
O gənc lə rə “Eşq ol sun!” de mək is-
tə yi rəm, on lar bi zim fəx ri miz dir. 
Ge cə-gün düz şax ta lı-qar lı ha va da 
ora da dır lar, öz haq la rı nı tə ləb 

edir lər və bir da ha Azər bay can gən ci-
nin nə qə dər yük sək key fiy yət lə rə ma lik 
ol ma sı nı bü tün dün ya ya gös tə rir lər. 
Bu nun, ne cə de yər lər, bir ad dım lı ğın da 
se pa rat çı lar dün ya ya ta ma mi lə ya lan 
in for ma si ya ötür mək lə məş ğul dur lar. 
Bi rin ci si, hər kəs bu nu ar tıq gör dü ki, 
ora da blo ka da dan söh bət ge də bil məz.

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 azər bay can lı eko fəal lar və kö nül lü-
lə rin La çın-Xan kən di yo lu üzə rin də bir aya 
ya xın da vam edən dinc ak si ya sı ba rə də da-
nı şar kən de yib.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, bi zim haq lı 
tə ləb lə ri miz var və bu ak si ya nın ta rix çə si ni 
də in di hər kəs bi lir: “Bi zi fak ti ki ola raq qa-
nun suz is tis mar edi lən o mə dən lə rə bu rax-
ma yıb lar. Ora da da şou dü zəlt miş di lər, gu ya 
ki, han sı sa eti raz çı lar çıx mış dı. Bi zim ora ya 
çı xı şı mız ol ma ya na qə dər yə qin ki, bu ak si-
ya da da vam edə cək. Bi zim tə ləb lə ri miz də 
tam əda lət li dir. Mo ni to rinq, təf tiş, qa nun suz 
is tis ma rın da yan dı rıl ma sı tə ləb edi lir və biz 
bu na nail ola ca ğıq”.

Pre zi dent qeyd edib ki, bu dinc ak si ya ya 
er mə ni tə rə fi n yay dı ğı de zin for ma si ya zə-
mi nin də kim lə rin sə blo ka da de mə si, sa də-
cə ola raq, in saf sız lıq dır: “Sülh mə ram lı la rın 
dörd yü zə ya xın yük av to mo bi li, – bu, hə-
lə bir ay ol ma yıb, – ora dan ke çib. Əl bət tə 
ki, ora dan ke çən, hət ta bu ak si ya ya qə dər 
ke çən bü tün nəq liy yat va si tə lə ri nə za rət al-
tın da idi. Biz ha ra dan öy rən dik ki, İran ma-
şın la rı ora ya ya na caq apa rır? Biz ora da 
gör dük. Hal bu ki, İran tə rə fi  bu nu əv vəl lər 
in kar et mə yə ça lı şır dı. Hət ta İran ma şın la rı 
üzə ri nə sax ta er mə ni nöm rə lə ri ni ya pış dır-
maq la bi zi be lə pri mi tiv sə viy yə də al dat maq 
is tə yir di lər. Biz ha ra dan öy rən mi şik ki, in di-
yə qə dər 20-yə ya xın İran və tən da şı ora ya 
qa nun suz gi rib, on la rın bü tün pas port la rı 
da var. Bu haq da da bi zə hər han sı bir iza-

hat ve ril mə yib. Yə ni, biz hər şe yi gö rür dük, 
hər şe yi bi lir dik. Bi li rik ki, Ru si ya sülh mə-
ram lı kon tin gen ti nin yük ma şın la rı nın sa yı 
nə qə dər dir, ay da nə qə dər gi rir, nə qə dər 
çı xır və in di nə qə dər gi rir, nə qə dər çı xır. 
Tə bii ki, on lar ora da ya şa yan er mə ni lər 
üçün ər zaq da və di gər la zım olan va si tə lər 
də apa rır lar. Biz bu na eti raz et mi rik. Bi zim 
məq sə di miz blo ka da de yil. Qır mı zı Xaç ne-
çə də fə mü ra ciət edib sə, ica zə ve ri lib. Ona 
gö rə bu, sa də cə ola raq, növ bə ti an ti-Azər-
bay can şousu dur, mən bu na baş qa ad ve rə 
bil mə rəm. Er mə ni lər və on la rın ha va dar la rı 
he sab edir lər ki, bi zə qar şı bun dan is ti fa də 
et mək lə nə isə əl də edə cək lər. Heç nə əl də 
et mə yə cək lər...”. 

Əgər vaxtilə bizə qarşı separatçı 
hərəkat başlanmasaydı...

Pre zi dent bil di rib ki, ha zır da Ru si ya sülh-
mə ram lı qüv və lə ri nin mü vəq qə ti yer ləş di ril-
di yi əra zi lər də ya şa yan er mə ni əha li si, Azər-
bay ca nın di gər yer lə rin də ki əha li ki mi, bu 
döv lə tin və tən daş la rı ki mi bü tün hü quq la rı 
tə min olun maq la ya şa ya bi lər lər: “Mən de-
mi şəm, bir da ha de mək is tə yi rəm ki, ora da 
Azər bay can bay ra ğı al tın da ya şa maq is tə-

yən lər üçün şə rait ya ra dı la caq. Azər bay can 
və tən daş la rı ki mi, on la rın hü quq la rı da, on-
la rın təh lü kə siz li yi də tə min olu na caq. Bu 
gün lər də baş ve rən ha di sə, –  o bir nə fə rin 
(Şu şa ya xın lı ğın da azər bay can lı hərb çi lə rə 
ya xın la şa raq on lar dan ye mək, si qa ret is tə-
yən, so yuq da qı zın ma ğa yer ax ta ran er mə-
ni sa kin – red.) ora ya qay ta rıl ma sı, özü də 
əli do lu qay ta rıl ma sı, ona iki blok si qa ret də 
ver di lər, çün ki si qa ret xa hiş et mə yə gəl miş-
di, –  onu gös tə rir ki, biz on la rın nəin ki hü-
quq la rı nı və təh lü kə siz li yi ni tə min edə cə yik, 
on lar da ha yax şı ya şa ya caq lar.

Əl bət tə, bu, bi zim əli miz də nə dir ki? Heç 
nə. Əgər vax ti lə bi zə qar şı se pa rat çı hə rə-
kat baş la ma say dı, bu gün on lar da Azər bay-
ca nın bü tün baş qa yer lə rin də ol du ğu ki mi 
ya şa ya bi lər di lər. İn di on la rın ya şa dıq la rı 
mən zə rə göz önün də dir. İn di ge dib gö rən lər 
var han sı şə rait də ya şa yır lar. Ona gö rə, kim 
bi zim və tən daş ol maq is tə mir sə, yol bağ lı 
de yil, açıq dır. Ge də bi lər lər, ya öz lə ri ge də 
bi lər lər, heç kim on la ra ma neəçi lik ya rat ma-
ya caq, ya da sülh mə ram lı la rın yük ma şın la-
rı nın ten ti al tın da ge də bi lər lər, av to bus la da 
ge də bi lər lər. Yol açıq dır”.

davamı səh. 2-də
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səh. 5

İsveçli rejissorun “Xarıbülbül əfsanəsi”
sənədli filmi

Vaşinqtonda təqdim olunub

səh. 3

Beynəlxalq  
Muğam 
Mərkəzində 
“Burada və 
indi”

səh. 5

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

“Kim bizim vətəndaş olmaq istəmirsə, yol açıqdır...”
“Qarabağda Azərbaycan bayrağı altında yaşamaq istəyənlər üçün şərait yaradılacaq”

Ötən il muzeylərə nə qədər ziyarətçi gəlib?

2022-ci ili ge ri də qoy duq. Ötən il di gər mə də niy yət ocaq la rı 
ki mi, mu zey lər, qa le re ya lar da pan de mi ya məh du diy yət lə ri nin 
ara dan qalx ma sı ilə nor mal fəaliy yət lə ri ni bər pa edə bil di lər. 
La kin öl kə lə rin qu ru sər həd lə ri hə lə də bağ lı ol du ğun dan bu 
müəs si sə lə ri zi ya rət edən lə rin ara sın da xa ri ci qo naq la rın sa yı 
bir qə dər az lıq təş kil edir. 

Ümu miy yət lə, 2021-ci il lə mü qa yi sə də 2022-ci il də mu zey lə ri 
zi ya rət edən lə rin sa yın da ar tım mü şa hi də edi lir. Bu nu Mə də niy-
yət Na zir li yi nin ta be li yin də fəaliy yət gös tə rən bir ne çə mu zey dən 
al dı ğı mız sta tis tik mə lu mat da təs diq lə di.

Ötən il ər zin də öl kə mi zin apa rı cı mu zey lə rin dən olan Azər-
bay can Mil li Xal ça Mu ze yi nin 70 608 zi ya rət çi si olub. Bun lar-
dan 38 313-ü yer li, 32 295-i isə xa ri ci zi ya rət çi dir. Qeyd edək 
ki, 2021-ci il də bu gös tə ri ci ümu mi lik də 14 398 nə fər ol muş du.

davamı səh. 3-də

Qərbi Azərbaycan İcması
BMT-yə müraciət edib

1989-cu il də “Azər bay can Qaç qın lar Cə miy yə ti” ki mi tə sis edil-
miş, 2022-ci il də “Qər bi Azər bay can İc ma sı” adı nı al mış təş-
ki lat ha zır da Er mə nis tan ad la nan, əsr lər bo yu ta ri xi və tən lə ri 
ol muş əra zi lər dən qo vul muş azər bay can lı la rın hü quq la rı nın 
mü da fiəsi ilə məş ğul dur. İn di ki Er mə nis tan əra zi sin dən azər-
bay can lı la rın qo vul ma sı si ya si, hü qu qi və hu ma ni tar öl çü sü nə 
gö rə ta rix də mis li ol ma yan əda lət siz lik dir.

Bu ba rə də Qər bi Azər bay can İc ma sı nın BMT-yə və di gər bey-
nəl xalq təş ki lat la ra ün van la nan mü ra ciətin də de yi lir.

səh. 3

İƏT təbii sərvətlərimizin
qanunsuz istismarını pisləyib

İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı (İƏT) Azər bay ca nın Qa ra bağ böl-
gə sin də – Ru si ya sülh mə ram lı kon tin gen ti nin mü vəq qə ti nə-
za rə tin də olan yer lər də er mə ni lər tə rə fin dən tə bii sər vət lə rin 
qa nun suz is tis ma rı nı pis lə yib. Bu ba rə də İƏT Baş Ka tib li yi nin 
bə ya na tın da qeyd olu nub.

Bə ya nat da, həm çi nin 2022-ci il mar tın 22-23-də Pa kis ta nın İs-
la ma bad şə hə rin də ke çi ril miş İƏT Xa ri ci İş lər Na zir lə ri Şu ra sı nın 
48-ci ses si ya sın da qə bul edil miş qət na mə xa tır la dı la raq, Azər-
bay can ilə Er mə nis tan ara sın da mü na si bət lə rin bir-bi ri nin su ve-
ren li yi nə, əra zi bü töv lü yü nə və bey nəl xalq sə viy yə də ta nın mış 
sər həd lə ri nin qar şı lıq lı ta nın ma sı və hör mət prin sip lər əsa sın da 
nor mal laş dı rıl ma sı na ça ğı rış edi lib.

səh. 3

“Forbes”: Azərbaycan
səyahət ediləcək ölkədir

“For  bes” jur  na -
lın  da 2023-cü il -
də sə  ya  hət edi -
lə  cək ən yax  şı 
yer  lər  dən bəhs 
edən ma  te  rial 
dərc olu nub. Bu 
il sə  ya  hət  çi  lə  rə 
töv  si  yə edi  lən 
öl  kə  lər sı  ra  sın -
da Azər  bay  can 
da  var.

Qeyd edi  lib ki, Qaf  qaz dağ  la  rı  nın Du  ba  yı ad  lan  dı  rı  lan Azər  bay -
ca  nın pay  tax  tı Ba  kı tə  zad  lar şə  hə  ri  dir. “Siz şə  hə  rin Or  ta əsr  lə  rə 
aid köh  nə şə  hə  ri  nin di  var  la  rı  nın ya  nın  da par  laq Alov Qül  lə  lə  ri -
ni və məs  cid  lə  ri ta  pa bi  lər  si  niz. Ba  kı həm də For  mu  la 1 ya  rı  şı 
olan Azər  bay  can Qran-pri  si  nin və  tə  ni  dir. Ona gö  rə də əgər siz 
F1 azar  ke  şi  si  niz  sə, ən azı 2024-cü ilə qə  dər şə  hə rin kü  çə  lə  rin  də 
ya  rı  şa çı  xa bi  lər  si  niz”, – de  yə mə  qa  lə  də bil  di  ri  lir.

Mə  qa  lə  də, həm  çi  nin Gür  cüs  tan, Bol  qa  rıs  tan, Ru  mı  ni  ya, İs  pa -
ni  ya, Fran  sa, Çe  xi  ya, İta  li  ya, Al  ma  ni  ya ki mi öl  kə  lə  rin adı yer alıb.

Yaşadıqca unuda bilməyəcəyim ustadım

Tofiq Ka zı mov akt yor la rın səh nə ya ra dı cı lı ğı işin də üç-
xət li oyu na, yə ni is tək-məq səd-əməl prin si pi nə xü su si 
önəm ve rir di. K.S.Sta nis lavs ki nin əməl təh li li me to du na 
is ti nad et sə də, səh nə imp ro vi zə lə ri ni fər di akt yor oyu-

nu nun mü hüm şər ti he sab edir di.

Əmə lin tə ri fi  nə uy ğun ola raq, T.Ka zı mov zən cir va rı əməl 
xət ti ni “da nı şan” mi zan lar la, teat ral şt rix lər lə ifa də edir di. Bu, 
onun vi zual səh nə di li idi. T.Ka zı mo vun qə ti qə naəti nə gö-
rə, pyes də ki ha di sə ol duq ca mü hüm dür, çün ki məhz ha di-
sə gə lə cək konfl  ik tin tə rəfl  ə ri ni müəy yən edir. Odur ki, onun 
ta ma şa la rın da ha di sə yə mü na si bət za ma nı əv vəl cə an la şıl-
maz lıq ya ra nır, on dan zid diy yət tö rə yib konfl  ik tə çev ri lir və 
oyu nun son ra kı ge di şi nə həl le di ci tə si ri ni gös tə rir di.

səh. 6

Media subyektlərinin vergidən azad edilməsi
Agentlik qanun layihəsi hazırlayıb

Me dia sub yekt lə ri nin (audiovi zual me dia sub yekt lə ri is tis na ol maq la) 
3 il müd də ti nə ver gi lər dən azad edil mə si ni özün də əks et di rən qa nun 
la yi hə si ha zır la nıb.

Me dianın İn ki şa fı Agent li yi nin (ME DİA) ic ra çı di rek to ru Əh məd İs ma-
yı lov bu nu yan va rın 12-də qu ru mun 2022-ci ilin ye kun la rı na dair he sa-
bat konf ran sın da de yib. Qeyd edib ki, qa nun la yi hə si nə əsa sən, me dia 
sub yekt lə ri nin öz fəaliy yət lə rin dən əl də et dik lə ri gə lir lər, rek lam gə lir lə ri, 
ha be lə on la ra ve ri lən mü va fi q yar dım lar gə lir, mən fəət və sa də ləş di ril miş 
ver gi lər dən azad olu na caq. Həm çi nin is teh sal et dik lə ri me dia məh sul la rı-
nın təq dim olun ma sı əla və də yər ver gi sin dən azad edi lə cək. Qa nun la yi-
hə si mü va fi q or qan lar la tam ra zı laş dı rı lıb və hö ku mət də ba xıl maq da dır.

davamı səh. 2-də

Litvada Qarabağa həsr olunmuş fotosərgi
“Dağıdılmış şəhərlər: keçmişin kölgəsi”

Azər bay ca nın Lit va da kı Sə fir li yi nin dəs tə yi ilə Vil nüs şə hə rin-
də yer lə şən “Jur na list lər Evi”ndə fo to jur na list Aru nas Sar-
ta na vi çu sun öl kə mi zin iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin də 
çək di yi şə kil lər dən iba rət “Da ğı dıl mış şə hər lər: keç mi şin 

köl gə si” ad lı sər gi təş kil olu nub.

Sə fi r lik dən bil di rib lər ki, təd bi ri 
Lit va Jur na list lər İt ti fa qı nın səd-
ri Dainius Rad ze vi çius açıb. O, 
sər gi nin möv zu ilə ta nış ol ma-
yan la rın bu haq da da ha ət rafl  ı 
mə lu mat əl də et mə lə ri nə im kan 
ya rat dı ğı nı vur ğu la yıb.

Azər bay ca nın Lit va da kı sə fi  ri 
Ta mer lan Qa ra yev fo to sər gi nin 
müəl li fi  A.Sar ta na vi çiusa və Lit-
va Jur na list lər İt ti fa qı na be lə bir 
sər gi nin təş kil olun ma sı na gös-
tər dik lə ri dəs tə yə gö rə tə şək kür 
edib. Bil di rib ki, müasir dövr də 
in san lar baş ve rən ha di sə lə-
ri fakt lar əsa sın da de yil, təb li-
ğa tın tə si ri al tın da qav ra yır lar. 
Məhz bu sə bəb dən sər gi də nü-

ma yiş olu nan fo to lar Er mə nis-
ta nın otuz ilə ya xın iş ğal al tın da 
sax la dı ğı əra zi lər də Azər bay-
can mə də ni ir si nin, ta ri xi abi də-
lə ri nin, di ni mə bəd lə ri nin, hət ta 
mə zar lıq la rın, məh vi nə doğ ru 
yö nəl miş vəh şi lik lə ri ba rə də 
in san la ra da ha də qiq mə lu mat 
ve ril mə si ba xı mın dan əhə miy-
yət li dir. 

Özü nün də əs lən Azər bay-
ca nın Qa ra bağ böl gə sin dən 
ol du ğu nu qeyd edən sə fi r bu 
fo to la rın heç bir şər hə eh ti yac 
ol ma dan Qa ra bağ da baş ve rən 
əsl hə qi qət lə ri nü ma yiş et dir di-
yi ni vur ğu la yıb. Dip lo mat Azər-
bay ca nın iş ğal dan azad et di yi 

əra zi lə rin də  Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi və bir ba şa 
nə za rə ti ilə ge niş bər pa və qu ru-
cu luq iş lə ri nin hə ya ta ke çi ril di yi 
ba rə də mə lu mat ve rib, bu iş lə-
rin uğur la ba şa çat dı rı la ca ğı na 
əmin li yi ni ifa də edib.

Nü ma yiş olu nan fo to la rın 
müəl li fi  A.Sar ta na vi çius və Xo-
ca lı fa ciəsi nin şa hi di ol muş lit-

va lı hər bi jur na list, “Son suz 
dəh liz” sə nəd li fi l mi nin müəl li-
fi  Ri çar das La pay tis Bi rin ci və 
İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə lə ri, 
ey ni za man da, son ra kı dövr də 
böl gə yə sə fər lə ri za ma nı ora-
da üz ləş dik lə ri mən zə rə, len tə 
al dıq la rı kadr lar ba rə də təəs-
sü rat la rı nı sər gi iş ti rak çı la rı ilə 
bö lü şüb lər.
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Media subyektlərinin 
vergidən azad edilməsi

Agentlik qanun layihəsi hazırlayıb

əvvəli səh. 1-də
Əhməd İsmayılov diqqətə çatdırıb ki, 2022-ci ildə

“Mediahaqqında”qanunqüvvəyəminib.Qanundanə-
zərdə tutulduğukimi,qəzet, xəbərsaytı və jurnalistlə-
rinməlumatlarınınsistemləşdirilməsiməqsədiləMedia
Reyestri fəaliyyətə başlayıb. Jurnalistlərə güzəştli ipo-
tekakreditindən istifadəetməkhüququ tanınıb,media
məhsullarınınvəhəminməhsullarınistehsalı(nəşri)ilə
bağlıkağızınidxalıvəsatışıƏDV-dənazadolunub.Çap
mediasının rəqəmsal transformasiyasının dəstəklən-
məsiməqsədilə“E-köşk”qəzetvəjurnallarınrəqəmsal
abunəvəsatışplatforması,həmçininAzərbaycanın ilk
milli rəqəmsalmedia təhlilplatforması“Metrix”proqra-
mıistifadəyəverilib.60-dançoxdövlətqurumununme-
diayaməsuləməkdaşlarıüçünseminarlarolub,media
menecerləri və jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması
məqsədiləyerlivəxaricimütəxəssisləriniştirakıilə800
nəfəriəhatəedəntəlimlərkeçirilib.
İcraçı direktorun sözlərinə görə, Media Reyestrinə

qeydiyyatınbaşladığıikiayərzində200-dənartıqme-
diasubyektimüraciətedib.160-ayaxınmediasubyek-
tininmüraciətiartıqtəsdiqedilib,eləcədə180nəfərə
yaxınjurnalistisəmediareyestrindəqeydiyyataalınıb.
AgentliyinhədəfəribarədədanışanƏhmədİsmayı-

lovbildiribki,əsashədəfərənənəvimedianınrəqəm-
sal mediaya uğurlu keçidinin təmin edilməsi, media
subyektlərininkadr, infrastrukturvətexnikipotensialı-
nıngücləndirilməsi,mediasubyektlərininuğurlubiznes
modelinin formalaşdırılması, cəmiyyətinmediaya eti-
madınınartırılması,mediasubyektlərininmüasirdün-
yatrendlərinəuyğunlaşdırılmasıdır.
MEDİA-nınfəaliyyətistiqamətləribarədədanışanic-

raçıdirektorqeydedibki,bunlarəsasənnormativ-hü-
quqi bazanın təkmilləşdirilməsi, media subyektlərinin
iqtisadimüstəqilliyiningücləndirilməsi,mediayadəstək
layihələrininhəyatakeçirilməsi, jurnalistlərinpeşəkar-
lığının, media sahəsində təhsilin keyfiyyətinin artırıl-
ması, MEDİA-nın kommunikativ aktivliyi, beynəlxalq
əməkdaşlığın inkişafı, araşdırma və təhlillərin aparıl-
masıdır.

Şuşaşəhəriningirişi,Laçın-Xankəndiyolu.Əraziyəgüclüqaryağıb.
Havaolduqcasoyuqvəşaxtalıdır.Azərbaycanlıekofəallarvəkö-
nüllülərinŞuşaşəhəriyaxınlığında,Laçın-Xankəndiyoluüzərində
dincaksiyasıyanvarın12-də,32-cügünündədavamedib.

