İn di 
isə da ha baş qa tə rəf dən ba xı ram. Biz 
hey kəl lə ri, abi də lə ri pe şə kar lar üçün 
de yil, xalq üçün ya ra dı rıq. O dövr də 
mən Fik rət Əmi ro vun mu si qi çi ki mi li rik
li yi ni, də qiq li yi ni, aris tok rat gö rü nü şü nü 
çat dır maq is tə miş dim. Bu gün isə onu 
da ha qa ba rıq, di na mik və çıl ğın şə kil də 
təq dim et mək is tə yər dim. Hey kəl bəs
tə ka rın və fa tın dan bir il son ra ər sə yə 
gəl di”. 

Fik rət Əmi ro vun da ha bir abi də si 
pay tax tı mız da bəs tə ka rın adı nı da şı
yan kü çə də ki ki çik bağ da ucal dı lıb. 
Abi də nin açı lı şı 2011ci il sent yab rın 
19da Pre zi dent İl ham Əli ye vin iş ti ra
kı ilə ger çək lə şib. Hey kə lin müəl li fi, 
Əmək dar rəs sam mər hum Na miq Da
da şov dur. Tunc dan ha zır lan mış abi də
nin ümu mi hün dür lü yü 3,6 metr dir. Ro
ya lın fo nun da san ki di ri jor luq edir miş 
ki mi təs vir olu nan hey kəl bəs tə ka rın 
mu si qi dü ha sı nın bə şə ri li yi ni sim vo li
zə edir.

Bəs tə ka rın da ha əzə mət li ob ra zı 
isə şöh rə ti dün ya nı do la şan bən zər siz 
əsər lə rin də ya şa yır. Əbə di ömür qa za
nan sə nət kar ob ra zı...  

Lalə Azəri

Bəstəkar  dühası  təsviri  sənətdəFikrət Əmirov – 100

“Məclisi-fəramuşan” – 
Yaxud unudulanlardan miras qalan unudulmayanlar

“Əsl Cahandardır…”
İsmayıl Şıxlı əvvəlcə onun baş rolda çəkilməsinə razılıq verməmişdi...

“Şuşa İli”
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Dün ya şöh rət li bəs tə kar, da hi Qa ra Qa ra yev 
mək tə bi nin la yiq li da vam çı sı, vir tuoz piano çu, 
di ri jor Fi rən giz Əli za də nin çox şa xə li və məh sul-
dar ya ra dı cı lı ğı, ha be lə ge niş ic ti mai fəaliy yə ti 

XXI əsr Azər bay can pro fes sional mu si qi si nin dün ya 
sə nət alə mi nə in teq ra si ya sın da mü hüm rol oy na yır. 
Bəs tə ka rın əsər lə ri res pub li ka mı zın hü dud la rın dan 
uzaq lar da, bir sı ra Av ro pa öl kə lə rin də çox ma raq-
la qar şı la nır. Onun əsər lə ri nin hər ye ni prem ye ra sı 
res pub li ka mı zın mu si qi hə ya tın da mü hüm ha di sə-
yə çev ri lir. 

Bəs tə ka rın bey nəl xalq fes-
ti val lar da səs lə nən əsər lə ri 
Azər bay ca nın mil li mu si qi mə-
də niy yə ti ni yük sək sə viy yə də 
təm sil edir. O, Al ma ni ya, Bri-
ta ni ya, ABŞ, Ni der land, İs veç, 
Fran sa, İta li ya, Pol şa, Ru si ya, 
Uk ray na və b. öl kə lər də ke çi-
ri lən nü fuz lu fes ti val lar da həm 
bəs tə kar, həm piano çu ki mi 
uğur la çı xış edib, mu si qi si ge-
niş audi to ri ya tə rə fi n dən bö yük 
rəğ bət lə qar şı la nıb. Tə sa dü fi  
de yil ki, F.Əli za də hə lə 2000-ci 
il də İs veç rə nin “Lu ser ne Mu-
sik Fest woc hen” bey nəl xalq 
fes ti va lı nın ilk qa dın bəs tə-
kar-re zi den ti, 2001-ci il də isə 
Al ma ni ya nın Bonn şə hə ri nin 
“Bet ho ven hal le” or kest ri nin 
bəs tə kar-re zi den ti se çil miş di. 
Al man re jis sor la rı onun haq-
qın da “Azər bay can lı maest ro” 
ad lı fi lm çə kib lər. 

2007-ci il də Fi rən giz Əli za-
də UNES CO-nun “Sülh ar-
tis ti” (“Ar tist for Peace”) fəx ri 
adı na la yiq gö rü lüb. Res pub-
li ka nın Xalq ar tis ti, AMEA-
nın müx bir üz vü, pro fes sor, 
“Şöh rət” və “Şə rəf” or den lə ri, 
ha be lə müx tə lif res pub li ka və 
bey nəl xalq təş ki lat lar tə rə fi n-
dən təq dim edil miş mü ka fat və 
me dal lar – bü tün bun lar bəs-
tə ka rın çox şa xə li fəaliy yə ti nə 
ve ri lən yük sək qiy mə tin ba riz 
nü mu nə lə ri dir.

Bəs tə kar müx tə lif janr lar da 
ya zıl mış əsər lə ri ilə daima mu-
si qi ic ti maiy yə ti nin diq qə ti ni cəlb 
edir. Müasir lik və mil li mu si qi 
ənə nə lə ri nin par laq tə cəs sü mü, 
Şərq və Qərb mu si qi mə də niy-
yət lə ri nin vəh də ti, hər bir janr da 
no va tor luq prin sip lə ri nin ye ni 
bə dii tə za hü rü  Fi rən giz Əli za də 
ya ra dı cı lı ğı na xas olan əsas cə-
hət lər dir. Əsər lə ri nin bə dii ob raz 
dairə si də çox ge niş dir. Bu ra da 
yük sək və tən pər vər lik hiss lə ri, 
doğ ma tor pa ğın zən gin tə biəti-
nin vəs fi , mil li mu si qi ənə nə lə-
ri nin müasir kon tekst də ifa də si, 
fəl sə fi  dü şün cə lə rin bə dii ini ka sı 
və s. özü nə məx sus fər di ya ra dı-
cı lıq tə xəy yü lü nün tə cəs sü mü-
nü ya ra dır. 

