
Mə də niy yət Na zir-
li yi, Elm və Təh sil 
Na zir li yi, Hey dər 
Əli yev Mər kə zi nin 

bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Azər-
bay can xal qı nın Ümum mil li 
li de ri Hey dər Əli ye vin 100 
il lik yu bi le yi nə həsr edi lən 
I Uşaq İn cə sə nət Fes ti va lı 
ke çi ri lə cək.

Fes ti va lın ke çi ril mə sin də əsas 
məq səd Ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin mə də niy yə tə və gənc lə rə 
qay ğı sı nı rəh bər tu ta raq mə də-
niy yət sa hə sin də in ki şa fın tə min 
edil mə si, uşaq la rın və tən pər-
vər lik ru hun da, mə də niy yə tə, 
in cə sə nə tə, adət-ənə nə lə ri mi zə 
bağ lı tər bi yə olun ma sı dır.

Üç mər hə lə dən iba rət fes ti val-
da 6-17 yaş ara sı şəxs lər pe şə-
kar və hə vəs kar ol maq la iki ka-
te qo ri ya üz rə üç yaş qru pun da 
(6-9 yaş, 10-13 yaş və 14-17 
yaş) iş ti rak edə bi lər lər.

Qeyd olu nan yaş lar üz rə in cə-
sə nə tin və ya ra dı cı lı ğın müx tə lif 
növ lə ri və janr la rı üz rə fəaliy yət 
gös tə rən uşaq kol lek tiv lə ri, dər-
nək lər, so lo ifa çı lar, rəq qas lar, 
bə dii qi raət çi lər, mu si qi çi lər, rəs-
sam lar, de ko ra tiv-tət bi qi sə nət lə 

məş ğul olan is te dad lı uşaq lar da 
fes ti va la qa tı la bi lər lər. İş ti rak çı-
la rın qey diy ya tı fev ra lın 20-dən 
mar tın 30-dək www.uif.az in ter-
net say tı va si tə si lə apa rı la caq.

Ümum mil li li de rin 100 il li yi nə 
həsr olu nan təq di mat lar, rə qəm-
sal in cə sə nət nü mu nə lə ri də da-
xil ol maq la fes ti val ümu mi lik də 
21 no mi na si ya üz rə ke çi ri lə cək.

Fes ti va lın ilk ra yon (şə hər) 
mər hə lə si ap rel-iyun ay la rın da 
ke çi ri lə cək, fi  nal mər hə lə si sent-
yabr da Ba kıda təş kil olu na caq.
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Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi
Türkiyəyə humanitar

yardım göndərib
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Brüsseldə 
“Xocalı: 
yaralı 
ruhlar”

səh. 8

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

6-17: istedad və bacarığına güvənən bütün uşaqlar üçün
Ölkəmizdə indiyədək miqyası görünməmiş incəsənət festivalı keçiriləcək

İlaxır çərşənbələrin ilki
Xalq təq vi mi nə 
gö rə, Ki çik çil lə 
fev ra lın 19-da özü 
ye ri ni Boz aya 
ver di. Fev ra lın 
20-dən xal qı mız 
Nov ruz bay ra mı-
nın müj də çi lə ri 
olan dörd ila xır 
çər şən bə ni (Su, 
Od, Yel, Tor paq) 
qeyd et mə yə 
baş la yır. 

Fev ra lın 21-də el ara sın da “əzəl çər şən bə”, “gö zəl çər şən bə”, 
“gül çər şən bə” və s. ad lan dı rı lan Su çər şən bə si idi. 

Bu nun la bağ lı böl gə lər də müx tə lif mə ra sim lər təş kil edi lib. Bi lə-
su var Re gional Mə də niy yət İda rə si nin əha tə et di yi Sal yan ra yon 
Mə də niy yət Mər kə zi nin 1 və 2 say lı şə hər klub la rı nın əmək daş la rı 
“Mu rad” Əlil lər İc ti mai Bir li yi ilə bir gə Su çər şən bə si ni qeyd edib-
lər. Təd bir də bu çər şən bə ilə bağ lı müx tə lif ayin lər ic ra olu nub, 
xalq yad da şın dan sü zü lüb gə lən nəğ mə lər, ba ya tı lar söy lə ni lib.

mövzunun davamı səh. 7-də

Azərbaycanla Dağıstan arasında qarşılıqlı 
mədəni tədbirlər təşkil olunacaq

Fev ra lın 20-də Ba kı da Azər bay can və Da ğıs tan ara sın da əmək-
daş lı ğın əsas is ti qa mət lə ri nin in ki şa fı na dair 2023-2025-ci il lər 
üçün Təd bir lər Pla nı im za la nıb.

Təd bir lər Pla nı na uy ğun ola raq, tə rəfl  ər Da ğıs tan da Azər bay-
ca nın Ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 100 
il li yi nə və gör kəm li döv lət xa di mi Əziz Əli ye vin xa ti rə si nə, Azər-
bay can da isə Da ğıs ta nın Xalq şairi Rə sul Həm zə to vun ana dan 
ol ma sı nın 100 il li yi nə həsr edil miş təd bir lə rin ke çi ril mə si ba rə də 
ra zı lı ğa gə lib lər.

səh. 2

“Yeni adlar” layihəsi
yeni mövsümdə də davam edir

Mə də niy yət Na zir li yi nin 2022-ci il dən hə ya ta ke çir di yi “Ye ni 
ad lar” mu si qi la yi hə si bu il də da vam edir.

Müasir Azər bay can ifa çı lıq sə nə ti nin in ki şa fı na, bu sa hə də ye ni 
is te dad lı nəs lin ta nın ma sı na, par laq ifa çı la rın ye tiş mə si nə xid mət 
edən la yi hə bu il Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 100 il li yi nə həsr olu-
nur. Gənc ifa çı la rın ta nın mış di ri jor la rın rəh bər li yi al tın da sim fo nik, 
ka me ra və xalq çal ğı alət lə ri or kestr lə ri ilə kon sert lə ri nin ke çi ril mə si 
on la rın sə nət yo lun da in ki şa fı na mü hüm zə min ya ra dır.

La yi hə nin ye ni möv süm də ilk kon ser ti fev ra lın 17-də Müs lüm Ma-
qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da 
ger çək ləş di.

Mu si qi ax şa mı nın ta ma şa çı la rı ara sın da Pre zi dent Ad mi nist ra si-
ya sı Hu ma ni tar si ya sət, dias por, mul ti kul tu ra lizm və di ni mə sə lə lər 
şö bə si nin mü di ri Fə rəh Əli ye va, mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri, 
mu si qi se vər lər və di gər qo naq lar var dı.

davamı səh. 3-də

Muğam ustadının 85 illiyi 
qeyd olundu

Azər bay can mu ğam ifa-
çı lı ğın da özü nə məx sus 
dəst-xət ti ilə se çi lən, 
xalq tə rə fin dən se vi lən 

gör kəm li xa nən də lə ri miz çox 
olub. Mu ğam la rı mı zın ma hir 
ifa çı sı və bi li ci si, Xalq ar tis ti 
Arif Ba ba yev də be lə us tad 
sə nət kar lar dan bi ri dir. Öm-
rü nün bö yük his sə si ni bu ulu 
sə nə tin in ki şa fı na və təb li ği nə 
həsr edən qo ca man xa nən-
də bu il 85 ya şı nı qeyd edir. 

Fev ra lın 20-də Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Müs-
lüm Ma qo ma yev adı na Azər-
bay can Döv lət Aka de mik Fi lar-
mo ni ya sın da gör kəm li xa nən də, 
“Şöh rət”, “İs tiq lal” və “Şə rəf” or-
den li Arif Ba ba ye vin yu bi le yi nə 
həsr olun muş kon sert ke çi ril di.

Təd bir də ta nın mış mə də niy-
yət və in cə sə nət xa dim lə ri, mu-
si qi se vər lər və di gər qo naq lar 
iş ti rak edir di lər.

Kon sert dən əv vəl jur na list lə rə 
mü sa hi bə ve rən gör kəm li xa-

nən də sə nə ti nə gös tə ri lən diq-
qət və qay ğı ya gö rə öl kə rəh-
bər li yi nə tə şək kür et di, yu bi ley 

ge cə si nin təş ki lat çı la rı na və iş ti-
rak çı la ra min nət dar lı ğı nı bil dir di.

davamı səh. 3-də

Tür ki yə də əs rin fə la kə ti sa yı-
lan 6 fev ral zəl zə lə lə ri nə ti cə-
sin də hə lak olan la rın sa yı 42 
min 310 nə fə rə ça tıb.

Bu ba rə də fev ra lın 21-də Tür-
ki yə nin Tə bii Fə la kət və Föv-
qə la də Hal la rın İda rəedil mə si 
Agent li yi – AFAD mə lu mat ya-
yıb. Agent li yin mə lu ma tı na gö rə, 
zəl zə lə böl gə sin dən 448 min dən 
çox in san təx li yə olu nub.

Zəl zə lə zo na sın da da ğın tı la-
rın tə miz lən mə si da vam edir və 
çök müş bi na lar al tın dan çı xa rı lan 
cə səd sa yı da hər ötən gün ar tır.

Fev ra lın 20-də isə ax şam saat 
20 ra də lə rin də Ha tay da 6,4 və 
5,8 bal gü cün də ard-ar da da ha 
iki zəl zə lə olub. Şə hə rin Dəf nə 
və Sa man dağ ra yon la rın da baş 
ve rən ye ral tı tə kan lar nə ti cə sin-
də da ha ön cə zəl zə lə za ma nı 
qə za lı və ziy yə tə düş müş on lar-
la bi na da ğı lıb, 6 nə fər hə ya tı nı 
iti rib, 18-i ağır ol maq la 200-dən 
çox in san ya ra la nıb.

Tür ki yə də 6 fev ral fə la kə ti nə ti-
cə sin də ümu mi lik də 1,3 mil yo na 
ya xın in san ev-eşi yin dən olub. 

865 min nə fər ça dır şə hər cik-
lə rin də, 23 min dən ço xu mo dul 
ev lər də, 376 min və tən daş ya-

taq xa na lar da yer ləş di ri lib. Bu nu 
fev ra lın 21-də Os ma ni yə vi la yə ti-
nə sə fər edən Tür ki yə Pre zi den ti 
Rə cəb Tay yib Ər do ğan de yib. 

O bil di rib ki, in di yə dək zəl zə-
lə zo na sın da 1 mil yon 123 min 
bi na yox la nı lıb. 139 min bi na nın 
da ğıl mış, tə ci li sö kül mə li və ağır 
zə də li ol du ğu müəy yən ləş di ri lib.

Ər do ğan mart ayın dan 11 vi la-
yət də 200 min evin ti kin ti si üçün 
ilk ad dı mın atı la ca ğı nı de yib. 
Zəl zə lə böl gə sin də ye ni in şa 
edi lə cək bi na lar dörd mər tə bə-
dən yük sək ol ma ya caq. Bun dan 
əla və, kənd lər də 70 min ev ti ki-
lə cək. O, bir il içə ri sin də kənd lə-
rin ye ni dən dir çəl di lə cə yi ni vur-
ğu la yıb.

Arif babanın “Azərbaycan nağılı”...
Ki çik çil lə nin Boz aya məğ lub ol ma ğı na sa yı lı gün lər qal mış, 
qı şın ən sərt ayı sa yı lan fev ra lın 17-də nə nə lə ri mi zin bi zə is ti 
ocaq ba şın da söy lə dik lə ri na ğıl la rı bu də fə rəng lər alə mi nə 
bü rün müş şə kil də Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də din lə-
mə yə (iz lə mə yə) ge di rik. Bu sə fər na ğı lı bi zə nə nə de yil, ba ba 
da nı şa caq. Arif ba ba. O, Arif ba ba ki Xalq rəs sa mı dır və ya ra-
dı cı lı ğın da na ğıl çı lıq ay dın gö rü nür. Nə çə kir-çək sin, əsər lə rin-
dən bir na ğıl ov qa tı boy ve rir.

Ya ra dı cı lı ğı xal qın ya şa mı, folk lo ru ilə sıx bağ lı ol du ğu üçün 
Arif Hü sey nov hər kə sə doğ ma dır. Bu sə bəb dən də onu uşaq dan 
bö yü yə ha mı se vir. Axı uşaq da, bö yük də hə yat da hə mi şə na-
ğıl lar da kı mö cü zə yə ina nır. Biz də mö cü zə yə inam his si ilə hə lə 
gün lər ön cə xə bə ri ni al dı ğı mız sər gi nin mə ka nı na gə lib çat dıq...

davamı səh. 5-də

Dünyada tələbələrin 40 faizi ana dilində ali təhsil ala bilmir 
Onların arasında Cənubi Azərbaycandakı milyonlarla soydaşımız da var

“Çox dil li təh sil – təh si lin trans-
for ma si ya sı zə ru rət dir”. UNES-
CO 21 fev ral – Bey nəl xalq Ana 
Di li Gü nü nün buil ki möv zu su-
nu be lə müəy yən edi b.

Əla mət dar gün mü na si bə ti-
lə UNES CO-nun baş di rek to ru 
Od re Azu le dün ya ic ti maiy yə ti nə 
mü ra ciət edib. Mü ra ciət də qeyd 
olu nur ki, ana di lin də təh sil şəx-

siy yə tin hər tə rəfl  i in ki şa fı nın ay-
rıl maz tər kib his sə si və dil ir si nin 
ötü rül mə sin də mü hüm va si tə dir. 
Dün ya da kı tə lə bə lə rin 40 faizi-
nin da nış ma ğı asan he sab et-
dik lə ri və ya ən yax şı ba şa düş-
dük lə ri dil də təh sil al maq im ka nı 
yox dur. Bu və ziy yət öy rən mə yə 
əhə miy yət li də rə cə də ma neə tö-
rə dir, ey ni za man da bə şə riy yə tin 
dil ir si nə cid di zi yan vu rur. Ona 

gö rə də təh si lin trans for ma si ya-
sı nın nə zə rə alın ma sı zə ru ri dir. 

Mü ra ciət də vur ğu la nır ki, ge-
niş ic ti maiy yə ti dün ya mı zın bən-
zər siz və ey ni za man da həs sas 
olan dil və mə də ni müx tə lifl  i yi nin 
də yə ri haq qın da maarifl  ən dir-
mək va cib dir. Axı bə şə riy yə tin 
da nış dı ğı 7000-dən çox di lin hər 
bi ri dün ya nın, əş ya la rın, can lı la-
rın, xü su si tə fək kür və hiss lə rin 

bən zər siz ob raz la rı nı da şı yır. 
Ona gö rə də hər han sı bir di-
lin yo xa çıx ma sı əvə ze dil məz 
it ki dir. Bu kon tekst də UNES-
CO-nun rəh bər lik et di yi Dün ya-
nın Yer li Dil lə ri nin Bey nəl xalq 
Onil li yi (2022-2032) bey nəl xalq 
ic ti maiy yə tə dün ya nın mə də ni 
müx tə lifl  i yi nin mü hüm kom po-
nen ti nin qo ru nub sax la nıl ma sı 
üçün sə fər bər ol ma ğa mü hüm 
im kan ya ra dır.

davamı səh. 2-də

21 nominasiya üzrə yarışma minlərlə uşağı əhatə edəcək

Türkiyədə zəlzələ 1,3 milyona yaxın 
insanı ev-eşiyindən edib

Həlak olanların sayı 42 min 310 nəfərə çatıb...
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İlham Əliyev: “Ermənistanın mövqeyində 
tərəqqi var, ancaq kifayət qədər deyil”

AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevfevralın18-dəMünxen-
dəABŞdövlətkatibiEntoniBlinkenvəErmənistanınhökumət
başçısıNikolPaşinyanlaüçtərəfligörüşüzamanıErmənis-
tan-Azərbaycansərhədindəsərhəd-buraxılışməntəqələrinin
yaradılmasınıtəklifedib.

Dövlətbaşçısıbubarədəgörüşdənsonrateleviziyakanallarına
müsahibəsindəbildirib.İlhamƏliyevgörüşünkonstruktivkeçdiyi
nideyib:“Birçoxməsələlərmüzakirəolundu,ocümlədənErmə
nistanlaAzərbaycanarasındasülhsazişininimzalanması,sazişin
imzalanması üçün lazım olan şərtlərinmövcudluğu. Əlbəttə ki,
mənözmövqeyimibirdahabildirdim.Əsasməsələondanibarət
dirki,busülhmüqaviləsibeynəlxalqnormavəprinsiplərəsasında
tərtibedilməlidir.Qarabağhaqqındahərhansısamüddəanınol
masıqəbuledilməzdir.BuhaqdadaAzərbaycanınmövqeyibildi
rildi.BizüçgünbundanqabaqErmənistandanbizimtəklifərimizə
yenicavabtəklifərialdıq.İndionlarıincələyirik.İlkbaxışdaErmə
nistanınmövqeyindətərəqqivar,ancaqkifayətqədərdeyil.Yəni,
əsasbuməsələmüzakirəolundu...”.
AzərbaycanPrezidentigörüşdəLaçınXankəndiyolundakıvəziy

yətədətoxunulduğunudeyib:“MənbirdahaAzərbaycanınmövqe
yinibildirdimki,hərhansıbirblokadadansöhbətgedəbilməz.De
kabrın12dənbugünəqədər2500dənçoxyükmaşınıvəQırmızı
XaçKomitəsininmaşınlarıkeçmişdirvəəgərblokadavaridisə,bu
maşınlarnecəkeçəbilərdi?Yəni,bu,Azərbaycanaqarşıəsassızbir
ittihamdır,bizbunurəddedirikvədeyəbilərəmki,keçirdiyimbütün
görüşlərdəbumövqeanlayışlaqarşılanır.OcümlədənAvropaİttifaqı
bizimmövqeyimizianlayır.Bizhaqlıolaraqtələbedirikki,yataqla
rımızınqanunsuz istismarıdayandırılsınvəbunanailolunmayana
qədərəminəmki,bizimictimaifəallarımızözşərəfimissiyasından
əlçəkməyəcəklər.Bugündəbunuçatdırmağaçalışdım.Eyniza
mandabildirdimki,yaxşıolar,ErmənistanvəAzərbaycan ikitərəfi
qaydada nəzarətburaxılış məntəqələrini ErmənistanAzərbaycan
sərhədindəyaratsınlar.Bizbutəklifivermişdik,bugünrəsmənver
mişik.Dahaəvvəlbutəklifqeyrirəsmikanallarvasitəsiləçatdırılmış
dır.Ermənistantərəfindənhərhansımövqesəsləndirilmədi.Yəqin
ki,onlarabirqədərvaxtlazımdırbunumüzakirəetməküçün”.
Prezidentqeydedibki,ErmənistanAzərbaycansərhədindənə

zarətburaxılışməntəqələrininyaradılmasıölkəarasındaəlaqələ
rinnormallaşmasındaönəmliamilolabilər:“Çünkibizsərhədlərin
delimitasiyasıhaqqındadanışırıqsa,nəzarətburaxılışməntəqə
ləriolmadanbu,mümkündeyil.Bizkommunikasiyalarınaçılması
haqqındadanışırıqsa,əlbəttəki,həmZəngəzurdəhlizininhəriki
başında,eynizamanda,LaçınrayonuiləErmənistanarasındakı
sərhəddənəzarətburaxılışməntəqələriyaradılmalıdır.Dövlətka
tibiBlinkeniniştirakıiləkeçiriləngörüşdəmənbunurəsməntəklif
kimiirəlisürdüm.Ermənistantərəfindəncavabgözləyəcəyik”.