Fəallarbusoyuqhavadaqəlblə-
riisidənqətiyyətligörüntüləriiləəsl
vətənpərvərliknümunəsiortayaqo-
yaraq,tarixisalnaməyazırlar.
2022-ci il dekabrın 12-dən baş-

layan aksiyanın əsas tələbi Rusiya
sülhməramlılarının müvəqqəti nə-
zarətindəki Azərbaycan ərazilərində
ermənilər tərəfindən təbiisərvətlərin
qanunsuzistismarınasonqoyulması
və Azərbaycanın aidiyyəti qurumla-
rınınhəminərazilərdəmonitorinqinə
imkanyaradılmasıdır.
Aksiya başladığı gündən fəallar

Qarabağərazisindəyerləşənbütün
faydalıqazıntıyataqlarınınAzərbay-
canın ümummilli sərvəti olduğunu
bildirir, onun yağmalanması və da-
şınmasının yolverilməz olduğunu
diləgətirirlər.Vətəninbuqəhrəman
gəncləribiraydırsərgilədiklərimöv-
qeilədünyanındiqqətiniLaçın-Xan-
kəndi yoluna yönəldə biliblər. Bəzi
dairələrhazırkıvəziyyətinhumanitar
böhran yaratdığını deməklə, bunu
birçoxbeynəlxalqtribunalardamü-
zakirəyə çıxarırlar. Bütün cəhdlərə
baxmayaraq, onlar istədiklərini əl-
də edə bilmirlər. Aksiya başladığı

gündən dünyanın nüfuzlu mətbuat
orqanlarıdamütəmadiolaraqmöv-
cud vəziyyəti diqqətdə saxlayır. Bu
daodeməkdirki,dünyaictimaiyyəti
Azərbaycancəmiyyətininhaqlıtələ-
binieşidir.ÇünkiAzərbaycancəmiy-
yətibuaksiyailəonaməxsustalan
edilmiş təbii sərvətlərin qanunsuz
daşınmasına qarşı çıxır və günlər-
dirki,yüksəkiradənümayişiiləbu-
nuönləməyəçalışır.Çünkibu,onun
milliməsələsidir.Ötənbir aydaak-
siyayaqoşulanyüzlərləkönüllübü-
tünlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin
təmsilçiləridirlər.
Azərbaycangəncliyibiraydırge-

cə-gündüzdemədənmillihəmrəylik
nümayiş etdirərək, xalqa məxsus
sərvətlərin necə qoruna biləcəyini
Laçın-Xankəndi yolundan dünya-
ya bəyan edir. Aksiya iştirakçıları
nə qədər qətiyyətli olsalar da, hu-
manizm prinsipinə də sadiqdirlər.
Odur ki, dinc etirazlar başladığı
gündənərazihumanitarməqsədlər
üçün açıq saxlanılır. Bu vaxtadək
istər Rusiya sülhməramlılarına aid
təminatavtomobillərinin, istərBey-
nəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə

məxsus avtomobillərin, istərsə də
mülkiermənilərinərazidənkeçidinə
maneə yaradılmayıb. Ermənistan
isədünyayaheçdəsiyasiməqsəd
daşımayanbuekoloji,dincaksiya-
nı humanitar fəlakət kimi yaymaq-
laməşğul olur.AncaqAzərbaycan
digərməsələlərdə olduğu kimi, bu
məsələdə də Ermənistanın avan-
türist iddialarını, böhtan xarakterli
açıqlamalarını alt-üst edir. Qara-
bağ bölgəsində baş verə biləcək
hər hansı hadisəyəmünasibət bil-
dirmək, adekvat tədbirlər görmək
Azərbaycanın suveren hüququdur.
Hətta bu bölgədə yaşayan bütün
erməni sakinlərin hüquq və təhlü-
kəsizliyiməsələsidəAzərbaycanın
daxiliişidir.Bunagörədə,Ermənis-
tanın Azərbaycanı ittiham etməsi

əsassızdır, bu barədə danışmağa
haqqıçatmır.
Xatırladaq ki, ötən il dekabrın

3-də və 7-də Rusiya sülhməram-
lı kontingentinin komandanlığı ilə
aparılmış müzakirələrin nəticəsi
olaraq Azərbaycanın aidiyyəti qu-
rumlarınınmütəxəssisheyətiRusi-
yasülhməramlıkontingentininmü-
vəqqətiyerləşdirildiyiərazilərimizdə
faydalı qazıntı yataqlarının qanun-
suz istismarı, bundan irəli gələn
ekolojivədigərfəsadlarlabağlıilkin
monitorinqaparmalıidi.Lakinsülh-
məramlılarınhərəkətsizliyiucbatın-
danmonitorinqbaştutmayıb.Buna
etirazolaraq,azərbaycanlıekofəal-
larŞuşaərazisindənkeçənLaçın-
Xankəndiyolundadekabrın12-dən
dincaksiyayabaşlayıblar.

əvvəli səh. 1-də
Dövlət başçısı jurnalistlə-

rin Ermənistanın postmüharibə
dövründə davranışı, 2022-ci il-
dəAzərbaycan-Ermənistan şər-
ti sərhədində, eləcə də Rusiya
sülhməramlı qüvvələrinin mü-
vəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərdə
başvermişsilahlı insidentlərvə
ermənitərəfinrevanşimillüziya-
ları barədə suallarına da ətrafı
cavabverib.
“Mənümidedirəmki,artıqEr-

mənistan açıq-aydın dərk edir
ki, bu təxribatların heç bir nə-
ticəsi olmayacaq. İkinci Qara-
bağmüharibəsi başa çatandan
sonrabizimErmənistantərəfinə
göndərdiyimiz siqnallar da on-
danibarətidiki,sizbuvəziyyət-
ləbarışmalısınızvəkapitulyasi-
ya aktına imza atmaqla faktiki
olaraqbizimaramızdakıbuqar-
şıdurma başa çatmalıdır. An-
caqəfsuslar olsun ki, bizbunu
görmədik, əksinə, Ermənistan
həm Qarabağda, həm sərhəd
istiqamətində öz planlarından
əl çəkmədi vəbizməcburolub
tədbirlər gördük, bizonlara xə-
bərdarlıqetmişdik.Eynizaman-
da,avropalıtərəfdaşlarımızada
bildirmişdikki,əgərbiz təhlükə
görsək, dərhal hərəkətə keçə-
cəyik.Hesabedirəmki,ocüm-
lədən ona görə də beynəlxalq
aparıcıqüvvələrinreaksiyasıbu
hadisələrə adekvat olmuşdur.
Yəni, bizi heç kim qınamamış-
dır,heçkimbizigünahlandırma-
mışdır. Çünki hər kəs görürdü
ki,bu,toqquşmalarınsəbəbkarı
bizdeyilik”,–deyəİlhamƏliyev
bildirib.

Bu nu nə qə dər tez 
anlasa lar, o qə dər 

yax şı ola caq
Ötən ilinmartındahəyata ke-

çirilən Fərrux əməliyyatı (Xo-
calı rayonu ərazisindəki Fərrux
dağında yüksəkliklərin nəzarə-
tə götürülməsi – red.) barədə
danışan dövlət başçısı diqqətə
çatdırıb ki, bu əməliyyatın əsas
səbəbi təkcə o strateji yüksək-
liklərinəzarətəgötürməkdeyildi:
“Eyni zamanda, o yüksəkliklər-
dən bizim böyük ərazimiz atəş
altında idi və orada bu gün də
hələmövcudolanqanunsuzer-
mənisilahlıbirləşmələrivaxtaşırı
bizimtərəfəatəşaçırdılar.Hətta
Xaçınçaysuanbarınıntəmiridə
mümkünsüz idi.Yəni, ona görə
Fərrux əməliyyatının keçirilməsi
bu təhlükəni aradangötürdüvə
bu,birçoxlarıüçüngözlənilməz
olmuşdur,ocümlədənErmənis-
tan üçün və Qarabağda yuva
salmış separatçılar üçün.Onlar
hesab edirdilər ki, Azərbaycan
SilahlıQüvvələriheçvaxtoəra-
zilərdə hər hansı bir əməliyyat
aparmayacaq. Biz bu mifologi-
yanı da darmadağın etdik. Bu,
bizimərazimizdirvəoradaciddi
əməliyyataparmamağımızınsə-
bəbi ondan ibarət deyil ki, kim-
dənsəqorxuruq,sadəcəolaraq,
bizhesabedirikki, indi istədiyi-
mizə siyasi yollarla nail olma-
lıyıq. Əfsuslar olsun ki, o, dərs
olmadı vəSarıbaba,Qırxqız və
digər istiqamətlərdə çox geniş-
miqyaslı minalama prosesi ge-
dirdi.Ominalarınhamısıaşkar-
landıvə2021-ci ilinErmənistan
istehsalı olan minalar ora necə

gəlib çıxdı? Bax, bu suala bu
günəqədərRusiyasülhməram-
lıqüvvələricavabverəbilmirlər.
Nəcavabverəcəklər?Bizhətta
onlarıdaorayadəvətetdik.Tür-
kiyə-RusiyaMonitorinqMərkəzi-
ninnümayəndələrinidəvətetdik
vəgöstərdikki,gəlinbaxın,əra-
zimizənecə keçib, kimdaşıyıb,
kim buna cavabdehlik daşıyır?
Sarıbaba,Buzlux,Qırxqızəmə-
liyyatları, o cümlədən “Qisas”
əməliyyatıonagörəidiki,ermə-
nilərbizimhərbçimiziqətləyetir-
mişdilər, şəhidimiz olmuşdu və
bir daha gücümüzü göstərməli
olduq.Hesabedirdikki,nəhayət,
bu,dərsolacaq,yenədədərsol-
madı və sentyabr toqquşmaları
qaçılmazolmuşdu”.
Prezident daha sonra deyib:

“Mən indi ümid edirəm ki, bun-
dan sonra belə hallar olmaya-
caq. Çünki son bir il ərzində
–mart ayından bəri biz 3 dəfə
göstərdikki,heçkimbizimqaba-
ğımızdadurabilməzvəistədiyi-
mizənailoluruqvəhərhansıbir
erməni havadarı onların yardı-
mınayetişəbilməz.Bu,birincisi.
İkincisi, həmAzərbaycan-Ermə-
nistansərhədiistiqamətində,ey-
nizamanda,Qarabağ istiqamə-
tindənəzarətdəolanyüksəkliklər
bizəçoxböyükstratejiüstünlük
təminedir.Çünkimənbunude-
mişəm,artıqvizualmüşahidəbi-
zəimkanverirki,istəniləntəhlü-
kənibəribaşdangörəkvəonun
qarşısınıalaq.Hesabedirəmki,
artıq3dəfəbeləhərbivəsiyasi
uğursuzluğadüçarolmuşErmə-
nistananlayacaqki,sülhmüqa-
viləsiqaçılmazdır.Onlarbununə
qədərtezanlasalarvənəqədər
tezözlərindəgüctapıb,iradəta-
pıb buna razılıq versələr, o qə-
dərdəbölgəüçünyaxşıolacaq.
Yenə də demək istəyirəm,

bizim üçüncü müharibəni baş-
lamaq fikrimiz yoxdur. Bizi bu
işdə günahlandıranlar, sadəcə
olaraq, ya erməni təbliğatının
qurbanları olublar, ya da ki, bi-
zə qarşı yenə də uydurma və

böhtan kampaniyası aparmaq
istəyirlər.Onudademəliyəmki,
indibəziQərbmətbuatındabizə
qarşı yeni dalğa, çirkin böhtan
kampaniyası artıq geniş vüsət
alır. Onun ilk təzahürlərini biz
görürük,ammaehtimaledilirki,
növbəti çirkin addımlar da atı-
lacaq.Ammabu, bizi dayandır-
mayacaq.Onagörəmənhesab
edirəmvəümidetməkistəyirəm
ki,2022-ciilİkinciQarabağmü-
haribəsinin real sonuolacaqvə
bu il belə hadisələr baş vermə-
yəcək. Mən yenə də deyirəm,
əgər görsək ki, bizə qarşı hər
hansı bir təhlükə varsa və Er-
mənistanözhavadarlarıiləbizə
qarşı hansısa təxribat planlaş-
dırırsa,bizdərhaləlimizdəolan
bütün imkanlarla bu təhlükəni
aradangötürəcəyikvəbəribaş-
danonları vəonlarınarxasında
dayananlarıdaxəbərdaredirik”.

Bö yük Qa yı dı şın 
xoş bəxt li yi

Prezidentişğaldanazadolun-
muş torpaqlara2022-ci ildəBö-
yükQayıdışınilkaddımınınatıl-
masından da danışıb, Zəngilan
rayonununAğalı kəndinəsakin-
lərin qayıdışının onda doğurdu-
ğu hissləri bölüşüb: “Xoşbəxtlik
hissləri. Mən onlar qədər xoş-
bəxtəm, yəni, onlardan fərqlən-
mirəm. Çünki onları orada gör-
mək, gözlərini görmək, onların
sevincini görmək, doğurdanda,
böyük xoşbəxtlikdir, həddindən
böyük xoşbəxtlikdir. Əlbəttə, is-
təyirəmki,tezlikləbütünkeçmiş
köçkünlərqayıtsınlardədə-baba
torpaqlarınavəbizəlimizdəngə-
ləni edəcəyik ki, bunu tezləşdi-
rək”.
Dövlət başçısı qeyd edib ki,

hazırda Laçında yüzlərlə ev ye-
nidən qurulur, təmir edilir. 2023-
cü ilin sonuna qədər laçınlıların
birinciqrupuöz torpaqlarınaqa-
yıdacaq: “ZabuxvəSuskəndlə-
rindədəməncə,200-dənçoxailə
məskunlaşacaq. Bununla para-

lel olaraq, biz bir çox kəndlərdə
artıq inşaat işlərinə başlamışıq.
Təqribənbirincimərhələdə100-ə
qədər yaşayışməntəqəsinin ye-
nidənqurulmasınəzərdə tutulur.
İndiŞuşada,Ağdamda,Füzulidə,
Zəngilanda çoxmərtəbəli evlərin
tikintisinədəbaşlamışıq.Birne-
çə kəndin təməli qoyuldu. Yəni,
2023-cüilartıqBöyükQayıdışın
ilkaddımlarındanbiriolacaq.Əl-
bəttə, Ağalı kəndi birinci addım
idi.Ammabizbuilbunu,inşallah,
daha kütləvi surətdə görəcəyik.
Bununlaparalelolaraq,Şuşada,
Ağdamda, Füzulidə məktəblər,
xəstəxanalarhazırolacaq.
Əlbəttəki,təhlükəsizlikməsə-

lələri də ciddi nəzərə alınmalı-
dır.Çünkiəfsuslarolsunki,279
azərbaycanlı mina partlayışla-
rında ya həlak oldu, ya da ki,
öz sağlamlığını itirdi. Ona görə
oraya qayıdacaq soydaşlarımız
çox ehtiyatlı olmalıdırlar, ancaq
icazəliyerlərəgetməlidirlər.Artıq
bizbuilBöyükQayıdışınsürətli
inkişafmərhələsinəbaşlayırıq”.
Prezidentvurğulayıbki,müva-

fiq infrastruktur olmadan insan-
ları köçürmək mümkün deyildi:
“Elektrik enerjisi ilə bağlı bütün
məsələlərhəllolundu.BütünQa-
rabağ və Şərqi Zəngəzur vahid
birenerjişəbəkəsinəqoşuldu.Biz
azadolunmuştorpaqlarda11su
elektrikstansiyasınıinşaetdikvə
onlarıngenerasiyagücütəqribən
55meqavata yaxındır.Yəni, bu,
böyükrəqəmdirvəbölgəniindiki
şəraitdətamtəminedir.Bu,ümu-
misistemdəolduğuüçün,əlbəttə
ki, bərpaolunan enerji növlərinin
bizimenerjibalansımızdapayını
da artırır. Hazırda 7 stansiyanın
inşasıgedirvəbütövlükdəorada
50-yəyaxınsuelektrikstansiyası
yaradılacaq.
BuilCəbrayıldaGünəşElekt-

rikStansiyasınıninşasınabaşla-
malıyıq. Əkin işləri gedir, çünki
müharibədəndərhal sonra gös-
tərişverildiki,ərzaq təhlükəsiz-
liyini təmin etmək üçün, yəni,
buna yaxınlaşmaq üçün vaxt

itirmədənişlərəbaşlayaq.Təqri-
bən60minhektardataxılsəpini
aparılmışdır.
Bağçılıq inkişaf edir, sənaye

parkları. Məsələn, Ağdam Sə-
naye Parkında artıq 40 milyon
manatlıq investisiya layihələ-
ri təsdiqləndi, Cəbrayıl Sənaye
Parkında 10 milyonluq. Yəni,
bunlar o bölgələr üçün kifayət
qədər böyük məbləğdir. Müra-
ciətedənlərinsayıkifayətqədər
çoxdur.Mindənçoxkiçiksahib-
karmüraciət edib, bütünmüra-
ciətlərəbaxılır.
İki min kilometrdən çox avto-

mobilyolusalınır,körpülərtikilir.
Körpülərin sayı bəlkə 100-dən
çoxolacaq.Təsdiqedilmiş layi-
hələr çərçivəsində 50 kilometr
uzunluğundatunellərçəkilir.Tə-
səvvür edin, 50 kilometr tunel
nə deməkdir. Yəni, çox tələsi-
rəmmən, tələsirəm.Amma,ey-
nizamanda,özümədeyirəmki,
tələsməkolmaz,hərşeyqayda-
qanunla olmalıdır, tender olma-
lıdır, bütün şəhərsalma qayda-
ları təmin edilməlidir. Ona görə
bu baş planların təsdiqlənməsi,
sonrainşaat işlərininbaşlanma-
sıbirqədərçoxçəkir.Əlbəttəki,
bu,məninarahatedir,ammadi-
gərtərəfdənbizsıfırdanbaşlayı-
rıq.Eləbirməkanqurmalıyıqki,
bu,30ilhəsrətiçindəyaşayanlar
üçüntəsəlliolsun.Onlarbunala-
yiqdirlər.Digər tərəfdən,dünya-
ya da göstərək, bax, torpağın
sahibləriqayıdıb,bax,viranqo-
yulmuş torpaqlar görün, gülüs-
tanaçevrilib... Yəni,çoxgeniş-
miqyaslıplanlarımızvarvənecə
deyərlər,Allahnəsibedərsə,on-
larınhamısınıicraedəcəyik.
Bu, doğurdan da, böyük xoş-

bəxtlikdir. Həmmüharibədə qa-
lib olmaq, xalqımızın ümidlərini
doğrultmaq, eyni zamanda, qu-
rub-yaratmaq – bundan böyük
xoşbəxtlikolabilməz.Bu,birda-
haxalqımızınböyüklüyünügös-
tərir ki, xalqımız, doğurdan da,
uzunillərərzindəəyilmədivəöz
kimliyiniunutmadı...”.

“Kim bizim vətəndaş olmaq istəmirsə, 
yol açıqdır...”

“Qarabağda Azərbaycan bayrağı altında yaşamaq istəyənlər üçün şərait yaradılacaq”

“Əgər erməni həmkarlarımız 
problemlərin həllində maraqlıdırlarsa...”

“Eyniməsələiləbağlırəsmiİrəvanınbəyanatlarıciddişəkildəfərqlən-
diyinəgörəErmənistantərəfininmövqeyiniqiymətləndirməkçətindir.
SözügedənmətbuatkonfransızamanıErmənistanınBaşnazirihəmRu-
siyanıntəklifləriəsasındasənədiimzalamaqniyyətindən,eynizaman-
da,Qərbintəşviqetdiyihəllyollarınaüstünlükverilməsindəndanışıb”,–
RusiyaXariciİşlərNazirliyinin(XİN)rəsminümayəndəsiMariyaZaxarova
ErmənistanınhökumətbaşçısıNikolPaşinyanınyanvarın10-damətbuat
konfransızamanısöylədiklərinişərhedərkənbelədeyib.

MariyaZaxarovabildirib ki, daha
öncə Rusiya XİN rəhbəri Sergey
LavrovunçıxışlarındaQarabağmə-
sələsiiləbağlıhəmikitərəfiformat-
da,həmdəbeynəlxalqmexanizmlər
çərçivəsində, o cümlədən 2020-ci
ilin10noyabrındaRusiya,Azərbay-
canvəErmənistanliderlərininimza-

ladığı bəyanatın şərtlərinin həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar Rusiyanın
səylərinin xronikasını ətrafı təsvir
edib. “Praqada 2022-ci ilin oktyab-
rındakeçirilmişsammitinyekunları-
nadairbəyanatdaözəksinitapıbki,
Azərbaycanlasülhmüqaviləsihazır-
lamaqüçünrəsmiİrəvanın1991-ciil

AlmatıBəyannaməsinəəsaslanma-
ğarazıolmasıdanışıqlarprosesinin
gedişini kökündən dəyişib. Almatı
BəyannaməsiSovet İttifaqı respub-
likaları arasında mövcud olan sər-
hədlərin toxunulmazlığını təsdiq
etmişdi. O zaman Dağlıq Qarabağ
MuxtarVilayətiAzərbaycanSSR-in
tərkibində idi.Təbiiki,Azərbaycan-
laErmənistanarasındasülhprose-
sinintənzimlənməsindəbuməqamı
nəzərə almamaq olmaz”, – deyə
Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi
əlavəedib.
O,həmçininxatırladıbki,Ermənis-

tanvəAzərbaycanXİNrəhbərlərinin
sülh müqaviləsini müzakirə etmək

üçün növbəti görüşü 2022-ci il de-
kabrın 23-də Moskvada keçirilməli
idi.AzərbaycanvəErmənistanlider-
ləri buna razılıq vermişdilər. Lakin
Ermənistanrəhbərliyisonandaölkə-
ninxarici işlərnazirininsəfərini ləğv
etdi:“Buisətəkcəsülhmüqaviləsinin
deyil, həmdəErmənistan-Azərbay-
can münasibətlərinin normallaşma-
sı iləbağlıdigəraktualməsələlərin,
o cümlədən Laçın dəhlizi ətrafında
vəziyyətinmüzakirəsinəmaneoldu.
Əgərermənihəmkarlarımız,həqiqə-
təndə,üçtərəfisazişlərinənyüksək
səviyyədəvəhərtərəfiqaydadahə-
yatakeçirilməsiistiqamətindəmüəy-
yən edilmiş problemlərin həllində
maraqlıdırlarsa, birgə işi davam et-
dirmək lazımdır. Rusiyanın Ermə-
nistan-Azərbaycan sülh müqaviləsi
danışıqları üçün platforma təqdim
etməktəklifiqüvvədəqalır”.

Dünyanın diqqəti Laçın-Xankəndi yolunda
Dinc aksiyanın bir ayı tamam oldu
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İsveçli rejissorun “Xarıbülbül əfsanəsi” filmi 
Vaşinqtonda təqdim olunub

AzərbaycanRespublikasının
BirləşmişŞtatlardakıSəfirliyinin
təşkilatçılığıiləyanvarın11-də
VaşinqtondayerləşənABŞ-
AzərbaycanTicarətPalatasın-
daölkəmizinmədəniyyətpay-
taxtıolanŞuşayahəsredilmiş
“Xarıbülbüləfsanəsi”sənədli
filminintəqdimatıkeçirilib.

Tədbirdə ABŞ-də akkreditə
olunmuşdiplomatikvəhərbiat-
taşelik korpusunun nümayən-
dələri,Azərbaycan diasporunun
fəallarıiştirakediblər.
Təqdimatdafilmhaqqındaməlu-

matverilib.Sənədlifilminrejissoru
isveçliMikaelSilkeberqvəAmerika
MuğamCəmiyyətinintəsisçisiCef-
ri Verbok Azərbaycanın, xüsusilə
dəŞuşanınzənginmədəniirsivə
işğaldanazadedilmişərazilərimizə
səfərləribarədəsöhbətaçıblar.

Sonra film nümayiş olunub.
Qonaqlara milli mətbəximizin
təamlarıdatəqdimedilib.
Qeyd edək ki, isveçli fotoq-

raf və rejissorMikael Silkeberq
2021-ci ildə Azərbaycana səfər

edib,Şuşa,Füzuli vəAğdamda
olub, ermənilərin törətdiyi van-
dalizmifotoobyektivinyaddaşına
köçürüb. İsveçdəki səfirliyimizin
təşəbbüsüiləStokholmdahəmin
fotolarınsərgisitəşkilolunub.

Bundan sonra Azərbaycanın
İsveçdəkiSəfirliyinintəşəbbüsü,
UNESCOüzrəAzərbaycanMilli
Komissiyası vəMədəniyyətNa-
zirliyinindəstəyiiləMikaelSilke-
berqtərəfindən“Xarıbülbüləfsa-
nəsi”sənədlifilmiçəkilib.Ekran
əsəri 2022-ci il noyabrın 10-da
şanlıZəfərimizinikinciildönümü
münasibətiləBakıda,NizamiKi-
no Mərkəzində təqdim olunub.
Ekran işi İsveç İctimai Televizi-
yasındadanümayişetdirilib.
Filmdə görkəmli elm və mə-

dəniyyət xadimlərinin Qarabağ
və onun tacı Şuşa haqqında fi-
kirləri,həmçinintarixişəxsiyyət-
lərbarədəkadrlaryeralıb.Qərb
alimlərinin Şərq mədəniyyəti,
Azərbaycan ədəbiyyatı, musiqi-
si,muğamsənəti vəəsrarəngiz
təbiətiiləbağlıdüşüncələridəfil-
minəsasxəttinitəşkiledir.

İƏT təbii sərvətlərimizin 
qanunsuz istismarını pisləyib

İslamƏməkdaşlıqTəşkilatı(İƏT)AzərbaycanınQarabağböl-
gəsində–Rusiyasülhməramlıkontingentininmüvəqqətinə-
zarətindəolanyerlərdəermənilərtərəfindəntəbiisərvətlərin
qanunsuzistismarınıpisləyib.BubarədəİƏTBaşKatibliyinin
bəyanatındaqeydolunub.