Fi rən giz Əli za də nin “İn ti zar”, 
“Ağ at lı haq qın da əf sa nə”, “Sə-
nin adın Də niz dir” ope ra la rı, 
“Boş be şik”, “Op ti kal İden tity”, 
“Stadt-Qra ni za” ba let lə ri, “Al Ka-
mand jaty” mis te ri ya sı, “Ölüm-
süz lü yə sə ya hət” ora to ri ya sı, 
sim fo nik or kestr üçün “Na ğıl lar”, 
“İt haf”, ka me ra or kest ri üçün 
“Də niz”, “İmp rom tu-Cros sings” 
əsər lə ri, inst ru men tal kon sert-
lə ri, “Üç ak va rel” və “Ya pon 
poezi ya sın dan” vo kal sil si lə lə ri, 
müx tə lif an sambl tər ki bi üçün 
“Mi raj”, “İti ril miş za ma nın ax ta rı-
şın da”, “Ha bil sa ya ğı”, “Mu ğam-
sa ya ğı”, “Eşq ha va sı”, “Dər viş”, 
“Ab şe ron”, “Oyan!” və b. əsər lə ri 
Azər bay can mu si qi mə də niy yə-
ti xə zi nə si nin par laq sə hi fə lə ri ni 
təş kil edir.

“İn ti zar” ope ra sı (lib ret to 
müəl li fi  – Nər giz Pa şa ye va) və-
tən pər vər lik möv zu sun da ya-
zıl mış, öz zən gin mu si qi di li, 

dra ma tur ji kon sep-
si ya sı, or kestr üs lu-
bu və ori ji nal səh nə 
tə cəs sü mü ilə XXI 
əs rin gör kəm li ope ra əsər lə ri sı-
ra sın da du rur. 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də Ali Baş Ko man-
dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
şan lı Or du mu zun qa zan dı ğı Zə-
fə rin car çı sı olan ope ra da uzun 
il lər in ti za rı nı çək di yi miz  tor paq-
la rı mı zın ya ğı düş mə nin iş ğa lın-
dan azad edil mə si ide ya sı öz 
par laq bə dii həl li ni ta pıb.

Bəs tə ka rın və tən pər vər lik 
möv zu sun da ya zıl mış son əsər-
lə rin dən bi ri də xor və sim fo nik 
or kestr üçün “Zə fər mar şı”dır. 
Müəl li fi n Qa ra bağ Zə fə ri mü na-
si bə ti lə öz söz lə ri nə bəs tə lə di yi 
bu əsər də mü zəff  ər Azər bay can 
Or du su nun qüd rə ti və Azər bay-
can xal qı nın və tən pər vər lik ru hu 
tə rən nüm olu nur.

Və tən mü ha ri bə sin də Qə lə bə-
nin bi rin ci il dö nü mü ərə fə sin də, 
Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy-
yət Na zir li yi, Azər bay can Bəs-
tə kar lar İt ti fa qı, Hey dər Əli yev 
Sa ra yı, Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Fi lar mo ni ya sı nın bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən “Qa-
ra bağ Azər bay can dır!” ad lı kon-
ser tin proq ra mın da Fi rən giz  Əli-
za də nin xor və sim fo nik or kestr  
üçün “Zə fər mar şı”, ha be lə bir sı-
ra müasir Azər bay can bəs tə kar-
la rı nın və tən pər vər ruh lu  ye ni 
sim fo nik və vo kal-sim fo nik əsər-
lə ri Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay-
can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin 
(di ri jor – Xalq ar tis ti F.Kə ri mov), 
Azər bay can Döv lət Xor Ka pel la-
sı nın (bə dii rəh bər – Xalq ar tis ti 
G.İma no va) və so list lə rin ifa sın-
da uğur la səs lən di.

Fi rən giz Əli za də nin mə nə vi 
və əx la qi key fi y yət lə ri özün də 
tə cəs süm et di rən əsər lə ri Av-
ro pa nın mö tə bər kon sert səh-
nə lə rin də səs lə nir, məş hur kol-
lek tiv lə rin – “Kro nos Quar tet” 
(San-Fran sis ko), “Col le gium no-
vus” (Sü rix), “Ber li ner Fi lar mo ni-
ker” (Ber lin), “Tang” (Sin qa pur), 
gör kəm li mu si qi çi lə rin – İvan 
Mo ni get ti, De vid Qe rin qas, Yo 
Yo Ma, Eve lin Qlen ni, Eli za bet 
Mo zer, Hi la ri Han və b. re per-
tuarı nı bə zə yir. “Sə nin adın Də-
niz dir” ope ra sı (Hyus ton, ABŞ), 
“Op ti kal İden tity” ba le ti (Sin qa-
pur), “Al Ka mand jaty” mis te ri ya-
sı (Ro ma, İta li ya), xa nən də, fl a-
men ko ifa çı sı və an sambl üçün 

“Mugfl  a ga men co” (Ams ter dam, 
Ni der land), for te piano, violon çel 
və ka me ra or kest ri üçün “Də-
niz” (Bern, İs veç rə), violon çel 
üçün “Oyan!” (Pa ris, Fran sa) və 
s. əsər lə ri məhz xa ri ci öl kə lə rin 
mu si qi kol lek tiv lə ri nin si fa ri şi ilə 
ya zı lıb və hə min əsər lə rin prem-
ye ra la rı bö yük triumfl  a ke çə rək 
ge niş re zo nans ya ra dıb. 

Be lə nü mu nə lər dən bi ri də 
“Ams ter dam Ro yal Con certg-
bouw”un si fa ri şi ilə bəs tə lən miş 
“Na si mi Pas sion” (2017) əsə-
ri dir. Azər bay ca nın bö yük mü-
tə fək ki ri İma dəd din Nə si mi nin 
və fa tı nın 600 il li yi nə həsr olun-
muş, şairin qə zəl lə ri əsa sın da 
so list (ba ri ton), xor və sim fo-
nik or kestr üçün ya zıl mış əsə-
ri məş hur in gi lis di ri jo ru Mar tin 
Brab bin sin ida rə si və həm yer-
li miz, Al ma ni ya nın Man heym 
Ope ra Teat rı nın so lis ti Əvəz Ab-
dul la nın iş ti ra kı ilə   Ni der lan dın 
Kral Sim fo nik Or kest ri və xo ru 
yük sək pro fes sional sə viy yə də 
ifa edib. Mü səl man dün ya sın-
da bu janr da ya zıl mış ilk əsər 
olan “Na si mi Pas sion” Pa ris-
də,  UNES CO-nun qə rar ga hın-
da ke çi ri lən yu bi ley təd bi rin də 
də uğur la səs lə nib, həm çi nin 
2019-cu il də “Aga Khan Mu sic 
Awards” mü ka fa tı na la yiq gö rü-
lüb. 

Bu il bəs tə ka rın yu bi le yi mü-
na si bə ti lə Av ro pa nın müx tə lif öl-
kə lə rin də ye ni əsər lə ri nin prem-
ye ra la rı ke çi ri lir, səh nə əsər lə ri 
ta ma şa ya qo yu lur.

