
Zən gə zur dəh li zi la yi-
hə si bi zim üçün tək cə 
iq ti sa di və nəq liy yat 
la yi hə si de yil, st ra te ji bir 

la yi hə dir. Tam əmi nik ki, bu 
la yi hə nin real laş ma sı bi zim 
tə bii hü qu qu muz dur.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu 
söz lə ri yan va rın 10-da yer li te le-
vi zi ya ka nal la rı na mü sa hi bə sin-
də bil di rib.

Bu la yi hə nin 10 no yabr 2020-
ci il ta rix li üç tə rəfl  i (Azər bay can, 
Er mə nis tan, Ru si ya) Bə ya nat da 
da ək si ni tap dı ğı nı qeyd edən 
döv lət baş çı sı de yib: “Düz dür, 
ora da “Zən gə zur dəh li zi” sö zü 
yox dur. Çün ki “Zən gə zur dəh li zi” 
ter mi ni ni mən on dan son ra, ne-
cə de yər lər, geosi ya si lek si ko na 
da xil et dim. An caq ora da açıq-
ay dın gös tə ri lir ki, Azər bay ca-
nın qərb ra yon la rı ilə Nax çı van 
Mux tar Res pub li ka sı ara sın da 
nəq liy yat bağ lan tı sı ol ma lı dır və 
Er mə nis tan bu nu tə min et mə li-
dir”.

Pre zi dent qeyd edib ki, in di 
Er mə nis tan bun dan bo yun qa-
çır maq is tə yir, fak ti ki ola raq, 
üzə ri nə gö tür dü yü öh də lik lə ri iki 
il dən çox dur ki, ye ri nə ye tir mir. 
“An caq bu, bi zi da yan dır ma ya-
caq. Yə ni, bi zim üçün bu, st ra-
te ji la yi hə dir və tək cə bi zim üçün 
yox, bir ne çə qon şu öl kə üçün 
və bö yük coğ ra fi  ya üçün”, – de-
yə İl ham Əli yev vur ğu la yıb.

Döv lət baş çı sı bil di rib ki, Zən-
gə zur dəh li zi nin real laş ma sı ta-
ri xi zə ru rət dir: “Ona gö rə mən 
de dim ki, Er mə nis tan is tə sə də, 
is tə mə sə də bu, real la şa caq. 
Yə ni, bu nu Er mə nis tan da ye nə 

növ bə ti təh did ki mi qə bul edir lər, 
hal bu ki be lə fi k rim yox idi. Sa də-
cə ola raq, bu, qa çıl maz dır. Bu, 
gec-tez ola caq. Əl bət tə, biz is-
tə yi rik ki, tez ol sun və da ha tez 
ol sun”.

Döv lət baş çı sı əla və edib 
ki, Zən gə zur dəh li zi nin iq ti sa-
di sə mə rə si heç kim də şüb hə 
do ğur ma ma lı dır: “Ha zır da biz 
Ba kı-Tbi li si-Qars də mir yo lu la yi-
hə si nin ge niş lən di ril mə si ilə cid-
di məş ğu luq. Ke çən il gös tə riş 
ve ri lib və büd cə dən 100 mil yon 
dol lar dan çox və sait ay rı la caq, 
onun bir his sə si ar tıq ay rı lıb. Biz 
bu də mir yo lu nun ötür mə qa bi-
liy yə ti ni in di ki 1 mil yon ton dan 5 
mil yon to na qə dər çat dı ra ca ğıq. 
Am ma bu da ki fa yət et mə yə-
cək. Or ta Asi ya dan ge dən yük-
lər üçün də ye ni yol lar ol ma lı dır. 
Xə zər üzə rin dən ke çən yol vaxt 
ba xı mın dan çox cəl be di ci dir. 
Ey ni za man da, biz müş tə rək ta-
rif si ya sə ti ni hə ya ta ke çir mək lə 
bu yo lu iq ti sa di cə hət dən da ha 
cəl be di ci et mə li yik. He sab edi-
rəm ki, bu ra da da da nı şıq lar 
müs bət is ti qa mət də ge dir. Yə ni, 
tək cə Or ta Asi ya öl kə lə ri nin yük-
gön dər mə po ten sialı nı və ora ya 
Av ro pa is ti qa mə tin dən ge dən 
yük lə ri nə zə rə al saq gö rə rik ki, 
hət ta biz bü tün bu la yi hə lə ri ic-
ra et sək və ge niş lən dir sək, ye nə 
də çat ma ya caq. Ona gö rə Zən-
gə zur dəh li zi nin iq ti sa di sə mə-
rə si heç kim də şüb hə do ğur ma-
ma lı dır”.

Və tən mü ha ri bə sin dən ötən 
iki il də gö rü lən iş lər dən söz 
açan Azər bay can Pre zi den ti 
diq qə tə çat dı rıb ki, mü ha ri bə nin 
nə ti cə lə ri dün ya tə rə fi n dən qə-

bul edi lib. “İkin ci Qa ra bağ mü-
ha ri bə sin dən son ra bi zim əsas 
və zi fə miz şan lı hər bi Qə lə bə mi-
zi si ya si müs tə vi də də təs diq lə-
mək idi. Biz dər hal işə baş la dıq. 
Çün ki yax şı ba şa dü şür dük ki, 
əgər biz si ya si sa hə də bu Qə-
lə bə ni təs diq lə mə sək, bu Qə lə-
bə ni dün ya ic ti maiy yə ti nə qə bul 
et dir mə sək, müəy yən prob lem-
lər lə üz lə şə bi lə rik. Dər hal fəal 
işə baş la dıq və he sab edi rəm 
ki, bu gün – ar tıq mü ha ri bə dən 
iki il ke çən dən son ra tam əmin-
lik lə de mək olar ki, mü ha ri bə nin 
nə ti cə lə ri dün ya tə rə fi n dən qə-
bul edi lib. Azər bay ca nın haq lı 
ol ma sı bir da ha təs diq lə nib və 
mü ha ri bə nin so nun da ya ran mış 
və ziy yə ti biz da ha da möh kəm-
lən dir mə li yik, yə ni, öz möv qe lə-
ri mi zi da ha da güc lən dir mə li yik. 
Son iki il ər zin də həm bey nəl-
xalq əla qə lər müs tə vi sin də, həm 
öl kə da xi lin də biz is tə di yi mi zə 
nail ola bil mi şik”, – de yə İl ham 
Əli yev əla və edib.

Pre zi dent qeyd edib ki, Azər-
bay can mü ha ri bə dən son ra 
bü tün iş lə ri öz he sa bı na edir: 
“Heç kim dən yar dım al ma mı-
şıq. Sa də cə ola raq, iki öl kə nin 
– Öz bə kis ta nın və Qa za xıs ta nın 
pre zi dent lə ri Fü zu li də iki mək-
tə bin ti kin ti si nə öz lə ri tə şəb büs 
gös tər miş lər. Bun dan baş qa biz 
heç bir yer dən bir ma nat yar dım 
al ma mı şıq. Ona gö rə iq ti sa di 
müs tə qil lik müt ləq güc lən mə li dir 
və ke çən il bi zim ümu mi da xi li 
məh su lu muz re kord həd də ça-
tıb. Son də qiq ləş di ril miş mə lu-
ma ta gö rə 134 mil yard ma na ta 
ça tıb. Bu da təx mi nən 80 mil yard 
dol la ra bə ra bər olan rə qəm dir. 
Əl bət tə ki, həm də xa ri ci ti ca rət 
ar tıb, 50 mil yard dol la rı ötüb. Xa-
ri ci ti ca rə tin müs bət sal do su 25 
mil yard dol lar təş kil edir. Yə ni, 
iq ti sa diy yat la məş ğul olan lar bi-
lir lər ki, bu, nə de mək dir və ey ni 
za man da, bi zim xa ri ci bor cu muz 
aza lıb”.
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Tanınmış 
animasiya 
rejissorunun 
yubileyi
qeyd olundu

səh. 3

Tolerantlığın Azərbaycan nümunəsi:
kilsələrdə Milad bayramı qeyd edilib

səh. 4

Natəvan 
haqqında 
daha bir 
ekran əsəri

səh. 5

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

Bu dəhliz ya açılacaq, ya açılacaq...
Zəngəzur dəhlizi layihəsinin reallaşması bizim təbii hüququmuzdur

“Bu yaşda əsərlərimə
qıraqdan baxmaq daha maraqlı gəlir...”

İçə ri şə hər də yer-
lə şən “Za man Art” 
qa le re ya sın da 
Əmək dar rəs sam 
El dar Qur ba no vun 
75 il lik yu bi le yi-
nə həsr olun muş 
“Ömür dən sə hi-
fə lər” ad lı fər di 
sər gi si ke çi ri lir. 

Yan va rın 6-da 
açı lı şı olan sər gi həm adı, həm də se çil miş əsər lər lə ma raq do-
ğu rur. Xü su si lə də rəs sa mın rəng se çi mi nin tə zad la rı zi ya rət çi lə-
rin diq qə ti ni cəlb edir. 

səh. 5

X Qlobal Bakı Forumu keçiriləcək
9-11 mart ta rix lə rin də Azər bay can pay tax tın da növ bə ti bey nəl-
xalq təd bir – X Qlo bal Ba kı Fo ru mu ke çi ri lə cək. 

Fo ru mun təş ki lat çı sı – Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi 
özü nün “Twit ter” sə hi fə sin də bu ba rə də mə lu mat ya yıb. Fo ru mun 
möv zu su “Dün ya bu gün: ça ğı rış lar və ümid lər” ola caq.

səh. 2

Laçın-Xankəndi yolu üzərində
dinc aksiya davam edir

Azər bay can lı eko fəal lar və kö nül lü lə rin Şu şa şə hə ri ya xın lı-
ğın da, La çın-Xan kən di yo lu üzə rin də dinc ak si ya sı ha va nın 
qar lı-şax ta lı ol ma sı na bax ma ya raq, yan va rın 10-da, otu zun cu 
gü nün də da vam edib. 

2022-ci il de kab rın 12-dən baş la yan ak si ya nın əsas tə lə bi Ru-
si ya sülh mə ram lı la rı nın mü vəq qə ti nə za rə tin də ki Azər bay can 
əra zi lə rin də er mə ni lər tə rə fi n dən tə bii sər vət lə rin qa nun suz is-
tis ma rı na son qo yul ma sı və Azər bay ca nın aidiy yə ti qu rum la rı nın 
hə min əra zi lər də mo ni to rin qi nə im kan ya ra dıl ma sı dır. İş ti rak çı lar 
bu nun la bağ lı pla kat lar qal dı rır, şüar lar səs lən di rir lər.

Ak si ya iş ti rak çı la rı hu ma ni tar məq səd lər lə is ti fa də olu nan av to-
mo bil lə rin hə rə kə ti nə heç bir ma neə tö rət mir lər. Ru si ya sülh mə-
ram lı la rı na məx sus tə mi nat-təc hi zat av to mo bil lə ri La çın-Xan kən-
di yo lu ilə ma neəsiz hə rə kət edir lər.

Ak si ya ye rin də iş ğal dan azad olun muş əra zi lə ri miz də er mə ni-
lə rin tö rət di yi vəh şi lik lə ri əks et di rən fo to lar dan iba rət pla kat lar da 
nü ma yiş olu nur.

Müqəddəs Zəfərə layiq olmalıyıq
Biz gə lə cək nəs li də və tən pər vər lik ru hun da tər bi yə edə cə yik, 
ne cə ki, bu nu hə mi şə et mi şik və elə gö zəl gənc nə sil ye tiş dir-
mi şik ki, həm id man are na la rın da öl kə mi zin bay ra ğı nı qal dı rır, 
həm də dö yüş mey da nın da. İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də 
iş ti rak edən lə rin müt ləq ək sə riy yə ti gənc lər idi – bi zim si ya-
sə ti miz əsa sın da ye ti şən, həm cə miy yət də, həm də ailə lər də 
gö zəl tər bi yə alan gənc lər idi.

Döv lət baş çı sı, Mil li Olim pi ya Ko mi tə si nin pre zi den ti İl ham Əli-
yev bu söz lə ri yan va rın 9-da 2022-ci ilin id man ye kun la rı na həsr 
olu nan mə ra sim də çı xı şı za ma nı de yib.

səh. 2

“Heydər Əliyev ensiklopediyası” 
hazırlanacaq

Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka  de  mi  ya  sın  da “Hey  dər Əli  yev 
en  sik  lo  pe  di  ya  sı” ha  zır  la  na  caq. Bu  nun  la bağ  lı iş  çi qru  pu da 
ya  ra  dı  lıb.

Bu ba rə də yan va rın 10-da AMEA və “Azər bay can” qə ze ti nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən “Hey dər Əli yev: döv lət çi lik ideal la-
rı və müasir dövr” möv zu sun da el mi konf rans da aka de mi ya nın 
pre zi den ti İsa Hə bib bəy li mə lu mat ve rib.

səh. 3

Türk dünyasının fi kir tarixində 
silinməz iz qoymuş şəxsiyyət

Mil li Azər-
bay can Ta-
ri xi Mu ze yi 
tə rə fin dən 
“Ömər Faiq 
Ne man-
za də” ad lı 
fo toal bom 
çap olu-
nub. Nəşr 
gör kəm li 
pub li sist, 
na şir, pe da qoq, ic ti mai-si ya si xa dim Ömər Faiq Ne-
man za də nin (1872-1937) 150 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si 
haq qın da döv lət baş çı sı nın sə rən ca mı na uy ğun ola raq, 
mu ze yin kol lek si ya sı əsa sın da ha zır la nıb. 

Yan va rın 10-da mu zey də nəş rin təq di mat mə ra si mi ke çi-
ril di.

Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin baş di rek to ru aka de mik 
Nailə Və li xan lı təd bi ri aça raq mu ze yin fond la rı nın hər il ta-
rix və mə də niy yə ti mi zin müx tə lif sə hi fə lə ri ni əks et di rən ye ni 
ma te rial lar la zən gin ləş di yi ni de di. Ye ni nəşr haq qın da da nı-
şan di rek tor qeyd et di ki, Ö.F.Ne man za də yə aid fo to şə kil lər 
döv rün ta ri xi-mə də ni mən zə rə si nin öy rə nil mə si ba xı mın dan 
əhə miy yət li dir. Bə zi şə kil lər də mü hüm ta ri xi ha di sə lər əks 
olu nub.
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Nizami Gəncəvinin əsərlərinə aid
nadir əlyazmaların təqdimatı oldu

Bö yük Azər-
bay can 
şairi Ni za mi 
Gən cə vi nin 

qə zəl lə ri nin ilk 
əl yaz ma sı he sab 
edi lən “Şeir lər 
məc muəsi”nin 
(Teh ran, 1295-
ci il) elekt ron 
(di gi tal) va rian tı 
Mil li Ki tab xa na 
tə rə fin dən əl də 
olu nub. 

Yan va rın 10-da Mil li Ki tab xa na-
da Mə də niy yət Na zir li yi ilə bir gə 
hə min elekt ron va rian tın və əl yaz-
ma nın ki tab xa na nın fon du üçün 
nəşr olu nan nüs xə si nin, ha be lə 
tər ti bat ba xı mın dan uni kal he sab 
edi lən Ni za mi nin “Xos rov və Şi rin” 
poema sı nın və di gər əsər lə ri nin əl-
yaz ma la rı nın (cə mi 156 əl yaz ma) 
təq di ma tı ke çi ril di.

Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru pro-
fes sor Kə rim Ta hi rov gi riş sö zün-
də diq qə tə çat dır dı ki, “Ni za mi 

Gən cə vi İli” (2021) mü na si bə ti lə 
Mil li Ki tab xa na nın Mə də niy yət Na-
zir li yi və Hey dər Əli yev Fon du ilə 
bir gə hə ya ta ke çir di yi “Mil li-mə nə-
vi sər vət lə ri mi zin Və tə nə qa yı dı şı” 
la yi hə si çər çi və sin də bir sı ra öl kə-
lə rin ki tab xa na la rın da mü ha fi  zə 
olu nan Ni za mi Gən cə vi əsər lə ri nin 
156 na dir əl yaz ma sı nın elekt ron 
nüs xə lə ri nin öl kə mi zə gə ti ril mə si 
tə min olu nub və bu iş gə lə cək də 
də da vam et di ri lə cək.
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“Sənətini göstərə bilənə diqqət etmək lazımdır”
Xalq ar tis ti, Ada na Uni ver si te ti Döv lət Kon ser-
va to ri ya sı nın pro fes so ru Ca han gir Nov ru zov : 
“Pay taxt dan böl gə yə ək sər teatr la rın iş lə ri ni iz lə-
mi şəm, pro ses lə ta nı şam. Tə zə bi na lar, tex ni ki 
ava dan lıq lar ha mı sı var. Am ma əsas olan ya ra-
dı cı he yət qə naət bəxş de yil. Məhz teat rı se vən, 
ona la zım olan in san la rı sax la maq və “iş lə mə-
yən diş lə məz” prin si pi ilə ça lış dır maq la zım dır. 
Sərf olu nan əmə yə, po ten siala, ya ra dı cı lı ğa, 
gö rü lən işin nə ti cə si nə gö rə mad di tə mi nat ve-
ril mə li dir. Məhz sə nə ti ni gös tə rə nə, pe şə sin dən 
qa za nıb qa zan dı ra na diq qət et mək la zım dır...”.

səh. 7

Zərif duyğulu sənətkar
İlk mil li pe şə kar qa dın teatr re jis so ru ki mi səh nə 
sə nə ti ta ri xi miz də şöh rət lə nən və la yiq li yer tu tan 
Ul duz xa nı mın qız lıq so ya dı Rə fi li dir. Bir sı ra afi şa və 
proq ram lar da im za sı be lə ya zı lıb: Ul duz Rə fi li-Əli ye-
va. Ata tə rə fi Gən cə qu ber ni ya sı nın Bor sun lu kən-
din dən Rə fi li lər, ana tə rə fi isə hə min şə hə rin şöh rət li 
Rə fi bəy li lər nəs lin dən dir. Ata sı Sa leh bəy Oks ford 
Uni ver si te ti nin Hü quq fa kül tə si ni bi ti rib. Ana sı Dil-
şad xa nım isə Gən cə gim na zi ya sın da təh sil alıb. O 
gim na zi ya da ki, onun ya ra dı cı sı və di rek to ru Dil şad 
xa nı mın qar da şı Ca vad bəy Rə fi bəy li idi.

səh. 6
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Müqəddəs Zəfərə layiq olmalıyıq
Azad edil miş əra zi lər in di can la nır, hə yat qa yı dır, in san lar 
qa yı dır. Bil di yi niz ki mi, ta ri xi Zə fə ri miz dən dər hal son ra azad 
edil miş tor paq lar da ge niş miq yas lı qu ru cu luq-bər pa iş lə ri nə 
baş la mı şıq və o böl gə lər də bey nəl xalq id man ya rış la rı nın ke-
çi ril mə si nin çox bö yük rəm zi mə na sı var. Şu şa da bey nəl xalq 
şah mat ya rı şı, Su qo vu şan da, Su qo vu şan gö lün də bey nəl xalq 
avar çək mə ya rı şı ke çi ril miş dir. Zən gi la nın Ağa lı kən di nin ət-
ra fın da triat lon üz rə ya rış ke çi ril miş dir. Mən bu nu çox yük sək 
qiy mət lən di ri rəm və bu il də bu iş lər da vam et di ril mə li dir.

Dövlətbaşçısı,MilliOlimpiyaKomitəsininprezidentiİlhamƏli
yevbusözləriyanvarın9da2022ciilinidmanyekunlarınahəsr
olunanmərasimdəçıxışızamanıdeyib.
Prezidentqeydedibki,azadedilmişşəhərlərinhərbirindəid

manqurğularının yaradılması nəzərdə tutulur. Bütün şəhərlərin
başplanlarıtəsdiqedilib.Bütünbərpaquruculuqişləribaşplanlar
əsasındaaparılacaqvəidmanobyektlərininyaradılmasınəzərdə
tutulur.Ağdamınməşhur “İmarət” stadionunun yeni layihəsi iş
lənilir.Stadionyenidənqurulacaq,eynizamandaonunyanında
böyükOlimpiyaİdmanKompleksiyaradılacaq:“Bununlabərabər
olaraq,keçənilAğdamınEyvazxanbəylikəndindəQarabağAtçı
lıqKompleksinintəməliqoyuldu.BizQarabağAtçılıqKompleksini
işğaldövründəAğcabədirayonundayaratmışdıq,yenədəQara
bağtorpağındayaratmışdıq.Ancaqqərarqəbulolunduki,bunun
əzəliyerində–Eyvazxanbəylikəndindəçoxgözəl,müasiratçılıq
kompleksiyaradılsın.Artıqişlərəstartverilmişdir”.
Dövlətbaşçısıvurğulayıbki,azadedilmişbütündigərşəhərlər

dəidmanobyektlərininyaradılmasıplanımızdavar:“Əlbəttə,biz,
ilknövbədə, keçmişköçkünləri özdədəbaba torpaqlarınaqay
tarmalıyıqvəbuistiqamətdəişlərgedir. İlknövbədə,məktəblər,
xəstəxanalar,infrastrukturyaradılmalıdır.Ancaqidmanobyektləri
dəəlbəttəki,yaddançıxmırvəçıxmayacaq”.
TarixiZəfərimizinhərbirazərbaycanlıüçün,hərbir vətəndaş

üçün,bütündünyaazərbaycanlılarıüçünqürurmənbəyiolduğu
nubildirənİlhamƏliyevdeyib:“Bizgələcəknəslidəvətənpərvər
likruhundatərbiyəedəcəyik,necəki,bunuhəmişəetmişikvəelə
gözəlgəncnəsilyetişdirmişikki,həm idmanarenalarındaölkə
mizinbayrağınıqaldırır,həmdədöyüşmeydanında.İkinciQara
bağmüharibəsindəiştirakedənlərinmütləqəksəriyyətigəncləridi
–bizimsiyasətimizəsasındayetişən,həmcəmiyyətdə,həmdə
ailələrdəgözəltərbiyəalangəncləridi.Buamiləlbəttəki,bütün
sahələrdəözünügöstərir.Yəni,artıqikiildənçoxdurki,xalqımız
müzəfərxalqkimiyaşayırvəbuqürurvericiamilbizimləbundan
sonraəbədiolacaq.Sadəcəolaraq,bizimhərbirimizdəözsahə
mizdə,özfəaliyyətimizdəbumüqəddəsZəfərəlayiqolmalıyıq...”.