Bildirilib ki, bu, 2020-ci il
noyabrın10-daAzərbaycan,
Ermənistan və Rusiya ara-
sında imzalanmış üçtərəfi
Bəyanatınpozulmasıdır.
“Beynəlxalq hüquqa və

Azərbaycan Respublikasının
milli qanunvericiliyinə əsa-
sən, faydalı qazıntı yataqla-
rının ekoloji amillər nəzərə
alınmadan istismarı nəinki
qanunsuzdur, həm də ciddi
və qanuni narahatlıq doğu-
rur”,–deyəbəyanatdaqeydolunub.
İƏTBaşKatibliyibütüntərəfərifikirayrılıqlarınıdialoqyoluilə

həlletməyəçağırıbvəAzərbaycanınbuistiqamətdəsəyləriniyük-
səkqiymətləndirib.
Bəyanatdahəmçinin2022-ci ilmartın22-23-dəPakistanınİs-

lamabadşəhərindəkeçirilmişİƏTXariciİşlərNazirləriŞurasının
48-ci sessiyasında qəbul edilmiş qətnamə xatırladılaraq,Azər-
baycan iləErmənistanarasındamünasibətlərinbir-birininsuve-
renliyinə, ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərininqarşılıqlı tanınmasıvəhörmətprinsipləriəsasında
normallaşdırılmasınaçağırışedilib.

Qərbi Azərbaycan İcması BMT-yə müraciət edib
1989-cuildə“AzərbaycanQaçqınlarCəmiyyəti”kimitəsisedil-
miş,2022-ciildə“QərbiAzərbaycanİcması”adınıalmıştəş-
kilathazırdaErmənistanadlanan,əsrlərboyutarixivətənləri
olmuşərazilərdənqovulmuşazərbaycanlılarınhüquqlarının
müdafiəsiiləməşğuldur.İndikiErmənistanərazisindənazər-
baycanlılarınqovulmasısiyasi,hüquqivəhumanitarölçüsünə
görətarixdəmisliolmayanədalətsizlikdir.

BubarədəQərbiAzərbaycanİcmasınınBMT-yəvədigərbey-
nəlxalqtəşkilatlaraünvanlananmüraciətindədeyilir.
Müraciətdə qeyd olunur ki, Ermənistanda azərbaycanlılara

qarşı törədilmiş etnik təmizləmə əksər hallarda dövlət orqanla-
rınınsistemlifəaliyyəti iləzorakılıq,qətliamvəinsanlıqəleyhinə
digər cinayətlərləhəyata keçirilib.Buproses1918-21,1948-53
və1988-91-ciillərdəxüsusiləşiddətlivəamansızolub.Aparılmış
etniktəmizləmənəticəsində1991-ciildəErmənistanərazisindən
sonuncuazərbaycanlıailələrzorladeportasiyaolunub.Azərbay-
canlılaraməxsusolantarixivəmədəniirs,ocümlədənməscidlər
vəqəbiristanlıqlarkütləvişəkildədağıdılıb,yeradlarıdəyişdirilib,
azərbaycanlılaraqarşısistematikxarakterliirqiayrı-seçkilikhəya-
takeçirilib.
Müraciətdəqeydedilirki,indikiErmənistanərazisindənqovul-

muşazərbaycanlılarınözevlərinəqayıdabilməməsi,buölkədə
monoetnikdövlətçilik,etniktəmizləməvəsistematikirqiayrı-seç-
kilik vəziyyətinindavametməsi böyükədalətsizlikdir vəbu,da-
vamlısülhünbərqərarolunmasınacidditəhdidtörədir.
Diqqətəçatdırılırki,QərbiAzərbaycanİcmasıDünyaİnsanHü-

quqlarıBəyannaməsində,MülkivəSiyasiHüquqlarüzrəBeynəl-
xalqPaktda,QaçqınlarınstatusunadairKonvensiyadavədigər
beynəlxalq aktlarda təsbit olunmuş geriyə qayıtmaq hüququna
əsaslanmaqla, Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların öz
yurdlarınaqayıdışınıntəminolunmasınaçalışır.
İcma BMT-yə üzv olan dövlətlərdən, BMT və digər aidiyyəti

beynəlxalqtəşkilatlardanindikiErmənistanərazisindənqovulmuş
azərbaycanlıların öz evlərinə beynəlxalq proses çərçivəsində
təhlükəsizvələyaqətlişəkildəqayıtmasınavəorayaqayıtdıqdan
sonra onların fərdi və kollektiv hüquqlarının təmin olunmasına
yardımgöstərməyixahişedir.

Mədəniyyət və sənət əməkdaşlığı
AzərbaycanMilliXalçaMuzeyinindirektoruŞirinMəlikovavə
muzeyinəməkdaşıRəmaZeynalovaAMEA-nınMərkəziElmi
Kitabxanasında(MEK)olublar.

MEK-ninbaşdi-
rektoru Məmməd
Əliyev qonaqlara
kitabxananın tari-
xi,fondları,həyata
keçirdiyi layihə-
lər və beynəlxalq
əlaqələri haqqın-
daətrafıməlumat
verib.
Milli Xalça Mu-

zeyinin direktoru
tərəfindən MEK-ə
xalçaçılıq,bədiitikmələr,zərgərlik,dekorativ-tətbiqisənətsahələ-
rinəaidnəşrlər,MEKtərəfindənisəqonaqlara“HeydərƏliyevİli”
çərçivəsindəhazırlanantəqvimtəqdimolunub.
İkimüəssisəarasındaəməkdaşlıqistiqamətlərimüzakirəedilib.

“Vikipediya”daxalçalarhaqqındadolğunməlumatlarınyerləşdiril-
məsininönəmindəndanışılıb.Xalçaçılıqterminlərininxaricidillərə
dəqiq tərcüməsi, ən çox tanınanAzərbaycan xalçaları haqqında
informasiyanınəlçatanlığınınprioritetməsələlərolduğuqeydedilib.

***
Gəncə Dövlət

Kukla Teatrının
yaradıcı kollekti-
vi yanvarın 12-də
qaxlı həmkarları-
nın qonağı olub.
İki teatr arasında
ilkbeləgörüşötən
ilin aprelində ger-
çəkləşib.
QaxDövlətKuk-

laTeatrınınbaşre-
jissoru, Əməkdar
artistYusifAbdurahmanovunbildirdiyinəgörə,kollektivlərarasın-
dayaradıcılıqmüzakirələriaparılıb.
SonraGəncəteatrınınyaradıcıheyətiqaxlıhəmkarlarınaHafiz

Ataxanlının“Dərdləriminçamadanı”əsəriəsasındasəhnələşdiril-
miştamaşanıtəqdimedib.Tamaşayateatrındirektoru,Əməkdar
artistFərmailPaşayevquruluşverib.Diqqətəçatdırılıbki,səhnə
əsəriötən ilinnoyabrında “Şuşa İli”nəhəsrolunmuş “4.4”Qısa
TamaşalarFestivalındamükafatalıb.
QaxteatrınıntəqdimatındaalmanuşaqyazıçısıOtfridProysle-

rin“Balacacadugər”əsərinintamaşasıdagəncəliqonaqlartərə-
findənmaraqlaqarşılanıb.

əvvəli səh. 1-də

Azərbaycan Milli İncəsənət
Muzeyindədəziyarətçi sayı ar-
tıb. Keçən il kompleksi ümumi-
likdə25109nəfər (2021-ci ildə
13 938 nəfər) ziyarət edib.On-
lardan1322-si xarici, qalanı isə
yerlivətəndaşlardır.
İl ərzində Azərbaycan Musiqi

Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinə və
filiallarına8731ziyarətçigəlib.Mu-
zeyin əsas binasını ziyarət edən
5528nəfərdən428-ixarici,qalanı
isəyerlivətəndaşlarolub.Muzeyin
filialları–NiyazininMənzil-Muzeyi,
Qara Qarayevin Ev-Muzeyi, Va-
qifMustafazadəninEv-Muzeyi və
Xalq çalğı alətləri daimi sərgisinə
3203ziyarətçibaşçəkib.Onlardan
95-ixariciqonaqolub.

Azərbaycan İstiqlal Muzeyin-
dən bildirildi ki, ötən il muzeyə
ümumilikdə6590ziyarətçigəlib.
Bunlardan6095-iyerlivətəndaş,
495-iisəxariciqonaqdır.

MilliAzərbaycan Tarixi Muze-
yindən verilən məlumata görə,
2022-ciildəmuzeyi12800nəfər
ziyarət edib. Bunlardan 8275-i
yerlivətəndaş,4525-iəcnəbidir.

NizamiGəncəviadınaMilliAzər-
baycan Ədəbiyyatı Muzeyini zi-
yarət edənlərin ümumi sayı 6933
nəfərolub.Bunlardan4777-siyerli,
2156-sıisəəcnəbiqonaqdır.
CəfərCabbarlıadınaAzərbay-

canDövlətTeatrMuzeyinəgələn
ziyarətçilərinümumisayıötən il
1683nəfərolub.Onlardancəmi
23nəfərəcnəbiziyarətçidir.
ÜzeyirHacıbəylininEv-Muze-

yindən verilən məlumata görə,
ötən il dahi bəstəkarın ocağını
ümumilikdə 716 nəfər ziyarət
edibvəonlardanda17-sixarici
qonaqolub.
Hüseyn Cavidin Ev-Muzeyin-

dənbildirdilərki,yolasaldığımız
ildə muzeyin ümumilikdə 1326
nəfərziyarətçisiolub.

Nurəddin

AKİ yeni kurslar təşkil edəcək
AzərbaycanKinema-
toqrafçılarİttifaqı(AKİ)
ötənilŞəkivəBakıda
gənckinematoqrafçı-
larüçün“Kinoistehsalı
A-danZ-yə”rejissor-
luqemalatxanasıvə
İsveçrəƏməkdaşlıq

təşkilatıiləbirgə“Qadınmüəlliflərüçünssenariemalatxa-
nası”layihələrinihəyatakeçirib.

Bundanəlavə,“ASANKönüllüləri”təşkilatıiləbirgə“Gəncki-
nematoqrafçılar”layihəsiadıaltındassenarivərejissorluqixti-
sasıüzrəyenibaşlayangənclərüçün3aylıqkurstəşkilolunub.
AKİ-ninbeynəlxalqəlaqələrüzrəməsulmeneceriAfaqYu-

sifibildiribki,qurumbuildəyenikurslartəşkiledəcək.“AKİ-
ninkatibiOleqSəfərəliyevinrəhbərliyiiləikiillik“KinoMəktəbi”
iləyanaşı, intensivkurslardaözefektivliyinigöstərdi. İttifaq
olaraqbundansonradabuformatdalayihələrüzərindəişlə-
yirik, xarici mentorların dəvəti istiqamətində də düşünürük.
Həmkarlarımamüraciətedib,ittifaqlabuistiqamətdəinteraktiv
olmağa,təşəbbüslərgöstərməyəçağırıram”,–deyəobildirib.

Akademik Opera və Balet Teatrında “Kənd namusu” 
İtalyanbəstəkar
PyetroMaskanyinin
“Kəndnamusu”ope-
rasıyanvarın14-də
AzərbaycanDövlət
AkademikOpera
vəBaletTeatrında
növbətidəfənümayiş
olunacaq.Operanı
Əməkdarincəsənət
xadimiSevilHacıye-
vanınrəhbərliyial-
tındaxorkollektivivəXalqartisti
YalçınAdıgözəlovundirijorluğu
iləorkestrmüşayiətedəcək.

Səhnə əsərinin əsas qəhrəman-
larıözməhəbbətinəhədsizdərəcə-
dəsədaqətliolanSantutsa,yüngül
xasiyyətli, şıltaq Lola, ehtiraslı Tu-
ridduvəözrəqibindənamansızqi-
sasalanAlfiodur.

İlk tamaşası 1890-cı ildə Roma-
nın “Konstants” teatrında keçirilən
opera bu günə kimi dünyanın bir
çoxteatrlarınınrepertuarınıbəzəyir.
AzərbaycanDövlətAkademikOpe-
ravəBaletTeatrında“Kəndnamu-
su” 2015-ci ildə almaniyalı rejissor
LüdviqBaumanvədirijorKorneliya
fonKerssenbrok tərəfindənsəhnə-
yəqoyulub.

“Xanuma” yenidən səhnədə
Yanvarın13-dəAzərbaycanDövlətAkademikMilliDram
TeatrındaAvksentiSaqarelinin“Xanuma”pyesiəsasında
hazırlanmışeyniadlıtamaşayenidənnümayişolunacaq.

Mikayıl
Mikayılovun
quruluşunda
hazırlanan
tamaşanın
quruluşçu
rəssamı
Mustafa
Mustafayev-
dir.Musiqi
tərtibatında
TofiqQuliye-
vinəsərlə-

rindənistifadəolunub.RəqslərinquruluşuZakirvəYelena
Ağayevlərəməxsusdur.
Qeyd edək ki, Avksenti Saqarelinin 1882-ci ildə yazdığı

əsərdə hadisələr XIX əsrdə Tifisdə baş verir. Müfisləşən
knyazbubəladanyaxaqurtarmaq,borclarınıqaytarmaqvə
rahat yaşamaq üçün evlənmək istəyir. Ərə getmək, evlən-
mək,nişanlanmaqistəyənhərkəsXanumaadlıaradüzəldən
qadınınyardımınamöhtacdır.Onunbacarmadığıişyoxdur.
“Xanuma” ağıllı və hazırcavab Qafqaz qadınına həsr

olunmuş əsərdir. Müəllif Qafqazda yaşayan gürcüləri və
azərbaycanlıları,xüsusənonlarınqadınlarınıxüsusiincəlik-
ləvəsfedib.

“Bir nəfəs qədər” – 20 Yanvarın ildönümü 
münasibətilə göstəriləcək

AzərbaycanDövlət
AkademikMusiqi-
liTeatrındaqürur
mənbəyimizolan
şəhidlərə,qazilərəvə
Zəfərimizinsiması-
naçevrilənanalara
həsrolunan“Birnəfəs
qədər”tamaşasının
yanvarın20-dəkeçiri-
ləcəknövbətinüma-
yişi“QaraYanvar”
şəhidlərininxatirəsinə
ithafolunacaq.SamirQulamovun
pyesiəsasındahazırlanantama-
şayamüəllifözüquruluşverib.

FikrətƏmirovunmusiqilərindənisti-
fadəolunantamaşanınquruluşçudi-
rijoruvəmusiqi tərtibatçısıƏməkdar
incəsənət xadimi Fəxrəddin Atayev,
quruluşçurəssamıVüsalRəhim,qu-
ruluşçubaletmeysteriƏməkdarartist
LeylaAğayeva, konsertmeysteri Ka-
milHəsənov,rejissorassistentləriSe-
vinc Məmmədova və Əmrah Dada-

şovdur.Səhnəəsərininideyamüəllifi
və bədii rəhbəri Əməkdar incəsənət
xadimi Əliqismət Lalayevdir. Tama-
şada Prezident təqaüdçüsü, gənc
pianoçuKamilHəsənovunfortepiano
musiqisindəndəistifadəedilib.
RollarıNahidəOrucova,Gülnarə

Abdullayeva, Gülcahan Salamova,
Əmrah Dadaşov, İbrahim Əlizadə,
Nəzrinİsmayılzadə,MehribanZali-
yeva,SəmədzadəXasıyev,Hidayət
Əliyev,ƏliKərimovvəMuradƏliyev
oynayırlar.

Ötən il muzeylərə nə qədər ziyarətçi gəlib?
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Regionalmədəniyyətidarələrinin
əhatəetdiyimüəssisələrdə“Heydər
Əliyevİli”münasibətiləmüxtəlifsəp
kilitədbirlərkeçirilir.

ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)Za
qatalaRayonHeydərƏliyevMərkəzivərayon
MKSnintəşkilatçılığıilə“Azərbaycandövlətçi
liktarixindəmisilsizxidmətləriolandahişəxsiy
yət”adlıtədbirkeçirilib.MərkəzinvəMKSnin
əməkdaşlarınınUluöndərinhəyatvəfəaliyyəti
haqqındaməruzələridinlənilib.SondaHeydər
Əliyevəhəsrolunmuşfilmnümayişetdirilib.
S.Vurğun adına Qax Rayon Mədəniyyət

Mərkəzi “Heydər möcüzəsi, Heydər qüdrə
ti,Qaldırdıtaqətsizbirməmləkəti”adlıtədbir
təşkiledib.HeydərƏliyevMərkəzindəkeçiri
ləntədbirdədahiliderinhəyatyolundan,siya
sifəaliyyətindənsözaçılıb.MədəniyyətMər
kəzininhazırladığıkompozisiyatəqdimedilib.

***

KürdəmirRMİBeyləqanrayonMKSvəra
yonTarixDiyarşünaslıqMuzeyinintəşkilatçı
lığıilə“Azərbaycanıdünyayatanıdanböyük
insan”adlıkitabsərgisivəHeydərƏliyevin
Beyləqanasəfərlərinəhəsrolunmuşfotosər
gi təşkil olunub. Ümummilli liderin həyatın
dan,elmə,mədəniyyətə,həmçininkitabxana
sahəsinəxüsusiqayğısındansöhbətaçılıb.

MəktəblilərvərayonMədəniyyətMərkəzinin
əməkdaşları şeirlər söyləyib, mahnılar ifa
ediblər.Sondasərgiyəbaxışolub.
İmişli RayonMədəniyyətMərkəzində ke

çirilən tədbirdə müstəqil Azərbaycanın qu
ruculuğunda Ulu öndərin misilsiz xidmət
lərindən danışılıb. Tədbir iştirakçıları “Dahi
şəxsiyyət”sənədlifilminiizləyiblər.

***

SabirabadRMİSabirabadRayonHeydər
Əliyev Mərkəzinin əməkdaşlarının Sabira
bad Peşə liseyində müəllim və şagirdlərlə
görüşündə “Azərbaycan tarixinin ən parlaq
siması”adlıməruzədinlənilib.
ŞirvanşəhərMKSnin1və4saylıkitab

xanafilialınınəməkdaşları tərəfindənşəhər
1və11nömrəlitamortaməktəblərdə“Yolu
muzaişıqsaçanlider”və“HeydərƏliyevİli”
Azərbaycanınmüstəqilideyalarınıntəntənə
siilidir”adlıkitabsərgiləritəşkiledilib.
Şirvan şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkə

zinin təşkilatçılığı ilə şəhər 21 saylı tamorta
məktəbdə “UluöndərHeydərƏliyev irsimilli
sərvətimizdir”başlığıaltındatarixdərsikeçiri
lib.Uluöndərinzənginsiyasiirsihaqqındasöz
açılıb. Heydər Əliyevin dövlətçilik fəaliyyətin
dənbəhsedənsənədlifilmnümayişolunub.
Saatlıdakı Heydər Əliyev Mərkəzi və

Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi ra
yon nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə
“HeydərƏliyevvəAzərbaycanmədəniyyəti”
mövzusundatədbirkeçirilib.Qeydolunubki,
HeydərƏliyevmədəniyyətixalqınböyüksər
vətihesabedirdi.Bunagörədəmədənimə
nəvidəyərlərinqorunması,təbliğivəyenies
tetikmahiyyətdaşıyanəsərlərinyaradılması
üçünmümkünolanhərşeyiedirdi.

***

GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin1say
lıkitabxanafilialındaşəhər6saylıməktəbin
7cisinifşagirdləriiləbirlikdə“HeydərƏliyev
vəAzərbaycanOrdusu”başlığıaltında təd
birkeçirilib.Qeydedilibki,ölkəmizdənizami
ordu quruculuğunda Heydər Əliyevin müs
təsnaroluolub.BugünAzərbaycanOrdusu
dünyanınəngüclüordularısırasındadır.
GoranboyRayonMərkəziKitabxanası“Da

hi insan,böyükşəxsiyyət”başlıqlıkitabsər
gisitəşkiledib.ÜmummilliliderinAzərbaycan
xalqının taleyində, ölkənin beynəlxalq möv
qeyinindahadamöhkəmlənməsindəəvəzsiz
xidmətlərindən bəhs edən, onun rəhbərlıyi
dövründə respublikamızın həyatındakı yeni
likləriəksetdirənkitablarvədigərnəşrlərnü
mayişolunub.

***

Biləsuvar RMİ Neftçala Rayon Heydər
ƏliyevMərkəzininəməkdaşlarışəhər1say
lı tamortaməktəbdəmüəllim və şagirdlərlə
görüş keçiriblər. “Azərbaycan tarixindəHey
dərƏliyev imzası”mövzusunda söhbət açı
lıb.Sonra“Azərbaycanxalqınınxilaskaroğlu”
adlısənədlifilmnümayişetdirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Ölkəmizi dünyaya tanıdan lider

QaxşəhərindəXVI
əsrdənmövcudolan
maddimədəniyyət
abidəsi“İçəribazar”

qalaqapılarıvədivarları
Ortaəsrlərmemarlığınınni
şanələriniözündəyaşadır.

ŞəkiRMİQaxRayonTarixDi
yarşünaslıq Muzeyinin direktoru
MahirƏfəndibildiribki,Qaxqa
lasınıİlisusultanıAdıGörklübəy
XVIəsrdə tikdirib.BugünküQax
şəhəriməhztariximərkəzsayılan
həmin“İçəribazar”qalakomplek
sinindaxilindənböyüyərəkmüa
sirgörkəminialıb.Müdafiəməq
sədilə tikilən Qax qalasını XVIII
əsrdəNadirşahƏfşarınqardaşı
İbrahimxanCarBalakənəsəfəri
zamanıbərpaetdirib.1738ciildə
İbrahimxanCarüsyançılarıtərə
findənöldürüldükdənsonraQax
qalasınınrəisihərbçilərləbirlikdə
qalanıtərkedibvəqalaİlisuha
kimlərinin nəzarəti altına keçib.
Çar Rusiyası 1844cü ildə İlisu
sultanlığını işğal etdikdən sonra
stratejibaxımdanəlverişliolanvə
indikiQax şəhərininmərkəzində
yerləşənqala kompleksi rus əs
gərlərindənibarətqarnizonunda
yaqməntəqəsinəçevrilib.
Çaydaşından əhəng məhlu

lu ilə tikilmiş qalanın içərisində
yaşayış binaları, müxtəlif sənət
emalatxanaları,dükanlarvəba
zarolub.Bunagörədəyerliəhali
qalanınəhatəetdiyidaxiliərazi
niindidə“İçəribazar”adlandırır.
Qalanıngirişvəçıxışqapılarıöl
kəmizin memarlıq ənənələrinin
təbliğibaxımındanmühüməhə
miyyətkəsbedir.Qaladaaparıla
təmirzamanıaçıqsəmaaltında
300 yerlik yay səhnəsi, emalat
xanaguşələrivəs.yaradılıb.

Görkəmli bəstəkar, ictimai
xadim Müslüm Maqomayevin
(18851937)atasıustaMəhəm
mədin dəmirçi emalatxanası
1880ci illərdə burada yerləşib.
Müslüm1902ci ildəQoriMüəl
limlər Seminariyasında təhsil
alarkən atasının vəsiyyətinə
əsasən, dahi bəstəkar Üzeyir
Hacıbəyli ilə birgə burada olub,
atayurdunuziyarətedib.

Hazırda “İçəribazar” şəhər sa
kinlərinin, eləcədə rayonagələn
yerlivəxaricituristlərinənçoxüz
tutduqlarıistirahətməkanlarından
birinəçevrilib.Sakinlərin,uşaqvə
gənclərin,qonaqlarınasudəvaxt
larının mənalı və səmərəli keç
məsi üçün burada hər cür şərait
yaradılıb.Yazyayaylarındabura
dakı açıq səma altında səhnədə
konsertlər, diskotekalar, əyləncəli

proqramlartəşkilolunur.
1977ciildərejissorArifBaba

yev tərəfindən ekranlaşdırılan
“Arxadanvurulanzərbə”filminin
bəzi fraqmentləriməhzbu tarixi
məkandaçəkilib.
“İçəribazar” qala kompleksin

dən bu günümüzə salamat qal
mıştikililərhazırdayerliəhəmiy
yətli tarixmemarlıqabidəsi kimi
dövləttərəfindənqorunur.