Mart ayın da Al ma ni ya nın 
Maq de burq şə hə rin də Fi rən-
giz Əli za də nin sim fo nik or-
kestr üçün “Som mer-Eind ruck” 
(“Yay təəs sü ra tı”) əsə ri nin 
prem ye ra sı bö yük triumfl  a ke-
çib. Di ri jor Mi xael Hors tun rəh-
bər li yi al tın da “Mit tel deutsc he 
Phil har mo nie Orc hest ra”nın 
təq dim et di yi kon sert də klas-
sik bəs tə kar lar – F.Men del son, 
F.Şu bert və D.Şos ta ko vi çin 
əsər lə ri ilə ya na şı səs lə nən 
əsər pan de mi ya fa si lə sin dən 
son ra bu məş hur kol lek ti vin 
ye ni lən miş re per tuarı na da xil 
edi lə rək ta ma şa çı la rın bö yük 
ma ra ğı na sə bəb olub. Bəs-
tə ka rın xü su si ola raq bu or-
kest rin si fa ri şi ilə bəs tə lə di yi 

“Som mer-Eind ruck” əsə ri ye ni 
kon sert tur ne si ilə il ər zin də Al-
ma ni ya nın bir sı ra şə hər lə rin-
də ifa edi lə cək.

Ap rel ayın da isə Lon do nun 
möh tə şəm “Pool” kon sert za-
lın da Fi rən giz Əli za də nin sim-
fo nik or kestr üçün “Ni zam ki 
Cos mo logy” (“Ni za mi fə za sı”) 
əsə ri nin prem ye ra sı uk ray na lı 
di ri jor Ki rill Ka ra bit sin rəh bər li yi 
al tın da “Bour ne mouth Symp-
hony Orc hest ra”nın (Bö yük Bri-
ta ni ya) ifa sın da bö yük triumfl  a 
ke çə rək, ta ma şa çı la rın rəğ bə-
ti ni qa za nıb. Da hi Azər bay can 
şairi və mü tə fək ki ri nin 880 il li-
yi mü na si bə ti lə, xü su si ola raq 
bu məş hur kol lek ti vin si fa ri şi ilə 
ya zıl mış əsər Ni za mi dü ha sı nı 
vəsf edən tən tə nə li himn ki mi 
səs lə nib. Kon ser ti efi r də can lı 
ya yı mın so nun da in gi lis jur na-
list Bron te Lar sen-Dis ney be-
lə şərh edib: “Fi rən giz Əli za də 
mu si qi si nin kos mo lo gi ya sı XII 
əsr poezi ya sı haq qın da ənə-
nə vi məf hum la rın çər çi və si ni 
da ha da ge niş lən dir di, bu ra da 
kos mos haq qın da, bə şə ri və 
sə ma vi ha di sə lə rin qar şı lıq lı 
əla qə si haq qın da, in san tə fək-
kü rü nün tə ka mü lü haq qın da 
müasir tə səv vür lər möh tə şəm 

və par laq şə kil də öz bə dii tə-
cəs sü mü nü ta pıb...”. 

Qeyd et mək la zım dır ki, Av-
ro pa da və Ame ri ka da məş hur 
olan di ri jor Ki rill Ka ra bits bu 
kon sert də “Şərq dən səs lər” 
de vi zi al tın da zə ma nə mi zin üç 
gör kəm li bəs tə ka rı nın əsə ri ni 
– Q.Qa ra ye vin “Yed di gö zəl” 
ba le tin dən süita nı, D.Şos ta-
ko vi çin 12 say lı sim fo ni ya sı nı 
və öz da hi müəl lim lə ri nin ənə-
nə lə ri ni ya şa dan F.Əli za də nin 
“Ni zam ki Cos mo logy” əsə ri ni 
bir kon sert proq ra mı na da xil 
edə rək, va hid ənə nə və va ris-
lik xət ti ni da vam et di rib. 

Dün ya şöh rət li bəs tə ka rı mı-
zın yu bi le yi res pub li ka mız da da 
tən tə nə ilə qeyd edi lə cək. İyun 
ayın da müx tə lif kon sert sa lon-
la rın da yu bi le yə həsr olun muş 
mu si qi fes ti va lı çər çi və sin də 
sil si lə təd bir lər ke çi ri lə cək. Mu-
si qi se vər lər bir da ha bəs tə ka rın 
fü sun kar mu si qi si ilə tə mas da 
ol maq im ka nı əl də edə cək lər.

Fi rən giz xa nım bəs tə kar lıq la 
ya na şı, ge niş ic ti mai fəaliy yə ti 
ilə mil li mu si qi mə də niy yə ti mi-
zin tə rəq qi si yo lun da əzm lə ça-
lı şır. 2007-ci il dən Azər bay can 
Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın səd ri se-
çi lən Fi rən giz Əli za də nin rəh-
bər li yi ilə mil li mu si qi mə də niy-
yə ti mi zin in ki şa fı na tə kan ve rən 
nailiy yət lər qa za nı lıb. Ar tıq on 
beş il dir Bəs tə kar lar İt ti fa qı bir 
sı ra bey nəl xalq sə viy yə li mu-
si qi la yi hə lə ri nin (F.Əli za də nin 
baş re dak to ru və koor di na to ru 
ol du ğu, Hey dər Əli yev Fon du 
tə rə fi n dən nəşr edi lən “Üze yir 
dün ya sı”, “Fik rət zir və si”, “Mu-
ğam en sik lo pe di ya sı”, “Əbə di 
im za lar” və b. la yi hə lər) ger çək-
ləş mə sin də bi la va si tə iş ti rak 
edir. Fi rən giz xa nım bey nəl xalq 
sə viy yə li mu si qi fes ti val la rı nın 
– Hey dər Əli yev Fon du nun təş-
kil et di yi “Mu ğam alə mi” Bey-
nəl xalq Mu ğam Fes ti va lı nın 
bə dii rəh bə ri, Bəs tə kar lar İt ti-
fa qı nın təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri-
lən Şə ki “İpək Yo lu” Bey nəl xalq 
Mu si qi Fes ti va lı nın tə sis çi si və 
bə dii rəh bə ri dir. 

Əla mət dar yu bi ley ərə fə sin-
də öz möh tə şəm mu si qi si ilə 
dün ya xalq la rı nı sül hə və həm-
rəy li yə səs lə yən bəs tə ka rı mı-
zın ün va nı na söy lə nən təb rik-
lə rə qo şu lu ruq. Fi rən giz xa nı mı 
sə mi mi qəlb dən təb rik edir, ona 
ye ni-ye ni ya ra dı cı lıq zir və lə ri 
fəth et mə yi ar zu la yı rıq! 

Sevda Hüseynova
musiqişünas

Azərbaycan
4 may 1920 – Aşıq, şair Mol la Cü mə (1854-1920) və fat edib. Şə ki 

qə za sı nın Göy nük ma ha lı nın La yis qi kən din də do ğu lub. Bə zi mən bə-
lə rə gö rə, aşıq Xalq Cüm hu riy yə ti nin tə rəf da rı ol du ğu üçün öl dü rü lüb.