X Qlobal Bakı Forumu keçiriləcək
9-11 mart ta rix lə rin də Azər-
bay can pay tax tın da növ bə ti 
bey nəl xalq təd bir – X Qlo bal 
Ba kı Fo ru mu ke çi ri lə cək. 

Bu barədə forumun təş
kilatçısı – Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi özünün
“Twitter” səhifəsində məlu
matyayıb.Forumunmövzu
su“Dünyabugün:çağırışlar
vəümidlər”olacaq.
QlobalBakıForumuAzər

baycan Respublikası Prezi
dentinin himayəsi altında və
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
2013cü ildən keçirilir. Fo
rumlarda dünya gündəminin

aktualmövzuları,qlobalproblemlərmüzakirəolunur.
2022ciil1618iyuntarixlərindəkeçirilənIXQlobalBakıForu

mu“Qlobaldünyanizamınatəhdidlər”mövzusunahəsrolunmuş
du. Foruma 50dək ölkədən nümayəndə heyətləri, o cümlədən
dövlətbaşçıları,nazirlər,sabiqprezidentlər,eləcədəbeynəlxalq
təşkilatlarınrəhbərvəyüksəkvəzifəlişəxsləriqatılmışdı.
Dünyanınbirsırasabiqdövlətvəhökumətbaşçılarının təm

sil olunduğuNizamiGəncəvi BeynəlxalqMərkəzi 2012ci ildə
Gəncədə,dahişairin870illikyubileytədbirləriçərçivəsindətə
sisedilib.

Nizami Gəncəvinin əsərlərinə aid 
nadir əlyazmaların təqdimatı oldu

Onların arasında şairin qəzəllərinin ən qədim əlyazması – yeddi əsrlik nümunə də var

əvvəli səh. 1-də
Kərim Tahirov bildirdi ki, bu

əlyazmaların əldə edilməsində
AMEAnın M.Füzuli adına Əl
yazmalar İnstitutu ilə yaradılan
birgə komissiya da mühüm rol
oynayıb.Araşdırmazamanıda
hi Nizaminin şeirlərinin də yer
aldığı, 1295ci ildə üzü köçü
rülən və böyük şairin əsərləri
nin ən qədiməlyazması hesab
edilən nüsxə və 1312ci ildə
köçürülmüş ən qədim “Xəmsə”
əlyazması da aşkar edilib. Bu
qiymətliəlyazmaların30nüsxə
sihərbiri1nüsxəolmaqlanəfis
şəkildəçapolunaraqkitabxana
nın“Nadirkitablarfondu”nada
xiledilib.

Əlyazmalar İnstitutunun baş
direktoru akademik Teymur Kə
rimli Nizami yaradıcılığından,
onun Azərbaycan ədəbiyyatın
da tutduğu mövqedən, təqdim
olunan əlyazmaların ədəbiyyat
şünaslar üçün böyük əhəmiy
yətindən, Milli Kitabxananın bu
istiqamətdə həyata keçirdiyi iş
lərdənbəhsetdi.
Nəşrlərin əhəmiyyətini qeyd

edən Azərbaycan Yazıçılar Bir
liyinin katibi İlqar FəhmiNizami
yaradıcılığınındahagenişşəkil
də təbliğinin vacibliyini vurğula
dı.
Mədəniyyət Nazirliyi Kitab

sənayesi şöbəsinin müdiri Akif
Marifi nazirlik tərəfindən Niza

miGəncəvi iləbağlı həyatake
çirilənlayihələrdəndanışdı:“Mə
dəniyyətNazirliyiolaraq2021ci
ildəNizamiGəncəvinin880 illik
yubileyi iləbağlıbirneçə layihə
həyatakeçirdik.Bulayihələrdən
biri də Milli Kitabxana ilə birgə
Nizamiəsərlərininəlyazmanüs
xələrinin ölkəmizə gətirilməsi
oldu. Nizami irsini araşdıraraq
gələcəknəsillərəötürməkbizim
borcumuzdur”.
Ötən ilin Mədəniyyət Nazirli

yinin sifarişi əsasında Misirdə
Nizami “Xəmsə”sinin orijinaldan
ərəb dilinə tərcümə edildiyini
söyləyən Akif Marifi bu il nəşr
layihəsinin başa çatdırılacağını
bildirdi.

AMEANizami adınaƏdəbiyyat
İnstitutu Qədim dövr Azərbaycan
ədəbiyyatı şöbəsininmüdiri filolo
giyaüzrəelmlərdoktoru,professor
İmamverdi Həmidov, Əlyazmalar
İnstitutunun elmi katibi filologiya
üzrəfəlsəfədoktoru,dosentƏziz
ağa Nəcəfov və başqaları çıxış
edərəkNizamiyaradıcılığınınzən
ginliyibarədəfikirlərinibölüşdülər.
Tədbirdə həmçinin “Nizami

Gəncəvinin əlyazmaları dünya
kitabxanalarında” adlı elektron
məlumatbazasıdatəqdimedildi.
Sonda tədbir iştirakçıları Milli

Kitabxananın fondu üçün nəşr
edilən Nizami əlyazmalarının
sərgisiilətanışoldular.

Nurəddin

əvvəli səh. 1-də
AzərbaycanınAvropaİttifaqıiləenerjisa

həsində əməkdaşlığına dair sualı cavab
landıran dövlət başçısı vurğulayıb ki, son
illərdə enerji təhlükəsizliyi məsələləri dün
yagündəliyindəəsasyerlərdənbirinitutub.
Azərbaycanınneftqazsənayesilayihələrini
necəreallaşdırmasıhəmişətərəfdaşlarımı
zın böyük hörmətini qazanıb. RusiyaUk
rayna müharibəsi başlayandan sonra isə
Azərbaycanın enerji resurslarına maraq
əhəmiyyətlidərəcədəartıb: “Hərçəndbun
danəvvəldəbeləbirfikirbərqərarolmuş
duki,Azərbaycançoxölkələr,ocümlədən
Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələr üçün
etibarlıtərəfdaşdır.Azərbaycanınimkanları
artırdıvəbiz,necədeyərlər,evdəişlərimizi
uğurla görür, daha sərfəli bazarlara istiqa
mətlənirdik.Təbiiki,CənubQazDəhliziis
tifadəyə veriləndən sonra biz, o cümlədən
Avropaİttifaqıölkələrinədəqazixracetmə
yəbaşladıq”.
Prezidentqeydedibki,ötən ilinsonların

daBuxarestdəAzərbaycan,Gürcüstan,Ru
mıniya vəMacarıstanın imzaladığı sazişdə
nəzərdə tutulan Avropaya elektrik enerjisi
ixracı layihəsi də ölkəmizə olan investisiya
marağından doğur. Hazırda Azərbaycanda
reallaşan investisiya layihələri bizə əlavə
700meqavatdançoxtəmizyaşılenerjiverə
cək.Əsasməsələbununbundansonrakıta
leyidir–necəötürüləcək?Çünkibizmövcud
elektrik ötürücü xətlərimizi genişləndirməli
yik:“BizqayıdırıqyenəZəngəzurdəhlizinə.
Bizimfikrimizcə,odəhlizdən,eynizamanda,
elektrikenerjisiötürülməlidir.Məhzbuməq
sədləbizCəbrayıl rayonundaböyükqəbul
edicivəçeviricistansiya tikirik.Əgərbu la
yihə reallaşarsa, onda Naxçıvanla Türkiyə
arasındakısərhəddədəbirstansiyatikilmə
lidir.Eynizamanda,Türkiyəərazisindəötü
rücülük imkanları genişləndirilməlidir.Çünki
oradadabuqədərenerjinigötürməkimkanı
yoxdur.Yəni,bu,çoxqlobalbir layihədirvə
tamreallaşabilər...”.

Qər bi azər bay can lı lar möv zu sunu 
haq lı ola raq bey nəl xalq are na ya 

çı xar mı şıq
Dövlət başçısı müsahibədə Ermənistan

dakı dədəbaba yurdlarından deportasiya
olunmuş soydaşlarımızın – Qərbi azərbay

canlılarınhüquqlarımövzusununbeynəlxalq
arenaya çıxarılmasından da danışıb: “Bu
gün sirr deyil ki, QərbiAzərbaycan İcması
uzunillərdeportasiyayaməruzqalmışicma
kimi öz hüquqlarındanməhrum idi.Əlbəttə
ki,Qarabağdərdi,problemiolanyerdəQərbi
azərbaycanlıların hüquqlarından danışmaq
bəlkə də vaxtından əvvəl atılan bir atəşə
bənzəyə bilərdi.Amma bu gün hesab edi
rəmki,biztamhaqlıolaraqbumövzunuar
tıqbeynəlxalqarenayaçıxarmışıq”.
Prezidentdeyib:“Mənimtövsiyələrim,yə

ni,dekabrın24dəverdiyimtövsiyələryerinə
yetirilir.Xüsusiişçiqrupuyaradılıb,verdiyim
bütüntapşırıqlarvəeynizamanda,yerlərdən
gələn təklifərəsasındabizvahidkonsepsi
yaüzərindəişəbaşlamışıq.Əlbəttəki,Qərbi
azərbaycanlılar öz dədəbaba torpaqlarına
qayıtmalıdırlar,bu,onlarınhüququdur,bütün
beynəlxalq konvensiyalar bu hüququ onlar
üçüntanıyır.BizdəAzərbaycandövlətiola
raqəlimizdəngələnietməliyikki,buhüququ
təminedək.Yenədəmənoradadaicmanın
nümayəndələri ilə görüş zamanı demişdim
ki,bizbunusülhyolu iləetmək istəyirik və
əminəmki,bunanailolacağıq”.
İlham Əliyev qeyd edib ki, bu gün bizim

məkanda, ümumiyyətlə, Avrasiya məka

nındamonodövlətlər yoxdur vəErmənistan
üçündəyaxşıolarki,bumonodövlətdamğa
sınıözüzərindəngötürsün.Bununənyaxşı
və ən ədalətli yolu Qərbi azərbaycanlıların
özdoğmatorpaqlarınaqayıtmalarıdır.
Prezidentbildiribki,deportasiyaolunmuş

azərbaycanlıların qayıtmaları ermənilərə
problemyaratmayacaq.Çünkionlarınoraya
qayıtmalarıoradayaşayanermənilərinora
dançıxarılmasıdeməkdeyil.Çünkiokənd
lər boşdur və biz, əlbəttə ki, əlimizdə olan
bütünimkanlardanistifadəedəcəyik.
“Necəki,vaxtiləQarabağmövzusubütün

Azərbaycan xalqını birləşdirdi vəbiz istəyi
mizənailolduq,eyniyanaşmanıburadada
görməliyik. Əlbəttə, burada media nüma
yəndələrinin fəaliyyətinə böyük ehtiyac var
–həmölkədaxilində,həmxaricdə.Mənbu
barədə də fikirlərimi bildirmişəm.Yəni, çox
genişproqramhazırlanır”,–deyədövlətimi
zinbaşçısıbildirib.
Prezident deyib ki, bizimbütün proqram

larımızbirqaydaolaraqicraedilir:“Bizheç
vaxt reallaşması mümkün olmayan təşəb
büslərlə çıxışetmirik.Onagörəbusahədə
də artıq proqramın üzərində iş gedir. Əmi
nəm ki, biz buna da nail olacağıq və tarixi
ədalətibərpaedəcəyik”.

Bu dəhliz ya açılacaq, 
ya açılacaq...

əvvəli səh. 1-də
MuzeyinicraçıdirektoruFərhadCab

barovunvəÖmərFaiqNemanzadənin
nəticəsiÜlviyyəPepinovanıntərtibçilə
riolduğufotoalbomaböyükmaarifçinin
varisləri tərəfindən muzeyə hədiyyə
olunmuşmateriallardadaxiledilib.
Fərhad Cabbarov bildirdi ki, nəşr

də təkcəNemanzadəninvəonunailə
üzvlərinin deyil, Azərbaycanın ictimai
həyatında, maarifçiliyin inkişafında
xidmətləriolmuşbirçox insanların fo
toşəkillərinə yer verilib: “Ömər Faiq
əfəndininanatərəfdənqohumlarıolan
məşhurPepinovlarnəslininnümayən
dələrinin,həmçininŞəfiqəƏfəndizadə
nin, Məmmədzəki vəMünirə Dursun
zadələrinbəzifotolarıdailkdəfəməhz
bualbomdanəşrolunub.Fotoalbomun
ərsəyəgəlməsiÖmərFaiqNemanza
dəninhəyatınınvə irsininöyrənilməsi,
eləcə də həmin dövrün tədqiqi baxı
mındanbirtəkanoldu”.
ProfessorSolmazRüstəmovaTohidi,

Nemanzadənin nəvəsi Fuad Pepinov,
nəticəsiÜlviyyəPepinova, “İçərişəhər”
Dövlət TarixMemarlıq Qoruğu İdarəsi
Elmşöbəsininmüdiri İradəMusayeva,
AMEA Tarix İnstitutunun şöbə müdiri

Kamran İsmayılov Ö.F.Nemanzadənin
həyat və yaradıcılığı barədə fikirlərini
bölüşdülər.
Ailə üzvləri mətbuat və maarif fə

daisininyubileyinindövlətsəviyyəsində
qeyd edilməsinə görə Prezident İlham
Əliyevəminnətdarlıqlarınıbildirdilər.

Qeyd olundu ki, Azərbaycanın, eləcə
də bütün Türk dünyasının ictimaisiya
sifikir tarixindəxüsusiyeriolanÖ.F.Ne
manzadə siyasi publisistikanın əsasını
qoyanlardanidi.Onunirsidahadərindən
araşdırılmalıdır.“MollaNəsrəddin”inyara
dılmasındaMirzəCəlilqədərNemanza

dənindəəməyivar.Çıxışçılardahəmçi
ninonun türkçülükvə islamdəyərləri ilə
bağlı vacib məqamların əks olunduğu
məqalələrininəhəmiyyətidəvurğulandı.
Sondaqonaqlar“ÖmərFaiqNeman

zadə”fotoalbomuilətanışoldular.
Lalə

Türk dünyasının fikir tarixində 
silinməz iz qoymuş şəxsiyyət

“Ömər Faiq Nemanzadə” fotoalbomu təqdim edildi

“Sən elə bir zirvəsən” 
Heydər Əliyevin 100 illiyinə 
həsr edilmiş ifaçılıq müsabiqəsi

Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin ana-
dan ol ma sı nın 100 il li yi nə həsr edil miş 
“Sən elə bir zir və sən” ad lı res pub li ka 
ifa çı lıq mü sa bi qə si nə start ve ri lib.

Müsabiqə Elm və Təhsil Nazirliyinin
dəstəyi,GənclərinRespublikaBədiiYa
radıcılıqEvinin təşkilatçılığı ilə nazirliyin
sistemindəfəaliyyətgöstərənpeşəvəor
taixtisastəhsilimüəssisələrininşagirdvə
tələbələri arasında 4 nominasiya – şeir,
bəstəkarmahnıları,təsnifvəxalqmahnı
ları,millirəqsüzrəkeçirilir.
Üçmərhələdənibarətmüsabiqəninbi

rinci mərhələsi (yanvarın 9dan fevralın
28dək)peşəvəortaixtisastəhsilimüəs
sisələrini əhatə edəcək. Bu mərhələdə
hərnominasiyaüzrəIyeritutaniştirakçı
larmartın1dənaprelin4dəkzonalarüz
rəkeçiriləcəkIImərhələyəqatılacaqlar.
Aprelin 6dan 10dək isə həlledici –

respublikamərhələsikeçiriləcək.
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Asiya Parlament Assambleyasının sessiyasında 
Qərbi Azərbaycandakı tarixi irsimizdən söz açılıb

Azərbaycantorpaqla
rınınErmənistantərə
findənotuziləyaxın
davamedənişğalı

dövründəşəhərvəkəndləri
mizdağıdılıb,butorpaqlar
dakıbütüntarixi,mədənivə
diniabidələrimizvandaliz
məməruzqalıb.

MilliMəclisinsədriSahibəQa
farova bu sözləri yanvarın 9da
Türkiyənin Antalya şəhərində
AsiyaParlamentAssambleyası
nın 13cü plenar sessiyasında
çıxışızamanıdeyib.
İşğalçı dövlətin azərbaycanlı

əhaliyəqarşıhəyatakeçirdiyiet
niktəmizləmədənbəhsedənMil
liMəclisinsədridiqqətəçatdırıb
ki,hələQarabağdamünaqişəyə
başlamazdanöncəErmənistan
da yaşayan bütün azərbaycan
lılar öz doğma torpaqlarından
qovulmuşdu.MilliMəclisinsədri
bildiribki,müasirErmənistadöv
lətinin məhz Qərbi Azərbaycan
torpaqlarında yaradılmasını ta
rixixəritələrvəsənədlərdətəs
diq edir.Tarixi şəhərimiz İrəvan
1918ci ildə Ermənistanın pay
taxtıelanedilib.1920ci ildəisə
ZəngəzurAzərbaycandanqopa
rılaraqErmənistana birləşdirilib.
Bu daAzərbaycanın digər əra
ziləriiləonuntərkibhissəsiolan
Naxçıvanla,eləcədəTürkiyəilə
coğrafi əlaqəsinin kəsilməsinə
gətiribçıxarıb.
İndiki Ermənistan adlanan

ərazilərdəyaşayanazərbaycan
lıların XX əsrdə bir neçə dəfə
deportasiyaya məruz qaldığını
xatırladanSahibəQafarovade
portasiyaların son mərhələsinin

19881991ciillərdəbaşverdiyi
nideyib.Bildirilibki,ermənitərə
fiQarabağdaolduğukimi,Qərbi
Azərbaycanda da tarixi irsimizi
məhvetməkməqsədiləbütünta
rixivədiniabidələrimizidağıdıb,
şəhər və kəndlərin Azərbaycan
mənşəliadlarınıdəyişdirib.
MilliMəclisinsədriAsiyaPar

lamentAssambleyasınınqitənin
parlamentləriarasındayaratdığı
dialoq zəmini, yaxın əməkdaş
lıqimkanlarıbarədədədanışıb.
Bildirilib ki, Qoşulmama Hərə
katına sədrlik edənAzərbaycan
Prezidenti İlhamƏliyevintəşəb
büsü iləbu təşkilatınParlament
Şəbəkəsininyaradılmasıdaeyni
mərama xidmət edir. Qoşulma
ma Hərəkatı Parlament Şəbə
kəsiümumiməqsədlərəçatmaq
üçünAsiya ParlamentAssamb
leyası ilə əməkdaşlıq etməyə
hazırdır.
Bugünkü çoxtərəfi sistemin

bütün ölkələrə fayda gətirəcək
ciddi təkmilləşdirmələrə ehtiya
cı olduğunu qeyd edən Sahibə

Qafarova beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə ciddi
riayət olunmasının, beynəlxalq
təşkilatların ikili standartlardan
çəkinməsinin əhəmiyyətini vur
ğulayıb.
Qeydedəkki,Antalyada910

yanvartarixlərindəkeçirilənAsi
ya Parlament Assambleyasının
13cüplenarsessiyası“Dəyişən
beynəlxalqdinamikadaçoxtərəf
liliyin təşviqi” mövzusuna həsr
olunub. Sessiyanın açılışın
da assambleyanın fəaliyyətdə
olansədri –TürkiyəBöyükMil
lət Məclisinin başqanı Mustafa
Şentop,assambleyanınbaşka
tibiMəhəmmədRzaMəcidi,üzv
ölkələrin parlament sədrlərinin
çıxışlarıdinlənilib.
Qeyd olunub ki, Asiya Parla

ment Assambleyası Türkiyənin
sədrliyi dövründə daha böyük
uğurlar qazanacaq. Vurğulanıb
ki, parlament diplomatiyası qlo
balməkandakıbütünproseslərə
təsirgöstərməkimkanınamalik
dir.

Sessiyanın iclaslarında Azər
baycan nümayəndə heyətinin
üzvləri – Milli Məclisin deputat
ları da çıxış ediblər. Milli Məc
lisin Mədəniyyət komitəsinin
sədri Qənirə Paşayeva Asiya
Parlament Assambleyası sədri
ninmüaviniseçilib.Assambleya
sədrinindördmüavinivar.

***
Sessiya çərçivəsində Milli

Məclisin sədri SahibəQafarova
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
sədriMustafaŞentoplagörüşüb.
Görüşdəqeydolunubki, dövlət
başçılarımızınşəxsidostluqmü
nasibətləri Azərbaycan və Tür
kiyə qardaşlığının, birliyinin və
strateji müttəfiqliyinin bugünkü
yüksək səviyyəyə çatmasında
mühüm rol oynayır. Vurğulanıb
ki, ölkələrimiz arasında bütün
sahələrdə olduğu kimi, parla
mentlərimiz arasında da uğurlu
vəgenişəlaqələrmövcuddur.
Antalyada Milli Məclisin sədri

Sahibə Qafarovanın İran İslam
ŞurasıMəclisininsədriMəhəm
mədBaqerQalibafilədəgörüşü
keçirilib.
Milli Məclisin Mətbuat və icti

maiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
bildiriblər ki, görüşdə ikitərəf
li gündəliyin aktual məsələləri,
postmünaqişədövründə region
da mövcud olan vəziyyət və
qarşılıqlı maraq doğuran digər
məsələlər ətrafında fikir müba
diləsiaparılıb.SahibəQafarova
Azərbaycanın regionda sülh və
təhlükəsizliyin təmin olunması
və əməkdaşlığın inkişaf etdiril
məsi istiqamətində təşəbbüsləri
haqqındaməlumatverib.

“Heydər Əliyev ensiklopediyası” 
hazırlanacaq

AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasında(AMEA)“Heydər
Əliyevensiklopediyası”hazırlanacaq.Bununlabağlıişçiqrupu
dayaradılıb.