Qərbi Azərbaycan mövzusu 
elmi tədqiqatlarda xüsusi yer tutacaq

QərbiAzərbaycanaqayıdışkonsepsiyasınınAzərbaycanel
mində,tarixelmindəmüstəsnayerivar.Bizdəbuistiqamətdə
özfəaliyyətimizidavametdirəcəyik.Buradaümumiləşdirilmiş
əsərinyazılmasından,regionuntarixinədairatlasınhazırlan
masından,regionuntarixinədairbütünmənbələrintoplan
masından,bizəqarşıtörədiləncinayətlərinbilavasitədünya
ictimaiyyətinəçatdırılmasındansöhbətgedir.

BufikirləriAMEAnınTarixİnstitutuQərbiAzərbaycanşöbəsinin
müdiritarixüzrəfəlsəfədoktoruCəbiBəhramovbildirib.
Alim qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin ötən il dekabrın

24dəQərbiAzərbaycan İcmasının nümayəndələri ilə görüşün
də regionun tarixinin bütövlükdə kompleks şəkildə tədqiqindən,
yazılmıştarixinbirneçədilətərcüməedilibdünyaictimaiyyətinə
çatdırılmasındansözaçıldı:“Buradaməqsədözdədəbabator
paqlarındanməhrumedilmişvətəndaşlarımızıntorpaqlarınaqay
tarılmasıproblemininhəlledilməsidir.Butorpaqlarahaqqımızvar.
Otorpaqlardaəcdadlarımızyaşayıblar”.
CəbiBəhramovbildiribki,AMEAnınRəyasətHeyətininqərarı

ilə üç institutdamüvafiq şöbələr, o cümlədənTarix İnstitutunda
QərbiAzərbaycanşöbəsiyaradılıb..Bizartıqfəaliyyətproqramı
mızınəsasistiqamətlərinimüəyyənetmişik.Prezidentinçağırış
larınacavabolaraqbuişlərgörüləcək.
AMEAnınNəsimiadınaDilçilikİnstitutundaToponimikaşöbə

siisəQərbiAzərbaycantoponimlərininvəişğaldanazadedilmiş
ərazilərinonomastikmənzərəsininbərpası,adlarınmüəyyənləş
dirilməsiməsələləriiləətrafıməşğulolacaq.
İnstitutdan bildirilib ki, zamanzamanAzərbaycan tarixinə aid

toponimlərermənilər tərəfindənkütləvişəkildədəyişdirilib,bəzi
lərinəisəyenierməniadlarıqoyulub.YeniyaradılanşöbəQərbi
Azərbaycandaermənilərtərəfindənadlarıdəyişdirilmiştoponim
lərinmilliləşməsiistiqamətindətədqiqatlaraparacaq.ŞöbəyəDil
çilikİnstitutununaparıcıelmiişçisifilologiyaüzrəfəlsəfədoktoru,
dosentElçinİsmayılovrəhbərlikedəcək.

Əbədiyyət yolçusu
Şəhid leytenant Arif Nuriyevin xatirəsi yad edilib

DağlardiyarıLerikinigidövladı,leytenantArifƏsgəroğluNuri
yev(19711994)BirinciQarabağmüharibəsindəVətənnaminə
canındankeçərəkşəhidlikzirvəsinəyüksəlib.Lerikşəhər1
saylıTexnikifənlərtəmayüllüliseyArifNuriyevinadınıdaşıyır.
Məktəbinqarşısındaheykəliucaldılıb.Buradahərilqəhrəma
nınşərəfinətədbirlərkeçirilir.

Bu il də şəhidin anım günü (8 yanvar) münasibətilə liseydə
geniş tərkibdə tədbir təşkil olundu.Tədbirə liseyin şagirdləri və
pedaqojiheyətiiləyanaşı,LerikRayonİcraHakimiyyətinin,Yeni
AzərbaycanPartiyasırayontəşkilatının,LerikrayonuüzrəTəhsil
sektorununnümayəndələridəqatılmışdı.
ÖncəliseydəşəhidleytenantArifNuriyevinxatirəsinəyaradılan

muzeyziyarətolunduvəonunşərəfihəyatyolu,döyüşlərdəgös
tərdiyiqəhrəmanlıqdansözaçıldı.
DahasonratədbiriştirakçılarışəhidinailəüzvləriiləbirlikdəArif

Nuriyevinməzarınıziyarətetdilər.Məzarınüzərinəgüldəstələri
düzüldü.
Şəhidlərölmürlər,ölümləriiləəbədilikqazanırlar.Vətənyolun

dadastanadönənşəhidleytenantArifNuriyevdəəbədiyyətyol
çusudur...

Zəfər Orucoğlu 
Lerik

Xocavənd rayonunda XIII-XV əsrlərə aid 
müsəlman qəbiristanlığı tapılıb 

XocavəndrayonununişğaldanazadedilmişƏrəkül(Xətai)kən
diərazisindəOrtaəsrlərəaidmüsəlmanqəbiristanlığıtapılıb.

AMEA Arxeologiya, Etnoq
rafiya və Antropologiya İnsti
tutundanbildiriblərki,bubarə
dəməlumat ərazidə fəaliyyət
göstərən“CaspianGeomatic”
MMCninəməkdaşlarıtərəfin
dən verilib. İnstitut rəhbərliyi
ningöstərişiiləXocavəndFü
zuliarxeolojiekspedisiyasının
əməkdaşı Vüsal Həsənov
aidiyyəti qurumların nüma
yəndələri ilə bərabər əraziyə
baxış keçirib. Qədim qəbirlər
Ərəkülkəndininşimalında,tə
pəliklərinüzərində,torpaqyo
lun kənarlarında aşkar edilib.
Vaxtilətorpaqyolunçəkilişiza

manıtəpəüzərindəolanməzarlıqərazisiikihissəyəbölünüb.Yolun
üzərinədüşənqəbirlərzamanındadağıdılıb.Yolunhərikikənarında,
qərbşərqistiqamətindəənazbeşqəbirkamerasınıdivarkəsiyindən
izləməkmümkündür.Suaxıntılarındanbaşverənsürüşmənəticə
sindəqəbirkameralarınınbirhissəsitam,digərləriqisməndağıdılıb.
Qəbiristanlığındövrünüvədəfnadətayinlərinimüəyyənetmək

məqsədilə divarda izlənən qəbirlərdən biri arxeoloq tərəfindən
açılıb.Məlumolub ki, yaşlı insanaaidolanqəbirdədəfn İslam
qaydalarına uyğun həyata keçirilib. Arxeoloqantropoloq Vüsal
Həsənov tərəfindənskeletlərin ilkinmüayinəsizamanı,məzarlı
ğınOrtaəsrlərə(XIIIXV)aidolduğumüəyyənedilib.
Qəbirlərinheçbirindəyerüstüəlamətlərmüşahidəedilmir.Bu

daonudeməyəəsasverirki,uzunzamanərzindətəpəliklərdən
gələnaxıntılaryenitorpaqqatıformalaşdırıb.Qəbirlərdəyerüstü
əlamətlərolduğundanonlaruzunillərdiqqətdənkənardaqalıb.
Tarixi məlumatlara əsasən, kənddə XIX əsrin 40ci illərində

CənubiAzərbaycanınQaradağmahalındakıSevakarkəndindən
köçüb gələn erməni ailələri məskunlaşmışdı. Kənddəki erməni
qəbiristanlığıdaXIXXXəsrlərəaiddir.Kəndinərazisindəqədim
müsəlman qəbiristanlığının aşkar edilməsi burada müsəlman
(azərbaycanlı)əhalininbuərazidəçoxçoxəvvəldənyaşadığını
birdahasübutayetirir.

Bölgələrdəki muzeylərə qısa ekskurs: Lerik
Uzunömürlülər Muzeyinin 1700 ziyarətçisi olub

Səfalıtəbiəti,tarixiabidələriilətanınanLerikuzunömürlülərdiyarı
kimidəməşhurdur.DünyadayeganəUzunömürlülərMuzeyinin
Lerikrayonundayerləşməsidəbununlaəlaqəlidir.

1991ci ildə fəaliyyətə baş
layan muzeyin yaradılmasının

əsas səbəbi rayonda uzunö
mürlü insanların çox olmasıdır.

İki salondan ibarət muzeydə
yaşı yüzdən yuxarı olan 500
dənçox leriklihaqqında2min
dənartıqeksponat,ocümlədən
maraqlıməlumatlar, fotoşəkillər
nümayişetdirilir.

Burada dünyanın ən uzunö
mürlüsakiniadınıqazanmışŞi
rəli Müslümov, Mahmud Eyva
zovvəMəcidAğayevəaidayrıca
stendləryaradılıb.
Lənkəran RMİnin tabeliyində

fəaliyyət göstərənUzunömürlülər
Muzeyindəyaşlıinsanlarınfotola
rı,şəxsiəşyaları,əlişləri,eləcədə
etnoqrafikmateriallarsaxlanılır.
Direktor Dilarə Fətullayeva

nınbildirdiyinəgörə,2022ciildə
muzeyin 1700dən çox ziyarət
çisi olub.Onların300dənçoxu
xarici turistlərdir. Ziyarətçilərə
uzunömürlüinsanlarınkimliksə
nədləri – pasportları göstərilib.
Qeydedəkki,168ilyaşamışle
rikli Şirəli Müslümov “Ginnesin
rekordlarkitabı”nadüşüb.

Orta əsr memarlığının nişanəsi – 
“İçəribazar” qala kompleksi

“Arxadan vurulan zərbə” filminin bəzi fraqmentləri burada lentə alınıb

Azad edilmiş ərazilərdə məktəblərin inşası davam edir

Azadedilmişərazilərdətədrisocaqla
rınınyaradılmasısahəsindədəişlər
davamedir.ElmvəTəhsilNazirliyindən
verilənməlumatagörə,keçənilTərtər

rayonununSuqovuşankəndməktəbiəsaslı
təmirolunub.

HazırdaŞuşa şəhərində1 nömrəli 960 şagird
yerlikməktəbtikilir.Ağdamşəhərindədə1nömrəli
960yerlikməktəbininşasıgedir.Hərikiməktəbin
builinsentyabrındatəhvilverilməsigözlənilir.

Laçında2nömrəlişəhərvəZabuxkəndmək
təbininəsaslıtəmirişlərinəbaşlanılıb.Onlarında
bu ilinsentyabrında təhvilverilməsinəzərdə tu
tulub.
FüzulidəPeşəməktəbinin,Kəlbəcərşəhərində

vəZəngilanda960yerlikməktəblərin,ŞuşaReal
Məktəbininlayihələndirməişləriaparılır.Bundan
əlavə, dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə
Cəbrayıl şəhərində 960 yerlik akademik Mehdi
Mehdizadə adına tam orta məktəbin inşası ilə
bağlıilkinvəsaitayrılıb.
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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 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...

İllərin xronikasından (3)
1971-ci il 29 okt yabr

Azər bay can KP MK-nın ple nu mun da ge niş mə ru zə ilə çı xış 
edən Hey dər Əli yev res pub li ka da mə də niy yə tin, in cə sə nə tin ay-
rı-ay rı sa hə lə rin də möv cud və ziy yət, əl də olu nan nailiy yət lər və 
nöq san lar dan ət rafl  ı söz açıb, aidiy yə ti döv lət qu rum la rı və ya ra dı-
cı təş ki lat la rın fəaliy yə ti nə mü na si bət bil di rib.

“İn cə sə nət in sa nın mə nə vi alə mi nin zən gin ləş mə sin də, şəx siy-
yə tin ahəng dar in ki şa fın da mü hüm va si tə dir. Azər bay can in cə sə-
nə ti nin ən yax şı əsər lə ri res pub li ka nın hü dud la rın dan uzaq lar da 
da bö yük şöh rət qa zan mış dır...

Res pub li ka nın bəs tə kar la rı bir si ra qiy mət li əsər lər ya rat mış, 
mu si qi ob raz la rın da tə cəs süm et dir miş lər. Sim fo nik mu si qi nin və 
ka me ra mu si qi si nin in ki şa fi n da mü vəff  ə qiy yət lə ri miz var dır. Azər-
bay can ba le ti ma raq lı əsər lər lə zən gin ləş miş dir. 

La kin mu si qi hə ya tı mız da ya ran mış və ziy yət ümu mən na ra hat-
lıq do ğu rur. Hər şey dən əv vəl, ona gö rə ki, çox dan bə ri ye ni, yax şı 
ope ra əsər lə ri ya ra dıl mır. Mah nı ya ra dı cı lı ğı da ge ri qa lır. Bəs tə-
kar la rı mı zın son il lər də ya rat dıq la rı bir çox mah nı lar da və tən daş lıq 
mo tiv lə ri, əsl coş qun luq yox dur.

Mə də niy yət Na zir li yi, Döv lət Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi-
tə si, Bəs tə kar lar İt ti fa qı mu si qi re per tuarı na da ha bö yük tə ləb kar-
lıq la ya naş ma lı, ba ya ğı lı ğa, zövq süz lü yə və xal tu ra ya qar sı ba rış-
maz mü ba ri zə apar ma lı dır lar... 

Azər bay can təs vi ri sə nə ti bö yük mü vəff  ə qiy yət lər qa zan mış dır. 
Ey ni za man da res pub li ka rəs sam la rı nın bə zi əsər lə rin də müasir-
lə ri mi zin da xi li alə mi də rin dən açıl mır... 

Ya şa yış mən tə qə lə rin də kü çə lə rin və mey dan la rın bə dii me mar-
lıq tər ti ba tı nı ver mək, Azər bay can tor pa ğın da çox olan ta ri xi abi-
də lə ri bər pa et mək iş lə ri güc lən di ril mə li dir...

...Sum qa yıt da, Min gə çe vir də, Ağ dam da ye ni döv lət teatr la rı 
açıl mış, Azər bay can Mah nı Teat rı ya ra dıl mış dır. Bu ya xın lar da 
açı lan Akt yor evi teatr ic ti maiy yə ti nə yax şı hə diy yə dir. Təəs süf ki, 
teatr la rın işin də nöq san nailiy yət dən çox dur. Hər şey dən əv vəl, 
on la rın re per tuarı bi zi qa ne edə bil məz.

M.Əziz bə yov adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rı-
nın, Sə məd Vur ğun adı na Döv lət Rus Dram Teat rı nın və bə zi baş-
qa teatr la rın re per tuar si ya sə tin də bə zən mə da xil mü la hi zə lə ri üs tün 
gə lir. Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın işin də cid di nöq san lar var dır, onun 
səh nə si nə yal nız obı va tel lə rin zöv qü nü ox şa ya bi lən, ədə bi-bə dii cə-
hət dən və öz mu si qi si cə hət dən zəif ope ret ta lar tez-tez yol ta pır...

Azər bay can ki no su bir çox il lər dən bə ri ge ri qa lır dı. Azər bay can 
KP MK 1970-ci ilin mar tın da ki nos tu di ya da iş lə rin və ziy yə ti ni mü za-
ki rə edə rək qə rar qə bul et miş dir... Müəy yən irə li lə yi şə bax ma ya raq, 
Azər bay can ki ne ma toq raf çı la rı nın işi gü nün tə ləb lə ri ilə ayaq laş mır. 
Bir sı ra ma raq lı fi lm lər ya ra dıl sa da, bə zi hal lar da fi l min bə dii sə viy-
yə si nin aşa ğı ol ma sı mü hüm bir möv zu nu göz dən sa lır...

Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya Ko mi tə si və Azər bay can Ki ne ma toq raf-
çı lar İt ti fa qı gənc kadr lar ha zır la maq işi ilə zəif məş ğul olur, ay-
rı-ay rı sse na ri lə ri və fi lm lə ri qiy mət lən dir mək də sub yek ti viz mə və 
prin sip siz li yə yol ve rir... 

...Gös tə ri lən nöq san lar xey li də rə cə də on dan irə li gəl miş dir ki, 
ya ra dı cı lıq it ti faq la rı nın ide ya-ya ra dı cı lıq, təş ki lat və tər bi yə işi 
zəif dir. Ya ra dı cı lıq it ti faq la rın da mə sə lə lər çox vaxt yol ve ril məz də-
rə cə də kəs kin mü za ki rə edi lir, bu mü za ki rə lər tən qid baz lıq və şəx-
si-qə rəz lik xa rak te ri alır. 

Ya zı çı lar, bəs tə kar lar, rəs sam lar, ki ne ma toq raf çı lar və ar xi tek-
tor lar it ti faq la rı nın rəh bər lə ri M.İb ra hi mov, Q.Qa ra yev, T.Məm mə-
dov, H.Se yid bəy li, M.Hü sey nov it ti faq lar da əsl ya ra dı cı lıq şə raiti 
tə min et mə li, ide ya-tər bi yə iş lə ri ni qüv vət lən dir mə li, ya zı çı la rın, 
rəs sam la rın, bəs tə kar la rın, ki ne ma toq raf çı la rın, ar xi tek tor la rın sə-
mə rə li fəaliy yə ti nə ma ne olan nə var sa ha mı sı na qar şı fəal, ba rış-
maz mü ba ri zə apar ma lı dır lar. Ya ra dı cı lıq təş ki lat la rı mız da dəs tə-
baz lıq, de di-qo du, çə kiş mə ki mi mən fi  hal lar ol ma ma lı dır.

...Res pub li ka Mə də niy yət Na zir li yi nin qar şı sın da bö yük və mə sul 
və zi fə lər du rur. Qeyd et mək la zım dır ki, bir çox il lər dən bə ri bu na zir-
lik res pub li ka nın mə də ni hə ya tı nın rəh bər mər kə zi ol maq eti ba ri lə öz 
və zi fə lə ri ni, əs lin də, ye ri nə ye tir mir di. Azər bay can KP Mər kə zi Ko mi-
tə si Mə də niy yət Na zir li yi nin rəh bər li yi ni möh kəm lət miş dir və gü man 
edir ki, is tər na zir li yin özü nün fəaliy yə tin də, is tər sə də onun bü tün 
təş ki lat və ida rə lə ri nin fəaliy yə tin də əsas lı dö nüş ya ra na caq dır...”.

***
Mə də niy yət sa hə sin də prob lem lər qeyd olun maq la bə ra bər, bu 

sa hə də uğur lar da döv lət tə rə fi n dən qiy mət lən di ri lir di.

1971-ci il 29 ap rel
Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin qə ra rı ilə Azər-

bay can in cə sə nə ti nin in ki şa fın da bö yük xid mət lə ri nə gö rə Aka-
de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so list lə ri Müs lüm Ma qo ma yev və 
Rü ba bə Mu ra do va Xalq ar tis ti, Aka de mik Dram Teat rı nın ar tis ti 
Hə sə na ğa Tu ra bov Əmək dar ar tist adı na la yiq gö rü lüb.

1971-ci il 21 okt yabr
SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin qə ra rı ilə so vet ədə biy ya tı nın 

in ki şa fın da bö yük хid mət lə ri nə və ana dan ol ma sı nın 60 il li yi ilə əla-
qə dar ola raq ya zı çı Mir zə İb ra hi mov “Okt yabr Or de ni” ilə təl tif edi lib.

1971-ci il 29 okt yabr
Mu si qi sa hə sin də хid mət lə ri nə gö rə və ana dan ol ma sı nın 50 il-

li yi ilə əla qə dar ola raq Xalq ar tis ti Ca han gir Ca han gi rov Azər bay-
can SSR Ali So ve ti nin Fəx ri fər ma ni ilə təl tif еdi lib.

1971-ci il 29 de kabr
Mu si qi sa hə sin də хid mət lə ri nə gö rə və 70 il li yi ilə əla qə dar ola raq 

Xalq ar tis ti İs fən di yar Ca van şi rov (Xan Şu şins ki) Azər bay can SSR 
Ali So ve ti nin Fəx ri fər ma ni ilə təl tif edi lib.

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

Döv lət baş çı sı nın mü va fiq 
sə rən ca mı na əsa sən, 
müasir müs tə qil Azər-
bay ca nın qu ru cu su, 

Ümum mil li li der Hey dər Əli-
ye vin 100 il li yi mü na si bə ti lə 
2023-cü il öl kə miz də “Hey-
dər Əli yev İli” elan edi lib. 
Əla mət dar il də öl kə miz də 
və xa ric də sil si lə təd bir lər 
təş kil olu na caq, da hi si ya-
sət çi nin öl kə miz və xal qı mız 
qar şı sın da ta ri xi xid mət lə ri 
bir da ha ya da sa lı na caq. Bu 
sı ra ya çox say lı kon sert proq-
ram la rı da da xil dir. 

Yan va rın 10-da Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də “Hey dər Əli-
yev İli”nə həsr olun muş ilk mu si-
qi ax şa mı – “Bu ra da və in di” ad lı 
kon sert ke çi ril di. 

Azər bay can Döv lət Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti 
(AD MİU) İnst ru men tal ifa çı lıq 

ka fed ra sı tə rə fi n dən təş kil olu-
nan kon sert də xa ri ci bəs tə kar la-
rın violin və piano üçün əsər lə ri 
təq dim edil di. 

Ka fed ra nın müəl lim lə ri Üze yir 
Mah mud bəy li (violin) və Ley la 
Əli ye va (piano), elə cə də qo naq 
ifa çı lar Fa ti mə Nə sir li (violin) və 

Əs mər Kə rim li (cel lo) uzaq il lə rin 
mu si qi əsər lə ri ni bö yük mə ha rət-
lə, sev gi ilə səs lən dir di lər. 

Kon sert dən əv vəl çı xış edən 
Üze yir Mah mud bəy li bu gün kü 
mu si qi ax şa mı na ötən ilin no-
yabr ayın dan ha zır laş dıq la rı nı 
de di. Bil dir di ki, kon sert üçün se-
çi lən re per tuar həm ifa çı lıq ba xı-
mın dan, həm də məz mun ca ağır 
və mə su liy yət li əsər lər dir.  

Piano çu Ley la Əli ye va Ulu ön-
də rin 100 il li yi nə həsr edil miş ilin 
ilk kon ser tin də çı xış et mə sin dən 
məm nun lu ğu nu di lə gə tir di. 

Kon sert proq ra mın da ifa olu-
nan P.Hin de mith, D.Şos ta ko viç 
və İ.Bram sın əsər lə ri al qış lar la 
qar şı lan dı. 

Lalə Azəri

“Heydər Əliyev İli”

İlin-gü nün bu və də sin də – 
teatr adam la rı nın “boş səh nə” 
de di yi yan var da Aka de mik 
Mu si qi li Teatr da ye ni ta ma şa-
nın məş qi ni iz lə mək tək li fi ni 
bö yük hə vəs lə qar şı la dım. 
Ya rı qa ran lıq za la keç di yim də 
məş qin qız ğın vax tı idi. Rus 
di lin də dur ma dan tə li mat lar 
ve rən, ara bir rep li ka sı nı unu-
dan akt yor la rın əvə zin də də 
da nı şıb on la rın tə rəf-mü qa bil-
lə ri nə də “ayaq” ve rən re jis sor 
heç fər qi mə də var ma dı. 
Mə nə elə bu la zım idi. Özü-
mə bir kö şə se çib baş la dım 
mü şa hi də yə.

Səh nə də ifa və səs tembr lə ri ilə 
yax şı ta nı dı ğım Fə rid Əli yev və 
Nər giz Kə ri mo va şə kil üz rə məşq 
edir lər. De yə sən, ta ma şa nın kul-
mi na si ya sı na gə lib çat mış dım. 
Dü zü, bu na çox se vin dim. “Gö-
rə sən, axı rı ne cə ola caq” de yib 
ki ta bı son dan oxu yan oxu cu ki mi.

Bu dur, duetə xor da qo şul du. 
Ba yaq dan zal da əy lə şən ba let 
və xor ar tist lə ri səh nə də yer lə ri-
ni al dı lar. Də yi şən səh nə nin ke-
çi din də tex ni ki iş çi lə rə, xü su sən 
də heç sö zə bax maq is tə mə yən 
işıq mü hən di si nə tə li mat lar ve-
rən re jis sor qı sa fa si lə elan et di. 
Hiss elə dim, o da, he yət də yo-
rul muş du. Bu qı sa für sə ti aya-
qüs tü söh bət lə öz xey ri mə çe vi-
rib re jis so ru bir az yor dum...