4 may 1931 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Ağa rə him Cəb ra-
yıl oğ lu Əli yev (1931 – 24.11.2009) ana dan olub. Sə nəd li və bə dii fi lm-
lə rin qu ru luş çu rəs sa mı olub, teatr ta ma şa la rı na səh nə tər ti ba tı ve rib. 

5 may 1856 – Azər bay ca nın ilk maarif çi qa dın la rın dan bi ri, mil li 
mət buatın ba ni si Hə sən bəy Zər da bi nin ömür-gün yol da şı Hə ni fə 
Mə li ko va-Aba ye va (1856-1929) Şi ma li Qaf qa zın Nal çik şə hə rin də 
ana dan olub. 1901-ci il də Ba kı da H.Z.Ta ğı ye vin hi ma yə si al tın da 
fəaliy yə tə baş la yan Mü səl man qız lar mək tə bi nin di rek to ru olub.

5 may 1866 – Ya zı çı-dra ma turq Ey nə li bəy Çö lü bəy oğ lu Sul-
ta nov (1866-1935) Nax çı van da do ğu lub. Nax çı van da  “Mü səl man 
in cə sə nə ti və dram cə miy yə ti” ya ra dı cı la rın dan olub. 1883-cü il də 
cə miy yət Nax çı van da ilk teatr ta ma şa sı nı (“Müs yö Jor dan və dər viş 
Məs tə li şah”) səh nə yə qo yub.

5 may 1892 – İs tiq lal şairi Əh məd Ca vad (Ca vad Mə həm mə də-
li oğ lu Axund za də; 1892 – 13.10.1937) Şəm kir böl gə si nin Sey fə li 
kən din də do ğu lub. Döv lət him ni mi zin (“Azər bay can mar şı”, 1918) 
söz lə ri nin müəl li fi  dir. V.Şeks pi rin “Otel lo”, “Ro meo və Cül yet ta” 
pyes lə ri ni di li mi zə çe vi rib. Rep res si ya qur ba nı dır.

5 may 1894 – Əmək dar ar tist Əh məd Ana tol lu (Əh məd Mux tar 
oğ lu Sə fə rov; 1894 – 7.4.1973) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Dram, 
Mu si qi li Ko me di ya teatr la rı nın akt yo ru olub.

5 may 1899 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam, qra fi k Əmir 
Səh liəli oğ lu Ha cı yev (1899-1972) Şu şa da ana dan olub. Azər bay-
can  ya zı çı la rı nın bir çox əsər lə ri nə il lüst ra si ya lar çə kib.

5 may 1905 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, şair, tər cü mə çi Ək rəm 
Cə fər (Ək rəm Səf tər oğ lu Cə fə rov; 1905 – 18.8.1991) İs ma yıl lı ra-
yo nu nun La hıc kən din də ana dan olub.

5 may 1908 – İlk azər bay can lı qa dın re jis sor Qə mər Əli qu lu qı zı 
Sa lam za də (1908-1994) ana dan olub. Şair Əli qu lu Qəm kü sa rın qı-
zı dır. “Sə bu hi” (1941) fi l mi nin re jis sor as sis ten ti olub.

5 may 1910 – SS Rİ Xalq ar tis ti, re jis sor, akt yor Ədil Rza oğ lu İs gən-
də rov (1910 – 18.9.1978) ana dan olub. Mil li Dram Teat rı nın baş re jis-
so ru, “Azər bay can fi lm”in di rek to ru iş lə yib. “Uzaq sa hil lər də”, “Qa nun 
na mi nə”, “Dər viş Pa ri si part la dır”, “Axı rın cı aşı rım” və s. fi lm lər də yad-
da qa lan ob raz lar ya ra dıb. “Əh məd ha ra da dır?” fi l mi nə qu ru luş ve rib.

5 may 1912 – Na sir, tər cü mə çi Cə fər Ba ğır (Cə fər Sə fər oğ lu Ba ğı rov; 
1912 - 17.4.1983) Or du bad ra yo nu nun Dəs tə kən din də ana dan olub. 

5 may 1918 – Gör kəm li ədə biy yat şü nas alim, Əmək dar elm xa di-
mi Mi rə li Se yi dov (1918 – 26.4.1992) İrə van da do ğu lub. “Azər bay-
can mi fi k tə fək kü rü nün qay naq la rı”, “Azər bay can xal qı nın soy kö kü-
nü dü şü nər kən” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

5 may 1920 – Rəs sam, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əb dül xa lıq 
(Əb dül xa lıq Əb düəli oğ lu Rza qu li yev; 1920 – 30.9.1988) Ba kı da 
ana dan olub.

5 may 1920 – Şərq şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, Əmək dar 
elm xa di mi Şa mil Al lah ver di oğ lu Cəm şi dov (1920 – 8.12.2008) Ağ-
ca bə di ra yo nun da ana dan olub.

5 may 1922 – Xalq ar tis ti Ələd din As lan oğ lu Ab ba sov (1922 – 
13.7.2014) Gən cə də do ğu lub. 1939-cu il dən Gən cə Dram Teat rın-
da ça lı şıb. “Də li Kür”, “Qa tır Məm məd”, “Ni za mi”, “Qətl gü nü” və s. 
fi lm lər də çə ki lib.

5 may 1927 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, qra fi k-rəs sam Bə yim 
Əziz ba la qı zı Ha cı za də (1927-2017) Ba kı da do ğu lub. Müx tə lif möv-
zu lar da li noq ra vü ra lar, “Xo ca lı” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.  

5 may 1930 – Xa nən də, Xalq ar tis ti Ya qub Mə həm məd oğ lu 
Məm mə dov (1930 – 5.7.2002) Ağ ca bə di ra yo nun da do ğu lub. Uzun 
il lər Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub.

5 may 1930 – Ta nın mış xa nən də Nə ri man Möv süm oğ lu Əli yev 
(1930 – 28.4.1998) Ba kı da do ğu lub. Bir çox məş hur mu ğam ifa çı la-
rı nın us tad-müəl li mi olub.

5 may 2021 – Xalq şairi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Fik rət Gö yüş 
oğ lu Qo ca (25.8.1935 – 2021) və fat edib. Azər bay can Ya zı çı lar Bir-
li yi nin bi rin ci ka ti bi olub.

6 may 1900 – Xalq ar tis ti Alek sand ra Lav rent yev na Su vi ro va 
(1900-1962) Mosk va da do ğu lub. Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt ri-
sa sı (1927-1959) olub.

6 may 1942 – Əmək dar ar tist, dik tor Hic ran Sol tan oğ lu Hü sey-
nov (1942-2013) Qə bə lə ra yo nun da ana dan olub. 1971-ci il dən 
Azər bay can Te le vi zi ya sın da fəaliy yət gös tə rib. 