Bu barədə yan
varın10daAMEA
və “Azərbaycan”
qəzetinin birgə
təşkilatçılığı ilə
keçirilən “Heydər
Əliyev: dövlətçilik
ideallarıvəmüasir
dövr” mövzusun
da elmi konfrans
da akademiyanın
prezidenti İsa Hə
bibbəyli məlumat
verib.
Elmi konfransınAMEAda “HeydərƏliyev İli” çərçivəsində ilk

tədbirolduğunudeyənakademikİsaHəbibbəyliUluöndərinölkə
mizərəhbərliketdiyihərikidövrdəxalqımızvədövlətimizqarşı
sındatarixixidmətlərindən,Azərbaycanelminininkişafınagöstər
diyidiqqətvəqayğıdanbəhsedib.
Konfransda“HeydərƏliyevvəmətbuatsiyasəti”,“Azərbaycan

datəbiətelmlərininvəaqrarelmininkişafındaHeydərƏliyevinro
lu”,“HeydərƏliyevvəAzərbaycandamüasirdövlətçilikideyaları”,
“HeydərƏliyevvəAzərbaycan incəsənəti”vədigərmövzularda
məruzələrdinlənilib.

Qardaş köməyi
Azərbaycan Pakistana daha 

2 milyon dollar yardım göstərəcək
Yanvarın9daCenevrədəBMTvəPakistanınbirgətəşkilat
çılığıilə“İqlimədavamlıPakistan”mövzusundabeynəlxalq
konfranskeçirilib.Konfransınməqsədiötənilinavqustayın
daPakistandabaşvermiştəbiifəlakətintörətdiyifəsadların
aradanqaldırılmasınavəyenidənqurmaişlərininhəyata
keçirilməsinədəstəkməqsədiləlazımimaliyyəresurslarının
cəlbedilməsidir.

Tədbirin açılış
hissəsində təşki
latçıqismindəPa
kistan Baş naziri
Məhəmməd Şah
bazŞərifvəBMT
nin Baş katibiAn
tonio Quterreş
çıxışedib,Türkiyə
Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın
videomüraciətiya
yımlanıb.
46ölkə,eləcədə48beynəlxalqmaliyyəvəvətəndaşcəmiyyəti

institutunümayəndələrininqatıldığıtədbirdəAzərbaycanınxarici
işlərnazirininmüaviniElnurMəmmədovvideokonfransvasitəsilə
çıxışedib.
XariciİşlərNazirliyininMətbuatxidmətiidarəsindənbildirilibki,

çıxışdadostvəqardaşPakistanxalqınınağrıacısınınhərzaman
Azərbaycantərəfindənbölüşüldüyüvurğulanıb.Qeydolunubki,
2010cu ildənetibarənbuölkədəmüxtəlif vaxtlardabaşvermiş
daşqınların fəsadlarınınaradanqaldırılmasınadəstəkməqsədi
lə7milyondollarayaxınyardımgöstərilib.Dostölkənintarixinin
ənağırtəbiifəlakətihesabedilənsondaşqınlarınsəbəbolduğu
dağıntılarınaradanqaldırılmasınadəstəkolaraq2022ci ilinav
qustayındaAzərbaycanınPakistana2milyondollarıməbləğində
maliyyəyardımıedib.Nazirmüavinihəmçinindiqqətəçatdırıbki,
fəsadlarınmiqyasınəzərəalınaraqPrezidentİlhamƏliyevinmü
vafiqtapşırığınaəsasən,Pakistanaəlavə2milyondollarhəcmin
dəhumanitarməqsədlimaliyyəyardımıgöstəriləcək.
Qeydedəkki,2022ciildəbaşvermişdaşqınlarPakistanda15

mininsanınölümünəvəyaralanmasına,eləcədə33milyoninsa
nınköçkündüşməsinəsəbəbolub.

Şəhid Vüsal Babayevin xatirəsi anılıb
VətənmüharibəsişəhidiVüsalBabayevin30yaşıyanvarın
8dəYasamalRayonMərkəzləşdirilmişKitabxanaSistemi(MKS)
X.Natəvanadına4nömrəlikitabxanafilialındaqeydedilib.

Əvvəlcə ikinci
Fəxri xiyabanda
şəhidinməzarı zi
yarətolunub.
Anım tədbirin

də baş leytenant
Vüsal Babayevin
həyatından,döyüş
yolundan söz açı
lıb. Vurğulanıb ki,
o,ömrününəngö
zəlçağındaVətən
uğrunda canını
qurbanverib.
ŞagirdlərşəhidVüsalBabayevəhəsredilmişşeirlərsöyləyiblər.
Yasamal rayon MKSnin 4 nömrəli kitabxana filialının müdiri

AynurBabayevahəyatyoldaşınınxatirəsinəgöstərilənehtirama
görə anım tədbirinə qatılanlara təşəkkürünü bildirib, xatirələrini
bölüşüb.
VüsalBabayev2020ciiloktyabrın25dəhəlakolub.Ölümün

dənsonra“AzərbaycanBayrağı”ordeni,“Füzulininazadolunma
sınagörə”,“Xocavəndinazadolunmasınagörə”və“Vətənuğrun
da”medallarıilətəltifedilib.

“Bir qərinə keçsə də, unutmadıq!” 
Hərbirxalqınözünüdərketməsindədönüşnöqtəsiolan,qan
yaddaşındasilinməzizqoyanhadisələrvar.1990cıilyanva
rın20nəkeçəngecəAzərbaycantarixinəəbədiyazılıb.Milli
birlikvəvətənpərvərliyinsimvolunaçevrilmişoqanlıgecədən
birqərinə–33ilkeçir...

Yanvarın18dəCəfərCabbarlıadınaAzərbaycanDövlətTeatr
Muzeyində“Birqərinəkeçsədə,unutmadıq!”adlıtədbirkeçirilə
cək.
Tədbirdə20Yanvarhadisələrdənsöhbətaçılacaq,oqanlıge

cənin günahsız qurbanlarına həsr olunmuş videoçarx nümayiş
etdiriləcək.Beynəlxalqhərbimahnılarmüsabiqəsininmükafatçı
sıRaufMəmmədzadənin,respublikavəbeynəlxalqmüsabiqələr
laureatı pianoçuƏliVahidovvə tələbələrinin ifasındavətənpər
vərlikruhundamusiqinömrələrisəsləndiriləcək.

Yanvarın10daAzərbaycan
DövlətFilmFondundacənub
lusoydaşımız,Almaniyada
yaşayantanınmışanimasiya
rejissoruMəsudPənahinin
80illikyubileyinəhəsrolunan
tədbirkeçirildi.

YubileytədbiriC.Cabbarlıadı
na “Azərbaycanfilm” kinostudi
yası və Azərbaycan Animasiya
Assosiasiyasının təşkilatidəstə
yiiləreallaşdı.
TədbirigirişsözüiləDövlətFilm

FondunundirektoruƏməkdar in
cəsənət xadimi Cəmil Quliyev
açaraqMəsudPənahininhəyatvə
yaradıcılıqyolundandanışdı.
Qeydetdiki,MəsudPənahi10

yanvar 1943cü ildə İranın Zən
canşəhərindədünyayagözaçıb.
1946cı ildəailəsi iləBakıyakö
çüb.O,1966cıildəƏzimƏzim
zadə adına Azərbaycan Dövlət
Rəssamlıq Məktəbini, 1972ci
ildə isə Ümumittifaq Dövlət Ki
nematoqrafiya İnstitutunun Rəs
samlıqfakültəsinivəbuinstitutun
nəzdində animasiya üzrə quru
luşçu rejissor kurslarını bitirib.
Buradatanınmışanimasiyarejis
sorlarından İvan İvanov vəFyo
dorXitrukdandərsalıb.
BakıyaqayıdanMəsudPənahi

19731979cuillərdəC.Cabbarlı
adına “Azərbaycanfilm”kinostu
diyasında animasiya rejissoru
və rəssamı kimi çalışıb. Həmin
illər ərzində bir neçə animasi
ya kursları təşkil edərəkonlarla
animasiya mütəxəssisi yetişdi
rib. 1974cü ildə Bakıda keçiri
lən VII Ümumittifaq festivalında
“Buludniyəağlayır?”multfilminə
görə1cimükafatalayiqgörülüb.

1979cu ildə isəAşqabaddaXII
Ümumittifaq kinofestivalında
“Qızqalasıəfsanəsi”multfilmiilə
iştirakedib.

Əməkdar incəsənət xadimi
Elçin Axundov dedi ki, Məsud
Pənahi istedadlıvəyaradıcısə
nətkardır. Yaradıcılığında azər
baycançılıq, vətənpərvərlik çox
dolğun və aydın şəkildə əksini

tapıb.BuonunBerlindəkiAzər
baycan diasporunun dəstəyi ilə
2012ci ildə çəkdiyi və Xocalı
soyqırımından bəhs edən “Sü

kutun pozulması” animasiya fil
mindədahaaydınhissedilir.O,
əsərlərindəgörkəmlibəstəkarlar
ArifMəlikovvəXəyyamMirzəza
dənin yaradıcılığından ustalıqla
bəhrələnib.

Tədbirə Almaniyadan onlayn
qoşulan Məsud Pənahi yubile
yininqeydolunmasınagörəMə
dəniyyətNazirliyinə,Azərbaycan
Dövlət Film Fonduna, “Azər
baycanfilm” kinostudiyasına və
Azərbaycan Animasiya Asso
siasiyasına təşəkkürünü bildirdi
Vətənmüharibəsində şanlı Qə
ləbəyəgörəbütünxalqımızıtəb
riketdi.CəmilQuliyevsənətkara
80illikyubileyimünasibətiləxoş
arzularınıçatdırdı.
Rejissorun yaxın qohumu

TeymurQuliyevailələriadından
tədbirin təşkilində əməyi olan
hər kəsə minnətdarlığını bildir
di.
Sonda Dövlət Film Fondu tə

rəfindən bərpa olunmuş “Qız
qalasıəfsanəsi”və“Günlərinbir

günündə...” animasiya filmləri,
həmçinin vaxtilə Məsud Pənahi
tərəfindən fonda təqdim olun
muş “Xoruz” filmi nümayiş etdi
rildi.

S.Fərəcov

Hüqonun qəhrəmanları 
Akademik Musiqili Teatrda...

AzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrındafransızyazıçı
sıViktorHüqonun“ParisNotrDamkilsəsi”romanınınmotivləri
əsasındaSamirQulamovunsəhnələşdirdiyi“ParisNotrDama
ithaf”tamaşasıyanvarın8dənövbətidəfəoynanılıb.

Teatrın re
pertuarındakı
maraqlı nümu
nələrdən olan
tamaşa Avro
panın əzəmətli
abidələrindən
biri – Paris
NotrDam kil
səsində 2019
cuilaprelin15
də baş vermiş
yanğın hadisə
sinəithafedilib.

ÜmumbəşəriirsəhərzamanxüsusiönəmverənAzərbaycanteatrı
buhadisəyəbiganəqalmadığınıHüqonunqəhrəmanlarınısəhnə
yəgətirməkləgöstərib.
Tamaşanınquruluşçu rejissoruSamirQulamov, ideyamüəllifi

ƏməkdarincəsənətxadimiƏliqismətLalayevdir.

...“Solğun çiçəklər” isə 
Şuşa teatrının səhnəsində

Yanvarın14dəŞuşaDövlətMusiqiliDramTeatrındaCəfər
Cabbarlının“Solğunçiçəklər”əsəriəsasındahazırlanmış
eyniadlıtamaşanümayişolunacaq.Səhnəəsərinəteatrın
rejissoruLaləŞirinovaquruluşverib.

Dəfələrlə müx
təlif teatrlarda
səhnəyə qo
yulan “Solğun
çiçəklər” gör
kəmli dramatur
qun ailəməişət
m ö v z u s u n d a
yazdığı ilk sen
timental melod
ramatik əsəridir.
Dram Saranın
əmisioğlunaolan
məhəbbət indən
vəSaranınanalığıGülnisənincinayətindənbəhsedir.GülnisəSa
ranınatasınızəhərləməkləkifayətlənməyibonunbütünvardövlə
tinidəələkeçirməkistəyir.BuişlərinüstüaçılmasındeyəBəhramı
Saradanayırıbözdoğmaqızıylaevləndirir.Saravəfasızlığınqur
banıolur...

Tanınmış animasiya rejissoru 
Məsud Pənahinin 80 illiyi qeyd olundu
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Xəbərverdiyimizkimi,dövlətbaşçısı
nınmüvafiqsərəncamıilə2023cüilUlu
öndər,mədəniyyətimizinböyükhimayə
darıHeydərƏliyevin100illiyimünasibətilə
ölkəmizdə“HeydərƏliyevİli”elanedilib.
Bölgələrdəkimədəniyyətmüəssisələrində
əlamətdarilləbağlıbirsıratədbirlərkeçirilib.

SabirabadRegionalMədəniyyətİdarəsinin
(RMİ)tabeliyindəkiŞirvanŞəhərMərkəziKi
tabxanasında“HeydərƏliyevİli”Uluöndərə
ümumxalqməhəbbətininifadəsidir”adlıtəd
bir təşkilolunub.Kitabxananınəməkdaşları
HeydərƏliyevinhəyatıvəfəaliyyəti,Heydər
Əliyevirsininkitabxanalardatəbliğivədigər
mövzulardaçıxışediblər.
Hacıqabuldakı Heydər Əliyev Mərkəzində

rayonMKSləbirgəkeçirilən tədbirdəəvvəl
cəkitabsərgisinəvəÜmummilliliderinhəyat
və fəaliyyətininmüxtəlif anlarını əks etdirən
fotolarabaxışolub.Çıxışedənlərbütünmə
nalıömrünüAzərbaycanınetibarlıgələcəyinə
həsretmişHeydərƏliyevinhəyatvəfəaliyyə
tindən, Vətənxalq qarşısındakı misilsiz xid
mətlərindən söz açıblar. Sonda “Əbədiyyət
yolu”sənədlifilminümayişolunub.

***
Xaçmaz RMİ Quba rayon MKSnin Mər

kəzi Kitabxanasında “Heydər Əliyev İli” ilə
əlaqədar“Tarixyaradanşəxsiyyət”adlıkitab
sərgisitəşkiledilib.

***
Masallı RMİ Masallı TarixDiyarşünaslıq

Muzeyində“GənclərininkişafındaHeydərƏli
yevin rolu”mövzusunda tədbir keçirilib. Bö
yük siyasətçinin ömür yolundan bəhs edən
“Salnamə”sənədlifilminümayişolunub.

***

Şəki RMİ Şəki Şəhər Heydər Əliyev Mər
kəzində təşkil olunan tədbirdə çıxış edənlər
Ümummilli liderinölkəmizimürəkkəbtarixisi
yasi sınaqlardan uğurla çıxarmasından, xal
qımızamüasirmüstəqilAzərbaycandövlətini
miras qoymasından danışıblar. Şəki şəhər
2 nömrəli Uşaqmusiqi məktəbinin şagirdləri
HeydərƏliyevəhəsrolunanşeirlərsöyləyiblər.

***

Ağstafa RMİAğstafa Rayon Mərkəzi Ki
tabxanasında Heydər Əliyevin 100 illiyinə
həsrolunmuştədbirlərplanımüzakirəedilib.
Tədbirdədiqqətəçatdırılıbki,HeydərƏliye
vin tariximizdəkimisilsiz fəaliyyətimədəniy
yətin müxtəlif sahələrində də əksini tapıb.
Qeydolunubki,AğstafarayonMKSdəilər
zindəböyükrəhbərin100 illiyinəhəsrolun
muşkitabsərgiləri,şeirvəinşamüsabiqələri
vəs.silsilətədbirlərkeçiriləcək.

***
Kürdəmir RMİnin əhatə etdiyi Beyləqan

rayonundakı mədəniyyət müəssisələrinin
təşkilatçılığı ilə “HeydərƏliyev İli”Azərbay
cana və dünyaya yüksək ideyalar aşılaya
caq”mövzusundatədbirkeçirilib.Ümummilli
liderin ölkəmizə rəhbərliyinin hər iki döv
ründən, ocümlədən1993cü ildəmüstəqil
Azərbaycanıparçalanmaqtəhlükəsindənvə
vətəndaş qarşıdurmasından xilas etməsin
dənsözaçılıb.

Hazırladı: N.Məmmədli

Tarix yaradan şəxsiyyət

Pravoslavxristianlartərəfindənyanvarın7dəqeydedilən
İsapeyğəmbərinmövludugünü–Miladbayramımünasi
bətiləalbanudiicmasınınyaşadığıQəbələrayonununNic
qəsəbəsindəkimüqəddəsYeliseyadına“Cotari”kilsəsində

mərasimkeçirilib.

Kilsənin önündə açılan bay
ram süfrəsi xüsusilə uşaqların
sevincinə səbəb olub. Bayram
üçünhərkəstoplaşdıqdansonra
diniayinlərinicrasıüçünkilsədə
mərasimtəşkiledilib.
Albanudi icmasının rəhbəri

RobertMobiliMilad bayramının
mahiyyətindən, tolerantlıqdiyarı
olan Azərbaycanda dini ayinlə
rin icrası üçün yaradılan şərait
dəndanışıb.Qeydedibki,Azər
baycan müxtəlif millətlərin, dini
konfessiyaların yanaşı yaşadığı
unikalölkədir.Bütündinlərinnü
mayəndələrinəözdinietiqadvə
azadlıqlarını ifadə etmək, dini
ayinvəmərasimlərinisərbəstye
rinəyetirməküçünşəraityaradı
lıb:“Qarabağdakıtorpaqlarımız
daolanmüqəddəsirsimiz,alban
kilsələriotuziləyaxınəsiridi.Ali
Baş Komandanımızın rəhbərli
yi, rəşadətliAzərbaycanəsgəri
ninsayəsində,nəhayət,bizdini
ocaqlarımızagedəbildik, orada
ibadətelədik,şəhidlərimiziyada
saldıq,şamlaryandırdıq”.
RobertMobilibildiribki,Azər

baycan müstəqilliyini bərpa

edəndən sonra digər dini icma
larkimi,albanudixristianicması
üçün də çox gözəl şərait yara
nıb.İndibizMiladvəPasxabay
ramlarını daha geniş və rahat
qeydedəbilirik.
Albanudi xristian icmasının

sədr müavini Rafik Danakari
“Cotari” kilsəsininəsaslı şəkildə
bərpasının da tolerantlığa gö
zəl nümunə olduğunu bildirib.
Bundanəlavə,Nicqəsəbəsində
yerləşən ən qədim kilsələrdən
biriötənilHeydərƏliyevFondu
tərəfindən əsaslı şəkildə bərpa
olunaraqudilərin ixtiyarına veri
lib.
“Bugünhəmişəkikimiazərbay

canlılar,ləzgilərvədigərxalqların
nümayəndələri bizimlə bərabər
bayram tədbirində iştirak edirlər.
Bu kilsələri Azərbaycanda IVV
əsrlərdəbizimatalarımız tikiblər.
Butəkcəudilərüçünyox,Qafqaz
Albaniyasında yaşayan bütün
xalqlarüçüntikilmişməbədlərdir.
Onagörəki,bizimAllahımızbir
dir,bizi yaradan təkAllahdır,biz
dətəkAllahaqulluqedirik”,de
yəovurğulayıb.

Çıxışlarda vurğulanıb ki, mü
səlmanlarınvəxristianlarınmeh
ribanşəkildəbirgəyaşadığıNic
qəsəbəsi tolerantlığın kiçik mo
delihesabedilir.
Qeydedəkki,hazırdaNicqə

səbəsində üç kilsə, iki məscid
var.Altıminəhalisiolanqəsəbə
nin sakinlərinin yarıdan çoxunu
albanudiicmasıtəşkiledir.Nic
dəkiməktəblərinibtidaisinifərin
dəudi dili tədris olunur, kilsədə
dini ayinlər onların ana dilində
icraedilir.

***
MiladbayramıXaçmazdayer

ləşən“MüqəddəsmöcüzəviNiko
lay”pravoslavkilsəsindədəqeyd
olunub.Ölkəmizinşimalrayonla
rındayaşayanxristian icmasının
üzvlərikilsəyəgələrəkdiniayinlər
icraedib,dualaroxuyublar.
Mərasimdə Prezident İlham

Əliyevin Azərbaycanın pravos
lav xristian icmasına ünvanla
dığı bayram təbriki də oxunub.
Vurğulanıb ki, Milad bayramı
özündə yeniliyi, əminamanlığı,
mərhəmət və şəfqət duyğuları
nıntəntənəsinitəcəssümetdirir.
“MüqəddəsmöcüzəviNikolay”

pravoslav kilsəsinin baş keşişi,
ieromonax Qeorqi Budaqov bil
diribki, İsapeyğəmbərinmüba
rəkmövludu ilə əlamətdar olan
Miladbayramıhər ilyüksəksə
viyyədə qeyd olunur: “Azərbay
canda bütün dinlərin nümayən
dələriözinanclarındaazaddırlar.
Prezidentimizdini icmalarıdaim
diqqətmərkəzindəsaxlayır.Çox
sevindiricihaldırki,bizAzərbay
cankimitolerantölkədəyaşayı
rıq.Bütünxristianicmasınınüzv
lərinibayrammünasibətilətəbrik
edirəm. Qoy, dünyada həmişə
sülhvəəminamanlıqolsun”.

Diniayinlərinicrasındansonra
bayramşirniyyatlarıpaylanılıb.
Xaçmaz şəhərindəki “Müqəd

dəs möcüzəvi Nikolay” pravos
lavkilsəsi1946cıildənfəaliyyət
göstərir.

***
Gəncədə yerləşən Aleksandr

Nevski pravoslav kilsəsində də

Milad bayramı keçirilib. Şəhər
dəyaşayanpravoslavxristianlar
bayramıbirgəqeydediblər.
Əvvəlcə Prezident İlham Əli

yevin Milad bayramı ilə bağlı
təbrikioxunub.SonraAleksandr
Nevski kilsəsinin dini heyəti İsa
peyğəmbərin mövludu ilə bağlı
ayinləricraedib.

Kilsədə şamlar yandırılıb,
sülh, əminamanlıq və xoşbəxt
likdiləkləriilədualaroxunub.
Gəncə şəhərində təxmi

nən 200dən artıq pravoslav
ailə yaşayır. Qərb bölgəsində
yeganə kilsə olan Aleksandr
Nevski kilsəsi 1887ci ildə in
şaedilib.