Əv vəl cə ta ma şa haq qın da. Bil-
di yi miz ki mi, 4 fev ral Xalq ar tis ti, 
gör kəm li bəs tə kar, nəğ mə lə ri ilə 
zöv qü mü zü ox şa yan Po lad Bül-
bü loğ lu nun ad gü nü dür. Ona və 
onun pə rəs tiş ka rı olan sə nət se-
vər lə rə fərq li ad gü nü sürp ri zi et-
mək is tə yən Aka de mik Mu si qi li 
Teatr da (rus böl mə sin də) bəs tə-
ka rın “Nəğ mə mə inan” mu si qi li 
ko me di ya sı (lib ret to və mah nı-
la rın mə ti ni Mi xail Şer ba çen ko, 
re dak tə si Ca vid İmam ver di ye və 
məx sus dur) səh nə ləş di ri lir. Səh nə 
işi nin qu ru luş çu re jis so ru Ca vid 
İmam ver di yev, qu ru luş çu di ri jo ru  
Fəx rəd din Ata yev, qu ru luş çu rəs-
sa mı Vü sal Rə hi mov, qu ru luş çu 
ba let meys te ri Ni gar Şah mu ra do-
va, xor meys te ri Va qif Məs ta nov, 
di ri jo ru Sə məd Sü ley man lı dır.

Səh nə əsə rin də rol la rı Fə rid 
Əli yev (Sər vər Sət ta rov), Nər giz 
Kə ri mo va (Tat ya na Vo lo şi na),  
Emil Hey də rov (Şah mar Kə ri-
mov), Meh ri ban Za lı ye va (Vi ka 
Pet ro viç), Rauf Ba ba yev (İqor 
Qu di mov), Bo ris Qraf kin (Bo ris 
Qraf kin) oy na yır lar. Ta ma şa da 
xor və ba let ar tist lə ri də iş ti rak 
edir lər.

4-5 fev ral ta rix lə rin də prem-
ye ra sı nə zər də tu tu lan ta ma şa 
ba rə də re jis sor ni yə məhz bu 
əsə ri seç mə si nə be lə ay dın-
lıq gə tir di: “Bu pye si teat rı mı-
zın ki tab xa na sın dan tap dım və 
ilk oxu nu şun dan va leh ol dum. 
Əf sus lar ol sun ki, bu əsər heç 
vaxt biz də qo yul ma yıb. Am ma 
Ba kı da oy na nıl ma sa da,  Ru-
si ya da bir ne çə teatr da səh nə-
ləş di ri lib. Hət ta ma raq lı ra dio 
ta ma şa sı da var. Ora da Po-
lad Bül bü loğ lu baş qəh rə ma nı 
özü oxu yur. Pyes 80-ci il lər də 
ya zı lıb və hə min döv rü əha tə 
edir. Onu bir az re dak tə edə rək 
müasir ləş di rib, gü nü mü zə gə-
tir dim.

Pyes də ha di sə lər bu gü nü-
müz də baş ve rir. Po lad müəl li-
min xe yir-duası nı al dıq dan son-
ra məşq lə rə baş la dıq. Ötən ilin 
ma yın dan da vam edən məşq lər 
ar tıq ta mam lan maq üz rə dir”.

Ta ma şa da ha di sə lər iki ya-
ra dı cı in san ara sın da mü na si-
bət lər dən bəhs edir. Re jis sor 
ta ma şa çı lar üçün ma raq lı qal-
sın de yə ha di sə lə ri aç ma sa da, 
əsas ide ya mə həb bət və fə da-
kar lıq dır.

Onu da de yim ki, bu ta ma şa-
da kı mah nı la rın bir qis mi in di 
də Po lad Bül bü loğ lu nun re per-
tuarın da dır. Əmin lik lə de mək 
olar ki, seyr çi lər ta ma şa da bir 
qə dər də nos tal gi ya ya da lıb, se-
vi lən nəğ mə lə rin mü şa yiətin də 
xoş an lar ya şa ya caq lar.

Rus di lin də ya zı lan əsə ri teat-
rın rus böl mə si üçün ər sə yə gə-
ti rən re jis sor be lə cə, re per tuara 
da ha bir mu si qi li ko me di ya nın 
da xil ol ma sın dan məm nun luq 
ifa də et di. 

Bu mə qam da, Mu si qi li Teat-
rın baş re jis so ru nu tap mış kən, 

üs tə lik bun dan əv vəl ki qu ru lu-
şu nun da (“Bəx ti yar” ta ma şa sı) 
mu si qi li ko me di ya ol du ğu nu nə-
zə rə ala raq, teat rın pro fi  li nə uy-
ğun bu janr da ye ni ta ma şa la rın 
nis bə tən az səh nə yə çıx ma sı nın 
sə bə bi ni də so ruş dum. Həm söh-
bə ti min də öz ar qu ment lə ri ol du: 

“Biz də yax şı re jis sor ko man da sı 
var və on lar fərq li janr lar da ma-
raq lı, möv zu pa lit ra sı zən gin ta-
ma şa lar qu rur lar. Mən isə da ha 
çox mu si qi li ko me di ya jan rı na 
ma raq lı yam. Çün ki mə nim üçün 
bu ra ürə yim də daim mu si qi li ko-
me di ya teat rı dır. 4 ya şım dan ba-
bam mə ni bu teat ra gə ti rib və o 
za man dan bu teat rın re per tuarı-
nı əz bər bi li rəm. Mu si qi li ko me-
di ya səp ki li ma raq lı ta ma şa la rı-
mız var. Re per tuarı mız ge niş dir 
və ye ni ta ma şa lar qo yul maq da-
dır. Ra zı yam ki, on la rın ara sın-
da siz de yən janr da ta ma şa lar 
az dır. Am ma klas sik əsər lər də, 
müasir lə ri də var. Ma raq lı sı bu-
dur ki, teatr bir səp ki də get mir. 
Am ma mu si qi li ko me di ya nı da 
unut mu ruq”.

Ca vid İmam ver di yev ye ni ta-
ma şa sı nın əsas ide ya sı na da to-

xun du: “Ta ma şa nın ana xət tin də 
in sa nın öz ide ya la rı na, sev gi və 
məq səd lə ri nə bağ lı lı ğı, sa diq li yi 
du rur. Bi zim baş qəh rə man lar nə 
et dik lə ri ni, bu dün ya ya nə üçün 
gəl dik lə ri ni an la yır lar. Öz məq-
səd və mə ram la rı uğ run da ça-
lı şır lar. Bir an sev gi, mə həb bət, 
ali hiss lər üçün fə da kar lıq et mə li 
olur lar. Nə ti cə də ye nə də sə nət 
və sev gi lə ri nin ar xa sın ca ge də 
bi lir lər. Dü şü nü rəm ki, sev gi si-
nə gö rə öz qə lə bə sin dən im ti na 
edən qəh rə man ta ma şa çı üçün 
ma raq lı ola caq. Be lə cə, biz sev-
gi də fə da kar lıq sa yə sin də sev gi-
nin qə lə bə si ni gö rə cə yik”.

Akt yor se çi mi nə də to xu nan 
re jis sor əsas par ti ya lar dan ikin ci 
də rə cə li rol la rın ifa çı la rı na qə dər 
hər bi ri nin boy la rı na bi çil miş ob-
raz la rın dan da nış dı. Bil dir di ki, 
ob raz lar az ol sa da, on lar yad da-
qa lan səs və ifa la rı ilə ta ma şa nın 
ru hu nu ifa də edə cək lər.

Re jis sor nəin ki bu teat rın, 
ümu mi lik də Azər bay can səh nə-
si nin ən qo ca man akt yo ru – 86 
yaş lı Bo ris Qraf ki nə də ta ma şa-
da xü su si yer ve rib. Hət ta onu 
ta ma şa çı yad da şın da məx su si 
sax la maq üçün əsər də ki ob ra zı-
na da onun öz adı nı ve rib. 

...Bu dur, or kestr çö kə yin də 
can lan ma baş la yır. Xo run üzv-
lə ri son par ti ya nı ifa et mək üçün 
səh nə nin sağ və sol yan la rın-
dan çı xıb mər kə zə top la şır lar. 
Ba yaq dan öz ara la rın da qız ğın 
mü za ki rə lər edən akt yor la rın da 
sə si kə si lir. Zal da kı işıq da ha 
da ölə zi yir. Re jis sor kö mək çi lə ri 
pye si və rəq lə yib səh nə ar xa sın-
da kı yer lə ri ni tu tur lar. Qa lır re jis-
so run baş qəh rə ma na tə li ma tı. 
Son ra sı nı on suz da bi lə cə yik...

Həmidə Nizamiqızı

“Muğam axşamları” layihəsi 
davam edir

Yan va rın 17-də Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə-
zin də (BMM) “Mu ğam ax şam la rı” la yi hə si-
nin növ bə ti kon ser ti ke çi ri lə cək.

Mu si qi ge cə sin də “Ba ya tı-kürd” və “Qa tar” 
mu ğam la rı nı VIII “Mu ğam” Te le vi zi ya Mü sa bi-
qə si nin qa lib lə ri Fuad Əziz za də, Ül kər Ab dul la-
ye va və Daş qın Kür çay lı təq dim edə cək lər.

BMM mil li mu si qi nin təb li ği nə həsr olun muş 
bir ne çə la yi hə hə ya ta ke çi rir ki, on lar dan bi-
ri də “Mu ğam ax şam la rı”dır. La yi hə nin rəh bə ri 
BMM-in di rek to ru Xalq ar tis ti Mu rad Hü sey nov-
dur. Mu ğam sə nə ti mi zin fəl sə fə si ni gə lə cək nə-
sil lə rə çat dır maq məq sə di lə real la şan la yi hə yə 
ta ma şa çı lar bö yük ma raq gös tə rir. “Mu ğam ax-
şam la rı” la yi hə si 2017-ci il dən da vam edir.

Bizi inandırmağa çalışırlar ki...
Akademik Musiqili Teatrda sürpriz tamaşa hazırlanır

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-

Mədəniyyətimizin
böyük hamisi“Heydər Əliyev İli”nin ilk konserti – 

“Burada və indi”

Milli Kitabxanada To� q Kazımovun
100 illiyi ilə bağlı sərgilər hazırlanıb

Yan va rın 14-də Azər bay ca nın ta nın mış 
teatr re jis so ru, Xalq ar tis ti To fiq Ka zı mo-
vun (1923-1980) ana dan ol ma sı nın 100 
il li yi ta mam olur. 

Bu mü na si bət lə yan va rın 12-də Mil li Ki-
tab xa na da ki tab sər gi si nin açı lı şı olub. 
Bir həf tə nü ma yiş olu na caq sər gi də To fi q 
Ka zı mov haq qın da ya zı lan ki tab lar, döv ri 
mət buat sə hi fə lə rin də dərc olu nan mə qa-
lə lər əks olu nub. 

To fi q Ka zı mov klas sik pyes lər əsa sın da 
ha zır la dı ğı ta ma şa lar da əsə rə gü nü mü-
zün real lı ğı ba xım dan ya na şa raq, ta ri xi 
bir dövr də cə rə yan edən ha di sə lə rin ma-
ya sın da kı müasir li yi üzə çı xa ra, ta ma şa nı 
çağ daş döv rün mən zə rə si müs tə vi sin də 
yo za, ümum bə şə ri prob lem lə rin bə dii həl-
li nə nail ola bi lir di. “Ölü lər”, “Pə ri ca du”, 
“Müs yö Jor dan və dər viş Məs tə li şah” ta-
ma şa la rı re jis so run klas sik mil li dra ma tur-
gi ya ya müasir mü na si bə ti nin tə za hü rü ki-
mi qiy mət lən di ri lir. 

Gör kəm li re jis sor 1965-ci il də “An to ni və 

Kleopat ra” (V.Şeks pir), 1979-cu il də “Şə-
hə rin yay gün lə ri” (Anar) ta ma şa la rı na gö-
rə res pub li ka Döv lət mü ka fat la rı ilə təl tif 
olu nub. 1961-ci il də “Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi”, 1974-cü il də “Xalq ar tis ti” fəx ri ad-
la rı na la yiq gö rü lüb. 

Yu bi ley lə bağ lı, həm çi nin Mil li Ki tab xa na-
nın əmək daş la rı tə rə fi n dən “To fi q Ka zı mov 
– 100” ad lı vir tual sər gi də ha zır la na raq on-
layn re jim də is ti fa də çi lə rə təq dim olu nub. 
Virtual sər gi ki tab xa na nın say tın da (www.
anl.az) yer ləş di ri lib.
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Da hi Fü zu li nin tə bi rin cə de sək, “Nəz min xar 
ol du ğu”, kim sə kim sə nin ki ta bı nı hə vəs lə 
oxu ma dı ğı, gənc li yin bö yük bir qis mi nin 
mü ta liəyə eti na sız, so sial şə bə kə lə rə 

alu də ol du ğu bu dövr də re jis sor sə nə-
tin dən, bu sə nə tin XX əsr də ki 
par laq si ma la rın dan olan 
To fiq Sə məd Mən sur oğ lu 
Ka zı mov dan bəhs et mək is tə-
yi rəm. O To fiq Ka zı mov dan ki, 
bir za man lar teatr sə nə ti nin 
ön cül lə ri olan G.Tovs to no qov, 
A.Ef ros, Y.Lyu bi mov, Y.Qro tovs-
ki, Y.Mil ti nis, G.Lor ki pa nid ze, 
K.İrd, C.St rel ler ki mi ne çə-
ne çə gör kəm li re jis sor la rın 
teatr sə nə tin də üz tut duq la rı 
is ti qa mət də irə li lə yir di. O To fiq 
Ka zı mov dan ki, kö nül dən 
kö nü lə yol lar gö rü nür de yib 
Möh sün Ər toğ ru lun sə si nə 
səs ve rir di.

1964-cü il dən Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Dram Teat-
rı nın baş re jis so ru və zi fə si nə 
tə yin edi lən dən eti ba rən in zi-
bat çı lıq işi ilə də məş ğul ol maq 
onun öh də si nə düş dü. Yə ni 
teat rın re per tuar si ya sə ti nə qo-
yu lan in zi ba ti tə ləb lə rə gö rə, 
klas sik və rus dra ma tur gi ya sı, 
“qar daş xalq lar” dra ma tur gi ya-
sı, elə cə də dün ya və Av ro pa 
ədə biy ya tın dan nü mu nə lə rin 
re per tuar da yer tut ma sı şər ti, 
teat rın müəy yən çər çi və da-
xi lin də fəaliy yət gös tər mə yə 
məh kum edil mə si da ha zə rər li 
idi. Hə min dövr də, qə ri bə ol sa 
da, be lə bir fak tı da qeyd et mə li 
olu ruq ki, To fi q Ka zı mo vun baş 
re jis sor ol du ğu teatr cü zi fərq-
lər lə ye nə Adil İs gən də ro vun 
teat rı idi. Çün ki teatr dü şün cə si, 
hət ta ta ma şa çı audi to ri ya sı nın 
es te tik qav ra yış ru hu əv vəl ki 
ki mi qa lır dı. Bun la rı də yiş mək, 
özü də ağ rı sız ola raq ye ni lik 
məc ra sı na sal maq ye ni baş re-
jis sor üçün mü rək kəb bir və zi fə 
idi.

T.Ka zı mo vun Azər bay ca nın 
əsas səh nə si sa yı lan Aka de mik 
Dram Teat rı na rəh bər lik et mə-
si, əs lin də, onun öl kə nin teatr 
fəaliy yə ti nə rəh bər li yi an la mı-
na gə lir di. Rəh bər li yi döv rün də 
bir sı ra müəl lifl  ər ki mi, H.Ca vid 
də, C.Cab bar lı da teat rın ca ri 
re per tuarın da get dik cə da ha az 
gö rün mə yə baş la dı. Bu fak tın 
özü, do la yı sı ilə A.İs gən də rov 
döv rü nün bit di yi, hə min teatr 
es te ti ka sı nın de mon taj edil mə-
si işi nin baş lan ma sı ki mi qə bul 
edi lə bi lər. Çün ki vax ti lə teat rın 
re per tuarın da müəy yən müəl lif-
lə rin yer tut ma sı, əs lin də, teat-
rın bə dii is ti qa mə ti nə, həll et di yi 
es te tik mə sə lə lə rin də rə cə si nə 
işa rə idi. Baş qa söz lə de sək, 
dra ma tur gi ya də yi şir sə, teatr 
qar şı sın da du ran es te tik və zi-
fə lər də də yi şik li yə mə ruz qa lır. 
Və bu bir yer də qal mır, teatr pro-
se si nin bü tün və si lə lə rin də özü-
nü bü ru zə ve rir. Yə ni əgər ye ni 
es te tik və zi fə lər ya xud “döv rün 
tə ləb lə ri nə ca vab ver mir” adı ilə 
re per tuar əsas lı də yiş di ril sə, tə-
bii ola raq, hə min re per tuarın da-
şı yı cı la rı olan akt yor he yə ti də, 
o cüm lə dən oyun üs lu bu, ifa çı-
lıq prin sip lə ri də də yi şil mə li olur. 
Bu isə ar tıq tex ni ki mə sə lə de yil, 
mil li teat rın son ra kı ya ra dı cı lıq 
ahən gi nə əsas lı tə sir gös tə rən 
ya ra dı cı lıq prob le mi dir. Odur ki, 
hə min döv rü xa rak te ri zə edən 
pro fes sor A.Ta lıb za də nin tə bi-
rin cə de sək, bu, teat rın ba rok ko-
su nun bit di yi de mək idi və ar tıq 
mil li səh nə sə nə tin də sərt realiz-
min gə li şi qa çıl maz dı. 

Bu dövr də Azər bay can teatr 
sə nə ti nin in ki şaf is ti qa mə ti öz 
əsas axa rın dan çıx mış, öz gə 
bir məc ra ya üz tut muş du və hə-
min pro ses də T.Ka zı mov mü-
hüm rol oy na yır dı. Odur ki, teat-
rın nə zər dən ke çir di yi miz döv rü 
hə min o “öz gə ləş mək” pro se si 
kon teks tin dən kə nar da qə bul 
edil mə di yi ki mi, T.Ka zı mo vun 
ya ra dı cı lı ğı da, tə biidir ki, qu ru 
yer də real laş mır dı. Sa də cə ola-
raq, bə zi ta ma şa lar da teatr mə-
də niy yə ti mi zin kök lə ri nə ya xın-
lıq işar tı sı gö rü nür, bə zi lə rin də 
isə uzaq laş ma özü nü da ha çox 
gös tə rir di.

Ötən əs rin 60-cı il lə rin də kon-
sep tual re jis sor sə nət kar lı ğı ilə 
ta nı nan T.Ka zı mov ya ra dı cı lı-
ğı nın ye ni mər hə lə si nə doğ ru 
ad dım la dı. Əgər “Sən hə mi şə 
mə nim lə sən” ta ma şa sı ilə ro-
man tik-tən qi di poeti ka nın ifa-
də ciz gi lə ri ni təq dim et miş di sə, 
“Pə ri ca du” hə min poeti ka da re-
jis sor-müəl lif id diası nı açıq-aş-
kar bə yan et miş ol du.

Pyes se çi min də və onun 
səh nə tə cəs süm pro se sin də 
T.Ka zı mo vun xü su si “ya naş ma 
me to du” va si tə si lə gə lə cək ta-
ma şa nın es te tik mün də ri cə sin-
də öz ək si ni ta pan bə dii kon sep-
si ya ay rı- ay rı ob raz la rın səh nə 
yo zu mun da uğur lu reali zə edi lir-
di. Onun bə dii ta pın tı la rı sa də və 
müd rik teatr va si tə lə ri ilə öz ifa-
də si ni ta pır, re jis sor re mar ka la rı 
ta ma şa nın ali məq sə di ni da ha 
“oxu naq lı”, ide ya-bə dii kon sep-
si ya sı nı da ha ifa də li edə bi lir di.

Ru si ya teatr alə min də “qaş-
qa baq lı da hi” ad lan dı rı lan və 
müt ləq mə na da çox say lı sə nət 
sir lə ri ni öy rən di yi A.Po po vun tə-
lə bə si olan T.Ka zı mov san ki Me-
yer hol dun tə si ri al tın da idi.

Əmə lin st ruk tur laş ma sı nın 
mon taj üs lu bu T.Ka zı mo vun 
re jis su ra sı nın ma hiy yə ti ni təş-
kil edir di. Be lə ki, o, konk ret 
ədə bi qa nun la ra riayət lə ya zıl-
mış pye si gö tü rüb, səh nə tə-
cəs sü mü pro se sin də, ta ma şa-
nın kom po zi si ya iş lə mə sin də 
fərq li dra ma tur ji prin sip lər dən 
is ti fa də edir di. Bir za man lar 
V.S.Me yer hol dun is ti fa də et di yi 
və mon taj ad lan dır dı ğı üs lu bun 
prin sip lə ri ni T.Ka zı mov uğur la 
tət biq edir di. Bu, onun re jis su-
ra sı nın tər kib xü su siy yə ti idi. O, 
hər də fə “tək lif edil miş şə rait” 
uy dur maq la akt yor oyu nu nun 

mən ti qi nə bə dii zə min ya ra dır, 
dra ma tur ji ha di sə ni mə na lan-
dı rır dı.  Hər han sı konk ret ha-
di sə dən tö rə yən “tək lif edil miş 
şə rait” akt yor oyu nu nun əməl 
xət ti ni, məz mun qa tı nı şərt lən-
di rir di. Bu, T.Ka zı mo vun re jis-
sor luq is te da dın dan qay naq la-
nır dı və o, səh nə sehr ba zı ki mi 
hər də fə öz ye ni seh ri ni ya rat-
maq şa kə ri nə sa diq idi.

Öz re jis sor tə xəy yü lü nün 
səh nə mö cü zə si ya rat maq qüd-
rə ti nə əsas lan sa da, ta ma şa 
ha zır lı ğı pro se sin də T.Ka zı mov 
akt yor ifa sı na, onun us ta lıq mə-
ha rə ti nə gü və nir di. Mə sə lən, 
“An to ni və Kleopat ra” ta ma şa-
sın da ek zo ti ka dan im ti na edib, 
nə pi ra mi da la ra, nə də sfi nks lə-
rə eh ti yac gör mür dü. Yə ni qə-
dim Mi sir də ki hə yat ahən gi ni, 
akt yor oyu nu nun tem po rit min-
də, plas tik ifa tər zin də təq dim 
edir di.

T.Ka zı mov akt yor la rın səh nə 
ya ra dı cı lı ğı işin də üç xət li oyu-
na, yə ni is tək-məq səd-əməl 
prin si pi nə xü su si önəm ve rir di. 
K.S.Sta nis lavs ki nin əməl təh li li 
me to du na is ti nad et sə də, səh-
nə imp ro vi zə lə ri ni fər di akt yor 
oyu nu nun mü hüm şər ti he sab 
edir di. Əmə lin tə ri fi  nə uy ğun 
ola raq, T.Ka zı mov zən cir va rı 
əməl xət ti ni “da nı şan” mi zan lar-
la, teat ral şt rix lər lə ifa də edir di. 
Bu, onun vi zual səh nə di li idi. 
T.Ka zı mo vun qə ti qə naəti nə 
gö rə, pyes də ki ha di sə ol duq ca 
mü hüm dür, çün ki məhz ha di-
sə gə lə cək konfl  ik tin tə rəfl  ə ri ni 
müəy yən edir. Odur ki, onun 
ta ma şa la rın da ha di sə yə mü na-
si bət za ma nı əv vəl cə an la şıl-
maz lıq ya ra nır, on dan zid diy yət 
tö rə yib konfl  ik tə çev ri lir və oyu-
nun son ra kı ge di şi nə həl le di ci 
tə si ri ni gös tə rir di.