Arif Babayev “Prezidentin fəxri diplomu” ilə 
təltif olunub

Xalqartisti,ustadxanəndəArifBabayev“AzərbaycanRes-
publikasıPrezidentininfəxridiplomu”ilətəltifedilib.

DövlətbaşçısıİlhamƏliyevbununlabağlıfevralın21dəsərən
camimzalayıb.
ArifİmranoğluBabayevAzərbaycanmusiqimədəniyyətininin

kişafındauzunmüddətlisəmərəlifəaliyyətinəgörətəltifolunub.
Qeydedəkki,fevralın20dəsənətkarın85yaşıtamamolub.Us

tadxanəndə1998ciildə“Şöhrət”ordeni,2008ciildə“İstiqlal”or
deni,2018ciildə“Şərəf”ordeniilətəltifedilib.2010cuildəHeydər
ƏliyevFondunun“Qızılçinar”beynəlxalqmükafatınalayiqgörülüb.
ArifBabayevi əlamətdar yubileyi vədövlət təltifimünasibətilə

təbrikedirik.

Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbəri 
“Şərəf ” ordeninə layiq görülüb

PrezidentİlhamƏliyevfevralın21-dəDövlətİmtahanMərkə-
zinin(DİM)sədriMəleykəMehdiqızıAbbaszadənin“Şərəf”
ordeniilətəltifedilməsihaqqındasərəncamimzalayıb.

DİMinsədriAzərbaycandatəhsilsahəsindəuzunmüddətlisə
mərəlifəaliyyətinəgörətəltifolunub.
MəleykəAbbaszadə1953cüildəanadanolub.Texnikaelmlərina

mizədidir,istedadlıuşaqvəgənclərinaşkaraçıxarılmasıüçünbeynəl
xalqtəcrübəəsasındayenitədrismetodikalarıdadaxilolmaqlaonlarla
elmiməqalənin,aliməktəblərüçünikidərsvəsaitininmüəllifidir.
1994cüildən2000ciilədəkTələbəQəbuluüzrəDövlətKomis

siyası(TQDK)sədrininbirincimüavini,2000ciildən2016cıilə
dəksədrvəzifəsindəçalışıb.2016cıildənTQDKnınbazasında
yaradılmışDövlətİmtahanMərkəzinərəhbərlikedir.2013cüildə
“Şöhrət”ordeniilətəltifedilib.
MəleykəAbbaszadəniyubileyivədövləttəltifimünasibətilətəb

rikedirik.

BXA-da Beynəlxalq Ana Dili Günü
BakıXoreoq-
rafiyaAka-
demiyasının
(BXA)tamorta
təhsilpilləsinin
təşkilatçılığı
iləBeynəl-
xalqAnaDili
Gününəhəsr
edilmiştədbir
keçirilib.

Tədbirdəşagirdlərtərəfindənədəbidilimizinpoetikincəliklərini
təcəssümetdirənşeirnümunələrisəsləndirilib,görkəmliAzərbay
canşairləriMirzəƏləkbərSabir,AbbasSəhhətvəMəhəmmədhü
seynŞəhriyarınobrazlarıtimsalındasəhnəciklər,eləcədəmillivə
klassikrəqskompozisiyalarınümayişolunub.
ÜmummilliliderHeydərƏliyevinanadilimizləbağlıdəyərlifikir

lərininyeraldığıvideoçarxnümayişolunub.Qeydolunubki,dil
xalqınsimasınısəciyyələndirənmühümamillərindənbiridir:“Hər
bir insananadiliniyaxşıbilməlivəonuqorumalıdır.Anadili in
sanınmənəvi aləminin zənginləşməsində,mükəmməl təhsil al
masında,ictimaiyyətləünsiyyətqurmasındamühümfaktordur.Dil
xalqınvarlığınıntəzahürüvəqanyaddaşıdır”.
Tədbirdə dilimizin zənginliyinə dair Azərbaycanın mütəfəkkir

alim və ədiblərinin kəlamlarından sitatlar gətirilib. Sonda BXA
nınKitabxanainformasiyamərkəzinintəşkilatçılığıiləBeynəlxalq
AnaDiliGününəhəsrolunmuşsərginümayişedilib.

BizQarabağdakıerməni
icmasınınnümayəndə-
ləriiləpraktikitəmaslara
başlamağahazırıq.

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev bu sözləri fevralın 18də
MünxenTəhlükəsizlikKonfransı
çərçivəsində keçirilən “Dağları
aşmaq?CənubiQafqazdatəhlü
kəsizliyinqurulması”mövzusun
da plenar iclasda çıxışı zamanı
söyləyib.
“Bugünmənbunudövlətka

tibi Blinkenin iştirakı ilə erməni
həmkarıma bildirdim. Lakin biz
bunaohaldabaşlayabilərik ki,
Rusiya vətəndaşı, kriminal oli
qarx, Avropada pulların yuyul
ması ilə məşğul olmuş Ruben
Vardanyanərazimizi tərketsin”,
–deyədövlətbaşçısıəlavəedib.
Prezident vurğulayıb ki, Qara

bağerməniləriAzərbaycanvətən
daşlarıdır,onlarazlıqtəşkiledirlər:
“Azərbaycan çoxmillətli ölkədir.
Azərbaycandakı bütün azlıqlar
bərabər hüquq və imtiyazlara, o
cümlədənmədəni,linqvistikvədi
gərhüquqlaramalikdirlər,onların
təhlükəsizliyidətəminedilib”.

Cənubi Qafqaz regionundakı
vəziyyətənəzərsalanİlhamƏli
yevqeydedibki,Azərbaycanvə
Ermənistan uzun müddət çək
miş toqquşmadan uzaqlaşmanı
nümayişetdirməli,qarşılıqlıəda
vətvədüşmənçiliyəsonqoyma
lıdırlar:“HazırdabizErmənistan
iləAzərbaycanarasındasülhsa
zişiüzərindəçalışırıq.Ümidedi
rikki,bizbuişigecyox,tezliklə
tamamlayacağıq.Düşünürəmki,
bu,cidditarixifikirayrılığınama
lik olan ölkələrin bir araya gəl

məsi vədüşmənçiliksəhifəsinin
bağlanmasında yaxşı nümunə
olabilər”.
Prezident daha sonra deyib:

“Amerikalı və Avropa İttifaqın
dan olan tərəfdaşlarımızla ün
siyyət zamanı, habelə dövlət
katibi Blinken tərəfindən baş
nazir Paşinyanla təşkil edilmiş
bugünküüçtərəfigörüşdənmə
nə aydın oldu ki, biz hamımız
regiondavəziyyətəikiistiqamət
li yanaşmanın zəruri olmasını
başa düşürük. Birincisi, Azər

baycanla Ermənistan arasında
sülh danışıqları istiqaməti, ikin
cisi, Azərbaycanın Qarabağda
kı erməni əhalisi ilə əlaqələri...
Beləliklə, bu, iki istiqamətli həll
faktiki olaraqbizimErmənistan
la danışıqlarımızı Qarabağda
kı ermənilərlə əlaqələrimiz kimi
daxili məsələlərimizdən ayırır.
Həmçinin bizim beynəlxalq tə
rəfdaşlarımızla razılaşdırılıb ki,
Qarabağdakıerməniazlığınhü
quqlarıvətəhlükəsizliyi iləbağlı
müzakirələr aparılacaq. Biz bu
nuetməyəhazırıq, lakinerməni
icmasınınQarabağdadoğulmuş
və bütün ömrü boyu orada ya
şamış nümayəndələri ilə,Qara
bağdaRusiyadanrəhbərmövqe
tutmaq üçün ixrac edilmiş (ex
ported)şəxslədeyil.Olabilsinki,
“ixracedilmiş”düzgün ifadəde
yil,mənyəqinki, “gizliyollake
çirilmiş”ifadəsiniüstüntutardım.
ÇünkiheçkimonunQarabağda
necə peyda olduğunu, İrəvana
qayıtmağa, oradan Moskvaya
və yenidən İrəvana, sonra isə
Qarabağa qayıtmağa necə ça
lışdığını və buna nail olduğunu
bilmir...”.

Azərbaycanla Dağıstan arasında 
qarşılıqlı mədəni tədbirlər təşkil ediləcək

Heydər Əliyevin 100 illiyi Dağıstanda, Rəsul 
Həmzətovun yubleyi Azərbaycanda qeyd olunacaq

Fevralın20-dəBakıdaAzərbaycanvəDağıstanarasında
əməkdaşlığınəsasistiqamətlərinininkişafınadair2023-2025-
ciillərüçünTədbirlərPlanıimzalanıb.BumünasibətləAzər-
baycanBaşnazirininmüavini,AzərbaycanRespublikasıilə

RusiyaFederasiyasınınDağıstanRespublikasıarasındaiqtisadi
vəhumanitarsahələrdəəməkdaşlıqüzrəHökumətlərarası
KomissiyanınhəmsədriŞahinMustafayevvəDağıstanRespub-
likasıHökumətininsədri,komissiyanınhəmsədriAbdulmüslüm
Abdulmüslümovungörüşükeçirilib.

Görüşdə Azərbaycan Res
publikası ilə Rusiya Federasiya
sı arasında ikitərəfi əlaqələrin
uğurla inkişaf etməsi qeyd olu
nub. Vurğulanıb ki, iki ölkənin
prezidentlərininsəylərisayəsində
dövlətlərarasımünasibətlər stra
tejitərəfdaşlıqsəviyyəsinəçatıb.
Ş.Mustafayev deyib ki, Azər

baycan Rusiya Federasiyasının
80ə yaxın subyekti ilə iqtisadi
əlaqələr saxlayır. Təqribən 20
subyektlə,ocümlədənDağıstan
Respublikasıiləticariiqtisadi,el
mitexnikivəmədəniəməkdaşlıq
barədəsazişlərimzalanıb.
Vurğulanıb ki, eyni dildə da

nışan, ortaq tarixi, mədəni və
mənəvi dəyərlərə malik olan

AzərbaycanvəDağıstanxalqları
arasındamünasibətlərəsrlərbo
yuformalaşıb.
ÜmummilliliderHeydərƏliyevin

Azərbaycan və Dağıstan xalqla
rı arasında əlaqələrin inkişafında
mühümroluxüsusiqeydedilib.
Bildirilibki,ötənildekabrayın

daAzərbaycanPrezidenti İlham
ƏliyeviləDağıstanınrəhbəriSer
geyMelikov arasında keçirilmiş
görüşün yekunlarına əsasən,
birgə layihələr üçün perspektiv
li istiqamətlər müəyyən olunub.
Tərəfərarasındabu razılaşma
ların reallaşdırılması məqsədilə
əməkdaşlığınəsasistiqamətləri
nininkişafınadairTədbirlərPla
nıhazırlanıb.Plandaqarşılıqlıti

cariiqtisadifəaliyyətininkişafına
vəinvestisiyalarındahafəalcəlb
edilməsinəxüsusidiqqətyetirilir.
AzərbaycanvəDağıstanxalq

ları arasında mədənihumanitar
əlaqələrin vacibliyi də vurğula
nıb. Qeyd edilib ki, Dağıstan
da yaşayan azərbaycanlılar və
Azərbaycanda yaşayan dağıs
tanlılar bu respublikaların icti
maisiyasi və mədəni həyatına
mühümtöhfələrverirlər.
Tədbirlər Planına uyğun ola

raq, tərəfər Dağıstanda Azər
baycanın Ümummilli lideri Hey
dər Əliyevin anadan olmasının
100 illiyinə və görkəmli dövlət
xadimi Əziz Əliyevin xatirəsinə,

Azərbaycanda isə Dağıstanın
Xalq şairi Rəsul Həmzətovun
anadan olmasının 100 illiyinə
həsr edilmiş tədbirlərin keçiril
məsibarədərazılığagəliblər.
Sənəddə Azərbaycanda və

Dağıstandaqarşılıqlımədənitəd
birlərin təşkil edilməsi,mədəniy
yətmüəssisələri arasındabirba
şapeşəkarvəyaradıcıəlaqələrin
nizamlanmasıdanəzərdətutulur.
Görüşün sonunda Ş.Mustafa

yev vəA.AbdulmüslümovAzər
baycan və Dağıstan arasında
əməkdaşlığınəsasistiqamətləri
nin inkişafınadair 20232025ci
illərüçünTədbirlərPlanınıimza
layıblar.

“Qarabağdakı erməni icması ilə təmaslara 
başlamağa hazırıq”

“Lakin bunu o zaman edə bilərik ki, Rusiya vətəndaşı Vardanyan bizim ərazimizi tərk etsin”

əvvəli səh. 1-də
Qeydedəkki,BeynəlxalqAna

Dili Günü UNESCO tərəfindən
1999cuildəBanqladeşintəşəb
büsü ilə elan edilib. Bu günün
tarixi 1952ci il fevralın 21də
Banqladeşin Benqal şəhərində
öz ana dilinin rəsmi dil olması
uğrunda mübarizə aparan (hə
min vaxt Banqladeş Pakistanın
tərkibində idi) dörd tələbənin
öldürülməsi ilə bağlıdır. Həmin
hadisəni ana dili uğrunda mü
barizənin təcəssümüolaraqbə
şəriyyətinyaddaşındayaşatmaq
üçünbugüntəsisolunub.
Dünyadaməhvolmaqtəhlükə

si iləüzləşəndillərinqorunması
məqsədilə hər il qeyd edilən
Beynəlxalq Ana Dili Günü hər
kəsə öz doğma dilinin varlığını
hiss etmək, onunla qürur duy
maq,onuqorumaq,inkişafetdir
məkhüququolduğunubir daha
xatırladır.
Bu gün dünyada doğma di

lindən istifadə etmək imkanları
məhdudlaşdırılan, o cümlədən
ali təhsilalmaq imkanıolmayan
insanlar arasında CənubiAzər

baycandakımilyonlarlasoydaşı
mızdavar.
Dilhərbirmillətinmaddivəmə

nəviirsiniqoruyanvəinkişafetdi
rənənmühümvəgüclüvasitədir.
Anadili insanınmənəvialəminin

zənginləşməsində, dünyagörü
şününgenişlənməsində,mükəm
məl təhsilalmasında,soydaşları
ilə ünsiyyət qurmasındamühüm
roloynayır.UNESCObaşdirek
torunun müraciətində vurğulanır

ki, insanın təkamülündə böyük
roluolananadilininhərhansıbə
hanəiləqadağanolunmasıcina
yətdir.BeynəlxalqAnaDiliGünü
hər kəsi buna qarşı birləşməyə
səsləyir.

Ölkəmizdə almanların mədəni irsinə qayğı göstərilir 

AzərbaycanvəAlmaniyadostvətərəfdaşölkələrdir.Ölkə-
lərimizarasındaikitərəflimünasibətlərsiyasi,iqtisadi,tica-
rət,turizmvədigərsahələrdəuğurlainkişafedirvəəlaqə-
lərinbundansonradahadagenişləndirilməsiüçünyaxşı

imkanlarvar.AzərbaycanAlmaniyailəhəmikitərəfliqaydada,
həmdəAvropaİttifaqıçərçivəsindəuğurlaəməkdaşlıqedir.

Bu fikirlər fevralın 21də Milli
MəclisinsədriSahibəQafarova
nınAlmaniyaFederativRespub
likasının Azərbaycandakı yeni
səfiri Ralf Horlemann ilə görü
şündəvurğulanıb.
Görüşdə həmçinin ölkələrimiz

arasındaəməkdaşlığıninkişafın

da parlamentlərin rolunun əhə
miyyəti, qarşılıqlı səfərlərin və
səmərəli dialoqun bu istiqamət
dəönəmiifadəedilib.Vurğulanıb
ki, dostluq qrupları müntəzəm
dialoq, görüşlər vasitəsilə par
lamentlərarasındakörpürolunu
oynayabilərlər.

Sahibə Qafarova Azərbaycan
damövcudolantolerantlıq,multi
kulturaldəyərlərbarədəməlumat
verib,2017ciildəCənubiQafqaz
daalmanməskənlərininsalınma
sının200illiyinintamamolduğunu
xatırladıb. Bildirilib ki, Azərbay
canda məskunlaşmış almanların
mədəni irsinə dövlətimiz tərəfin
dənqayğı göstərilir.BudaAzər
baycandamövcudolantolerantlıq
mühitinin, multikultural dəyərlərin
səviyyəsininbarizgöstəricisidir.
GörüşdəAzərbaycanın 2020

ci ildə erməni işğalından azad

olunmuşərazilərimizdəaparılan
genişmiqyaslı bərpa vəqurucu
luqişləri,Azərbaycanınregionda
davamlı sülhün əldə olunması
istiqamətindəsəyləribarədəmə
lumat verilib. Son dövrlər Laçın
yolu ətrafında vəziyyətlə bağlı
sözaçanMilliMəclisinsədribil
diribki,Ermənistanbuməsələdə
beynəlxalqictimaiyyətialdatmaq
məqsədilə manipulyasiya ilə
məşğuldur.
Söhbət zamanı qarşılıqlı ma

raqdoğurandigərməsələlərba
rədədəfikirmübadiləsiaparılıb.

“Mənim ana dilim”
Fevralın21-dəBakışəhərindəki328saylıorta
məktəbdəAbdullaŞaiqinMənzil-Muzeyiilə
birlikdə“Mənimanadilim”adlıtədbirkeçirilib.

BeynəlxalqAnaDiliGünüiləəlaqədarkeçirilən
tədbirdəməktəbinşagirdlərivəmuzeyinnəzdin
dəfəaliyyətgöstərən“Vətən”yaradıcılıqdərnəyi
ninüzvlərimüxtəlifədəbibədiisərlövhəlinömrə
lərləçıxışediblər.
Tədbirə Abdulla Şaiqin MənzilMuzeyinin

əməkdaşları, məktəbin müəllimşagird kollektivi
vədigərqonaqlarqatılıb.

Dünyada tələbələrin 40 faizi 
ana dilində ali təhsil ala bilmir 

Onların arasında Cənubi Azərbaycandakı milyonlarla soydaşımız da var
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əvvəli səh. 1-də
Tədbirdə Mədəniyyət Nazirliyi

ninkollektiviadındanyubilyaraün
vanlanantəbrikməktubuoxundu.
MəktubdaArif Babayevin zəngin
ənənələrəmalikQarabağmuğam
məktəbi ustadlarının sənət yolu
nu uzun illərdir layiqincə davam
etdirərək həmbənzərsiz ifası ilə,
həmdə təcrübəli xanəndəpeda
qoqkimifəaliyyətiiləAzərbaycan
muğamsənətinə,xalqmusiqisinə
böyük töhfələr verdiyi vurğulanır.
Bildirilir ki, xanəndənin muğam
operalarında yaratdığı yaddaqa
lan obrazlar sənət salnaməmizin
parlaqsəhifələrinitəşkiledir.
Azərbaycan Milli Konservatori

yasınınrektoruXalqartisti,profes
sorSiyavuşKərimiçıxışındaqeyd

etdiki,ArifBabayevmahirmuğam
ifaçısı kimi təkcə Azərbaycanda
deyil, bütün müsəlman Şərqində
vəTürkdünyasındaşöhrətqaza
nıb.Onun ifaetdiyi “Şur”, “Rast”,
“BayatıŞiraz”,“Çahargah”,“Mirzə
Hüseynsegahı”,“Zabulsegah”və
“Segah”muğamları, xalqmahnı
ları, təsnifər, bəstəkar mahnıları
musiqi mədəniyyətimizin xəzinə
sinədaxilolub.ArifBabayevmüx
təlifillərdə“LeylivəMəcnun”,“Əsli
vəKərəm”operalarındaMəcnun,
Kərəm, “Aşıq Qərib”də Qərib,
“Şahİsmayıl”daŞahİsmayıl,“Gə
linqayası”ndaCamalrollarınınən
mahirifaçılarındanolub.
Azərbaycan Dövlət Akademik

OperavəBaletTeatrınınbaşre
jissoruƏməkdar incəsənətxadi

miHafizQuliyevbildirdiki,birne
çənəslinnümayəndələrimuğamı
Arif Babayevin ifası ilə dinləyib
seviblər.Azərbaycanmuğamifa
çılarıarasında ilkdəfəprofessor
elmiadınalayiqgörülənmüğənni
məhzArifBabayevdir.O,hazırda
AzərbaycanMilliKonservatoriya
sında Muğam kafedrasının mü
diridir.Onun tələbələri həmölkə
daxilində,həmdəxaricdəmuğa
mımızıuğurlatəbliğedirlər.