Tolerantlığın Azərbaycan nümunəsi: 
kilsələrdə Milad bayramı qeyd edilib

Prezidentin xüsusi nümayəndəsi 
Qubadlıda görüləcək işlərdən danışıb

ŞərqiZəngəzuriqtisadirayonunadaxilolanCəbrayıl,Qubadlı
vəZəngilanrayonlarındaAzərbaycanRespublikasıPreziden
tininxüsusinümayəndəsiVahidHacıyevQubadlıRayonİcra
Hakimiyyətində(Sumqayıtşəhərindəyerləşir)rayonictimaiyyə
tininnümayəndələriiləgörüşüb.

PrezidentinxüsusinümayəndəsiQubadlırayonundaaparılacaq
bərpaquruculuq işləri,Qubadlıkəndlərininyenidənqurulmasıvə
buradamövcudolmuş iqtisadiyyat sahələrinindirçəldilməsi üçün
görüləcəkişlərhaqqındarayonictimaiyyətininnümayəndələrinəət
rafıməlumatverib.
BöyükQayıdışınilkqədəmlərininqoyulduğuZəngilanrayonu

nunAğalıkəndinəkeçmişməcburiköçkünlərinköçürülməsindən
bəhsedənVahidHacıyevbuprosesindavamlıolaraqbütünŞər
qiZəngəzuriqtisadirayonunadaxilolanrayonlarda,ocümlədən
Qubadlıdahəyatakeçiriləcəyinideyib.
SonraxüsusinümayəndəliyinəməkdaşlarıQubadlıRayonİcra

Hakimiyyətinəzdindəyaradılmışmuzeylətanışolublar.

“Səni kim unudar...”
SumqayıtRMİXızırayonnümayəndəliyinintəşkilatçılığıiləAzərbay
canpoeziyasınınparlaqsimalarındanolanMikayılMüşfiqin(1908
1938)xatirəsivəfatının85ciildönümündə(6yanvar)yadedilib.

Xızı rayonundakıMikayılMüşfiqinXatirəMuzeyində “Səni kim
unudar...”adlıtədbirkeçirilib.Əməkdarmüəllim,şairəOfeliyaBa
bayeva,SumqayıtRMİninXızırayonuüzrənümayəndəsiMövsüm
Bağırov, ədəbiyyatşünas, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
FirudinQurbansoy,sənətşünaslıqüzrəelmlərdoktoruAbbasqulu
Nəcəfzadə,MikayılMüşfiqinəmisinəvəsiVahab İsmayılzadəvə
başqalarıçıxışedərəknakamşairinyaradıcılığındansözaçıblar.
Bildirilibki,M.Müşfiqinəsərlərigəncnəslinmillimənlikşüuru

nun inkişafetdirilməsivəgənclərimizəvətənpərvərlikhisslərinin
aşılanmasıbaxımındandəyərlixəzinədir.
DahasonraXızıməktəblilərişairinşeirlərinisöyləyiblər.

***
MasallıRMİMasallırayonMKSninkitabxanafilialının,Gənc

lərin İnkişafvəKaryeraMərkəziMasallınümayəndəliyininbirgə
təşkilatçılığıiləMikayılMüşfiqinanımgününəhəsrolunmuştəd
birkeçirilib.Kitabsərgisiilətanışlıqdansonra“1109nömrəliməh
bus”filminümayişetdirilib.

Bölgələrdəki muzeylərə qısa ekskurs: Masallı 

MasallıRayon
TarixDiyar
şünaslıq
Muzeyində

tarixinmüxtəlifdövr
lərinəaidarxeoloji
tapıntılar,məişətvə
zinətbəzəkəşyaları,
əməkalətləri,milli
geyimnümunələri
saxlanılır.

Muzeydəmaraqdoğu
raneksponatlararasında
ipək sapdan toxunmuş
vəüzərinəŞərqbazarı illüstrasiyası iş
lənmişqobelendəvar.Xovsuzxalçanö
vükimitanıdığımızqobelensənətiölkə
mizdədətarixəngenişyayılıb.
Orta əsrlər dövrünə aid olan ekspo

natlardan biri də toxuculuq aləti vaz
dır.Vazın yuxarı hissəsində su tökmək
üçünhissə,gövdəsindəisədəlikvarvə
ikiqoldanibarətdir.Buqollarınüzərində
çıxıntılar, qanadlar həkkolunub.Buda
alətdəeynizamanda3nəfərinişləməsi
üçündür.
MuzeyindirektoruƏntiqəTağıyevabil

diribki,vazkənafbitkisindənalınan ip
dənqədimxalçaların toxunmasında is
tifadəolunub.Ortaəsrlərdənənələrimiz

bunazik iplərixüsusi formadaqalınlaş
dırırmışlar.Lanqadeyilənbiralətdəvar,
muzeydətavandanasılıb.İpinbirucunu
fırlananlanqayabağlayırdılarvəsapfır
landıqcayumaqformasındayığılırdı.Bu
yumaqlarisəxalçavəyahəsirintoxun
masındaistifadəolunub.
Tarixi vəmaraqlı eksponatlardan bi

ridəçəngürütavasıdır.Butavagildən
hazırlanıbvəortaəsrlərdövrünəaiddir.
Nənələrimiz bu tavada düyü unundan
xüsusişirniyyatbişiriblər.
Hazırda Masallı Rayon TarixDiyar

şünaslıqMuzeyinin fondundabölgənin
tarixiniəksetdirən9mindənçoxekspo
natqorunubsaxlanılır.

Vətəni canından əziz bilənlər
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərBülbüladına2
nömrəliUşaqincəsənətməktəbininkollektiviVə
tənmüharibəsişəhidiHüseynYusifovunailəsini
ziyarətedib.

***

XaçmazRMİQuba rayonMKSninMərkəziKitab
xanasıUşaqşöbəsinintəşkilatçılığıiləMilliQəhrəman,
BirinciQarabağmüharibəsişəhidiMübarizƏhmədo
vun(19631992)anadanolmasının60illiyiiləəlaqədar
“Şəhidlərunudulmur”adlıtədbirkeçirilib.Kitabxananın
oxucularışəhidlərə,qəhrəmanlarahəsrolunmuşşeir
lərsöyləyiblər.

***
AğstafaRMİQazaxRayonMərkəziKitabxanası

nınəməkdaşlarıBirinciQarabağmüharibəsişəhidi
FidatMəmmədovunailəsiiləgörüşüblər.Görüşza
manışəhidinqısavəşərəfiömüryolunanəzərsa
lınıb.

Ötən il Qəbələ qoruğunun 10-dan çox ölkədən ziyarətçisi olub

MədəniyyətNazirliyiyanında
MədəniİrsinQorunması,
İnkişafıvəBərpasıüzrə
DövlətXidmətinintabe

liyindəfəaliyyətgöstərənQəbələ
DövlətTarixBədiiQoruğunaötən
il3383nəfəryerlivəxariciturist
səfəredib.

Bu barədəməlumat verən qoruğun
direktoru Zahir Kərimov bildirib ki, zi
yarətçilərin 2528 nəfəri yerli, 855 nə
fəriisəxariciölkələrdəngələnturistlər
olub.
Direktorun sözlərinə görə, əcnəbi turistlər

arasında Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə
Ərəbistanı, Fransa, BöyükBritaniya, Pakistan,
Hindistan, Kanada, Türkiyə, İtaliya, Polşa, Al
maniya,İspaniya,İsrailvədigərölkələrdəngə
lənlərolub.

Ziyarətçilərə qoruq ərazisində görülən işlər,
Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyasının Antik şəhər
yeri,SəlbirvəQalaərazilərindədövriolaraqapa
rılanarxeolojiqazıntılar,aşkaraçıxarılanmaddi
mədəniyyət nümunələri, həmçinin Qəbələ Ar
xeolojiMərkəzininsərgisalonundanümayişolu
naneksponatlarbarədəməlumatverilib.
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böyük hamisi
İllərin xronikasından

Ümum mil li li der Hey dər Əli yev 
bö yük si ya sət də ol du ğu bir 
qə ri nə dən ar tıq dövr də, doğ ma 
xal qı nın ta le yin də ta ri xi rol oy-
na maq la bə ra bər, mə də ni 
ir si mi zin qo run ma sı 
və zən gin ləş di ril-
mə si, mil li in cə sə-
nə tin, ədə biy ya tın 
in ki şa fı, res pub-
li ka da mə də-
ni-maarif işi nin 
qa baq cıl sə-
viy yə də təş ki li 
sa hə sin də də 
müs təs na xid-
mət lər gös tə rib. 

Hey dər Əli ye vin mə də niy yə tə ge niş an lam da diq qət və qay ğı sı 
onun döv lət xa di mi ki mi fəaliy yə ti nin bü tün mər hə lə lə rin də – so-
vet Azər bay ca nı na rəh bər lik et di yi il lər də, Mosk va da, SS Rİ rəh-
bər li yin də ça lış dı ğı vaxt da və müs tə qil Azər bay ca na onil lik pre zi-
dent li yi döv rün də ta ri xin yad da şı na çox say lı sə hi fə lər lə ya zı lıb. O, 
hər za man və hər yer də Azər bay can mə də niy yə ti nin bö yük ha mi-
si olub. Bu nun la bağ lı il lə rin xro ni ka sın dan seç di yi miz mə qam la rı 
“Hey dər Əli yev İli”nə töh fə ola raq diq qə ti ni zə təq dim edi rik...

***
(əv və li ötən sa yı mız da)

1971-ci il 19 mart
Hey dər Əli yev Azər bay can Te leq raf Agent li yi nin (in di ki 

AZƏRTAC) 50 il li yi mü na si bə ti lə M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sın da ke çi ri lən tən tə nə li yı ğın caq da iş ti rak edib.

1971-ci il 1 ap rel
Mosk va da Sov. İKP-nin XХIV qu rul ta yın da nitq söy lə yən Azər-

bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev res pub li ka da mə-
də niy yət sa hə si nin in ki şa fın dan da söz açıb. Hey dər Əli yev qu rul-
tay da SS Rİ-nin ali par ti ya or qa nı – Sov. İKP MK-nın üz vü se çi lib.

1971-ci il 15 ap rel
Azər bay can SSR-yə SS Rİ Na zir lər So ve ti nin və Ümu mit ti faq 

Həm kar lar İt ti fa qı Mər kə zi Şu ra sı nın ke çi ci “Qır mı zı bay ra ğı” nın 
təq dim edil mə si mə ra si min də nitq söy lə yən Hey dər Əli yev res-
pub li ka da mə də ni-maarif işin dən, bu sa hə də qar şı da du ran və zi-
fə lər dən də bəhs edib.

1971-ci il 3 iyun
Hey dər Əli yev Azər bay can ya zı çı la rı nın V qu rul ta yın da nitq 

söy lə yib. Qeyd et mək la zım dır ki, Hey dər Əli yev 1971-ci il dən 
baş la ya raq, bir qay da ola raq, Azər bay can ya zı çı la rı nın qu rul tay-
la rın da iş ti rak edib. O, proq ram xa rak ter li nitq lə rin də ədə biy ya tın 
xal qın və öl kə nin ta le yin də ro lu ba rə də fi  kir lə ri ni bö lü şüb, ədə biy-
yat xa dim lə ri ni ic ti mai hə yat da fəal möv qe tut ma ğa ça ğı rıb.

“Azər bay can ədə biy ya tı hə mi şə xal qın hə ya tı nın ön sı ra la rın da 
irə li lə miş dir. Bu ədə biy yat xal qı mı zın qəh rə man lıq ta ri xi ni əbə di-
ləş di rib bi zə çat dır mış, bi zim qar şı mız da bü tün əzə mə ti ilə aç-
mış dır. Ədə biy yat bə dii sö zün gö zəl nü mu nə lə ri ni ya ra da raq zə-
ma nə mi zin yük sək ro man ti ka sı nı, xal qın dö yüş rə şa də ti ni, onun 
fə da kar əmə yi ni tə rən nüm edir...

Ya zı çı xalq üçün ya ra dır, öz ki tab la rı nı xal qa təq dim edir, bu na 
gö rə küt lə lər lə, oxu cu lar la gö rüş, bi la va si tə ya xın lıq ona xü su si lə 
coş qun il ham ve rir...

Biz is tə yi rik ki, ya zı çı la rı mı zın ya ra dı cı lı ğı res pub li ka nın ic ti mai-
si ya si hə ya tı ilə sıx bağ la ol sun, on lar hə yat dan ay rıl ma sın lar, 
kəs kin prob lem lər dən və mə sə lə lər dən kə na ra çə kil mə sin lər, ək-
si nə, hə mi şə ha di sə lə rin qay na ğın da ol sun lar...

Biz ar zu edi rik ki, ya zı çı lar öz ya rat dıq la rı əsər lə rə za ma nın və 
gü nün tə ləb lə ri zir və sin dən qiy mət ver sin lər...

Kim el sə nət kar la rı nın bir-bi ri nə qay ğı sı nı, diq qə ti ni, öz pe şə si-
nin sir lə ri ni gənc lə rə ne cə həs sas lıq la öy rət di yi ni gö rüb sə, yə qin 
ürə yin də de yib: eşq ol sun o sə nət ka ra ki, öz ya ra dı cı lı ğı nın məh-
dud çər çi və sin də qa pa nıb qal mır, tək cə öz ya ra dı cı lıq ta le yi ni de-
yil, bö yük sə nə tin gə lə cə yi ni dü şü nür...

Xalq öz tə səv vü rün də ya zı çı nın ya ra dı cı lı ğı nı onun şəx siy yə-
tin dən heç vaxt ayır mır. Oxu cu lar üçün sə nət ka rın sö zü və əmə li, 
onun əsər lə ri və şəx si idealı – qı rıl maz vəh dət dir.

Biz ya zı çı ya in san qəl bi nin mü hən di si de yi rik. Bu adı doğ rult-
maq la zım dır...”.

***
Hey dər Əli ye vin Azər bay ca na rəh bər li yi nin ilk ilin dən mə də niy yət 

və in cə sə nə tə diq qə tin art ma sı, bu sa hə də mü hüm xid mət lə ri ol muş 
in san la rın xa ti rə si nin ədə bi ləş di ril mə si, ya ra dı cı əmə yin qiy mət lən-
di ril mə si döv lət sə viy yə sin də mü va fi q qə rar lar da ək si ni ta pıb.

1969-cu il 30 sent yabr
Azər bay can KP MK və Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti gör-

kəm li Azər bay can ar tis ti Hü seyn Ərəb lins ki nin xa ti rə si ni əbə di-
ləş dir mək məq sə di lə qə rar qə bul edib. Sum qa yıt Döv lət Gənc lər 
Dram Teat rı na Hü seyn Ərəb lins ki nin adı ve ri lib.

***
1969-cu il də, həm çi nin res pub li ka da elm və tex ni ka nın, ədə-

biy yat, in cə sə nət və ar xi tek tu ra nın da ha da in ki şaf еt di ril mə si nə 
hə vəs oyat maq məq sə di lə, döv lət tə rə fi n dən bə yə nil mə yə la yiq 
olan el mi iş lə ri və ya ra dı cı lıq iş lə ri ni la yi qin cə və ge niş su rət də 
mü ka fat lan dır maq lü zu mu nu nə zə rə ala raq, Azər bay can KP MK 
və Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti tə rə fi n dən Azər bay can SSR 
döv lət mü ka fat la rı nın tə sis olun ma sı haq qın da qə rar qə bul edi lib.  
Elm və tex ni ka sa hə sin də – dörd mü ka fat (elm üz rə iki, tex ni ka 
üz rə iki), ədə biy yat, in cə sə nət və ar xi tek tu ra sa hə sin də – üç mü-
ka fat, o cüm lə dən uşaq lar dan öt rü ya zıl mış ədə biy yat və in cə sə-
nət əsər lə ri üçün bir mü ka fat tə sis edi lib. Qə ra ra əsa sən, hər bi ri 
2500 ma nat məb lə ğin də müəy yən edi lən mü ka fat lar Azər bay can 
SSR döv lət mü ka fat la rı ko mi tə lə ri nin təq di ma tı ilə iki il də bir də-
fə ve ri lir di. Mü ka fat çı la ra dip lom və döş ni şa nı təq dim edil mək lə 
“Azər bay can SSR Döv lət mü ka fa tı laureatı” adı ve ri lir di.

1970-ci il 21 may
Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin qə ra rı ilə Azər bay-

can xo reoq ra fi  ya sə nə ti sa hə sin də xid mət lə ri nə gö rə və Pa ris də 
bey nəl xalq rəqs fes ti va lın da mü vəff  ə qiy yət li iş ti ra kı ilə əla qə dar ola-
raq M.F.Axun dov adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba-
let Teat rı nın ya ra dı cı iş çi lə ri nə Azər bay can SSR-in fəx ri ad la rı ve ri lib.

Bun dan əla və, Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-
rı nın Pa ris də bey nəl xalq rəqs fes ti va lın da iş ti rak et miş ya ra dı cı he yət 
üzv lə ri Azər bay can SSR Ali So ve ti nin fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lib.

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

Xurşidbanu Natəvan haqqında daha bir ekran əsəri

Azər bay can Te le vi zi ya sın da 
XIX əsr Azər bay can poezi-
ya sı nın gör kəm li nü ma yən-
də si, Xan qı zı Xur şid ba nu 

Na tə van haq qın da film çə ki lib. 
Ek ran əsə ri yan va rın 8-də “Mə-
də niy yət” ka na lın da ya yım la nıb.

Na tə va nın 190 il li yi mü na si bə ti lə 
ər sə yə gə lən te le vi zi ya fi l mi nin ide-
ya müəl li fi  və la yi hə rəh bə ri Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Fəx riy yə Xə lə fo va, 
sse na ri müəl li fi  folk lor şü nas şair-dra-
ma turq Fə ri də Hic ran Və li ye va dır. 
F.Xə lə fo va həm də fi lm də Na tə van ob ra-
zı nı can lan dı rıb.

O qeyd edib ki, fi lm üzə rin də iş ötən ilin 
ya yın da baş la yıb və pa yı zın son la rın da, ar-
tıq  qar lı gün lər də Şu şa da ta mam la nıb. Fil-
min çə ki liş lə ri Ağ dam da, Şah bu laq qa la sın-
da, son kadr la rı isə mə də niy yət pay tax tı mız 
Şu şa da apa rı lıb: “Na tə van xa nı mın ob ra zı 

üzə rin də iş lə yər kən məq sə di miz həm də 
Qa ra bağ xan lı ğı nın ge yim mə də niy yə ti nin 
el mi-et noq ra fi k təs vi ri ni ya rat maq olub. Bu 
iş də məs lə hət çi miz Mil li Azər bay can Ta ri xi 
Mu ze yi nin Et noq ra fi  ya el mi fond şö bə si nin 
mü di ri ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru, “Qa ra bağ 
ge yim lə ri ka ta lo qu” ki ta bı nın müəl li fi  Gül za-
də Ab du lo va idi. Bu la yi hə ni ər sə yə gə tir di-
yi mi zə gö rə çox xoş bəx təm...”.

Azərbaycanlı snayper Ziba Qəniyeva 
haqqında film çəkilib

İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin də snay per ki mi ad çı xar mış azər-
bay can lı Zi ba Qə ni ye va haq qın da “Öz bək film” və “Be la rus film” 
stu di ya la rı nın bir gə is teh sa lı olan ek ran əsə ri çə ki lib. Bu ba rə də 
Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qın dan mə lu mat ve ri lib.

Zi ba Qə ni ye va əs lən Şa ma-
xı ra yo nun dan dır. 1923-cü il də 
Öz bə kis ta nın Gü lis tan şə hə rin-

də do ğu lub. Ata sı Pa şa Qə ni yev 
müəl lim və tər cü mə çi idi. Ana sı 
öz bək olub. 1937-ci il də va li-

deyn lə ri rep res si ya ya mə ruz qa-
lıb lar. Sə nə tə bö yük ma ra ğı olan 
Zi ba Daş kən də ge də rək Öz bə-
kis tan Fi lar mo ni ya sı nın xo reoq-
ra fi  ya şö bə sin də məş ğul ol ma ğa 
baş la yır. 1940-cı il də Mosk va ya 
ge dir və Döv lət Teatr Sə nə ti İns-
ti tu tu na da xil olur. 

1941-ci il də mü ha ri bə nin baş-
la ma sı onun sə nət ar zu la rı nı 
ya rım çıq qo yur. Zi ba tibb ba cı sı 
pe şə si ni öy rən miş di, hos pi tal-
da ça lı şır dı. Son ra qı sa müd dət li 
atı cı lıq kurs la rı na ya zı lır. 1941-ci 
il no yab rın 7-də Mosk va da, Qı-
zıl mey dan da ke çi ri lən pa rad da 
iş ti rak edir və cəb hə yə yol la nır. 
Zi ba Qə ni ye va nın cəb hə də ki 
hü nə ri, snay per lik ba ca rı ğı həm 
mü ha ri bə il lə rin də, həm də on-
dan son ra kı il lər də də fə lər lə qə-
zet ma te rial la rı nın möv zu su olub. 
O, dö yüş lər də yüz dən çox fa şist 
məhv et miş di. Ta nın mış ya zı-

çı Bo ris Po le voy onun haq qın da 
“Prav da” qə ze tin də yaz mış dı. 

Mü ha ri bə dən son ra Zi ba Qə-
ni ye va, qı sa müd də tə də ol sa, 
sə nə tə qa yı dır. 1945-ci il də “Daş-
kənd fi lm”in çək di yi “Ta hir və Zöh-
rə” fi l min də fars şah za də si ro lu nu 
oy na yır. Son ra azər bay can lı dip-
lo mat, SS Rİ-nin Tür ki yə də ki mü-
vəq qə ti iş lər və ki li To fi q Qə di rov la 
ailə qu rur. Cüt lük Mosk va ya qa-
yıt dıq dan son ra bir oğul la rı olur.

Zi ba Qə ni ye va Mosk va da 
şərq şü nas lıq üz rə ali təh sil alır, 
fi  lo lo gi ya elm lə ri na mi zə di dis-
ser ta si ya sı mü da fi ə edir. 1955-
56-cı il lər də Ba kı Ali Par ti ya 
Mək tə bin də ka fed ra mü di ri olur. 
1956-cı il dən isə SS Rİ EA Şərq-
şü nas lıq İns ti tu tun da el mi iş çi ki-
mi fəaliy yət gös tə rir.