7 may 1926 – Əmək dar rəs sam Cəb ra yıl Əli mux tar oğ lu Əzi mov 
(1926 – 10.7.1969) Ba kı da do ğu lub. “O ol ma sın, bu ol sun” (Na dir 
Zey na lov la bir gə), “Qız mar gü nəş al tın da”, “Qa nun na mi nə” və s. 
fi lm lə rin qu ru luş çu rəs sa mı olub.

7 may 1998 – Ta nın mış ki no re jis sor, ope ra tor, Xalq ar tis ti Mux tar 
Ba ba oğ lu Da da şov (11.9.1913 – 1998) və fat edib. 

7 may 2021 – Xalq şairi Mu sa Sə fi  məm məd oğ lu Ya qub 
(10.5.1937 – 2021) və fat edib. “Ru hum la söh bət”, “Döv rün də yir-
ma nı” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

7 may 2021 – Xalq ar tis ti, akt yor Arif Əli oğ lu Qu li yev (16.5.1950 
– 2021) və fat edib.

8 may 1910 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, şair, tər cü mə çi, pro fes-
sor Cə fər Xən dan (Cə fər Zey nal oğ lu Ha cı yev; 1910 – 10.8.1961) 
İrə van şə hə rin də ana dan olub.

8 may 1919 – SS Rİ Xalq ar tis ti, gör kəm li bəs tə kar, pe da qoq Sol-
tan İs ma yıl oğ lu Ha cı bə yov (1919 – 19.9.1974) Şu şa da do ğu lub. 
“Gül şən” ba le ti, “Kar van” sim fo nik löv hə si, “Qı zıl gül” mu si qi li ko me di-
ya sı, uşaq lar üçün “İs gən dər və ço ban” ope ra sı və s. əsər lə rin müəl-
li fi  dir. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın rek to ru olub. 

8 may 1930 – Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Qa ra Mus ta fa oğ lu 
Na ma zov (1930 – 11.5.2016) Er mə nis tan SSR İce van ra yo nu nun 
Əmir xe yir kən din də do ğu lub. Aşıq şeiri nin ta ri xi nə dair təd qi qat 
əsər lə ri nin müəl li fi  dir.

Dünya  
4 may 1929 – İn gi lis akt ri sa sı Od ri Hep bern (Od ri Ket lin Ras ton; 

1929-1993) ana dan olub. Film lə ri: “Ro ma tə til lə ri” (şah za də An na), 
“Hərb və sülh” (Na ta şa Ros to va) və s.

5 may 1846 – Pol yak ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
(1905) laureatı Hen rik Sen ke viç (1846-1916) ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Quo va dis” (“Ha ra ge dir sən?”), “Gir dab”, “Po lo nets ki lər ailə si” və s. 

6 may 1856 – Dün ya ədə biy ya tı və mə də niy yə tin də iz qoy muş 
psi xoana liz nə zə riy yə si nin ba ni si, Avst ri ya ali mi Ziq mund Freyd 
(Sig mund Freud; 1856-1939) ana dan olub. 

6 may 1867 – Pol yak ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
(1924) laureatı Vla dis lav Rey mont (1867-1925) ana dan olub. “Ki şi-
lər” ro ma nı, “1794” ta ri xi tri lo gi ya sı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

6 may 1922 – SS Rİ Xalq ar tis ti Vla di mir Ab ra mo viç Etuş (1922 – 
9.3.2019) ana dan olub.

7 may 1833 – Al man bəs tə ka rı, piano çu və di ri jo ru Jo han nes 
Brahms (1833-1897) ana dan olub. Əsər lə ri: “Al man rek vi ye mi”, 
“Ma car rəqs lə ri” və s.

7 may 1840 – Rus bəs tə ka rı Pyotr İliç Çay kovs ki (1840-1893) 
ana dan olub. 10 ope ra nın (“Yev ge ni One gin”, “Or lean lı qız”, “Qa ra-
tox maq qa dın” və s.), 3 ba le tin (“Qu gö lü”, “Yat mış gö zəl”, “Şel kun-
çik”), sim fo ni ya la rın müəl li fi  dir.

7 may 1861 – Hind şairi, ya zı çı, fi  lo sof, bəs tə kar, ədə biy yat üz rə 
No bel mü ka fa tı (1913) laureatı Ra bind ra nat Ta qor (Ra bind ra nath 
Ta go re; 1861 – 7.8.1941) Kəl küt tə də do ğu lub.

7 may 1953 – Tür ki yə mü ğən ni si, bəs tə kar Müs lüm Gur səs 
(1953 – 3.3.2013) Şan lıur fa da do ğu lub.

8 may 1906 – İta li ya ki no re jis so ru, neorealiz min təm sil çi si Ro ber-
to Ros se li ni (1906-1977) ana dan olub. Film lə ri: “Ro ma, açıq şə hər”, 
“Al ma ni ya, sı fı rın cı il” və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan

4-8 mayXatirə təqvimi

Azərbaycan musiqisini
dünyaya tanıdan bəstəkar

Firəngiz Əlizadə – 75

Almaniyada keçirilən sərgi-festivalda ölkəmiz də təmsil olunub

30 ap rel – Bey nəl xalq Caz Gü nü bir çox öl kə lər də müx tə lif təd bir 
və la yi hə lər lə qeyd olu nub. Al ma ni ya nın Bre men şə hə rin də ke çi-
ri lən “Jaz za head” sər gi-fes ti va lı tək cə bu öl kə də de yil, ümu mi lik-
də Av ro pa da caz mu si qi si üz rə mü hüm bey nəl xalq plat for ma dır.

28 ap rel – 1 may ta rix lə rin də 
ger çək lə şən “Jaz za head-2022” 
sər gi-fes ti va lı na dün ya nın bir 
çox yer lə rin dən sə nət çi lər, caz 
hə vəs kar la rı qa tı lıb.

Azər bay can Res pub li ka sı 
Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi 
ilə bu il öl kə miz də bey nəl xalq 
caz bay ra mın da təm sil olu nub.

Fes ti val-sər gi də iki is te dad lı 
ifa çı – piano çu Əf qan Rə sul və 
vo kal çı Diana Ha cı ye va çı xış 
edib. Pe şə kar piano çu, Mont-
rö Caz Fes ti va lı nın iş ti rak çı sı 
Əf qan Rə sul və gənc vo kal çı 
Diana Ha cı ye va qı sa müd dət 
ər zin də həm din lə yi ci lə rin, həm 
də bu jan rın pe şə kar bi li ci lə ri-

nin sev di yi duetə çev ri lib. Qeyd 
edək ki, duet ilk də fə “Ba kı Caz 
Fes ti va lı 2021”də səh nə yə çı-
xıb.