Dahasonratamaşaçılarıngur
alqış sədaları altında yubilyar
səhnəyədəvətolundu.
Gecədə Xalq artistləriMənsum

İbrahimov,ZabitNəbizadə,Nəza
kət Teymurova, Aygün Bayramo
va, Əməkdar artistlər Cabir Ab
dullayev, Təyyar Bayramov, Firuz

Səxavət, Zakir Əliyev, Gülüstan
Əliyeva, Bəyimxanım Vəliyeva,
Səbuhi İbayev, Elnur Zeynalov,
Sevinc Sarıyeva, Əməkdar incə
sənətxadimiAqilMəlikov,Əmək
dar müəllim Qəzənfər Abbasov,
xanəndələr Aytən Məhərrəmova,
VüqarƏliyev,HüseynMəlikov,Mi
rələmMirələmov,RəvanəƏmiras
lanlı, Günay İmamquluyeva, Xə
yalHüseynov vəOrxanHüseynli
ustad xanəndənin repertuarından

musiqinümunələrinisəsləndirdilər.
Proqramda B.Kərimovun

“Bəxtiyaram mən”, A.Babaye
vin “Tarkamanım, gəlgəl” və
“Qurban edim”, “Mahur” təsnifi,
xalq mahnısı “Gəlgəl”, Ü.Ha
cıbəylinin “Leyli və Məcnun”
operasından parça, N.Məmmə
dovun “Mən dünyada olmayan
da”, Ş.Axundovanın “Neyçün
gəlməz?”, R.Mustafayevin “Elə
bağlıyam”, “Qarabağ şikəstəsi”
vədigərmusiqilərifaolundu.
İfaçıları Xalq artistləri Firuz

Əliyev, Elçin Həşimov (hər ikisi
tar),ElşənMansurov(kamança),
ƏməkdarartistlərRauf İslamov,
İsmayılHəmidov,XəyyamMəm
mədov,ElnurƏhmədov(hamısı
kamança), Ələkbər Ələkbərov,
Əliağa Sədiyev (hər ikisi tar),
həmçininElmanSadıqov,Rəşad
İbrahimov, Altay Niftəliyev (hər
üçütar)vəTəbrizYusubov(ka
mança)müşayiətedirdilər.

N.Məmmədli

Muğam ustadının 85 illiyi qeyd olundu
Bir neçə nəslin nümayəndələri muğamı Arif Babayevin ifasında dinləyib seviblər

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
100 illik yubileyinə həsr olunmuş 

Uşaq İncəsənət Festivalı keçiriləcək
MədəniyyətNazirliyi,ElmvəTəhsilNazirliyi,HeydərƏliyev
MərkəzininbirgətəşkilatçılığıiləAzərbaycanxalqınınÜmum
millilideriHeydərƏliyevin100illikyubileyinəhəsredilənBirinci
UşaqİncəsənətFestivalıkeçiriləcək.

FestivalınkeçirilməsindəəsasməqsədUluöndərHeydərƏli
yevinmədəniyyətəvəgənclərəqayğısını rəhbər tutaraqmədə
niyyətsahəsindəinkişafıntəminedilməsi,uşaqlarınvətənpərvər
lik ruhunda,mədəniyyətə, incəsənətə,adətənənələrimizəbağlı
tərbiyəolunmasıdır.
Üçmərhələdənibarətfestivalda617yaşarasışəxslərpeşəkar

(sahəüzrəaidiyyəti təhsilmüəssisələrindəmüvafiq təhsil proq
ramlarıəsasındatəhsilalanlar)vəhəvəskar(müxtəlifkurslarda,
dərnəklərdə və ya fərdi qaydada sahənin mənimsənilməsi ilə
məşğulolanlar)olmaqlaikikateqoriyaüzrəüçyaşqrupunda(69
yaş,1013yaşvə1417yaş)iştirakedəbilərlər.
Festivaldaqeydolunanyaşlarüzrəincəsənətinvəyaradıcılığın

müxtəlifnövlərivəjanrlarıüzrəfəaliyyətgöstərənkollektivlər,dər
nəklər, solo ifaçılar, rəqqaslar, bədii qiraətçilər,musiqiçilər, rəs
samlar,dekorativtətbiqisənətləməşğulolanistedadlışəxslərdə
iştirakedəbilərlər.İştirakçılarınqeydiyyatıfevralın20dənmartın
30dəkwww.uif.azinternetsaytıvasitəsiləaparılacaq.
Festivalınilkrayon(şəhər)mərhələsi2023cüilinapreliyunay

larındakeçiriləcək.Bumərhələdəqalibolan iştirakçılar festivalın
növbətimərhələsindəiştirakhüququqazanacaq.İyunavqustayla
rındakeçiriləcəkikincimərhələdəfərqlənəniştirakçılarfinalavəsi
qəəldəedəcək.FestivalınfinalmərhələsiisəsentyabrayındaBakı
şəhərindətəşkilolunacaq.İştirakçılarbarədəyekunnəticəmünsif
lərheyətitərəfindənverilənqiymətlərəsasındamüəyyənediləcək.
FestivalÜmummilli liderHeydərƏliyevin100illiyinəhəsrolu

nantəqdimatlar,rəqəmsalincəsənətnümunələridədaxilolmaqla
ümumilikdə21nominasiyaüzrəkeçiriləcək:

Piano ifa çı lı ğı;
Klas sik sim li alət lər ifa çı lı ğı; 
Klas sik nə fəs alət lə ri ifa çı lı ğı; 
Azər bay can xalq çal ğı alət lə ri ifa çı lı ğı; 
Aka de mik vo kal; 
Est ra da oxu ma; 
Xa nən də lik sə nə ti; 
Aşıq sə nə ti; 
Xor; 
Caz ifa çı lı ğı;
So lo mil li rəqs; 
Mil li rəqs an samb lı;
So lo müasir rəqs; 
Müasir rəqs an samb lı; 
Akt yor luq; 
Bə dii qi raət; 
He ka yə çi lik (stand-up);
De ko ra tiv-tət bi qi sə nət; 
Rəs sam lıq; 
Hey kəl tə raş lıq;
Rə qəm sal in cə sə nət – “Ümum mil li li der Hey dər Əli yev və Azər-

bay can” (vi deoq raf, fo toq raf, müx tə lif kom pü ter proq ram la rın da 
ha zır la nan təq di mat lar, hə vəs kar blo ger).

Festivaldahərbir iştirakçıyalnızbir fərdinominasiyada iştirak
edəbilər.Lakinkollektivnominasiyaüzrəfestivalaqatılanlarınəla
vəbirfərdinominasiyadadaiştiraketməsimümkündür.Festivalın
yekunundaənçoxnominasiyaüzrəiştiraketmişvəfəallıqgöstər
mişşəhərvəyarayonnövbətiilfestivalaevsahibliyiedəcək.
ƏlavəməlumatlarıMədəniyyətNazirliyi(https://culture.gov.az),

ElmvəTəhsilNazirliyi(https://edu.gov.az)vəHeydərƏliyevMər
kəzinin(https://heydaraliyevcenter.az)rəsmi internetsəhifələrin
dən,0502880147mobil,147qısanömrələrindən,həmçininfes
tivalın rəsmi internetsaytıvəsosialşəbəkəhesablarındanəldə
etməkmümkündür:
İnternetsaytı–https://uif.az/
Facebook–https://www.facebook.com/uif.az/
Instagram–https://www.instagram.com/uif.az/
Youtube–https://www.youtube.com/@uif_az/
Tiktok–tiktok.com/@uif.az

Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi 
Türkiyəyə humanitar yardım göndərib

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevingös
tərişinəəsasən,fevralın6daTürkiyədəbaşvermişdəhşətli
zəlzələdənzərərçəkənşəxslərədəstəkməqsədiləhumanitar
yardımtədbirləridavametdirilir.

Azərbaycan
Respublika
sıMədəniyyət
Nazirliyininkol
lektividəqardaş
ölkəyəhumani
tarköməkgös
tərib.Nazirliyin
kollektivitərə
findənzəlzələ
qurbanlarıüçün
müxtəlifnöv
ərzaqməhsul
ları,uşaqyeməkləri,zəruriməişətəşyaları,elektrikqızdırıcıları,
suqızdırıcılarıvətermoslar,paltarlar,ocümlədənqışgeyimləri,
ədyallar,şəxsigigiyenavətəmizlikləvazimatları,tibbiləvazimat
vəs.daxilolmaqlahumanitaryardım,eləcədə51min675AZN
(572.367TL)məbləğindəmaddivəsaitgöndərilib.
MədəniyyətNazirliyininkollektivibuçətingünlərdəqardaşTür

kiyəxalqınındərdinibölüşür,fəlakətzamanıhəlakolanşəxslərə
görəbirdahabaşsağlığıverir,xəsarətalanlaraşəfadiləyir.
İnanırıqki,Türkiyədövləti vəxalqıbuağırgünlərdən tezliklə

çıxacaq.Birlikvəhəmrəyliyimizəbədidir.

əvvəli səh. 1-də
KonsertdənəvvəlqardaşTür

kiyədə baş vermiş zəlzələ nəti
cəsində həlak olanların xatirəsi
birdəqiqəliksükutlayadedildi.
Gecədə Ü.Hacıbəyli adına

AzərbaycanDövlətSimfonikOr
kestrinin(dirijor–Əməkdarartist
Fuad İbrahimov) müşayiəti ilə
respublikavəbeynəlxalqmüsa
biqələr laureatlarıCanelNəcəfi
(violin),SəidBağırzadə(klarnet)
və ZaurMəmmədov (gitara) öz
ifalarıiləmusiqisevərlərinkönlü
nüoxşadılar.
Canel Nəcəfinin ifasında

V.A.Motsartın “Violin və orkestr
üçün3nömrəlikonsert”(solma
jor, op.216), Səid Bağırzadənin
ifasında K.Veberin “Klarnet və
orkestr üçün1nömrəli konsert”
(faminor,op.73),ZaurMəmmə
dovuntəqdimatındaisəX.Rodri
qonun klassik gitara və orkestr
üçün “Concierto de aranjues”
əsərlərialqışlarlaqarşılandı.

***
Ca nel Nə cəf i2002ciildəBa

kıdadoğulub.BülbüladınaOrta
İxtisas Musiqi Məktəbində violin
ixtisası üzrə təhsil alıb. 2019cu
ildənÜ.HacıbəyliadınaBakıMu
siqi Akademiyasında (professor
ZəhraQuliyevanınsinfi–qiyabi)
vəÇexiyanınPlzenKonservato

riyasında(professorRomanFed
çukunsinfi–əyani)həminixtisas
üzrətəhsilinidavametdirib.
Polşada “Mədəniyyət karva

nı” beynəlxalq müsabiqəfes
tivalı, “Testene art Baku” bey
nəlxalqmüsabiqəsi, Ümummilli
liderHeydərƏliyevin95 illiyinə
həsr olunmuş gənc ifaçıların
III Respublika müsabiqəsi və
Azad Əliyev adına violinçilə
rin  beynəlxalq müsabiqəsində
qalib olub. 20212022ci illərdə
“Worldvision” beynəlxalq mü
sabiqəsində Qranpri mükafatı
qazanıb.AzərbaycanınÇexiya
dakı Səfirliyinin təşkilatçılığı ilə
Zəfər Günümüzə həsr edilmiş
solokonsertiolub.

***

Səid Ba ğır za də 2000ci ildə
Bakıdaanadanolub.Bülbüladı
na Orta İxtisas Musiqi Məktə
bində oxuyub. 2021ci ildə Bakı
MusiqiAkademiyasını fərqlənmə
diplomu ilə bitirib. 20132017ci
illərdə Azərbaycan Dövlət Uşaq
Filarmoniyası nəzdində Uşaq
gənclərsimfonikorkestrininsolis
tikimi fəaliyyətgöstərib.2016cı
ildə “Future stars” beynəlxalq
müsabiqəsində Qranpri müka
fatına,2018ci ildə İslamdünya
sıgəncklassikmusiqiifaçılarının
VII beynəlxalqmüsabiqəsində II
yerə layiq görülüb. 2019cu ildə
VajaÇaçavaadınaIIIbeynəlxalq
kameraansamblımüsabiqəsində
Iyeriqazanıb.

***

Zaur Məm mə dov da 2000ci
ildəBakıdaanadanolub.Cövdət
Hacıyev adına 3 nömrəli Musiqi
məktəbini klassik gitara ixtisası
üzrəbitirib.2021ci ildəAzərbay
canDövlətMədəniyyətvəİncəsə
nətUniversitetininbakalavrpilləsi
nibaşavurub.ADMİUdamagistr
pilləsiüzrətəhsilinidavametdirir.
2019cuildə“Legendsofautumn”
beynəlxalq incəsənət müsabiqə
sində I yerin qalibi olub. 2020ci
ildəisə“ArtOlimpia”Vbeynəlxalq
incəsənətmüsabiqəsindəvə“Ka
rabakh” beynəlxalq mədəniyyət
vəincəsənətmüsabiqəsindəIye
rəlayiqgörülüb.Həminil“IMMC”
Moskvabeynəlxalqmusiqimüsa
biqəsindəIIIyeriqazanıb.

Nurəddin

“Muğam axşamları”nda “Bayatı-Qacar” və “Şüştər”
BeynəlxalqMuğamMərkəzində(BMM)“Mu
ğamaxşamları”layihəsidavamedir.Fevralın
17dəkeçirilənnövbətikonsertdə“BayatıQa
car”və“Şüştər”muğamlarısəsləndi.Muğam
larıBMMinsolistləri–ƏməkdarartistSevinc
Sarıyeva,xanəndələrRəvanəQurbanova,Nis
bətSədrayevavəMəmmədNəcəfovifaetdilər.

Xanəndələri Rövşən Qurbanov (tar), Ceyhun
Bayramov (kamança), Əməkdar artist Təranə
Əliyeva (qanun), Amil Mustafayev (nağara) və
VasifYusibli(ud)müşayiətedirdilər.
Qeyd edək ki, BMMdə 2017ci ildən həyata

keçirilən “Muğam axşamları” layihəsi Azərbay
canmuğamınınfəlsəfəsinigələcəknəsillərəçat

dırmaqməqsədidaşıyır.Layihəninhərtəqdimatı
maraqlaqarşılanır.

Lalə

Ömər Eldarova 1-ci dərəcəli 
“Əmək” ordeni təqdim edilib

Görkəmliheykəltəraş,
Xalqrəssamı,akade
mikÖmərEldarova
1cidərəcəli“Əmək”

ordenitəqdimedilib.

Prezident İlham Əliyevin sə
rəncamı ilə Azərbaycan mədə
niyyətinin inkişafında uzunmüd
dətli səmərəli fəaliyyətinə görə
ÖmərEldarov2022ci il dekab
rın 20də 1ci dərəcəli “Əmək”
ordeniilətəltifedilmişdi.
Sənətkarla Heydər Əliyev

Mərkəzində keçirilən görüşdə
AzərbaycanRespublikasıPrezi
dentininköməkçisiAnarƏləkbə
rov, Prezident Administrasiyası
Humanitarsiyasət,diaspor,mul
tikulturalizm və dini məsələlər
şöbəsinin müdiri Fərəh Əliye

va, təhsil naziri Emin Əmrulla
yev,mədəniyyətnazirininbirinci
müaviniAdilKərimli,Azərbaycan
RəssamlıqAkademiyasının rek
toruNatiqƏliyeviştirakediblər.

Ömər Eldarovun Azərbaycan
mədəniyyətinin inkişafındakı
əvəzolunmaz xidmətləri, onun
əsərlərinin milli heykəltəraşlıq
sənətininzənginləşməsindərolu

vurğulanıb. Eyni zamanda sə
nətkarınAzərbaycanRəssamlıq
Akademiyasına rəhbərlik etdiyi
illərdə gənc kadrların yetişmə
sindəböyükxidmətləriqeydolu
nub.
Ömər Eldarovun Azərbaycan

mədəniyyəti və heykəltəraşlıq
sənətində xidmətləri dövlət tə
rəfindənyüksəkqiymətləndirilib.
Xalq rəssamı 1997ci ildə Ulu
öndər Heydər Əliyev tərəfindən
“İstiqlal” ordeni ilə təltif edilib.
Prezident İlham Əliyevin mü
vafiq sərəncamları ilə “Şərəf”
(2012),1cidərəcəli “Əmək”or
denləri (2022) və ölkəmizin ən
alitəltifiolan“HeydərƏliyev”or
deninə(2017)layiqgörülüb.
Görkəmli heykəltəraş keçmiş

SSRİnin (1980) vəAzərbayca
nın (1982) dövlət mükafatları
nın, Heydər Əliyev Mükafatının
(2009),MDBnin “Birliyin ulduz
ları”mükafatının(2013)laureatı
dır.

“Yeni adlar” layihəsi yeni mövsümdə də davam edir
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“HeydərƏliyevİli”iləbağlı
regionalmədəniyyətidarələ
rinin(RMİ)tabeliyindəfəaliy
yətgöstərənmüəssisələrdə
tədbirlərdavamedir.

Ağs ta fa RMİ. To vuz ra yon 
Azərbaycan Aşıq Sənəti Dövlət
Muzeyində keçirilən tədbirdə çı
xış edənlər söyləyiblər ki, müs
təsnaxidmətləriiləəbədilikqaza
nanHeydərƏliyevinmənalıhəyat
yolu, zəngin və çoxşaxəli irsi tü
kənməz ibrət məktəbidir. Qeyd
olunubki,ölkəmizdünyadalayiq
olduğu mərtəbəyə Ulu öndərin
uzaqgörənliyi,müdrikliyi,qətiyyə
ti,dəmiriradəsi,zəngindövlətçilik
təcrübəsisayəsindəyüksələbilib.

***
İs ma yıl lı RMİ.MirzəƏləkbər

Sabirin Şamaxıdakı evmuze
yində “Heydər Əliyev ideyaları
na sadiqik” adlı tədbir keçirilib.
Çıxışlarda Heydər ƏliyevAzər

baycana rəhbərlik etdiyi illərdə
ölkəmizinhərtərəfi inkişafından
sözaçılıb.Şamaxı rayonA.Ba
başov adına Şəhriyar qəsəbə
tam orta məktəbinin şagirdlə
ri Heydər Əliyevə həsr edilmiş
şeirlərsöyləyiblər.

***
Kür də mir RMİ. Beyləqan Ra

yon TarixDiyarşünaslıq Muzeyi
və8saylıtamortaməktəbinbirgə
təşkilatçılığı ilə “Ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycanın
dövlətçilik tarixində rolu” mövzu

sundaintellektualyarıştəşkiledi
lib. Yarışda qalib adını qazanan
“Qarabağ” komandasına fəxri
fərman, eləcə də bütün koman
dalaraHeydərƏliyevinhəyat və
fəaliyyətini əks etdirən kitablar
təqdimolunub.