Mosk va da Zi ba Qə ni ye va 
azər bay can lı sə nət çi lər lə, o 
cüm lə dən məş hur rəs sam Ta-
hir Sa la hov la dost luq edib. Ta-
hir Sa la hov onun port re ti ni çək-
dik dən son ra hey kəl tə raş Cə lal 
Qar yağ dı “Snay per Zi ba Qə ni-
ye va” ad lı əsər ya ra dıb.

Zi ba Qə ni ye va 2010-cu il də 
Mosk va da və fat edib.

“Heydər Əliyev İli”

İçə ri şə hər də yer lə şən “Za man 
Art” qa le re ya sın da Əmək dar 
rəs sam El dar Qur ba no vun 75 
il lik yu bi le yi nə həsr olun muş 
“Ömür dən sə hi fə lər” ad lı fər di 
sər gi si ke çi ri lir. 

Yan va rın 6-da açı lı şı olan sər-
gi həm adı, həm də se çil miş 
əsər lər lə ma raq do ğu rur. Xü su-
si lə də rəs sa mın rəng se çi mi nin 
tə zad la rı zi ya rət çi lə rin diq qə ti ni 
cəlb edir. 

Sər gi ilə bağ lı mə lu mat ve rən 
rəs sam bil dir di ki, ema lat xa na-
sın da kı 200-dən ar tıq əsər dən 
92-ni nü ma yiş et dir mək üçün se-
çib. Bu qə dər əsə rin qa le re ya da 
ey ni vaxt da sər gi lən mə si müm-
kün ol ma dı ğı üçün nü ma yi şi üç 
mər hə lə də real laş dır maq qə ra ra 
alı nıb. 

Qeyd edək ki, bi rin ci mər hə lə-
də rəs sa mın son il lər də ər sə yə 
gə tir di yi müx tə lif möv zu lu pey zaj 
və port ret lər sər gi lə nir. Yan va rın 
21-də isə sər gi nin ikin ci mər hə-
lə si zi ya rət çi lə ri qə bul edə cək. 
Bu mər hə lə də 20 Yan var ha di-
sə lə ri nə həsr olun muş əsər lə rə 
yer ay rı lıb. Əsər lər də hə min il lə-
rin ağ rı-acı la rı əks olu nub. Üçün-
cü mər hə lə 8 Mart – Bey nəl xalq 
Qa dın lar Gü nü nə həsr olu na caq. 
Hə min sər gi qa dın port ret lə ri ilə 
işıq la na caq. Be lə lik lə, “Ömür dən 
sə hi fə lər” sər gi si üç ay sə nət se-
vər lə rin ix ti ya rın da ola caq. 

El dar Qur ba nov 1948-ci il də 
Ba kı da dün ya ya göz açıb. 1969-
cu il də Əzim Əzim za də adı na 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq 
Mək tə bi ni, 1986-cı il də Azər bay-
can Döv lət Pe da qo ji İns ti tu tu nun 
(ha zır da AD PU) Bə dii qra fi  ka 
fa kül tə si ni bi ti rib. 1979-cu il dən 
Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz vü dür. 
İlk fər di sər gi si 1987-ci il də açı-
lan rəs sa mın bu gü nə ki mi Çe xi-
ya, Pol şa, Bol qa rıs tan, Mek si ka, 
İta li ya, Al ma ni ya, ABŞ, Tür ki yə 
və di gər öl kə lər də əsər lə ri sər-
gi lə nib.

***
Sər gi ni iz lə dik dən son ra rəs-

sa ma bir ne çə sual ün van la yı-
ram. 

– De yə sən, yu bi ley sər gi si nə 
xü su si ha zır laş mı sı nız...
– Eti raf edim ki, yu bi le yi qeyd 

et mə yi və ümu miy yət lə, fər di 
sər gi ke çir mə yi dü şün mür düm. 
Əv vəl cə “Za man Art” qa le re ya-
sın dan bir ne çə rəs sa mın iş ti ra kı 
ilə kol lek tiv sər gi də iş ti rak tək li fi  
al mış dım. Mü za ki rə lər za ma nı 
bə zi rəs sam dost la rın bu müd-
də tə vax tı ol ma dı. Son ra mə nim 
şəx si sər gi mi ke çir mək və qa le-
re ya nın açı lı şı nı et mək qə ra ra 
alın dı. 

– Yu bi ley həm də sə nət he sa-
ba tı sa yı lır. Hə yə can var mı?
– Bu gü nə ki mi çox say lı fər di 

sər gi lə rim olub. Ya rı za ra fat de-
yə bi lə rəm ki, ar tıq ya şı mın hə-
yə can ve ri ci mə qa mı ke çib. İn di 
mə nə öz iş lə ri mə qa le re ya da 
qı raq dan bax maq da ha ma raq lı 
gə lir. Ey ni za man da fər di sər gi 
həm kar la rım, dost la rım və sə-

nət se vər lər lə gö rüş üçün bir bə-
ha nə dir. Sər gi va si tə si lə dost la-
rım la, həm kar la rım la gö rüş mək 
və söh bət et mək für sə tin dən 
məm nu nam...

– Ya ra dı cı lıq pro se si niz ne cə 
baş la yır?
– Əv vəl cə dən heç bir işi plan-

laş dır mı ram. Emo sional in san 
ol du ğum üçün elə anın da nə 
gəl di sə, onu da kə ta na kö çü rü-
rəm. Es kiz et mək, plan qur maq 
mə sə lə si mən dən uzaq dır. Əgər 
bir möv zu dü şün düm sə, il ham 
pə ri si müt ləq gə lə cək. Hə yat o 
qə dər ma raq lı və rən ga rəng dir 
ki, ən ki çik bir nüans be lə il ham 
pə ri si nin gəl mə si nə və si lə olur.

– Əsər lə ri ni zin əsas qəh rə-
man la rı qa dın lar dır. 
– Bə li. Çün ki qa dın lar Yer 

üzün də ən ca zi bə dar var lıq lar-
dır. 

***
Sər gi nin bi rin ci mər hə lə sin də 

rəs sa mın 25 əsə ri nü ma yiş olu-
nur. Na tür mort, pey zaj, port ret, 
abst rakt möv zu la rın üs tün lük 

təş kil et di yi bu əsər lər də sə nət-
ka rın rəng se çi mi, emo sional lı ğı 
və sim vo liz mi diq qə ti cəlb edir. 
Av to port ret lər isə xü su si də yər-
lən di ril mə li dir. Nə dən? Çün ki yu-
bil ya rın bir mü sa hi bə sin də qeyd 
et di yi ki mi, o hər za man ob yek tiv 
ol ma ğa ça lı şıb. Gənc li yin də nə 
də rə cə də in san la ra ina nır dı sa, 
bu gün də elə dir. Ni za mı, tə miz-
li yi, də qiq li yi se vir. Av to port ret-
lər dən də bun la rı duy maq olur. 
Sə nət ka rın ya ra dı cı lıq üs lu bun-
da dü rüst lü yə bö yük hör mə tin 
şa hi di nə çev ri li rik. Təs vir lər, rəs-
sa mın tər zi konk ret bir fi k rə uy-
ğun gəl mir. O sə bəb dən ki, bu 
əsər lər də realizm fan ta zi ya ya, 
fan ta zi ya isə realiz mə çox ya-
xın dır. Rəs sam ha mı nı ra zı sal-
ma ğa ça lış mır və “gə rək ol du ğu 
ki mi” de yil, gör dü yü və hiss et-
di yi ki mi rəng lə yir. Ət raf alə min 
hey rə ta miz sə mi miy yə ti və ani li-
yi, be lə cə, tab lo ya kö çür. Sə nət-
kar bə zən bü tün kom po zi si ya və 
pers pek tiv qa nun la rı nı po za raq 
dün ya ya par laq, meh ri ban ba-
xış la rı nı or ta ya qo yur.

Lalə Azəri

İllərin xronikasından
Ümum mil li li der Hey dər Əli yev 
bö yük si ya sət də ol du ğu bir 
qə ri nə dən ar tıq dövr də, doğ ma 
xal qı nın ta le yin də ta ri xi rol oy-
na maq la bə ra bər, mə də ni 
ir si mi zin qo run ma sı 
və zən gin ləş di ril-
mə si, mil li in cə sə-
nə tin, ədə biy ya tın 
in ki şa fı, res pub-

mət lər gös tə rib. 

Abonement konsertlər
davam edəcək

Ötən il Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı 
tə rə fin dən təş kil olu nan abo ne ment kon-
sert lər bu il də da vam edə cək.

Kon sert lər hər həf tə nin şən bə gün lə ri Ka-
me ra və Or qan Mu si qi si Za lın da ke çi ri lə cək. 
Yan var ayın da üç kon sert nə zər də tu tu lub.

Yan va rın 14-də F.Əmi rov adı na Azər bay can 
Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı nın Xor qru-
pu “Mah nı çə lən gi” ad lı proq ram la din lə yi ci lə-
rin qar şı sı na çı xa caq. Ayın 21-də Azər bay can 
Döv lət Sim li Kvar te ti nin kon ser ti ke çi ri lə cək. 
Yan va rın 28-də isə “Ca den za” or kest ri mək-
təb li lər üçün ma raq lı proq ram təq dim edə cək.

Abo ne ment kon ser tin də iş ti rak et mək is tə-
yən lər bi let lə ri kas sa lar dan və itic ket.az say tın-
dan əl də edə bi lər lər. Bir abo ne ment bi le ti ay 
ər zin də təş kil olu nan kon sert lər üçün ke çər li dir.

“Cırtdan” beynəlxalq festivallara ayaq açmaq niyyətindədir
1969-cu il də “Azər bay can film” ki nos tu di ya sın-
da çə kil miş və Azər bay ca nın ani ma si ya ki no-
su ta ri xin də xü su si ye ri olan “Cırt dan” müasir 
üsul lar la bər pa edil dik dən son ra bey nəl xalq 
film fes ti val la rı na ayaq aç maq niy yə tin də dir.

Ciz gi fi l mi Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi, 
Azər bay can Ani ma si ya As so siasi ya sı, Bri ta ni ya-
nın Ki no Klas si ka Fon du, pro dü ser-res tav ra tor 
Da niel Bird və Pol şa da fəaliy yət gös tə rən “Fi xa-
fi lm”in bir gə sə yi ilə bər pa edi lib.

Azər bay can Ani ma si ya As so siasi ya sı nın səd ri 
Rə şid Ağa ma li yev bil di rib ki, res tav ra si ya pro se si 
təx mi nən üç il çə kib. Bər pa olun muş “Cırt dan”ın 
prem ye ra sı ötən il Ba kı da 5-ci ANİ MA FİLM Bey-

nəl xalq Ani ma si ya Fes ti va lın da olub. Film həm çi nin 
Bö yük Bri ta ni ya da “Klas si ka” st ri minq plat for ma sın-
da ya yım la nıb və be lə lik lə, bey nəl xalq fes ti val la rın 
diq qə ti ni çə kə bi lər.  “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sı 
ar tıq fi l mi “Youtu be” plat for ma sın da yer ləş di rib. 

Re jis sor la rı Ağa na ğı Axun dov və Yal çın Əfən di-
yev olan “Cırt dan” fi l mi təs vi ri həl lin ori ji nal lı ğı ilə 
diq qət çə kir. Müəl lifl  ər fi lm də Azər bay can xal ça sı 
sti lis ti ka sın dan is ti fa də edib lər, bü tün qəh rə man-
lar, elə cə də pred met lər və fon lar “xal ça” üs lu-
bun da iş lə nib. Fil min bəs tə ka rı Oq tay Zül fü qa rov 
Qərb mu si qi alət lə ri ilə bir lik də ta rın da səs lən di yi 
gö zəl mu si qi tər ti ba tı ve rib. Ya rım əsr ön cə tət biq 
edi lən bu ye ni lik çi sti lis ti ka sı ilə “Cırt dan” müasir 
ta ma şa çı üçün də ma raq lı ola raq qa lır.

“Bu yaşda əsərlərimə
qıraqdan baxmaq daha maraqlı gəlir...”

Əməkdar rəssam Eldar Qurbanovun
“Ömürdən səhifələr” adlı yubiley sərgisi açılıb
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Otaylı-butaylıədəbiy-
yatımızınməğrur,
mübarizşairiHəbib
Sahir.Safduyğulu,

munisdiləklisözadamı.
Bənzərsizyaradıcılığıilə
hərkəsəsirdaş,dostolan,
onucazibəsindəsaxlayan
sənətkar.Builtanınmış
şair,ədəbiyyatşünasvə
pedaqoqunanadanolma-
sının120illiyidir.

Həbib Sahir 1903-cü ildə
CənubiAzərbaycanınTərkşə-
hərində dünyaya göz açır. Bir
müddət sonra ailəsi Təbrizə
köçür.İşlərin,dolanışığınrəvan
getdiyibirvaxtdaatasıqəfətən
vəfat edir. Şəhərdə Azərbay-
candilindətəhsilverənməktəb
olmadığıüçünHəbibilktəhsilini
“Məhəmmədiyyə”mədrəsəsində
fars dilində alır. Filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru Pərvanə Məm-
mədli araşdırmasında  göstərir
ki,HəbibburadaFransadaoxu-
muş, fransız dili və ədəbiyyat
müəllimi, şair Tağı Rüfətlə qar-
şılaşır. O, Həbibdə Qərb ədə-
biyyatına dərin maraq oyadır.

XüsusilədəTürkiyədənəşrolu-
nan“Sərvəti-fünun”,“Rəsmiliay”
kimiədəbi-ictimaitoplularlatanış
edir.Orada dərc olunan şeirlər,
xüsusilə Tofiq Fikrət və Cəlal
Sahirin əsərlərini çox bəyənir.
C.Sahirin əsərləri gənc şairin
ədəbi-bədii zövqünə, dünyagö-
rüşünəçoxböyük təsirgöstərir.
Elə buna görə də Həbib sonra
onun soyadını özünə təxəllüs

(“sahir” ərəb sözüdür, mənası
“yatmayan” deməkdir – red.)
götürür. Mədrəsə təhsilini ba-
şavurduqdansonrabirmüddət
şəhərdəimkanlıailələrinuşaq-
larınadərsdeyir.
1927-ci ildə Türkiyəyə ge-

dənHəbibSahirəvvəlcəİstan-
bulda yaşayan iranlılar üçün
açılmış məktəbdə müəllim
işləyir. 1929-cu ildə İstanbul
UniversitetininTarixvəcoğra-
fiya fakültəsinə qəbul olunur.
Burada fransız dilini də öyrə-
nir.Türkvəfransızədəbiyyatı-
nadərindənbələdolur.
Təhsilini başa vurduqdan

sonra Təbriz şəhərinə qayı-
dır. Fransız şairAlfons Lamar-
tinin məşhur “Göl” poemasını
Azərbaycandilinətərcüməedir.
Azərbaycandilindəşeirlərqələ-
mə alır. Güney Azərbaycanda
Seyid Cəfər Pişəvərinin başçı-
lığı ilə1945-ci ildəqurulanMil-
li hökumət (“21Azər” hərəkatı)
onun ana dilində yazıb-yarat-
masına böyük təkan verir. Mil-

li hökumətin qısa vaxt ərzində
ciddi islahatlar aparması, qu-
ruculuq işləri həyata keçirməsi
şairin təbini coşdurur. Fars di-
lində yazan azərbaycanlı şair
və yazıçılara qarşımübarizəyə
qalxır.Onlarıkəskintənqidedir:

Ya  da qul ol,
Dərdəalış,
Farscadanış...
Əsirliyi,dərvişliyi
Təlqineləuşaqlara...

Milli hökumət süqut etdikdən
(1946)sonraHəbibSahirmüəl-
lim işlədiyi məktəbdən qovulur,
həbsedilərəksürgünəgöndərilir.
Ümumiyyətlə, şairin ədəbi

yaradıcılığında təbiət gözəlliyi,
varlığın sirri, doğma yurdunun
dərdlərirəvandilləifadəolunur.
O, GüneyAzərbaycanın dərdi-
niözdərdibilir.Yaradıcılığında
görünməmişbir işıqparlamağa
başlayır. Mövcud rejimlə mü-
barizəyə qalxır. Ölkədəki dur-
ğunluğa,xurafat,ehkamçılıqvə
dərvişçiliyə qarşı sərt çıxışlar

edir. Şeirlərində cənublu soy-
daşlarımızı azad, sərbəst və
çağdaş bir millət olmağa çağı-
rır. Milli hökumət devriləndən
sonraşahrejiminəqulluqedən
Azərbaycantürkləriiləbarışmır.
Onlara qarşı sərt çıxışları ilə
diqqətçəkir.“Mənəsirellərimin
şairiyəm”şeirindəGüneyAzər-
baycanziyalısınınfaciəsiniürə-
kağrısıilədiləgətirir:

Yanarəfakdaminlərləçıraq
Bizəbirşam,biravizədəyox.
Qovalarkənmənihərgünmöhlət,
Qapımıdöymədədihərgecəqəm.
Hərazadəelinşairivar
Mənəsirelləriminşairiyəm...

Müəllif“Səhərişıqlanır”şeirin-
dəyazırki,oqanlıvəyaslıpa-
yızdan (Milli hökumətin süqu-
tundan ötən dövrü nəzərdə
tutur)artıq32payızkeçib.Am-
ma hələ yaralar sağalmayıb...
Bununlabelə, istisiz,soyuqkül
altındaközlərqaldı...Uzunillər-
dən,oqanlıfaciədənsonra,de-
yəsən,səhərişıqlanır.

Anadilişirinolar,
Bizimtürküşirindildir,
Xoşsədalı,zəngindildir.
Dilgünəşdir,işıqsaçar,
Azadlığaqapıaçar...

Şairin Təbrizin cənubundakı
Səhənddağınahəsretdiyi şeir
böyükMəhəmmədhüseynŞəh-
riyarın “Heydərbabaya salam”
poemasını xatırladır.Müəllif bu
dağladərdləşir,sankionun“di-
liniaçır”:

BaxırSəhənd,keçənilkidostları,
Gülərüzlə,uzaqlardansəsləyir...
Obirdağdır,lakinonunürəyi,
İnsanlaradərinsevgibəsləyir...

İranda İslam inqilabından
(1979)sonradaşairəqarşıtəh-
didlərinarasıkəsilmir.Ancaqo,
məhrumiyyətlərə baxmayaraq,
bütünşüurluhəyatınıistibdadın
tənqidinə, Azərbaycan türklə-
rinin haqlarının qorunmasına
həsr edir. Azadlıq nəğməkarı
1988-ciildədünyasınıdəyişir.

Savalan Fərəcov

MüstəqilAzərbaycanınyeniuniver-
salensiklopediyasınınyaradılması
üzərindəiş19iləvvəlbaşlayıb.
PrezidentİlhamƏliyev2004-cü

il12yanvartarixində“AzərbaycanMilli
Ensiklopediyasınınnəşrihaqqında”sərən-
camimzalayıb.SərəncamdaAzərbaycan
xalqınınhəyatındabaşvermişmühüm
ictimai-siyasi,tarixi,elmivəmədəniha-
disələriobyektivşəkildəəksetdirənyeni
ensiklopediyanınhazırlanıbnəşredilməsi
zərurətiqeydolunurdu.

ÖtənmüddətdəAzərbaycanMilliEnsiklo-
pediyasının(AME)hazırlanmasıvənəşriilə
bağlıhansıişlərgörülüb?
Bu barədə qəzetimizə AMEA “Azərbay-

canMilliEnsiklopediyası”ElmiMərkəzinin
direktoru,akademikTofiqNağıyevməlumat
verdi.
AME-nin ümumilikdə 20 cilddə (A-dan

Z-yə) nəşr olunacağını söyləyən direktor
qeydetdiki,məqalələrinsayınagörəcild-
lərinsayıdaartırılabilər:“Prezidentİlham
Əliyevin məlum sərəncamından sonra
AME-nin“Azərbaycan”xüsusicildi2007-ciildə
Azərbaycandilində,2012-ciildəisərusdilində
çapolunub.Ensiklopediyanın2009-2020-ciil-
lərdə10cildiişıqüzügörüb.10-cucild“İ”hərfi
ilətamamlanıb.
AME-ninhərilbircildininnəşrolunmasının

nəzərdə tutulduğunu bildirən Tofiq Nağıyev
vurğuladıki,COVİD-19pandemiyasısəbəbin-
dən11-cicildinnəşrindəikiilgecikməyaranıb:
“Builinsonunaqədər11-cicildnəşrolunacaq,
12-cicildüzərindəisəişgedir.Ensiklopediya-
nınnəzərdətutulandigərcildləridəqarşıdakı
illərdəyüksəkkeyfiyyətdəhazırlanaraqoxucu-
larınixtiyarınaveriləcək”.
Xatırladaq ki, ensiklopediyanın cildlərinin

nəşrə hazırlanması və çapa təqdim edilməsi
AMEA-nıntərkibindəfəaliyyətgöstərənxüsusi-

ləşdirilmişelmitəşkilat–“AzərbaycanMilliEn-
siklopediyası”ElmiMərkəzindəhəyatakeçirilir.
MərkəzAzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
5may2004-cüiltarixlisərəncamıiləyaradılıb.

Mərkəzdə ensiklopediyanın cildlərinin ha-
zırlanmasıAMERedaksiyaHeyəti tərəfindən
təsdiq olunmuşmüəllifər və elmi redaktorlar
üçünnəzərdətutulmuş“Metodikgöstərişlər”ə
riayətedilməsiiləaparılır.
Ensiklopediyanıncildləriüzərindəişlərəbaş-

lanmazdanəvvəl gələcəkdəbu topluyadaxil
olacaqbütünməqalələrinilkinsiyahısınıtəşkil
edənsözlüktərtibolunubvəsahələrüzrəsək-
kiz kitabdan ibarət “Sözlük” toplusu çap edi-
lib.“Sözlük”dəkisiyahıyauyğunolaraq,təbiət
vəhumanitarelmlərüzrəredaksiyalardamə-
qalələr yazılır. Məqalələrdə təbiət hadisələri,
biomüxtəlifik,coğrafiərazilər,dünyaölkələri,
irivilayətlərvəşəhərlər,millətlər,elmvətexni-
kanınnailiyyətləri,məşhursənətəsərləri,mü-
hümsiyasi və ictimai proseslər, tarixi faktlar,

görkəmli tarixi şəxsiyyətlər, ictimai-siyasi xa-
dimlər, filosofar, yazıçılar, şairlər,maarifçilər,
xeyriyyəçilər,mədəniyyətvəincəsənətxadim-
ləribarədəyığcamməlumatlarözəksinitapır.