Tə sa dü fi  de yil ki, ger çək alə-
mə mü na si bə ti ilə fərq lə nən 
T.Ka zı mov döv rün ic ti mai-mə-
nə vi pro ses lə ri nin axa rın da 
teatr sə nə ti nin ye ri ni və əhə-
miy yə ti ni sə nət kar fəh mi ilə 
qav ra ya bi lir, teatr da xi li is la hat-
la rı, ye ni ləş mə cəhd lə ri ni əsa-
sən re per tuar si ya sə ti nin dü rüst 
apa rıl ma sın da, ya ra dı cı he yə tin 
is te dad lı, ca van qüv və lər he sa-
bı na komp lekt ləş di ril mə sin də, 
bü töv lük də dün ya teatr mə də-
niy yə ti nin mü tə rəq qi me yil lə rin-
dən bəh rə lən mək də gö rür dü. 
Bö yük dra ma tur gi ya nın ədə-
bi-bə dii də rin lik lə rin də tap dı ğı 
əsas es te tik də yər lə ri səh nə tə-
cəs süm lə rin də ax ta ran T.Ka zı-
mov qə dim və əbə di möv zu la rı 
iş lə mək də da vam edir di. Və bu-
ra da C.Məm məd qu lu za də nin 
“Ölü lər”, elə cə də Ə.Haq ver di ye-
vin “Pǝ ri ca du” pyes lə ri əsa sın-
da ha zır la nan ta ma şa lar tək cə 
re jis so ru ya ra dı cı lıq ka mil li yi nə 
apa ran səh nə iş lə ri ki mi de yil, 
ey ni za man da ət ra fın da bö yük 
mü ba hi sə lər sə bə bi ki mi yad da 
qa lır dı. T.Ka zı mo vun qu ru lu şun-
da təq dim edi lən “Ölü lər” özü nün 
ide ya-bə dii bü töv lü yü, açıq-aş-
kar gö rü nən re jis sor ta pın tı la rı, 
ic ti mai-fəl sə fi  ma hiy yə ti, elə cə 
də üs lub pa ra metr lə ri ilə prak tik 
teat rın, mil li re jis sor sə nə ti nin in-
ki şaf fak tı na sü but idi.

“Ölü lər”in sa ti rik ça lar lar la 
zən gin səh nə realiz mi, ilk ba-
xış da bir-bi ri nə zidd es te tik 
key fi y yət lə rin mü rək kəb sin te zi, 
həm çi nin in di yə dək az tə sa düf 
edi lən funk sional səh nəq ra fi  ya 
həl li, ro man tik-tən qi di poeti ka-
nın əl ve riş li ya ra dı cı lıq im kan-
la rı sa yə sin də müm kün olur du. 
Bu za man qu ru luş çu re jis so ru 
səh nə tə cəs sü mü nün kon sep-
tual ma hiy yə ti, ide ya-es te tik 
həl li da ha çox məş ğul edir di. 
Klas sik re per tuar da bə dii səh-
nə ax ta rış la rı apa ran və bu za-
man is tər re jis sor sə nə tin də, is-
tər sə də akt yor ya ra dı cı lı ğın da 
az qa la bə dii ənə nə yə çev ri lən 
mə lum hü dud la rı aş ma ğa cəhd 
edən T.Ka zı mo vun sə nət kar 
qüd rə ti Şeks pir dra ma tur gi ya sı 
nü mu nə lə rin də da ha ba riz tə-
za hür edir di.

Onun mil li teatr mə də niy yə-
tin də is la hat çı ki mi ta nı nan şəx-
siy yə ti mə mur və tən qid mü qa-
vi mə ti ni qır dıq ca, Azər bay can 
səh nə si və ta ma şa çı sı eh ti yac 
duy du ğu Ye ni ilə tə min olun du. 
Və bu ra da mə sə lə tək cə “An to-
ni və Kleopat ra”, ya xud “Fır tı na” 
pyes lə ri nin mil li səh nə miz də ilk 
qu ru lu şun da de yil di. Hal bu ki bu 
fak tın özü mə də niy yət ha di sə si 
sa yı la bi lər di.

Şeks pir ta ma şa la rı nın ma hir 
müəl li fi  ki mi T.Ka zı mov ədə bi 
mət nin xır da lıq la rı nı be lə teat rın 
ifa də va si tə lə rin də nə zə rə alır, 
əsas qüv və ni hər ob ra zın əməl 
xət ti ni bə dii mən ti qə da yaq la-
nan oyun va hid lə ri nin dü rüst 
müəy yən edil mə si nə yö nəl dir-
di. Şeks pi rin ide ya fəl sə fi  mün-
də ri cə li əsər lə ri nin, o cüm lə dən 
“An to ni və Kleopat ra”nın, “Fır tı-
na”nın ro man tik ov qa tı T.Ka zı-
mo vun ta ma şa la rın da da ha çox 
realist bo ya lar da tə za hür edir. 

Və bu za man çox la rı na is la hat-
çı gö rü nən T.Ka zı mov mil li teatr 
ənə nə lə ri nin ən sə da qət li da-
vam çı sı tə si ri ba ğış la yır dı.

Ya ra dı cı lıq im kan la rı nı, es te-
tik qa yə si ni və teat rın ya ra dı cı-
lıq pers pek tiv lə ri ni əsas gö tü rən 
T.Ka zı mov “Pə ri ca du” ta ma şa-
sı üzə rin də iş za ma nı, sa də cə 

klas sik əsə rin qu ru luş prin-
sip lə ri ni de yil, müəy yən 
mə na da re jis sor poeti-
ka sı nın ye ni im kan la rı nı 
dü şü nür və bu za man 

ye ni səh nə re dak si ya sı şək lin-
də üzə çı xan “Pə ri ca du” onun 
müəl lifl  ik ide ya sı nın məh su lu ki-
mi tə cəs süm ta pır dı. Onun şərh-
çi yox, məhz sə nət kar re jis sor 
ki mi gö rün mək is tə yi nin la büd 

nə ti cə si ki mi tə cəs süm ta pan 
“Pə ri ca du” ta ma şa sı, tən qi din 
xo fun dan mı, ya nə dən sə, hə min 
il lər də ye ga nə səh nə re dak si ya sı 
ola raq qal sa da, re jis so run fər di 
ya ra dı cı lıq yo lu nun son ra kı mər-
hə lə si üçün fay da sız ol ma dı.

Hə min dövr də Azər bay can 
mil li re jis sor sə nə tin də üs lub 
də yiş mə lə ri baş ve rir və re per-
tuar si ya sə tin də əsas lı key fi y yət 
fərq lə ri açıq mü şa hi də edi lir di. 
Doğ ru dur, mil li re jis sor sə nə tin-
də özü nə yer et miş və ar tıq ki fa-
yət qə dər bər ki miş me tod lar öz 

işin də idi. Bu nun la be lə, az-çox 
ye ni lik duy ğu su olan sə nət kar lar 
in dən be lə öz səh nə iş lə ri nə ye-
ni göz lə bax ma lı ol muş du lar. Və 
bu za man ta ma mi lə tə bii ola raq, 
res pub li ka nın müx tə lif böl gə lə-
rin də ol du ğu ki mi, Ba kı teatr la rı-
nın ço xun da da ar tıq “ki çik To fi q 
Ka zı mov lar” gö rün mə yə baş la-
yır dı. Bu ra da nə yin, təq li din, ya-
xud alu də çi li yin üs tün ol du ğu nu 
söy lə mək çə tin ol du ğu ki mi, bu 
yo lun hə min re jis sor la rı ka mil li-
yə apa ra bi lə cə yi ni id dia et mək 
də çə tin bir iş idi. Am ma tək zib 
edil məz hə qi qət on dan iba rət dir 
ki, teat ral ta ma şa çı da xe yir xah 
tə bəs süm oya dan hər han sı za-
hi ri ye ni ləş mə fak tı bö yük mə-
na da in ki şaf dan söh bət aç ma ğa 
im kan ver mə sə də, müəy yən 
mə na da ye ni bə dii zöv qün, bə dii 
ya naş ma nın for ma laş dı ğı nı söy-
lə mə yə əsas ve rir di. Baş qa cür 

de sək, Azər bay can teat rı nın hə-
min döv rü, re jis sor lu ğun müs tə qil 
sə nət nö vü ki mi kon sep tual laş-
ma sı fak tı ola raq əla mət dar idi və 
bu ra da is tis na sız ola raq baş lı ca 
möv qe T.Ka zı mo va məx sus idi.

Onun mil li teat rın si ma sı nı 
də yiş mək cəhd lə ri ye ni dra ma-
tur gi ya, ifa də va si tə lə ri, ifa çı lıq 
mə ziy yə ti ax ta rış la rın dan baş qa 
ye ni nə sil dən olan akt yor kadr-
la rı nın se çil mə si ilə də ma raq lı 
idi və söz yox ki, bu fəaliy yə tin 
mü tə rəq qi cə hət lə ri az de yil di. 
Hə min dövr də səh nə yə gə lən-
lər son ra lar mil li dram teat rın da 
ifa çı lıq sə nə ti ni zən gin ləş dir mə-
yə qa dir sə nət kar lar idi və T.Ka-
zı mo vun hə min se çim də haq lı 
ol du ğu nu za man özü sü but et di.

Azər bay can mil li re jis sor sə nə-
ti nin poeti ka sı nın hə min dövr də ki 
mən zə rə sin də diq qə ti çə kən və 
bir küll ha lın da mil li teatr mə də-
niy yə ti mi zin zən gin ləş mə si nə 
xid mət edən ne çə-ne çə uğur lu 
ta ma şa nın nü mu nə sin də bə zi 
mə də ni-es te tik ha di sə lər üzə çı-
xır dı. Be lə ha di sə lə rin içə ri sin də 
mil li teat rın tə cəs süm pro se sin-
də fəal iş ti rak edən tər ti bat işi nin 
tə ka mü lü mə sə lə si idi. Yə ni, bir 
za man lar səh nə mə ka nı nı tər tib 
et mək, müəy yən mə na da bə-
zə mək funk si ya sı nı ye ri nə ye ti-

rən teatr rəs sa mı da ha son ra lar 
özü nün fəaliy yə tin də da ha bö yük 
miq yas tə ləb edir di. Çün ki teat-
rın ideolo ji, ic ti mai-es te tik fəaliy-
yət funk si ya sı nı də yiş mə yə cəhd 
edən re jis su ra öz müt tə fi  qi ni, ilk 
növ bə də, akt yor sə nə tin də və 
səh nəq ra fi  ya da ax ta rır dı.

Funk sional səh nəq ra fi  ya mil li 
teat rı mız da öz ya ra dı cı lıq miq-
ya sı nı ge niş lən dir dik cə tək cə 
səh nə tex ni ka sı nın de yil, bü töv-
lük də teatr sə nə ti nin ide ya-bə-
dii ifa də im kan la rı nın tək mil ləş-
mə si ni la büd ləş dir di. Be lə lik lə, 
T.Ka zı mo vun şəx sin də mil li re-
jis su ra nın poeti ka sı ma hiy yət cə 
ye ni es te ti ka ya məhz səh nəq ra-
fi  ya nın aç dı ğı yol ilə ad dım la dı.

Ötən onil lik lər ər zin də teatr 
sə nə ti nin ya ra dı cı lıq sta tu su, 
fəaliy yət sər bəst li yi diq qə ti çə-
kən də rə cə də də yiş sə də, dil-üs-
lub, janr, konfl  ikt ka te qo ri ya la rı, 

dra ma tur ji ma te rial, ob raz, səh-
nə şər ti li yi, mi zan ifa də li yi, işa rə 
de tal la rı, fi k rin se man ti ka sı, ali 
məq sə də yö nə lən ha di sə lər xət-
ti nin bə dii yo zum da ye ri, akt yor 
fər diy yə ti və s. mil li re jis su ra nın 
prob lem lə ri ola raq qa lır dı. Bu, 
mil li teat rın ya ra dı cı lıq prob lem-
lə ri ol maq la, onu di gər xalq la rın 
səh nə mə də niy yə ti ma gist ra lı na 
çı xar ma ğa cəhd edən, D.Did-
ro nun tə bi rin cə de sək, “Al la-
ha ina nan, am ma ateist lər lə dil 
tap maq” məc bu riy yə tin də qa lan 
T.Ka zı mo vun da prob le mi idi. O 
öz teat rı nı ya rat maq ar zu su nu 
in zi ba ti im kan sız lı ğa gö rə real-
laş dır ma ğın müm kün süz lü yü nü 
bil di yi üçün ça lış dı ğı teat rin trup-
pa sı içə ri sin də “öz trup pa sı nı” 
for ma laş dır maq da is rar lı idi və 
əs lin də, bu na nail ol muş du da. 
Bu trup pa da H.Tu ra bov, A.Pə na-
ho va, H.Xa nı za də, Ş.Məm mə do-
va, H.Qur ba nov, S.İb ra hi mo va, 
F.Po la dov, Y.Nu ri, İ.Na miq Ka-
mal, R.Əzi mov, R.Mə lik, Z.Ağa ki-

şi ye va, Ş.Yu su po va ki mi ca van 
nə sil dən akt yor lar var idi. 

Onun haqq dün ya sı na qo-
vuş ma sın dan 40 il dən ar tıq 
vaxt ke çir. 40 rə qə mi nin sir li, 
mis tik, qa pa lı mə na sı na var-
ma dan ötən il lə ri dü şün dük cə 
on dan da ha nə lə ri eşi dib, nə lə ri 
öy rə nə bi lə cə yi min acı təəs sü-
fü nü ya şa yı ram. Bu dün ya da 
ya şa dı ğı 57 ilin 30 ili ni To fi q Ka-
zı mov saat ba saat, gün bə gün 
mil li teat ra sərf elə di. O, ötən 
əsr dən bu əs rə dü şən sə nət işı-
ğı ilə ne çə-ne çə is te dad lı gən-
cin sə nət yo lu nu nur lan dır dı. 

Teatr da ça lış dı ğı il lər ər zin-
də o,

1. Əya lət tə fək kü rün dən 
qay naq la nan ifa üs lu bu nu alt-

üst et di.
2. Prin sip cə ye ni teatr fəl sə fə-

si nin tət bi qi kon tur la rı nı cız dı.
3. Səh nə də li rik-psi xo lo ji üs lu-

bun nü mu nə lə ri ni ya rat dı.
4. Azər bay can teat rın da re jis-

sor dra ma tur gi ya sı nın əsa sı nı 
qoy du.

5. Döv rün teatr pro se sin də 
re jis sor şəx siy yə ti nin möv qe yi-
ni, onun ya ra dı cı lıq azad lı ğı nın 
va cib li yi ni konk ret ola raq bə yan 
et di. 

6. Gənc re jis sor nəs li ni ye ni 
es te tik ba xış la ra açı lan yo la yö-
nəlt di. 

7. Azər bay can mil li teat rı nı o 
za man kı So vet İt ti fa qı nın teat ri 
pro se sin də ön sı ra la ra çı xar ma-
ğa nail ol du.

Da ha nə lər, nə lər edə cək di, 
am ma o dəh şət li ha di sə hər şe-
yin – ar zu la rın, niy yət lə rin üs tün-
dən fə lə yin qə lə mi ilə ko bud xətt 
çək di... Onun sə nət rü ba bı sus-
du, ye ni teatr haq qın da dü şün-
cə lə ri tar-mar ol du. San ki il lər lə 
düz dü yü mir va ri lə rin sa pı qı rıl dı 
və on lar pə rən-pə rən sə pə lən di. 
To fi q Ka zı mov la ça lı şan akt yor 
he yə ti uzun il lər dən son ra be lə 
bir ta ma şa da to par la na bil mə di-
lər. Çün ki bu nu yal nız o edə bi-
lər di, o, To fi q Sə məd Mən sur oğ-
lu Ka zı mov – mə nim ya şa dıq ca 
unu da bil mə yə cə yim us ta dım.

Məhz haq qın da söy lə di yi miz 
pro se sin nə ti cə si ki mi “alt mı şın-
cı il lər də teatr bir dən-bi rə hə ya-
tı mı zın ən can lı qay naq la rı na 
qərq ol du və də yiş di” ki mi söy lə-
nən bu fi  kir lə rin müəl li fi  konk ret 
ola raq ay rı-ay rı şəxs lə rin adı nı 
qeyd et mə sə də... “Adil İs gən-
də rov dan son ra kı baş re jis sor lar 
bu teatr dan təd ri cən öz gə ləş di-
lər” de yən də kim lər dən söh bət 
get di yi ni an la maq o qə dər də 
çə tin de yil.

İsrafi l İsrafi lov
Əməkdar incəsənət xadimi, 

sənətşünaslıq elmləri doktoru, 
professor

Yaşadıqca  unuda  
bilməyəcəyim  ustadım

“Qədim alimlər türk xalqları haqqında” 
ABŞ-da tanınmış türkoloqun kitabı nəşr olunub

Tür ko lo gi ya sa hə sin də ta nın mış alim, ABŞ-nin 
Ber k li və Sten ford uni ver si tet lə rin də mü ha zi rə-
lər oxu muş A.San du çi nin “Qə dim alim lər türk 
xalq la rı haq qın da” ki ta bı ABŞ-da “World Sc ho-
larly Press” tə rə fin dən iki cild də nəşr olu nub.

Mo noq ra fi  ya da “türk” et no ni mi, elə cə də ən 
qə dim dövr lər dən baş la ya raq türk lə rin da şı mış 
ol du ğu müx tə lif ad lar ba rə də yığ cam mə lu mat 
ve ri lir. Əsər də la tın əsas lı müasir türk əlif ba sı 
bey nəl xalq in gi lis əlif ba sı ilə mü qa yi sə də təq dim 
edi lir. Bu da əsər də sıx-sıx ve ril miş türk söz lə ri-
nin oxu cu ya müm kün qə dər düz gün fo ne tik tər-
kib də çat dı rıl ma sı məq sə di da şı yır.

Çox say lı, çox dil li mən bə lə rə əsas lan mış mo-
noq ra fi  ya sın da türk lər (və tür ko lo gi ya) üçün ar tıq 
müəy yən ləş miş, mü ba hi sə do ğur ma yan mə sə-
lə lər dən bəhs et mək lə ya na şı, ol duq ca mü ba hi-
sə li, po le mik prob lem lə rə ge niş yer ve rir. Töv ra ta 

gö rə ta rix şü nas lı ğı araş dı rı lır, bu qə dim et no sun 
tan rı la rı, ana yurd la rı və il kin tay fa di fe ren siasi-
ya sı ba rə də tə səv vür ya ra dı lır, türk tay fa la rı nın 
qə dim əla qə lə ri nə, et nik in teq ra si ya mə sə lə lə ri-
nə diq qət ay rı lır.

Türk və İran ta rix şü nas lı ğın da ta ma mi lə əks 
möv qe lər dən ya na şıl mış Mi di ya mə sə lə si ni 
A.San du çi bir tür ko loq ola raq həll edə rək gös tə-
rir ki, mi di ya lı lar türk mən şə li olub lar. Müəl lif ey ni 
fi k ri skifl  ər, sak lar, par fi  ya lı lar, bakt ri ya lı lar, hun-
lar, sar mat lar və baş qa xalq lar haq qın da da de yir 
və bu za man, tə bii ki, qə dim müəl lifl  ə rin mö tə bər 
mü la hi zə lə ri nə is ti nad edir.

Zən gin linq vis tik, ar xeolo ji, et noq ra fi k və s. 
ma te rial la rın yer al dı ğı ki tab da türk lə rin əlif ba 
və ya zı mə də niy yə tin dən də bəhs edi lir. Ki tab-
da son dövr lər də tür ko lo gi ya da xü su si ak tual-
lıq qa za nan qə dim Ame ri ka türk lə rin dən də söz 
açı lır.

Tofiq Kazımov – 100
a hi Fü zu li nin tə bi rin cə de sək, “Nəz min xar 
ol du ğu”, kim sə kim sə nin ki ta bı nı hə vəs lə 
oxu ma dı ğı, gənc li yin bö yük bir qis mi nin 
mü ta liəyə eti na sız, so sial şə bə kə lə rə 

alu də ol du ğu bu dövr də re jis sor sə nə- Və bu za man çox la rı na is la hat-
çı gö rü nən T.Ka zı mov mil li teatr 
ənə nə lə ri nin ən sə da qət li da-
vam çı sı tə si ri ba ğış la yır dı.

Ya ra dı cı lıq im kan la rı nı, es te-
tik qa yə si ni və teat rın ya ra dı cı-
lıq pers pek tiv lə ri ni əsas gö tü rən 
T.Ka zı mov “Pə ri ca du” ta ma şa-
sı üzə rin də iş za ma nı, sa də cə 

klas sik əsə rin qu ru luş prin-
sip lə ri ni de yil, müəy yən 

ye ni səh nə re dak si ya sı şək lin-
də üzə çı xan “Pə ri ca du” onun 
müəl lifl  ik ide ya sı nın məh su lu ki-
mi tə cəs süm ta pır dı. Onun şərh-
çi yox, məhz sə nət kar re jis sor 

Yaşadıqca  unuda  
bilməyəcəyim  ustadım
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13 yan var 1894 – Xalq ar tis ti Qri qo ri Mi xay lo viç So rin (1894 – 
10.1.1973) Ru si ya nın Tver vi la yə tin də ana dan olub. Mosk va teatr-
la rın da ça lı şıb, 1946-cı il dən Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rı-
nın akt yo ru olub.

13 yan var 1897 – Döv lət xa di mi, pub li sist, alim Ru hul la Əli oğ-
lu Axun dov (1897 – 21.4.1938) Ba kı nın Şü və lan kən din də do ğu lub. 
Ta rix, in cə sə nət, ədə biy ya ta dair əsər lə rin müəl li fi  dir, iki cild lik rus ca-
Azər bay can ca lü ğə tin re dak to ru olub. Xalq maari fi  ko mis sa rı, Azər-
bay can KP-nin 2-ci ka ti bi və zi fə lə rin də iş lə yib. Rep res si ya edi lib.

13 yan var 1909 – Ta nın mış tar zən, xa nən də Şi rul la İma nov (1909 – 
4.2.1976) Ba kı da do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, M.Ma-
qo ma ye vin “Şah İs ma yıl”, Z.Ha cı bə yo vun “Aşıq Qə rib”, Ü.Ha cı bəy li nin 
“Şeyx Sə nan” ope ra la rın da vo kal və tar ifa çı sı ki mi çı xış edib.

13 yan var 1912 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Ha cı ba la Ağa hü seyn 
oğ lu Hü sey nov (1912-1967) Ba kı da do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat-
rı nın so lis ti olub.  

13 yan var 1945 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, te le vi zi ya re jis so ru 
Mə hər rəm Əli səf tər oğ lu Bə dir za də (1945 – 8.4.2021) Ba kı da do-
ğu lub. 1971-ci il dən ça lış dı ğı Azər bay can Te le vi zi ya sın da çox say lı 
ta ma şa və fi lm lə rə qu ru luş ve rib.

13 yan var 1992 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Ka mal Hə mid oğ lu Kə-
ri mov (20.2.1925 – 1992) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya, Ope ra və 
Ba let teatr la rın da ça lı şıb.

13 yan var 1999 – Xalq ar tis ti Ba rat Hə bib qı zı Şə kins ka ya 
(28.6.1914 – 1999) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da, Gən-
cə teat rın da ça lı şıb. “Gö rüş”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Onun bə la lı 
sev gi si” və s. fi lm lər də ma raq lı ob raz lar ya ra dıb.

13 yan var 2001 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ta nın mış hey kəl-
tə raş El dar Hey dər oğ lu Zey na lov (22.8.1937– 2001) və fat edib. 

13 yan var 2003 – Xalq ar tis ti Mir zə Əb dül cab bar oğ lu Ba ba yev 
(16.7.1913 - 2003) və fat edib. Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın 
so lis ti olub. Mü ğən ni lik fəaliy yə ti ilə ya na şı, fi lm lər də (“Te le fon çu 
qız”, “Dər viş Pa ri si part la dır” və s.) ma raq lı ob raz lar ya ra dıb. 

14 yan var 1879 – Tifl  is də “Zi ya” (“Zi ya yi-Qaf qa ziy yə”) qə ze ti nin 
ilk nöm rə si çap dan çı xıb. Bu, 1877-ci il də bağ la nan “Əkin çi”dən 
son ra Azər bay can di lin də ikin ci qə zet idi. Re dak to ru və na şi ri Səid 
Ün si za də olan həf tə lik qə zet 1884-cü ilə dək nəşr olun du.

14 yan var 1923 – Gör kəm li teatr re jis so ru, Xalq ar tis ti To fi q Sə məd 
Mən sur oğ lu Ka zı mov (1923 – 2.8.1980) Ba kı da ana dan olub. Gənc 
Ta ma şa çı lar, Rus Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ta ma şa lar 
ha zır la yıb. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın baş re jis so ru olub. “An to ni 
və Kleopat ra” (V.Şeks pir, 1965), “Şə hə rin yay gün lə ri” (Anar, 1979) 
əsər lə ri nin ta ma şa la rı na gö rə Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

14 yan var 1952 – Məş hur şair Al mas İl dı rım (İl dı rım Əb dül mə-
həm məd oğ lu Al mas za də; 25.3.1907 – 1952) Tür ki yə nin Ela zığ şə-
hə rin də dün ya sı nı də yi şib. İs tiq lal ruh lu şeir lə ri nə gö rə 1930-cu il də 
Ya zı çı lar Bir li yin dən xa ric edi lə rək Türk mə nis ta na sür gün olun muş, 
1933-cü il də İra na, ora dan Tür ki yə yə mü ha ci rət et miş di.

