
Azər bay ca nın 2020-ci il də Və tən 
mü ha ri bə si za ma nı azad edil miş 
əra zi lə rin də 10 qi qa vat lıq kü lək və 
gü nəş ener ji si im kan la rı möv cud-

dur. Bun dan əla və, öl kə mi zin qu ru da 
27 qi qa vat lıq kü lək və gü nəş ener ji si 
po ten sialı var. Həm çi nin Xə zər də ni zi nin 
Azər bay can sek to run da 157 qi qa vat-
lıq kü lək ener ji si im kan la rı möv cud dur. 
Yə ni, 200 qi qa va ta ya xın po ten sial var. 
Əl bət tə ki, bi zə ki fa yət qə dər ix rac marş-
rut la rı la zım dır. Biz bü tün bu la yi hə lə ri 
mər hə lə li şə kil də ic ra edi rik.

Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay ca nın “ya-
şıl ener ji” po ten sialı ilə bağ lı rə qəm lə ri yan-
va rın 16-da Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri nin 
pay tax tın da, Əbu-Da bi Da ya nıq lı lıq Həf tə si-
nin açı lış mə ra si min də çı xı şı za ma nı diq qə-
tə çat dı rıb. 

“Ya şıl ener ji” mən bə lə ri ni hə rə kə tə gə tir-
mək və bu nun la bey nəl xalq ener ji müs tə vi-
si nə ye ni çı xış lar əl də et mək Azər bay ca nın 
hə dəfl  ə rin dən bi ri dir. Döv lət baş çı sı bil di rib 
ki, öl kə miz bər paolu nan ener ji mən bə lə ri ni 
öz ener ji təh lü kə siz li yi mi zin tə min olun ma sı 
üçün in ki şaf et dir mir. Azər bay can ener ji təh-
lü kə siz li yi ni hə lə bir ne çə il əv vəl tə min edib 
və bu gün Azər bay can nəin ki öz tə lə bat la rı-
nı tə min edir, həm çi nin xa ri cə ener ji si ix rac 
edir. Bər paolu nan ener ji ilə bağ lı proq ram la 
biz bu sa hə də ix ra cı şa xə lən di rə cə yik. Ey-
ni za man da iq ti sa diy ya tın ye ni eko lo ji tə miz 
sek to ru ya ra na caq.

Bu nun la bağ lı Azər bay ca nın iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lə ri nin “ya şıl ener ji” im-
kan la rı na dün ya nın diq qə ti ni çək mək xü su si 
əhə miy yət kəsb edir. 100-dən çox öl kə nin 
qa tıl dı ğı Əbu-Da bi Da ya nıq lı lıq Həf tə si bu 
ba xım dan mü hüm bey nəl xalq plat for ma dır. 
Bu, həm çi nin po ten sial in ves tor la rın nə zə-

ri ni Azər bay ca nın azad edil miş əra zi lə ri nə 
yö nəl dil mə si üçün əla və für sət dir. Tə bii ki, 
bu xü sus da Ərəb dün ya sı və ay rı lıq da Bir-
ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri ilə əmək daş lıq üçün 
im kan lar var. Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə fə ri 
çər çi və sin də Əbu-Da bi şə hə rin də Azər bay-
can Res pub li ka sı Döv lət Neft Şir kə ti (SO-
CAR) ilə Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri nin “Mas-
dar” şir kə ti ara sın da “ya şıl ener ji” (gü nəş və 
kü lək) üz rə im za la nan sa ziş də bu nun gös-
tə ri ci si dir.

Qeyd edək ki, son il lər də Azər bay ca nın 
bey nəl xalq aləm də bir sı ra vek tor lar da, o 
cüm lə dən ərəb döv lət lə ri ilə mü na si bət lə ri 
də ye ni in ki şaf mər hə lə si nə qə dəm qo yub. 
Bu ra da, tə bii ki, ta ri xi-mə də ni bağ lı lıq da 
var. 2005-ci il də Azər bay can ilə Ərəb Döv-
lət lə ri Li qa sı ara sın da me mo ran dum im za-
la nıb və öl kə miz qu rum da mü şa hi də çi sta-
tu su na  ma lik dir. 2014-cü il də Ər-Ri yad da 

ke çi ril miş bi rin ci “Ərəb Döv lət lə ri Li qa sı – 
Or ta Asi ya – Azər bay can Əmək daş lıq və İq-
ti sa di Fo ru mu”nun ye ku nu ola raq qə bul edil-
miş bə yan na mə də Er mə nis tan-Azər bay can 
mü na qi şə si nin BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 
qət na mə lə ri nə uy ğun ola raq, su ve ren lik və 
əra zi bü töv lü yü prin sip lə ri əsa sın da həl li-
nin va cib li yi vur ğu lan mış dı. Bə yan na mə də 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin tə şəb büs ka rı ol-
du ğu Ba kı Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo ru mu-
nun əhə miy yə ti də qeyd edil miş di. 2022-ci 
ilin iyu nun da ke çi ri lən IX Qlo bal Ba kı Fo ru-
mu na iş ti rak edən Ərəb Döv lət lə ri Li qa sı nın 
baş ka ti bi Əh məd Əbul Qeyt də qa tıl mış dı. 
Ötən ilin no yab rın da isə Pre zi dent İl ham Əli-
yev Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın səd ri ki mi Əl-
cə zair də ke çi ri lən Ərəb Döv lət lə ri Li qa sı nın 
31-ci Zir və top lan tı sın da fəx ri qo naq sta tu-
sun da çı xış et di.
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Gənc Tamaşaçılar 
Teatrında 
“Mənim ağ 
göyərçinim” və 
“İnanıram”

səh. 3

Mədəniyyət müəssisələrində
20 Yanvar faciəsinin

33-cü ildönümü ilə bağlı anım tədbirləri

səh. 4

Aleksandr 
Şarovskinin
75 illiyi 
münasibətilə 
premyera olacaq

səh. 3

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

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun havası və günəşi 
dünyanın diqqətini çəkəcək

Prezident İlham Əliyev Əbu-Dabi Dayanıqlılıq Həftəsində azad edilmiş ərazilərin
“yaşıl enerji” imkanlarını bir daha nəzərə çatdırıb

“Şuşa” albomu
məşhur musiqi platformalarında

Pol şa nın “Orp hee 
clas sics” səs yaz-
ma stu di ya sın da 
bu ra xıl mış “Şu şa” 
mu si qi al bo mu 
ar tıq dün ya üz rə 
ən məş hur mu si qi 
ya yım plat for ma-
la rı olan “Spo tify”, 
“Ama zon” və 
“App le Mu sic”a 
da xil edi lib.

səh. 2

Davosda növbəti Dünya İqtisadi Forumu
16-20 yan var 
ta rix lə rin də İs-
veç rə nin ku rort 
şə hə ri Da vos da 
növ bə ti Dün ya 
İq ti sa di Fo ru mu 
ke çi ri lir. Dün ya 
gün də mi nin ən 
ak tual möv zu-
la rı nın diq qə tə 
alın dı ğı Da vos 
Fo ru mu pan de-
mi ya nın do ğur-

du ğu ikiil lik ara dan son ra ye ni dən dün ya nın bir çox öl kə lə ri nin 
li der lə ri ni ənə nə vi for mat da (üz bəüz) bir ara ya gə ti rib. Fo ru ma 
50-dək döv lət və hö ku mət baş çı sı, elə cə də BMT-nin, NA TO-
nun baş ka tib lə ri, Av ro pa İt ti fa qı nın, di gər bey nəl xalq təş ki lat-
la rın rəh bər şəxs lə ri qa tı lıb.

Yan va rın 17-də Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev Dün ya İq ti sa di Fo ru mu nun il lik top lan tı sın da iş ti rak et mək 
üçün Da vo sa ge dib. Dün ya İq ti sa di Fo ru mun da döv lə ti mi zin baş-
çı sı nın ilk gö rü şü Ni der lan dın “Da men Ship yards Group” şir kə ti-
nin ic ra çı di rek to ru və səhm da rı Ar nout Da men ilə olub.

Azər bay can Pre zi den ti da ha son ra “CIS CO” şir kə ti nin qlo bal 
in no va si ya lar üz rə vit se-pre zi den ti Qay Did rix ilə gö rü şüb.

Dünya İqtisadi Forumu bu il “Parçalanmış dünyada əməkdaşlıq” 
mövzusu altında təşkil olunub. Rusiya builki Davos Forumunda 
təmsil olunmur. Çini isə xarici işlər nazirinin müavini təmsil edir.

“Heydər Əliyev İli”ndə VI Bakı Beynəlxalq 
Memarlıq Müsabiqəsi keçiriləcək

Azər bay can Me mar lar İt ti fa qı “Hey dər Əli yev İli” çər çi və sin də bir 
sı ra la yi hə və təd bir lər hə ya ta ke çir mə yi plan laş dı rır. İl ər zin də 
Bey nəl xalq Me mar lar İt ti fa qı nın dəs tə yi, Azər bay can Me mar lar 
İt ti fa qı və Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə VI Ba kı Bey nəl-
xalq Me mar lıq Mü sa bi qə si nin ke çi ril mə si nə zər də tu tu lur.

Bu ba rə də Azər bay can Me mar lar İt ti fa qı nın ye ni se çil miş İda rə 
He yə ti nin bi rin ci təş ki la ti ple nu mun da mə lu mat ve ri lib.

səh. 3

Elmi tədqiqat institutlarında
struktur islahatları

AMEA-da al ban şü nas lıq üz rə təd qi qat la rın va hid mər-
kəz dən və sis tem li şə kil də təd qiq olun ma sı nı tə min et-
mək məq sə di lə Me mar lıq və İn cə sə nət İns ti tu tu nun Al ban 
me mar lı ğı və in cə sə nə ti şö bə si Ar xeolo gi ya, Et noq ra fi ya və 
Ant ro po lo gi ya İns ti tu tu nun Al ban şü nas lıq El mi Mər kə zi nin 
tər ki bi nə ke çi ri lib.

səh. 3

Fəxri adlara görə
aylıq təqaüdün məbləği artırılıb

Pre zi dent İl ham Əli yev yan va rın 13-də fəx ri ad la ra gö rə ay lıq tə-
qaüdün məb lə ği nin ar tı rıl ma sı haq qın da sə rən cam im za la yıb.

Sə rən ca ma əsa sən, fəx ri ad la ra gö rə ay lıq tə qaüdün məb lə ği 
2023-cü il yan va rın 1-dən xalq ya zı çı sı, xalq şairi, xalq ar tis ti və 
xalq rəs sa mı üçün 200 ma nat, əmək dar elm xa di mi, əmək dar 
in cə sə nət xa di mi, əmək dar ar tist, əmək dar rəs sam, əmək dar 
mə də niy yət iş çi si, əmək dar müəl lim, əmək dar hə kim, əmək-
dar me mar, əmək dar bə dən tər bi yə si və id man xa di mi, əmək-
dar döv lət qul luq çu su, əmək dar jur na list, əmək dar mü hən dis, 
əmək dar hü quq şü nas, əmək dar kənd tə sər rü fa tı iş çi si, əmək-
dar pi lot, əmək dar tibb iş çi si üçün 180 ma nat müəy yən edi lib. 
Qeyd edək ki, in di yə dək bu tə qaüd lər mü va fi q ola raq 180 və 
150 ma nat idi.

Üzeyir bəy “Arşın mal alan”da 
onun obrazını yaratmışdı...

Mə də niy yət pay tax tı mız Şu şa nın 
ta nın mış si ma la rı ara sın da ötən 
əs rin bi rin ci ya rı sın da şöh rə ti 
öl kə mi zin hü dud la rı nı aşan xa-

nən də Mə cid Beh bu do vun da adı var. Bu 
il ana dan ol ma sı nın 150 il li yi ta mam olan 
sə nət kar həm də Azər bay ca nın mu si qi 
sal na mə si nə Rə şid Beh bu dov ki mi gör-
kəm li mü ğən ni bəxş edib.

Mə cid Beh bu dov 1906-1907-ci il lər də Tif-
lis də xa nən də lik edib. Tifl  is lə ya na şı, İrə van 
və Nax çı van da da ge niş şöh rət qa za nıb. O 
ən ya xın dos tu tar zən Mə şə di Zey nal Haq-
ver di yev lə bir lik də bir çox şə hər və kənd lər-
də toy məc lis lə ri apa rıb. Müasir lə ri nin de dik-
lə ri nə gö rə, Mə cid bir ne çə dil də mah nı lar 
oxu ya bi lir miş. Ona gö rə də tez-tez gür cü, 
ləz gi və di gər xalq la rın toy şən lik lə ri nə də vət 
olu nub. Us tad xa nən də  ope ra səh nə sin də 
də çı xış edib.

səh. 6

Yaşamaq bir sənətdirsə...

Bü tün hal lar da, ne cə və nə yə sərf 
olun ma sın dan ası lı ol ma ya raq, 
za man ötür, ömür ke çir. Səh nə, 
sə nət adam la rı isə bu na rəğ mən 

daim sə nət də ol maq, ta ma şa çı al qı şı 
ilə ovun maq ki mi bir səadət üçün ça lı-
şıb çar pı şır lar. Hər bir akt yo run, sə nət 
in sa nı nın müt ləq öz ta ma şa çı sı, se və ni 
olur.

Bu mə na da xey li sə nət se vər Xalq ar tis-
ti Əli Nu run 75 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə 
yan va rın 14-də Aka de mik Mil li Dram Teat-
rı nın sa lo nu na top laş mış dı. Bu nun la ona 
– ar tıq yaş lı akt yor nəs li nin sı ra sın da yer 

alan Əli Nu ra da rəğ bət lə ri ni bir da ha is bat 
et mək is tə yir di lər.

səh. 5

“Kitabi-Dədə Qorqud” və qeyri-səlis məntiq
Xalq ya zı çı sı, aka de mik Ka mal Ab dul-
la və AMEA-nın müx bir üz vü, pro fes sor 
Ra fiq Əli ye vin müəl lif lə ri ol du ğu “Ki ta-
bi-Də də Qor qud” və qey ri-sə lis mən tiq” 
ki ta bı işıq üzü gö rüb.

Mil li Ki tab xa na da ki ta bın təq di ma tı ke-
çi ril di. Təd bir də Mil li Ki tab xa na nın “Azər-
bay ca nın gör kəm li şəx siy yət lə ri” la yi hə si 
çər çi və sin də nəşr et di yi “Lüt fi  Za də. Bib-
lioq ra fi  ya” ki ta bı da təq dim olun du.

səh. 7

Tofiq Kazımovun 100 illiyi 
TÜRKSOY-da qeyd edildi
Azər bay ca nın ta nın mış teatr 
re jis so ru To fiq Ka zı mo vun 100 
il li yi yan va rın 16-da An ka ra da, 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yət 
Təş ki la tı – TÜRK SOY-da qeyd 
edil di. 

Azər bay ca nın Tür ki yə də ki 
Sə fi r li yi, Azər bay can Mə də niy-
yət Na zir li yi, Cə fər Cab bar lı 
adı na Azər bay can Döv lət Teatr 
Mu ze yi ilə bir gə təş kil olun muş 
təd bi rə Azər bay ca nın və Tür ki-
yə nin teatr xa dim lə ri, sə nət şü-
nas lar qa tıl mış dı.

Təd bir iş ti rak çı la rı ön cə 
TÜRK SOY-un ofi  sin də To fi q 
Ka zı mo vun ya ra dı cı lı ğı nı əks 
et di rən fo to sər gi ilə ta nış ol du-
lar.

TÜRK SOY-un baş ka ti bi Sul-
tan Raev, Azər bay ca nın Tür-
ki yə də ki sə fi  ri Rə şad Məm-
mə dov, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi, sə nət şü nas lıq elm lə ri 
dok to ru, Azər bay can Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru İs ra fi l İs ra fi  lov, Ada-
na Çu ku ro va Uni ver si te ti nin 
müəl li mi, Azər bay ca nın Xalq 

ar tis ti Ca han gir Nov ru zov, İz mir 
Döv lət Teat rı nın re jis so ru Mu-
rad Çi dam lı və baş qa la rı To fi q 
Ka zı mo vun Azər bay can teat rı-

na və ümu mi lik də Türk dün ya-
sın da teatr sə nə ti nə töh fə lə rin-
dən bəhs et di lər.

davamı səh. 3-də
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Prezident İlham Əliyev Vaxtanq Kikabidzenin 
vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevyanvarın
15-dəGürcüstanxalqınınböyükoğlu,görkəmlimüğənni,akt-
yorVaxtanqKikabidzeninvəfatıiləəlaqədaronundoğmaları-
navəyaxınlarınabaşsağlığıverib.

VaxtanqKikabidzeninvəfatıxəbərindənsondərəcəkədərləndiyini
bildirəndövlətimizinbaşçısıonunadınınsovetvəGürcüstanmədə
niyyətininşanlısalnaməsinəəbədihəkkolunduğunuvurğulayıb.
“Çoxşaxəli istedadı,yüksəkpeşəkarlığı,sənətəgətirdiyiyenivə

bənzərsizabhavasayəsindəVaxtanqKikabidzebütövbirdövrün
rəmzinəçevrilmişdir.Onunkinodacanlandırdığıunudulmazobraz
ları,orijinalifaçılıqməharətiiləoxuduğumahnılarıneçəneçənəslin
qəlbindəxüsusiyertutur”,–deyəbaşsağlığıməktubundabildirilir.
Azərbaycanın böyük dostu olan Vaxtanq Kikabidzenin yara

dıcılığınınxalqımız tərəfindənhər zamansevildiyini, şəxsiyyəti
nəböyükhörmətvə rəğbətbəslənildiyinibildirəndövlətbaşçısı
AzərbaycanlaGürcüstanarasındamədəniəlaqələrə,dostluqvə
mehribanqonşuluqmünasibətlərinətöhfələrvermişgörkəmlisə
nətkarınəzizxatirəsininqəlblərdəyaşayacağınıqeydedib.

“Babək” baleti növbəti dəfə səhnədə
Yanvarın21-dəAzərbaycanDövlətAkademikOperavəBalet
Teatrında“Babək”baletinövbətidəfənümayişolunacaq.

Xalq artisti, bəstəkar Aq
şinƏlizadənin“Babək”bale
ti1983cü ildəXalqartistləri
RəfiqəAxundovavəMaqsud
Məmmədovun quruluşunda
ilkdəfətamaşayaqoyulub.
IX əsrdə xalq qəhrəma

nı Babəkin ərəb istilaçılarına
qarşı 20 ildən artıq bir müd
dətdədavamedənmübarizəsi
Azərbaycanxalqınıntarixində
önəmliyertuturvəxalqımızın
erməni işğalçılarınaqarşıVə
tənmüharibəsindəQələbəsin
dən sonra “Babək” baletinin
yenidənsəhnəyəqayıdışıçox
aktualdır.

TamaşayayenixoreoqrafikquruluşuXalqartistiKamillaHüsey
nova verib. İlk quruluşun librettosu əsasında səhnəyə qoyulan
baletinlibrettosunacüziəlavələredilib.Tamaşanındirijoruvəmu
siqirəhbəriOrxanHəşimov,quruluşçurəssamıƏməkdarmədə
niyyətişçisiTehranBabayevdir.

“Şuşa” albomu 
məşhur musiqi platformalarında

Polşanın“Orpheeclassics”səsyazmastudiyasındaburaxılmış
“Şuşa”musiqialbomuartıqdünyaüzrəənməşhurmusiqiya-
yımplatformalarıolan“Spotify”,“Amazon”və“AppleMusic”ə
daxiledilib.

Azərbaycanın 44 günlük
Vətən müharibəsində qa
zandığı tarixiQələbəyə,Şu
şa şəhərinin 270 illiyinə və
Azərbaycanla Polşa arasın
dadiplomatikmünasibətlərin
qurulmasının30 illiyinəhəsr
olunmuş albom 2022ci ilin
oktyabrında işıq üzü görüb
və musiqisevərlər arasında
böyükmaraqlaqarşılanıb.
Layihənin ideya müəllifi və

rəhbəri Azərbaycanın Polşa
dakı səfiri NərgizQurbanova
dır.MusiqialbomuAzərbaycan
Respublikasının Diasporla İş
üzrəDövlətKomitəsinin,Azər

baycan Xarici İşlər Nazirliyi yanında Beynəlxalq İnkişafa Yardım
Agentliyinin(AIDA)vəPolşadakısəfirliyimizindəstəyiiləərsəyəgəlib.
AlbomaAzərbaycanvəPolşanıngörkəmlibəstəkarları–Üzeyir

Hacıbəyli,QaraQarayev,FikrətƏmirov,AqşinƏlizadə,Myaçes
lavKarloviçvəVitoldLutoslavskininəsərləridaxiledilib.
BütünmusiqiproqramıAzərbaycanDövlətAkademikOperavə

BaletTeatrınınbaşdirijoru,ƏməkdarartistƏyyubQuliyevinidarə
etdiyi Polşanın “SinfoniaVarsovia” orkestrinin ifasındaVarşava
MilliRadiosundalentəalınıb.
DiskinannotasiyasınınmüəllifiAzərbaycanBəstəkarlarİttifaqı

nınüzvü,musiqişünasRayaAbbasovadır.

Şuşa teatrının 20 Yanvarla bağlı 
ədəbi-bədii kompozisiyası

ŞuşaDövlətMusiqiliDramTeatrı20Yanvarfaciəsinin33-cüil-
dönümümünasibətiləDövlətSərhədXidmətiAkademiyasının
şəxsiheyətiqarşısında“Yanvarıniyirmincigünü”adlıədəbi-
bədiikompozisiyailəçıxışedib.

KompozisiyaMəhəmmədhüseynŞəhriyar,BəxtiyarVahabzadə
vəZəlimxanYaqubunşeirləri,ÜzeyirHacıbəyli,QaraQarayevvə
VolfqanqAmadeyMotsartınmusiqiləriəsasındahazırlanıb.
Səhnənümunəsində20YanvarfaciəsininAzərbaycantarixinin

həmhüzn,həmdəqürursəhifələrindənolduğuvurğulanır.

Azərbaycan Laçın-Xankəndi yolundakı vəziyyətlə 
bağlı ATƏT-i məlumatlandırıb

AzərbaycanErmənistanladövlət
sərhədinindelimitasiyasıvəde-
markasiyasıprosesinəbaşlamaq
üçünsəylərgöstərib.2022-ciilin

sentyabrındaErmənistanınsərhəddə
silahlıtəxribatıgöstərdiki,dövlətsərhə-
dinindelimitasiyasıvədemarkasiyası
prosesinəhərhansıüçüncütərəflərin
ilkinşərtvəəsassıziddialarıolmadan
ənqısazamandabaşlamaqlazımdır.