BuzamanAzərbaycanıntəbiətinə,tarixinə,
coğrafibölgələrinəvəyaşayışməntəqələ-
rinə,respublikamızdankənardaolanAzər-
baycan tarixi-etnik torpaqlarının toponim-
lərinə, ictimai həyatın siyasət, hərb, elm,
idarəçilik,mədəniyyət, idman və s. sahə-
lərindəmühüm işlər görmüş və ya böyük
nailiyyətlərəldəetmiş,Azərbaycandövlə-
tindəaparıcıvəzifələrdəçalışmış insanlar
barədə məlumatlara xüsusi diqqət verilir.
Görkəmli dövlət xadimlərinin, AMEA-nın
həqiqivəmüxbirüzvü,Xalqyazıçısı,Xalq
şairi, Xalq rəssamı, Xalq artisti kimi fəxri

adlara layiq görülmüş şəxslərin, generalların
vəadmiralların,elmlərdoktorlarınınhərbirinə
məqaləhəsrolunur.Öz tarixivətənindənkə-
nardayaşayaraqböyüknailiyyətlərəldəetmiş
azərbaycanlıların,başqamillətlərdənolan,la-
kinAzərbaycanxalqınınvədövlətçiliyininmə-
nafeyiüçünəhəmiyyətliişlərgörmüşşəxslərin
dəhərbirihaqqındaməqalətərtibedilir.
Ensiklopediyanınhərbircildi (təqribən600

səhifə)ikivariantdanəşredilir.Xüsusilənəfis
şəkildətərtibolunmuşsatışvariantıAlmaniya-
da, nisbətən sadə, lakin yüksəkkeyfiyyətli ki-
tabxanavariantıisəBakıda“Şərq-Qərb”nəş-
riyyatındaçapolunur.
Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının saytı da

(ensiklopediya.gov.az)fəaliyyətgöstərir.
Nurəddin

İlkmillipeşəkarqadınteatrrejissorukimisəhnəsənətitariximiz-
dəşöhrətlənənvəlayiqliyertutanUlduzxanımınqızlıqsoyadı
Rəfilidir.Birsıraafişavəproqramlardaimzasıbeləyazılıb:Ulduz
Rəfili-Əliyeva.AtatərəfiGəncəquberniyasınınBorsunlukən-
dindənRəfililər,anatərəfiisəhəminşəhərinşöhrətliRəfibəyli-
lərnəslindəndir.AtasıSalehbəyOksfordUniversitetininHüquq
fakültəsinibitirib.AnasıDilşadxanımisəGəncəgimnaziyasında
təhsilalıb.Ogimnaziyadaki,onunyaradıcısıvədirektoruDilşad
xanımınqardaşıCavadbəyRəfibəyliidi.

Ulduz Rəfili 1922-ci il dekab-
rın15-dəbeləbirziyalıailəsində
dünyaya gəlib. İbtidai məktəbə
Gəncədə gedib. Qızcığazın on
iki yaşı olanda nəsilləri, o cüm-
lədən valideynləri sovet repres-
siyasına məruz qalıb. O, böyük
bacısıSəmayəxanımla1934-cü
ildə Bakıya köçüb. Burada 92
saylıməktəbdəyeddincisinfibi-
tirib.1937–1938-ciillərdətüğyan
etməyə başlayan repressiyanın
dəhşətli alovları yenidən onları
qarsıbvəikibacıMoskvayaköç-
məkləhəbsdənyaxaqurtarabi-
liblər.
Orta məktəbi 1940-cı ildə

MoskvadarusdilindəbitirənUl-
duzxanımbirilmetrodaişləyib.
1941-ci ildə orada Dəmiryolu
Nəqliyyatı Mühəndisliyi İnstitu-
tunadaxilolubvəmetrodaişlə-
məyədavamedib.Lakin1941-ci
ildəBöyükVətənmüharibəsinin
başlanması ilə əlaqədar təhsili
yarımçıq qalıb. Texniki sahədə
oxuyubişləməsinəbaxmayaraq,
o,şeirlər,ssenarilər,kiçikpyeslər
yazırdı,ədəbiyyatavəincəsənə-
tə maraq göstərirdi. Müharibə
qurtardıqdansonrao,Moskvada
təhsiliniyarımçıqqoyaraq1945-
ciildəBakıyaqayıdır.
Ulduz xanımın əmisi oğlu,

məşhur ədəbiyyatşünas alim,
professor Mikayıl Rəfili onun
yaradıcılığı ilə tanış olur.Uldu-
zunistedadvəbacarığınahey-
ranqalanMikayılmüəllimtəkid
edir ki, o, sənədləriniAzərbay-

can Dövlət Teatr İnstitutunun
Rejissorluqfakültəsinəversin.
Uzunmüzakirədənsonrarazı-
laşırlar.
Həmin ilBakıdaMirzəFətə-

li Axundzadə adına Azərbay-
can Dövlət Teatr Məktəbinin
bazası əsasında Dövlət Teatr
İnstitutu yaradılmışdı. Ancaq
instituta hələ qəbul keçirilmə-
mişdi. İyul ayındaUlduzRəfili
Rejissorluq fakültəsinə qəbul
olunur. O, təhsilini davam et-
dirməkləyanaşı,CəfərCabbarlı
adına “Azərbaycanfilm”kinostu-
diyasında və Azərbaycan SSR
NazirlərSovetinəzdindəMədə-
ni-Maarif Müəssisələrinin İşləri
üzrəKomitədə işləmişdir. İdarə-
ninrəisi,yazıçıSüleymanRəhi-
mov ona həmişə himayədarlıq
etmişdir.
Ulduzxanım1951-ciildəDöv-

lətTeatrİnstitutununRejissorluq
fakültəsini fərqlənmə diplomu
ilə bitirərək ilk azərbaycanlı qa-
dınteatrrejissorukimifəaliyyətə
başlayır. Diplom işi Sezar So-
lodarın “Ulduzlar aləmi” dramı
əsasındatamaşayaverdiyiquru-
luşolub.İnstitutubitirəndənson-
raaltıaydaköhnəişindəçalışan
gəncrejissorUlduzRəfili1952-
ciilyanvarın1-dənGəncTama-
şaçılar Teatrının rus bölməsinə
quruluşçu rejissor vəzifəsinə
götürülür. Bir-birinin ardınca tə-
ravətli, yeni nəfəsli tamaşalar
hazırlayır.Rusbölməsinintama-
şalarında Azərbaycan tamaşa-

çılarının ruhuna uyğun əsərlərə
repertuarda üstünlük vermək
üçüncidd-cəhdlə,inamlaçalışır.
1973–1975-ci illərdəteatrınbaş
rejissoruvəzifəsindəişləyir.
Ulduz Rəfili 1975-ci il sent-

yabrın1-dənpedaqoji fəaliyyə-
təkeçir.UzunillərÜzeyirHacı-
bəyli adınaAzərbaycan Dövlət
Konservatoriyasının(indikiBakı
Musiqi Akademiyasının) Vokal
və opera hazırlığı kafedrası-
nın professoru işləyir. Bu illər
ərzində S.Raxmaninovun “Ale-
ko”,  P.Çaykovskinin “İolanta”,
F.Əmirovun“Sevil”,V.A.Motsar-
tın“Fiqaronuntoyu”vəs.əsər-
ləriuğurlasəhnələşdirir.
O, Gənc Tamaşaçılar Teat-

rında həm Azərbaycan, həm
dərusbölmələrində50-dənar-
tıqtamaşahazırlayıb,formavə
məzmunca müxtəlif əsərlərə
fərqli janrlardaquruluşlarverib.
Faciə, dram, komediya,məişət
məzhəkəsi, ictimai-sosial ma-
hiyyətli pyeslər və nağıl janrla-
rındatamaşalarhazırlayıb.

UlduzxanımmillivəAvropa
klassiklərinin faciə və kome-
diyalarında çağdaş düşüncə
zəminində aktual və maraqlı
ideyaları tamaşanın ali məq-
sədinə çevirməyi yüksək pe-
şəkarlıqla bacarırdı. İtalyan
dramaturqu K.Qoldoninin “İki
ağanınbirnökəri”vəV.Hüqo-
nun “Səfillər” əsərlərini Azər-
baycanda ilk dəfə tamaşaya
hazırlayanUlduzRəfiliolub.
Rejissorrusbölməsindəqu-

ruluşverdiyisəhnəəsərlərində
Azərbaycan teatr estetikası-
nın incəliklərini,fikirdərinliyini
mövzu, əsərin zaman vəmə-

kan xronotopu baxımından qo-
ruyub saxlayırdı.Onun rejissu-
rasınaincəlirizmvəemosional
cazibədarlıqxasdır.

Ənyaxşı tamaşaları lirik-psi-
xoloji üslubda hazırlanıb. Hə-
min səhnə əsərlərində o, zərif
duyğuların poetik həllini mə-
harətlə tamaşanın ruhunaaşı-
layırdı. Bu baxımdan “Mənim

nəğməkar bibim”, “Keçən ilin
son gecəsi” və “Qaraca qız”
tamaşaları yüksəkbədii səviy-
yələri,estetikifadəvasitələrinin
zənginliyiilədahaparlaqsənət
nümunələrisayılır.
Uşaq tamaşaları içərisində

isə Xanımana Əlibəylinin “Ay-
can”nağıl-pyesinəverdiyiquru-
luşpoetikhüsnüvəifadəsəmi-
miyyəti ilə seçilirdi. Bu tamaşa
uzun illər teatrın repertuarını
bəzəyib.
Quruluş verdiyi tamaşaların

əksəriyyətini realist, bir qismini
isə romantik-realist üslublarda
hazırlayıb. Tamaşanın səhnə
təfsiri üçün müəyyənləşdirdiyi
janr təyini yüksək peşəkarlıqla
səhnədə özünün bədii-estetik
təcəssümünütapırdı.

Tamaşayaqoyacağıpyeslər-
də mövzunun psixoloji mahiy-
yətini, ideyagücünümüəyyən-
ləşdirənUlduzxanımdəqiqliklə
aktyor ansamblı seçirdi. Akt-
yorlarlabirgəaxtarışlarındain-

cəvəzərifyaradıcılıqduyğusu
olurdu. Bitkin, tamaşanın ali
məqsədini,fikiryükünütamlıq-
la çəkə bilən aktyor ansamb-
lı yaratmaqda yüksək səriştə
sahibi idi. Canlı və dinamik
kompozisiya qururdu və bütün
formalarda aktyor oyunu öndə
olurdu.
Onun yaradıcılıq fəaliyyə-

ti yüksək qiymətləndirilmişdir.
1957-ciildəS.Mixalkovun“Som-
berto” əsərinə görə SSRİ Mə-
dəniyyətNazirliyininvə1959-cu
ildəAzərbaycanSSRAliSoveti
RəyasətHeyətininfəxri fərman-
larına, medallara, Gənc Tama-
şaçılar Teatrının inkişafındakı
xidmətlərinə və rejissorluq sə-
nətində qazandığı nailiyyətlərə
görəisə1964-cüiliyunun29-da
respublikanın“Əməkdarincəsə-
nətxadimi”fəxriadınalayiqgö-
rülmüşdür.O,eynizamandaicti-
maifəaliyyətlədəməşğulolmuş,
üçdəfərayonsovetinindeputatı
seçilmişdir.
Ulduzxanımıninsankimiçox

həssas qəlbi vardı. Truppanın
kasıbvəimkansızsənətkarları-
nın,xüsusənistedadlıgənclərin
hamisi kimi kollektivdə böyük
hörmət və rəğbət qazanmışdı.
Onlarcagəncədəfələrləgeyim-
kecimhədiyyəetmişdi.
Gənc Tamaşaçılar Teatrında

peşəkar rejissuranın çağdaş
estetik tələblərə uyğun təka-
müldənkeçibformalaşmasında
dəyərlixidmətləriolansənətkar
2006-cıilyanvarın8-dəBakıda
vəfatetmişdir.

İlham Rəhimli 
professor

Zərif  duyğulu  sənətkar
Əməkdar incəsənət xadimi, teatr rejissoru Ulduz Rəfili ilə bağlı xatırlamalar

Milli Ensiklopediyanın nəşrində 
gecikmə nə ilə bağlıdır?

Hələ “İ” hərfində qalmışıq...

Cənublu soydaşlarımıza mübarizə ruhu aşılayan şair

“Qırmızı kitab”ın 
III nəşri üzərində iş yekunlaşır

AzərbaycanRespublikasının“Qırmızıkitab”ınınnəşrləri
EkologiyavəTəbiiSərvətlərNazirliyitərəfindənAMEA
iləəlaqəlitəşkiledilir.“Qırmızıkitab”ınIIInəşriüzrəişə
2019-cuildəbaşlanılıb.Artıqişləryekunlaşmaqüzrədir
vənəşrbuilişıqüzügörəcək.

Bubarədəməlumat verənAMEA-nın vitse-prezidenti
akademikİradəHüseynovaqeydedibki,pandemiyanın
yaratdığıçətinliklərəbaxmayaraq,qarşıyaqoyulmuşvə-
zifələrinicrasıüçünaidiyyətiinstitutlarvəalimlərtərəfin-
dənyerinəyetirilib.
Akademikdiqqətəçatdırıbki,AzərbaycanRespublika-

sının“Qırmızıkitab”ınınInəşrinənadirvənəslikəsilmək
təhlükəsialtındaolan140alibitkinövüdaxiledilmişdi.II
nəşrümumilikdə330bitkinövünüəhatəetmişdi.IIInəş-
rinədaxiledilməküçünümumilikdə450-dənçoxnövqiy-
mətləndirilib.Bunlardan400-dənçoxuali,6-sıalisporlu,
7-siibtidaibitkilərə(2-sişibyə,5-iyosun),37-sigöbələk
növlərinəaiddir.
“Qırmızı kıtab”ın I nəşrində 108 növ heyvan adı yer

alıb. II nəşrə isə nadir, nəsli kəsilmək təhlükəsində ol-
maqla, qorunmasına ehtiyac yaranan 223 növ heyvan
daxil edilib.Ötəndövr ərzindəbunövlərin bir çoxunun
təsnifatındadəyişiklikləredilib.Bufakt,eləcədəson il-
lərdəaparılanmolekulyar-genetiktədqiqatlarnəticəsində
bəzinövlərinikivədahaçoxmüstəqilnövəayrılmasıIII
nəşrdənəzərəalınacaq.
“Qırmızıkitab”ınIInəşrinəquşların72növüdaxiledil-

mişdi.IInəşrədüşmüşməməliheyvanlardan5növünqır-
mızısiyahıdançıxarılmasıvə2yeninövündaxiledilməsi
planlaşdırılır.Ümumilikdə, IIInəşrə242 faunanövünün
salınmasıqəraraalınıb.Bunlardansuonurğasızlarının7,
həşəratların82,balıqların12,suda-qurudayaşayanların
6,sürünənlərin18,quşların78,məməlilərin39növüüzrə
qiymətləndirmələraparılıb,oçerkləryayılmaxəritələrivə
növünxarakterikşəkilləriiləbirgətamhazırlanıb,növlə-
rinkitabdakısıralanmasımüəyyənləşdirilib.
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10 yan var 1929 – Ta nın mış dil çi alim, AMEA-nın müx bir üz-
vü Afad Mə həm məd oğ lu Qur ba nov (1929 – 26.9.2009) Qər bi 
Azər bay ca nın (Er mə nis tan SSR) Ka li ni no ra yo nu nun Qı zıl Şə-
fəq kən din də do ğu lub. “Müasir Azər bay can ədə bi di li”, “Azər-
bay can ono mas ti ka sı” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

10 yan var 1932 – Mu si qi şü nas, pro fes sor Еl mirа Əb dül-
hə mid qı zı Аbаsоvа (1932 – 12.2.2009) ana dan olub. Üze yir 
Ha cı bəy li nin ya ra dı cı lı ğı, Cöv dət Ha cı yev, Rə şid Beh bu dov və 
baş qa sə nət kar lar haq qın da ki tab la rın müəl li fi  dir. Kon ser va to-
ri ya nın (in di ki Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı) rek to ru (1977-1991) 
olub.

10 yan var 1937 – Əmək dar ar tist Ni sə Hey dər qı zı Rza ye va 
(1937-2017) Nax çı van da ana dan olub. Min gə çe vir Döv lət Dram 
Teat rın da ça lı şıb.

10 yan var 1938 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti El za İma məd din qı-
zı İb ra hi mo va (1938 – 11.2.2012) Ha cı qa bul da ana dan olub. 
“Ya nan lay la lar” ope ra sı nın (lib ret to – Ra miz Hey dər), po pul yar 
mah nı la rın (“Ge cə lər bu laq ba şı”, “Sən ya dı ma dü şən də” və s.), 
ro mans la rın müəl li fi  dir.

10 yan var 1942 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ba ba Fa zil oğ lu 
Rza yev (1942 – 2.12. 2014) Le rik ra yo nu nun Çay rud kən din də 
do ğu lub. Lən kə ran Döv lət Dram Teat rın da re jis sor, baş re jis sor 
iş lə yib. 

10 yan var 1953 – Əmək dar ar tist Se vil Rza qı zı Xə li lo va 
(1953 – 28.11.2011) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat-
rın da ça lı şıb, te le vi zi ya ta ma şa la rın da (“Ki şi lər”, “Yol lar gö rü-
şən də”) ma raq lı rol lar oy na yıb.

10 yan var 1962 – Xalq ar tis ti Əj dər Əliab bas oğ lu Sul ta nov 
(8.12.1909 – 1962) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib. 

11 yan var 1906 – Ta rix çi, şərq şü nas Əb dül kə rim Əli oğ lu Əli-
za də (1906-1979) ana dan olub.

11 yan var 1998 – Xalq ar tis ti, tar zən Əliağa Ey vaz oğ lu Qu li-
yev (9.5.1917 – 1998) və fat edib.

11 yan var 1999 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ra ma zan Həm-
zət oğ lu Xə li lov (1901-1999) və fat edib. Üze yir Ha cı bəy li nin 
şəx si ka ti bi, bəs tə ka rın və fa tın dan son ra onun ir si nin təb li ğat çı-
sı olub. 1975-ci il dən öm rü nün so nu na dək Üze yir Ha cı bəy li nin 
Ev-Mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

11 yan var 2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can Res-
pub li ka sın da 2019-cu ilin “Nə si mi İli” elan edil mə si haq qın da sə-
rən cam im za la yıb.

12 yan var 1908 (ye ni təq vim lə 25 yan var) – Üze yir Ha cı bəy-
li nin Mə həm məd Fü zu li nin poema sı əsa sın da yaz dı ğı “Ley li 
və Məc nun” ope ra sı Ba kı da ta ma şa ya qo yu lub. Bu, mü səl-
man Şər qin də ilk ope ra idi. Ope ra nın ilk ta ma şa sı na Hü seyn 
Ərəb lins ki qu ru luş ver miş di. Üze yir bə yin se mi na ri ya yol daş la-
rın dan iba rət or kest rə Əb dür rə him bəy Haq ver di yev di ri jor luq 
et miş di. Mu ğam his sə lə ri ni tar zən lər Qur ban Pi ri mov və Şi rin 
Axun dov mü şa yiət edir di. Məc nun ro lu nu Hü seyn qu lu Sa rabs-
ki oy na mış dı.

12 yan var 1928 – Ədə biy yat şü nas və sə nət şü nas, pro fes sor 
Gül rux Sa bir qı zı Əli bəy li (1928 – 15.2.2016) ana dan olub. Es te-
ti ka və bə diilik mə sə lə lə ri nə dair təd qi qat əsər lə ri nin, po vest lə rin 
müəl li fi  dir. 

12 yan var 1940 – Xalq ar tis ti, ma hir klar net ifa çı sı Və li Nur ba-
la oğ lu Qə di mov (1940 – 15.4.2009) Ba kı da ana dan olub. 

12 yan var 1994 – Po pul yar mü ğən ni Hü sey na ğa Məm məd 
oğ lu Ha dı yev (19.11.1946 – 1994) və fat edib. “Dan ul du zu” an-
samb lı nın so lis ti olub.

12 yan var 2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Bö yük Azər bay can 
şairi Mol la Pə nah Va qi fi n 300 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın-
da” sə rən cam im za la yıb.

12 yan var 2017 – Əmək dar ar tist, kont ra bas ifa çı sı İl yas Hü-
seyn oğ lu Hü sey nov (22.9.1924 – 2017) və fat edib. Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

12 yan var 2021 – Əmək dar ar tist İs ma yıl Ələk bə rov 
(14.9.1939 – 2021) və fat edib. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-
rı nın so lis ti olub.

Dün ya
10 yan var 1827 – İn gi lis ta rix çi si, mü qa yi sə li mi fo lo gi ya üz rə 

gör kəm li mü tə xəs sis Corc Vil yam Koks (Geor ge Wil liam Cox; 
1827-1902) ana dan olub.

10 yan var 1883 – Rus ya zı çı sı, pub li sist Alek sey Ni ko la ye-
viç Tols toy (1883-1945) ana dan olub. “Əzab lı yol lar la”, “Mü ha-
cir lər” ro man la rı nın, “Bu ra ti no nun ma cə ra la rı” na ğı lı nın müəl-
li fi  dir.

10 yan var 1905 – Öz bək ya zı çı sı Ay bək (Mu sa Daş mə həm-
mə dov; 1905-1968) ana dan olub. Əsər lə ri: “Nə vai”, “Gü nəş 
sön mə yə cək” ro man la rı və s.