“Jaz za head-2022” çər çi-
və sin də Bre men şə hə rin də 
“Deutc he Jazz Preis” – Al man 
Caz Mü ka fa tı nın təq di mat mə-
ra si mi də ke çi ri lib. Mə ra sim də 
ta nın mış caz men, Əmək dar 
ar tist İs far Sa rabs ki də iş ti rak 
edib. İ.Sa rabs ki nin “Pla net” al-
bo mu “İlin ən yax şı xa ri ci de-
büt al bo mu” no mi na si ya sı üz rə 
təq dim olu nub. Al bom mü ka fa-
ta təq dim edil miş ye ni la yi hə-
lər ara sın da 3 no mi nant dan 
bi ri olub.



Vaşinqtondakı ABŞ-Azərbaycan Ticarət 
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

Xəbərverdiyimizki-
mi,ÖzbəkistanınXivə
şəhərindəkeçirilən
“Ləzgi”beynəlxalqrəqs

festivalındaölkəmizdətəmsil
olunub.FestivaldaFikrətƏmi-
rovadınaDövlətMahnıvə
RəqsAnsamblınındirektoru,
Əməkdarmədəniyyətişçisi
ElçinAbbasovunrəhbərliyiilə
rəqsqrupuiştirakedib.

Qeyd edək ki, Özbəkistanın
“Xarəzmləzgirəqsi”2019-cuildə
UNESCO-nun Qeyri-maddi mə-
dəniirssiyahısınadaxiledilib.Öz-
bəkistan Mədəniyyət Nazirliyinin
təşəbbüsüiləilkdəfəgerçəkləşən
festivalaUNESCOdəstəkverib.
26-30 aprel tarixində Xivə

şəhərindəki “İçan-kala” komp-
leksində keçirilən “Ləzgi” bey-
nəlxalq rəqs festivalının qala-
konsertindəqaliblərelanolunub.
Özbəkistanın nümayəndəsi

DilnozaArtıkovabaşmükafatı–
Qran-priniqazanıb.Özbəkistan,
Qazaxıstan və Bolqarıstan kol-
lektivləribirincidərəcəlidiplomla
təltifolunublar.
Azərbaycan,Özbəkistan,Hin-

distanvəTacikistankollektivləri-
nə ikincidərəcəlidiplomtəqdim

olunub. Azərbaycan rəqqasları
“Ən gözəl kollektiv rəqs” nomi-
nasiyasındamükafata layiq gö-
rülüblər.ÜçüncüyeriTürkiyəvə
Qırğızıstanrəqqaslarıtutub.
Dövlət Mahnı və Rəqs An-

samblının heyəti müsabiqədə
“Cəngi”(solistlərƏməkdarartist-
lər Elnur Süleymanov və Nigar
Şahmuradova), “Yüzbiri” (solist
ƏməkdarartistGünelŞeyxova),

“Ay ləli” (solist Əməkdar artist
ViktoriyaŞahmuradova)və“Yal-
lı”xalqrəqslərini ifaediblər.An-
samblınbaletmeysteriƏməkdar
artistCeyhunQubadovdur.
Xatırladaqki,dünyanın30öl-

kəsindən rəqqas, musiqiçi, mu-
siqinəzəriyyəçisivəxoreoqrafın
qatıldığı festival çərçivəsində
beynəlxalq konfrans, sərgilər,
ustaddərsləritəşkiledilib.

ÖzbəkistanMədəniyyətNazir-
liyinindəvətiiləfestivaldaqonaq
qismində Beynəlxalq Muğam
Mərkəzinin (BMM) solistləri –
Əməkdar artistlər Sahib Paşa-
zadə (tar), Toğrul Əsədullayev
(kamança), Kamran Kərimov
(nağara) və xanəndələr Kamilə
Nəbiyeva, Mirələm Mirələmov
daiştirakediblər.Onlarınfestival
çərçivəsində çıxışları maraqla
qarşılanıb.BMMsolistlərininfes-
tivalınaçılışındanəvvəl40dəqi-
qəlik xüsusi proqramla çıxış et-
məsialqışlarlamüşayiətolunub.
BMM-insolistləriÖzbəkistanın

MuğamSənəti Kollecində ustad
dərsləridəkeçiblər.VaxtiləAzər-
baycanda tar sənəti üzrə təhsil
alanözbəkifaçıBehcanAğabəy
BMM-insolistlərininkonsertlərin-
də nümayəndə heyətimizi dəs-
təkləyərəkonlarayardımçıolub.
Qeyd edək ki, Özbəkistanın

mədəniyyət naziri Azərbaycan
nümayəndəheyətiiləgörüşərək
Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin
rəhbərliyinətəşəkkürünübildirib.

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

147 il əv vəl...
7 may 1875-ci il dəRusiyailəYaponiyaarasındaərazimübadiləsi

haqqındasazişimzalanıb.SaziştərəfərinKuriladalarıvəSaxalinə
iddialarını tənzimləyirdi.RusiyaKuriladalarınıYaponiyayagüzəş-
təgedib.ƏvəzindəYaponiyaSaxalinadasınaiddialardanəlçəkib.

141 il əv vəl...
6 may 1881-ci il dəMərkəziAsiyadakıAxal-Təkətorpaqları(indiki

Türkmənistanınbirhissəsi)Rusiyayabirləşdirilib.

107 il əv vəl...
7 may 1915-ci il dəBirinciDünyamüharibəsigedişindəAlmaniyahər-

bidənizqüvvələriilkdəfəsualtıqayıqlamülkisərnişingəmisinəhücum
ediblər.Nyu-York-LiverpulreysiüzrəhərəkətedənBritaniyayaməxsus
“Luzitan”gəmisinin İrlandiyayaxınlığındabatırılmasınəticəsində1200
nəfər,ocümlədənBritaniyanınhərbinaziriLordKitçenerhəlakolmuşdu.

103 il əv vəl...
5 may 1919-cu il dəİsveçrədəQırmızıXaçvəQızılAyparaCə-

miyyətlərininLiqasıtəsisedilib.HazırdaBeynəlxalqQırmızıXaçvə
QızılAyparaCəmiyyətləriFederasiyasıadıaltındafəaliyyətgöstərir.
Mənzil-qərargahıCenevrəşəhərindədir.

102 il əv vəl...
5 may 1920-ci il dəAzərbaycandabolşevikhökuməti–Müvəqqəti

İnqilabKomitəsibütünxan,bəyvəvəqftorpaqlarınınmüsadirəoluna-
raqəvəziödənilmədənkəndlilərinistifadəsinəverilməsibarədəqərar
qəbuledib.Üstündənbirneçəilötəndənsonrahəmintorpaqlarkənd-
lilərdənzorlagerialınaraqkolxoztəsərrüfatlarınaverildi.