BunuVyanadaATƏTinDaimiŞurasının
xüsusiiclasındaAzərbaycanıntəşkilatdakı
nümayəndəsiRövşənSadıqbəyliErmənis
tanXİNbaşçısıAraratMirzoyanınçıxışına
cavabındadeyib.
O bildirib ki, Azərbaycan, həmçinin üç

tərəfi bəyanata uyğun olaraq, regionda
bütün nəqliyyat və kommunikasiya əlaqə
lərinin bərpasını yorulmadan təşviq edir.
Bununla belə, beynəlxalq ictimaiyyətin bu
təşəbbüsə güclü dəstəyinə və normallaş
magündəmini irəliaparmaqüçüngöstəri
ləndiplomatiksəylərəbaxmayaraq,irəlilə
yişməhdudolaraqqalır:“Görünənodurki,
Ermənistandanışıqların imitasiyasınadair
keçmiş praktikasına sadiq qalır və üzərinə
götürdüyü öhdəlikləri vicdanla yerinə yetir
məkəvəzinə, ilkinşərtlər irəlisürərəkmüx
təlif istiqamətlərdə əməli işləri süni surətdə
ləngitməkdədavamedir”.

Diqqətə çatdırılıb ki, 2020ci il noyabrın
10daüçtərəfiBəyanatdaqeydolunmasına
baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri
niAzərbaycan ərazilərindən tam olaraq çı
xarmayıb vəAzərbaycanəraziləri daxilində
müxtəlif hərbi fəaliyyətlərini davam etdirir.
Ermənistan hələ də 1990cı illərdə Ermə
nistansilahlıqüvvələrininişğaletdiyisərhəd
boyu8anklavkəndiniAzərbaycanaqaytar
maqdanimtinaedir.

Laçın yolu ilə qanunsuz hərbi birləşmə,
Ermənistansilahlıqüvvələrininvəqeyriqa
nunisilahlıbirləşmələrinrotasiyası,silahvə
şəxsi heyətin qanunsuz olaraq Laçın yolu
iləAzərbaycanərazisinəkeçirilməsibuyol

dan humanitar məqsədlər – yalnız vətən
daşların,nəqliyyatvasitələrininvəmalların
hərəkəti üçün istifadə edilməsini nəzərdə
tutanüçtərəfibəyanatınkobudşəkildəpo
zulmasıdır.
Digər narahatedici məqam ondan iba

rətdir ki, Laçın yolundan Ermənistan
nəinki qanunsuz hərbi fəaliyyətlər üçün
istifadə edir, həm də təbii sərvətlərin
Azərbaycan ərazilərindən Ermənistana
daşınmasıüçündəistifadəolunur.Ötən
onilliklər ərzində Azərbaycan bilavasitə
bunu təsdiqləyən təkzibedilməz sübut
lar təqdimedib.Ermənistanəvvəllərdə
Azərbaycanınişğalolunmuşərazilərində
qeyriqanuniiqtisadivədigərfəaliyyətlər
göstərib ki, bu fəaliyyətlər ətraf mühitə
ciddizərərvurub.
Rövşən Sadıqbəyli bildirib ki, Azərbay

canınmüvafiq orqanlarının faydalı qazıntı
yataqlarına çıxışı, ekoloji qiymətləndirmə,
əmlakın kadastr uçotu və təbii sərvətlərin
inventarlaşdırılması və yerindəmonitorinq
aparılmasına mane törədilməsi ölkə icti
maiyyətininhaqlıhiddətinəsəbəbolubvə
LaçınXankəndiyolundadincetirazlaragə

tiribçıxardıb.
O qeyd edib ki, artıqAzərbaycan nüma

yəndəheyətiLaçınXankəndiyolundakıvə
ziyyətləbağlıATƏTDaimiŞurasınaməlumat
verib.

əvvəli səh. 1-də
Azərbaycan dünyada güclə

nənislamofobiyameyillərinəqə
tişəkildəqarşıçıxır.2008ciildə
Prezident İlhamƏliyevin təşəb
büsü ilə başlanan “Bakı Prose
si”müsəlmanölkələriiləAvropa
dövlətlərini bir araya gətirmək
lə mədəniyyətlərarası dialoqun
dünya miqyasında təbliğinə tə
kan verib. Bu çərçivədə Azər
baycan tərəfindən təşkil edilən
Dünya Mədəniyyətlərarası Dia
loq Forumu BMT səviyyəsində
önəmli beynəlxalq platforma ki
mitanınıb.
Ərəb Dövlətləri Liqasının bü

tün üzv dövlətləriAzərbaycanın
hazırda sədrlik etdiyi Qoşulma
ma Hərəkatının (QH) da üzvlə
ridir.Azərbaycanbutəşkilatçər
çivəsində də ərəb dövlətləri ilə
geniş əməkdaşlıq imkanlarına
malikdir.
Azərbaycanın yaxşı münasi

bətlərə malik olduğu ərəb döv
lətlərindənbiridəBirləşmişƏrəb
Əmirlikləridir(BƏƏ).Ölkələrimiz
arasında iqtisadi əlaqələr yük
sək səviyyədədir. Siyasi dialoq
və beynəlxalq müstəvidə qar
şılıqlı dəstəyə gəlincə, bu ya
xınlarda BMT Təhlükəsizlik Şu
rasında LaçınXankəndi yolu

ətrafındavəziyyətədairmətbuat
bəyanatınınlayihəsiiləəlaqədar
BƏƏninTŞnin qeyridaimi üz
vükimiobyektivmövqenümayiş
etdirməsiniqeydedəbilərik.
İkiölkəarasındaəməkdaşlığın

önəmini Prezident İlham Əliyev
ƏbuDabi Dayanıqlılıq Həftəsi
ninrəsmiaçılışmərasimindəçı
xışındadadiqqətəçatdırıb. “Bu
mühüm toplantıda iştirak etmək
üçün məni dəvət etdiyinə gö
rə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin
Prezidentinə təşəkkürümü bil
dirmək istəyirəm. Bu auditoriya
qarşısında çıxış etməkdən bö
yükşərəfhissiduyuram.Dünən

bizimcənabPrezidentləəlagö
rüşümüz oldu. Bu, Azərbaycan
ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
arasındamünasibətlərin bir çox
sahədə strateji əhəmiyyətini bir
daha təsdiqlədi”, – deyə İlham
Əliyevvurğulayıb.
Azərbaycan Prezidenti SO

CARvə“Masdar”arasında4qi
qavatlıqküləkvəgünəşenerjisi
stansiyalarının yaradılmasına
dair razılaşmanın önəmini də
qeyd edib: “Bu, hələ qısamüd
dətli bir layihədir. Ortamüddətli
layihələr nəticəsində güclər 10
qiqavata qədər artırılacaq. Bu,
tamamilə icraolunandır,bunun

labağlıyolxəritəmizvar.Yalnız
həmin layihə nəticəsində “Mas
dar” iləapardığımızəməkdaşlıq
Azərbaycanı yaşıl enerjinin çox
mühümixracmənbəyinəçevirə
cəkdir”.
Dövlətbaşçısıbildiribki,Azər

baycanda investisiyamühitiçox
müsbətdir.Biz neft vəqaz sek
toruna böyük sərmayələr cəlb
etmişik. İndi isə hədəfimiz bər
paolunan enerjidir. Digər sözlə,
planlarımızböyükdürvəəminəm
ki,işlərinöhdəsindəngələcəyik.
Qeydedəkki,2008ci ildətə

sisolunanƏbuDabiDayanıqlılıq
Həftəsidünyanındayanıqlı inki
şafınınsürətləndirilməsinihədəf
ləyən beynəlxalq platformadır.
ƏbuDabi Dayanıqlılıq Həftəsi
bu məqsədə çatmaq üçün öz
proqramını üç prinsip – qlobal
əməkdaşlıq və liderlik, iqtisadi
inkişafvə texnologiya,eləcədə
innovasiyaüzrəhəyatakeçirir.
Azərbaycanın bu mötəbər

beynəlxalq tədbirə dəvət olun
ması Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi iləsürətləinkişafedə
rəkmühümbeynəlxalqlayihələ
rinmüəllifinəvətəşəbbüskarına
çevrilənölkəmizindünyamiqya
sındaartannüfuzunungöstərici
sidir.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun havası və 
günəşi dünyanın diqqətini çəkəcək

Prezident İlham Əliyev Əbu-Dabi Dayanıqlılıq Həftəsində azad edilmiş ərazilərin 
“yaşıl enerji” imkanlarını bir daha nəzərə çatdırıb

Dünyanın baş aşpazı ölkəmizə gəlib
“Worldchefs”in prezidenti Şuşaya gedəcək

Yanvarın17-dəBakıda
DövlətTurizmAgentliyi-
nin(DTA)təşkilatçılığıilə
Azərbaycanmətbəxinin

təbliğatıistiqamətindəbey-
nəlxalqəməkdaşlıqimkan-
larınınqiymətləndirilməsi,
eləcədəqastroturizmin
inkişafıiləbağlıməsələlər
çərçivəsində“Azərbay-
cankulinariyasınıntəbliğat
perspektivləri”mövzusunda
konfranskeçirilib.

DTAsədriFuadNağıyevqast
roturizmin inkişafının turizmin
vacib istiqamətlərindən biri he
sab olunduğunu və son illərdə
Azərbaycanın qastronomiya
destinasiyası kimi təbliği sahə
sində çoxistiqamətli işlərin hə
yata keçirildiyini qeyd edib. Bil
diribki,qastronomiya turizminin
inkişafıyalnızAzərbaycanınmilli
mətbəxinideyil,həmçininzəngin
maddi mədəni irsini, tarixi ənə
nələrinivəmədəniyyətinidünya
yatanıtmağaköməkedir.

Azərbaycanınbusahədəzən
ginpotensialıonun“qastronomi
yaölkəsi”kimidətanınmasıüçün
genişimkanlaryaradır.Buistiqa
mətdəDünyaKulinariyaTəşkilat
larıAssosiasiyası (“Worldchefs”)
ilətərəfdaşlıqmünasibətləriuğur
lainkişafedir.
Azərbaycan Milli Kulinariya

Mərkəzinin (AMKM) direktoru
Orxan Sadıqov milli mətbəxin
qorunmasının ölkəmizin iden
tifikasiyası və milli irsi üçün
önəmli amil olduğunu qeyd
edib, mərkəzin əsas fəaliyyəti
ninelmimetodolojibazanıntək
milləşməsinə yönəldiyini deyib.

Bildirib ki, AMKM milli mətbəxi
təşviqedən,milliyeməklərinre
yestrini yaradan qurumlar üçün
istinad yerinə çevriləcək elmi
mərkəzolmağıhədəfəyir.
Konfransda iştirak edən Dün

ya Kulinariya Təşkilatları Asso
siasiyasının prezidenti Tomas
QuqlerDTAvə“Worldchefs”ara
sında əməkdaşlığın nəticələrin
dən məmnun olduğunu bildirib,
azərbaycanlıkulinarlarapeşəkar
fəaliyyətlərindəuğurlararzulayıb.
Qeydedəkki,DövlətTurizm

AgentliyinindəvətiiləAzərbay
canagələnTomasQuqlerinŞu
şayasəfəridənəzərdətutulub.

O, şəhərin tarixi yerləri ilə ya
naşı,biomüxtəlifikbaxımından
zənginliyi və özünəməxsuslu

ğuna görə seçilən Qarabağın
mətbəxnümunələriilədətanış
olacaq.

Ekoloji aksiya davam edəcək: 
danışıqlarda hər hansı nəticə əldə olunmayıb

Rusiyasülhməramlılarının
müvəqqətiyerləşdiyiərazilər-
dəyataqlarınqanunsuzistis-
marınaetirazolaraq2022-ci
ildekabrın12-dəbaşlanan
aksiyadavamedir.

Aksiyanın əsas tələbi Rusiya
sülhməramlılarının müvəqqəti
nəzarətindəkiAzərbaycanərazi
lərindəermənilərtərəfindəntəbii
sərvətlərinqanunsuzistismarına
son qoyulması və Azərbayca

nınaidiyyətiqurumlarınınhəmin
ərazilərdə monitorinqinə imkan
yaradılmasıdır.Hazırdabununla
bağlı danışıqlardahərhansı bir
nəticəəldəolunmayıb.
BunuGeolojiKəşfiyyatAgent

liyiİdarəHeyətininsədriƏliƏli
yev yanvarın 17də keçirilən
mətbuatkonfransındadeyib.
O bildirib ki, işğal dövründə

Ermənistan və onun xarici ha
vadarları əsasən iri yataqla
rın istismarı ilə məşğul olublar.
Beynəlxalq konvensiyalar və
Azərbaycan Respublikasının
qanunları pozularaq ölkəmizin
ərazisindəmineralxammalehti
yatlarının istismarı aparılıb. Bu

radaəsasən30ayaxınölkənin
şirkətləriiştirakedib.BunlarKa
nada,Avstraliya,ABŞ, İngiltərə,
Almaniya, İsveçrə,Rusiya,Hin
distankimiölkələrinşirkətləridir.
Mineral xammal ehtiyatları qa
nunsuz istismar edilərək Ermə
nistanavəoradanxariciölkələrə
daşınıb.
Əsasən iriqızıl vəmisyataq

larındaciddiistismarişləriaparı
lıb.HəminyataqlarKəlbəcərra
yonu ərazisindəki “Söyüdlü” və
“Qızılbulaq” qızıl yataqları, Tər
tərrayonuərazisindəki“Dəmirli”
misyatağı,eynizamandaZəngi
lanrayonuərazisindəki“Vejnəli”
qızılyatağıdır.
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teatrrejissoru,pedaqoq,
XalqartistiTofiqKazımo-
vun(1923-1980)anadan

olmasının100-cüildönümü
tamamoldu.Bumünasi-
bətləmədəniyyətnazirinin
birincimüaviniVaqifƏliyev,
nazirliyinəməkdaşları,
mədəniyyət,incəsənətxa-
dimlərivədigərqonaqlarII
Fəxrixiyabandasənətkarın
məzarınıziyarətetdilər.

Azərbaycan Teatr Xadimlə
ri İttifaqı İdarə Heyətinin sədri,
Azərbaycan Dövlət Akademik
Milli Dram Teatrının bədii rəh
bərdirektoru, Xalq artisti Azər
PaşaNemətovanımmərasimin
də sənətkarla bağlı xatirələrini
bölüşdü.Qeydetdiki,Azərbay
can teatrının, rejissorluqsənəti
nin inkişafındaTofiqKazımovun
böyükxidmətləriolub:“TofiqKa
zımovun tamaşaları, yetişdirdiyi
aktyornəsliAzərbaycan teatrın
dayenisəhifəaçıb.Bizonuhər
zamandərinehtiramhissiiləxa
tırlayırıq”.
Mədəniyyət nazirinin birinci

müaviniVaqifƏliyevgörkəmlire
jissoruAzərbaycanteatrıtarixin
dədərinizqoymuşsənətkarkimi
xarakterizəetdi.Bildirdiki,Tofiq
Kazımovun sənətkar kimi özü
nəməxsusluğunu qeyd edərkən
həm də onun hansı ailədə do
ğulmasına diqqət etmək lazım
dır: “O, teatr xadimi, şair, naşir
SəmədMənsurunailəsindədün
yaya göz açmışdı. Tofiq Kazı
movquruluşverdiyitamaşalarla

bütün rejissorlardan fərqlənirdi.
TofiqKazımov1980ci ildədün
yasınıdəyişsədə,onunyaradı
cılığı,sənətənənələribugündə
yaşayır”.
Teatrşünas, Əməkdar incəsə

nət xadimi, professor İlham Rə
himli söylədi ki, Tofiq Kazımov
Azərbaycan teatrındaməkange
nişliyi yaradıb: “Azərbaycanda
lirikpsixoloji teatrməktəbinin ya
ranması,inkişafıvəformalaşması
Tofiq Kazımovun adı ilə bağlıdır.
TofiqKazımovXXIəsrindüşüncə
tərzini, teatr estetikasını, insanlıq
fəlsəfəsini,cəmiyyətvəşəxsiyyət
problemləriniməhzXXəsrinorta
larındadərkedirdi...”.

Teatrşünas, Əməkdar incəsə
nət xadimi, professor Məryəm
Əlizadə də Tofiq Kazımovun
yaradıcılığından söz açdı. Vur
ğuladıki,TofiqKazımovunAzər
baycanmillisənətdüşüncəsində
qoyduğu izonumilli teatrsənə
tinin bənzərsiz fenomeni kimi
qavramağavəbubaxımdanfər
diyaradıcımetodunuaraşdırma
ğaəsasverir.
Xatırladaq ki, Bakıda doğu

lan Tofiq Kazımov yeddiillik or
ta təsilini başa vurduqdan son
ra teatr məktəbində oxuyub. II
Dünya müharibəsində iştirak
edən T.Kazımov 1943cü ildə
yaralanaraq ordu sıralarından

tərxisedilibvəAzərbaycanDöv
lət Gənc Tamaşaçılar Teatrında
aktyor kimi fəaliyyətə başlayıb.
19451951ci illərdə Moskvada
ÜmumittifaqTeatrSənətiİnstitu
tundarejissorluqüzrətəhsilalıb.
Uzun illər Azərbaycan Dövlət

Akademik Dram Teatrında baş
rejissor kimi fəaliyyət göstərən
Tofiq Kazımov V.Şekspirin “An
toni və Kleopatra”, “Hamlet”,
“Fırtına”, İ.Əfəndiyevin “Sən
həmişə mənimləsən”, “Unuda
bilmirəm”, “Məhv olmuş gündə
liklər”, C.Məmmədquluzadənin
“Ölülər”, C.Cabbarlının “Aydın”,
M.S.Ordubadinin “Qılınc və qə
ləm”,Ə.Haqverdiyevin “Pəri ca
du” və digər ədiblərin pyesləri
əsasında birbirindən maraqlı
tamaşalarhazırlayıb.
Eyni zamanda Dövlət İncəsə

nətİnstitutundadərsdeyib,teatr
üçünyenisənətçilərnəslininorta
yaçıxmasınatöhfələrverib.“Ça
ğırış”, “İşıqlı yollarda”, “Şəfəq”,
“QoçaqPolad”vədigərpyeslərin
müəllifi kimi tanınan T.Kazımov
mətbuatda teatr sənətinə, müx
təliftamaşalararesenziyavəmə
qalələrlədəçıxışedib.TofiqKa
zımov 1980ci il avqustun 2də
avtomobil qəzasında dünyasını
dəyişib.

Nurəddin Məmmədli

“Heydər Əliyev İli”ndə VI Bakı Beynəlxalq 
Memarlıq Müsabiqəsi keçiriləcək

AzərbaycanMemarlarİttifaqı“HeydərƏliyevİli”çərçivəsində
birsıralayihəvətədbirlərhəyatakeçirməyiplanlaşdırır.Bu
sırayaAzərbaycanMemarlıqvəİnşaatUniversitetivəBey-
nəlxalqMemarlıqAkademiyasınınBakıAkademikMərkəzi
iləbirgə“XXəsrAzərbaycanmemarlıqsənətindəHeydər
Əliyevfenomeni”mövzusundaelmi-praktikkonfrans,eləcədə
BeynəlxalqMemarlarİttifaqınındəstəyi,AzərbaycanMemar-
larİttifaqınınvəMədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıiləVIBakı
BeynəlxalqMemarlıqMüsabiqəsininkeçirilməsidədaxildir.

Bubarədəyanvarın13dəAzərbaycanMemarlarİttifaqınınye
niseçilmişİdarəHeyətininbirinci təşkilatiplenumundaməlumat
verilib.
İttifaqınsədriElbayQasımzadəötən5ilüzrəfəaliyyətbarədə

danışıb.Qeydolunubki,növbəti5ilüçündətəşkilatınqarşısında
mühüm vəzifələr var.Vurğulanıb ki, ölkəmizdə həyata keçirilən
uğurlusosialiqtisadisiyasətnəticəsindəiqtisadiyyatınbütünsa
hələrində, o cümlədən tikinti və infrastruktur layihələrinin icrası
istiqamətində mühüm işlər görülüb. Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyev tərəfindən respublikada şəhərsalma vəmemarlığın inki
şafınadadaimdiqqətgöstərilir.Şəhərlərimizinvəişğaldanazad
edilmişrayonlarınbaşplanlarıtərtibolunur.BuişlərəAzərbaycan
Memarlarİttifaqıdaöztöhfəsiniverməlidir.
Tədbirdəittifaqınkatibliyininvəyaradıcılıqkomissiyalarınınye

nitərkibibarədəməsələyəbaxılıb.Müzakirələrdənsonraittifaqın
5nəfərdənibarətkatiblikvə11komissiyaüzrəsədrlərseçilib.
Tədbirədəvətolunanyubilyarmemarlaraittifaqınfəxrifərman

larıtəqdimolunub.
2023cüilin“HeydərƏliyevİli”elanolunmasıiləəlaqədarAzər

baycanMemarlar İttifaqının tədbirlər planımüzakirə olunub və
əlavətəklifərqeydedilib.

Tofiq Kazımovun 100 illiyi 
TÜRKSOY-da qeyd edildi

əvvəli səh. 1-də
Bildirildi ki, böyük sənətkarın quruluş verdiyi səhnə əsərlərini

tamaşaçıyasevdirənmühümcəhətlərAzərbaycanınteatrməktə
bindəparlaqizaçdı.

Türkdünyasınınzənginmədəniyyətini,incəsənətiniəksetdirən
TÜRKSOYunbuil30cuildönümününolduğunuxatırladanSul
tanRaevbildirdiki,builhəmdəAzərbaycanpeşəkarmilliteat
rının yaranmasının 150ci ildönümüdür vəTofiq Kazımovun da
Azərbaycanteatrındaözünəməxsusdəstxəttiolub.
SəfirRəşadMəmmədovbildirdiki,TofiqKazımovyaradıcılığıilə

Azərbaycanteatrtarixindəönəmliyertutanşəxsiyyətdirvətəkcə
teatrsənətindəbütünTürkdünyasınınortaqdəyərlərindənbiridir.