11 yan var 1875 – Rus bəs tə ka rı, pe da qoq Reyn qold Mo ri se-
viç Qli yer (1875-1956) Ki yev də do ğu lub. Bir müd dət Ba kı da ça-
lı şıb, “Şah sə nəm” ope ra sı nı ya zıb. “Türk mu si qi mə də niy yə ti nin 
in ki şa fın da xid mət lə ri nə gö rə” Azər bay can SSR-in Xalq ar tis ti 
(1934) adı na la yiq gö rü lüb.

12 yan var 1628 – Fran sız na ğıl ya zı çı sı Şarl Per ro (Char-
les Per rault; 1628-1703) ana dan olub. Əsər lə ri: “Çək mə li pi şik”, 
“Zo luş ka” və s.

12 yan var 1876 – Ame ri ka ya zı çı sı Cek Lon don (Jack Lon don 
– John Griffi   th Cha ney; 1876 – 22.11.1916) San-Fran sis ko da 
do ğu lub. “Mar tin İden”, “Də mir da ban”, “Də niz ca na va rı” və s. 
ro man la rın müəl li fi  dir.

Hazırladı: V.Orxan

10-12 yanvarXatirə təqvimi

Tar haq qın da bəhs edər kən 
şair lə ri miz dən bi ri be lə de yib:

Kön lüm ta ra bən zə yir,
Üs tü nü sim lər bə zə yir:
Bir sim ağ, bir sim sa rı –
Bi ri kön lüm sim sa rı…

Hə qi qə tən də, tar Azər bay can 
xal qı nın kö nül sim sa rı dır, kö nül 
dos tu dur. Azər bay can xal qı bə-

zən heç ki mə aç ma dı ğı kö nül 
sir lə ri ni, kö nül duy ğu la rı nı ta ra 
açır, tar va si tə si lə dil lən di rir. Mə-
sə lə bu ra sın da dır ki, tar da hər 
kə sə kö nül ver mir, miz ra bı nı hər 
yol dan ötə nə tap şır mır. Kö nül 
ver di yi adam lar isə sə nət se vər-
lə rin ürək lə ri ni riq qə tə gə ti rə bi-
lir. Be lə ifa çı lar dan bi ri də Ra min 
Rza yev dir. Ra min tar ifa çı lı ğı nın 

or ta yaş nəs li nə mən sub dur. 
Am ma onu din lə yən də ifa sı nın 
san ki qo ca man, us tad bir sə nət-
ka rın bar maq la rın dan sü zül dü-
yü nü gü man edir sən…

Ra min Rza yev Azər bay ca nın 
tar ifa çı la rı sı ra sın da öz dəst-
xət ti, ye ri olan sə nət kar dır. La kin 
o, bu sə viy yə yə bir dən-bi rə nail 
ol ma mış, hə lə uşaq yaş la rın dan 
saat lar la ta rı bağ rı na bas ma ğı 
ba car mış, Asəf Zey nal lı adı na 
Mu si qi Kol le cin də oxu yar kən 
gö zəl mu ğam bi li ci si El xan Mü-
zəff  ə rov ki mi tar zən lər dən dərs 
al mış, Üze yir Ha cı bəy li adı na 
Azər bay can Döv lət Kon ser va-
to ri ya sın da (in di ki Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı) gör kəm li tar zən, 
Xalq ar tis ti Ağa sə lim  Ab dul la ye-
vin sin fi n də oxu muş dur. Ağa sə-
lim Ab dul la yev vir tuoz sə nət kar 
ol maq la ya na şı, ey ni za man da 

mu ğam ifa çı lı ğı za ma nı xa nən-
də ni ən gö zəl şə kil də mü şa yiət 
edən tar zən lər dən dir. Mə nə elə 
gə lir ki, Ra min müəl li min dən tar 
ifa çı lı ğı za ma nı əxz et di yi di gər 
xü su siy yət lər lə ya na şı, bu cə hə ti 
– xa nən də ni mü şa yiət et mək us-
ta lı ğı nı da də rin dən mə nim sə miş 
və öz ifa çı lı ğı na tət biq et mə yi ba-
car mış dır. Bu fi k rin sü bu tu ki mi 
isə onun hə lə gənc yaş la rın dan 
Sə ki nə İs ma yı lo va və Si ma rə 
İma no va ki mi Xalq ar tist lə ri ni 
mü şa yiət et mə si ni nü mu nə gös-
tər mək olar. Ra mi nin gö zəl ifa və 
xa nən də ni mü şa yiət edə bil mək 
us ta lı ğı nın nə ti cə si dir ki, bu iki 
sə nət kar onun la bu gün də bir gə 
ça lış maq da da vam edir lər.

Ra min Rza yev qo ca man, ağ-
saq qal sə nət ka rı mız, Xalq ar tis ti 
Arif Ba ba ye vi də mü şa yiət et miş, 
hət ta onun la xa ri ci sə fər lər də – 

İta li ya da, Tür ki yə də kon sert lər 
ver miş dir. Tar zən  dün ya nın bir 
çox yer lə rin də, də fə lər lə Av ro pa 
öl kə lə rin də, iki də fə Hin dis tan da 
mu si qi mi zi, mu ğam sə nə ti mi zi 
uğur la təm sil et miş dir. Bu sə fər-
lə rin ək sə riy yə tin də Xalq ar tis ti 
Sə ki nə İs ma yı lo va nı mü şa yiət 
et miş, ilk Tür ki yə və Hin dis tan 
sə fə ri nə də onun la get miş dir.

O, mu ğam la rı mı zı gö zəl bi lir. 
Bu ba xım dan onun ifa sın da bir sı-
ra mu ğam la rın len tə alın ma sı da 
tə biidir. Ra min Rza yev “Ba ya tı- 
Şi raz”, “Ma hur-hin di” və müəl li mi 
El xan Mü zəff  ə rov dan öy rən di yi 
“Nə va” mu ğam la rı nı len tə yaz dı-
rıb. Bu nun la da gə lə cək də mu-
ğam se vər lər di gər tar zən lə ri miz lə 
ya na şı Ra mi nin də ifa sı nı din lə yə-
cək, XXI əs rin əv vəl lə rin də ki mu-
ğam mən zə rə si ni duy maq la bə ra-
bər, ifa sın dan da zövq ala caq lar.

Mə lum dur ki, mu ğam sə nə ti, 
tar ifa çı lı ğı tək cə inst ru men tal 
ifa çı lıq sa hə si ilə məh dud laş mır. 
Bu sə nət elə ya ran dı ğı gün dən 
ədə biy yat, ir fan, fəl sə fə ilə bir lik-
də mey da na gəl miş və bu mə-
nə vi də yər lə rin vəh də ti şək lin də 
mey da na çıx mış dır. Və ey ni za-
man da xoş o ifa çı nın, mu ğam 
sə nə ti nü ma yən də si nin ha lı na 
ki, o da bu sa hə lə rə va qif olub, 
mu ğa mın da xi lin də ki xü su siy-
yət lə ri du yur. Ra mi nin də cöv-
hə rin də ədə biy ya ta, ir fa na me yil 
güc lü dür və onun ifa çı lıq sə nə ti 
məhz bu is ti qa mət lər dən də su 
iç miş dir. Bu gün Ra min Rza yev 
əsa sən Azər bay can Döv lət Mə-
də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si-
te tin də dərs de sə də, tə lə bə lə ri 
bü tün Azər bay ca na sə pə lən miş-
dir. Bu isə onun da ha bö yük bir 
uğu ru, nailiy yə ti dir. Uğur la rı da-
vam lı ol sun...

Tərlan Quliyev
BMA-nın Humanitar fənlər 

kafedrasının müdiri

Həm söh bə tim Xalq ar tis ti, ta nın mış 
akt yor, re jis sor, Ada na Çu ku ro va 
Uni ver si te ti Döv lət Kon ser va to-
ri ya sı nın pro fes so ru Ca han gir 

Nov ru zov dur. Sə nət kar la ötən il no-
yab rın son la rın da, “4.4” Qı sa Ta ma-
şa lar Fes ti va lı nın də vət li si ki mi Ba kı-
da olar kən gö rüş müş dük. Söh bə tin 
üs tün dən bir xey li keç sə də, möv zu su 
köh nəl mə yib...

– Ca han gir müəl lim, söh bə ti mi zə elə 
“Azər bay can teat rı bu gün” möv zu sun-
dan baş la yaq.
– Da nı şaq. Bə zən biz də, bu ra da teat-

rı mı zın və ziy yə ti ni pis lə yib bəd bin söz-
lər da nı şır lar. Mən ra zı de yi ləm. Hər şe yi 
ya şa nan ka tak lizm lər lə ölç mək la zım dır. 
Və ziy yət tək cə bu ra da be lə de yil. Pan de mi-
ya nın sə nə tə, təh si lə, mə də niy yə tə, iq ti sa-
diy ya ta vur du ğu zər bə lə ri nə zə rə al saq, bu-
nu heç də ki çik ol ma yan mü ha ri bə və onun 
nə ti cə lə ri ilə mü qa yi sə edə bi lə rik. Azər bay-
can müs tə qil li yi ni bər pa et di yi vaxt öl kə miz-
də ki, de mək olar ki, bü tün teatr la rın bi na sı 
tə mir də idi. O za man mən in di ki Aka de mik 
Mu si qi li Teat rın bə dii rəh bə ri idim. Ümu mən 
teatr la rı mı zın bi na la rı bər bad idi. Tə mir lər 
uzun çə kir di. Nə ti cə də nə ol du? Teatr ilə ta-
ma şa çı ara sın da kı əla qə qı rıl dı. Bu nun nə ti-
cə si ni son ra teat rı mız, mə də niy yə ti miz ağır 
ödə di...

– Am ma ye nə də müs tə qil lik döv rü teatr 
hə ya tı mız ağır ol sa da, qay nar idi. Hət ta 
bir ne çə müs tə qil teatr da ya ran mış dı.
– Ya ran dı, ya şa ya nı da ol du, öm rü qı sa 

ola nı da. O pro ses lər baş ver mə səy di, in di ki 
mən zə rə də ol maz dı.

– Mu si qi li Teatr da baş re jis sor da iş lə di niz... 
– Mən baş re jis sor ol du ğum za man lar bu 

teat rın ta ri xin də ol ma yan şey lər baş ver di. 
Teat rın ən gö zəl çağ la rın da – Şəm si Bə dəl-
bəy li nin, Sü ley man Ələs gə ro vun ça lış dı ğı 
il lər də be lə bu ra da iki-üç ta ma şa ha zır la nır-
dı. Mən bu ra gəl dik dən son ra bir il üç ayın 
içə ri sin də dörd ta ma şa ha zır la dım, be şi ni də 
əsas lı bər pa et dim. Tə səv vür edin ki, bun lar 
bir baş və iki kö mək çi re jis sor la gö rü lən iş-
lər idi. Özü də məşq lə ri miz otaq boy da yer-
də, zir zə mi və dəh liz də olub. De mək olar ki, 
gün lə rim bu ra da ke çir di. Son ra o za man kı 
rəh bər lik lə iş lə yə bil mə yə cə yi mi an la dım və 
öz əri zəm lə get dim. Na zir lik mə ni bu rax ma-
maq üçün baş qa bir teat rın rus böl mə si nə 
baş re jis sor tə yin et di. Son ra sı nı da ki bi lir-
si niz.

– Bu gün bə zən “teatr var, trup pa yox dur”, 
ya xud da bu nun ək si ilə bağ lı fi  kir lər səs-
lən di ri lir.
– Teat rın öz qa nun la rı var. Ön cə trup pa ya-

ra nır. Mə sə lən, bir ne çə ya ra dı cı in san top la-
nır, bir ta ma şa, ya xud hər han sı per for mans 
təq dim edir. Ta ma şa çı tə rə fi n dən qə bul edi lir, 
se vi lir. Bu ra da qə liz heç nə yox dur. Eks po nat 
ol ma yan dan son ra dəb də bə li mu zey bi na sı 
ki mə la zım dır? 

– Bu gün teat rı mız da nə ça tış mır?
– Çox şey. Ta ma şa la ra, teatr la rın baş qa 

və ziy yə ti nə gö rə de yi rəm. Elə bil mə yin ki, 
mə lu mat sı zam. Pay taxt dan böl gə yə ək sər 
teatr la rın iş lə ri ni iz lə mi şəm, pro ses lə ta nı-
şam. Tə zə bi na lar, tex ni ki ava dan lıq lar ha-
mı sı var. Am ma əsas olan ya ra dı cı he yət 
qə naət bəxş de yil. Gö tü rək elə vax ti lə ça lış-
dı ğım Aka de mik Mu si qi li Teat rı. Bu gün dün-
ya sə viy yə li tə mir li, dəb də bə li, hər cür şə raiti 
olan bi na da kadr qıt lı ğı ya şa nır. Sop ra no-
lar, te nor lar, alt lar, ba ri ton lar yox dur. Var sa 
da, yax şı sı de yil. Çün ki yax şı la rı Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı na ge dir. Tu tar lı, ma-
raq lı la yi hə lər et mək olar. Məhz teat rı se vən, 
ona la zım olan in san la rı sax la maq və “iş lə-
mə yən diş lə məz” prin si pi ilə ça lış dır maq la-
zım dır. Teatr vaxt öl dür mək ye ri ol ma ma lı dır. 

Sərf olu nan əmə yə, po ten siala, ya ra dı cı lı ğa, 
gö rü lən işin nə ti cə si nə gö rə mad di tə mi nat 
ve ril mə li dir. Məhz sə nə ti ni gös tə rə nə, pe şə-
sin dən qa za nıb qa zan dı ra na diq qət et mək 
la zım dır.

– Bəl kə baş qa təc rü bə lər dən də öy rə nək?
– Mən bur da yo xam axı (gü lür). Öy rən-

mək is tə yən lər öy rən sin lər. Azər bay can da 
və Ru si ya da təh sil al mı şam, us tad lar dan 
öy rən mi şəm. Bun la rı ni yə de yi rəm? Öy rən-
mək dən yo rul ma mı şam, bez mə mi şəm. Ru-
si ya ya təh sil al ma ğa ge dən də Şə ki teat rı nın 
baş re jis so ru idim. Ru si ya nın teatr la rın da 
ta ma şa la rın tər ti bat işi nə ba xı ram hə səd 
apa rı ram, qıs qa nı ram. De yi rəm ni yə biz də 
də ol ma sın. Baş la dım o mə səl lə ri də öy-
rən mə yə. Ya dım da dır, fa si lə lər lə düz dörd il 
bir rus bə dii qu ru luş his sə mü di ri nin ya nı na 
Mosk va ya get dim... Bu gün ra hat lıq la de yə 
bi lə rəm ki, teatr ne cə iş lə yir.

– Siz de yən lər dən real lı ğa qa yıt saq, prob-
lem lər için də itib-bat maq olar.
– Sa də bir mə sə lə ni de yim: fes ti val müd-

də tin də bax dı ğım bə zi ta ma şa lar da özü mə 
sual ve rir dim ki, gö rə sən, bu qar şım da gör-
dü yüm in san ne cə akt yor olub gə lib teat ra 
dü şüb. 

– Ca han gir müəl lim, biz də xü su sən böl gə 
teatr la rın da pe şə kar akt yor prob le mi var... 
– Bi li rəm. Am ma qoy, az ol sun, am ma öz 

ol sun, da ha yax şı sı ol sun prin si pi nin tə rəf da-
rı yam.  

– Be lə çı xır ki, siz bu qə dər teatr ol ma sı-
nın tə rəf da rı de yil si niz?
– Yox, qə tiy yən, ək si nə. Azər bay can mə-

də niy yə ti ni öl dür mək, onu böy rü üs tə qoy-
maq üçün Sta lin re ji mi bir ge cə də 24 teat rı 
bağ la mış dı. On la rın sı ra sın da Şə ki teat rı, 
Tifl  is və İrə van da kı Azər bay can teatr la rı da 
var idi. Teatr ta ri xi mi zə adı qı zıl hərfl  ər lə ya-
zı lan akt yor, re jis sor nəs li həm də o teatr-
lar dan gə lən lər idi. Elə cə də böl gə lər dən 
gə lən lər. Ona gö rə də böl gə teatr la rı na elə 
ya naş maq ol maz. 

– Bu gün kadr lar böl gə yə get mək is tə mir-
lər. Dip lo mu nu əli nə alan he sab edir ki, 
aka de mik teatr da ça lış ma lı dır.
– Çox na haq. Mən Mu si qi li Ko me di ya 

Teat rın da iş lə yə-iş lə yə Şə ki Döv lət Dram 
Teat rı na tə yi na tı mı is tə mi şəm və get mi şəm. 

Bil mək is tə yi rəm, mə gər Şə ki, Gən cə, Lən kə-
ran, Min gə çe vir Azər bay can şə hər lə ri de yil-
mi? Mən Şə ki də 10 il iş lə dim. Xən cə ri min qa şı 
düş dü?! İn di otu rub teat rın o döv rü nü ana liz 
et mək is tə mi rəm. Bu gün fə dailər ça tış mır. İş-
lə mək, əziy yət çək mək is tə yən lər az dır.

– Dövr baş qa dır, mü na si bət lər fərq li dir...
– Yax şı, so ruş gör, mən ni yə bu ra da kı ha-

zır işi mi, ra hat lı ğı mı qo yub Şə ki yə get dim?

– İn san la rın in qi lab çı dü şün cə lə ri olur axı. 
Xü su sən gənc lik də dün ya nı çi yin lər də apa-
ra bil mək ki mi əz mi də əla və et sək...  

– İn qi la bı qoy o ya na. Ki tab cüm lə lə ri ilə 
ba şı mı qat ma (gü lür).  Çün ki mə nim uni-
ver si tet də bir kur sum var idi və biz yal nız 
sə nət üçün iş lə yir dik. Get mək on da da 
asan de yil di. Mən ge dən də bu teat rın gu-
rul da yan vax tıy dı. Am ma özü mə bir yol 
cız ma lı, se çil mə liy dim. Nə et dim? Şə ki 
teat rın da tap dım yo lu mu. Ora la bo ra to ri ya 
idi. An caq o teatr da kı fe no me nal lıq bu ra-
dan yox, yal nız Mosk va dan gö rün dü. Bu, 
mə ni öm rü bo yu ağ rı dıb dü şün dü rə cək. 
Sa də cə, o gər gin xa ti rə lə rə qa yıt maq is-
tə mi rəm. Dü şü nü rəm ki, böl gə teatr la rı nı 
la bo ra to ri ya və ziy yə tin də iş lət mək, yax şı 

po ten sial lı trup pa lar for ma laş dır maq olar. 

– Mü za ki rə lə rin mər kə zin də da ha çox re jis-
sor həm kar la rı nız da du rur. Mə sə lən, akt yor 
po ten sialı var, am ma re jis sor yox dur... 

– Bir mə na lı de mək ol maz. Düz dür, po ten-
sialın dan is ti fa də olun ma dan dün ya dan kö çən 
akt yor nəs li ol du. Mə sə lən, Nə si bə Zey na lo-
va nı yal nız qa yı na na ki mi ko mik ob raz lar da 
oy na dıb, dra ma tik po ten sialın dan is ti fa də et-
mə di lər. Əs lin də, o, güc lü dra ma tik akt ri sa idi. 
Sa də cə, Azər bay can re jis sor la rı nın in tel lek-
tual sə viy yə si onu ay rı amp luada is ti fa də et-
mə yə çat ma dı. Bu gün də hə min və ziy yət dir. 
Biz hə lə də özü mü zü ay na da əy ri gö rü rük, 
am ma su su ruq. Üz də al qış la yıb, ar xa da da-
nış maq dan sa, dur onun cəh di ni al qış la və 
yan lış la rı nın ara dan qalx ma sı na kö mək et...

– Bi zim teat rı mız da siz de yən cə sa rət ça-
tış mır?
– Yox, həm də in sa nı mız da sə mi miy yət 

ça tış mır, mən cə. Teatr isə cə sa rə ti se vir. 
Ya lan vic da nı şi kəst edir. Sən ya lan da nı şıb 
mə ni al da da bi lər sən, am ma için də müt ləq 
xal qa la caq. 

– Teatr və onun prob lem lə rin dən da nı şan-
da daim re jis sor-dra ma turq-akt yor üç bu-
ca ğı ağı la gə lir. 
– Söz süz. Prob lem lər, bu üç lü yün və ziy-

yə ti heç vaxt sta bil ol maz, za man-za man 
də yi şər. Biz lər bu şərt lə rin məh su lu yuq.  

– Akt yor, re jis sor, pe da qoq ki mi ta nı nan 
Ca han gir Zey na lov bu gün yal nız pe da qo-
gi ka ilə ki fa yət lə nir... 
– Mən teatr re jis so ru, akt yo ru ola raq elə bi-

li rəm ki, öz ya ra dı cı lı ğım da uğur lu və bir az 
da se vi lən ol mu şam. Am ma bu gün yal nız 
pe da qo qam. Türk qar daş la rı mı zın sə nət təh-
si li nə ba car dı ğım qə dər kö mək et mə yə ça lı-
şı ram. Müəl lim lə rim dən öy rən dik lə ri mi əla və 
bil gi lə ri mə qa ta raq ye ni nəs lə öy rət mə yə ça-
lı şı ram və bun dan çox məm nu nam.   

– Ye ni nə sil lə bağ lı mü qa yi sə niz ma raq lı 
olar dı.   
– Ora da da oxu maq dan qaç maq prob le-

mi var. Odur ki, dər sim bə zən 8 saat çə kir. 
An la dı ram, da nı şı rıq, mü za ki rə edi rik. Tə lə-
bə lə ri mi da ha çox yük lə yi rəm. Kurs bi tə nə 
qə dər on lar la ki tab oxu yur lar, araş dı rır lar.

Söhbətləşdi: Həmidə Nizamiqızı

Tarın  dostu

“Sənətini göstərə bilənə
diqqət etmək lazımdır”

Cahangir Novruzov: “Məhz teatrı sevən, ona lazım olan
insanları saxlamaq və çalışdırmaq gərəkdir”
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beynəlxalq müsabiqədə iştirak edəcək
Yan va rın 12-dən 22-dək 
Mosk va da vo kal çı la rın və 
kon sert meys ter lə rin Xib la 
Gerz ma va adı na Bey nəl-
xalq mü sa bi qə si ke çi ri lə cək. 
Ab xaz əsil li məş hur vo kal-
çı, ope ra və ope ret ta lar-
da sop ra no par ti ya la rı nın 
ən gö zəl ifa çı la rın dan bi ri, 
Ru si ya nın Xalq ar tis ti Xib la 
Gerz ma va nın tə şəb bü sü ilə 
ke çi ri lən mü sa bi qə yə Ru si ya 
Pre zi den ti ya nın da Mə də ni 
Tə şəb büs lər Fon du dəs tək 
ve rir.