14 yan var 2015 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Bəx ti yar Va hab za də-
nin 90 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

15 yan var 1904 – Əmək dar ar tist Cab bar Əli oğ lu Əli yev (1904 – 
30.11.1973) Nax çı van da do ğu lub. Aka de mik Dram Teat rı nın akt yo-
ru olub, fi lm lər də (“Qız mar gü nəş al tın da”, “Qa ra ca qız” (Pi ri ba ba), 
“Gö rüş”) çə ki lib.  

15 yan var 1907 – Akt yor, dra ma turq, Əmək dar ar tist Mə cid Ba-
ba oğ lu Şam xa lov (1907-1977) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da ça lı şıb. “Qa yı na na” ko me di ya sı nın müəl li fi  dir. 

15 yan var 1914 – Ya zı çı Ən vər Yu si foğ lu (Qa sı mov; 1914 – 
4.3.1989) Yev lax ra yo nun da ana dan olub. 30-40-cı il lər də sür gün 
hə ya tı ya şa yıb. Əsər lə ri: “Düş mə ni min düş mə ni” (po vest), “Cər rah-
lar” (ro man) və s.

15 yan var 1936 – Ya zı çı-pub li sist, tər cü mə çi Va qif Mu sa (Va qif 
Məm məd yu sif oğ lu Mu sa yev; 1936-1996) Qu ba ra yo nu nun Rus tov 
kən din də ana dan olub. “Bə yim ça yı bo yun ca”, “Sə hər me hi” və s. 
ro man la rın müəl li fi  dir.

16 yan var 1905 – Ya zı çı Üm-əl-Ba nin (Üm mül ba nu Mir zə qı zı 
Əsə dul la ye va; 1905-1994) ana dan olub. Neft mil yon çu la rı Şəm si 
Əsə dul la ye vin və Mu sa Na ğı ye vin nə və si dir. Azər bay can so vet lə-
şən dən son ra ailə si ilə Fran sa ya mü ha ci rət edib, fran sız di lin də ya-
zıb: “Qaf qaz gün lə ri”, “So nun cu ümi din ça ğı rı şı” və s.

16 yan var 1944 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, tür ko loq, ic ti mai xa-
dim Ay dın Mir sa leh oğ lu Məm mə dov (1944 – 20.4.1991) Şə ki ra-
yo nu nun Kiş kən din də do ğu lub. Ali So ve tin de pu ta tı olub. De pu tat 
həm ka rı Di la rə Əli ye va ilə bir lik də Qax ra yo nu əra zi sin də av to mo bil 
qə za sın da hə lak olub.

16 yan var 2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Məh sə ti Gən cə vi nin 
ya ra dı cı lı ğı nın 900 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da” sə rən cam 
im za la yıb.

16 yan var 2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev Xalq ya zı çı sı, gör kəm li 
dra ma turq İl yas Əfən di ye vin 100 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam 
im za la yıb.

17 yan var 1926 – Ta nın mış şairə Mə di nə Gül gün (Mə di nə Nu rul la 
qı zı Ələk bər za də; 1926 - 17.2.1991) Ba kı da ana dan olub. 1938-ci il-
də ailə si Cə nu bi Azər bay ca na kö çüb, ora da mil li azad lıq hə rə ka tı nın 
iş ti rak çı sı olub. 1947-ci il də Ba kı ya gə lib. “Təb ri zin ba ha rı”, “Xa ti rə lə-
ri min nəğ mə si”, “Dün ya mı zın sa ba hı” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

17 yan var 1929 – Azər bay can mil li teat rı nın ilk pe şə kar akt yor-
la rın dan Mir zə Mux tar Məm mə dov (1841-1929) və fat edib. Şu şa da 
do ğu lub, 1874-cü il də Şu şa da M.F.Axund za də nin “Ha cı Qa ra” ko-
me di ya sı nı ta ma şa ya qo yub, müx tə lif trup pa lar da akt yor luq edib. 

17 yan var 1942 – Mu si qi şü nas, Əmək dar müəl lim Səadət Ağa-
məm məd qı zı Se yi do va (1942-2020) Ba kı da do ğu lub. Ü.Ha cı bəy li 
adı na BMA-nın pro fes so ru olub.

17 yan var 2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Cə lil Məm məd qu lu za də-
nin 150 il lik yu bi le yi nin qeyd edil mə si haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

Dün ya
13 yan var 1931 – Rus ya zı çı sı, ki nod ra ma turq Ar ka di Alek sand-

ro viç Vay ner (1931-2005) ana dan olub. Qar da şı Geor gi Vay ner lə 
bir gə de tek tiv əsər lə rin müəl li fi  dir.

14 yan var 1818 – Gör kəm li fi n ya zı çı sı və şairi Za xa rias To pe lius 
(1818-1898) ana dan olub. “Ul duz la rın uşaq la rı” ro ma nı nın müəl li fi  dir.

14 yan var 1895 – Baş qırd ədə biy ya tı nın ba ni lə rin dən bi ri, şair 
Şeyx za də Ba biç (1895-1919) ana dan olub.

15 yan var 1622 – Fran sız dra ma tur qu Jan-Ba tist Mol yer (Jean 
Bap tis te Po quelin; 1622 – 17.2.1673) ana dan olub. Av ro pa ədə biy-
ya tın da klas sik ko me di ya jan rı nın ba ni si sa yı lır. Əsər lə ri: “Tar tüf”, 
“Psi xe ya”, “Zo rən tə bib”, “Xə sis” və s.

15 yan var 1850 – Ru mın ədə biy ya tı nın klas si ki, şair Mi xay Emi-
nes ku (Mi hai Emi nes cu; 1850 – 15.6.1889) ana dan olub.

15 yan var 1902 – Türk şairi, dra ma turq Na zim Hik mət (1902 – 
3.6.1963) ana dan olub. Si ya si ba xış la rı na gö rə 1951-ci il də SS Rİ-
yə mü ha ci rət edib. Mə za rı Mosk va da dır. Ədi bin “Mə həb bət əf sa-
nə si” pye si nin mo tiv lə ri əsa sın da bəs tə kar Arif Mə li kov ba let ya zıb. 
Əsər lə ri əsa sın da “Ya şa maq gö zəl dir, qar da şım”, “Bir mə həl lə li iki 
nə fər” (“Azər bay can fi lm”), “Mə həb bə tim mə nim, kə də rim mə nim” 
(“Mos fi lm”) fi lm lə ri çə ki lib.

16 yan var 1749 – İtal yan şairi və dra ma tur qu Vit to rio Al fi eri 
(1749-1803) ana dan olub. Əsər lə ri: “Kleopat ra”, “Orest”, “Aqa mem-
non”, “Ma ri ya Stüart” və s.

17 yan var 1863 – Rus teatr şü na sı, re jis sor, pe da qoq Kons tan tin 
Ser ge ye viç Sta nis lavs ki (Alek se yev; 1863-1938) ana dan olub. 

17 yan var 1933 – İtal yan əsil li Fran sa mü ğən ni si Da li da (İolan da 
Kris ti na Ci lot ti – Yo lan da Ch ris ti na Gig liot ti; 1933-1987) Mi sir də do-
ğu lub. Fran sız və ərəb dil lə rin də po pul yar mah nı lar oxu yub.

Hazırladı: V.Orxan

13-17 yanvarXatirə təqvimi

Qarabağ xanlığının salnaməçi vəziri 

Qa ra bağ xan lı ğı nın si ya si, iq ti sa di və mə də niy yət hə ya tı nı, 
ta ri xi ni öy rə nən 10 “Qa ra bağ na mə” ki ta bı möv cud dur. Bu 
mən bə lər dən bi ri ni – “Qa ra bağ ta ri xi” ki ta bı nın müəl li fi 
sal na mə çi, döv lət xa di mi Mir zə Ca mal Ca van şir Qa ra ba-

ği dir. Bir müd dət Qa ra bağ xan lı ğı nın və zi ri ol muş sal na mə çi nin 
bu il 250 il lik yu bi le yi dir. 

1773-cü il də Qa ra ba ğın Xo ca lı 
kən din də dün ya ya göz açan Mir-
zə Ca mal ilk təh si li ni Şu şa da kı 
mol la xa na da alıb. Bu ra da ərəb 
və fars dil lə ri ni mü kəm məl öy-
rə nib. Təh si li ni ba şa vur duq dan 
son ra Qa ra bağ ha ki mi İb ra him-
xə lil xa nın dəf tər xa na sın da mir zə 
ki mi işə baş la yıb.

Ağa Mə həm məd şah Qa ca rın 
1795-ci il də Şu şa şə hə ri nə bi rin ci 
yü rü şü və qa la nı mü ha si rə də sax-
la dı ğı vaxt Mir zə Ca mal və ata sı, 
Şu şa nın qa la bə yi si Mə həm məd-
xan bəy iş ğal çı qo şu na qar şı fəal 
mü ba ri zə apa rır. 1797-ci il də Şu-
şa ya növ bə ti də fə hü cum edən 
Qa car şə hə ri ələ ke çi rir. Bu za-
man İb ra him xə lil xan mü vəq qə ti 
ola raq Şu şa nı tərk et miş di. Qa car 
Şu şa da qət lə ye ti ri lir. Xan lı ğa nə-
za rət edən İb ra him xə lil xa nın qar-
da şı oğ lu Mə həm məd bəy və zir 
Mol la Pə nah Va qi fi  və onun oğ lu-
nu edam et di rir. 

İb ra him xə lil xan Şu şa ya dön-
dük dən son ra Mir zə Ca mal Va qi fi n 
ye ri nə xan lı ğın və zi ri tə yin olu nur. 
O, bir və zir ki mi xan lı ğın da xi li və 
xa ri ci si ya sə ti ilə bağ lı mə sə lə lə rin 
həl lin də ya xın dan iş ti rak edir. 

Qa ra bağ xan lı ğı 1805-ci il də 
Ru si ya tə rə fi n dən iş ğal edil dik-
dən son ra bir müd dət Mir zə Ca-
mal Meh di qu lu xa nın ya nın da 

hə min və zi fə də ça lı şır. Qa ra bağ 
xan lı ğı ləğv edil dik dən (1822) 
son ra Qa ra bağ əya lət məh kə-
mə si nə üzv tə yin edi lir. O, bu iş-
də 20 ilə ya xın ça lı şır. Öm rü nün 
müd rik çağ la rın da – 1840-cı il də 
tə qaüdə çı xır.

Mir zə Ca mal Ca van şir və zir lik 
fəaliy yə ti döv rün də Qa ra bağ da 
və onun hü dud la rın dan kə nar da 
baş ve rən ta ri xi ha di sə lə ri sal na-
mə şək lin də qə lə mə alır. Fars di-
lin də yaz dı ğı və “Qa ra bağ ta ri xi” 
adı ilə tər tib et di yi əsə ri ni 1847-ci 
il də bi ti rir. Əsə rin ta ri xi əhə miy-
yə ti müəl li fi n qə lə mə al dı ğı ha-
di sə lə rin bir ço xu nun iş ti rak çı-
sı, can lı şa hi di ol ma sın da dır sa, 
di gər tə rəf dən, Qa ra bağ da baş 
ve rən lər ba rə də bil gi lə ri xan lı-
ğın hər bi və si ya si xa dim lə rin dən 
eşi dib qə lə mə al ma sın da dır. Elə 
bu na gö rə də Mir zə Ca mal Qa ra-
ba ği nin “Qa ra bağ ta ri xi” əsə rin də 
ve ril miş ta ri xi mə lu mat lar öz sə-
hih li yi ilə ma raq do ğu rur. 

1855-ci il də gör kəm li şərq şü-
nas və qaf qaz şü nas Adolf Ber je 
Mir zə Ca ma lın “Qa ra bağ ta ri xi” 
əsə ri ni rus di li nə tər cü mə edir. 
Həm də əsə ri “Kav kaz” qə ze-
tin də dərc et di rir. Ey ni za man da 
A.Ber je M.F.Axund za də va si tə-
si lə ta nış ol du ğu Mir zə Ca ma lın 
oğ lu Rza qu lu bəy dən ata sı nın 

tər cü me yi-ha lı haq qın da mə lu-
mat alır. Qaf qaz Ar xeoq ra fi  ya 
Ko mis si ya sı nın top la dı ğı akt la rın 
məş hur re dak to ru olan A.Ber je 
Mir zə Ca ma lın tər cü me yi-ha lın-
dan bəhs edə rək ya zıb: “Mir zə 
Ca mal fars, ərəb, Os man lı (türk 
– red.) dil lə rin dən baş qa avar və 
ləz gi dil lə ri ni də bi lir di. Ta rix, coğ-
ra fi  ya və ast ro no mi ya haq qın da 
mə lu mat lı idi. Tibb el mi ni bil di yi 
üçün is te fa ya çıx dıq dan son ra 
öm rü nün so nu na qə dər xəs tə lə-
ri pul suz müali cə edir. Bu na gö rə 
də xalq ara sın da hör mə ti var dı”.

Gən cə ya xın lı ğın da kı Kü rək-
çay sa hi lin də 14 may 1805-ci 
il də İb ra him xə lil xan la rus ge ne-
ra lı Si sianov ara sın da mü qa vi lə 
im za la nar kən mə ra sim də Mir zə 
Ca mal da iş ti rak edir. Araş dır ma-
lar da qeyd edi lir ki, o, bu mü qa-
vi lə nin ər sə yə gəl mə sin də fəaliy-
yə ti nin nə dən iba rət ol du ğu nu öz 
əsə rin də gös tər mir...

Ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru Yu nis 
Hü sey nov araş dır ma sın da ya-
zır ki, “Qa ra bağ ta ri xi” ki ta bın da 
Mir zə Ca mal Qa ra ba ği di gər sal-
na mə çi lər dən fərq li ola raq si ya si 
prob lem lər lə ya na şı, Qa ra ba ğın 
so sial-iq ti sa di hə ya tın dan da söz 
açıb. Mir zə Adı gö zəl bə yin və 
Mir zə Ca mal Qa ra ba ği nin “Qa-
ra bağ na mə”lə ri, Şə ki xan la rı nın 
ta ri xi də bu ra da xil ol maq la, öz iq-
ti sa di-si ya si tə mə li ni itir miş sa ray 
sal na mə çi lik ənə nə si nin da va mı 
ki mi sə ciy yə lən di ri lə bi lər. La kin 
bun lar klas sik sa ray sal na mə çi-
li yin dən bir sı ra xü su siy yət lə ri ilə 
fərq lə nir lər: əv və la, klas sik sa ray 
sal na mə lə rin də müəy yən dövr də 
baş ve rən ha di sə lər il lər üz rə ve ri-
lir. “Qa ra bağ na mə”lər də isə ta ri xi 
ha di sə və fakt lar fə sil lə rə əsa sən 
müəy yən ləş di ri lib. İkin ci si, Mir zə 
Adı gö zəl bə yin və Mir zə Ca mal 
bə yin əsər lə ri bəhs olu nan dövr-
lər də ya zı lan sa ray “Qa ra bağ na-
mə”lə ri ilə mü qa yi sə də sa də dil də 
ya zı lıb.  Nə ha yət, bu “Qa ra bağ-
na mə”lər də Qa ra bağ xan lı ğı nın 
ba ni si Sa rı ca lı oy ma ğın dan olan 
Pə na hə li xa nın və onun oğ lu İb-
ra him xə lil xa nın şəx siy yət lə ri nə, 
döv lət qu ru cu lu ğu fəaliy yə ti nə ta-
ri xi ba xım dan dü rüst qiy mət ve ri lir.

Di gər “Qa ra bağ na mə”lər ki mi 
Mir zə Ca mal Ca van şi rin “Qa ra bağ 
ta ri xi” ki ta bı da uzun müd dət ic ti-
maiy yə tə təq dim edil mə yib. Hət-
ta el mi araş dır ma lar da sə hih bir 
mən bə ki mi də is ti fa də edil mə yib. 

Son da be lə qə naətə gəl mək 
olar ki, “Qa ra bağ na mə”lər çar mə-
mur la rı nın nə za rə ti al tın da ya zıl sa 
da, Azər bay can ta ri xi nin müəy yən 
bir dövr lə ri ora da öz ək si ni ta pıb. 
Onu da qeyd edək ki, Qa ra ba ğın 
ta ri xi nə həsr olun muş sal na mə lər-
də çar Ru si ya sı nın müs təm lə kə çi-
lik si ya sə ti nə yer ay rıl ma yıb...  

Mir zə Ca mal Ca van şir Qa ra-
ba ği 1853-cü il də, öm rü nün 80-ci 
ilin də və fat edib. 

Qay naq lar da Azər bay can ta ri-
xi nə də yər li töh fə ve rən gör kəm li 
sal na mə çi nin öm rü nün son gün lə-
ri ni A.Ber je be lə təs vir edir: “1853-
cü il ap re lin 8-də, ax şam na ma zın-
dan son ra xəs tə lik dən zəifl  ə miş 
Mir zə Ca mal bü tün ya xın adam-
la rı nı ya nı na ça ğı rır. On la ra xoş-
bəxt lik ar zu edir. Yad da şı özün də 
ol du ğu hal da sa kit cə və fat edir”. 

Savalan Fərəcov

Son vaxt lar küt lə vi in for-
ma si ya va si tə lə rin də 
və so sial şə bə kə lər də 
Azər bay ca nın məş hur 

təs vi ri sə nət us ta la rı nın ya ra-
dı cı lı ğı na aid edi lən əsər lə-
rin xa ric də sa tı şa çı xa rıl dı ğı 
ba rə də müx tə lif mə lu mat lar 
ya yı lır. Bu sı ra da Sət tar Bəh-
lul za də nin yüz lər lə əsə ri nin 
xa ric də ol ma sı, rəs sa mın 
650 əl işi nin on layn sa tı şa 
çı xa rıl ma sı ilə bağ lı xə bər lər 
xü su si yer tu tur.

Mə lu mat lar dan bəl li olur ki, 
haq qın da söz açı lan əsər lər 
“eBay” in ter net ma ğa za sın da 
sa tı şa çı xa rı lıb. Bu ra da sa tı lan 
əsər lə rin sa hi bi “Tol ga&Sons Art 
Gal lery” şir kə ti dir. Əsər lər də şir-
kə tin tə sis çi si Tol qa Oğu zun oğ lu 
Də niz Bü lənd Tol qa ya məx sus-
dur. Bil di ri lir ki, əsər lə rin hər bi-
ri mü va fi q ori ji nal lıq ser ti fi  ka tı na 
ma lik dir. Baş qa söz lə de sək, on-
lar oğur luq əsər lər de yil.

İn di ke çək əsas mə sə lə yə. Ne-
cə olub ki, Sət tar Bəh lul za də nin 
bu say da əsə ri xa ri cə ge dib çı xıb, 
bu və ya di gər kol lek si ya çı tə rə-
fi n dən top la nıb. Bu yer də gör-
kəm li ya zı çı Mir Cə lal Pa şa ye vin 
“Bir gən cin ma ni fes ti” ro ma nın-
da kı epi zod – əsə rin xa nım qəh-
rə ma nı nın (So na) mad di sı xın tı 
üzün dən il lər lə sax la dı ğı xal ça sı-
nı sat maq üçün ba za ra apar ma-
sı, la kin son ra onu, bir əc nə bi ta-
ci rin bü tün cidd-cəh di nə rəğ mən, 
sat maq dan im ti na edə rək ge ri 
– evi nə gə tir mə si ya da dü şür. 
Za ma nın da bi sa vad ədə bi qəh-
rə ma nın bir sə nət əsə ri olan xal-
ça nın əhə miy yə ti ni fəh mən hiss 
et mə si (və məş hur kə la mı di lə 
gə tir mə si), çox təəs süf ki, son-
ra kı nə sil lər üçün nü mu nə-dərs 
ol ma yıb. Müs tə qil li yin ilk vaxt la-
rın da mad di sı na ğa çə ki lən və bu 
üz dən evin də ki ən tiq əş ya la rı və 
rəsm əsər lə ri ni xa ri ci tu rist lə rə, 
o cüm lə dən də kol lek si ya çı la ra 
sa tan lar, hər nə qə dər mad di sı-
xın tı la rı nı ara dan qal dı ra bil sə lər 
də, mad di-mə nə vi də yər lə ri mi zin 
iti ril mə si nə də yol aç mış olub lar. 

O vaxt lar S.Bəh lul za də haq-
qın da yu bi ley ki ta bı üzə rin də 
ça lış dı ğım dan şəx si kol lek si ya-
sın da rəs sa mın əsə ri ol du ğu nu 
bil di yim on lar la məş hur və məş-
hur ol ma yan la ra mü ra ciət et dim 
ki, hə min iş lə rin fo to su nun çə ki lib 
ki ta ba da xil edil mə si nə im kan ya-

rat sın lar. Çox təəs süf ki, on la rın 
ək sə riy yə ti bu na im kan ver mə-
di. Əvə zin də mə nə on lar da heç 
vaxt S.Bəh lu za də nin əsə ri nin ol-
ma dı ğı nı de di lər. Əs lin də, baş qa 
bə ha nə ta pa bil məz di lər. Çün ki 
hə min əsər lə ri ar tıq sat mış dı lar. 
Baş qa söz lə de sək, bən zər siz 
Sət tar dün ya sı nı – mə nə viy ya tı 
mad diy ya ta də yiş miş di lər. Be lə-

cə, rəs sa mın bir çox əsər lə ri nin 
əsl-konk ret ün van la rı it di və son-
ra dan on la rın ha ra da sa pey da 
ol ma sı da ar tıq təəc cüb lü gö rün-
mə yə cək...

Da ha bir mi sal. 2021-ci il də 
SSRİ Xalq rəs sa mı, aka de mik Mi-
ka yıl Ab dul la ye vin 100 il li yi qeyd 
olun du. Azər bay can da və Tür ki-

yə də yu bi ley sər gi lə ri ke çi ril di. 
Hət ta Tür ki yə də ki sər gi yə həsr 
olun muş çoxəha tə li bir ka ta loq 
(TÜRKSOY-un dəs tə yi ilə) nəşr 
edil di. Ən ma raq lı sı isə o idi ki, 
An ka ra və İs tan bul da nü ma yiş 
olu nan sər gi nin eks po zi si ya sı 
M.Ab dul la ye vin yal nız Tür ki yə də 
şəx si kol lek si ya lar da sax la nı lan 
(!!!) əsər lə rin dən təş kil olun muş du.

Ha zır da gör kəm li fır ça us ta sı 
Mir ca vad Mir ca va do vun əsər lə ri-
nin Azər bay can da yox, uzaq Da-
ni mar ka da top lan ma sı da sual 
do ğu ran mə sə lə dir...

Sət tar Bəh lul za də nin əsər lə ri-
nin in ter net-hər ra ca çı xa rıl ma sı-
na qa yı da raq de mək is tər dim ki, 
on la rın təq di ma tın da cid di səh və 

yo la ve ril miş dir. Be lə ki, hə min 
650 iş dən, bir ne çə rəng kar lıq 
əsə ri (on la rın da ori ji nal lı ğı elə fo-
to la ra əsa sən şüb hə do ğur maq-
da dır) is tis na olun maq la, qa lan-
la rı ki çik öl çü lü qra fi k əsər lər dir. 
Lap də qiq de sək, qra fi k es kiz lər 
və cız ma-qa ra lar dır. Be lə nü mu-
nə lər rəs sa mın ema lat xa na sın da 
say sız-he sab sız idi. 1974-cü il də 
onun ema lat xa na sı nı bo şal dar-
kən hə min es kiz lə rin ək sə riy yə ti 
“əhə miy yət siz” sa yı la raq nə za rə-
tə gö tü rül mə miş və son nə ti cə də 
iti ril miş dir. İn di mə lum olur ki, o 
vaxt kim lər sə on la rı top la mış və 
uzun bir müd dət dən son ra sa tı şa 
çı xar mış dır. 