ProfessorİsrafilİsrafilovTofiqKazımovunyaradıcılığıiləbağlı
məruzəsindəgörkəmlirejissorunAzərbaycanteatrınaverdiyitöh
fələrdən,teatragətirdiyiyeniliklərdənətrafıbəhsetdi.
İzmir DövlətTeatrının baş rejissoruMuradÇidamlı professor

İsrafilİsrafilovunqələməaldığı“TofiqKazımovunrejissorluqdərs
ləri”kitabıhaqqındadanışdı.
XalqartistiCahangirNovruzov,türkiyəliteatrşünasAtabəyBa

rışrejissorunözünəməxsusyaradıcılıqyoluiləbağlıfikirlərinibö
lüşdülər.
MərasimdəiştirakedənTofiqKazımovunqızıAytənKazımova

atasıiləbağlıxatirələridiləgətirdi,onunyaradıcılığına,sənətirsi
nəverilənyüksəkdəyərəgörəminnətdarlığınıifadəetdi.

Mehparə Sultanova 
Ankara

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 
Şuşa ilə bağlı layihələri davam etdirəcək

BeynəlxalqTürk
Mədəniyyətivəİrsi
Fondununprezi-
dentiGünayƏfən-
diyevadünyaca
məşhurazərbay-
canlıfotoqrafReza
Deqatiiləgörüşüb.

Günay Əfəndiyeva
rəhbərliketdiyiqurum
tərəfindən2022ci ilin
dekabrında Türkiyə
nin Bursa şəhərində təşkil olunan “Şuşa günləri” tədbirləri çər
çivəsindəRezaDeqatinin “Azərbaycanın incisi Şuşa” adlı foto
sərgisini xatırlayaraq, onunBursa ictimaiyyəti tərəfindən böyük
maraqlaqarşılandığınıqeydedib.
FondunprezidentiTürkdünyasınınçoxəsrlikzənginirsininge

niştəbliğininönəmindən,təşkilatın2023cüilüçün“Türkdünya
sınınmədəniyyətpaytaxtı”elanedilmişŞuşaşəhəriiləbağlınə
zərdətutulanlayihələrindənsözaçıb.
RezaDeqati qurumun türkdilli xalqların tarixinin, elmimədəni

irsininöyrənilməsivəmillimənəvidəyərlərintəbliğiistiqamətində
fəaliyyətiniyüksəkqiymətləndirib.Məşhur fotoqrafınBeynəlxalq
TürkMədəniyyətivəİrsiFondunungələcəklayihələrindəfəalişti
rakıiləbağlıfikirmübadiləsiaparılıb.

Azərbaycan teatrı tarixində 
silinməz iz qoymuş sənətkar 
Tofiq Kazımovun doğum günündə məzarı ziyarət olundu

AMEA-nın elmi tədqiqat institutlarında 
struktur islahatları aparılır

AzərbaycanMilliElmlərAkademiyası(AMEA)RəyasətHeyə-
tininyanvarın16-dakeçiriləniclasındaayrı-ayrıelmitəd-
qiqatinstitutlarındaparalelliktəşkiledən,yaxudayrılıqda
fəaliyyətgöstərməsinəzərurətolmayanelmişöbələrvə

sektorlarınişinəyenidənbaxılmasıməsələsimüzakirəedilib.

AMEAnın prezidenti akade
mikİsaHəbibbəylibuməqsədlə
elmi tədqiqat institutlarında st

ruktur islahatlarının aparılması
nınzəruriliyindəndanışıb.
İclasda Nizami Gəncəvi adı

na Ədəbiyyat İnstitutunun Ədə
bi cərəyanlar sektorunun ləğv
edilərək Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
şöbəsinə birləşdirilməsi barədə
qərarqəbul edilib.RəyasətHe
yətininqərarı iləfəaliyyət istiqa
mətlərieyniolduğuüçünFolklor
İnstitutundakı Musiqi folkloru
şöbəsi ləğv edilib,Memarlıq və

İncəsənət İnstitutundakı Xalq
musiqisinin tarixi vənəzəriyyəsi
şöbəsininbazasındaMusiqifolk
loruadlıyenişöbəyaradılıb.
Akademiyada albanşünaslıq

üzrətədqiqatlarınvahidmərkəz
dən və sistemli şəkildə tədqiq
olunmasını təmin etmək məq
sədilə Memarlıq və İncəsənət
İnstitutununAlbanmemarlığıvə
incəsənəti şöbəsi Arxeologiya,
Etnoqrafiya və Antropologiya
İnstitutununAlbanşünaslıq Elmi
Mərkəzinintərkibinəkeçirilib.
İclasda AMEAnın Humanitar

Elmlər Bölməsinin hesabatı da
dinlənilib.Hesabatıtəqdimedən
AMEAnınIvitseprezidentiv.i.e.
akademik Arif Həşimov diqqə
tə çatdırıb ki, ötən il Humanitar
ElmlərBölməsiüzrəelmimüəs
sisələr tərəfindən 8 istiqamə
tin39problemiüzrə98mövzu,
504işüzərindətədqiqataparılıb.
Bunlardan 98mövzudan27si,
504işdən240ıtamamlanıb.

Alimlərin sayı artır
Ötənilölkəmizdəümumilikdə516nəfərə
fəlsəfədoktoruvəelmlərdoktorudərəcələri
verilib.BubarədəPrezidentyanındaAliAttes-
tasiyaKomissiyasınınməlumatındabildirilir.

Məlumatda qeyd olunur ki, 2022ci il ərzində
432nəfərfəlsəfədoktoru,84nəfərelmlərdokto
rualimlikdərəcəsialıb.

Ötənilümumilikdə246nəfərə,ocümlədənfəl
səfədoktoruelmidərəcəsialmaqistəyən222və
elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq istəyən 24
nəfərəimtinacavabıgəlib.
Həmçininötənil200nəfərədosent,28nəfərə

professorelmiadıverilib.Dosentelmiadıalmaq
istəyən29nəfərə,professorelmiadıalmaqistə
yən7nəfərəisəimtinacavabıverilib.

Tariximizəhüznvəqürurgünükimiyazılan1990-cıilin20Yan-
varının33-cüildönümütamamolur.BumünasibətləAzər-
baycanDövlətGəncTamaşaçılarTeatrındayazıçı-dramaturq
TamaraVəliyevanıneyniadlıəsəriəsasındahazırlanmış

“Mənimağgöyərçinim”tamaşasınövbətidəfəgöstəriləcək.

İlkvənakamməhəbbəthaqqın
dasəhnəəsərininquruluşçurejis
soruXalqartistiCənnətSəlimova,
tərtibatçı rəssamı Şota Qlurjidze
(Gürcüstan), musiqi tərtibatçısı
VladimirNeverov, rəqslərinquru
luşçusuVüsalMehrəliyevdir.
Yanvarın20dənümayişetdirilə

cəktamaşadarollarıƏməkdarar

tistlərNəsibəEldarova,İlhamƏsə
dov,aktyorlarİlqarəTosova,Günel
Məmmədova,MirzəağaMirzəyev,
RamiqNəsirov,KərəmHadızadə,
AnarSəfiyev,ZülfiyyəAlhüseyno
va, Xalidə Şərifova, Rəşad Səfə
rov,ƏdalətƏbdülsəməd,Hüsniyyə
Əhmədova,YasəmənMalik,Röv
şənAbbasovifaedəcəklər.

***
Yanvarın 21də isə Gənc Ta

maşaçılar Teatrında premyera
var. Yazıçıdramaturq Ülviyyə
Heydərovanın “İnanıram” mo
nopyesiəsasındahazırlananta
maşanümayişolunacaq.
Səhnə əsəri müharibədə ye

ganə oğlunu itirmiş qadından
bəhs edir. O, bir dağ kəndində
arxeoloji ekspedisiyada iştirak
edərkən yamacda tək ağac gö
rür. Gənc arxeoloq bu ağacın
kölgəsində oturarkən ana ola

cağınıöyrənir.Məhzbuməqam
dansonraqadınlaağacarasın
da mənəvi bağ yaranır. Qadın
müharibəsəbəbindənbuyerdən
uzunmüddətuzaqdüşür.Həmi
şəarzulayırki, işğalaltındaqa
lan dağ yamacındakı bu ağacı
oğlunagöstərəbilsin.İllərsonra
qadının oğlu həmin ərazini iş
ğaldan azad edərkən anasının
haqqındaçoxbəhsetdiyi ağacı
tanımadan şəhid olur.Artıq qa
dının bu dünyada, sadəcə, bir
sığınacağıvar–yamacdakı tək
ağac.Sondəfəağacıgörməkvə
məhzburadaömrünübaşavur
maqüçünazadolunmuşyama
cagəlir...
Vətən sevgisini bütün sevgi

lərdən daha üstün tutan şəhid
lərimizə və onların analarına
həsr edilən tamaşanın quruluş
çurejissoruvəsəhnətərtibatçısı
Elşad Rəhimzadə, musiqi tərti
batçısı Aygül Quliyeva, rejissor
assistentiSonaMustafayevadır.
Ana obrazını Zemfira Əbdülsə
mədovacanlandırır.
Xatırladaqki,səhnəəsəriötən

ilMədəniyyətNazirliyivə“Teatro.
az”sənətportalının“4.4”QısaTa
maşalarFestivalındanümayişet
dirilərəkikinciyerəlayiqgörülüb.

Gənc Tamaşaçılar Teatrında 
“Mənim ağ göyərçinim” və “İnanıram”

Bakıda rusiyalı rejissorun ustad dərsi
Xəbərverdiyimizkimi,
tanınmışrusiyalıaktyor,
rejissor,“Qızılmaska”
mükafatılaureatıKons-
tantinSoldatovBakıda
aktyorlaratəlimkeçib.

Yanvarın 14də rusi
yalımütəxəssisin“Ritual
mobil teatr laboratoriya
sı”layihəsiçərçivəsində
keçdiyi ustad dərsində
iştirakçılar oyunçunun
ruhunun axtarışı, özü
nütəqdimat, özünə kə

nardanbaxışkimiifaçılıqvasitələrinisınayıblar.
K.SoldatovMoskvadakıB.ŞukinadınaTeatr İnstitutu

nunmüəllimidir.Aktyorluqtexnikasıüzrəkursunmüəllifi,
“Müasirdramməktəbi”,“Meyerholdmərkəzi”kimilayihə
lərinrejissorudur.

Aleksandr Şarovskinin 75 illiyi münasibətilə – 
Akademik Rus Dram Teatrında yeni tamaşa

10-11fevraltarixlərindəSəməd
VurğunadınaAzərbaycan
DövlətAkademikRusDram
TeatrındaİsaakBabelvəŞolom
Aleyxeminəsərləriəsasında
hazırlanmış“Benya“Kral”və
başqaları”tamaşasınınpremye-
rasıolacaq.“Kral”ləqəbliBenya
yazıçı-dramaturqİsaakBabelin
birsıraəsərlərininqəhrəmanıdır.

Premyera teatrın baş rejissoru
AleksandrŞarovskinin75illikyubile
yinəhəsrolunub.
Tamaşanı səhnələşdirənƏməkdar

mədəniyyət işçisi Vladimir Neverov,
quruluşçurejissorisəyubilyarınözü,
XalqartistiAleksandrŞarovskidir.

Bədii tərtibat Əməkdar mədəniy
yət işçisi Aleksandr Fyodorova, xo
reoqrafiyaXalqartistiFuadOsmano
va məxsusdur. Geyim üzrə rəssam
ƏməkdarmədəniyyətişçisiOlqaAb
basovadır. Tamaşaya teatrın bütün
aktyorlarıcəlbolunub.
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Yerlərdəfəaliyyətgöstərənmədəniyyətmüəssisələrində“Heydər
Əliyevİli”iləbağlıtədbirlərkeçirilir.

Gən cə Re gional Mə də niy
yət İda rə si (RMİ). Gən cə şə hə
rin də ki Hey dər Əli yev Mər kə zi 
“Hey dər Əli ye vin qə dim Gən cə 
şə hə ri nə qay ğı sı” möv zu sun da 
təd bir ke çi rib. Bil di ri lib ki, Gən
cə şə hə ri hər za man Ulu ön də
rin diq qət və qay ğı sı ilə əha tə 
olu nub. Onun öl kə yə rəh bər li yi 
döv rün də Gən cə də iri sə na ye 
müəs si sə lə ri, sə hiy yə, təh sil, 
mə də niy yət ocaq la rı ti ki lib is ti
fa də yə ve ri lib.

Go ran boy Döv lət Rəsm Qa
le re ya sın da “Hey dər Əli yev İli” 
çər çi və sin də Ulu ön də rə həsr 
olun muş sər gi təş kil edi lib.

Naf ta lan Şə hər Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də isə “Ulu ön dər Hey
dər Əli ye vin mə na lı hə ya tı, zən

gin si ya si ir si hər bi ri mi zə ör nək
dir” ad lı təd bir ke çi ri lib.

***
Ağ daş RMİ. Zər dab Ra

yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
“Hey dər Əli yev İli” mü na si bə ti lə 
Ümum mil li li de rin hə ya tı və si ya si 
fəaliy yə ti nə həsr edil miş sə nəd li 
film lə rin nü ma yi şi nə baş la nı lıb.

***
Bi lə su var RMİ. Sal yan da kı 

Hey dər Əli yev Mər kə zin də ke çi
ri lən konf rans da ra yon zi ya lı la rı, 
ta rix çi lər, mə də niy yət və təh sil iş
çi lə ri çı xış edə rək gör kəm li döv lət 
xa di mi nin si ya si ir si və öl kə mi zə 
rəh bər lik et di yi dövr də Azər bay
ca nın keç di yi bö yük uğur lu in ki
şaf yo lun dan bəhs edib lər. 

Sal yan Ra yon Ta rixDi yar şü
nas lıq Mu ze yi və ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
təş kil olu nan təd bir də Ulu ön də
rin hə yat və fəaliy yə tin dən bəhs 
edən vi deoçarx nü ma yiş edi lib, 
mə ru zə lər din lə ni lib.

***
Ağs ta fa RMİ. Ağs ta fa Ta rixDi

yar şü nas lıq Mu ze yi, Hü seyn Ari
fin EvMu ze yi və şə hər 1 say lı 
Folk lor klu bu nun bir gə təş ki lat çı
lı ğı ilə “Əvə zo lun maz şəx siy yət” 
ad lı təd bir ke çi ri lib.

To vuz Ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zi və ra yon Mər kə zi Ki tab

xa na sı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Azər bay ca nın özü qə dər əbə di” 
möv zu sun da konf rans və ki tab 
sər gi si təş kil olu nub. Ra yo nun 
Düz Qı rıq lı kənd Mu si qi mək tə bin

də isə “Müs tə qil li yi mi zin qa ran tı” 
möv zu sun da təd bir təş kil edi lib.

***

Xaç maz RMİ. Qu sar Ra yon 
Mər kə zi Ki tab xa na sı nın oxu za
lın da “2023cü il “Hey dər Əli yev 
İli”dir” ad lı sər gi təş kil edi lib.

***

Kür də mir RMİ. Kür də mir şə
hə rin də ki Hey dər Əli yev Mər kə
zin də “Xal qın li de ri” ad lı təd bir 

ke çi ri lib. Çı xış edən lər Ulu ön də
rin Azər bay ca nın döv lət çi lik ta ri
xin də ki müs təs na xid mət lə rin dən 
da nı şıb lar. Son da “Xal qın ada mı” 
sə nəd li fil mi nü ma yiş olu nub.

***
Bər də RMİ. Tər tər Ra yon 

Hey dər Əli yev Mər kə zin də “100 
il lik Azər bay can ta ri xi – Hey dər 
Əli yev” ad lı ye ni la yi hə yə baş la
nı lıb. La yi hə çər çi və sin də ke çi
ri lən ilk təd bir də da hi şəx siy yə
tin müasir müs tə qil Azər bay can 
döv lə ti nin qu rul ma sı və in ki şa
fın da müs təs na ro lun dan da nı şı
lıb. Ümum mil li li de rə həsr olu nan 
vi deoçarx nü ma yiş et di ri lib.

***
Ma sal lı RMİ.  Ma sal lı Ra

yon Mər kə zi Ki tab xa na sın da 
“Hey dər Əli yev – 100” ad lı sər
gi təş kil edi lib. Ki tab xa na da, 
həm çi nin “Hey dər Əli yev – ta
ri xi şəx siy yət və ta rix ya ra dan 
şəx siy yət” möv zu sun da təd bir 
ke çi ri lib.

Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu

Cəfər Cabbarlının Xızıdakı ev-muzeyinə 
küləyin vurduğu zərər aradan qaldırılıb
Xəbərverildiyiki
mi,yanvarın13də
gününikinciyarı
sındaəsəngüclü
küləkölkəninbir
sırabölgələrində
fəsadlartörədib,o
cümlədənelektrik
xətlərinə,binala
rındamörtüyünə
zərərvurub.

Güc lü kü lək Sum qa yıt Re gional Mə də niy yət İda rə si nin 
(RMİ) əha tə et di yi Xı zı ra yo nun da Cə fər Cab bar lı nın ev
mu ze yi nin dam ör tü yü nün bir his sə si ni uçur dub. Mu ze yin 
bi na sı nı elekt rik ener ji si ilə tə min edən xət lər qı rı lıb.

Ha di sə son ra Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən dər hal ve
ri lən tap şı rı ğa əsa sən Sum qa yıt RMİnin nü ma yən də lə ri 
evmu ze yə ba xış ke çi rib, bi na ya və elekt rik tə sər rü fa tı na 
dəy miş zə rər qiy mət lən di ri lib.

Yan va rın 14də mu ze yə elekt rik ener ji si nin ve ri li şi bər pa 
edi lib. Bi na nın dam ör tü yü nün bər pa sı ilə bağ lı iş lə rə baş
la nı lıb. Yan va rın 15də mu ze yin bi na sı nın dam ör tü yün də 
n bər pa iş lə ri ba şa çat dı rı lıb.

Qeyd edək ki, Cə fər Cab bar lı nın (18991934) Xı zı da kı ev
mu ze yi ədi bin hə yat yol da şı So na xa nım Cab bar lı nın tə şəb
bü sü ilə 1956cı il də ic ti mai əsas lar la fəaliy yə tə baş la yıb. 13 
il dən son ra mu zey ola raq döv lət qey diy ya tı na alı nıb. Mu ze
yin fon du na ümu mi lik də 500dən çox eks po nat da xil dir.

Cəbrayılın yenidən qurulmasında 
ictimaiyyətin fikirləri nəzərə alınacaq

ŞərqiZəngəzuriqtisadirayonunadaxilolanCəbrayıl,
QubadlıvəZəngilanrayonlarındaAzərbaycanRespub
likasıPrezidentininxüsusinümayəndəsiVahidHacı
yevCəbrayılrayonictimaiyyətininnümayəndələriilə
görüşüb.

Pre zi den tin xü su si nü ma yən də si ha zır da Cəb ra yıl da 
apa rı lan ti kin tiqu ru cu luq iş lə rin dən, plan laş dı rı lan la yi hə
lər, ti ki lə cək kənd lər, inf rast ruk tur la yi hə lə ri haq qın da ra yon 
ic ti maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri nə ət raf ı da nı şıb.

Cəb ra yıl zi ya lı la rı ra yo nun gə lə cək in ki şa fı ilə bağ lı fi
kir lə ri ni bö lü şüb lər. Va hid Ha cı yev ra yo nun ye ni dən qu
rul ma sın da ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri nin fi kir lə ri nin nə
zə rə alı na ca ğı nı vur ğu la yıb.

Vətən sizi heç vaxt unutmayacaq
SumqayıtRMİ
Qubadlırayon
nümayəndəliyi
tərəfindənSum
qayıtşəhərŞəhid
lərxiyabanında
BirinciQarabağ
müharibəsişəhidi
HikmətZamano
vun(19731994)
xatirəsiyadolu

nub.ÖlkəmizinərazibütövlüyüuğrundacanındankeçənVətən
övladlarınınəzizxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib.H.Zama
novunhəyatvədöyüşyoluhaqqındaməlumatverilib.

***
Şəm kir RMİ Şəm kir ra yon MKSnin Qa ra lar və Qı lınc bəy li kənd 

ki tab xa na fi lial la rı Mil li Qəh rə man, Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si şə
hi di Əli yar Əli ye və (19571992) həsr olun muş “Və tən si zi unut
maz” baş lı ğı al tın da təd bir ke çi rib. Çı xış edən lər Əli yar Əli ye vin 
hə ya tı və qəh rə man lıq la rı haq qın da da nı şıb lar.

***
Ağs ta fa RMİ Ağs ta fa Ra yon Mər kə zi Ki tab xa na sı nın əmək daş

la rı Və tən mü ha ri bə si şə hi di İb ra him Cə fə ro vun do ğum gü nü mü
na si bə ti lə xa ti rə si nə ha zır la nan bu laqabi də komp lek si ni, mə za rı
nı və ailə si ni zi ya rət edib lər.

Gəncədə Cavad xanın xatirəsi anılıb
GəncədəAzər
baycanınvə
tənpərvəroğlu,
Gəncəxanlığının
sonuncuhökm
darıCavadxan
Ziyadoğlunun
(17481804)xati
rəsiyadedilib.

Anım mə ra
si min də Gən cə 

Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Ni ya zi Bay ra mov, Gən cə RMİ
nin rəisi Va sif Cən nə tov, “Ca vad xan” Ta rix və Mə də niy yət Fon du
nun bi rin ci vit sepre zi den ti Mü za dil Hə sə nov, ic ti maiy yət nü ma
yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Mə ra sim də Ca vad xa nın Gən cə nin mər kə zin də yer lə şən tür bə
si zi ya rət olu nub, mə za rı na tər çi çək lər dü zü lüb, ru hu na dualar 
oxu nub.

Qeyd edək ki, 1786cı il dən Gən cə xan lı ğı na rəh bər lik edən Ca
vad xan 1804cü il də yan va rın 3də (ye ni təq vim lə 15 yan var) ge
ne ral Pa vel Si siano vun baş çı lıq et di yi rus qo şun la rı ilə qey ribə
ra bər dö yüş də qəh rə man ca sı na şə hid olub, şə hər iş ğal olu nub. 
Bu nun la da 1747ci il də ya ra dı lan Gən cə xan lı ğı ta ri xə qo vu şub.  

Kəlbəcərin qışı – rəssam təbiət
Respublikamızın
dilbərguşə
lərindənolan
Kəlbəcərrayonu
əsrarəngizgö
zəlliyə,zəngin
təbiisərvətlərə
malikdir.Kəl
bəcərsankibir
təbiətmöcüzəsi
dir.Bumöcüzəni,
təbiətgözəlliklə
rininəsözlər,nə
rəssamfırçası,
nəşairqələmi
ifadəedəbilər.