42 vo kal çı və 16 kon sert meys te rin ya rı şa ca ğı mü sa bi qə nin se-
çim mər hə lə sin də eks pert şu ra sı 38 öl kə dən da xil ol muş 800 əri-
zə ni araş dı rıb. 

Se çil miş 42 vo kal çı iş ti rak çı ara sın da ha zır da Sankt-Pe ter burq 
Ma riin ski Teat rı nın də vət li so lis ti olan soy da şı mız Hə mid Ab du lov 
da var. 28 yaş lı vo kal çı Bül bül adı na Or ta İx ti sas Mu si qi Mək tə bi-
nin, Sankt-Pe ter burq Kon ser va to ri ya sı nın, Ye le na Ob raz tso va nın 
Bey nəl xalq Mu si qi Aka de mi ya sı nın mə zu nu dur. 

Ye ri gəl miş kən, mü sa bi qə nin eks pert şu ra sı nın bir üz vü soy-
da şı mız – Sta nis lavs ki və Ne mi ro viç-Dan çen ko  adı na Mosk va 
Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat rın di ri jo ru Arif Da da şov dur.

Gülcahan

Şahzadə Diananın ziyafət paltarı hərracda
Uels şah za də si Diana ya (1961-1997) məx sus zi ya fət pal ta rı 
Nyu-York da kı “Sot heby’s” sa tış evin də hər ra ca çı xa rı lıb.

Mo del yer Vik tor 
Edelş teyn tə rə fi n-
dən 1989-cu il də 
ha zır la nan məx-
mə ri pal tar 1997-
ci il də – Diana nın 
ölü mün dən bir ay 
əv vəl hər rac da sa-
tıl mış dı. Bu də fə-
ki hər rac da pal tar 
şəx si kol lek si ya-
dan təq dim olu nur.

Edelş teyn 1982-1993-cü il lər də Diana üçün ge yim lər ha zır la-
yıb. Hər ra ca çı xa rı lan pal tar 80-120 min dol lar də yə rin də qiy mət-
lən dir lir. Hər rac yan va rın 23-də ke çi ri lə cək.

Diana 1981-1996-cı il lər də Bri ta ni ya taxt-ta cı nın va ri si şah-
za də Çarl zın (in di ki Kral III Çarlz) hə yat yol da şı olub. O, xey-
riy yə təd bir lə ri nin “kra li ça sı”, mo da dün ya sı nın sim vo lu sa yı lır-
dı, la kin kral ailə si nə xas ol ma yan bu dav ra nı şı ilə Bu kin gem 
sa ra yın da mən fi  qar şı la nır dı. Diana şah za də Çarlz dan bo şan-
dıq dan bir il son ra, 1997-ci il av qus tun 31-də Pa ris də sev gi li si 
mi sir li mil yon çu Do di al-Fa yed ilə bir lik də av to mo bil qə za sın da 
hə lak olub.

Avropada işçi çatışmır
Av ro pa da iş çi qüv və si nə kəs kin eh ti yac hiss olu nur. Bu sa hə də 
ix ti sas la şan “Av ros tat” agent li yi nin mə lu ma tı na gö rə, Av ro pa 
İt ti fa qı öl kə lə rin də va kan si ya lar ümu mi iş çi sa yı nın 3,1 faizi ni 
təş kil edir. Otu za ya xın pe şə nö vü üz rə iş çi qüv və si nin kəs kin 
ça tış maz lı ğı mü şa hi də olu nur.

Ni der land, Bel-
çi ka və Çe xi ya da 
boş va kan si ya lar 
gös tə ri ci si 5 faizə 
ya xın la şır. Al ma ni-
ya da hə min gös tə-
ri ci 4,5 faiz, Fran-
sa və İta li ya da 
təq ri bən 2,5 faiz 
təş kil edir.

Av ro pa Ko-
mis si ya sı nın he-
sab la ma la rı na əsa sən, ha zır da üzv öl kə lə rin əha li si nin 70 faizi 
əmək qa bi liy yət li yaş da dır, 2070-ci il də isə bu gös tə ri ci 54 faizə 
dü şə cək. Ha zır da ya şı 65-dən yu xa rı olan əha li nin hər nə fə ri nə 
qar şı əmək qa bi liy yət li yaş da olan cə mi üç nə fər var və bu me yil 
get dik cə də rin lə şir. Bü töv lük də əha li nin qo cal ma sı fak tı na əmək 
ba za rın da in qi lab üçün sə ciy yə vi sə bəb lər də əla və edil mə li dir. 
İs pa ni ya, Por tu qa li ya və İta li ya da boş va kan si ya la rın art ma sı nın 
da ha bir sə bə bi müəy yən sek tor lar da əmək haq qı nın aşa ğı və 
əmək şə raiti nin qey ri-qə naət bəxş ol ma sı dır. Bu prob lem lər sə hiy-
yə, meh man xa na və kənd tə sər rü fa tı sa hə lə rin də da ha qa ba rıq 
tə za hür edir.

Be lə he sab olu nur ki, əha li nin qo cal ma sı fak tın dan əziy yət çə-
kən Av ro pa öl kə lə ri son nə ti cə eti ba ri lə əc nə bi iş çi qüv və si üçün 
qa pı la rı aç ma lı ola caq lar.
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MƏDƏNİYYƏT

416 il əv vəl...
8 yan var 1607-ci il də Sə fə vi döv lə ti ilə 

Os man lı im pe ra tor lu ğu ara sın da növ bə ti 
mü ha ri bə (1603-1612) ge di şin də türk qo-
şun la rı nın əlin də olan Ba kı da xalq üs ya nı 
baş la yıb. Bun dan is ti fa də edən Sə fə vi qo-
şun la rı şə hə rə da xil ola raq Os man lı qüv və-
lə ri ni ora dan çı xa rıb lar. Tə rəfl  ər ara sın da 
bun dan ön cə ki (1578-1590) mü ha ri bə də 
Ba kı Os man lı nın nə za rə ti nə keç miş di.

231 il əv vəl...
9 yan var 1792-ci il də Ru si ya ilə Tür-

ki yə ara sın da 1787-ci il də baş la nan və 
Os man lı nın məğ lu biy yə ti ilə nə ti cə lə nən 
mü ha ri bə nin ye ku nu na dair Yas sı sül hü im-
za la nıb. Krım da da xil ol maq la Qa ra də ni-
zin şi ma lın da kı əra zi lər, ha be lə Dnestr və 
Ku ban ça yı ət ra fın da kı tor paq lar Ru si ya nın 
nə za rə ti nə ke çib.

230 il əv vəl...
12 yan var 1793-cü il də Ru si ya və Prus-

si ya Pol şa nı ikin ci də fə bö lüş dü rüb lər. Pe-
ter burq da im za la nan mü qa vi lə yə əsa sən, 
Qdansk Prus si ya ya ve ri lib, Ru si ya isə in di ki 
Uk ray na və Be la ru sun ək sər his sə si ni əl də 
edib. Al man la rın Dan siq ad lan dır dı ğı Qdan-
sk li man şə hə ri 1945-ci il də ye ni dən Pol şa-
nın tər ki bi nə qa yıt dı.

118 il əv vəl...

9 yan var 1905-ci il də Pe ter burq da “Qan-
lı ba zar” qır ğı nı baş ve rib. Çar II Ni ko la ya 
şi ka yət əri zə lə ri ni təq dim et mək is tə yən 
min lər lə fəh lə ke şiş Qa po nun təh ri ki ilə Qış 
sa ra yı na doğ ru irə li lə yər kən qo şun his sə lə-
ri nin gül lə ba ra nı ilə qar şı la nıb. “Qan lı ba-

zar”da, müx tə lif mən bə lə rə gö rə, 2 min dən 
5 mi nə dək adam ölüb. Bu olay lar Ru si ya da 
1905-ci il in qi la bı nın baş lan ma sı üçün tə-
kan ol du. 

103 il əv vəl...

11 yan var 1920-ci il də I Dün ya mü ha-
ri bə si nin ye kun la rı na həsr olun muş Ver sal 
(Pa ris) Sülh Konf ran sı nın Ali Şu ra sın da 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ta nın-
ma sı ba rə də qə rar qə bul olu nub. Cüm hu-
riy yət Par la men ti nin səd ri Əli mər dan bəy 
Top çu ba şo vun baş çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti Qərb dairə lə ri ilə apa rı lan bi ril lik 
gər gin da nı şıq lar dan son ra bu na nail ol-
muş du. 

61 il əv vəl...
10 yan var 1962-ci il də ta rix də ən dəh-

şət li qar uç qu nu baş ve rib. Pe ru da kı Ne va-
do-Uas ka ran da ğın dan baş la nan daş-qa ya 
qa rı şıq uç qun 7 də qi qə ər zin də 10 ki lo-
metr irə li lə yə rək 7 ya şa yış mən tə qə si ni yer 
üzün dən si lib. 4 min dən çox adam ölüb.

46 il əv vəl...
8 yan var 1977-ci il də SS Rİ-nin pay tax-

tın da sil si lə part la yış lar baş ve rib. Ey ni vaxt-
da (40 də qi qə için də) Mosk va met ro sun da, 
DTK bi na sı nın ya xın lı ğın da və ti ca rət mər-
kə zin də ger çək lə şən part la yış lar nə ti cə sin-
də 7 nə fər ölüb, 37 nə fər ya ra la nıb. Met ro 
va qo nun da (İz may lovs ka ya-Per vo mays ka-
ya stan si ya la rı ara sın da) part la yı şın er mə-
ni lər tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ril di yi təs diq lən-
sə də, ola ya rəs mən ter ror adı ve ril mə di, 

ha di sə lə rin hər üçü nün ar xa sın da ter ror şə-
bə kə si nin ol ma sı açı lıb-ağar dıl ma dı. 

44 il əv vəl...
7 yan var 1979-cu il də Kam bo ca da qi yam-

çı qüv və lər Vyet na mın hər bi kö mə yi ilə pay-
taxt Pnom pe ni ələ ke çi rib lər. 4 il lik ha ki miy yə ti 
döv rün də 6 mil yon luq öl kə əha li si nin üç də bi ri ni 
məhv et miş “Qır mı zı Kx mer” dik ta tu ra sı na son 
qo yu lub. Re ji min baş çı sı Pol Pot öl kə dən qa çıb.

27 il əv vəl...
9 yan var 1996-cı il də çe çen ko man dir lə-

rin dən Sal man Ra du ye vin dəs tə si Da ğıs ta-
nın Kizl yar şə hə ri nə hü cum edib. Ter ror çu lar 
bir ne çə gün şə hə ri əl lə rin də sax la dı lar. Ru-
si ya nın güc st ruk tur la rı nın uğur suz an ti ter ror 
əmə liy ya tı nə ti cə sin də 70-dən çox in san hə-
lak ol du, Ra du ye vin dəs tə si isə ara dan çı-
xa bil di. 2000-ci il də ələ ke çi ri lən Ra du ye və 
məh kə mə də ömür lük həbs kə sil di. İki il son-
ra o, Perm vi la yə tin də ki həbs xa na da öl dü.  

31 il əv vəl... 
8 yan var 1992-ci il də er mə ni təx ri bat çı 

dəs tə lə ri Azər bay ca na qar şı da ha bir ter ror 
əmə li hə ya ta ke çi rib lər. Türk mə nis tan dan 
Kras no vodsk (Türk mən ba şı) – Ba kı marş-
ru tu ilə hə rə kət edən bə rə də tö rə di lən ter ror 
ak tı nə ti cə sin də 25 nə fər hə lak olub, 88 nə-
fər ya ra la nıb.

Hazırladı: V.Orxan

Məşhur pianoçu Riçard Klayderman
ilk dəfə Bakıda konsert verəcək 

Dün ya şöh rət li 
piano çu və aran-
ji man çı Ri çard 
Klay der man ilk də fə 
Ba kı da kon sert ve rə-
cək. Fran sa lı mu si qi-
çi (əsl adı Fi lip Pa jes) 
mar tın 7-də or kest rin 
mü şa yiəti ilə Ba kı 
Konq res Mər kə zin də 
səh nə yə çı xa caq.

1953-cü il də ana dan olan Ri çard Klay der man 12 ya şın da 
kon ser va to ri ya təh si li al ma ğa baş la yıb, 23 ya şın dan pe şə kar 
piano çu ki mi səs yaz ma stu di ya la rın da ça lı şıb. İn di yə dək onun 
ifa sın da 1200-dən çox mu si qi əsə ri ya zı lıb. İfa çı nın ümu mi ti-
ra jı 90 mil yo nu ke çən 100-dən çox kom pakt-dis ki bu ra xı lıb. O, 
“dün ya nın ən uğur lu piano çu su” ki mi “Gin ne sin re kord lar ki ta-
bı”na dü şüb.

Nəsiminin qəzəllər toplusu Fransada nəşr olunub
Döv lət Tər cü mə Mər kə zi nin klas sik 
Azər bay can ədə biy ya tı nın təb li ği 
is ti qa mə tin də fran sız di lin də ər sə yə 
gə tir di yi növ bə ti ki tab – mü tə fək kir 
şair İma dəd din Nə si mi nin qə zəl lər 
top lu su Fran sa da nəşr olu nub.

“Haqq yo lu mən özüm ol dum – İma-
dəd din Nə si mi” (“Les Nous di vins 
s’our rent sur ton vi sa ge – Ima ded din 
Nas si mi”) ad lı ki tab Pa ris də ki “He-
misp he res edi tions & Maison neuve 
La ro se” nəş riy ya tın da işıq üzü gö rüb.

Döv lət Tər cü mə Mər kə zin dən ve ri-
lən mə lu ma ta gö rə, ki ta ba da hi şairin 
200-dən çox qə zə li, elə cə də tu yuq və 
rü bailə ri da xil edi lib. Əsər lər də is ti fa də 
olu nan bə zi mü rək kəb söz və ifa də lər 
izah və şərh lər lə ve ri lib.

Nə si mi nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı əks et di rən ön sö zün və əsər lə rin 
fran sız di li nə tər cü mə müəl li fi  ta nın mış uk ray na lı şair, tər cü mə çi Dmit ri 
Çist yak, izah və şərh lə rin müəl li fi  Püs tə Axun do va dır.

I Dün ya mü ha ri bə sin də (1914-
1918) Os man lı Or du su nun 
Ru si ya iş ğa lı al tın da olan tor-
paq la rı nı (şi mal-şər qi Ana do lu) 
azad et mək üçün baş lat dı ğı 
Sa rı qa mış hə rə ka tı nın min lər lə 
şə hi di yan va rın 6-8-də Qars 
vi la yə ti nin Sa rı qa mış böl gə sin-
də mə ra sim lər lə anı lıb.

Anım mə ra sim lə rin də əv vəl cə 
Qars da kı Ka zım Qa ra bə kir pa-
şa məs ci din də şə hid lə rin ru hu na 
dualar oxu nub. Son ra Sa rı qa mı-
şın “15 Tem muz” de mok ra ti ya 
mey da nın da Ça naq qa la Sə nət 
Teat rı tə rə fi n dən səh nə ləş di ri lən 
“Və tən sağ ol sun, Sa rı qa mış!” 
ta ma şa sı nü ma yiş olu nub.

Qars va li si Tür ker Ök süz Sa-
rı qa mış hə rə ka tı nın 108-ci il dö-
nü mü mü na si bə ti lə təş kil edi lən 
mət buat konf ran sın da Sa rı qa mı-
şın fə da kar lıq, və tən pər vər lik və 
əzm kar lı ğın kə dər li bir he ka yə si 
ol du ğu nu söy lə yib. 

“Biz hər za man ey ni yol da-
yıq!”, “Tür ki yə şə hid lə ri ilə yü-
rüş edir!” şüar la rı ilə 10 də rə cə 
şax ta da təx mi nən üç ki lo metr lik 
dağ yo lun da yü rüş edən iz di ham 
Yu xa rı Sa rı qa mış şə hid lə ri mə-
zar lı ğı na gə lə rək Və tən öv lad la-
rı nın xa ti rə si ni eh ti ram la anıb lar. 

Yü rüş iş ti rak çı la rı Sa rı qa mış da kı 
So ğan lı və Al la hu-Ək bər dağ la rı-
nın ara sın da yer lə şən Qı zıl çu buq 
zir və si nə qə dər hə rə kət edib lər.

Mə ra si mə ailə və so sial xid-
mət lər na zi ri Dər ya Ya nık, gənc-
lər və id man na zi ri Meh met 
Mu har rem Ka sa poğ lu, yer li ha-
ki miy yət or qan la rı nın rəh bər lə ri, 
böl gə də yer lə şən or du bir ləş-
mə lə ri nin ko man dan la rı və di gər 
rəs mi şəxs lər qa tı lıb lar.

Qeyd edək ki, Sa rı qa mış şə-
hid lə ri nin anım mə ra sim lə rin də 

iş ti rak et mək üçün Tür ki yə Gənc-
lər və İd man Na zir li yi nin təş ki lat-
çı lı ğı ilə gənc lər dən iba rət bö yük 
bir qrup An ka ra dan “Şərq Eksp-
re si” sər ni şin qa ta rı ilə Qar sa 
gə lib. Məq səd XX əs rin ən ağır 
in san fə la kət lə ri sı ra sın da yer 
alan Sa rı qa mış fa ciəsi nin acı la rı-
nı yad daş la ra yaz maq, şə hid lə rin 
ru hu na eh ti ram gös tər mək dir.

Os man lı Or du su I Dün ya mü-
ha ri bə sin də – 1914-cü il de kab-
rın 22-dən 1915-ci il yan va rın 
6-dək da vam edən Sa rı qa mış 

əmə liy ya tı za ma nı mü rək kəb 
ha va şərt lə ri (mən fi  20 də rə cə 
şax ta) və ye tər li qış ge yi mi ol ma-
ma sı sə bə bin dən 40 mi nə ya xın 
hərb çi si ni iti rib. Bu ağır fə la kət 
Os man lı döv lə ti nin sü qu tu na 
əhə miy yət li tə sir gös tə rib.

***
Sa rı qa mış şə hid lə ri ni an dı ğı-

mız bir gün də Nar gin ada sın da 
məc bu ri hə yat ya şa yan əs gər lə-
ri mi zə gös tər dik lə ri kö mə yə gö rə 
qar daş Azər bay can xal qı na min-
nət dar lı ğı mı zı bil di ri rik.

Bu fi  kir lər isə Tür ki yə nin mil-
li mü da fi ə na zi ri Hu lu si Aka rın 
Sa rı qa mış fa ciəsi nin 108-ci il dö-
nü mü ilə əla qə dar yay dı ğı açıq-
la ma da yer alıb. 

Xa tır la daq ki, I Dün ya mü ha ri-
bə si za ma nı Os man lı Or du su nun 
şərq cəb hə sin də Ru si ya tə rə fi n-
dən əsir gö tü rül müş əs gər lə ri-
nin bir qis mi Ba kı ya xın lı ğın da, 
Nar gin ada sın da sax la nı lıb. Yer li 
əha li o döv rün şərt lə ri çər çi və-
sin də bu ra da kı türk əs gər lə ri nə 
müm kün yar dım gös tə rib.

Mehparə Sultanova
Ankara

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Xronoqraf

Sarıqamış şəhidləri anılıb

İranda qadınlar üçün baş örtüyü məcburiyyəti götürülür?
Ar tıq dör dün cü ay dır İran da da vam edən re jim əley hi nə çı xış-
lar di ni-si ya si rəh bər li yi ge ri ad dım at ma ğa va dar edib. Öl kə-
nin ali rəh bə ri Se yid Əli Xa me nei ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri ilə 
gö rü şün də baş ör tü yü ge yin mə yən qa dın la rın İs lam in qi la bı nın 
düş mə ni ki mi qə bul edil mə si nin yan lış ol du ğu nu bil di rib. O qeyd 
edib ki, qa dın lar baş ör tü yün dən is ti fa də et mə yə bi lər lər və bu na 
gö rə on la ra irad tut maq düz gün de yil.

Xa tır la daq ki, İran da kı da xi-
li sa bit lik məhz baş ör tü yü sə-
bə bin dən po zu lub. Sent yab rın 
16-da iyir mi iki yaş lı qı zın baş 

ör tü yü nü düz gün ört mə di yi üçün 
əx laq po li si tə rə fi n dən zo ra kı-
lı ğa mə ruz qa la raq öl dü rül mə-
si əha li nin kü çə və mey dan la ra 

çı xa raq hö ku mət əley hi nə güc lü 
eti raz la ra baş la ma sı na gə ti rib çı-
xar dı. Az keç mə di ki, tə ləb lər si-
ya si xa rak ter da şı ma ğa baş la dı. 
Ar tıq ak si ya iş ti rak çı la rı baş ör-
tü yü nü qa da ğan edən qa nu nun 
ləğ vi ni de yil, re ji min ləğ vi ni tə ləb 
edir lər.

Ali rəh bə rin möv qe yin də ki də-
yi şik lik öl kə də sa bit li yin nə yin 
ba ha sı na olur sa-ol sun bər pa 
edil mə si is tə yi ni gös tə rir. La kin 

baş ve rən ha di sə lə rin ge di şa tı na 
bax dıq da bu açıq la ma nın ge cik-
di yi gö rü nür. Baş ör tü yü qa da ğa-
sı nın ara dan qal dı rıl ma sın dan 
son ra di nin döv lət dən ay rıl ma sı 
və bu na bən zər di gər tə ləb lə rin 
də irə li sü rü lə cə yi is tis na edil mir. 
İra nın ta nın mış mə də niy yət, id-
man, ic ti mai xa dim lə ri də ak si ya 
iş ti rak çı la rı na dəs tək ver mə yə 
baş la yıb lar. Gö rü nən odur ki, 
İran da İs lam in qi la bı də yər lə ri və 
di ni-si ya si re jim təd ri cən da yaq-
la rı nı itir mək də dir.
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