***

Şə ki RMİ.ZaqatalarayonHey
dər Əliyev Mərkəzində mətbuat
işçilərinin iştirakı iləkonfranske
çirilib. Çıxış edənlər 2023cü ilin
ölkəmizdə“HeydərƏliyevİli”elan
edilməsinidahişəxsiyyətinAzər
baycanın inkişafında göstərdiyi
xidmətlərinin, zəngin həyat və
fəaliyyətinin daha dərindən öy
rənilməsiüçünmühüm fürsətol
duğunubildiriblər.Sondabirqrup
mətbuatnümayəndəsinəfəxrifər
manvəhədiyyələrtəqdimedilib.

***

Ma sal lı RMİ.MasallıTarixDi
yarşünaslıqMuzeyində “Birda
hi ömrü” layihəsi çərçivəsində
növbətitədbirkeçirilib.Tədbirdə
C.KazımovadınaQodmankənd
tamortaməktəbininmüəllimvə
şagirdləriiştirakedib.

***

Sum qa yıt RMİ. Sumqayıtın
Tarixi Muzeyi və Mədəniyyət
Nazirliyi yanında Mədəni İrsin
Qorunması, İnkişafı və Bərpa
sı üzrə Dövlət Xidməti Şabran
Regional İdarəsinin birgə təş
kilatçılığı ilə “Heydər Əliyev və
mədəni irsimiz”adlı tədbirkeçi
rilib. Tədbirdə Heydər Əliyevin
Azərbaycanmədəniyyətininqo
runmasıvə inkişafınadiqqətvə
qayğısındanbəhsedənsənədli
videomaterialtəqdimolunub.

***

Sa bi ra bad RMİ. Hacıqabul
şəhər Uşaq musiqi məktəbin
də “Heydər Əliyev vəAzərbay
can mədəniyyəti” mövzusunda
“Dostluq görüşləri” adlı konsert
proqramı keçirilib. Konsertdə
ŞirvanşəhərUşaqmusiqimək
təbininmüəllimvəşagirdkollek
tivinin ifasındamusiqinömrələri
təqdimedilib.
SaatlırayonMədəniyyətMər

kəzinin Cəfərxan kənd Diyar
şünaslıq evinin təşkilatçılığı ilə
“Xalqa bağışlanan ömür” adlı
tədbirkeçirilib.Bədiiqiraətdər
nəyininüzvləriUluöndərəhəsr
olunmuşşeirlərsəsləndiriblər.

***
Bi lə su var RMİ. Salyan ra

yon Heydər Əliyev Mərkəzində
“QurtuluşdanZəfərə,zəfərləgə
ləcəyə” adlı layihə gerçəkləşib.
Ümummilli liderin siyasi fəaliy
yətinin təbliği məqsədilə rayo
nun orta ümumtəhsil məktəb
lərinin şagirdləri üçün “Müasir
Azərbaycandövlətininmüstəqil
likdövrü”mövzusundatarixdər
sikeçirilib.

***
Gən cə RMİ. Gəncə şəhər

MKSnin 7 saylı kitabxana fi
lialında “Heydər Əliyev İli” ilə
əlaqədar “Zəmanəmizin lideri”
adlıkitabsərgisitəşkilolunub.

Hazırladı: N.Məmmədli

“Yadıma sən düşürsən...”
Əliağa Kürçaylının 95 illiyi qeyd olunub

SalyanrayonMədəniyyətMərkəzindəşair,dramaturq,tərcü
məçi,ƏməkdarincəsənətxadimiƏliağaKürçaylının(1928
1980)95illikyubileyimünasibətilə“Yadımasəndüşürsən...”
adlıtədbirkeçirilib.

İlkolaraqƏrəbqardaşbəylikəndkitabxanasıtərəfindənhazırla
nanşairinkitablarındanibarətsərgiyəbaxışolub.ƏliağaKürçay
lınınhəyatvəyaradıcılığındansözaçılıb.Qeydedilibki,1946cı
ildə“Səningözlərin”adlıilkşeiriiləədəbiyyatagələnşairinşeirlə
risonradanmüntəzəmolaraqdövrimətbuatdaçapolunub.
TədbirdərayonMədəniyyətMərkəzininbədiiqiraətçilərivəsolist

lərininifasındaƏ.Kürçaylınınşeirlərisəsləndirilib,sözlərinəbəstələ
nənmahnılarifaedilib.

***
Gəncə şəhər MKSnin 1 saylı kitabxana filialı şəhər 4 saylı

məktəbinmüəllim və şagird kollektivi ilə birlikdəƏ.Kürçaylının
95 illiyi ilə əlaqədar tədbir təşkil ediblər.Çıxışlarda bildirilib ki,
Azərbaycan poeziyasında özünəməxsus yeri olan şair 52 illik
ömründə çoxməhsuldar işləyib, şeirə, sənətə ciddimünasibət
bəsləyərək maraqlı poetik nümunələrə imza atıb. Məktəblilər
şairinşeirlərinisöyləyiblər.

“M. Teatr”da “Məhşər günü”
Müstəqil“M.Teatr”ın(“Mənimteatrım”)səhnəsindəmüasir
gürcüyazıçısıGelaDumbadzenin“Gecəqonağı”əsəriəsasın
dahazırlanmış“Məhşərgünü”tamaşasınınpremyerasıolub.

TamaşanısəhnələşdirənXalqartistiVidadiHəsənov,quruluşçu
rejissorGümrahÖmər,quruluşçurəssamUmayHəsənova,musi
qitərtibatçısıAmidQasımov,xoreoqrafOksanaRəsulovadır.
RollarıVidadiHəsənov(Mən),gəncaktyorlarŞahanəYusifova

(Qadınəcəl)vəTohidƏzim(Oğlanəcəl)ifaediblər.
Birbölümlüəcəl oyunu kimi hazırlanan “Məhşər günü” tama

şasıuğurlukaryeraqurmuş,buyoldabirsıramənəvidəyərlərini
itirmişvəölüməməhkumedilmiş,istedadlı,təcrübəlidövlətmü
şavirindənbəhsedir.O,hərşeydənbezir,gərəksizbiriolduğunu
anlayır və özünü öldürmək qərarına gəlir.Odur ki, tapança ilə
rusruletkasınıvasitəseçərəkhəyatıiləoyunabaşlayır.Hərcəh
dindəgülləyətuşgəlməyənqəhrəmanitirdiyisevgilisini,ustadı
nı, dostunu xatırlayıbonlara layiqolmadığını anlayır və israrla
amansız oyununa davamedir.Bir sözlə, içində kök salmış la
qeydliyi,təkəbbürü,xudbinliyitədricənməhvedibəvəzindəsev
gi,savabkimimənəvikeyfiyyətləridirçəltməyibacarır.Nəhayət,
anlayırki,bumənəvikeyfiyyətlərinsanhəyatındaəvəziolmayan
dəyərlərvəhəqiqətlərdir.

NaxçıvanşəhərindəkiHeydər
ƏliyevMuzeyininyaradılma
sının24cüildönümünəhəsr
olunantədbirkeçirilib.

NaxçıvanMuxtarRespublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilat
çılığı ilə fevralın 17də keçirilən
tədbiri giriş sözü ilə açan nazir
Natəvan Qədimova bildirib ki,
muzey Ümummilli lider Heydər
Əliyevinhələsağlığındaölkəmiz
dəyaradılmışilkmuzeydir.
Qeydedilibki,xalqımızıntarixi

vəmədəni irsinin qorunmasında
muzeylərin əhəmiyyətini yüksək
qiymətləndirən Heydər Əliyev
respublikadamuzeyşəbəkəsinin
genişləndirilməsini, onun maddi
texniki bazasının gücləndirilmə
sinidaimdiqqətdəsaxlayıb.Ötən
əsrin 70ci illərindən etibarən
Azərbaycanda muzey şəbəkəsi
nininkişafıdahaintensivxarakter
alıb,100dənçoxmuzeyyaradı
lıb, ölkəmizdə tarixdiyarşünaslıq
muzeyləri,görkəmli tarixi şəxsiy
yətlərin, ədəbiyyat və incəsənət
xadimlərinin evmuzeyləri, xatirə

muzeyləritəşkiledilib.
Bildirilib ki, Heydər Əliyev

1999cuiloktyabrın13dəmux
tar respublikaya səfəri zamanı
muzeyəgələrəkekspozisiya ilə
tanış olub. 20052006cı illərdə
muzeyin binasında əsaslı yeni
dənqurma işləri aparılıb. 2006

cı ilin dekabr ayında Prezident
İlhamƏliyeviniştirakıiləmuzey
yenidənistifadəyəverilib.
Nazir muzeyin əməkdaşları

nı təbrik edib, dahi şəxsiyyətin
həyat və fəaliyyətinin bundan
sonra da təbliğ edilməsi işində
onlarauğurlararzulayıb.

YAP Naxçıvan MR Təşkilatı
sədrininmüaviniAnarİbrahimo
vun“UluöndərHeydərƏliyevin
siyasi irsi və müasir Azərbay
can” və muxtar respublikanın
təhsil naziri Rəhman Məmmə
dovun “Ümummilli lider Heydər
Əliyevvətəhsilsiyasəti”mövzu
larındaçıxışlarıdinlənilib.
Heydər Əliyev Muzeyinin di

rektoru, Əməkdar mədəniyyət
işçisi Ramil Orucəliyev diqqətə
çatdırıb ki, muzeydə dahi rəh
bərin ictimaisiyasi fəaliyyətini,
keçdiyişərəfihəyatyolunuəks
etdirənümumilikdə5413ekspo
nat toplanıb, bunlardan 3000
dən çoxu ekspozisiyada və ki
tabxanadanümayişetdirilir.
Sonratədbiriştirakçıları“Heydər

Əliyev–Azərbaycanmədəniyyəti
ninhamisi”filminiizləyiblər.Muze
yinekspozisiyasınabaxışkeçirilib.

Xalqla birgə yaşanan ömür

Xalq artisti Ramiz Novruz dünyasını dəyişib
Azərbaycanmədəniyyətinə,teatrvəkinoictimaiyyətinəağır
itkiüzverib.Görkəmlisənətkar,Xalqartisti,AkademikMilli
DramTeatrınınaparıcısəhnəustası,Prezidenttəqaüdçüsü
RamizNovruzfevralın20də,67yaşındavəfatedib.

Ramiz Qəvvam oğlu Novruz 25
may1955ci ildəBiləsuvarrayonu
nunSəmədabadqəsəbəsindəana
danolub.
1974cü ildə M.Əliyev adına

Azərbaycan Dövlət İncəsənət İns
titutunun Dram və kino aktyorluğu
fakültəsinədaxil olub.RejissorAdil
İsgəndərovun rəhbərlik etdiyi kurs
datəhsilalıb.TəyinatlaH.Ərəblinski
adınaSumqayıtDövlətDramTeat
rınagöndərilib.1981ci ildəAkade
mikMilliDramTeatrının truppasına

qəbulolunub.Teatrınsəhnəsindəonlarlatamaşada(“Xurşidbanu
Natəvan”,“Mahnıdağlardaqaldı”,“Sevgililərincəhənnəmdəvü
salı”– İ.Əfəndiyev; “Lənkəranxanınınvəziri”–M.F.Axundzadə;
“Maqbet”–V.Şekspir;“Fəryad”,“Haragedirbudünya?”–B.Va
habzadə;“Mənimsevimlidəlim”,“Teleskop”–Elçin;“Müfəttiş”–
N.Qoqolvəs.)birbirindənmaraqlı,xarakterikrollaroynayıb.
MüxtəlifteatrfestivallarınıniştirakçısıvəmükafatçısıolanRa

mizNovruzunyaradıcılığınınbirqolunukinofəaliyyətitəşkiledir.
Görkəmliaktyor“Sizidünyalarqədərsevirdim”filmindəgeneral
HəziAslanov rolu ilə geniş tamaşaçı rəğbəti qazanıb, “Cavad
xan”filmindəgeneralSisianov,“Cavidömrü”ndəMircəfərBağı
rovvəs.müxtəlifyaddaqalanobrazlaryaradıb.
RamizNovruzxalqımızüçünağrılıacılımövzulardabirneçə

pyesyazıb.İlkpyesiolan“Atilininbirinciayı”20Yanvarhadisə
lərindənbəhsedirvə1992ciildəGəncəDövlətDramTeatrında,
“Hələsevirəmdeməmişdilər”pyesi2002ciildəAzərbaycanDöv
lətAkademikMilliDramTeatrındatamaşayaqoyulub.

O,həmçininEduardodeFilipponun“Silindr”əsəriniruscadan
Azərbaycandilinətərcüməedərəkrejissorkimiuğurlatamaşaya
qoyubvəözüdəbusəhnəəsərindəAttillioobrazınıcanlandırıb.
TeatrsənətindəkixidmətlərinəgörəRamizNovruz1993cüildə

“Əməkdarartisi”,1998ciildə“Xalqartisti”fəxriadlarınalayiqgö
rülüb.Prezidentinfərditəqaüdçüsüidi.

***
Ramiz Novruz fevralın 21də paytaxtın Yasamal rayonundakı

“Qurdqapısı”qəbiristanlığındatorpağatapşırılıb.Məzarınönünə
MədəniyyətNazirliyi,TeatrXadimləriİttifaqı,AkademikMilliDram
Teatrıvədigərqurumlaradındanəklillərdüzülüb.
Sənətkarlavidamərasimindəmədəniyyətvəincəsənətxadim

ləri,ictimaiyyətnümayəndələriiştirakediblər.
Allahrəhməteləsin.

Mədəniyyət nazirinin birinci müavini 
Adil Kərimli Şəkidə vətəndaşları qəbul edib

Mərkəziicrahakimiyyətiorqanlarıvədigər
idarəetməqurumlarırəhbərlərininbuilin
fevralayındaşəhərvərayonlardavətən
daşlarınqəbulucədvəlinəəsasən,fevralın
17dəAzərbaycanRespublikasımədəniy
yətnazirininbirincimüavini,nazirvəzifəsini
icraedənAdilKərimliŞəkişəhərHeydər
ƏliyevMərkəzindəvətəndaşlarlagörüşüb.

Qəbuldan öncə Ümummilli lider Heydər
Əliyevin Şəki şəhərində ucaldılmış abidəsi
önünəgüldəstələriqoyularaqxatirəsiehti

ramlayadedilib.SonraHeydərƏliyevMər
kəzinəbaxışkeçirilib.
Gəncə şəhərindən, Şəki, Oğuz, Zaqatala,

Qax,Balakən,Zərdab,Ağsu,AğcabədivəSa
mux rayonlarından ümumilikdə 64 vətəndaş
qəbuldaiştirakedib.Onlarınmüraciətləriəsa
sənişlətəminolunma,fəxriadlatəltif,sahəilə
bağlıtəklifvəmövcudproblemlərləbağlıolub.
Qəbul zamanı hər bir vətəndaşın müra

ciətlərinindiqqətləaraşdırılması vəqaldırı
lanməsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli
barədəstrukturbölmələrinrəhbərlərinəmü

vafiqtapşırıqlarverilib.
Görüşdəşəhidailələrivəqazilərinqaldır

dıqları məsələlərə xüsusi həssaslıqla ya
naşılması, vaxtında və obyektiv baxılması
məqsədilə hər birmüraciət qeydiyyata alı
naraqnəzarətəgötürülüb.
Xatırladaq ki,mədəniyyət nazirinin birinci

müavini,nazirvəzifəsiniicraedənAdilKərim
litərəfindənbundanəvvəl26yanvar2023cü
il tarixindəSabirabad şəhərindəSabirabad,
Saatlı,Hacıqabul rayonları vəŞirvan şəhə
rindənvətəndaşlarınqəbulukeçirilmişdi.

Sündü mağaraları
Ermənilərin 1918-ci ildə törətdiyi qırğınlar zamanı 

yerli sakinlər bu mağaralara sığınıb
Qobustanrayonunun16kilometrşimal
qərbində,əkinsahələrindənibarətmünbit
yaylalarınqoynundayerləşənSündükən
dininqədimtarixivar.Buradakımağaralar
isəkəndinqədimliyinində,əzəmətinində
miqyasınıböyüdür.Yayaylarındabumağa
ralaraüztutaraqocaqqalayıbsüfrəaçan,
gətirdikləriazuqələrləbəşərtarixininilkdövr
lərinəsəyahətetməyəçalışanlarazdeyil.

SündükəndsakiniGülrzaNəhmətovdeyir
ki,buradailinbütünfəsillərində,əsasəndə
yayaylarındaturistlərigörməkmümkündür.
Kəndəgələnqonaqlardahaçoxmağaralar
lamaraqlanırlar.
Heyrətamizqayalarüzərindəyerləşənma

ğaralar içiçəoymaotaqlardanibarətqədim
yaşayışməskənləri olub, o dövrün insanla

rınınhəyattərzi,yaşamı,evmədəniyyəti ilə
bağlı müəyyən fikirlər yaradır. Təbiət hadi
sələrinin təsirindən mağaraların bəzilərində
aşınmalarolub.Kəndərazisindəbir,ikivəüç
otaqlıolmaqlaəcdadlarımızınqədimyaşayış
məskənləriolan14beləmağaramövcuddur.
Sündüdəazqalahərdaş,hərqarışbirta

rixdir.KənddəSasanihücumlarının,Xəzər
Hunbasqınlarının,ölkədaxilifeodalmühari
bələrinindəizlərigörünür.
Buradakımağaralar həm dəmilli faciələ

rimizin şahididir. Yerli sakinlər ermənilərin
1918ciilinmartaprelaylarındatörətdiyimisli
görünməmişqırğınlarzamanıbumağaralar
dansığınacaqkimi istifadəediblər.Erməni
daşnakqüvvələrikənddəki433evdən198ni
yandırıb,canınıqurtarmağafürsəttapmayan
295nəfəriqətləyetiriblər.Əlacsızqalankən

dinəlisilahtutansakinləriuşaqları,qadınları,
qocalarımağaralarayerləşdirməkləyurdları
nınmüdafiəsinəqalxıblar.Birsözlə,buma
ğaralarsoydaşlarımızınermənivəhşiliyindən
qorunmasındamüstəsnaroloynayıb.
TarixüzrəfəlsəfədoktoruFarizXəlillihesab

edir ki, mağaralarda arxeoloji tədqiqatların
aparılmasınaehtiyacvar:“İstərNərimankənd
mağaralarıolsun,istərDiribabatürbəsininət
rafındakımağaralar,istərsədəSündümağa
raları–bunlararxeolojibaxımdan tamöyrə
nilməyib.19201930cuillərinhesabatlarında
bubarədəməlumatlaryeralıb.Onagörədə
buradaətrafıtədqiqatlaraparmaqlazımdır”.

Naxçıvandakı Heydər Əliyev Muzeyində 
5400-dən çox eksponat qorunur
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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 (14)
1977-ci il 8 fev ral

Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev ara la rın da mə-
də niy yət xa dim lə ri də olan bir qrup şəx sə “So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı” 
adı, SS Rİ-nin or den və me dal la rı ilə təl tif olun ma la rı haq qın da fər man-
la rı təq dim edib.

1977-ci il 8 iyun
Hey dər Əli yev Sov. İKP MK-nın Təb li ğat şö bə si, Azər bay can KP 

MK-nın Təb li ğat və təş vi qat şö bə si və SS Rİ Jur na list lər İt ti fa qı tə rə fi n-
dən təş kil olun muş res pub li ka və vi la yət qə zet və jur nal la rı nın, ra dio 
və te le vi zi ya re dak tor la rı nın zo na mü şa vi rə si nin iş ti rak çı la rı nı qə bul 
edib. Gö rüş də mət buatın ak tual mə sə lə lə ri ilə bağ lı ge niş fi  kir mü ba-
di lə si apa rı lıb.