Kəl bə cə rin qı
şı nın tə biətin özü 
tə rə fin dən rəsm 
edi lən mən zə
rə lə ri (fo toq raf 
Hik mət Əs gə rov, 

AZƏR TAC) bu nu bir da ha təs diq edir. Dağ la rı, qa ya la rı, ağac la rı 
na xış lar la bə zə yən ağ li bas, qa rın və şax ta nın ya rat dı ğı tab lo lar 
in sa nı va leh edir.

Bölgələrdəkimədəniy
yətmüəssisələrində20
Yanvarfaciəsinin33cü
ildönümüiləbağlıanım

tədbirləritəşkilolunub.

Sa bi ra bad RMİ Sa bi ra bad Ra
yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
20 Yan var fa ciəsi nin 33cü il dö nü
mü nə həsr edi lən sər gi ha zır la nıb. 
Sər gi də is tiq lal mü ba ri zə si nə qal
xan xal qı mı za qar şı tö rə di lən qan
lı fa ciəni əks et di rən fo to lar, ki tab
lar, elə cə də döv ri mət buat da dərc 
olu nan mə qa lə lər yer alıb. 

***
Şəm kir RMİnin əha tə et di yi 

Daş kə sən ra yo nun da kı Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də “20 Yan var hə
qi qət lə ri nin dün ya ic ti maiy yə ti nə 
çat dı rıl ma sın da Hey dər Əli ye vin 
ro lu” möv zu sun da se mi nar ke çi ri
lib. Çı xış lar da 20 Yan var ha di sə
lə ri nə Ulu ön dər tə rə fin dən ve ri lən 
si ya si qiy mət dən söz açı lıb. Mər
kə zin fo ye sin də uşaq, ye ni yet mə 
və gənc lə rin əl iş lə rin dən iba rət 
“20 Yan var mil li qü rur gü nü müz
dür” ad lı rəsm sər gi si nü ma yiş 
olu nub. 

***

Şə ki RMİ üz rə Şə ki şə hər 2 
nöm rə li Mu si qi mək tə bi nin təş
kil et di yi təd bir də çı xış edən lər 
20 Yan var fa ciəsi nin ağ rıacı la
rın dan, azad lıq üçün ca nın dan 
ke çən qəh rə man lar dan söh bət 
açıb lar.

***
Ağs ta fa RMİnin ta be li yin də

ki Qa zax Ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zin də “20 Yan var hə qi
qət lə ri nin dün ya ic ti maiy yə ti nə 
çat dı rıl ma sın da Ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin ro lu” möv zu
sun da təd bir ke çi ri lib. Bil di ri lib 

ki, Ümum mil li li der hə min gü nü 
xal qı mı zın qü rur gü nü və ta ri xi 
qəh rə man lıq nü mu nə si ki mi qiy
mət lən di rib.

***
Ma sal lı RMİnin ta be li yin də

ki Ma sal lı Ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də “Qa ra Yan var”ın il
dö nü mü mü na si bə ti lə ki tab sər
gi si təş kil olu nub. 

Ma sal lı Döv lət Rəsm Qa le re
ya sın da isə “Qan lı şən bə” ad
lı sər gi ke çi ri lib. Rəsm dər nə yi 
üzv lə ri nin əl iş lə ri və fo to lar nü
ma yiş et di ri lib. 

Ma sal lı Ta rixDi yar şü nas lıq 
Mu ze yin də Mah mu da var kənd 
tam or ta mək tə bi nin müəl lim və 
şa gird lə ri nin iş ti ra kı ilə “Unu
dul maz ta rix” möv zu sun da ta rix 
dər si ke çi ri lib. 

Yar dım lı da kı Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də isə “Qan lı Yan var” 
– 33” ad lı sər gi təş kil edi lib. Ayın 
so nu na dək da vam edə cək sər gi
də fa ciə haq qın da mə lu mat, mə
şum ge cə nin qur ban la rı nın fo to
la rı, və tən pər vər lik möv zu sun da 
ki tab lar nü ma yiş olu nur.

Hazırladı: N.Məmmədli

20 Yanvar – milli qürur günümüz

Regional Elmi Mərkəz hansı tədqiqatları aparır?
LənkəranRegionalElmi
Mərkəzininəməkdaşları
2022ciildəelmitəd
qiqatişlərinibölgədə
çay,sitrusvəsubtropik
bitkiləri,bölgəninfloristik
tərkibininöyrənilməsi,
cənubbölgəsindəeko
lojivəgenetikfaktorlar,
tibbinəzarətinuzunö
mürlülükfenomeninə
təsirininöyrənilməsikimi
mövzularahəsrediblər.
Bundanəlavə,respub
likanıncənubşərqregionunun
folklor,etnoqrafik,arxeolojivənu
mizmatikabidələrinaşkarlanması
vəs.barədətədqiqataparılıb.

Bu ba rə də yan va rın 14də Azər
bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı 
(AMEA) Lən kə ran Re gional El mi 
Mər kə zi nin 2022ci il də ki el mi və el
mitəş ki la ti fəaliy yə ti haq qın da he sa
bat yı ğın ca ğın da mə lu mat ve ri lib. 

Top lan tı da çı xış edən AMEAnın 
pre zi den ti aka de mik İsa Hə bib bəy
li bil di rib ki, aka de mi ya nın ta ri xin də 
ilk də fə ola raq il lik el mi he sa bat re
gionun özün də din lə ni lir. AMEAnın 
pre zi den ti diq qə tə çat dı rıb ki, Lən kə
ran Re gional El mi Mər kə zi nin Folk
loret noq ra fi ya ar xeolo gi ya şö bə si nin 
möv zuəha tə dairə si ge niş lən di ri lə rək 
Ta rix və ədə biy yat şö bə si ad lan dı rı lıb. 
Mər kə zin özü nün ki tab xa na sı nın ya
ra dıl ma sı na da qə rar ve ri lib.

Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin yubileyi qeyd olunub
KamilƏliyevadınaNaxçıvan
DövlətXalçaMuzeyinin25illiyi
münasibətilətədbirkeçirilib.

Təd bir də çı xış edən Nax çı van MR
in mə də niy yət na zi ri Na tə van Qə di
mo va mil li xal ça çı lıq nü mu nə lə ri mi zin 
sax lanc ye ri olan mu ze yin 25 il lik yu
bi le yi nin əla mət dar ha di sə ol du ğu nu 
bil di rib. De yib ki, 1999cu ilin okt yabr 
ayın da Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
mux tar res pub li ka nın ya ra dıl ma sı nın 
75 il li yi ilə əla qə dar Nax çı va na sə fə ri 
za ma nı mu ze yə baş çək mə si mə də
niy yət oca ğı nın ta ri xin də yad da qa lan 
ha di sə lər dən olub. 

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Pre zi dent İl
ham Əli yev mə də niy yə ti mi zin di gər 
sa hə lə ri ki mi, xal ça sə nə ti nin in ki şa fı nı 
da diq qət də sax la yır. Pre zi den tin sə
rən ca mı ilə təs diq olun muş “Azər bay
can Res pub li ka sın da xal ça sə nə ti nin 
qo run ma sı na və in ki şaf et di ril mə si nə 

dair 20182022ci il lər üçün Döv lət 
Proq ra mı” bu nun ba riz nü mu nə si dir.

Qeyd olu nub ki, Nax çı van MR Na
zir lər Ka bi ne ti nin 15 yan var 1998ci 
il ta rix li Qə ra rı ilə ya ra dı lan Nax çı van 
Döv lət Xal ça Mu ze yi nə 2022ci il də 
Xalq rəs sa mı Ka mil Əli ye vin adı ve
ri lib. Ha zır da mu zey də 3 min dən ar
tıq eks po nat mü ha fi zə olu nur.

Nax çı van MR Rəs sam lar Bir li yi nin 
səd ri Əmək dar rəs sam Ül viy yə Həm
zə ye va Lə tif Kə ri mov, Ka mil Əli yev 
ki mi xal ça çı rəs sam la rın bu sə nə tin 
in ki şa fın da kı ro lun dan, mil li xal ça sə
nə ti mi zin Av ro pa və rus rəs sam lı ğı na 
tə si rin dən bəhs edib. 

Mu ze yin di rek to ru Ül viy yə Məm
mə do va mə də niy yət oca ğı haq qın da 
mə lu mat ver dik dən son ra “Azər bay
can xal ça la rı” fil mi nü ma yiş olu nub. 

Son da in cə sə nət us ta la rı nın ifa sın
da mu ğam və xalq mah nı la rı səs lən
di ri lib.
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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 (4)
1971-ci il 9 de kabr

Ba kı da Azər bay can Teatr Cə miy yə ti nin 5-ci qu rul ta yı ke çi ri lib. 
Azər bay can KP-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev ya ra dı cı lıq təş ki-
lat la rı nın qu rul tay la rı na şəx sən qa tı lır, təb rik mək tub la rı gön də rir, 
bu və si lə ilə mə də niy yə tin mü va fi q sa hə si ilə bağ lı fi  kir və töv si yə-
lə ri ni diq qə tə çat dı rır dı.

Azər bay can KP MK-nın  qu rul ta ya təb rik mək tu bun dan:
 “...Teatr kol lek tiv lə ri nin əsas diq qə ti ta ma şa la rın ide ya və bə dii 

sə viy yə si nin yük səl dil mə si nə, dra ma turq lar la ya ra dı cı lıq əmək-
daş lı ğı şə raitin də so vet ta ma şa çı sı nın get dik cə ar tan tə ləb lə ri nə 
və ye ni in san tər bi yə si və zi fə lə ri nə ca vab ve rən əsər lə rin ya ra dıl-
ma sı na yö nəl dil mə li dir...

Azər bay can Teatr Cə miy yə ti ta ma şa la rın ide ya-bə dii sə viy yə si nin 
yük səl mə si nə yar dım edən səh nə əsər lə ri nin ya ra dıl ma sı na, re per-
tuarın düz gün for ma laş ma sın da, teatr iş çi lə ri nin pro fes sional us ta-
lı ğı nın və nə zə ri ha zır lı ğı nın da ha da art ma sın da teatr la ra kö mək 
et mə li, ya ra dı cı lıq əla qə lə ri nin in ki şa fı na və qar daş xalq la rın teatr sə-
nə ti nin təc rü bə si ilə qar şı lıq lı zən gin ləş mə yə yar dım gös tər mə li dir...”.

1972-ci il 20 yan var
SS Rİ-nin apa rı cı mət bu nəş ri – “Prav da” qə ze tin də Azər bay can 

KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli ye vin ideolo ji işin təş ki li ilə bağ lı 
mə qa lə si dərc olu nub. Mə qa lə də res pub li ka da mət buat, mə də niy-
yət və ədə biy yat sa hə sin də və ziy yət dən də bəhs edi lib. 

“...Son vaxt lar küt lə vi mə lu mat və təb li ğat or qan la rı nın – mət buatın, 
te le vi zi ya nın, ra dio ve ri liş lə ri nin ro lu nu ar tır maq sa hə sin də bir sı ra 
təd bir lər hə ya ta ke çi ril miş dir... İde ya və ədə bi sə viy yə si aşa ğı olan 
ma te rial lar dərc et miş “Təş vi qat çı” jur na lı nın, qa dın lar ara sın da iş 
mə sə lə lə ri nin işıq lan dı rıl ma sın da la zı mi ar dı cıl lıq gös tər mə yən “Azər-
bay can qa dı nı” jur na lı nın, obı va tel me yil lə ri ni əks et di rən mə qa lə lə rə 
öz sə hi fə lə rin də yer ver miş “Qo bus tan” al ma na xı nın işin də ki səhv lər 
və nöq san lar gös tə ril miş dir. Res pub li ka Döv lət Te le vi zi ya və Ra dio 
Ve ri liş lə ri Ko mi tə si nin, res pub li ka Mə də niy yət Na zir li yi nin fəaliy yə ti ni 
yax şı laş dır maq üçün təd bir lər gö rül müş dür. İdeolo ji fəaliy yə tin ki tab-
nəş riy yat işi ki mi mü hüm sa hə si nə də bö yük diq qət ye ti ri lir, çün ki bir 
sı ra il lər ər zin də res pub li ka da möv cud olan ya ra maz iş qay da sı na 
gö rə nəş riy yat və Döv lət Mət buat Ko mi tə si iş çi lə ri nin sub yek ti viz mi 
və səh lən kar lı ğı nə ti cə sin də az ak tual möv zu lar da ya zı lan, bə zən də 
heç bir əhə miy yə ti ol ma yan bir çox ki tab nəşr edil miş dir...

...Ay rı-ay rı ya zı çı lar hə ya tı mı zın pro ses lə ri ni, müasir lə ri mi zin 
da xi li alə mi ni sət hi, sö nük, hət ta təh rif olun muş şə kil də əks et di rir-
lər... Teatr la rın ya ra dı cı lıq hə ya tın da da hə lə həll edil mə miş prob-
lem lər var dır. Mə sə lən, on la rın bə zi lə ri nin re per tuarın da məz mu nu 
o qə dər də də rin ol ma yan əy lən di ri ci pyes lər üs tün yer tu tur...”.

1972-ci il 9 fev ral
Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev Sə məd Vur-

ğun adı na Rus Dram Teat rı nın 50 il li yi nə həsr olun muş tən tə nə li 
ge cə də çı xış edib.

1972-ci il 19 ap rel
Üze yir Ha cı bə yov adı na Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı-

nın (in di ki BMA) 50 il li yi nə həsr olun muş tən tə nə li yı ğın caq ke çi ri-
lib. Hey dər Əli yev yı ğın caq da çı xış edib.

1972-ci il 26 ap rel
Hey dər Əli yev Azər bay can rəs sam la rı nın VII qu rul ta yın da nitq 

söy lə yib.
“...Za qaf qa zi ya res pub li ka la rı nın bu ya xın lar da Mosk va da nü ma yiş 

et di ril miş təs vi ri sə nət sər gi si rəs sam la rı mı zın us ta lı ğı nın və ide ya-si ya-
si yet kin li yi nin art dı ğı nı, ya ra dı lan əsər lə rin məz mun lu və bə dii cə hət-
dən dol ğun ol ma sı üçün on la rın mə su liy yə ti nin yük səl di yi ni gös tər di. 

Azər bay can rəs sam la rı nın xalq ilə, res pub li ka nın əmək kol lek-
tiv lə ri ilə can lı əla qə lə ri daim möh kəm lə nir. Sər gi lər təş kil edil mə si, 
müəs si sə lər də, kol xoz və sov xoz lar da, mək təb lər də mün tə zəm ola-
raq ya ra dı cı lıq he sa bat la rı və gö rüş lər ke çi ril mə si bu na kö mək edir.

Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin in ki şa fın da bö yük mü vəff  ə qiy yət lər 
qa za nıl mış dır. La kin bu mü vəff  ə qiy yət lər rəs sam la rı ar xa yın laş dır-
ma ma lı, on la rın yük sək mə su liy yət his si ni, öz ya ra dı cı lı ğı na tə ləb-
kar lıq la ya naş maq his si ni küt ləş dir mə mə li dir. Biz də da yaz məz-
mun lu, sö nük for ma lı əsər lər hə lə də az de yil dir...”.

***
Mə də niy yət və in cə sə nət sa hə sin də fəaliy yə tə, nailiy yət lə rə 

döv lət tə rə fi n dən qiy mət ve ri lir di.

1972-ci il 19 ap rel
SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə mu si qi çi kadr lar ha-

zır la maq da xid mət lə ri nə gö rə Ü.Ha cı bə yov adı na Azər bay can Döv-
lət Kon ser va to ri ya sı “Qır mı zı Əmək Bay ra ğı” or de ni ilə təl tif edi lib.

1972-ci il 19 ap rel
Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə mu-

si qi çi kadr lar ha zır lan ma sın da, Azər bay can mu si qi sə nə ti nin in ki-
şa fın da bö yük xid mət lə ri nə gö rə və Azər bay can Döv lət Kon ser va-
to ri ya sı nın 50 il li yi mü na si bə ti lə bu ra da ça lı şan bir qrup in cə sə nət 
xa di mi nə fəx ri ad lar ve ri lib: Xalq ar tis ti – violon çel ifa çı sı Sa bir Əli-
yev, piano çu Köv kəb Sə fə rə li ye va; Əmək dar in cə sə nət xa di mi – 
bəs tə kar lar Azər Rza yev, Xəy yam Mir zə za də və b.; Əmək dar ar tist 
– ar fa ifa çı sı Aida Ab dul la ye va, piano çu Fər had Bə dəl bəy li və b.

Bun dan əla və, Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın 50 il li yi 
ilə əla qə dar uzun il lər bu ra da sə mə rə li fəaliy yət gös tər miş şəxs-
lər, o cüm lə dən rek tor Sol tan Ha cı bə yov, Bəs tə kar lıq ka fed ra sı nın 
pro fes sor la rı Cöv dət Ha cı yev, Qa ra Qa rayеv, Vo kal kafеd ra sı nın 
profеs so ru Şöv kət Məm mə do va Azər bay can SSR Ali So ve ti nin 
Fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lib lər.

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

İl lər ötür və bi zim bir za man-
lar səh nə də, te leek ran da, 
ki no lent lər də yad da şı mız da 
iz sa lan gənc, şən, hə yat do-
lu akt yor la rı mız yaş la nır. Bu 
za man qə ri bə, ağır bir real lıq 
güc gə lir ada ma. Bir-bi ri ni 
kü lək ki mi əvəz edən fə sil lər 
öt dük cə, bir az da ro man tik 
təs vir et sək, “Dağ la rı, daş la rı 
qo cal dan za man, Bil mi rəm, 
bəs ni yə özü qo cal mır” sualı-
nın qar şı sın da aciz qal dıq ca 
mü təəs sir olur san...

Bü tün hal lar da, ne cə və nə yə 
sərf olun ma sın dan ası lı ol ma-
ya raq, za man ötür, ömür ke çir. 
Səh nə, sə nət adam la rı isə bu na 
rəğ mən daim sə nət də ol maq, ta-
ma şa çı al qı şı ilə ovun maq ki mi 
bir səadət üçün ça lı şıb çar pı şır lar. 
Hər bir akt yo run, sə nət in sa nı nın 
müt ləq öz ta ma şa çı sı, se və ni olur.

Bu mə na da xey li sə nət se vər 
Xalq ar tis ti Əli Nu run 75 il lik yu bi-
le yi mü na si bə ti lə yan va rın 14-də 
Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
sa lo nu na top laş mış dı. Bu nun la 
ona – ar tıq yaş lı akt yor nəs li nin 
sı ra sın da yer alan Əli Nu ra da 
rəğ bət lə ri ni bir da ha is bat et mək 
is tə yir di lər.

Bə li, yan va rın 10-da ya şı nın 
üs tü nə yaş da gə lən, ya şa dol-
maq ger çə yi nə bir də şə hid oğul 
ağ rı sı nı qa ta-qa ta il lə ri qar şı la-
yan və bü tün ağ rı la ra rəğ mən 
qəl bin də ümi də də bir kö şə sax-
la yan Əli Nur ar tıq 75 ya şın da-
dır. Bu dur, qa mə ti ni şax tu tub, 
ba xış la rı nı du rul dub, nis gi li ni 
səh nə nin ar dın da qo yub şövq və 
hə vəs lə ta ma şa çı la rı qar şı sı na 
çı xıb.

Az son ra oy na ya ca ğı ta ma şa-
da kı qəh rə ma nın ob raz-qi ya fə-
sin də sa lon da kı lar ilə sa lam la şır. 

Cə lil Məm məd qu lu za də nin öl-
məz “Ölü lər”nin bu də fə ki ta ma-
şa sı onun yu bi le yi nə həsr olu-
nub.

Teat rın bə dii rəh bər-di rek to ru, 
Xalq ar tis ti, həm çi nin Teatr Xa-
dim lə ri İt ti fa qı nın səd ri Azər pa şa 
Ne mə tov sə nət ka rı yu bi ley ya şı 
mü na si bə ti lə təb rik edir, onun 
səh nə fəaliy yə ti haq qın da da nı-
şır, akt yor mə ziy yət lə ri ni sa da la-
yır. Onun is tər Sum qa yıt Döv lət 
Dram Teat rın da, is tər sə də 40 
ilə ya xın ça lış dı ğı Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da bir-bi rin dən ma raq lı, 
yad da qa lan ob raz lar ya rat dı ğı, 
ta ma şa çı sev gi si qa zan dı ğı vur-
ğu la nır. Akt yo run sə nət fəaliy-
yə ti nin döv lət tə rə fi n dən yük sək 
qiy mət lən di ril di yi, onun fəx ri ad-
la ra, mü ka fat la ra la yiq gö rül dü yü 
qeyd edi lir.

Yu bil ya ra Mə də niy yət Na zir li-
yi nin, Aka de mik Mil li Dram Teat-
rı nın təb rik mək tu bu və Azər bay-
can Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın 
“Sə nət kar” me da lı təq dim edi lir.          

Ona ün van la nan xoş söz lər-
dən tə sir lə nən akt yor diq qə-
tə gö rə hər kə sə tə şək kür edir. 
Səh nə də ol ma ğın, ta ma şa çı lar 
qar şı sın da hər bir çı xı şın onu 
həd siz xoş bəxt et di yi ni di lə gə-
ti rir.

Bir ne çə də qi qə dən son ra Əli 
Nu ru ye nə səh nə də gö rü rük. Bu 
də fə “Ölü lər”in Ha cı Hə sən ağa-
sı ki mi.

Xa tır la daq ki, ta ma şa 2019-
cu il də Mə də niy yət Na zir li yi nin 
si fa ri şi ilə ha zır la nıb və Cə lil 
Məm məd qu lu za də nin 150 il li yi 
mü na si bə ti lə sə nət se vər lə rin 
ix ti ya rı na ve ri lib. Səh nə əsə ri-

nin el mi məs lə hət çi si aka de mik 
İsa Hə bib bəy li dir. Azər pa şa 
Ne mə to vun qu ru luş çu re jis so ru 
ol du ğu ta ma şa da bö yük bəs tə-
kar Qa ra Qa ra ye vin il lər ön cə 
“Ölü lər” əsə ri üçün bəs tə lə di yi 
mu si qi ye ni ver si ya da təq dim 
edi lib. 

Şeyx Nəs rul la hı Xalq ar tis ti 
Nu rəd din Meh di xan lı, Kefl  i İs-
gən də ri Əmək dar ar tist Anar 

Hey bə tov oy na yır lar. Di gər rol-
la rı Xalq ar tist lə ri La lə zar Mus-
ta fa ye va, Ra fi q Əzi mov, Ha cı 
İs ma yı lov, Ka zım Ab dul la yev, 
Sa bir Məm mə dov, Əmək dar 
ar tist lər As lan Şi rin, El şən Rüs-
tə mov, El xan Qu li yev, Mət ləb 
Ab dul la yev, Mə za hir Cə li lov, 
Ka zım Hə sən qu li yev, Mir zə 
Ağa bəy li, akt yor lar El çin Əfən-
di, Ra min Şı xə li yev, Vü sal Mus-
ta fa yev, Ca nə li Ca nə li yev, El nur 
Qə di rov, Rüs təm Rüs tə mov, 
Xə di cə Nov ruz lu, Lə man İma-
no va, Ra da Nə si bo va və Fi ru zə 
Ba la ye va ifa edir lər.