101 il əv vəl...
6 may 1921-ci il də IÜmumazərbaycansovetlərqurultayı işəbaş-

layıb.QurultaydaAzərbaycanSSR-ninilkKonstitusiyasıqəbulolunub.
MüvəqqətiİnqilabKomitəsivəyerlərdəkiinqilabvəyoxsulkomitələriləğv
edilib,aliqanunvericiorqanolaraqMərkəziİcraiyyəKomitəsi(MİK)və
yerlisovetləryaradılıb.1921-1937-ciillərdəÜmumazərbaycansovetlə-
rinin9qurultayıkeçirildivə1938-ciildəbuqurumuAliSovetəvəzlədi.

77 il əv vəl...
8 may 1945-ci il dəfaşistAlmaniyasınınqeyd-şərtsizkapitulyasiya-

sına dair akt imzalanıb. Berlin yaxınlığındakı Karlsxort şəhərciyində
yerlivaxtlasaat22:43-dəimzalananaktaAlmaniyatərəfdənVermaxtın
(almanordusunun)başqərargahrəisigeneral-feldmarşalV.Keytel,Al-
maniyanınhərbidənizqüvvələrininbaşkomandanıfonFrideburq,ha-
vaqüvvələrininkomandanıgeneral-polkovnikQ.Ştumpfimzaatmışdı.
SSRİtərəfdənsənədimarşalG.Jukov,müttəfiqləradındanBritaniya-
nınaviasiyamarşalıA.Tedderimzalamışdı.AktınimzalanmasıMoskva
vaxtıiləmayın9-nadüşdüyündənSSRİ-dəQələbəGünü9mayelan
olundu.Avropadaisəfaşizmüzərindəqələbəmayın8-dəqeydedilir.

30 il əv vəl...
8 may 1992-ci il dəErmənistansilahlıqüvvələriAzərbaycanınŞuşa

şəhəriniişğalediblər.Şuşanınişğalıhəmindövrdərespublikadakıfak-
tikihakimiyyətsizliyin,orduhissələrininsiyasioyunlaracəlbedilməsinin
nəticəsiidi.ErmənilərŞuşanınişğalıiləDağlıqQarabağanəzarətitama-
miləələkeçirdilər,Azərbaycanınbölgədəmühümstratejimövqeyiəldən
verməsisonrakıitkilərəzəminyaratdı.28il6ayişğalaltındaqalanŞuşa
şəhəri2020-ciilin44günlükVətənmüharibəsində,noyabrın8-dəmü-
zəfərAzərbaycanOrdusutərəfindənazadedildi.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Rəqqaslarımız Özbəkistanda keçirilən 
festivalda ikinci yerə layiq görülüblər

Uzunillərinvərdişidir:
mayın1-dəçoxadam
evdəoturabilmir.İllah
daki,havagözəlolan-

da.Budəfəki1mayisəbir
neçəsəbəbdənəslgəzmək,
ünsiyyətməqamıidi.

Bakıdaçoxxoş,mülayimmeh
əsənəslyazhavasıvaridi.
Həm bazar günü idi, həm də

Ramazanbayramınınərəfəsi.
Üstəlik, iki ildən bəri davam

edən, açıq havada birtəhər dö-
züləsi, amma qapalı məkanda
adamınnəfəsinitıncıxdırantibbi
maska taxmaq məcburiyyətinin
aradanqaldırıldığıgün.
…Birdəənvacibi.Əlişləriilə

məşğul olan həvəskarların, de-
korativ-tətbiqi sənət nümunələri
yaradanpeşəkarların,“Azərbay-
canın əl işi ustaları” qrupunun
pandemiyadan sonra növbəti
sərgisi bu günə təyin olunmuş-
du.Deməli,yenədəənmüxtəlif
sahələrdəçalışanqabiliyyətsa-
hibləri, ən sadədən ta lap mü-
rəkkəbinədəkələməyi,göznuru
olan əl işləri ilə növbəti tanışlıq
baştutacaqdı.
Baş tutdu da! Saat 12:00-da

“Passaje-1901”məkanındabaş-
layan tədbirə ziyarətçilərin ma-
rağının böyük olduğuna şahid-
lik etdik. İkiillik fasilədən sonra
bir araya gələn iştirakçıların da
çoxsevindiyigörünürdü.Qrupun
sayca 36-cı sərgisi olsa da, bu
sərgi əvvəlkilərdən fərqlənirdi.
Çünkitəşkilatçılaronu“Kəlağayı
festivalı”kimidüşünmüşdülər...
Geniş salonadaxil olandakə-

lağıyılı qadınların çoxluğu diq-
qətimizi cəlb etdi. Əksəriyyəti
xanımlarolan iştirakçılarbumilli
baş örtüyümüzə bürünmüşdülər.
Onuklassik tərzdəbaşınaörtən
kim, xüsusi dizaynla boynuna
dolayıb, çiynindən sallayan kim.
Şux rənglərin bolluğu, kəlağayı
naxışlarınınşahıolanbuta(son-
raöyrənəcəyikki,butaornamenti
kəlağayıçılıqda elə şah adlanır)
naxışı hər yerdə idi: əl işi olan

toxunmaoyuncaqlarda,bişirilmə
sabunların formasında və sət-
hində,vitrajrəngləməliqablarda,
milligeyimnümunələrində,mun-
cuq,biserişləməli,polimergildən
düzəldilmiş bəzək əşyalarında,
zərgərliknümunələrində.
Qələbəliyin içində birtəhər

əsas təşkilatçılardan Ella Bağı-
rovanıtapırıq.Ondansərgi-festi-
valbarədəməlumatalırıq:
–Bakıda ilk dəfə yalnız kəla-

ğayıya həsr edilmiş festival ke-
çirilir. Bu dəfə iştirakçılarımızın
sayıdaçoxdur.Sevindiricihaldır
ki, bölgələrimizdən də festiva-
la çoxlu qoşulanlar var.Üstəlik,
gənclərindekorativ-tətbiqisənət
sahələrinə maraq göstərməsi,
dahafərqli,dahakreativəlişləri
iləsərgiyəqatılmasıbiziçoxse-
vindirir.Deməli,sənətdəardıcıl-
lıq, nəsildən-nəslə ötürmə ənə-
nəsiyaşayır.
Digər təşkilatçı Leyla Həsən

söhbətəqoşulur:
– İki il idi evə qapanmışdıq,

belə sərgilərdə görüşmürdük.
Düzdür, qrup üzvləri bekar da-
yanmırdılar, sosial şəbəkələrdə
öz əl işlərini paylaşır, internet
üzərindənçalışırdılar.Ammanə
qədərolsada,heçbirvirtualmü-
nasibət canlı ünsiyyətin yerini
vermir.Niyyətvəbacarığınagö-
rə birləşən insanların bir-birinin
yaradıcılığınabələdolması,şəx-
səntanıması,bir-birindənbəhrə-
lənməsiböyükmənəvisərvətdir.