1977-ci il 7 iyul
Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi, xalq de pu ta tı Hey dər Əli yev 

Azər bay can SSR Ali So ve ti nin 9-cu ça ğı rış 5-ci ses si ya sın da mə ru-
zə edib. Mə ru zə də mə də niy yət sa hə si nin in ki şa fı ilə bağ lı mə sə lə-
lə rə də to xu nu lub.

“...Ki tab xa na lar, mə də niy yət ev lə ri və klub lar şə bə kə si nin da ha 
da ge niş lən di ril mə si və on la rın işi nin yax şı laş dı rıl ma sı mə sə lə lə ri-
nə daim diq qət ye tir mə li dir lər. Şə hər və kənd lə ri mi zi, müəs si sə lə rin, 
kol xoz və sov xoz la rın əra zi si nin abad laş dır ma sı sa hə sin də So vet-
lə rin qar şı sın da bö yük və zi fə lər du rur. Biz hər bir ya şa yış mən tə qə-
si ni yük sək məh sul dar əmək, yük sək mə də niy yət, nü mu nə vi ic ti mai 
asa yiş şə hə ri nə və kən di nə çe vir mə li yik...”. 

1977-ci il av qust
“So vets kiy So yuz” jur na lı nın 8-ci nöm rə sin də Hey dər Əli ye vin 

mə qa lə si dərc olu nub. Mə qa lə də Azər bay ca nın keç di yi in ki şaf yo lu 
kon teks tin də mə də ni-maarif işi nə də to xu nu lub.  

1977-ci il 5 okt yabr
Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi, SS Rİ xalq de pu ta tı Hey dər 

Əli yev 9-cu ça ğı rış SS Rİ Ali So ve ti nin 7-ci növ bə dən kə nar ses si-
ya sın da çı xış edib. Növ bə dən kə nar ses si ya (4-7 okt yabr) SS Rİ-nin 
ye ni Kons ti tu si ya sı nın qə bul edil mə si ilə bağ lı ça ğı rıl mış dı. Hey dər 
Əli yev ge niş məz mun lu çı xı şın da Azər bay can da di gər sa hə lər lə ya-
na şı, mə də niy yət sa hə si nin in ki şa fın dan, mə də ni-maarif işi nin res-
pub li ka nın uc qar böl gə lə ri ni də əha tə et mə sin dən da nı şıb.

***
Mə də niy yət sa hə sin də qa baq cıl fəaliy yət, in cə sə nət, ədə biy yat 

xa dim lə ri nin ya ra dı cı lı ğı döv lət tə rə fi n dən təş viq edi lir di.

1977-ci il 4 yan var
Azər bay can so vet ədə biy ya tı nın in ki şa fın da хid mət lə ri nə gö rə və 

ana dan ol ma sı nın 50 il li yi ilə əla qə dar ola raq ya zı çı Vi da di Ba ban-
lı Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin Fər ma nı ilə təl tif 
olun sun.

1977-ci il 14 yan var
Azər bay can ədə biy ya tı nın in ki şa fın da хid mət lə ri nə gö rə ya zı çı 

Sü ley man Və li ye və “Azər bay can SSR-in Əmək dar mə də niy yət iş-
çi si” fəx ri adı ve ri lib.

1977-ci il 28 yan var
Azər bay can ba let sə nə ti nin in ki şa fın da хid mət lə ri nə gö rə və ana-

dan ol ma sı nın 50 il li yi ilə əla qə dar ola raq SS Rİ Xalq ar tis ti Ley la 
Və ki lo va Azər bay can SSR Ali So ve ti nin Fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lib.

1977-ci il 18 iyul
Mo nu men tal və dəz gah hey kəl tə raş lı ğı nın in ki şa fın da хid mət lə ri nə 

gö rə və ana dan ol ma sı nın 50 il li yi ilə əla qə dar ola raq res pub li ka nın 
Xalq rəs sa mı, SS Rİ Rəs sam lar Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü To kay 
Məm mə dov Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin Fəx ri fər-
ma nı ilə təl tif edi lib.

1977-ci il 25 av qust
Ar xi tek tu ra sa hə sin də хid mət lə ri nə və ana dan ol ma sı nın 50 il li yi 

ilə əla qə dar ola raq Azər bay can Ar xi tek tor lar İt ti fa qı İda rə he yə ti səd-
ri nin bi rin ci müavi ni, Əmək dar ar xi tek tor Tə lət Xan la rov Azər bay can 
SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin Fəx ri fər ma ni ilə təl tif edi lib.

1977-ci il 19 okt yabr
Res pub li ka da bə dii öz fəaliy yə tin in ki şa fın da xid mət lə ri nə və zəh-

mət keş lə rin bə dii öz fəaliy yət ya ra dı cı lı ğı nın 1-ci Ümu mit ti faq fes-
ti va lı nın ha zır lan ma sın da və ke çi ril mə sin də fəal iş ti rak et dik lə ri nə 
gö rə fes ti va lın ye kun kon ser ti nin qu ru luş çu re jis so ru Əli Usu bo va 
“Əmək dar in cə sə nət xa di mi”, bir qrup mə də niy yət iş çi si nə, o cüm lə-
dən öz fəaliy yət kol lek tiv lə ri nin bə dii rəh bər lə ri nə “Əmək dar in cə sə-
nət iş çi si” fəx ri adı ve ri lib.

Bun dan əla və, res pub li ka da bə dii öz fəaliy yə tin in ki şa fın da xid-
mət lə ri nə və fes ti va lın ke çi ril mə sin də fəal iş ti ra kı na gö rə bir qrup 
in cə sə nət xa di mi və mə də niy yət iş çi si Azər bay can SSR Ali So ve ti 
Rə ya sət He yə ti nin Fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lib. Təl tif edi lən lər ara-
sın da rəs sam Mi ka yıl Ab dul la yev, bəs tə kar lar To fi q Qu li yev, Sü ley-
man Ələs gə rov, rəq qa sə-ba let meys ter Xu mar Zül fü qa ro va, aşıq İs-
fən di yar Rüs tə mov (Gə də bəy) və baş qa la rı var dı.

Həm çi nin fes ti val da fəal iş ti rak et miş bə dii öz fəaliy yət kol lek tiv lə-
ri Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin Fəx ri fər ma nı ilə 
təl tif edi lib lər: Sal yan ra yon Mə də niy yət evi nin “Cən gi” zur na çı lar 
an samb lı, Ucar ra yon Mə də niy yət evi nin xor kol lek ti vi, Sum qa yıt şə-
hə rin də N.Nə ri ma nov adı na Mə də niy yət evi nin nə fəs alət lə ri or kest-
ri, Ki ro va bad (Gən cə) şə hə rin də Maarif iş çi lə ri evi nin “Gən cə” xalq 
est ra da or kest ri, İliç (Şə rur) ra yon Mə də niy yət evi nin “Yal lı” xalq 
rəqs an samb lı, Lən kə ran ra yon Mə də niy yət evi nin “Şən lik” mah nı 
və rəqs an samb lı və s.

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

“Heydər Əliyev İli”

Mədəniyyətimizin
böyük hamisi

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. 

əvvəli səh. 1-də
“Azər bay can na ğı lı” ad lı sər-

gi rəs sa mın 80 il lik yu bi le yi və 
ya ra dı cı lı ğı nın 55-ci ili mü na si-
bə ti lə Mil li Məc li sin Mə də niy yət 
ko mi tə si, Mə də niy yət Na zir li yi, 
Mil li Xal ça Mu ze yi, “Azər xal ça” 
ASC və Azər bay can Rəs sam lar 
İt ti fa qı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lir di. 

Mu ze yin di rek to ru Şi rin Mə-
li ko va bil dir di ki, öz zəh mə ti və 
sə nə ti ilə in san la rın hör mə ti ni 
qa za nan Arif Hü sey nov əsl rəs-
sam hə ya tı ya şa yıb. İl ər zin də 
sə nət ka rın yu bi le yi nə həsr olun-
muş sil si lə sər gi lə ri ke çi ri lə cək: 
“İlk eks po zi si ya nın bi zim mu-
zey də açıl ma sı çox xoş dur. Arif 
Hü sey no vun yu bi le yin dən da nı-
şar kən onun 80 ya şı ol du ğu nu 
tə səv vür be lə et mək çə tin dir. 
Ru hən hər za man gənc, ye ni ya-
ra dı cı lıq ide ya la rı və plan la rı ilə 
do lu in san olan rəs sam hə mi şə 
ak tual möv zu la ra mü ra ciət edir. 
O, daim ya ra dı cı ruh da dır”.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko-
mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye-
va de di ki, in san la rın bu sər gi yə 

bö yük ma raq gös tər mə si gör-
kəm li rəs sa mın şəx siy yə ti nə və 
sə nə ti nə olan sev gi nin ifa də si, 
əsər lə rin də ənə nə ilə çağ daş lı ğın 
uğur lu sin te zi ilə bağ lı dır: “Mə nim 
ta nı dı ğım Arif Hü sey nov hə mi-
şə gənc dir, di na mik dir, ya rat maq 
şöv qü möh tə şəm dir. Dü şü nü rəm 
ki, bu bir xoş bəxt lik dir. Arif müəl-
li min da xi lin də ki uşaq lıq duy ğu su 
bu gün də ya şa yır. Uşaq la ra xi tab 
et di yi əsər lə ri onun sə nət dün ya-
sı nın par laq sə hi fə si dir”.

Rəs sam lar İt ti fa qı nın ka ti bi, 
Xalq rəs sa mı Ağaəli İb ra hi mov, 
Xalq şairi, mil lət və ki li Sa bir Rüs-
təm xan lı, “Azər xal ça” ASC-nin 
is teh sa lat üz rə di rek to ru Əli sə fa 
Nu ri yev və di gər çı xış edən lər 
Arif Hü sey no vu yu bi le yi mü na-
si bə ti lə təb rik et di lər, sə nət ka rın 
ya ra dı cı lıq mə ziy yət lə rin dən söz 
aç dı lar. Vur ğu lan dı ki, həm res-
pub li ka mız da, həm də xa ric də 
çox say lı sər gi lə ri ke çi ri lən sə-
nət kar mə də ni ir si mi zin təb li ği nə 
ge niş yer ayı rıb. Xal qın tə fək kü-
rü, na ğıl dü şün cə si ni sə nət kar-
lıq la can lan dı ran rəs sam bü tün 
var lı ğı ilə bu sa hə nin özəl li yi ni, 

in cə li yi ni çat dır ma ğa ça lı şır. O, 
həm çi nin uşaq və gənc lər lə iş-
lə mək dən zövq alır. Sə nət ka rın 
“Azər bay can na ğı lı” sil si lə si nə 
da xil olan əsər lə ri gös tə rir ki, 
Arif Hü sey nov özün də ənə nə ilə 
müasir li yin bə dii vəh də ti ni ya şa-
dan fər di ifa də üs lu bu nu sər gi lə-
yə bi lib.

Yu bil yar çı xış edə rək sər gi nin 
iş ti rak çı la rı na və təş ki lat çı la ra 
min nət dar lı ğı nı bil dir di: “İs tə yi-
rəm ki, gənc nə sil xalq na ğıl la rı-
mı zı oxu sun, müasir müəl lifl  ər də 
uşaq lar üçün ye ni na ğıl lar yaz sın-
lar. Bu gün Zə fə ri mi zi, Şu şa mı zı 
təs vir edən ye ni na ğıl la rı mız ya-
ran ma lı dır. Na ğıl la rı mız da bö yük 
fəl sə fə var. Xalq şairi Bəx ti yar 
Va hab za də de yir di ki, in san lar 
gə rək na ğıl la rı uşaq lıq da və qo-
ca lıq da oxu sun lar. Ya ra dı cı adam 
üçün folk lor da çox şey var”.

Son ra iş ti rak çı lar sər gi ilə ta nış 
ol du lar. Sər gi də gör kəm li qra fi -
ka us ta sı nın ge niş və rən ga rəng 
ya ra dı cı lıq alə min dən bir sil si lə – 
xalq na ğıl la rı mı za, hər kə sin ta nı-
dı ğı və sev di yi na ğıl ob raz la rı na 
həsr et di yi 54 qra fi k löv hə si nü-

ma yiş olu nur. “Azər bay can na ğı lı” 
sər gi si nin eks po zi si ya sı na da xil 
olan, rəs sa mın ilk də fə rə qəm-
sal çap for ma tın da iş lə di yi rəsm 
əsər lə rin də na ğıl la rı mı za par laq 
və fər di ciz gi lər lə ye ni hə yat bəxş 
edi lib, on lar da kı sehr, müd rik lik, 
gö zəl lik, ül viy yət, xal qı mı zın mi-
fo lo ji dün ya gö rü şü xü su si pe şə-
kar lıq la təs vir olu nub. Bu əsər lər 
həm də Azər bay ca nın xov suz və 
xov lu xal ça la rı nın məş hur kom-
po zi si ya la rı ilə ha şi yə lə nib. 

Arif Hü sey no vun əsər lə rin də 
na ğıl la rın təs vi ri, ko lo ri ti de tal-
lar la zən gin dir. İn cə lik lə iş lən miş 
or na ment lər, mi niatür lər – nöq tə 
mir va ri lər lə və di gər qra fi k ele-
ment lər lə xır da la nır və bü töv lə-
şir. Əsər lə rə bax dıq ca Arif müəl-
li min na ğıl dün ya sı na və çək di yi 
rəsm lə rə mü na si bə ti ni bil di rən 
bir fi k ri do la nır xə ya lım da: “Öm-
rün də iki də fə bir na ğıl oxu yur-
san – bir çox ki çik olan da, bir 
də qo ca lan da. Tə bii ki, qav ra yış 
da fərq li dir. Uşaq lıq da “Kim yat-
mış, kim oyaq” söz lə ri ni qu ru bir 
sü jet ki mi qə bul edir sən, bö yük 

yaş lar da giz li alt mət ni ba şa dü-
şür sən: “Ya tan adam hə yat da ən 
va cib olan la rı əl dən ve rir”. 

Mil li Xal ça Mu ze yin də “Azər-
bay can na ğı lı” sər gi si fev ra lın 24-
dək da vam edə cək.

Lalə Azəri

“Düşün və yarat!” yaradıcılıq 
müsabiqəsinin yekun sərgisi açılacaq

Azər bay can Res pub li ka sı Mə də niy yət Na zir li yi, 
Elm və Təh sil Na zir li yi, “Azər bay can Te le vi zi ya və 
Ra dio Ve ri liş lə ri” QSC, Xə tai Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti, Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı, Azər bay can 
Döv lət Rəsm Qa le re ya sı və Xə tai Sə nət Mər kə zi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Hey dər Əli yev İli” çər çi və sin də elan 
olun muş “Dü şün və ya rat!” ad lı ya ra dı cı lıq mü sa bi-
qə si nə əsər qə bu lu ba şa ça tıb.

Mü sa bi qə nin ye kun sər gi si mar tın 1-də Xə tai Sə nət 
Mər kə zin də açı la caq.

Xə tai Sə nət Mər kə zin dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, 12 
yaş dan yu xa rı hər kə sin qa tıl maq im ka nı olan mü sa-
bi qə yə 1000 nə fə rə ya xın iş ti rak çı ümu mi lik də 1500-ə 
qə dər rəsm əsə ri nin, ha be lə gil, kar ton, ka ğız, me tal 
par ça sı, plast mas və s. ma te rial lar dan ha zır lan mış əş-
ya və tex no lo ji sis tem lə rin fo to la rı nı təq dim edib.

İl kin se çim lər də 300-ə ya xın nü mu nə sər gi lən mək 
üçün se çi lib. Se çim lər də müəl li fi n ya şı nə zə rə alın-
maq la or ta ya qoy du ğu ya ra dı cı lıq əsas gö tü rü lüb.

Se çil miş nü mu nə lə rə bu link də bax maq olar: https://
www.yum pu.com/xx/do cu ment/read/67530713/du-
sun-v-ya rat-mu sa biq sind-tq dim-olu nan-l-isl ri

Sər gi iş ti rak çı la rı 27 fev ral ta ri xi nə qə dər fo to la rı 
pay la şıl mış əl iş lə ri ni Xə tai Sə nət Mər kə zi nə təq dim 
et mə li dir lər.

Nü ma yiş olu nan əsər lər ge ri qay ta rı lır.

Arif babanın “Azərbaycan nağılı”...
Xalq rəssamı yubiley ilində ilk sərgisini təqdim etdi

“Atam, anam, qardaşım, mən və Stalin” tamaşasının 
premyerası olub

C.Cab bar lı adı na İrə van Döv lət 
Azər bay can Dram Teat rı nın “Atam, 
anam, qar da şım, mən və Sta lin” 
ta ma şa sı nın prem ye ra sı ke çi ri-
lib. Fev ra-
lın 15-də 
Azər bay can 
Teatr Xa dim-
lə ri İt ti fa qı nın 
səh nə sin də 
təq dim olu-
nan ta ma şa 
tən qid çi, 
ədə biy yat şü-
nas Azər Tu-
ra nın ey niad lı 
dra mı əsa-
sın da ər sə yə 
gə ti ri lib. 

Da hi şair-dra ma turq Hü seyn Ca-
vi din 140 il li yi nə həsr olu nan səh nə 
əsə ri nin qu ru luş çu re jis so ru Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Bəh ram Os ma nov, 
tər ti bat çı rəs sa mı Va hid Mür sə li yev, 
mu si qi tər ti bat çı sı Çin giz Xə li lov, re jis-
sor kö mək çi si İma mə li İma mə li yev dir. 

Rol la rı Əmək dar ar tist Es mi ral da Şah-
ba zo va, akt yor lar Sa mir Əli yev, Pər vin 
Da da şo va, Ni ya məd din Sə fə rə li yev 
ifa edib lər.

Ta ma şa da Ca vid lər ailə si nin – Hü-
seyn Ca vid, Miş ki naz Ca vid, Ər toğ rul 
Ca vid və Tu ran Ca vi din – Sta lin rep res-
si ya sı sə bə bin dən mə ruz qal dıq la rı mə-
şəq qət li ömür yol la rın dan bəhs olu nur.

Səh nə əsə ri ta ma şa çı lar tə rə fi n dən 
ma raq la qar şı la nıb.

Dublyaj sahəsindəki 
problemlər müzakirə edilib
AKİ-nin dublyaj seksiyası 

yaradılacaq
Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa-
qın da (AKİ) dubl yaj sa hə sin də ki prob-
lem lər lə bağ lı mü za ki rə ke çi ri lib.

AKİ-dən bil di ri lib ki, son dövr də mət-
buat da da işıq lan dı rı lan prob lem lə rin 
mü za ki rə si za ma nı bu sa hə də ki və ziy-
yət ge niş təh lil edi lib. Bil di ri lib ki, dubl-
yaj sa hə sin də pe şə kar lı ğın art ma sı və 
key fi y yət də yi şik li yi var, xü su si lə səs 
re jis sor la rı nın iş lə rin də irə li lə yiş lər əl də 
olu nub. An caq bu nun la ya na şı, gö rü lə-
cək iş lər də çox dur. O cüm lə dən tər cü-
mə müəl lifl  ə ri nin və dubl yaj akt yor la rı nın 
qo no rar la rı nın ar tı rıl ma sı ar zuedi lən dir. 

Təd bir iş ti rak çı la rı bil di rib lər ki, dubl yaj, 
tex ni ki və sə nət mə sə lə si ol maq la ya na-
şı, ey ni za man da Azər bay can di li nin in ki-
şa fı mə sə lə si dir. Bu ba xım dan da xü su si 
həs sas lıq və diq qət tə ləb edir.