Əsər də ki mə nə vi əsa rət, fa na-
tizm və cə ha lət akt yor la rın ifa-
sın da özü nə məx sus ça lar lar la 
açı lır. Bun dan əv vəl ta ma şa nın 
ümu mi pla nın da xu ra fa ta uy muş 
avam ha cı lar dan bi ri nin ob ra zın-
da yer alan, am ma miq ya sın dan 
ası lı ol ma ya raq, ro lu nu ta ma-
şa çı sı na ba ca rıq la gös tə rən Əli 
Nur bu də fə Ha cı Hə sən ağa ki-
mi əsl ov qa tın da idi: məm nun və 
hə yə can lı. Mən cə, ya şın dan və 
təc rü bə sin dən ası lı ol ma ya raq, 
mə su liy yət li akt yor hər səh nə yə 
çı xan da məhz ta ma şa çı ilə ün-
siy yə tin hə yə ca nı və on dan son-
ra kı se vin ci ni məhz be lə duy ma-
lı dır.

Mil li teat rı mı zın əvəz siz dra-
ma tur qu Cə fər Cab bar lı nın tə bi-
rin cə de sək, akt yor, hər şey dən 
əv vəl, can lı bir ədə biy yat dır. Ədi-
bin yu xu suz ge cə lər bo yu ça lı-
şıb ər sə yə gə tir di yi əsə ri, onun 
qəh rə ma nı nı can lan dı ra raq... Və 
akt yor bir rəs sam dır ki, özü öz 
əsə ri dir...

Həmidə Nizamiqızı

“Heydər Əliyev İli”

Ab şe ro nun əzə mət li gör kə-
mə ma lik Bu zov na qa ya lı ğı 
şair Mi ka yıl Müş fi qin, elə cə 
də Sət tar Bəh lul za də, Ta hir 
Sa la hov, Ca vad Mir ca va dov 
ki mi gör kəm li rəs sam la rı mı zın 
il ham mən bə yi olub. Bu mən-
zə rə həm də mil li film lə ri miz 
üçün çə ki liş mey dan ça sı na 
çev ri lib, “Ko roğ lu”, “Yed di oğul 
is tə rəm”, “Qorx ma, mən sə-
nin lə yəm!” ki mi ek ran əsər lə-
rin də kadr la ra yan sı yıb. Hə, bir 
də bu qa ya la rın fo nun da da hi 
Müs lüm Ma qomа ye vin oxu-
du ğu möh tə şəm mah nı la rı...

Öl kə miz üçün ağ rı lı olan müs tə-
qil li yin ilk il lə rin də şa hi di nə çev ril-
di yi miz hərc-mərc lik dən Bu zov na 
qa ya lı ğı da öz “nə si bi ni al dı”. Fü-
sun kar sa hil qa nun suz ola raq ay-
rı-ay rı fərd lər tə rə fi n dən zəbt edil-
di, qa ya lar ucal dı lan ha sar la rın 
mən gə nə sin də sı xıl ma ğa baş la dı. 
İki ki lo metr dən uzun sa hil zo la ğı nı 
əha tə edən uni kal qa ya lıq get-ge-
də ki çil di. 2022-ci ilin ap rel ayı na 
ki mi Bu zov na qa ya lı ğın dan yal nız 
ki çik bir his sə qal mış dı. Bu zov na 
ic ti maiy yə ti, xü su si lə gənc lə rin hə-
min ilin ya yın da “Qa ya la ra azad-
lıq!” şüarı ilə baş lat dıq la rı ak si ya 
qı sa za man da ge niş re zo nans 
do ğur du. Eko fəal la rın sə si nə səs 
ve rən Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
gös tə ri şi ilə sa hil qa nun suz ti ki li-
lər dən tə miz lən di. Bu zə ru ri ad dım 
Bu zov na qa ya lı ğı nın möv cud lu-
ğu nun tə mi na tı ol du...

***
Fo toq raf Fə rid Qə dir li nin yan va-

rın 13-də Ba kı Fo toq ra fi  ya Evin də 

təş kil edi lən “Ye ni dən do ğul ma” 
ad lı fo to sər gi si də bu qa ya lıq la rın 
ikin ci hə ya tı na həsr olu nub. 

Sər gi nin açı lı şın da çı xış edən 
Xalq  rəs sam la rı Arif Əziz, Ay dın 
Rə cə bov, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi, ki noope ra tor Ra fi q Qəm-
bə rov, Əmək dar rəs sam Vü qar 
Əli, sə nət şü nas Se vil Kə ri mo-
va Fə ri din ya ra dı cı lı ğı haq qın-
da söz aç dı lar. İx ti sa sı ope ra tor 
olan F.Qə dir li nin rəs sam və fo-
toq raf ki mi sə nə tə yük sək pe şə-
kar lıq la ya naş ma la rı nı də yər li bir 
ta pın tı ki mi qiy mət lən dir di lər. 

Sər gi də yer alan fo to la rı Ab-
şe ron mən zə rə lə ri nə ye ni ba xı-
şı ki mi sə ciy yə lən di rən müəl lif 
bil dir di ki, Bu zov na qa ya lıq la-

rın dan fo to re por taj et mə si həm 
də so sial ma hiy yət da şı yır: “Sa-
kin lər tə rə fi n dən qa ya lıq əra zi də 
apa rı lan imə ci lik lər və abad lıq 
iş lə ri ni fo to ka me ra nın yad da şı na 
kö çür mə yi özü mə borc bil dim”.

Yan va rın 19-dək da vam edə-
cək sər gi də təq dim olu nan fo to-
la rın əsas qəh rə man la rı Bu zov-
na qa ya la rı və on la ra çır pı lan 
dal ğa lar dır. 

Bil di rək ki, eko fəal və pe şə kar 
fo toq raf Fə rid Qə dir li Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti ni ki noope ra tor ix ti sa sı 
üz rə bi ti rib. Bir ne çə il dir fo toq ra-
fi  ya ilə məş ğul olur, Azər bay can 
Fo toq rafl  ar Bir li yi nin üz vü dür. Bir-
li yin təş kil et di yi sər gi və mü sa bi-
qə lər də iş ti rak edir. 2015-ci il də 
“Azər bay can ailə si” fi lm fes ti va-
lın da “So sial şə bə kə lər də ən çox 
bə yə ni lən fo to şə kil” no mi na si ya-
sın da qa lib olub.

Lalə

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 

Mədəniyyətimizin
böyük hamisiYaşamaq  bir  sənətdirsə...

Əsas qəhrəmanlar Buzovna qayalığı və 
onlara çırpılan dalğalardır...
Fərid Qədirlinin “Yenidən doğulma” adlı fotosərgisi

“Gənclərə dəstək” layihəsi istedadlarının “Qış fantaziyası”
Ba kı da kı Rus Evin də (Ru si ya İn for ma-
si ya-Mə də niy yət Mər kə zi) Müs lüm 
Ma qo ma yev adı na Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın 
“Gənc lə rə dəs tək” la yi hə si nin iş ti rak-
çı sı olan is te dad la rın “Qış fan ta zi ya sı” 
ad lı kon ser ti ke çi ri lib.

RİMM-in mət buat xid mə tin dən bil-
di ri lib ki, kon sert də Zəh ra Zey na lo va, 
Ay lin Ba ba za də, Ay dan Nə sir li, Nər-
min Kə rim li, Ay şə Əli za də, Gü la rə Bay ra mo va, 
Züm rüd Məm mə do va, Nər min Qu li ye va və Fa zil 
Əliş li (piano), Ömər Bə bir li və Nailə Növ rəs li (vo-
kal), Ad nan Kə rim li (zərb alət lə ri), Da vud Rüs tə-
mov və Zəh ra Rüs tə mo va (tar), El mi ra Da da şo va 
və Su ra Rü fət (violin), Cə la lə İs ma yıl za də (piano, 

violon çel), həm çi nin kon sert meys ter lər La lə Ba-
ğır za də, Di la rə Əh mə do va, Svet la na Əh mə do va, 
Ar zu Sə fə ro va çı xış edib lər.

Gənc lə rin ifa sın da Azər bay can və dün ya klas sik 
bəs tə kar la rı nın əsər lə ri al qış lar la qar şı la nıb. Son-
da bü tün iş ti rak çı la ra dip lom lar təq dim olu nub.



6 yaddaş www.medeniyyet.az

№4 (1973)
18 yanvar 2023

Mə də niy yət pay tax tı mız Şu şa nın ta nın mış si ma la rı ara sın da 
ötən əs rin bi rin ci ya rı sın da şöh rə ti öl kə mi zin hü dud la rı nı 
aşan xa nən də Mə cid Beh bu do vun da adı var. Bu il ana dan 
ol ma sı nın 150 il li yi ta mam olan sə nət kar həm də Azər bay-

ca nın mu si qi sal na mə si nə Rə şid Beh bu dov ki mi gör kəm li mü ğən ni 
bəxş edib.

Mə cid Beh bu da lı oğ lu Beh bu dov 
18 ap rel 1873-cü il də Şu şa şə hə-
rin də dün ya ya göz açıb. Ata sı nı 
vaxt sız itir di yi üçün ailə nin qay-
ğı la rı Mə ci din üzə ri nə dü şür. Bu 
sə bəb dən də bir sə nət sa hi bi ola 
bil mir. Son ra bir ta ci rin ya nın da sa-
tı cı lıq edir. Şə hə rin kü çə və mə həl-
lə lə rin də ar şın ma lı sat ma ğa baş-
la yır. Onun kü çə lər dən ke çər kən 
“ay ar şın ma lı alan!” – de yib avaz la 
oxu ma sı, sə si nin mə la hə ti sa kin-
lə rin diq qə ti ni cəlb edir. O həm də 
şə hə rin din xa dim lə ri nin ma raq 
dairə si nə dü şür. Yu xa rı Göv hər 
ağa məs ci din də mi na cat ver mə yə 
də vət olu nur. Tez-tez mu si qi məc-
lis lə rin də və el şən lik lə rin də oxu-
yur. Sə nə tin çə tin, eniş li-yo xuş lu 
cı ğır la rı ilə irə li lə yir. La kin ar şın-
mal çı lıq onun gün də lik çö rək ağa-
cı na çev ril di yin dən bu iş dən ay rı la 
bil mir. 

Bir gün Mə cid ye nə ar şın ma lı 
sat ma ğa ge dir. Gə lib səs li-küy lü bir 
ima rə tin qa ba ğın da da ya nır. Ar şın-
mal çı nın sə si nə ev sa hi bə si qa pı nı 
açır. Onu içə ri də vət edir. O, hə yə tə 
da xil olan da qar şı sı na gənc, gö zəl 
bir qız çı xır. Qız öz gö zəl li yi ilə Mə-
ci din qəl bi ni əsir alır. On lar bir-bi ri-
nə qo şu lub Tifl  is şə hə ri nə ge dir lər. 
Bu ra da Mə cid ar şın mal çı lı ğın da şı-
nı atır, baş la yır xa nən də lik et mə yə. 
Gənc lə rin bu hə rə kə ti uzun müd dət 
şu şa lı la rın söh bət möv zu su olur. 

Hət ta bu ha di sə da hi bəs tə kar Üze-
yir Ha cı bəy li nin yad da şın da da iz 
sa lır. Son ra lar məş hur “Ar şın mal 
alan” (1913) ope ret ta sı nın qəh-
rə ma nı Əs gə rin tim sa lın da Mə cid 
Beh bu do vun ob ra zı nı ya ra dır.    

Onu da qeyd edək ki, Fi ru zə ad-
lı bu qız pol kov nik Ab bas qu lu bəy 
Və ki lo vun (1844-1924) öv la dı idi. 
O, Tifl  is şə hə rin də Mü qəd dəs Ni-
na qız lar gim na zi ya sı nı bi ti rib. Rus, 
fran sız dil lə ri ni mü kəm məl bi lib. 
Teat rı, mu si qi ni se vib və Av ro pa 
ədə biy ya tı na ya xın dan bə ləd olub... 

Gənc lər Tifl  i sin azər bay can lı lar 
ya şa yan mə həl lə sin də məs kun la-
şır lar. Mə cid bu ra da ya şa yan şu-
şa lı mu si qi çi lər lə ta nış olur, on lar la 
el şən lik lə ri nə ge dir. Az vaxt ər zin-
də mu si qi se vər lər ara sın da ta nı nır. 
Gör kəm li akt yor, xa nən də Cə lil bəy 
Bağ dad bə yov xa ti rə lə rin də ya zır 
ki, Mə cid Beh bu dov 1906-1907-
ci il lər də Tifl  is də xa nən də lik edib. 
Tez lik lə Tifl  is, İrə van və Nax çı van-
da ge niş şöh rət qa za nıb... Mə cid 
Beh bu dov ən ya xın dos tu tar zən 
Mə şə di Zey nal Haq ver di yev lə bir-
lik də bir çox şə hər və kənd lər də toy 
məc lis lə ri apa rır lar. Müasir lə ri nin 
de dik lə ri nə gö rə, Mə cid bir ne çə 
dil də mah nı lar oxu ya bi lir miş. Ona 
gö rə də tez-tez gür cü, ləz gi və di-
gər xalq la rın toy şən lik lə ri nə də vət 
olu nub. Ən çox də vət al dı ğı mə kan 
isə şə hə rin “Dvor yans ki klu bu” idi. 

M.Beh bu do vun sə nət şöh rə ti Tif-
li sin hü dud la rı nı aşır və ya xın-uzaq 
şə hər lə rə də ya yı lır. Ya zı çı, pub li sist 
Va sif Qu li yev araş dır ma sın da ya zır: 
“Mə cid Beh bu dov 1910-cu il də Ri-
qa da kı “Qram mo fon“ səs yaz ma cə-
miy yə tin dən də vət alır. Tar zən Mə-
şə di Cə mil, qar mon ça lan Kər bə la yı 
Lə tif, Ma lı bəy li Hə mid ki mi mu si qi çi-
lər lə Ri qa şə hə ri nə ge dir. Bir ne çə 
mu ğam, xalq mah nı sı və təs ni fi  va la 
yaz dı rır. Hə min il lər də bu məq səd-
lə bə zi Av ro pa öl kə lə rin dən də də-
vət lər alır. Onu bu sə fər lər də rus 
və fran sız dil lə ri ni gö zəl bi lən hə yat 
yol da şı Fi ru zə xa nım mü şa yiət edib. 

Us tad xa nən də nin ope ra səh nə-
sin də də çı xış la rı olub. O, 6 mart 
1911-ci il də Ba kı da Sa şa Oqa-
ne zaş vi li nin “Ni ki tin qar daş la rı-
nın teat rı”nda ta ma şa ya qo yu lan 
“Fər had və Şi rin” ope ra sın da Xos-
rov ro lun da çı xış edir. 1915-ci il də 
Gən cə də Mə şə di Cə mil Əmi ro vun 
“Sey fəl-mülk” ope ra sı nın ilk ta ma-

şa sın da Ələs gər Ab dul la yev və Bül-
bül lə tə rəf-mü qa bil olur. Üze yir Ha-
cı bəy li nin ope ra və ope ret ta la rın da 
mün tə zəm ola raq müx tə lif rol lar da 
çı xış edir. O döv rün mət buatın da 
xa nən də-akt yo run səh nə fəaliy yə ti-
nə yük sək qiy mət ve ri lib...”. 

1921-ci il də Gür cüs tan da so vet 
ha ki miy yə ti qu ru lan dan son ra Mə cid 
Beh bu dov mu si qi, ömür-gün yol da-
şı Fi ru zə xa nım isə maarif sa hə sin-
də ça lı şır lar. Fi ru zə xa nım şə hə rin 
Azər bay can mək təb lə rin də rus və 
fran sız di li dərs lə ri ni təd ris edir. Tif-
lis də bir müd dət Kla ra Set kin adı-
na Türk Qa dın lar Klu bu na rəh bər lik 
edən Fi ru zə Və ki lo va 1933-cü il də 
44 ya şın da dün ya sı nı də yi şir. Bu it-
ki dən sar sı lan M.Beh bu dov İrə va na 
ge dir, bu ra da İn cə sə nət İş çi lə ri İt ti fa-
qı nın or kest rin də işə baş la yır. Am ma 
ora da da çox qa la bil mir. Fi ru zə nin 
ana yur du Qa zax ra yo nu na gə lir və 
Mə də niy yət evin də işə dü zə lir. 

Bu za man oğ lu Rə şid ar tıq ta-
nın mış mü ğən ni idi. Onun sə nət 
uğur la rı ata sı nı fə rəh lən di rir. Rə şi-
din 1945-ci il də “Ar şın mal alan” fi l-
min də baş ro la çə kil mə si və ata sı-
nın gənc lik ob ra zı nı ya rat ma sı onun 
qəl bi ni san ki da ğa dön də rir. Ye nə 
də er mə ni bəd xah lı ğı... Ba kı da fi l-
min çə ki liş lə ri ba şa çat maq üz rə 
olan da er mə ni lər Rə şi də te leq ram 
vu rur lar ki, “Atan rəh mə tə ge dib, 
dur ma gəl!”. Özü nü Qa zax ra yo nu-
na çat dı ran Rə şid ev lə ri nin hə yə tin-
də ata sı nın otu rub çay iç di yi ni gö rür. 
Rə şid ata sı na: “Eyib et məz, ata, qoy 
bil dik lə ri ni et sin lər”, – de yir. O, ata sı 
ilə vi da la şıb Ba kı ya dön dük dən qı-
sa müd dət son ra (6 sent yabr 1945-
ci il) M.Beh bu dov dün ya sı nı də yi şir 
və Qa zax ra yo nun da dəfn olu nur... 

Gör kəm li xa nən də nin sə si ya zıl-
mış on lar ca val in di də mu zey lər də 
və şəx si kol lek si ya lar da, o cüm lə dən 
Bö yük Bri ta ni ya nın Kral Ki tab xa na-
sın da sax la nı lır.

Savalan Fərəcov

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanının şəxsi əşyaları
Tarix Muzeyinə təqdim olunub

Və tən Mü ha ri bə si Qəh rə ma nı, şə-
hid pol kov nik-ley te nant, kəş fiy yat çı 
Or xan Ək bə ro vun şəx si əş ya la rı Mil li 
Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nə (MATM) 
təq dim olu nub. 

Mə ra sim də öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü 
və su ve ren li yi uğ run da ca nın dan ke çən 
Və tən öv lad la rı nın əziz xa ti rə si bir də qi-
qə lik sü kut la yad edi lib. 

Mu ze yin ic ra çı di rek to ru do sent Fər-
had Cab ba rov şə hid lə rin xa ti rə si nin 
əbə di ləş di ril mə si is ti qa mə tin də MATM-
da hə ya ta ke çi ri lən təd bir lə rin əhə miy-
yə ti ni vur ğu la yıb. Şə hid Or xan Ək bə-
ro vun Və tən mü ha ri bə sin də gös tər di yi 
qəh rə man lıq lar dan da nı şan F.Cab ba rov 
onun da şəx si əş ya la rı nın mu zey də qo-
ru nub, təb liğ edi lə cə yi ni de yib.

Mu ze yin Və tən mü ha ri bə si fon du nun 
mü di ri Şə fa Möv sü mov, şə hi din əmi-
si Yu sif Ək bə rov, dö yüş çü yol da şı pol-
kov nik-ley te nant Azər Bax şə li yev, hə yat 

yol da şı Nu ra nə Ək bə ro va qəh rə ma nın 
ömür və dö yüş yo lun dan bəhs edib lər.

Cə sur şə hi də həsr olun muş vi-
deoçarx lar nü ma yiş olu nub, “Xa rı bül bül 
kom po zi si ya sı” və “Zə fər yo lu” mah nı sı 
səs lən di ri lib. 

Son ra Or xan Ək bə ro vun ailə üzv lə ri 
onun şəx si əş ya la rı nı mu ze yə ve rib lər. 
Bun dan əla və, “Əf sa nə vi kəş fi y yat çı Or-
xan Na dir oğ lu Ək bə rov” ad lı ki tab da 
mu ze yə hə diy yə olu nub.

Tanınmış şair Babulla Səlimov vəfat edib
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin üz vü, ta nın mış şair, ic ti mai 
xa dim Ba bul la Sə li mov yan va rın 15-də, öm rü nün 78-ci 
ilin də dün ya sı nı də yi şib.

Ba bul la Sə li mov 1945-ci il də 
ana dan olub. Azər bay can Neft 
və Kim ya İns ti tu tu nu (in di ki 
ADN SU), Ba kı Ali Par ti ya Mək-
tə bi ni bi ti rib. Uzun il lər neft sə-
na ye sin də ça lı şıb, Əli Bay ram lı 
(in di ki Şir van) Neft Tex ni ku mu-
nun di rek to ru, şə hər İc raiy yə 
Ko mi tə si nin, İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın müavi ni ki mi mə sul 
və zi fə lər də ça lı şıb. 

Ötən əs rin 70-ci il lə rin dən döv ri mət buat da Ba bul la im za sı 
ilə el mi-pub li sis tik, bə dii ya zı lar la çı xış edib, xal qı mı zın ta-
ri xi ilə bağ lı ta le yük lü prob lem lə rə to xu nub. 20 Yan var şə-
hid lə ri nə həsr olun muş “Xi ya ban dan gə lən səs lər” şeir lər ki-
ta bı 1991-ci il də, “Yad da şın abi də si” fəl sə fi -pub li sis tik ki ta bı 
2000-ci il də, “So nam” xa ti rat ki ta bı 2013-cü il də nəşr edi lib.

B.Sə li mov Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin ka ti bi, şair və 
tər cü mə çi Sə lim Ba bul laoğ lu nun ata sı dır.

“Mə də niy yət” qə ze ti nin kol lek ti vi Sə lim Ba bul laoğ lu na ata-
sı nın və fa tı ilə bağ lı də rin hüzn lə baş sağ lı ğı ve rir.

Al lah rəh mət elə sin.

Məcid Behbudov – 150

“Ana, sənə Şuşadan
şəkil göndərəcəyəm...”