Əgər ziyarət etdiyimiz satış-
sərginin baş qəhrəmanı, əsas
mövzusu kəlağayıdırsa, elə isə
niyəonunla şəxsən tanışolmu-
ruq?Leylaxanımkəlağayıbilici-
si,busənətindirçəlişindəəməyi
olan xanımla bizi salonun tən
ortasındakıstend-vitrinəyönlən-
dirir.
Basqaldakı“Cahangir”kəlağa-

yı emalatxanasının yaradıcıla-
rından olan, kəlağayı konsepsi-
yasınınmüəllifi,professorRəna
İbrahimbəyova ilə tanış oluruq.
Rəna xanım böyük istehsal sa-
həsini – baramaqurdu yetişdir-
məkdən ta naxış basmayadək
prosesi o qədər gözəl bilir, bu
barədəoqədər böyük sevgi ilə
danışır ki, onunla uzun söhbə-
timizi sərgi reportajının içində
əritmək istəmirik.Rənaxanımın
kəlağayı heyranlığı ilə söylədik-
ləri ayrıcamüsahibəninmövzu-
sudur.
2014-cü ildə UNESCO-nun

Qeyri-maddi mədəni irs siyahı-
sına daxil edilmiş kəlağayı sə-
nətinəvəonabaşörtüyü,qiya-
fəni tamamlayan aksesuar kimi
marağın artması isə sevindirici
haldır.
Bu sərgidə kəlağayı naxışla-

rınındahabirmaraqlı tətbiqsa-
həsinərastgəldik.İpəkparçaya
batik (rəngləmə) üsulu ilə milli
xalça naxışları salan gənc rəs-
samDiləfruz Bağırova da sərgi
iştirakçısıdır.Hazıripəkşərfərin

üstündə incəliklə salınmış milli
naxışlar, tematik şəkillərmillilik-
lə uzaq İndoneziyadan dünya-
ya yayılmış batik sənətinin üzvi
vəhdətinəsübutdur.
… Festival davam edir. İmp-

rovizə səhnədə rəqs qrupunun
çıxışı,səsucaldıcıdanətrafaya-
yılan ürəkaçanmusiqi sədaları,
əlişiolan,çoxubirneçə,bəzən
isəhəttayalnıznüsxəolaneks-
klüziv bəzək və zinət əşyala-
rı, interyer dekorları öz sahibini
tapır. Kəlağayı naxışlama, ebru
sənəti, rəsm,bijuteriyaüzrəus-
tad dərslərinə qatılan uşaq və
yeniyetmələrin simasından isə
“mənbacardım”qətiyyətininqə-
ləbəsevinciyağır.Kimbilir,bəl-
kə də kəlağayı festivalında öz
dekorativ sənət bacarığını kəşf
edənlərdənkimsəbirneçəildən
sonra bu ənənəvi sərgilərin ən
fəaliştirakçısıolacaq?
…Sərgidən çıxanlara diq-

qət yetirirəm. Düzdür, kiminsə
bazarlığına nəzər salmaq etik
sayılmaz. Amma sərgi ovqatı-
nıevinədaşıyanxanımlarınbir
qədər əvvəl aldıqları müxtəlif
rəngli,klassikvəmüasirnaxışlı
kəlağayını cığarasından çıxa-
rıb başlarına örtməsi, boyun-
larına dolaması göz oxşayır.
Deməli, festival özməqsədinə
yetib. Nənələrimizin ismət, lə-
yaqət rəmzi kəlağayı yenə bi-
zimlədir.

GülcahanMirməmməd

“Dostluq körpüsü”
Daşkənddə “Qarabağ” muğam qrupunun konserti

Daşkənddəki“Türküstan”SənətSarayındaBeynəlxalqMuğamMərkəzi-
nin(BMM)“Qarabağ”muğamqrupununkonsertiolub.“Dostluqkörpüsü”
adlıkonsertÖzbəkistanMədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləgerçəkləşib.

Konsertdən əvvəl “Qarabağ”muğamqrupunun rəhbəri, Xalq artisti
Mənsumİbrahimov,BMMdirektorununmüaviniRiyadQuliyev,Özbə-
kistanMilliMuğamMərkəzininbaşdirektoru,professorSaibjonBeqma-
tov,DaşkənddəkiHeydərƏliyevadınaAzərbaycanMədəniyyətMərkə-
zinin(AMM)direktoruSamirAbbasov,YunusRəcəbiadınaÖzbəkistan
MilliMusiqiSənəti İnstitutununprorektoruAzimjonZakirovölkələrimiz
arasındamədəniyyətsahəsindəəlaqələrdənbəhsediblər.
KonsertproqramındaXalqartistiMənsumİbrahimovAzərbaycanmu-

ğamlarını,xalqmahnılarınıifaedib.SonraÖzbəkistanıntanınmışmü-
ğənnisiYulduzTurdiyevasəhnəyədəvətolunub.Onlarbirlikdəbirneçə
mahnı,ocümlədən“Qarabağşikəstəsi”nioxuyublar.İfaçılarıtardaXalq
artisti ElçinHəşimov, kamançadaƏməkdar artist ElnurƏhmədov və
nağaradaVüsalBayramovmüşayiətediblər.
Konsertinsonundaifaçılarımızaözbəkmilligeyimi–çapanhədiyyə

olunub.

“Fərqli olaraq”
Berlində Leyla Əzimbəyovanın sərgisi

Berlindəki“QGallery”incəsənətsalonundaAzərbaycan
Rəssamlarİttifaqınınüzvü,NaxçıvanMuxtarRespubli-
kasınınƏməkdarrəssamıLeylaƏzimbəyovanın“Fərqli
olaraq”adlıfərdiyaradıcılıqsərgisiaçılıb.

SərgiAzərbaycanRəssamlarİttifaqı,AzərbaycanDövlətRəs-
samlıqAkademiyası,NaxçıvanMuxtarRespublikasıRəssamlar
Birliyivə“QGalleryBaku”nundəstəyiilətəşkilolunub.
SərgidəçıxışedənlərLeylaƏzimbəyovanınyaradıcılığından

sözaçıb,rəssamıəlamətdarhadisəmünasibətilətəbrikediblər.
Sərgidərəssamınportret,peyzaj,natürmort janrlarındaçək-

diyi 36 əsəri nümayiş etdirilir.Əsərlərdə həyat eşqi, insan və
təbiətədoğmamünasibətdiqqətidahaçoxcəlbedir.
Leyla Əzimbəyovanın sərgisi ilə paralel olaraq qalereyada

BerlindəyaşayanrəssamNizakətSinanovskayanındaəsərləri
təqdimolunur.
Sərgimayın12-dəkdavamedəcək.

Kəlağayı: festivaldan qiyafəmizə
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