Mü za ki rə də dubl yaj akt yor la rı nın, re-
jis sor la rı nın və pro dü ser lə ri nin so sial 
qay ğı la rı nın həl li nə də to xu nu lub.

AKİ-nin ka ti bi, re jis sor Əli İsa Cab-
ba rov qeyd edib ki, it ti fa qın il lik mü ka-
fat la rın da dubl yaj fəal la rı nın da mü ka-
fat lan dı rıl ma sı nə zər də tu tul ma lı dır. 
Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qın-
da dubl yaj sek si ya sı nın ya ra dıl ma sı da 
mü za ki rə edi lib.

“Əhməd haradadır?” filminin 
Ceyranı 80 yaşında

“Azərbaycanfilm” Gürcüstanın Xalq artistini
yubileyi münasibətilə təltif edib

Tbi  li  si  də Ş.Rus  ta  ve  li adı  na 
Mil  li Teatr  da Gür  cüs  ta -
nın Xalq ar  tis  ti, “Əh  məd 
ha  ra  da  dır?” fil  min  də 

Cey  ran ro  lu  nun ifa  çı  sı ki  mi 
Azər  bay  can ki  no  se  vər  lə  ri  nə 
də yax  şı ta  nış olan No  na 
Pa  çuaş  vi  li  nin 80 il  lik yu  bi  le  yi 
mü  na  si  bə  ti  lə təd  bir ke  çi  ri  lib.

Gür  cüs  ta  nın ta  nın  mış teatr və 
mə  də  niy  yət xa  dim  lə  ri  nin iş  ti  rak 
et  di  yi yu  bi  ley ax  şa  mı öl  kə  nin 
Mə  də  niy  yət, İd  man və Gənc  lər 
Na  zir  li  yi və Tbi  li  si Me  ri  ya  sı  nın 
dəs  tə  yi ilə ger  çək  lə  şib.

Təd  bir  də akt  ri  sa  nın hə  yat və ya  ra  dı  cı  lıq 
yo  lu  na nə  zər sa  lı  nıb. Yu  bil  ya ra həsr olu  nan 
“Mən və mə  nim 88 ək  sim” ad  lı sə  nəd  li fi l  min 
prem  ye  ra  sı da ger  çək  lə  şib. Gür  cüs  ta  nın Bi  rin -
ci ka  na  lı  nın is  teh  sal et  di  yi ek  ran işin  də “Əh -
məd ha  ra  da  dır?” (1963) fi l  min  dən fraq  ment  lər 
də yer alıb, N.Pa  çuaş  vi  li Azər  bay  can ki  no  sun -
da çə  kil  mə  si  nin ta  rix  çə  sin  dən da  nı  şıb.

C.Cab  bar  lı adı  na “Azər  bay  can  fi lm” ki  nos -
tu  di  ya  sı da akt  ri  sa  nı yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti -
lə fəx  ri fər  man  la təl  tif edib. Fəx  ri fər  man  da 
2023-cü ilin ki  nos  tu  di  ya  nın 100, “Əh  məd 
ha  ra  da  dır?” fi l  mi  nin  60 və N.Pa  çuaş  vi  li  nin 

80 il  lik yu  bi  le  yi ilə əla  mət  dar ol  du  ğu qeyd 
edi  lib. Bil  di  ri  lib ki, bu Azər  bay  can fi l  min  də 
akt  ri  sa  nın ya  rat  dı  ğı Cey  ran ob  ra  zı çox  say -
lı ta  ma  şa  çı  la  rın göz  lə  rin  də şən, gü  lə  rüz və 
meh  ri  ban qız ki  mi qa  la  caq. Akt  ri  sa  nın Azər -
bay  can ki  no  sun  da  kı fəaliy  yə  ti həm  çi  nin iki 
xal  qın mə  də  niy  yə  ti ara  sın  da kör  pü ki  mi də 
də  yər  lən  di  ri  lib.

Fəx  ri fər  man yu  bil  ya  ra Azər  bay  ca  nın Gür -
cüs  tan  da  kı Sə  fi r  li  yi va  si  tə  si  lə təq  dim edi  lib. 

N.Pa  çuaş  vi  li “Azər  bay  can  fi lm” ki  nos  tu  di  ya -
sı  nın rəh  bər  li  yi  nə və kol  lek  ti  vi  nə ona gös  tər  di -
yi diq  qə  tə gö  rə məm  nun  lu  ğu  nu bil  di  rib.
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O, Azər bay can teat rı nın ya-
şa yan əf sa nə si, mə nə elə gə lir 
ki, müasir teat rı mı zın ən bö-
yük qa dın re jis so ru dur. Səh nə-
yə gə tir di yi ye ni lik lər, qu ru luş 
ver di yi ta ma şa lar və söz süz ki, 
mə də niy yə ti mi zə bəxş et di yi 
uni kal lıq la ra gö rə və ümu miy-
yət lə, şəx siy yət ola raq, bəl kə 
də elə bu dün ya da cən nə ti ni 
qa za nıb...

Həm söh bə tim Xalq ar tis-
ti, “Şöh rət” və “Şə rəf” or den-
li re jis sor, Azər bay can Döv lət 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni-
ver si te ti nin pro fes so ru Cən nət 
Sə li mo va dır.

– Cən nət xa nım, ne cə siz?
– Ba bat de mək olar. 83 yaş 

si zə asan gəl mə sin. 

– Bu yaş da hə yat ne cə gö rü-
nür?
– Mən ya şa maq is tə yi rəm, 

hə yat dan doy mu ram. Çün ki 
teatr dan baş qa hə ya tım da heç 
nə yox dur. Odur ki, iş lə yə bi li-
rəm sə, ta ma şa qu rub, akt yor-
la rım, tə ləb lə rim lə ça lı şı ram-
sa, de mə li, ya şa yı ram. Am ma 
teatr sız hə yat mə nə heç nə ifa-
də et mir. 

– Be lə ba şa dü şü rəm ki, si zin 
teatr dan kə nar da kı hə ya tı nız 
da elə teatr la dır. Bu ya şam 
ma raq lı dır, yox sa ar tıq mo no-
ton pro ses?
– Bu mə nim se vim li işim dir. 

Be lə bir fi  kir var: əgər zövq al-
maq və dinc ya şa maq is tə yir-
sən sə, sev di yin işi seç. Mən bü-
tün hə ya tı mı, onun hər gü nü nü 
sev di yim işə həsr et mi şəm. Mə-
nim çün bu, səadət dir. Səh nə ni, 
ku li sin qo xu su nu, teat rın hər 
hüc rə si ni se vi rəm. Akt yor la rı, 
ən əsa sı da, teatr va si tə si lə uni-
kal in san lar la ün siy yə ti. Və bu 
mən də yal nız teatr la olan da alı-
nır. De yir si niz mo no ton, am ma 
mən hər an Şeks pir lə, Çe xov la,  
Ca vid lə, Axund za də ilə… ün siy-
yət də yəm. On lar ilə hə yat çox 
ma raq lı dır. 

– Səh nə dən, ədə biy yat dan 
öy rən dik lə ri niz hə yat da işi ni-
zə ya ra dı mı və ma raq lı dır, ca-
van lıq doğ ru la rı yaş lan dıq dan 
son ra üz dön dər mir ki?
– Hə lə də da hi lər dən öy rən-

mə yə, on la rın dün ya sı na da xil 
ol ma ğa ça lı şı ram. Mə sə lən, Hü-
seyn Ca vid dən dün ya ya, in san-
lı ğa bö yük sev gi ni öy rən dim. Bu 
qə dər əsər oxu mu şam, am ma 
heç bi rin də onun qə dər bə şə ri 
sev gi nin gü cü nə ina na na rast 
gəl mə mi şəm. Onun sa yə sin də 
həm də bü tün dün ya nı, in san la-
rı, in san lı ğı, hət ta ən pis he sab 
olu nan la rı da sev dim. Axı, onun 
mə həb bə ti bü tün dün ya boy da-
dır. Mən cə, Ca vid daim müasir-
dir. Çün ki o, dün ya in sa nı idi.

– Söh bət bu məc ra ya kök lən-
miş kən, gə lin, 80 il ön cə yə 
qa yı daq. Əgər köv rəl mə dən 
qa yı da bil sə niz...
– Söz ve rə bil mə rəm, am ma 

ge dək (gü lür).

– O il lə rə qa yıt saq, ilk ola raq 
ya dı nı za kim və nə lər gə lər?
– Uşaq lı ğım mə nim hə ya tı-

mın ən gö zəl ça ğı dır. Hər çənd 
in di ba şa dü şü rəm ki, uşaq lı ğım 
ağır mü ha ri bə döv rü nə dü şüb. 
Ba kı nın o döv rü nü – hə yə can 
siq nal la rı nı, səs güc lən di ri ci lər-

dən de yi lən “işıq la rı sön dü rün” 
ça ğı rış la rı nı xa tır la yı ram. Ac lıq, 
sə fa lət, kə dər do lu il lər idi. Ya-
dım da dır, bi zə bir qo ca qa rı gə-
lir di. Tam yad bi ri idi. Anam onu 
ye di rər, çi miz di rib, pal-pal ta rın 
də yi şər di. Son ra o tən ha qa dı nı 
gör mə dim. Anam dan so ru şan-
da da sa kit cə “Yə qin ki, ölüb”, 
– de di. Mən uşaq ağ lım la ona 
“Ni yə ölüb” sualı nı ver dim. O 
isə mə ni nəin ki on da, bü tün hə-
ya tım bo yu sar sı da caq və ağ-
rı da caq ca va bı ver di: acın dan 
ölüb. Dəh şət li dövr idi. Am ma 
4-5 yaş lı uşaq ki mi mən xoş bəxt 
idim və he sab edir dim ki, hə yat 
elə be lə ol ma lı dır. Ya şa yır dım, 
əy lə nir dim, va li deyn lə ri mi, dün-
ya nı se vir dim. Evi mi zə bağ lı 
uşaq idim və öz hüc rəm də xoş-
bəxt bö yü yür düm. Son ra bir dən 
hər şey də yiş di. Evi mi zə kə dər 
köç dü və mən on dan qaç maq, 
tən ha lı ğım dan im ti na üçün teat-
rı seç dim. 5 ya şım var dı və qə-
fi l dən 15 yaş lı qar da şı mı itir dik. 
Anam gə zən ölü yə çev ril di. 
Düz dü, heç də hər şe yi an la-
mır dım. Am ma bi lir dim ki, anam 
üçün hə yat bit di. Atam ye nə ki-
şi idi, özü nü ələ alıb, hə yat dan 
tut ma ğa ça lı şır dı. Axı, həm də 
mən var dım. Am ma anam da 
təəs süf ki, bu alın mır dı. Hər-
çənd mə nə çox yax şı ba xır dı. 
Am ma... qar da şım dan son ra 
ana mın nə sa çı nı bo ya dı ğı nı, 
nə üz-gö zü nü bə zə di yi ni, nə də 
ye ni pal tar lar alıb, to ya-bay ra-
ma get di yi ni gör düm. Onun hə-
yat se vin ci bit miş di. Mə nə acı-
dı ğı nı da hiss edir dim. Onu da 
bi lir dim ki, qar da şı mın köl gə si 
daim mə nim təs vi ri min önün də-
dir. Axı, mən uşaq idim və heç 
bir gü na hım yo xuy du. Sa də cə, 
oy na maq, əy lən mək, sev gi ilə 
bö yü mək is tə yir dim. Ona gö-
rə də atam mə ni tez-tez teat ra, 
ki no ya apa rır dı. O, an la yır dı ki, 
mən kə dər lə bö yü yə bil mə rəm. 
Hər ba zar in di ki Fəv va rə lər ba-
ğı nın ya nın da kı evi miz dən Ya-
sa mal qə bi ris tan lı ğı na pi ya da 
ge dir dik. O, qar da şı mın mə za rı 
önün də saat lar la otu rur və su-
sur, mən isə sus qun atam la giz-
lən qaç oy na yır dım. Atam mə ni 
gec tap sın de yə hər də fə də ən 
uzaq mə zar la rı se çir dim. Bir də-
fə atam bu nun gü nah ol du ğu nu 
de di və bu oyu nu mu da əlim dən 
“al dı”. İn di an la yı ram ki, mə ni 
ora da itir mək dən qorx du ğun-
dan be lə de yib. 

Cən nət xa nı mı uşaq lıq döv-
rü nün kə dər li xa ti rə lə rin dən çı-
xar maq çə tin ol du. Aram sız göz 
yaş la rın dan, il lər əv və lin nis gi-
li nə qa yı dıb qa pan ma sın dan 
qorx dum və cəld söh bə ti sev di-
yi teat ra gə tir dim.

– Qə ri bə səs lə nə cək, am ma 
o kə dər ol ma say dı, bəl kə siz 
teat ra gəl mə yə cək və biz də 
si zin ki mi uni kal re jis so ru ta-
nı ma ya caq dıq...

– Baş qa la rı nı de yə bil mə-
rəm, am ma mə nim o kə dər dən 
və ümu mən dün ya nın yü kün-
dən qur tul maq ye rim teatr ol-
du. Real lıq dan qaç maq üçün 
teat ra sı ğın dım və o, hə ya tı mı 
ta ma mi lə də yiş di. Mən nə et-
dim? Klas sik lə ri gö tü rüb bi zim 
za ma na, real lı ğa, ca ri prob-
lem lə rə in teq ra si ya et dir dim. 
Be lə cə, real lıq dan da qop maq-
dım. Söz süz ki, bu iş də Mir zə 
Fə tə li nin ro lu bö yük dür. Onun 
və tə ni nin sa ba hı üçün ürə yi nə 
qə dər ağ rı yıb ki, o, be lə əsər lər 
ya zıb və çıl paq lı ğı ilə bi zi bi zə 
gös tə rib. Mən cə, Axund za də 
Mol yer dən da ha bö yük, da ha 
əzə mət li dir.

– Özü nü zü xoş bəxt hiss et-
mək üçün gəl di yi niz teatr si zi 
xoş bəxt et di? 
– Xoş bəxt lik an la yı şı nı teatr-

da xü su si lə qə bul et mi rəm. Bu-
ra da kı xoş bəxt lik  qum üzə rin-
də ya zı ki mi dir. Gö zəl bir rəsm 
çə kir siz, dal ğa gə lir, təs vi ri ni zi 
yu yub apa rır və ge ri də ye nə 
qum qa lır. Bu mə na da sa də cə, 
xoş bəxt lik də qi qə lə ri olur. Mə-
nim üçün bu, ta ma şa çı nın ta-
ma şa dan məm nun lu ğun da bi-
tir. Əgər o, mə nim ha zır la dı ğım 
nü mu nə dən nə isə hiss edib, 
öz qəl bi nə, hə ya tı na kö çü rür sə, 
de mə li, mə ni xoş bəxt edir. Am-
ma daimi xoş bəxt lik yox dur və 
bu pri mi tiv xül ya dır.  

– Hə  mi  şə hə  ya  ta be  lə real 
bax  mı  sız, yox  sa teatr  da, 
onun ku  li  sin  də, qay  nar int  ri -
qa  la  rın için  də be  lə möh  kəm -
lən  mi  siz?
– De mə li, o int ri qa lar si zin də 

qu laq la rı nı za qə dər gə lib çı xır? 
Elə dir sə, çox pis. Am ma həm 
də ma raq lı (gü lür). Sualı nı za 
gə lin cə, bu hal mən də il dən-ilə 
də yiş di. Gənc li yim də da ha sə-
bir siz və qə ti idim. Daim əmin, 
dö nül məz yol la ra ge dir və asan 
nə ti cə yə gə lir dim. Özü də fi k-
rim dən de mək olar ki, dön mür-
düm. Am ma za man öt dük cə 
in san la rı an la ma ğa baş la dım. 
Söz süz ki, çox şey də on la ra 
bə raət ver mə yi, haqq qa zan-
dır ma ğı da ba car dım. Çün ki 
bə zi mə qam lar da bu, sa də cə, 
ya şa ya bil mək im ka nı dır. İn di 
da ha yax şı an la yı ram və mü-
ha ki mə ni bir mə na lı rədd edi-
rəm. Bu nu da teatr dan öy rən-
dim.

– Sə nət də ya şa maq və qal-
maq üçün ge dən mü ba ri zə lər 
bə zən hə yat da kın dan da ha 
ağır olur... 
– Düz dü. Am ma bu nə ti cə yə 

gəl mək üçün teat ra olan sev gin 
qəl bi nə sı ğış ma ma lı dır. Çün-
ki ən əsa sı xid mət və sev gi dir. 
Gə lin, 84-ün kan da rın da si zə 
bir eti raf da edim, baş qa la rı ra-
hat laş sın. Ya şın dan və sta tu-
sun dan ası lı  ol ma ya raq, bü tün 
akt yor lar mə nim üçün uşaq dır. 

Çün ki kör pə ne cə ana sın dan 
ası lı dır sa, akt yor da re jis so run-
dan ası lı dır. Mən ona rol ve ri-
rəm, xoş bəxt olur, mə ni se vir. Bir 
möv süm səh nəm də gör mü rəm, 
rol ver ni rəm, nif rə ti mi nə qat la-
nır və o, söz süz ki, haq lı dır. Axı, 
rol onun qi da sı dır. Əgər mən bir 
ana, hi ma yə çi ola raq ona qi da 
ver mi rəm sə, gü na hı mən də dir. 
Ona gö rə də za man la akt yor la rı 
həm da ha çox sev mə yi, həm də 
ba ğış la ma ğı öy rən dim. 

“Teatr is tə ni lən in sanı 
xoşbəxt edə bi lirsə, 
bunun üçün əza ba 

də yər”

– Fərq li teatr lar da çox lu akt-
yor lar la iş lə mi siz. Si zin üçün 
akt yo run məm nun lu ğu va cib-
dir, yox sa ta ma şa çı nın?
– Əl bət tə, ta ma şa çı nın. Ümu-

mən mən he sab edi rəm ki, ta-
ma şa çı nı sev mə sən iş lə mək ol-
maz. Xey li əv vəl idi. Rus Dram 
Teat rın da ça lı şır dım. Bir ko mik 
ta ma şa ha zır la dım və onun-
la az qa la bü tün öl kə ni gəz dik. 
Əsa sən də uc qar ra yon la ra, 
kənd lə rə ge dir dik. Ya dım da de-
yil han sı kənd idi, am ma uc qar 
idi. Sə hər dən yo la çı xıb ax şam 
5-də çat dıq. Səh nə ni, da ha 
doğ ru su, 2-3 stul və onun yan-
yö rə si ni apar dı ğı mız rek vi zit-
lər lə bə zə yib göz lə yi rik. Am ma 
bir nə fər də ta ma şa çı yox dur. 
Çox mə yus ol duq. Bu nu hiss 
edən in zi bat çı mız bi zə ürək-di-
rək ver mə yə baş la dı: na ra hat 
ol ma yın, gə lə cək lər. Sa də cə, 
göz lə yin, qoy na xır gəl sin, son-
ra baş la ya rıq. Üzə rin dən ya rım 
saat keç miş di, inək lə rin sə si 
ət ra fa ya yıl dı. Bu səs bi zi ne-
cə se vin dir di. Bir-bi ri mi zə ba xıb 
start işa rə si ni ver dik. Kol xo zun 
səd ri cəld or ta ya atı lıb “Nə yə 
se vi nir siz, hə lə inək lə rin sa ğıl-
ma ğı var. Sa ğı cı lar sa ğıb, iş-
lə rin qur tar sın lar, gə lə cək lər”, 
– de di. Ba ho, işə düş mə dik?!. 
Biz bir saat da sa ğı mı göz lə dik. 
Sa ğım da bit di və ta ma şa çı la-
rı mız gəl di. Düz dü, on lar rus 
di lin də oy na nı lan ta ma şa nın 
söz lə ri ni o qə dər də yax şı an la-
mır dı lar. Am ma ne cə hey ran lıq 
və se vinc lə bi zə ba xır dı lar. Lap 
qa baq da, özü də yer də ba la ca 
uşaq lar otur muş du. Ar xa da da 
qa dın lar. 5-6 nə fər ki şi var dı, 
qa la nı ha mı sı ağ yay lıq lı qa-
dın lar idi. Dəh şət li dir, (Cən nət 
xa nım mə ni qəh qə hə yə bo ğan 
inək əh va la tın dan son ra ye nə 
göz yaş la rı na bo ğul du – H. N) 
o qa dın lar, on la rın qa bar lı və 
bö yük əl lə ri, əzab lı, yor ğun üz-
lə ri nə ho pan ani se vinc mə ni 
məhv et di. Hiss lə ri mi ifa də et-
mək də in di də çə tin lik çə ki rəm. 
Am ma məhz o za man an la dım 
ki, teatr is tə ni lən dü şün cə də və 
zövq də in sa nı xoş bəxt edə bi-
lir sə, bu nun üçün əza ba da də-
yər və məhz o sa ğı cı xa nım lar 
sa yə sin də mən özü mü xoş bəxt 
hiss et dim. Bu mə na da re jis so-
run əsas məq sə di, ama lı ta ma-
şa çı ya sev gi dir. Odur ki, za la 
ba xıb qiy mət ve rən, tə yin lər 
edən re jis so ra da, akt yo ra da 
nif rət edi rəm. Çün ki ta ma şa çı 
daim haq lı dır, ən yük sək pil lə-
də dir və biz ona borc lu yuq. Bu 
mə na da mən ən çox ta ma şa-
çı nı se vi rəm. Xü su sən bi zim 
ta ma şa çı nı. Axı, on lar son suz 
mü ha ri bə lər dən, ke çid döv rün-
dən, it ki lər dən, mad di və mə nə-
vi böh ran lar dan əzab çə kib lər 
və bu, da vam edir.