Bu gün bir çox adam lar da da 
bun la ra bən zər çox lu say da qra-
fi k əsər lər var. Heç şüb hə siz, 
Sət tar Bəh lul za də nin bü tün ya-
ra dı cı lı ğı də yər li dir. On la rın öl-
kə miz də, rəs sa mın öz və tə nin də 
top lan ma sı isə çox va cib dir. Top-
la yıb yax şı for ma da özü mü zə və 
baş qa la rı na gös tər mə yi ba car-

ma lı yıq. O za man da hi fır ça us-
ta sı nın doğ ma yur du Əmir can da 
yer lə şən ev-mu ze yi nin eks po zi-
si ya sı da da ha çox əsər lə ri nin fo-
to su rət lə ri ilə de yil, ori ji nal la rı ilə 
zən gin lə şər...

Ziyadxan Əliyev
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Bir daha sənət əsərlərimizin 
xaricdəki “həyatı” haqqında

Mirzə Camal Cavanşir – 250

“Ozan” elm və sənət toplusunun növbəti sayında
Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin (AAB) nəş ri olan 
“Ozan” elm və sə nət top lu su nun 2022-ci il üz-
rə so nun cu – VI bu ra xı lı şı çap dan çı xıb.

Top lu Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 100 il li yi mü-
na si bə ti lə AAB-nin səd ri Əmək dar elm xa di mi, pro-
fes sor Mə hər rəm Qa sım lı nın “Hey dər Əli yev və 
Azər bay ca nın mil li-mə nə vi in ti ba hı” mə qa lə si ilə 
açı lır. Da ha son ra mil lət və ki li, AMEA-nın hə qi qi 
üz vü Ra fael Hü sey no vun “Aşıq qa nı” (Aşıq Mir zə 
Bi la lın 150 il li yi mü na si bə ti lə), mər hum Xalq şairi 
Zə lim xan Ya qu bun “Bor ça lı sa zı nın Xan Ka man-

da rı”, Ay gün Qa sı mo va nın “Şir va nın saz bül bü lü” 
(aşıq Şa kir Ha cı ye vin 100 il li yi ilə bağ lı), Av tan dil 
Ağ ba ba nın “Us tad aşıq Mu rad Ço ba noğ lu”, Or xan 
İsa ye vin “Sa lar ba ba Xa ri da ri “Oğuz na mə”si” və 
Nər min Hə sə no va nın “Xəs tə Qa sım ir sin də İma-
dəd din Nə si mi ele ment lə ri” mə qa lə lə ri yer alıb.

Oxu cu lar jur na lın saz-söz us tad la rı Mir zə Bi lal 
və Şa kir Ha cı ye vin şeir lə ri ilə də ta nış ola bi lər lər. 
“Ye ni nəşr lər” rub ri ka sın da AAB-nin ötən il nəşr 
et dir di yi “Aşıq di va ni lə ri və mü xəm məs lə ri”, “Aşıq 
təc nis lə ri”  və “Aşıq de yiş mə lə ri” ki tab la rı haq qın-
da mə lu mat ve ri lir.
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13 yanvar 2023son səhifə Sertab Erener və Sibel Can da Bakıya gələcək

Tür ki yə li mü ğən ni Ser tab Ere ner fev ra lın 14-də Ba kı Konq res 
Mər kə zin də kon sert proq ra mı ilə çı xış edə cək. İfa çı öz re per-
tuarın dan se vi lən mah nı lar la pə rəs tiş kar la rı qar şı sı na çı xa caq.

Tür ki yə nin güc lü 
sə si Ser tab Ere ner 
2003-cü il də “Av ro-
vi zi ya” bey nəl xalq 
mah nı mü sa bi qə si nin 
qa li bi olub. Həm çi nin 
o, 2012-ci il də “Türk 
klas sik mu si qi si nin 
ən yax şı qa dın so lis ti” 
no mi na si ya sın da “Al-
tın kə pə nək” mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Mar tın 8-də isə Ba-
kı Konq res Mər kə zin-
də Tür ki yə dən da ha 
bir ün lü sə nət çi – Si-
bel Can çı xış edə cək. 
Özü nə məx sus ifa tər zi 
ilə mil yon la rın qəl bi ni 
fəth edən mü ğən ni Ba-
kı da növ bə ti kon ser-
tin də re per tuarın dan 
ötən il lə rin məş hur mah nı la rı nı və ye ni bəs tə lə ri oxu ya caq.

Qazaxıstan televiziyasında
Azərbaycan dilində xəbərlər 

“Türkistan” TV-də “Turan Today”
Qa za xıs tan da fəaliy yət gös tə rən “Tür kis tan” te le vi zi ya ka na-
lın da “Tu ran To day” xə bər lər proq ra mı nın Azər bay can di lin də 
xid mə ti fəaliy yə tə baş la yıb. Bu ba rə də Dias por la İş üz rə Döv lət 
Ko mi tə sin dən mə lu mat ve ri lib.

Proq ra mın apa rı cı sı 
Tür kis tan şə hə rin də 
yer lə şən Xo ca Əh məd 
Yə sə vi adı na Bey nəl-
xalq Qa zax-Türk Uni-
ver si te ti nin Tibb fa kül-
tə si nin III kurs tə lə bə si 
El vin Hə sə nov dur. O, 
2001-ci il də Azər bay-
can da do ğu lub. Soy-
da şı mız “Tür kis tan” TV-də türk di lin də də proq ram apa rır.

“Tu ran To day” xə bər lər proq ra mın da türk döv lət lə rin də, o cüm lə dən 
Azər bay can da baş ve rən ha di sə lər ba rə də xə bər lər təq dim edi lir.

Dünyanın ən böyük aeroportları
Pandemiyadan öncəki səviyyəni

bərpa edə bilməyiblər
Lon do nun “Heath row” ha va li ma nı 2022-ci il də 61,6 mil yon 
sər ni şi nə xid mət gös tə rib ki, bu da ön cə ki il lə mü qa yi sə də üç 
də fə çox dur. Bu nun la be lə, Lon don aero por tu nun sər ni şin də 
döv riy yə si üz rə hə lə pan de mi ya dan ön cə ki gös tə ri ci dən xey li 
ge ri qa lır. 2022-ci il də sər ni şin sa yı 2019-cu il də ki sə viy yə nin 
76 faizi ni təş kil edib. Ha va li ma nı nın rəh bər li yi bu il sər ni şin 
axı nı nın 67,1 mil yo na ça ta ca ğı nı göz lə yir.

Qeyd edək ki, dün-
ya nın sər ni şin döv riy-
yə si və təy ya rə-reys 
tra fi  ki nə gö rə bö yük 
ha va li ma nı At lan ta 
(ABŞ) aero por tu dur. 
Pan de mi ya dan ön cə 
bu ha va li ma nın dan 
ke çən sər ni şin sa yı 
100 mil yon dan çox 
olub. İkin ci yer də Du bay, 3-5-ci yer lər də ABŞ-nin Dal las, Den ver, 
Çi ka qo ha va li man la rı, 6-cı sı ra da To kio aero por tu dur. Lon don ha-
va li ma nı bu rey tinq də 7-ci dir. İlk on luq da Los-An ce les, İs tan bul 
və Deh li aero port la rı da var. On la rın heç bi ri hə lə pan de mi ya dan 
ön cə ki sə viy yə ni bər pa edə bil mə yib lər. 

Bu ara da Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri nin (BƏƏ) ha ki miy yət or qan la-
rı Du bay da kı Al-Mak tum aero por tu nu ge niş lən dir mə yi və onu dün-
ya da ən bö yük ha va li ma nı na çe vir mə yi plan laş dı rır lar. Aero por tun 
ye ni dən qu rul ma sı la yi hə si BƏƏ hö ku mə ti nin say tın da dərc edi lib.

Ha va li ma nı nın ge niş lən di ril mə si iş lə ri ni 2027-ci ilə qə dər ta-
mam la maq nə zər də tu tu lur. Bun dan son ra li man il də 260 mil yo na 
qə dər sər ni şi nə xid mət edə bi lə cək. Sa hə si təq ri bən 65 kvad rat 
ki lo metr olan əra zi də beş uç ma-en mə zo la ğı yer ləş di ri lə cək.

Xa tır la daq ki, bu ya xın lar da Səudiy yə Ərə bis ta nı da pay taxt 
aero por tu nun ge niş lən di ri lə cə yi ni elan edib. Hə min pla na gö rə, 
Ər-Ri yad ha va li ma nı 2030-cu il dən eti ba rən hər il 120 mil yo na 
ya xın sər ni şin qə bul edə bi lə cək və be lə lik lə, dün ya da ən iri aero-
port lar dan bi ri nə çev ri lə cək.
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MƏDƏNİYYƏT

291 il əv vəl...
16 yan var 1732-ci il də Sə fə vi döv lə ti ilə 

Os man lı im pe ra tor luq la rı ara sın da Qaf qa-
za nə za rət uğ run da növ bə ti mü ha ri bə nin 
ye ku nu ola raq Kir man şah sülh mü qa vi lə si 
bağ la nıb. Mü qa vi lə nin şərt lə ri nə əsa sən, 
Azər bay ca nın İrə van, Nax çı van, Gən cə, 
Şa ma xı və Şir van böl gə lə ri Os man lı im pe-
ra tor lu ğu nun, Kir man şah, Ər də bil və Təb-
riz böl gə lə ri isə Sə fə vi döv lə ti nin nə za rə ti-
nə ke çib.

117 il əv vəl...

15 yan var 1906-cı il də Sankt-Pe ter burq-
da Ümum ru si ya mü səl man la rı nın II qu rul ta-
yı (15-23 yan var) işə baş la yıb. Qu rul tay da 
Ru si ya Mü səl man İt ti fa qı nın (1905-ci ilin 
av qus tun da Ümum ru si ya mü səl man la rı nın 
qu rul ta yın da tə sis olun muş du) bi rin ci Döv lət 
Du ma sı na seç ki lər lə bağ lı tak ti ka sı mü za ki rə 
edi lib, ye ni proq ram qə bul olu nub.

101 il əv vəl...
17 yan var 1922-ci il də Ba kı da kı Ta-

ğı yev teat rı nın (in di ki Aka de mik Mu si qi li 
Teatr) tə mir-bər pa dan son ra (bi na 1918-
ci il ha di sə lə rin də er mə ni lər tə rə fin dən 
yan dı rıl mış dı) açı lı şı olub və Azər bay can 
Döv lət Dram Teat rı nın trup pa sı tə rə fin dən 
M.F.Axund za də nin “Ha cı Qa ra” ko me di-
ya sı nü ma yiş olu nub. Tən tə nə li ge cə də 
döv lət rəs mi lə ri ilə bə ra bər, teat rın bi na sı-
nın keç miş sa hi bi Ha cı Zey na lab din Ta ğı-
yev də iş ti rak edib.

95 il əv vəl...
13 yan var 1928-ci il də Ba kı da Azər bay-

can ya zı çı la rı nın bi rin ci qu rul ta yı baş la yıb. 
Qu rul tay da Azər bay can Pro le tar Ya zı çı la rı 
As so siasi ya sı nın (Az.PYA) ya ran ma sı haq-
qın da qə rar qə bul edi lib.

75 il əv vəl...

12 yan var 1948-ci il də ABŞ-nin Ali Məh kə-
mə si qa ra də ri li lə rin ağ də ri li lər lə ey ni mək təb-
də oxu ma sı na ica zə ve rən qə rar çı xa rıb. Bir-
ləş miş Ştat lar da ir qi ay rı-seç ki lik rəs mən bu 

ta rix də ləğv edil sə də, real lıq da 60-cı il lə rə dək 
da vam edib.

61 il əv vəl...
15 yan var 1962-ci il də Qa za xıs tan SSR əra-

zi sin də So vet İt ti fa qı nın ən bö yük nü və sı na ğı 
mey da nı – Se mi pa la tinsk po li qo nu is ti fa də yə 
ve ri lib. Po li qon da ilk ye ral tı part la yış hə ya ta ke-
çi ri lib. SS Rİ-də nü və si lah lan ma sı vü sət alıb.

41 il əv vəl...
14 yan var 1982-ci il də Şu şa şə hə rin də bö-

yük şair Mol la Pə nah Va qi fi n məq bə rə si nin və 
Va qif Poezi ya evi nin açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim-
lər də res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP 
MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev iş ti rak edib.

33 il əv vəl...
15 yan var 1990-cı il də Dağ lıq Qa ra bağ-

da gər gin lə şən mü na qi şə nin qar şı sın da aciz 
qa lan Azər bay can SSR rəh bər li yi Dağ lıq Qa-
ra bağ Mux tar Vi la yə tin də və ona bi ti şik ra-
yon lar da föv qə la də və ziy yə tin tət biq olun ma-
sı üçün Mosk va ya mü ra ciət edib. Hə min gün 
SS Rİ Ali So ve ti nin Rə ya sət He yə ti mü va fi q 
qə rar qə bul edib. Qə ra ra əsa sən, Er mə nis-
ta nın Go rus ra yo nun da və İran-Azər bay can 
(SS Rİ) sər hə di bo yun ca da föv qə la də və ziy-
yət elan edi lib. Föv qə la də və ziy yət elan edi-
lən əra zi lə rə So vet Or du su nun bir ləş mə lə ri 
ye ri di lib, yer li ha ki miy yət hərb çi lə rə ve ri lib.

32 il əv vəl...
13 yan var 1991-ci il də Azər bay can SSR Ali 

So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə Şaum-
yan (kənd) ra yo nu in zi ba ti-əra zi va hi di ki mi 
ləğv edi lib və onun əra zi si Go ran boy ra yo nu na 
bir ləş di ri lib.

31 il əv vəl...
14 yan var 1992-ci il də Azər bay can Res-

pub li ka sı ilə Tür ki yə Cüm hu riy yə ti ara sın da 
dip lo ma tik əla qə lə rin qu rul ma sı na dair pro-
to kol im za la nıb. Bu, müs tə qil Azər bay ca nın 
im za la dı ğı ilk dip lo ma tik sə nəd idi. 1991-ci il 
no yab rın 9-da Azər bay ca nın müs tə qil li yi ni ilk 
ta nı yan Tür ki yə ol muş du.

Hazırladı: V.Orxan

Nor ve çin pay tax tı Os lo-
da “Deich man Bjor vi-
ka” Mə də niy yət Mər kə-
zin də Azər bay can Mil li 

Ge yim Mər kə zi nin rəh bə ri 
sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru, mo del yer-di zay ner 
Gül na rə Xə li lo va nın “Nort-
hern Sto ries by Ciz gi” (“Ciz-
gi”nin Şi mal he ka yə lə rə) ad lı 
eks po zi si ya sı nın açı lı şı olub.

Mo del ye rin “Ciz gi” brend li kol-
lek si ya sı nın təq di ma tı Os lo da kı 
“Azər bay can Evi” və Nor veç üz-
rə Skan di na vi ya Azər bay can lı-
la rı Koor di na si ya Şu ra sı tə rə fi n-
dən təş kil edi lib.

Qo naq la ra Gül na rə Xə li lo va-
nın Nor veç və Qa ra bağ or na-
ment lə ri ilə əl iş lə ri, ipək yay lıq-
lar və li bas lar təq dim olu nub.

Mo del yer eks po zi si ya sı nın 
Nor veç də, gör kəm li ar xeoloq, 
səy yah və ya zar, Azər bay ca na 

sə fər lər et miş Tur He yer da lın və-
tə nin də təq dim et mək dən məm-
nun lu ğu nu bil di rib: “Tur He yer dal 

uzun il lər apar dı ğı araş dır ma lar-
dan son ra be lə nə ti cə yə gə lib 
ki, vi kinq lər Azər bay can dan gə-

lib lər – qə dim za man lar da on la-
rın məhz öl kə mi zin əra zi sin dən 
Skan di na vi ya ya yol la rı baş la-
yıb. Ke çən ilin may ayın da Os lo 
şə hə ri nin Cos mo po li te kon sert 
sa lo nun da Qa ra bağ böl gə si nin 
mil li ge yim ənə nə lə ri ni əks et-
di rən “Xa rı bül bül və Qa ra bağ” 
də fi  le si ni təq dim et dim. Bu də fə 
sər gi for ma tın da Nor ve çin or-
na ment lə ri nə üs tün lük ve rə rək 
əsər lə ri təq dim et dim və bu da 
qo naq la rın bö yük ma ra ğı na sə-
bəb olub...”.

Qeyd edək ki, Gül na rə Xə li-
lo va nın kol lek si ya la rı in di yə dək 
ABŞ, Bri ta ni ya, İs veç, Avst ri ya, 
Ru mı ni ya, Tür ki yə, Ru si ya, Çin, 
Qa za xıs tan və di gər öl kə lər də 
nü ma yiş et di ri lib.

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Zamanın səhifələrində qalan 

Xronoqraf

Azərbaycanlı modelyerin
“Cizgi”si Osloda təqdim olunub

“Qızıl qlobus” 80-ci dəfə sahiblərini tapdı
2023-cü il də audiovi zual sə-
nət dün ya sı nın ilk mü ka fat la rı 
– ABŞ-da ənə nə vi “Qı zıl qlo-
bus”un təq di ma tı olub. Hol li-
vud Xa ri ci Jur na list lər Bir li yi nin 
tə sis et di yi mü ka fa tın növ bə ti 
qa lib lə ri yan va rın 10-da (Ba kı 
vax ti lə ayın 11-də) Be ver li-Hills 
şə hə rin də (Ka li for ni ya şta tı) 
ke çi ri lən mə ra sim də elan edi-
lib. “Be ver li-Hil ton” ho te lin də 
80-ci “Qı zıl qlo bus”un təq di-
ma tı NBC ka na lı tə rə fin dən 
can lı ya yım la nıb.

“Qı zıl qlo bus”un əsas no mi na-
sı ya sı sa yı lan “ən yax şı re jis su-
ra” mü ka fa tı Ame ri ka ki no su nun 
metr lə rin dən Sti ven Spil ber qə 
ve ri lib. 76 yaş lı re jis sor bu mü ka-
fa ta özü nün uşaq lıq döv rün dən 
bəhs edən “Fa bel man lar” fi l mi nə 
gö rə la yiq gö rü lüb. Bu no mi na-
si ya da onun fi l mi ilə Ceyms Ka-
me ro nun “Ava tar: Su yo lu”, Baz 
Lur ma nın “El vis”, Todd Fil din 
“Tar” fi lm lə ri ya rı şıb.

“Ən yax şı sse na ri” üz rə mü-
ka fa ta Bri ta ni ya (ir land) ki nod-
ra ma tur qu və re jis so ru Mar tin 
Mak do nax “İni şe ri nin ölüm pə-
ri si” fi l mi nə (“The Bans hees of 

Inis he rin”; ban şi (bans hee) – ir-
land folk lo run da ölüm pə ri si) gö-
rə la yiq gö rü lüb. “Qa ra” tra gi ko-
me di ya da ha di sə lər 1923-cü il də 

İr lan di ya da və tən daş mü ha ri bə-
si nin son la rın da İni şe rin (uy dur-
ma ad) ada sın da cə rə yan edir.

Mün sifl  ə rin rə yi nə gö rə, ən 
yax şı qa dın ro lu nu “Tar” fi l min də 
(Todd Fild) Keyt Blan şett oy na yıb. 
Ak tri sa fi lm də Ber lin Fi lar mo ni ya-
sı nın di ri jo ru Li dia Ta rı can lan dı rıb.

“Ən yax şı ki şi ro lu” no mi na si-
ya sın da “Qı zıl qlo bus” hey kəl ci-
yi ni isə “El vis” fi l min də (Baz Lur-
man) baş qəh rə ma nı – məş hur 

mü ğən ni El vis Pres li ni oy na yan 
Os tin Bat ler qa za nıb.

Bun dan əla və, mü zikl və ya 
ko me di ya da ən yax şı qa dın ifa-

çı ki mi Mi şel Yeo (“Hər şey hər 
yer də və bir dən”; el mi-fan tas tik 
ko me di ya, re jis sor lar Den Kvan, 
Da niel Şay nert), bu janr da ən 
yax şı akt yor ki mi isə “İni şe ri nin 
ölüm pə ri si”ndə əsas rol lar dan 
bi ri ni oy na yan Ko lin Fa rell mü-
ka fa ta la yiq gö rü lüb lər.

Xa ri ci (qey ri-in gi lis) dil də ən 
yax şı fi lm ola raq ar gen ti na lı re-
jis sor Sant ya qo Mit re nin “Ar gen-
ti na, 1985”, ani ma si ya jan rın da 
isə mek si ka lı Gil yer mo del To ro-
nun “Pi nok kio”su se çi lib.

Həm çi nin ikin ci plan rol la rı 
(akt yor və akt ri sa), mu si qi, ope-
ra tor işi və s. no mi na si ya lar da 
mü ka fat çı lar elan edi lib. 

Ki ne ma toq ra fi  ya da gör kəm-
li xid mət lə ri nə gö rə Se sil B. De 
Mill mü ka fa tı na məş hur akt yor 
Ed di Mer fi , fəx ri “Qı zıl qlo bus”a 
isə re jis sor və sse na rist Ra yan 
Mer fi  la yiq gö rü lüb lər. 

Qeyd edək ki, 1944-cü il dən 
eti ba rən təq dim edi lən “Qı zıl 
qlo bus” Ame ri ka ki no su nun “Os-
kar”dan son ra ikin ci nü fuz lu mü-
ka fa tı dır. “Qı zıl qlo bus” ki ne ma-
toq raf çı lar üçün “Os kar”a apa ran 
yol he sab edi lir...

V.Kamal

Boyuna bax, gəlirinə bax...
Ru   si   ya   nın “So   yuz   mult   film” stu  -
di   ya   sı   nın yer   li “Yel   low, Black & 
Whi   te” stu   di   ya   sı və “Ros   si   ya 1” 
te   le   ka   na   lı ilə bir   lik   də, həm   çi   nin 
Ki   no Fon   du   nun dəs   tə   yi ilə is   teh  -
sal et   di   yi “Çe   bu   raş   ka” fil   mi yer   li 
pro   kat   da re   kor   da im   za atıb.

2023-cü ilin 1 yan   va   rın   dan ki  -
no   teatr   lar   da ya   yı   mı baş   la   nan fi lm 
10 gün ər   zin   də 3,2 mil   yard rubl  -
dan çox (təx   mi   nən 45 mil   yon dol  -
lar) gə   lir gə   ti   rib. “Çe   bu   raş   ka”nın 
büd   cə   si isə 850 mil   yon rubl   dur.

Re   jis   sor Dmit   ri Dya   çen   ko   nun 
fi l   mi bu cür sü   rət   li ge   di   şat   la ya   xın 
gə   lə   cək   də yer   li kas   sa   da ötən il   lər 
üz   rə xa   ri   ci fi lm   lə   rin, o cüm   lə   dən 
“Ava   tar”ın rey   tin   qi   ni üs   tə   lə   yə bi  -
lər. Onu da qeyd et   mək la   zım   dır 
ki, Ru   si   ya Uk   ray   na   da mü   ha   ri   bə  -
yə baş   la   yan   dan son   ra Ame   ri   ka 
və Av   ro   pa   nın ki   no is   teh   sal   çı   la   rı 
və ya   yım   çı   la   rı bu öl   kə ilə rəs   mi 
əla   qə   lə   ri   ni fak   ti   ki ola   raq kə   sib   lər. 
Ha   zır   da Ru   si   ya ki   no   teatr   la   rın   da 
Qərb fi lm   lə   ri (əsa   sən Hol   li   vud) 
məh   dud say   da və pi   rat üsul   la əl  -

də edi   lə   rək nü   ma   yiş olu   nur. Bu 
isə yer   li fi lm   lə   rin pro   ka   tı üçün əl  -
ve   riş   li im   kan ya   ra   dıb.

“Çe   bu   raş   ka” fi l   mi so   vet döv  -
rün   də “So   yuz   mult   fi lm”də Eduard 
Us   pens   ki   nin he   ka   yə-sse   na   ri   lə   ri 
ilə çə   kil   miş ciz   gi fi l   mi   nin ki   no va  -
rian   tı de   yil. Bu, ailə   vi ba   xış üçün 
nə   zər   də tu   tu   lan na   ğıl-ko   me   di   ya  -
dır. Baş rol   da Ser   gey Qar   maş 
və Svet   la   na Kuz   mi   na çə   ki   lib   lər. 
Məş   hur ciz   gi fi l   mi   nin şəl   pə   qu  -
laq qəh   rə   ma   nı isə bu fi lm   də ye   ni 
dün   ya   ya dü   şüb.
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