44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də şə hid olan qəh rə-
man la rı mız haq qın da söz aç ma ğa da vam edi rik. Bu 
də fə ki çik ça vuş Qu bad Ha cı ye vi yad edə cə yik.

Qu bad Cə mil oğ lu Ha cı-
yev 1988-ci il ma yın 19-da 
Tər tər şə hə rin də ana dan 
olub. Bu ra da kı Əsəd Məm-
mə dov adı na 1 nöm rə li tam 

or ta mək təb də təh sil 
alıb. 2005-ci il də son 
zəng sə da la rı al tın-
da, ürə yin də min 
bir ar zu ilə mək təb 
yol  daş la r ın dan, 
müəl l im lə rin dən 
ay rı lıb.

Mək təb li vax-
tın dan Qu ba dın 
id man və mu si-
qi yə bö yük ma-
ra ğı var idi. Mu si-

qi mək tə bin də tar 
müəl li mi olan ata sın-

dan bir ne çə mu si qi 
alə tin də ifa et mə yi 
öy rən miş di.

Qu bad 2006-
2008-ci il lər də hər-

bi xid mət də olub. Xid mə ti ni ba şa vur duq dan son ra bir 
müd dət müx tə lif sa hə lər də ça lı şıb. An caq uzun fa si lə-
dən son ra hərb sa hə si nə qa yıt maq ba rə də qə rar ve rib. 
2015-ci il də müd dət dən ar tıq hər bi xid mət et mək məq-
sə di lə mü va fi q kur sa gön də ri lib və kur su uğur la bi ti rə-
rək N say lı hər bi his sə də  ki çik ça vuş rüt bə si ilə man qa 
ko man di ri ki mi xid mə tə baş la yıb. Qu bad həm 2016-cı 
ilin Ap rel dö yüş lə ri, həm də 2020-ci ilin iyu lun da To vuz 
is ti qa mə tin də ge dən dö yüş lər də iş ti rak edib, er mə ni 
təx ri bat la rı nın qar şı sı nın alın ma sın da şü caət gös tə rib.

44 gün lük Və tən mü ha ri bə si baş la yan da Qu bad ar-
tıq təc rü bə li dö yüş çü idi. Düş mə ni əzə li yurd yer lə ri miz-
dən qov ma ğın vax tı çat mış dı. Onun da yer al dı ğı ta bor 
mü ha ri bə nin ilk gü nün də Tər tə rin Su qo vu şan qə sə bə si 
is ti qa mə tin də sü rət li hü cu ma ke çir. Hərb çi lə ri mi zin şü-
caəti sa yə sin də düş mə nin 30 il ər zin də qu rub möh kəm-
lən dir di yi is teh kam dar ma da ğın edi lir. 

Dö yüş çü yol daş la rı nın de di yi nə gö rə, hə min gün Qu-
bad gi lin ta bo ru 11 ma neəni ke çə rək düş mə nin ca nı na 
bö yük va hi mə sa lıb. Bu dö yüş də Qu bad aya ğın dan 
ya ra lan sa da, ye nə də vu ruş ma ğa da vam edib. An caq 
sent yab rın 27-də – haqq sa va şı mı zın ilk gü nün də şə-
hid lik mə qa mı na yük sə lib.

Şə hi din ata sı Cə mil Ha cı yev de yir ki, şan lı Or du muz 
Qə lə bə ilə bü tün şə hid lə ri mi zin in ti qa mı nı al dı: “Biz həm 
də bu nun la tə səl li ta pı rıq. Bi rin ci Qa ra bağ və Və tən mü-
ha ri bə si şə hid lə ri nin in di ru hu şad dır. Çün ki iş ğa la son 
qo yu lub. Mən oğ lum la fəxr edi rəm. Qu ba dın tim sa lın da 
bü tün şə hid lə ri mi zin ru hu qar şı sın da baş əyi rəm”.

Cə mil müəl lim bil di rir ki, sent yab rın 27-si gü nün ikin ci 
ya rı sı oğ lu nun şə hid ol ma sı xə bə ri ni alıb: “Qu bad çox 
meh ri ban, və tən pər vər öv lad idi. Oğ lum şə hid ola na qə-
dər bir ne çə düş mən hərb çi si ni məhv edib. Son nə fə si-
nə qə dər dö yü şə rək şə hid lik zir və si nə uca lıb”.

Şə hi din ana sı Tu tu bə yim Ha cı ye va vur ğu la yır ki, Qu-
bad Və tən mü ha ri bə sin dən bir gün əv vəl ev də olub: 
“Ev dən çı xan da mə nə de di ki, ana, na ra hat ol ma, tez 
bir za man da sə nə Şu şa dan şə kil gön də rə cə yəm. An-
caq de di yi ni edə bil mə di. Oğ lum mü ha ri bə nin ilk gü nü 
şə hid ol du. Al lah bü tün şə hid lə ri mi zə rəh mət elə sin”.

Ra mal Hü seyn li şə hid da yı sı ilə fəxr et di yi ni söy lə yir: “Da-
yı mın xa ti rə si hər za man qəl bi miz də ya şa ya caq. Bö yü yən-
də mən də da yım ki mi hərb çi və qəh rə man ola ca ğam”.

Qu bad Ha cı yev 2020-ci il sent yab rın 28-də Yev lax ra-
yo nu nun Nə mər li kən din də tor pa ğa tap şı rı lıb.

Öl kə baş çı sı nın mü va fi q sə rən cam la rı ilə ölü mün dən 
son ra “Və tən uğ run da”, La çı nın və Su qo vu şa nın azad 
olun ma sı na gö rə me dal la rı ilə təl tif edi lib.

Ru hu şad ol sun.
Nurəddin

Qu bad Cə mil oğ lu Ha cı-
yev 1988-ci il ma yın 19-da 
Tər tər şə hə rin də ana dan 
olub. Bu ra da kı Əsəd Məm-
mə dov adı na 1 nöm rə li tam 

or ta mək təb də təh sil 
alıb. 2005-ci il də son 
zəng sə da la rı al tın-
da, ürə yin də min 
bir ar zu ilə mək təb 
yol  daş la r ın dan, 

qi mək tə bin də tar 
müəl li mi olan ata sın-

dan bir ne çə mu si qi 
alə tin də ifa et mə yi 
öy rən miş di.

2008-ci il lər də hər-

Üzeyir bəy “Arşın mal alan”da
onun obrazını yaratmışdı...

Mil li-mə nə vi dü şün cə mi zin ana qay naq la rın dan olan ozan-aşıq 
sə nə ti öz ta ri xi-mə də ni gə lə nə yi ilə ar xaik yad daş da olan la rı qo-
ru yub gə lə cə yə da şı ma ğı bir mə ram ola raq qar şı sı na qoy muş dur. 
Zən gin das tan söy lə yi ci li yi, saz ha va la rı nın çe şid li li yi, rən ga rəng 
bi çim li poetik ör nək lə rin ecaz kar lı ğı, məc lis ədəb-ər ka nı və kut sal 
sə nət ənə nə si, top lu mun ru ha ni dün ya sı nın ifa də yə kök lən mə 
bu nun par laq gös tə ri ci si dir. Aşıq de yiş mə lə ri nin isə bu möh tə şəm 
zən gin lik də poetik sta tus və funk si ya sı bir baş qa olub, sə nə tin 
ümu mi ahən gi nə əla və ov qat qat ma sı ilə da ha çox sə ciy yə lə nir. 
Bu zən gin li yin ki tab şək lin də ge niş ic ti maiy yə tə təq dim olun ma sı 
folk lor şü nas lı ğın ən üm də mə nə vi bor cu ki mi diq qət önü nə gə lir.

Son dövr lər də Azər bay can 
Aşıq lar Bir li yi bu is ti qa mət də 
diq qə tə la yiq iş lə rə im za at mış, 
bir-bi rin dən ma raq lı nəşr la yi-
hə lə ri hə ya ta ke çir miş dir. Ötən il 
bir lik tə rə fi n dən “Aşıq de yiş mə-
lə ri” top lu su işıq üzü gör müş dür. 

Pro fes sor lar Mə hər rəm Qa-
sım lı və Mah mud Al lah man lı 
nəş rə “Aşıq de yiş mə lə ri: sə ciy-
yə si, mər hə lə lə ri və poetik çe-
şid lə ri” ad lı gi riş sö zü yaz mış-
lar. Aşıq sə nə tin də de yiş mə nin 
ye ri, funk sional çə ki si, mə ra mı 
və nə lə ri eh ti va et mə si, mər hə-
lə lə ri haq qın da dol ğun tə səv vür 
for ma laş dı ran bu mə qa lə-ya zı 
prob le mə türk xalq la rı kon teks-
tin də ya naş ma xü su siy yə ti ilə da-
ha mü hüm əhə miy yət kəsb edir.

Ön söz də de yi lir: “Türk et no-
coğ ra fi  ya sı nın ay rı-ay rı kə sim lə-
rin də “ay tıs”, “ay tıs pa”, “atış ma” 
şək lin də özü nü gös tə rən bu sə-
nət ha di sə si Azər bay can aşıq 
ədə biy ya tın da “de yiş mə” adı ilə 
ta nın maq da dır. Əs lin də, “ay tıs”, 
“ay tıs pa” və “atış ma” ad la rı da 
öz linq vo poetik sə ciy yə si nə gö-
rə elə “de yiş mə” an la mı nın ta ri-
xi məz mu nu nu ifa də edir. Be lə 
ki, “ay tıs”, “ay tıs pa” və “atış ma” 
kəl mə lə ri qə dim türk lər də ki “ayıt-

maq” (de mək, söy lə mək) kö kü nə 
bağ lı dır: “ay tıs-de yiş”, “ay tıs pa-
de yiş mək”, “atış ma”-de yi şə rək, 
bir-bi ri nə mey dan oxu ya raq söz 
sa va şı na çıx maq” məz mu nu da-
şı yır. Bu sə bəb dən də qa zax jı rav 
və akı nı nın “ay tı sı”, qır ğız jır sı və 
yo mok çu su nun “ay tıs pa sı”, elə cə 
də türk mən bax şı la rı nın və Ana-
do lu aşıq la rı nın “atış ma sı” ma-
hiy yət eti ba ri lə Azər bay can “aşıq 
de yiş mə si” ilə ey ni sə nət kod la rı 
üzə rin də qu rul muş dur. Uzaq ta-
rix lər də ol du ğu ki mi, bu gü nün 
özün də də qa zax, qır ğız, türk-
mən, öz bək, elə cə də Ana do lu və 
Azər bay can folk lor areal la rın da 
mü şa hi də olu nan ay tıs pa-atış-
ma-de yiş mə mə ra sim lə rin də ki 
ya xın lıq və doğ ma lıq elə ilk ba-
xış dan ay dın ca gö rün mək də dir”. 

Qeyd edək ki, bu ki ta ba qə dər 
isə nəşr olu nan “Aşıq gö zəl lə mə-
lə ri”, “Aşıq təc nis lə ri”, “Aşıq mü-
xəm məs və di va ni lə ri”, “Us tad 
nə fəs li saz-söz ər mə ğa nı”, “Aşıq 
Ələs gər lə bağ lı das tan-rə va yət-
lər”, “Ozan-aşıq en sik lo pe di ya sı” 
(iki cild də) və s. bu is ti qa mət-
də gö rü lən iş lə rin miq ya sı nı ifa-
də edir. Aşıq lar Bir li yi nin səd ri, 
Əmək dar elm xa di mi, pro fes sor 
Mə hər rəm Qa sım lı nın rəh bər li yi 

al tın da hə ya ta ke çi ri lən bu nəşr 
la yi hə lə ri saz-söz us tad la rı nın 
zən gin mə nə vi ir si nə say ğı nın 
nə ti cə si olub, mə də ni-mə nə vi 
yad da şı mı zın da ha ge niş ic ti-
maiy yə tə çat dı rıl ma sı məq sə di 
da şı yır.

“Aşıq de yiş mə lə ri”ndə nü mu-
nə lər “Das tan lar da və das tan-
rə va yət lər də yer alan hər bə-
zor ba və sor ğu-sual yük lü aşıq 
de yiş mə lə ri”, “Das tan lar da kı 
di gər de yiş mə çe şid lə ri (duet 
de yiş mə lər)”, “Mi fo lo ji sə ciy yə-
li de yiş mə lər”, “Us tad aşıq la rın 
das tan dan kə nar de yiş mə lə ri”, 
“Aşıq lar la şair lə rin de yiş mə lə-
ri”, “Mə ca zi-sim vo lik məz mun lu 
de yiş mə lər”, “Tə biət var lıq la rı 
ilə aşıq la rın de yiş mə lə ri”, “Aşıq 
şeir şə kil lə ri nin bir-bi ri ilə de yiş-
mə si”, “Ba ya tı üs tün də qu ru lan 
de yiş mə lər”, “Ailə-məişət səp ki-
li de yiş mə lər”, “Us tad aşıq la rın 
qur duq la rı qı fıl bənd lə rə çox son-
ra lar ve ri lən açıq la ma-ca vab lar” 
baş lıq la rı al tın da ve ril miş dir. 

M.Qa sım lı nın, M.Al lah man lı və 
do sent Al tay Məm məd li nin bir gə 
ha zır la dıq la rı top lu da us tad sə-
nət kar la rın de yiş mə tim sa lın da 
han sı prin sip lə rə kök lən di yi ni, 
mə ram və məq sə din də olan la-
rın nə lə rə bağ lan dı ğı nı ay dın laş-
dır maq və də qiq ləş dir mək ba-
xı mın dan əhə miy yət kəsb edir. 
“Ye tim Ay dın”, “Qur ba ni”, “Ab-
bas və Gül gəz”, “Şah İs ma yıl”, 
“Xəs tə Qa sım və Mə lək si ma”, 
“Va leh və Zər ni gar”, “Nov ruz və 
Qən dab”, “Aşıq Alı nın Os man-
lı sə fə ri”, “Aşıq Hü seyn və Rey-
han xa nım”, “Dol lu Mus ta fa və 
Ma ral xa nım”, “Mə həm məd və 
Gü lən dam”, “Ley li və Məc nun”, 
“Dil suz və Xə zan gül”, “Şəm şir və 
Sə nu bər”, “Bəh mən və Hu may”, 
“Av dı və Meh ri ban”, “Qa ra tel və 
Aşıq Cə lal” və s. das tan lar da 
yer al mış de yiş mə nü mu nə lə ri 
sə nət ənə nə si nin mü kəm məl li-
yi ni və özü nü ifa də ko du ola raq 
tə səv vür for ma laş dır ma kri te ri-
ya sı nı açıq la yır. Müx tə lif za man 
kə sik lə rin də us tad la rın zə ka sı nın 
məh su lu ola raq mey da na gəl miş 
bu şe devr lər çox ça lar lı və əha tə li 
in for ma si ya, bil gi qa tı ilə mi fo lo ji 
dün ya gö rü şü, di ni-fəl sə fi , ta ri xi-
mə də ni axa rı əha tə lə mək im kan-
la rı ilə də əvəz siz lik sər gi lə yir. 

Us tad sə nət kar la rın hə ya tı, ya-
ra dı cı lı ğı, sə fər təəs sü ra tı, sə nət 
yü kü, söz//mu si qi//söy lə yi ci sə-
viy yə sin də ge niş bir təf si la tı or ta-
ya qo yan bu nü mu nə lər də Qur-
ba ni nin Də də Ye di yar la Gən cə də, 
Xəs tə Qa sı mın Ləz gi Əh məd lə 
Dər bənd də, Ab dal gü lab lı Va le-

hin Zər ni gar xa nım la Dər bənd də, 
Aşıq Alı nın Aşıq Yığ val la Rum da 
və s. qar şı laş ma sı sə nət ənə nə-
si nin zən gin li yi ni göz lər önü nə 
gə ti rir. Ça ğı rış-mək tub dan hər-
bə-zor ba ya, bağ la ma-qı fıl bən də 
qə dər ge niş bir fak tu ra nı özün də 
sər gi lə yən de yiş mə us tad la rın 
sə nət yü kü nü, us tad dan ka mil 
dərs al ma nı, ha va cat la ra bə ləd li-
yi ni, səs və ifa im kan la rı nı, bə da-
hə tən söz de mə ba ca rı ğı nı və s. 
bir bü töv ola raq əha tə lə yir. Bü tün 
bun lar isə sə nə tin uca tu tul ma sı-
na yö nə lik bir mə sə lə ki mi Or ta 
əsr lər dən gü nü mü zə qə dər aşıq-
lı ğın mi zan-öl çü sü sə viy yə sin də 
cid di tə səv vür for ma laş dı rır.

“Us tad aşıq la rın das tan dan kə-
nar de yiş mə lə ri” baş lı ğı al tın da 
Xəs tə Ha san la İr fa ni, Qul Qa ra ni, 
Aşıq Se fi  li nin, Aşıq Va leh lə Aşıq 
Sü ley ma nın, Aşıq Qən bə rin, 
Aşıq Alı ilə Aşıq Ələs gə rin, Aşıq 
Hü seyn Şəm kir li ilə Aşıq Ələs gə-
rin və s. de yiş mə lə ri, müəm ma la-
rı, qı fıl bənd lə ri diq qə tə çat dı rı lır.

Top lu da əhə miy yət kəsb edən 
mə sə lə lər dən bi ri bu ənə nə nin 
aşıq və şair lə rin qar şı laş ma sı tim-
sa lın da olan la ra həs sas lıq gös-
tə ril mə si dir. Bun la rın bir qis mi, 
sö zün müs tə qim mə na sın da, iki 
aşı ğın sə nət mey da nın da de yiş-
mə si sə ciy yə si da şı yır sa, di gər bir 
qis mi, müx tə lif prob lem lər ət ra fın-
da fi  kir bö lüş mə si, söh bət ləş mə si 
tim sa lın da əhə miy yət kəsb edir. 
Mə sə lən, Bəy ço ban la Şəm kir li 
Hü sey nin, Xəy yat Mir zə ilə Mol-
la Cu ma nın, Hü seyn Bo zal qan lı 
ilə Xəy yat Mir zə nin, Şair Nə bi ilə 

Göy çə li Pir məm mə din, Sə məd 
Vur ğun la Aşıq Şəm şi rin, Os man 
Sa rı vəl li ilə Hü seyn Bo zal qan lı nın, 
Aşıq Əsə din, Aşıq Mir zə nin və 
s. de yiş mə lə ri sə nət ənə nə si nin 
dön məz li yi ni, et no kul tu ro lo ji sis-
te min mü kəm məl li yi ni əha tə lə yir. 
Ki tab da top lan mış de yiş mə nü-
mu nə lə ri möv zu və mün də ri cə çe-
şid li li yi ilə də diq qət çə kir. “Nəfs və 
mə ri fə tin de yiş mə si”, “Ağıl la eş qin 
de yiş mə si”, “Qa fi  yə ilə təc ni sin 
de yiş mə si”, “Qız ilə gə li nin de yiş-
mə si”, “Mol la Cu ma ilə dab ba ğın 
de yiş mə si” və s. ki mi ör nək lər ya-
ra dı cı lıq ax ta rış la rın da de yiş mə-
nin məz mun və möv zu ge niş lən-
mə lə ri ni gös tər mək ba xı mın dan 
da dol ğun tə səv vür ya ra dır. 

“Us tad aşıq la rın qur duq la rı qı-
fıl bənd lə rə çox son ra lar ve ri lən 
açıq la ma-ca vab lar” böl mə sin də 
isə za ma nın da açıl ma mış bağ la-
ma-qı fıl bənd lə rə ve ri lən ca vab lar 
yer alır. Mə sə lən, “Şair Nə bi Bor-
ça lı nın Aşıq Ələs gə rin qı fıl bən-
di nə ca va bı”, “Qa ra çöp lü Aşıq 
Mu sa nın Qur ba ni nin “Dör dü 
nə?” rə difl  i bağ la ma sı na ca va bı”, 
Xəs tə Qa sı mın “Var” rə difl  i bağ-
la ma sı nın Qa ra çöp lü Aşıq Mu sa 
tə rə fi n dən aç ma sı”, “Qur ba ni nin 
“Dör dü nə?” bağ la ma sı nı Ur fan 
Əli nin (Əli Qu li ye vin) aç ma sı”, 
“Aşıq Ələs gə rin “Yed di di” bağ la-
ma sı nı U.Əli nin aç ma sı” və s. sə-
nət ənə nə si nin da vam lı lı ğı nı və 
ya ra dı cı lıq ax ta rış la rı nın di na mik 
mən zə rə si ni or ta ya qo yur.

Şəbnəm Haqverdiyeva
AMEA Folklor İnstitutunun 
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18 yan var 1925 – Ta rix çi alim, pe da qoq Qa sım Sə fər oğ lu Qa-
sı mov (1925 – 2.11.1991) ana dan olub.

18 yan var 1927 – Xalq ar tis ti, di ri jor Ka mal Ca han ba xış oğ lu 
Ab dul la yev (1927 – 5.12.1997) ana dan olub. Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rın da ça lı şıb.

18 yan var 1928 – Mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq dok to ru, Əmək dar 
elm xa di mi Ağa Əh məd İsa oğ lu İsa za də (1928-2007) ana dan olub.

18 yan var 1941 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı, ki no re-
jis sor, sse na rist El dar To fi q oğ lu Qu li yev (1941 – 16.4.2021) Ba-
kı da do ğu lub. “Bir cə nub şə hə rin də”, “Se vinc bux ta sı”, “Ba bək”, 
“Gü müş göl əf sa nə si” və s. fi lm lə rə qu ru luş ve rib. Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru olub.

18 yan var 1983 – Ya zı çı-dra ma turq, pub li sist Sey fəd din Dağ lı 
(Sey fəd din Əliağa oğ lu Ab ba sov; 27.8.1921 – 1983) və fat edib. 
“Adı sə nin, da dı mə nim”, “Ay dın lı ğa doğ ru”, “Mən zi li niz mü ba rək” 
və s. pyes lə rin müəl li fi  dir.

18 yan var 2002 –  Gör kəm li bəs tə kar, pe da qoq, Xalq ar tis ti, 
pro fes sor Cöv dət İs ma yıl oğ lu Ha cı yev (18.6.1917 – 2002) və fat 
edib. Azər bay can da sim fo nik mu si qi nin ya ra dı cı la rın dan bi ri dir, 
Q.Qa ra yev lə bir lik də yaz dı ğı “Və tən” ope ra sı na gö rə SS Rİ Döv-
lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

19 yan var 1873 – Azər bay ca nın ilk maarif çi qa dın la rın dan Hə-
mi də xa nım Əh məd bəy qı zı Məm məd qu lu za də-Ca van şir (1873 
– 6.2.1955) Ağ ca bə di ra yo nu nun Kəh riz li kən din də ana dan olub. 
Qaf qaz Mü səl man Qa dın la rı Xey riy yə Cə miy yə ti nin ya ra dı cı la rın-
dan dır. Ömür-gün yol da şı C.Məm məd qu lu za də nin bioq ra fi  ya sı nı 
ya zıb, Azər bay can ya zı çı la rı nın əsər lə ri ni rus ca ya tər cü mə edib.