– De mə li, on la rı teatr la ovun-
dur maq la zım dır. Am ma, 
mən cə, ba xır han sı ta ma şa-
çı nı...
– Mə nim üçün ta ma şa çı nın 

heç bir fər qi yox dur. Bir mə na-
lı ola raq cə miy yət ne cə dir sə, 
onun teat rı da elə dir. Am ma ta-
ma şa çı ilə ümu mi dil ta pa raq, 
onu tər bi yə lən dir mək də teat rın 
mis si ya sı dır. Am ma bu nu “mən 
sə ni öy rə di rəm” ilə elə mək ol-
maz. Mə nə gö rə ta ma şa çı da 
daim yax şı, sağ lam qi da lan ma lı 
olan uşaq dır. Han sı za man ol sa 
da mən onun la ümu mi di li tap-
ma lı yam və ona mər hə lə li ola-
raq ədə biy ya tı, hə ya tı, sə nə ti 
gös tər mə li yəm. 

– Cən nət xa nım, de di niz ta-
ma şa çı la rım da mə nim uşaq-
la rım dır. Ümu miy yət lə, teatr 
tər bi yə ye ri dir?
– İnan mı ram. Teatr sa də cə, 

gös tə rir. Ha di sə lə rə real ba-
xan adam ki mi de yim ki, teatr 
nə lə ri sə də yi şə bil məz, am ma 
gös tər mək, ta ma şa çı ya izah et-
mək im ka nı var. Mə sə lən, akt-
yor səh nə də Ham le ti oy na yır, 
ta ma şa çı da hey ran lıq la ba xır. 
Xa rak te rin dən, mü na si bə tin-
dən, ya şın dan ası lı ol ma ya raq, 
ha mı özü nü Ham let ki mi hiss 
edir və heç kim özü nü əc laf 
Klav di nin ye ri nə qoy mur. Be lə-
cə, teatr ta ma şa çı nın yad da şın-
da han sı sa yax şı cə hə tə işa rə 
ilə müt ləq qa lır. 

– Ya ra dı cı lı ğı nı zın 60 ili-
ni ar xa da qoy mu suz. Yə qin 
möv sü mi və daimi ta ma şa la-
rı yax şı se çə bi lir siz. Uğu ru-
na ne cə, əv vəl dən ina nır sız, 
yox sa?
– Bu il lər ər zin də bir də fə də 

ol sun ca ri ha di sə, ötə ri fakt ilə 
bağ lı ta ma şa ha zır la ma mı şam. 
Yə ni ta rix üçün ta ma şa qoy-
ma mı şam və bu mə nə ma raq lı 
de yil. Bi zim işi miz də hər şe yi 
ta ma şa çı tə yin edir. Aman sız-
dır mı, bə li. Çün ki ki no, mu si qi 
əsə ri öz real də yə ri ni il lər son-
ra da ala bi lir. Am ma ta ma şa 
bu gün, bu audi to ri ya üçün ya 
var, ya da yox dur. Odur ki, teat-
rı və onun ta le yi ni ta ma şa çı tə-
yin edir.

– Teat rın sü tu nu hə mi şə klas-
sik dra ma tur gi ya dır? 
– Fər qi yox dur, müasir əsər-

lər var ki, klas si ka he sab et mək 
olar. Elə klas sik nü mu nə lər də 
var ki, heç cür ta ma şa çı ilə ün-
siy yət for ma sı yox dur və re jis-
so ra bu xü sus da “ma te rial” ver-
mir.  

– Jan rı re jis sor müəy yən edir-
sə, bu, asan ba şa gə lir? Əs-
lin də, bu da siz də pis alın mır 
de yə sualı işin sir ri ni so ruş-
maq ki mi də ba şa dü şə bi lər-
siz.
– Lap xo şu ma gəl di bu mə sə-

lə (gü lür). Dra ma tur ji ma te rial 
yön ve rir, am ma bü tün hal lar da 
jan rı özüm müəy yən edi rəm. 
Adə tən mə nim seç dik lə rim ilə 
müəl lifl  ə rin janr tə yin lə ri üst-
üs tə dü şür. Am ma yax şı ma-
te rial dan is tə ni lən işıq lı nə ti cə 
çı xar maq olar. Onu da de yim 
ki, bü tün za man lar da ta ma şa-
çı nı gül dür mək da ha çə tin dir 
və bu nu hər re jis sor ba car mır. 
Söh bət hə qi qi ko me di ya dan, 
gü lüş dən ge dir. Am ma ta ma-
şa çı nı ağ lat maq su iç mək ki-
mi dir və bu zəif nöq tə dən bə zi 
pis re jis sor lar asan lıq la is ti fa də 
edir lər.  

“Sə nə tə 3-4 tən qid çi nin 
zöv qü nü ox şa maq üçün 

gəl mə mi şəm”
– Re jis sor lar hə mi şə teat rın 
re per tuar si ya sə tin dən ası lı 
qa lır? 
– Əl bət tə. Çün ki teatr da bir 

ne çə re jis sor ça lı şır və hər 
möv süm üçün tə yin olu nan re-
per tuar pla nın da kı rən ga rəng lik 
üçün müt ləq düz gün böl gü ol-
ma lı dır. Yə ni sən fa ciə qoy maq 
is tə yər sən, am ma ko me di ya 
tap şı rı ğı alar san və ic ra et mə li-
sən. Bu, nor mal dır. Di gəl mən 
fes ti val və re per tuar ta ma şa la-
rı böl gü sü nə nif rət edi rəm. Bu, 
əv vəl dən o ta ma şa la rın ta le yi ni 
həll edir. Sən bö yük he yə tin-
lə ay lar la bir ta ma şa üzə rin də 
iş lə yib ya min lər lə ta ma şa çı nı 
se vin di rə bi lər sən, ya da ey ni 
ener ji it ki si ilə 2-3 nə fər teatr 
mü tə xəs si si ni – tən qid çi ni, 
teatr şü na sı. Mə nə söz süz ki, 
küt lə vi ta ma şa çı la zım dır və re-
jis sor ki mi və zi fəm 1-2 də fə yox, 
10-20 il oy na na bi lə cək ta ma şa-
lar qur maq dır.

– Bə zən ba xım lı ta ma şa lar da 
re per tuar dan çı xa rı lır.
– Bə li, real lıq la da ba rış mı-

şam, çün ki çox gör mü şəm. Ta-
ma şa da öv lad ki mi dir və diq-
qət, sa hib lən mək is tə yir. Mən 
bü tün ta ma şa la rı ma gə li rəm, 
ba xı ram, iz lə yi rəm və “da ğıl-
ma ğa” qoy mu ram. Ta ma şa nı ilk 
da ğı dan da elə akt yor lar olur. 
Baş lı-ba şı na qa lan da yer siz 
imp ro vi zə lər edir lər, səh lən kar 
ya na şır lar və ta ma şa çı nı nə zə-
rə al ma dan asan yo la qa çır lar.  

– Be lə çı xır ki, imp ro vi zə ni 
qə bul et mir siz? 
– Edi rəm, ni yə ki? Hət ta, mən-

cə, imp ro vi zə ba car ma yan akt-
yo ru teat ra işə gö tür mək ol maz. 
Am ma söh bət is te dad və ba ca-
rıq la, dü şü nül müş imp ro vi zə dən 
ge dir, da ha ta ma şa nı xaosa sü-
rük lə yən lağ la ğı dan yox. 

– İn di nə üzə rin də ça lı şır sı z? 
– Ha zır da pan de mi ya ya gö rə 

oy na nıl ma yan ta ma şa la rı mın 
bər pa sı ilə məş ğu lam. “Də li yı-
ğın ca ğı” və “Ro meo və Cül yet-
ta”nı bər pa et dim. “III Ri çard” 
üzə rin də iş ge dir. 

– “Ro meo və Cül yet ta” de di-
niz, ya dı ma bu ta ma şa nız la 
bağ lı ya zı lar düş dü. Tən qi də 
dö züm lü adam dan çox on la rı 
ve ci nə al ma yan re jis sor tə si ri 
ba ğış la yır sı nız. Ya nı lı ram? 
– Yox (gü lür). Bu mə sə lə də 

daim ma fi  ya nın qa nun la rı gə lir 
ağ lı ma. On lar de yir ki, dost la rı-
nı ya xın da sax la, düş mən lə ri ni 
isə lap gö zü nün önün də. 

– Mən teatr şü nas lar dan da nı-
şı ram, siz isə ma fi  ya dan. Tə-
zad lı mü qa yi sə dir. 
– Mən bö yük məm nu niy yət lə 

tən qid çi lə ri eşi di rəm və dü şü-
nü rəm ki, ha ra da sa haq lı dır lar. 
Daim akt yor la ra da de yi rəm ki, 
siz da ha çox si zi tən qid edən lə-
ri din lə yin, nəin ki tə rifl  ə yən lə ri. 
Am ma söh bət sağ lam tən qid-
dən ge dir sə. Özüm də bu prin si-
pə əməl edi rəm. Am ma həm də 
bi li rəm ki, mən sə nə tə 3-4 nə fər 
tən qid çi nin zöv qü nü ox şa maq 
üçün gəl mə mi şəm. Çün ki bə zi 
tən qid çi lər ta ma şa ya sa də cə 
öz zövq və dü şün cə lə ri nin dik-
tə si ilə ba xır lar. Mə nim isə əsas 
ob yek tim ta ma şa çı dır və onun 
mü na si bə ti mə nə da ha ma raq lı-
dır. Ma fi  ya mə sə lə si nə gə lin cə, 
ək sər re jis sor la rın öz dost tən-
qid çi çev rə si var və mən bu na 
heç vaxt ma raq gös tər mə mi-
şəm.

Söhbətləşdi:
Həmidə Nizamiqızı

Onun  cənnəti  teatrdır...
Cənnət Səlimova: “Səhnəni, kulisin qoxusunu, teatrın hər hücrəsini sevirəm...”Azər bay can pe şə kar 

mil li teat rı nın 150 il-
li yi mü na si bə ti lə bu 
rub ri ka da öm rü nü 

səh nə yə həsr et miş qo-
ca man sə nət xa dim lə ri-
miz lə söh bət edə cə yik...

Bir ömür sənət

Ta nın mış şair, ya zı çı, pub li sist, tər cü mə çi Da vud Nə si bin (Da-
vud Mə cid oğ lu Nə si bov; 1942-2003) 80 il lik yu bi le yi mü na-
si bə ti lə fev ra lın 16-da Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də xa ti rə 
ge cə si ke çi ril di.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi, 
“Qa zax” Xey riy yə İc ti mai Bir li yi 
və şairin ailə si nin bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə ha zır la nan təd bir də 
mil lət və kil lə ri, ədə biy yat, mə-
də niy yət, elm xa dim lə ri və di gər 
qo naq lar iş ti rak edir di lər.

Əv vəl cə qar daş Tür ki yə də 
baş ve rən zəl zə lə də hə ya tı nı 
itir miş in san la rın xa ti rə si bir də-
qi qə lik sü kut la yad edil di. 

Son ra AYB Ağ saq qal lar Şu ra-
sı nın səd ri, Xalq şairi Nə ri man 
Hə sən za də çı xış edə rək Da vud 
Nə sib lə 14 il bir yer də ça lış dı-
ğı nı diq qə tə çat dır dı, xa ti rə lə ri ni 

bö lüş dü. De di ki, Da vud Nə si bin 
ya ra dı cı lı ğı nı oxu duq ca onun 
həm də sö zün, ru hun, tor pa ğın 
ke şik çi si ol du ğu nu gö rü rük.  

Xa ti rə ge cə sin də akt yor la rın 
ifa sın da Da vud Nə si bin “Ca-
van şir” ta ri xi ro ma nı əsa sın da 
səh nə cik nü ma yiş olun du. Mü-
ğən ni Arif Meh man dost və aşıq 
Şa hin Sü ley ma nov şairin şeir lə-
ri ni ifa et di lər.

Şairin ailə si adın dan çı xış 
edən oğ lu Xəy yam Nə si bov 
təd bi rin təş ki lat çı la rı na və iş ti-
rak çı la ra tə şək kü rü nü bil dir di. 
Qo naq la ra D.Nə si bin “Ca van-

şir” ro ma nı və iki cild lik “Ata lay-
la sı” ki ta bı hə diy yə edil di.

Da vud Nə sib 1942-ci il av-
qus tun 25-də Qa zax ra yo nun da 
ana dan olub. Azər bay can Döv-
lət Uni ver si te ti nin (in di ki BDU) 
Ki tab xa na çı lıq fa kül tə sin də təh-
sil alıb. Həm çi nin Mosk va da 
SS Rİ Ya zı çı lar İt ti fa qı nəz din də 
ikiil lik ali ədə biy yat kur su nu bi-
ti rib. 

Ədə bi fəaliy yə tə 1956-cı il-
də “Qa li biy yət bay ra ğı” (Qa zax 
ra yo nu) qə ze tin də dərc edi lən 
“Mə nim doğ ma ça yım – mə nim 
Kür ça yım” ad lı şeiri ilə baş la-

yıb. Son ra müx tə lif mət buat or-
qan la rın da əsər lə ri dərc olu nub. 
O, SS Rİ xalq la rı nın bir sı ra şair-
lə ri nin, ha be lə ma car şairi Mik-
loş Rad no ti nin şeir lə ri ni Azər-
bay can di li nə tər cü mə edib. 
Onun Mosk va da “So vet ya zı çı-
la rı” nəş riy ya tı tə rə fi n dən “Ana-
ma mək tub lar” (1974), “Ocaq 
daş la rı” (1981) şeir lər ki tab la rı 
çap olu nub. 

1966-1969-cu il lər də Azər-
bay can SSR Döv lət Te le vi zi ya 
və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə si-
nin İn cə sə nət re dak si ya sın da 
re dak tor iş lə yib. “Ədə biy yat və 
in cə sə nət” qə ze ti re dak si ya sın-
da müx tə lif və zi fə lər də ça lı şıb. 
2003-cü il mar tın 26-da və fat 
edib. 

Lalə Azəri

Səhəri kirpiyində açan şair...
Davud Nəsibin xatirəsi yad olundu 
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21 fev ral 1906 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor Hə bib 
Ələk bər oğ lu İs ma yı lov (1906 – 31.12.1966) Nax çı van da do ğu lub. 
Azər bay can ki no sun da xü su si ye ri olan “Ögey ana” (1958), “Bö yük 
da yaq” (1962) fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib. 

21 fev ral 1921 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Bö yü-
ka ğa Mə şə di oğ lu Mir zə za də (1921 – 3.11.2007) Ba kı nın Fat ma yı 
kən din də do ğu lub. Ya ra dı cı lı ğa te ma tik tab lo lar la baş la yan rəs sam 
port ret jan rın da da uğur lu nü mu nə lər ya ra dıb, teatr ta ma şa la rı na 
bə dii tər ti bat ve rib.

21 fev ral 1921 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Oq tay 
Sa dıq za də (1921 – 20.12.2014) Xı zı da, ta nın mış ya zı çı Se yid Hü-
seyn və şairə Üm gül sü mün ailə sin də ana dan olub. “Ni za mi Gən cə-
vi və dün ya mə də niy yə ti” sil si lə si, “1937-ci il rep res si ya sı nın qur-
ban la rı”, “Hü seyn Ca vi din alə mi” trip ti xi və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. 

21 fev ral 1997 – Gör kəm li ta rix çi və şərq şü nas, aka de mik, So vet 
İt ti fa qı Qəh rə ma nı Zi ya Bün ya dov (21.12.1923 – 1997) dün ya sı nı 
də yi şib.

21 fev ral 1999 – Pre zi dent Hey dər Əli yev “Ki ta bi-Də də Qor qud” 
das ta nı nın 1300 il lik yu bi le yi üz rə Döv lət Ko mis si ya sı nın təd bir lər 
pla nı haq qın da sə rən cam im za la yıb.

21 fev ral 2012 – Ba kı şə hə rin də xalq qəh rə ma nı Ko roğ lu nun 
abi də si nin (hey kəl tə raş – Xalq rəs sa mı To kay Məm mə dov) açı lı şı 
ke çi ri lib. Abi də Pre zi dent İl ham Əli ye vin 3 de kabr 2009-cu il və 24 
de kabr 2010-cu il ta rix li sə rən cam la rı na əsa sən ya ra dı lıb. 

22 fev ral 1869 – Gör kəm li ya zı çı, dra ma turq, na şir Cə lil Məm-
məd qu lu oğ lu Məm məd qu lu za də (1869 – 4.1.1932) Nax çı van da 
do ğu lub. Realist he ka yə lə ri (“Poçt qu tu su”, “Qur ba nə li bəy”), po-
vest (“Da na baş kən di nin əh va lat la rı”) və dram əsər lə ri (“Ölü lər”, 
“Də li yı ğın ca ğı”, “Ana mın ki ta bı”) ilə mil li ədə biy ya ta mi sil siz töh fə-
lər ve rib. “Mol la Nəs rəd din” jur na lı (1906) ilə Azər bay can da sa ti rik 
jur na lis ti ka nın əsa sı nı qo yub.

22 fev ral 1898 – Əmək dar elm xa di mi, ədə biy yat şü nas alim, aka de-
mik Fey zul la Sə məd oğ lu Qa sım za də (1898 - 29.3.1976) ana dan olub.

22 fev ral 1914 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Cə lal Mə hər rəm oğ lu 
Qar yağ dı (1914-2001) Şu şa şə hə rin də ana dan olub. Azər bay ca-
nın bir sı ra mə də niy yət və ic ti mai xa dim lə ri nin hey kəl və büst lə ri nin 
(N.Nə ri ma nov, M.Ə.Sa bir və s.) müəl li fi  dir.