19 yan var 1923 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, müasir Azər bay-
can təs vi ri sə nə ti nin ba ni lə rin dən Ca vad Mir ha şım oğ lu Mir ca va-
dov (1923 – 24.6.1992) Ba kı da ana dan olub. Əsər lə rin də şi fa hi 
xalq ədə biy ya tı per so naj la rı na ge niş yer ve rib. Əsər lə ri: “Şərq mi-
niatü rü möv zu sun da imp ro vi za si ya” sil si lə si, “Toy”, “Şa man-qa-
dın” və s.

19 yan var 1931 – Xalq ar tis ti Ay dın Ağa oğ lu Şah su va rov 
(1931-1986) Nax çı van da do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

19 yan var 1980 – Əmək dar ar tist Məm məd Ab bas qu lu oğ lu 
Cə fə rov (1912-1980) və fat edib. Gən cə Dram Teat rın da akt yor, 
Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sın da di rek tor iş lə yib. 

20 yan var 1882 – Şair Bəd ri Se yid za də (Bəd rəd din Mir Ka zım 
oğ lu Se yid za də; 1882-1945) Ba kı nın Keş lə kən din də do ğu lub.

20 yan var 1924 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Yu sif Məm məd 
oğ lu Ba ğı rov (1924 – 28.11.1996) Ba kı da do ğu lub. Gən cə Döv lət 
Dram Teat rın da qu ru luş çu re jis sor və baş re jis sor iş lə yib, “Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da fi lm lə rin ikin ci re jis so ru olub.   

20 yan var 1946 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Ta hir 
İs ma yıl oğ lu Ək bər (1946 – 2.3.2018) ana dan olub. Sim fo nik və 
ka me ra əsər lə ri nin, po pul yar mah nı la rın (“Dər din alım”, “Heç küs-
mə yin ye ri dir mi?”) müəl li fi  dir.

20 yan var 1977 – Şair, pub li sist, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Zey nal Əliab bas oğ lu Cab bar za də (31.12.1920 –1977) və fat edib. 

20 yan var 2010 – Ba kı nın Ya sa mal ra yo nun da kı “20 Yan-
var” dairə sin də 20 Yan var abi də komp lek si nin açı lı şı olub. Abi də 
komp lek si nin me ma rı Əda lət Məm mə dov, hey kəl tə raş la rı Ca van-
şir Da da şov və Azad Əli yev dir.

Dünya
18 yan var 1689 – Fran sız fi  lo so fu Şarl Lui de Mon tesk ye 

(Char les-Louis de Se con dat, Ba ron de La Bre de et de Mon tes-
quieu; 1689-1755) ana dan olub.

18 yan var 1882 – İn gi lis ya zı çı sı, uşaq lar üçün məş hur “Vin ni 
Pux” əsə ri nin müəl li fi  Alan Alek sandr Miln (Alan Ale xan der Mil ne; 
1882-1956) ana dan olub.

19 yan var 1809 – Ame ri ka ya zı çı sı və şairi Ed qar Po (Ed gar Al-
lan Poe; 1809-1849) ana dan olub. Ədə biy yat da de tek tiv-fan tas-
tik jan rın ya ra dı cı sı sa yı lır. Bir çox he ka yə və no vel la la rı (“Morq 
kü çə sin də qətl”, “Ma ri Ro je nin sir ri”, “Qa ra pi şik”, “Qar ğa” və s.) 
əsa sın da fi lm lər çə ki lib.

19 yan var 1839 – Fran sız pos timp res sionist rəs sa mı Pol Se-
zan (Paul Ce zan ne; 1839-1906) ana dan olub.

19 yan var 1865 – Rus rəs sa mı, port ret jan rı nın us ta sı Va len tin 
Se rov (1865-1911) ana dan olub.

20 yan var 1804 – Fran sız ya zı çı sı Ejen Syu (Ma rie Jo seph 
Euge ne Sue; 1804-1857) ana dan olub. “Pa ri sin sir lə ri”, “Ma til da”, 
“Mə həb bət uşaq la rı” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

20 yan var 1920 – İtal yan ki no re jis so ru Fe de ri ko Fel li ni (Fe de ri-
co Fel li ni; 1920 – 31.10.1993) ana dan olub. Beş də fə “Os kar” mü-
ka fa tı na (o cüm lə dən fəx ri “Os kar”) la yiq gö rü lüb. Film lə ri: “Yol”, 
“Ka bi ri ya ge cə lə ri”, “Şi rin hə yat”, “Sək kiz ya rım”, “Amar kord” və s.

Hazırladı: V.Orxan

18–20 yanvarXatirə təqvimi

Dün ya mu si qi mə də niy yə tin də 
azər bay can lı mu si qi çi lə rin – bəs-
tə kar la rın, ifa çı la rın məx su si ye ri, 
bö yük xid mət lə ri var. Ope ra sə nə ti 

ta ri xin də də qa dın ifa çı la rı mı zın ro lu 
da nıl maz dır. Bu sa hə də gör kəm li sə nət-
kar la rın yo lu nu da vam et di rən lər dən bi ri 
də met so-sop ra no səs temb ri nə ma lik 
Əmək dar ar tist, Pre zi dent mü ka fat çı sı 
Sə bi nə Əsə do va dır. O, həm çi nin Üze yir 
Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi-
ya sı nın So lo oxu ma və ope ra ha zır lı ğı 
ka fed ra sı nın baş müəl li mi dir. Onun la 
qı sa mü sa hi bə ni təq dim edi rik.

– Sə bi nə xa nım, səhv et mi rəm sə, ailə niz-
də siz dən baş qa da mu si qi çi lər olub?

– Bə li, ba bam Ey nul la Əsə dov ta nın mış 
xa nən də olub. Atam Çin giz Əsə dov isə 
ba ri ton sə sə ma lik vo kal ifa çı sı dır.

– Bu sə nə tə yi yə lə nər kən bir idealı nız 
var dı mı? 

– Tə bii ki. Mə sə lən, Ye le na Ob razt so-
va nı, Da lo ra Za je ki bu gün də çox din lə yi-
rəm. On lar hey rə ta miz met so-sop ra no səs 
temb ri nə ma lik ifa çı lar dır.

– Si zə ən çox uğur qa zan dı ran, məş-
hur luq gə ti rən han sı ope ra ta ma şa sı 
olub?

– Xa ri ci öl kə lər də bir sı ra ma raq lı, yad da-
qa lan çı xış la rım olub. La kin ope ra ta ma şa sı 
ola raq İta li ya da C.Ver di nin “Ri qo let to” ope-
ra sın dan Mad da le na və “Tra viata” ope ra-
sın dan Flo ra ob raz la rı nın mə nə da ha çox 
uğur gə tir di yi ni de yə bi lə rəm.

– Ope ra səh nə sin də can lan dır dı ğı nız ob-
raz lar dan han sı nı özü nü zə ru hən da ha 
ya xın hiss edir si niz? 

– Xa rak ter ola raq mən dra ma tik ob raz la rı 
çox se vi rəm. Mi sal üçün, C.Ver di nin “Tru-
ba dur” ope ra sın dan Azu çe na, “Aida” ope-

ra sın dan Am ne ris, C.Puç çi ni nin “Plaş” (“İl 
Ta bar ro”) ope ra sın dan Fru qo la ob raz la rı nı 
xa rak ter ba xı mın dan özü mə da ha ya xın 
hiss edi rəm. Ko mik ob raz lar da ifa et mi şəm. 
La kin yaş art dıq ca in san da da ha çox cid di, 
dra ma tik ob raz la rı can lan dır maq is tə yi ya-
ra nır.

– Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sın da vo kal sə nə ti ni təd ris 
edir si niz. Siz cə, han sı da ha çə tin dir: bu 
sə nə ti tə lə bə lə rə öy rət mək, yox sa ifa et-
mək?

– De yər dim ki, hər iki si. Həm səh nə də ifa 
et mə yin, həm də vo kal sə nə ti ni təd ris et-
mə yin öz çə tin lik lə ri var. Vo kal ifa çı özü nü 
nə za rət də sax la ma lı, çox lu məşq et mə li, 
daima sə si üzə rin də iş lə mə li dir. Ya şın az ol-
sa da, çox ol sa da, mü tə ma di ça lış ma lı san. 
Bü tün bu gər gin məşq lər dən son ra səh nə-
də uğur la çı xış et mək, tə bii ki, in sa nın özü-
nə bö yük zövq ve rir. Öy rət mə yə gəl dik də 

isə, təd ris et mə yi se vi rəm. He sab edi rəm 
ki, vo kal müəl li mi özü bir hə kim dir. Biz vo-
kal im kan la rı ba xı mın dan çə tin li yi olan tə lə-
bə yə kö mək et mə li yik. Müx tə lif prob lem lə ri 
olan tə lə bə lər lə iş lə mək, on la rı doğ ru is ti-
qa mə tə yö nəlt mək yo ru cu pro ses ol sa da, 
öy rət mək dən, tə lə bə ilə çə tin lik lər üzə rin də 

iş lə mək dən usan mı ram. Çün ki  tə lə bə nin 
səh nə də par laq çı xı şı, ilk növ bə də, müəl-
li min uğu ru dur.

– Ha zır da klas sik mu si qi nin təb li ği, gənc-
lə rin ona mü na si bə ti si zi qa ne edir mi?

– Dü şü nü rəm ki, in di gənc lə rə ma raq lı 
ola caq ye ni la yi hə lər ha zır lan ma lı, zən gin 
proq ra ma ma lik kon sert lər təş kil edil mə-
li dir. Tək cə əsər oxu yub, səh nə də ifa et-
mək lə yax şı təc rü bə əl də et mək ol maz. 
Ey ni za man da vəh dət şək lin də di ri jor la, 
re jis sor la iş lə yib, or kestr lə ifa edə rək bö-
yük təc rü bə əl də edə və im kan la rı nı ge-
niş lən di rə bi lər sən. Həm çi nin ay rı-ay rı 
pe şə kar la rın us tad dərs lə ri ni təş kil et mək 
la zım dır. Bu, tə lə bə lər üçün çox əhə miy-
yət li dir. 

– Ötən ilin son la rın da As ta na da “İpək Yo-
lu” fes ti va lın da iş ti rak et di niz. Bu sə fər 
haq qın da təəs sü ra tı nı zı bi zim lə bö lü şər-
di niz.

– “As ta na Ope ra”da ke çi ri lən IV Bey nəl-
xalq “İpək Yo lu” Fes ti va lı na 13 öl kə dən sə-
nət çi lər qa tıl mış dı. Bir aya ya xın da vam 
edən fes ti val da “Tu ran dot”, “Yev ge ni One-
gin” ope ra la rı səh nə yə qo yul muş du. Mən isə 
qa la-kon ser tə də vət olun muş dum, çox ma-
raq lı kon sert ke çi ril di. Təəs sü ra tım çox gö-
zəl dir. Əzə mət li teatr, möh tə şəm or kestr, is-
te dad lı di ri jor və kol lek tiv, ma raq lı re jis sor işi, 
müasir səh nə qu ru lu şu – hər şey mü kəm məl 
idi. Bir söz lə, be lə mu si qi çi lər lə bir səh nə ni 
bö lüş mək çox xoş idi.

Ofeliya İsgəndərova
musiqişünas

Xalq ya zı çı sı, aka de-
mik Ka mal Ab dul la 
və AMEA-nın müx bir 
üz vü, pro fes sor Ra fiq 

Əli ye vin müəl lif lə ri ol du ğu 
“Ki ta bi-Də də Qor qud” və 
qey ri-sə lis mən tiq” ki ta bı işıq 
üzü gö rüb.

Yan va rın 13-də Mil li Ki tab xa-
na da ki ta bın təq di ma tı ke çi ril-
di. Təd bir də Mil li Ki tab xa na nın 
“Azər bay ca nın gör kəm li şəx-
siy yət lə ri” la yi hə si çər çi və sin də 
nəşr et di yi “Lüt fi  Za də. Bib lioq-
ra fi  ya” da təq dim olun du.

Təd bi ri Mil li Ki tab xa na nın di-
rek to ru pro fes sor Kə rim Ta hi-
rov aça raq qeyd et di ki, Azər-
bay ca nı dün ya ya ta nı dan bir 
ali min, Lüt fi  Za də nin işı ğı na 
top laş mı şıq. Təq dim olu nan 
ki tab və Lüt fi  Za də nin ide ya sı, 
hə qi qə tən iki cəb hə nin – həm 
hu ma ni tar, həm də də qiq elm-
lər sa hə si nin adam la rı nı bir ye-
rə yı ğıb. Dün ya dur duq ca Lüt fi  
Za də nin ide ya la rı da ya şa ya-
caq və ge niş lə nə cək: “Nə yax-
şı ki, Azər bay can xal qı nın be lə 
oğul la rı var. Onun ide ya la rı nı 
öl kə miz də da vam et di rən alim-
lər var”. 

Təd bi rin mo de ra to ru, AMEA-
nın müx bir üz vü Qorx maz İma-
nov çı xış edə rək qey ri-sə lis 
mən tiq nə zə riy yə si nin ya ran ma 
ta ri xin dən da nış dı. Bil dir di ki, 
bu nə zə riy yə ötən əs rin 60-cı 
il lə rin də or ta ya çı xıb. On dan ilk 
də fə tex ni ka sa hə sin də ça lı şan-
lar is ti fa də edib. Bu gün el min 
müx tə lif sa hə lə rin də bu nə zə riy-
yə uğur la tət biq edi lir. 

Q.İma nov Ra fi q Əli ye vin Lüt-
fi  Za də nə zə riy yə si nə gə tir di yi 
ye ni fi  kir lər dən, əl də et di yi mü-
hüm nə ti cə lər dən də da nış dı. O, 
Ka mal Ab dul la nın qor qud şü nas 
alim ki mi təd qi qat la rın dan, qey-
ri-sə lis mən ti qin qor qud şü nas lı-
ğa tət bi qin dən də bəhs et di.

AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu-
nun baş di rek to ru aka de mik 
Mux tar İma nov bil dir di ki, ki ta-
bın apa rı cı xət ti ni türk və yu nan 
mifl  ə ri ilə mü qa yi sə təş kil edir. 
Bu ki tab həm qə dim mifl  ə rin, 
həm də müasir ədə biy ya tın st-
ruk tu ru nu öy rən mək üçün bö-
yük əhə miy yə tə ma lik dir.

Xalq şairi Ra miz Röv şən de di 
ki, ki tab da “ya yax şı, ya pis” an la-
yı şı “nə yax şı dır, nə pis” an la yı şı 
ilə əvəz olu nur. Qey ri-sə lis mən-
tiq nə zə riy yə si, bir növ, iro ni ya ya 
yol açır. Diq qət edil sə, ata lar söz-
lə ri miz də də xey li iro ni ya var.

Ki ta bın müəl lifl  ə rin dən bi ri 
AMEA-nın müx bir üz vü Ra fi q 
Əli yev çı xı şın da təq di ma ta gö rə 
Mil li Ki tab xa na ya tə şək kür et di. 

“Lüt fi  Za də. Bib lioq ra fi  ya” ki ta bı-
nın əhə miy yə tin dən bəhs edən 
R.Əli yev “Ki ta bi-Də də Qor qud” 
və qey ri-sə lis mən tiq” ki ta bı nın 
ide ya müəl li fi  nin Ka mal Ab dul la 
ol du ğu nu və hər iki nəş rin Lüt fi  
Za də ide ya la rı nın təb li ğin də bö-
yük rol oy na ya ca ğı nı di lə gə tir di. 

Di gər müəl lif, Azər bay can Dil-
lər Uni ver si te ti nin rek to ru Xalq 
ya zı çı sı, aka de mik Ka mal Ab-
dul la ki ta bın ər sə yə gəl mə sin-

dən bəhs et di. De di ki, qey ri-
sə lis mən tiq nə zə riy yə si “Də də 
Qor qud” das ta nı nın öy rə nil mə-
si nə ye ni ruh gə ti rib. Ki tab in gi lis 
və türk dil lə ri nə tər cü mə edi lib.

Mil li Məc li sin de pu tat la rı Fa-
zil Mus ta fa, Va hid Əh mə dov, 
Eti bar Əli yev, AMEA-nın bi rin ci 
vit se-pre zi den ti aka de mik Arif 
Hə şi mov, AMEA İq ti sa diy yat 
İns ti tu tu nun di rek to ru pro fes sor 
Na zim İma nov, Mət buat Şu ra sı-
nın səd ri Rə şad Mə cid və baş-
qa la rı çı xış edə rək qey ri-sə lis 
mən tiq nə zə riy yə sin dən, bu is-
ti qa mət də Lüt fi  Za də nin gör dü-
yü əvəz siz iş lər dən söz aç dı lar, 
nəş rin əhə miy yə ti yük sək qiy-
mət lən di ril di. Qeyd olun du ki, 
ki tab da qey ri-sə lis mən tiq nə zə-
riy yə sin də söy lə ni lən dörd sü-
tun (ümu mi mən tiq, qey ri-sə lis 
çox luq lar, epis te mik (epis te mo-
lo ji) sü tun və mü na si bət lər sü tu-
nu) haq qın da söz açı lır. 

Çı xış lar da “Lüt fi  Za də. Bib lioq-
ra fi  ya” haq qın da da bəhs olun-
du. Bil di ril di ki, nəşr də gör kəm-
li ali min hə yat və fəaliy yə ti nin 
əsas ta rix lə ri, gör kəm li şəx siy-
yət lə rin onun haq qın da fi  kir lə ri 
ay rı ca böl mə də ve ri lib. Bib lioq-
ra fi  ya da elm xa di mi nin ki tab la rı, 
döv ri mət buat da, məc muələr də 
çap olun muş əsər lə ri, ali min hə-
yat və ya ra dı cı lı ğı nı əks et di rən 
zən gin ədə biy yat öz ək si ni ta pıb. 
Ma te rial lar Azər bay can, rus, in-
gi lis və baş qa dil lər üz rə ve ri lib. 
2500-dən ar tıq mən bə ni əha tə 
edən bib lioq ra fi  ya nın elekt ron 
ver si ya sı Mil li Ki tab xa na nın say-
tın da yer ləş di ri lib.

Savalan Fərəcov

“Kitabi-Dədə Qorqud” və qeyri-səlis məntiq
Dastanın Lütfi Zadə nəzəriyyəsi ilə bağlılığından bəhs edən tədqiqat

Natəvan haqqında “Wikipedia”da
özbək dilində səhifə yaradılıb

Azər bay ca nın Şu şa şə hə ri nin 2023-cü il də “Türk dün ya sı nın 
mə də niy yət pay tax tı” elan edil mə si mü na si bə ti lə Öz bə kis tan-
da kı Hey dər Əli yev adı na Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi nin 
(AMM) la yi hə si ilə gör kəm li şair, xey riy yə çi Xur şid ba nu Na tə-
van (1832-1897) haq qın da “Wi ki pe dia”da öz bək di lin də xü su si 
sə hi fə is ti fa də yə ve ri lib.

AMM-in “Wi ki-
pe dia” he yə ti tə rə-
fi n dən ya ra dıl mış 
sə hi fə ümu mi lik də 
12 böl mə dən iba-
rət dir və hər bir 
böl mə də mü va fi q 
ola raq şairə nin hə-
ya tı, Azər bay can 
ədə biy ya tı na ver-
di yi töh fə lər, elə cə 
də ailə şə cə rə si, əsər lə ri, ic ti mai fəaliy yə ti və s. haq qın da mə lu mat 
ve ri lib. Sə hi fə nin “Me ros” (İr si) böl mə sin də şairə nin adı na kü çə, 
klub, ki tab xa na, mək təb ya ra dıl ma sı, Xan qı zı nın əl yaz ma la rı, şəx-
si ge yim və əş ya la rı na dir eks po nat ki mi ar xiv və mu zey lə ri miz də 
sax la nıl ma sı əks olu nub. Bil di ri lir ki, Na tə va nın Ba kı da hey kə li, Şu-
şa da büs tü, Ağ dam da qə bi rüs tü abi də si, Hey dər Əli yev Fon du nun 
dəs tə yi ilə Bel çi ka Kral lı ğı nın Va ter lo şə hə rin də abi də si qo yu lub.

Sə hi fə də 2022-ci il də Xur şid ba nu Na tə va nın 190 il li yi nin qeyd 
edil mə si haq qın da Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin sə-
rən ca mı da diq qə tə çat dı rı lır. Mən bə də Şu şa da hə min döv rün 
ədə bi mü hi ti və Xur şid ba nu Na tə va nın bu ra da ya rat dı ğı “Məc li-
si-üns” ədə bi məc li si ba rə də ge niş mə lu mat ve ri lir. 

Böl mə də Xur şid ba nu Na tə va nın şeir lə ri, haq qın da çap olun-
muş ki tab la rın si ya hı sı da öz ək si ni ta pıb. Həm çi nin mə lu mat 
ve ri lir ki, AMM tə rə fi n dən Xur şid ba nu Na tə va nın şeir lə ri öz bək 
di li nə tər cü mə olu na raq nəşr edi lib.

Xur şid ba nu Na tə van haq qın da öz bək di lin də mə lu mat lar la 
https://uz.wi ki pe dia.org/wi ki/Xurs hid bo nu_ No ta von lin ki va si tə-
si lə ta nış ol maq müm kün dür.

“Vokal müəllimi həm də bir həkimdir...”

Kino-Foto Sənədləri Arxivinə
5 minə yaxın foto təhvil verilib

Azər bay can Döv lət İn for ma si ya Agent li yi – AZƏR-
TAC tə rə fin dən 4933 sax la ma va hi di fo to sə nəd 
daimi mü ha fi zə məq sə di lə Döv lət Ki no-Fo to 
Sə nəd lə ri Ar xi vi nə təh vil ve ri lib. 

Fo to sə nəd lər Pre zi dent İl ham Əli ye vin 2021-ci il üz rə 
fəaliy yə ti ni əks et di rir. Sö zü ge dən sə nəd lər döv lət baş-
çı sı nın iş ğal dan azad olun muş əra zi lə rə sə fər lə ri ni, hə-
min əra zi lər də ye ni dən qur ma, bər pa iş lə ri, o cüm lə dən 
nəq liy yat, ener ji, aq rar, hər bi inf rast ruk tu run qu rul ma sı nı 
özün də əks et di rir.

Bun dan əla və, Av ro pa İt ti fa qı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 
Azər bay can və Er mə nis tan li der lə ri nin gö rüş lə ri, Qlo bal 
Ba kı Fo ru mun da iş ti rak, xa ri ci KİV nü ma yən də lə ri nə 
ve ril miş mü sa hi bə lər və di gər fəaliy yət sa hə lə ri nə aid 
olan fo to sə nəd lər də təq dim olu nan nü mu nə lər ara sın-
da yer alır.

Ha zır da Döv lət Ki no-Fo to Sə nəd lə ri Ar xi vin də təq dim 
olu nan ma te rial la rın qa nun ve ri ci li yin tə ləb lə ri nə uy ğun 
ola raq qey diy ya tı və ar xiv fon du na qə bu lu pro se si apa-
rı lır.

Səməd Vurğunun şeirləri alman portalında

Döv lət 
Tər cü mə 
Mər-
kə zi nin 

“Azər bay can 
ədə biy ya tı bey-
nəl xalq vir tual 
aləm də” la yi-
hə si çər çi və-
sin də Xalq şairi 
Sə məd Vur ğu-
nun al man di li-
nə tər cü mə edil miş “Mən tə ləs mi rəm” və “Əyil mə!” şeir lə ri Al ma ni ya nın 
po pul yar “Sp ruec he tan te” (“Na tiq”) ədə biy yat por ta lın da ya yım la nıb.

Döv lət Tər cü mə Mər kə zin dən bil di ri lib ki, şairin ya ra dı cı lı ğı haq qın da mə-
lu mat la təq dim olu nan şeir lə ri al man di li nə mər kə zin al man di li mü tə xəs si si 
Mər yəm Sə mə do va tər cü mə edib. Tər cü mə mətn lə ri nin bə dii re dak to ru al-
man ədə biy yat şü nas ali mi Kers tin Kraps dır.

Xa tır la daq ki, ge niş oxu cu küt lə si tə rə fi n dən iz lə ni lən “Sp ruec he tan te” 
ədə biy yat por ta lı mü tə ma di ola raq sə hi fə lə rin də Eduard Frid rix Mö ri ke, 
Frid rix Şil ler, Volf qanq Hö te, Teodor Fön ten, Çarlz Dik kens, To mas Braun 
ki mi məş hur ya zı çı və şair lə rin ya ra dı cı lı ğı nı işıq lan dı rır.



Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfi lm” kinostudiyasının kollektivi 
kinostudiyanın direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi

Nazim Hüseynova atası 
Fikrət Hüseynovun

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin.
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mənim sərvətimdir...”
Vaxtanq Kikabidze ömrünün
85-ci ilində dünyadan köçdü

Gür cüs ta nın Xalq ar tis ti, ta nın mış est ra da mü ğən ni si, akt yor, 
bəs tə kar Vax tanq Ki ka bid ze 2023-cü il yan va rın 15-də, öm rü-
nün 85-ci ilin də dün ya sı nı də yi şib. 

Vax tanq Ki ka bid ze 19 iyul 1938-ci il də Tbi li si şə hə rin də ana dan 
olub. Or ta mək tə bi bi ti rən dən son ra Tbi li si Xa ri ci Dil lər İns ti tu tu na 
da xil ol sa da, hə ya tı nı in cə sə nə tə bağ la yıb. 1959-cu il dən Tbi li si 
Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti ki mi pe şə kar ifa çı lı ğa baş la yıb. Bir müd-
dət son ra akt yor ki mi də ta nı nıb. 1969-cu il də məş hur re jis sor 
Geor gi Da ne li ya onu özü nün ilk ek ran işi ola “Qəm ye mə” fi l min-
də hə kim ro lu na də vət edir. Bu rol Ki ka bid ze yə bö yük uğur gə ti-
rir. 1977-ci il də əsas qəh rə ma nı oy na dı ğı “Mi mi no” fi l mi (re jis sor 
Geor gi Da ne li ya) isə ona bö yük keç miş SS Rİ-nin də hü dud la rı nı 
aşan şöh rət qa zan dı rıb. V.Ki ka bid ze fi l min ya ra dı cı he yə ti ilə bir-
lik də SS Rİ Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 30-dan ar tıq fi lm də 
çə ki lən Ki ka bid ze özü nü sse na rist və re jis sor ki mi də sı na yıb.  

1971-ci il də Mosk va da “Me lo di ya” fi r ma sı tə rə fi n dən ilk vi nil 
al bo mu (qramp las tin ka)  ya zı lan dan son ra mü ğən ni nin ümu mi-
lik də 20-dən çox mu si qi al bo mu bu ra xı lıb. Dün ya nın bir çox öl kə-
lə rin də qast rol sə fər lə rin də olan Vax tanq Ki ka bid ze Azər bay can 
pay tax tı na ilk də fə ötən əs rin 70-ci il lə rin də gə lib, həm çi nin müs-
tə qi lik döv rün də bu ra da də fə lər lə kon sert proq ram la rın da, ya ra-
dı cı lıq ge cə lə rin də çı xış edib. 

2010-cu il də Hey dər Əli yev Sa ra yın da mü ğən ni nin bö yük kon-
ser ti ke çi ri lib. 2014-cü il də sə nət kar iki də fə Ba kı da Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də çı xış edib. Onun Gür cüs ta nın ki no və teatr ul duz la rı 
ilə bir lik də oy na dı ğı “Ve ri mə həl lə si nin me lo di ya la rı” mü zik li, elə-
cə də so lo kon ser ti bö yük rəğ bət lə qar şı la nıb. Mü ğən ni 2018-ci 
il də Qə bə lə də Bey nəl xalq “Ve se lo” Fes ti va lın da da kon sert proq-
ra mı ilə çı xış edib. Vax tanq Ki ka bid ze Azər bay can ta ma şa çı la rı 
qar şı sın da so nun cu də fə 2022-ci ilin av qus tun da “Ya şıl Teatr”da 
Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə dün ya şöh rət li mü ğən ni 
Müs lüm Ma qo ma ye vin 80 il lik yu bi le yi nə həsr olun muş xa ti rə ge-
cə sin də çı xış et miş di.

Sə nət kar Azər bay ca na hər gə li şin dən bö yük məm nun luq duy-
du ğu nu ifa də edir di. “Mən hə mi şə çı xış la rım da de mi şəm ki, iki 
şə hər də məm nu niy yət lə ya şa ya ram – on lar dan bi ri Tbi li si, di gə ri 
Ba kı dır. Mən bu şə hə ri se vi rəm və özü mü bu ra da çox yax şı hiss 
edi rəm. Bu ra da mə nim çox lu dost la rım var”, – de yə o bil dir miş di. 
2014-cü il də Hey dər Əli yev Mər kə zin də ki kon ser tin də, “Bə ri bax” 
Azər bay can xalq mah nı sı nı da da xil et di yi “Qaf qaz po pur ri si” xü-
su si al qış lar do ğur muş du.

Ki ka bid ze Gür cüs tan da soy daş la rı mı zın kom pakt ya şa dı ğı ra-
yon lar da da kon sert proq ram la rı ilə çı xış edir, Azər bay can la bağ lı 
təd bir lə rə qa tı lır dı. 2022-ci il də Tbi li si Döv lət İn cə sə nət Aka de mi-
ya sın da da hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 
880 il li yi nə həsr edi lən təd bir də Vax tanq Ki ka bid ze yə Azər bay-
can Mə də niy yət Na zir li yi nin tə sis et di yi “Ni za mi Gən cə vi – 880” 
xa ti rə me da lı təq dim olun muş du.

Onun re per tuarın da kı məş hur mah nı lar dan bi ri “Mə nim il lə rim 
– mə nim sər və tim” ad la nır dı. Sə nət kar üçün ən bö yük sər vət il-
lə ri ni ver di yi və özün dən son ra da ya şa ya caq sə nə ti dir. Ecaz kar 
sə si, za ma nın föv qün də du ran mah nı la rı ilə mil yon la rın qəl bi ni 
fəth et miş sə nət ka rın və fa tı bü töv lük də in cə sə nət dün ya sı üçün 
it ki dir.

Gör kəm li sə nət ka rın və fa tı onun hər za man dost mü na si bə ti 
bəs lə di yi Azər bay can da da təəs süf və kə dər his si ilə qar şı la nıb.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev Gür cüs-
tan xal qı nın bö yük oğ lu Vax tanq Ki ka bid ze nin və fa tı ilə əla qə dar 
onun doğ ma la rı na və ya xın la rı na baş sağ lı ğı ve rib.

Azər bay can Mə də niy yət Na zir li yi də Vax tanq Ki ka bid ze nin və-
fa tı ilə əla qə dar öl kə mi zin mə də niy yət və in cə sə nət ic ti maiy yə ti 
adın dan dost Gür cüs ta nın mə də niy yət ic ti maiy yə ti nə, sə nət ka rın 
doğ ma la rı na də rin hüzn lə baş sağ lı ğı ve rib.
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MƏDƏNİYYƏT

222 il əv vəl...
18 yan var 1801-ci il də Gür cü kn yaz lı ğı 

(Kart li-Ka xe ti) Ru si ya ya bir ləş di ri lib. Çar I Pa-
vel bu nun la bağ lı fər man im za la yıb. Ru si ya im-
pe ri ya sı nın Cə nu bi Qaf qa za yü rü şü baş la nıb. 

152 il əv vəl...
18 yan var 1871-ci il də Prus si ya kans le-

ri (baş na zir) Ot to Bis mar kın səy lə ri ilə al-
man tor paq la rı nın bir ləş di ril mə si ba şa ça tıb. 
Prus si ya ət ra fın da bir lə şən Al ma ni ya im pe ri-
ya sı nın ya ran dı ğı elan edi lib. Prus si ya kra lı 
I Vil helm bir ləş miş Al ma ni ya nın im pe ra to ru, 
Bis mark isə im pe ri ya nın kans le ri olub.

77 il əv vəl...

18 yan var 1946-cı il də Lon don da Bir ləş-
miş Mil lət lər Təş ki la tı (BMT) Baş As samb le-
ya sı nın 1-ci ses si ya sı işə baş la yıb. BMT-nin 
ali qu ru mu üç il Lon don da fəaliy yət gös tər-
miş di. 1949-cu il də BMT ABŞ-a, Nyu-York-
da kı in di ki bi na sı na köç dü.

108 il əv vəl...
19 yan var 1915-ci il də dün ya mü ha ri-

bə lə ri ta ri xin də ilk də fə ha va hü cu mu fak tı 
qey də alı nıb. Al ma ni ya hər bi-də niz do nan-

ma sı na məx sus 3 di ri jabl İn gil tə rə əra zi lə ri ni 
bom bard man edib. La kin Al ma ni ya or du su-
nun bu əmə liy ya tı son da uğur suz lu ğa dü çar 
olub. Di ri jabl lar da ge ri qa yı dar kən tu fa na 
dü şə rək qə za ya uğ ra yıb lar.

42 il əv vəl...
19 yan var 1981-ci il də Teh ran da gi rov 

sax la nı lan ame ri ka lı la rın azad olun ma sı ba-
rə də İran və ABŞ ara sın da ra zı laş ma im za-
la nıb. 1981-ci il yan va rın 20-də, ye ni Pre zi-
dent Ro nald Rey qa nın inauqu ra si ya gü nü 
Teh ran da sax la nı lan ame ri ka lı lar 14 ay lıq 
gi rov luq dan son ra azad edil di lər. 1979-cu il 
no yab rın 4-də İra nın “İs lam in qi lab qvar di-
ya sı”nın üzv lə ri (əsa sən tə lə bə lər) ABŞ-nin 
Teh ran da kı Sə fi r li yi nə hü cum edə rək 53 dip-
lo ma tı gi rov gö tür müş dü lər.

33 il əv vəl...

18 yan var 1990-cı il də Nax çı van Mux-
tar Res pub li ka sı Şə rur ra yo nu nun Kər ki 
kən di Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri tə rə fin-
dən iş ğal olu nub. 1920-ci il lər də Nax çı van 
əra zi si nin bir his sə si nin Er mə nis ta na ve-
ril mə si nə ti cə sin də Kər ki kən di Er mə nis-
tan əra zi sin də qal mış və ank lav və ziy yə-
tin də idi.

30 il əv vəl...
19 yan var 1993-cü il də Azər bay can 

Par la men ti “Döv lət ger bi haq qın da” Kons-
ti tu si ya qa nu nu qə bul edib. Cüm hu riy yət 
döv rün də Döv lət ger bi haq qın da mü sa bi qə 
elan edil sə də (yan var 1920), onu ba şa çat-
dır maq müm kün ol ma mış dı. 1991-ci il də Ali 
So ve tin qə ra rı ilə ye ni mü sa bi qə elan olun-
du və Cüm hu riy yət döv rün də ha zır lan mış 
la yi hə lər dən bi ri ki çik də yi şik lik lər lə təs diq 
edil di. Döv lət ger bi pa lıd bu daq la rın dan və 
sün bül lər dən iba rət qöv sün üzə rin də yer lə-
şən qal xan təs vi rin dən iba rət dir. Qal xa nın 
üs tün də Azər bay ca nın Döv lət bay ra ğı nın 
rəng lə ri fo nun da sək kiz gu şə li ul duz, ul du-
zun mər kə zin də alov təs vi ri var.

Hazırladı: V.Orxan

Berlin Operasının musiqi direktoru
vəzifəsini tərk edir

Otuz il Ber lin Döv lət 
Ope ra sı na rəh bər lik 
et miş is rail li di ri jor 
və piano çu Da niel 
Ba ren boim yan va-
rın 31-də və zi fə si ni 
tərk edə cək. Ba ren-
boim is te fa sı ba rə də 
açıq la ma sın da be lə 
de yib: “Təəs süf ki, 
son bir il də səh hə tim 
xey li pis lə şib. Baş 
mu si qi di rek to run-
dan tə ləb olu nan sə-
mə rə li li yi ar tıq tə min 
edə bil mi rəm”.

2022-ci ilin no yab rın da o, səh hə tin də ki prob lem lər sə bə bin-
dən 80 il lik yu bi ley kon ser ti ni ləğv et mə li ol muş du.

Da niel Ba ren boim 1992-ci il dən Ber lin Döv lət Ope ra sı nın 
baş mu si qi di rek to ru dur. 2011-ci il dən isə həm də Mi lan La 
Ska la Teat rı nın baş di ri jo ru və mu si qi di rek to ru tə yin edi lib. 
Bun dan əla və, Ba ren boim ame ri ka lı ədə biy yat şü nas Ed vard 
Səid lə bir lik də Ya xın Şərq  mü na qi şə si nin sülh yo lu ilə həl li nə 
töh fə ver mək məq sə di lə gənc ərəb və yə hu di mu si qi çi lər dən 
iba rət “Qərb-Şərq di va nı” or kest ri ni ya ra dıb.

Lalə

“Balıqlara xütbə” Çinə gedib

Azər bay can lı 
re jis sor Hi lal 
Bay da ro vun 
“Ba lıq la ra 

xüt bə” (“Ser mon 
to the Fish”) fil mi 
növ bə ti bey nəl-
xalq fes ti val da 
iş ti rak edir.

Ek ran əsə ri Çin də, 6-cı Ping-
yao Bey nəl xalq Film Fes ti va lı nın 
(Ping yao In ter na tional Film Fes ti-
val – PYIFF) proq ra mın da yer alıb. 
Fes ti val 14-17 yan var ta rix lə rin də 
Çi nin şi ma lın da kı Şan si əya lə tin də 
ke çi ri lir.

Qeyd edək ki, 
2022-ci il də is teh-
sal olu nan “Ba lıq la ra 
xüt bə” bir ne çə fes ti-
val da uğur la nü ma yiş 
olu nub. Ek ran əsə ri 
ötən ilin av qus tun da 
75-ci Lo kar no Film 
Fes ti va lın da (İs veç rə) 
jü ri nin xü su si mü ka-
fa tı na, no yabr ayın-
da isə Al ma ni ya da – 32-ci Cott bus 
Film Fes ti va lın da (FFC) mün sifl  ər 

he yə ti nin fəx ri mü ka fa tı na la yiq gö-
rü lüb.

Azər bay can, Tür ki yə, Mek si ka 
və İs veç rə ki ne ma toq raf çı la rı nın 
iş ti ra kı ilə ər sə yə gə lən fi l min sse-
na ri müəl lifl  ə ri Hi lal Bay da rov və 
Ay su Ak can dır. Film mü ha ri bə lə-

rin ağ rı la rı için də it miş, unu dul muş 
ruh lar haq qın da fəl sə fi  na ğıl dır.

“İpək Yolunun musiqisi”
Nərgiz Əliyarovanın ifasında

Azərbaycanlı pianoçu Vaşinqtonda konsert proqramı ilə çıxış edib

Ta nın mış azər bay can lı piano çu, 
Əmək dar ar tist, Va şinq ton da fəaliy-
yət gös tə rən Mil li Mu si qi və Qlo bal 
Mə də niy yət Cə miy yə ti nin tə sis çi si 

Nər giz Əli ya ro va Con Ken ne di adı na 
İfa çı lıq İn cə sə nə ti Me mo rial Mər kə zin də 
(John F. Ken nedy Me mo rial Cen ter for 
the Per for ming Arts – Ken nedy Cen ter) 
“İpək Yo lu nun mu si qi si” ad lı so lo kon sert 
proq ra mı nı təq dim edib.

Mər kə zin “Mil le nium” səh nə sin də çı xış 
edən ifa çı nın proq ra mın da ta ri xi İpək Yo lu-
nun keç di yi üç öl kə nin – Azər bay can, Tür ki-
yə və İran bəs tə kar la rı nın əsər lə ri yer alıb.

Kon sert dən ön cə Nər giz Əli ya ro va Azər-
bay ca nın zən gin mu si qi sin dən, dün ya in-

cə sə nə ti nə bəxş et di yi töh fə lər dən söh bət 
açıb.

Ge cə də piano çu Azər bay ca nın klas sik və 
müasir bəs tə kar la rı Qa ra Qa ra yev, Fik rət 
Əmi rov, Fi rən giz Əli za də və Faiq Sü cəd di-
no vun, La lə Cə fə ro va nın Üze yir Ha cı bəy li nin 
əsər lə ri möv zu sun da iş lə mə lə ri ni ifa edib.

Proq ram da həm çi nin Tür ki yə bəs tə kar la rı 
Ül vi Ca mal Er kin və Fa zil Say, elə cə də Cə-
nu bi Azər bay can dan bəs tə kar Ari ya Tor kan-
bo ri nin mu si qi lə ri səs lə nib.

Kon sert yer li və müx tə lif öl kə lər dən olan 
sə nət se vər lər, ABŞ-da ya şa yan azər bay-
can lı lar tə rə fi n dən al qış lar la qar şı la nıb.

Xa tır la daq ki, ötən ilin no yab rın da Nyu-
York da kı “Car ne gie Hall”da Nər giz Əli ya-
ro va nın rəh bər lik et di yi Mil li Mu si qi və Qlo-

bal Mə də niy yət Cə miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə 
Fik rət Əmi ro vun 100 il li yi nə həsr olun muş 
“Dost luq kör pü lə ri” ad lı kon sert proq ra mı 
ger çək ləş miş di. Hə min proq ram da Fik rət 
Əmi ro vun mu si qi lə ri ilə bə ra bər, türk və yə-
hu di bəs tə kar la rın əsər lə ri də səs lən miş di.

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Xronoqraf

Bir dövr italyan kinosunun siması idi...
Cina Lollobricida 96 yaşında vəfat edib

Dün ya şöh rət li akt ri sa, ötən 
əs rin 50-ci il lə rin də ital yan 
ki no su nun si ma sı ol muş Ci na 
Lol lob ri ci da yan va rın 16-da, 
96 ya şın da və fat edib.

Əsl adı Luici na olan akt ri sa 
1927-ci il iyu lun 4-də Su biako 
şə hə rin də me bel us ta sı ailə sin-
də do ğu lub. Ailə də on dan sa va yı 
da ha üç qız uşa ğı var dı. Uşaq-
lı ğı uc qar dağ kən din də ke çib. 
1945-ci il də ailə si Ro ma ət ra fı na 
kö çüb. Ci na kü çə rəs sam lı ğı ilə 
məş ğul olur, vo kal dərs lə ri alır və 
teatr mək tə bin də oxu yur du.

1946-cı il də ki no da epi zo dik 
rol lar la de büt edib. 1947-ci il də 
“Miss İta li ya” gö zəl lik mü sa bi qə-
sin də üçün cü ye ri tut ma sı onu 
öl kə də ta nı dıb. 1950-ci il dən fi lm-

lər də baş rol la ra də vət alıb. Ona 
dün ya şöh rə ti ni fran sız re jis sor 
Kris tian Ja kın “Fan fan-zan baq” 
fi l min də ki Ade li ne ob ra zı gə ti rib, 
tə rəf-mü qa bil Je rar Fi lip olub. 
1952-ci il də on lar ye ni dən çə ki liş 
mey dan ça sın da – “Ge cə gö zəl lə-
ri” fi l min də gö rü şüb lər. Akt ri sa nın 
ən diq qət çə kən rol la rın dan bi ri 
də “Pa ris Notr-Dam kil sə si”ndə ki 
(1956) Es me ral da dır.

Ci na Lol lob ri ci da ki no kar ye ra-
sı nı 1973-cü il də da yan dır sa da, 
90-cı il lə rə dək re jis sor la rın is rar lı 
də vət lə ri ilə ara-sı ra ki no ka me ra 
önü nə ke çib. Ümu mi lik də 60-dan 
çox fi lm də çə ki lib, on la rın ya rı dan 
ço xu 1950-ci il lər də len tə alı nıb. 

70-ci il lər də çə ki liş mey dan ça-
sın dan ay rıl dıq dan son ra pe şə-
kar fo toq rafl  ı ğa baş la yıb, bir ne-

çə al bom nəşr et di rib. Sal va dor 
Da li, Fi del Kast ro onun üçün poz 
ve rib lər və son ra lar Ci na on lar 
haq qın da fi lm çə kib. Öm rü nün 
son il lə rin də də fi lm fes ti val la rı na 
jü ri üz vü və  fəx ri qo naq ki mi də-

vət alır dı. Hə mi şə də za hi ri gö rü-
nü şü ilə diq qət lə ri özü nə çə kir di. 
Ya şı nın dox sa nın da be lə onu 
gö zəl lik və dəb üs lu bu nun iko-
na sı ad lan dı rır dı lar...

V.Kamal
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