22 fev ral 1917 – Ya zı çı-dra ma turq, pub li sist Yu sif Əh mə dul la oğ-
lu Əzim za də (1917-1984) ana dan olub. “Çi çək lər səl tə nə ti”, “Ana-
can”, “Nəs rəd din” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir, rus ədə biy ya tın dan tər-
cü mə lər edib. 

22 fev ral 1924 – Xalq ar tis ti, gör kəm li bəs tə kar Sü ley man Əy yub oğ lu 
Ələs gə rov (1924 – 21.1.2000) Şu şa da do ğu lub. “Ul duz”, “Özü müz bi lə-
rik”, “Mil yon çu nun di lən çi oğ lu”, “Hə mi şə xa nım” ope ret ta la rı nın, “Ba ha-
dır və So na”, “Sol ğun çi çək lər” ope ra la rı nın, mah nı la rın müəl li fi  dir.

22 fev ral 1950 – Əmək dar rəs sam Asif Əli oğ lu Məm mə dov 
(1950 – 4.11. 2002) Gən cə də do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı-
nın baş rəs sa mı olub.

22 fev ral 2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev us tad xa nən də, Xalq ar tis ti 
Ha cı ba ba Hü sey no vun 100 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

22 fev ral 2021 – Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Yal çın İm ran oğ lu 
Rza za də (15.12.1939 – 2021) və fat edib.

23 fev ral 1909 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, aka de mik Hə mid 
Məm məd ta ğı oğ lu Aras lı (1909 – 20.11.1983) Gən cə də ana dan olub.

23 fev ral 1911 – Xalq ar tis ti, re jis sor, Azər bay can mu si qi li teat-
rı nın ya ra dı cı la rın dan Şəm si Bə dəl bəy oğ lu Bə dəl bəy li (1911 – 
23.5.1987) Şu şa da do ğu lub. Fi lar mo ni ya nın, Mu si qi li Ko me di ya 
Teat rı nın bə dii rəh bə ri və di rek to ru iş lə yib. Azər bay can Teatr Cə-
miy yə ti nin (in di ki Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı) səd ri olub. “O qı zı ta pın”, 
“Axı rın cı aşı rım” və s. fi lm lər də çə ki lib. 

23 fev ral 1928 – Aka de mik, coğ ra fi  ya şü nas, ta rix və to po ni mi ka sa-
hə sin də əsər lə rin müəl li fi  Bu daq Əb dü lə li oğ lu Bu da qov (1928-2012) 
Er mə nis tan SSR Zən gi ba sar ra yo nu Ço ban kə rə kən din də do ğu lub. 

23 fev ral 1938 – Ta rix elm lə ri dok to ru, et noq raf Qə mər şah Ca va-
dov (1938-2005) Qu ba ra yo nu nun Ay dın kənd kən din də ana dan olub.

23 fev ral 1943 – Şair, tər cü mə çi, pub li sist Sə ya vuş Əli oğ lu Sər-
xan lı (1943-2005) ana dan olub. 

23 fev ral 1952 – Əmək dar ar tist Əli can Sü ley man oğ lu Əzi zov 
(1952 – 10.2.2021) ana dan olub. Gən cə Döv lət Dram Teat rın da, 
Ni za mi Poezi ya teat rın da akt yor ki mi ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

23 fev ral 1999 – Pre zi dent Hey dər Əli yev bö yük ya zı çı və dra-
ma turq Cə fər Cab bar lı nın 100 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.

23 fev ral 2003 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt yo ru  Hə sə-
na ğa Tu ra bov (24.3.1938 – 2003) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da ça lı şıb, teat ra rəh bər lik (1987-2001) edib. 

23 fev ral 2010 – Pre zi dent İl ham Əli yev da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı-
bəy li nin 125 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

23 fev ral 2022 – Xalq ar tis ti, qa boy ifa çı sı Ka mil Cə lil oğ lu Cə li lov 
(29.1.1938 – 2022) və fat edib. S.Rüs tə mov və Ə.Ba kı xa nov adı na xalq 
çal ğı alət lə ri, “Dan ul du zu” inst ru men tal an sambl la rı nın so lis ti olub.

Dünya
21 fev ral Bey nəl xalq Ana Di li Gü nü dür (In ter na tional Mot her Lan-

guage Day). 1999-cu il də UN SE CO tə rə fi n dən mil li dil lə rin və mə-
də ni müx tə lifl  i yin qo run ma sı məq sə di lə tə sis edi lib. 

21 fev ral 1925 – Ame ri ka re jis so ru və sse na ris ti Sem Pe kin pa 
(Da vid Sa muel Pec kin pah; 1925-1984) ana dan olub. Ki no da ves-
tern jan rı nın ta nın mış si ma la rın dan dır.

22 fev ral 1788 – Al man fi  lo so fu, ir ra siona liz min ba ni lə rin dən bi ri 
Ar tur Şo pen hauer (Art hur Sc ho pen hauer; 1788-1860) ana dan olub.

22 fev ral 1921 – İtal yan akt ri sa sı Cül yet ta Ma zi na (Giuliet ta Ma-
si na; 1921-1994) ana dan olub.

23 fev ral 1685 – Al man bəs tə ka rı Georq Hen del (Georg Fried rich 
Hän del; 1685-1759) ana dan olub.

23 fev ral 1878 – Pol yak əsil li ru si ya lı rəs sam Ka zi mir Se ve ri no-
viç Ma le viç (1878-1935) Ki yev də do ğu lub. Təs vi ri sə nət də abst rak-
sioniz min ta nın mış nü ma yən də lə rin dən bi ri dir.

23 fev ral 1878 – Ta tar ya zı çı-pub li sis ti Qa yaz İs ha ki (1878-1954) 
ana dan olub. Ru si ya mü səl man la rı nın li der lə rin dən olub, so vet ləş-
mə dən son ra Al ma ni ya və Tür ki yə də ya şa yıb, An ka ra da və fat edib. 

23 fev ral 1883 - Al man fi  lo so fu və psi xo lo qu, ek zis ten sializ min 
əsas si ma la rın dan bi ri Karl Yas pers (Karl Theodor Jas pers; 1883-
1969) ana dan olub.

Hazırladı: V.Orxan

21-23 fevralXatirə təqvimi

Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin 
(AAB) hə ya ta ke çir di yi la yi-
hə çər çi və sin də “Seç mə aşıq 
şeir lə ri an to lo gi ya sı” ad lı ki tab 

nə fis tər ti bat la işıq üzü gö rüb.

AAB-dən bil di ri lib ki, üç bö lüm dən iba-
rət top lu da aşıq la rın və saz-söz ifa çı la rı-
nın re per tuarın da yer alan po pul yar aşıq 
şeir lə ri yer alıb. 

Bi rin ci bö lüm də Qur ba ni, Ab bas Tu-
far qan lı, Xəs tə Qa sım ki mi qə dim us tad-
lar dan baş la ya raq Ab dal-Gü lab lı Va leh, 
Şəm kir li Hü seyn, Aşıq Alı, Aşıq Ələs gər, 
Mol la Cu ma, Hü seyn Bo zal qan lı, Növ-
rəs İman, Aşıq Şəm şir, Mi ka yıl Azafl  ı və di-
gər klas sik aşıq la rın seç mə şeir lə ri cəm olu-
nub. 

İkin ci bö lüm də “Ko roğ lu”, “Aşıq Qə rib”, 
“Əs li və Kə rəm”, “Şah İs ma yıl”, “Nov ruz və 
Qən dab”, “Ab dul la və Ca han”, “Ta hir və Zöh-
rə” və di gər das tan lar da yer alan məş hur 

şeir lər təq dim olu nur.
Üçün cü bö lü mü el şair lə ri və ta nın mış 

ya zı lı ədə biy yat nü ma yən də lə ri nin seç-
mə şeir lə ri təş kil edir.

An to lo gi ya nın el mi məs lə hət çi si AAB-
nin səd ri, Əmək dar elm xa di mi, pro fes-
sor Mə hər rəm Qa sım lı dır.

Nəş rə ha zır la yan lar pro fes sor Mə-
hər rəm Qa sım lı, fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə 
dok to ru Al tay Məm məd li və Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Mu sa Nə bioğ lu, re-
dak to ru fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru 
Ay nur Xə li lo va dır.

An to lo gi ya aşıq lar, saz-söz sə nə ti 
ilə ya xın dan məş ğul olan elm adam la-

rı, ye ni nə sil saz-söz ifa çı la rı, elə cə də aşıq 
sə nə ti nin təd ri si üz rə müəl lim və tə lə bə lə rin 
is ti fa də si üçün nə zər də tu tu lub.

Rus klas sik mu si qi si nin gör kəm li nü ma yən də lə rin dən söz 
dü şən də, ilk xa tır la nan lar dan bi ri də bəs tə kar, piano çu 
və di ri jor Ser gey Rax ma ni nov dur. O, bən zər siz əsər lə ri ilə 
də dün ya nın mu si qi sal na mə si nə sol maz sə hi fə lər ya zıb. 

Bu il bəs tə ka rın ana dan ol ma sı nın 150 il li yi dir.

Ser gey Va sil ye viç Rax ma ni nov 
1 ap rel 1873-cü il də Ru si ya nın 
Nov qo rod qu ber ni ya sın da mu si-
qi çi ailə sin də dün ya ya göz açıb. 
Ba ba sı Ar ka di Alek sand ro viç hə-
vəs kar piano çu və bəs tə kar olub. 
Ata sı da mu si qi ilə ma raq la nıb. 
Ona gö rə də Ser gey er kən çağ-
lar dan mu si qi yə ma raq gös tə rib. 
For te piano dərs lə ri üz rə ilk müəl-
li mi isə ana sı olub. O, xa ti rə lə rin-
də ya zır ki, ilk əv vəl lər mu si qi dən 
heç xo şu gəl məz miş... An caq 
ba ba sı on da mu si qi yə də rin ma-
raq ya ra da bi lir. Bir müd dət son ra 
ba ba sı ilə for te piano nu bir gə ifa 
edir lər. Ser gey Rax ma ni nov 8 ya-
şın da va li deyn lə ri ilə bir gə Sankt-
Pe ter burq şə hə ri nə kö çür lər. 
1882-ci il də sə nəd lə ri ni Sankt-
Pe ter burq Kon ser va to ri ya sı na 
ve rir. O, aşa ğı yaş for te piano sin-
fi  nə qə bul edi lir. Qey ri-adi yad daş 
və mu si qi du yu mu olan Ser gey 
18 ya şın da for te piano sin fi  üz rə 
məş ğə lə lə ri uğur la ba şa vu rur. 
İfa çı lıq və bəs tə kar lıq fəaliy yə ti nə 
gö rə qı zıl me dal la təl tif edi lir. Bu-
ra xı lış im ta ha nı üçün 17 gü nə bir 
akt lı “Ale ko” (Puş ki nin “Qa ra çı lar” 
poema sı üz rə) ope ra sı nı bəs tə-
lə yib təq dim edir. Ope ra Mosk-
va Kon ser va to ri ya sı nın bu ra xı lış 
ko mis si ya sı tə rə fi n dən bə yə ni lir 
və yük sək qiy mət lən di ri lir. İm ta-
han da iş ti rak edən da hi bəs tə kar 
Pyotr Çay kovs ki bu əsə rə gö rə 
ona üç üs tə gəl lə “beş” ve rir. Bir il 
son ra 19 yaş lı bəs tə ka rın ope ra sı 
Bö yük Teatr da səh nə yə qo yu lur. 

Bu uğur Ser gey Rax ma ni no-
va əla və ya ra dı cı lıq ru hu bəxş 
edir. An caq o, bu uğur dan ar xa-
yın laş mır, daim ya ra dı cı lıq ax ta-
rış la rı apa rır. Bu na bax ma ya raq, 
gənc bəs tə ka rın 1-ci sim fo ni ya sı 
din lə yi ci və tən qid çi lər tə rə fi n-
dən bir mə na lı qar şı lan mır. O, bu 
tən qid dən bərk sar sı lır. Məş hur 
hə kim və psi xo loq N.V.Dal ona 
məs lə hət lər ve rir. Bun dan son-
ra özü nə gə lə bi lir. Min nət dar lıq 
ola raq bəs tə kar 2-ci for te piano 

kon ser ti ni hə min hə ki mə 
həsr edir. Son ra bəs tə kar 
qı sa vaxt ər zin də “Sıl dı rım” 
sim fo nik fan ta zi ya sı, iki for-
te piano üçün süita, “Mu si qi 
an la rı”, “Pre lü di ya do-di yez 
mi nor”, “Ya nım da oxu ma, gö-
zəl”, “Sir li ge cə nin sus qun lu-
ğu”, “Ada cıq”, “Yaz su la rı” ro-
mans la rı nı və bir sı ra baş qa 
əsər lə ri ni ya zır. Hə min ərə fə də 
onun se vim li müəl li mi P.Çay-
kovs ki 1893-cü il də və fat edir. O, 
da hi bəs tə ka rın ölü mü nə for te-
piano, sk rip ka və violon çel üçün 
“Da hi sə nət ka rın xa ti rə si nə” 
hüzn lü triosu nu ya zır.

S.Rax ma ni nov 1897-ci il də 
Sav va Mo mon to vun Mosk va Xü-
su si Rus Ope ra sı na də vət olu nur. 
O, bu ra da ta ma şa la ra di ri jor luq 
edir. Bu nun la da onun bey nəl xalq 
ifa çı lıq kar ye ra sı baş la yır. Bəs tə-
ka rın xa ri ci öl kə lər də ilk çı xı şı 
1899-cu il də Lon don da real la şır. 
Bir il son ra İta li ya da çı xış edir. 
Son ra məş hur mü ğən ni Fyo dor 
Şal ya pin lə bir an sambl da iş ti rak 
edir. S.Rax ma ni nov 1904-cü il-
də Bö yük Teatr da di ri jor ki mi işə 
qə bul olu nur. O, bu teatr da uzun 
müd dət fəaliy yət gös tə rir. 

1917-ci il də Ru si ya da Okt yabr 
in qi la bı baş ve rir. Ar dın ca hər bi 
çev ri liş olur. Bol şe vik lər ha ki miy-
yə ti ələ alır lar. Bir çox ya ra dı cı 
in san lar ki mi, Ser gey Rax ma-
ni nov da si ya sət dən və in qi la bi 
iş lər dən uzaq du rur. Bü tün bun-
la ra bax ma ya raq, o, və tə ni üçün 
na ra hat lıq ke çi rir. Bol şe vik lə rin 
hə ya ta ba xış la rı ilə ba rı şa bil mə-
di yi nə gö rə də Ru si ya nı bir də fə lik 
tərk edir. O, əv vəl cə Da ni mar ka-
ya ge dir. Bir il bu ra da ya şa yır və 
çox say lı kon sert lə ri ilə ic ti maiy yət 
qar şı sın da çı xış edir. 1918-ci il-
də Ame ri ka ya kö çüb Rod-Ay lend 
şta tın da məs kun la şır. Pro vi dens 
şə hər ci yin də ilk kon ser ti ni ve rir. 
Ta ma şa çı la rın sev gi si ni qa za nan 
bəs tə kar 25 il bu şə hər də ya şa-
yıb-ya ra dır. Ame ri ka da çı xış edən 
xa ri ci ifa çı lar ara sın da heç ki mə 
nə sib ol ma yan uğur qa za nır.  

Mu si qi se vər lər, xü su si lə də 
sə nət şü nas lar S.Rax ma ni no vu 
“ge cik miş ro man tik” ad lan dı rıb-
lar. Araş dır ma lar da qeyd edi lir 
ki, o, bir müd dət müasir mu si qi-

nin ye ni ləş mə me yil lə rin dən 
uzaq dü şür. Əsər lə rin də da-
ha çox ro man tik dövr dən mi-
ras qa lan ifa də va si tə lə ri nə 
mü ra ciət edir. Ya rat dı ğı nik-
bin və fa ciəvi ob raz lar in san 
qəl bi nin ən köv rək hiss lə ri nə 
to xu nur. 

Bəs tə kar mü ha cir ki mi ya-
ra dı cı lıq fəaliy yə ti döv rün də 
di ri jor luq fəaliy yə ti ilə, de mək 
olar ki, məş ğul ol ma yıb. Çox 
na dir hal lar da öz əsər lə ri ifa 
olu nar kən di ri jor luq edib. O, 
Bos ton sim fo nik or kest ri və 
Sin sin na ti şə hər or kest ri nin 
rəh bə ri pos tu na də vət lər al sa 
da, ra zı lıq ver mə yib. 

S.Rax ma ni nov II Dün ya mü-
ha ri bə si il lə rin də fa şizm lə mü-
ba ri zə apa ran və tə ni nə yar dım 
gös tər mək məq sə di lə ABŞ-da 
sil si lə kon sert lər ve rir. Yı ğı lan 
pul la rı so vet or du su nun fon du na 
kö çü rür.

Bəs tə ka rın ya ra dı cı lıq qa le-
re ya sın da  80-dən çox ro mans, 
kon sert, sim fo ni ya, pre lüd, etüd, 
ope ra yer alıb. Müəl li fi n ro mans-
la rı da ona bö yük şöh rət qa zan-
dı rıb. “Bu ra da yax şı dır”, “Ya-
nım da oxu ma, gö zəl”, “Ba har 
su la rı”, “Yu xu” və di gər ro mans-
la rı dün ya vo kal mu si qi xə zi nə si-
nə da xil edi lib.

Ser gey Rax ma ni nov 28 mart 
1943-cü il də, 70 ya şın da Nyu-
York da və fat edib, şə hər də ki rus 
qə bi ris tan lı ğın da dəfn olu nub. 

Savalan Fərəcov

Xalq təq vi mi nə gö rə, fev ra lın 19-da 
Ki çik çil lə 20 gün lük öm rü nü Boz 
aya ba ğış la dı. Fev ra lın 20-dən 
Boz ay baş la nıb. Dörd əla mət dar 

çər şən bə yə bö lü nən bu “ala-bə zək” ay 
mar tın 20-də qış la ba ha rın təh vil-təs li-
mi ilə səh nə dən enə cək.

Elə bi lir si niz ki, ulu la rı mız 30 gün lük bu 
za man kə si yi ni tə sa dü fən “Boz ay” ad lan-
dı rıb? El gö zü tə rə zi dir, bir də yan ma yan 
yer dən tüs tü çı xar mı?... Çox za man Boz ay 
əsib-coş ma sıy la, qar-bo ra nıy la Bö yük və 
Ki çik çil lə lə rin “ata sı na rəh mət oxut du rur”. 
Gah yaz gü nə şi ni an dı ran xoş ha va sın dan 
xu mar la nır, gah da qar-çov ğu nun dan dal-
da lan ma ğa, isin mə yə yer ax ta rı rıq.

Qı şın çə tin li yin dən usa nıb-be zən in san-
lar Boz ayın gə li şi ilə ümid lə nər, ba ha rı, 
Nov ru zu san ki ip lə çə kər lər. Məhz Nov ru-
zun müj də çi lə ri olan dörd ila xır çər şən bə 
(Su, Od, Yel-ha va, Tor paq) bu ay da cəm-
ləş di yin dən ən se vim li bay ra mı mı zın xət ri nə 
Boz ayın bo za rıb-qı za ran şıl taq lı ğı na dö zü-
rük. Ne cə de yər lər, yüz acı nı ye yər lər bir şi-
ri nin xət ri nə... 

Həm də fi  kir ver mi si niz sə, 2-3 gün dür tə-
biətin, elə in san la rın da əh va lı na xoş gə lən 
kü lək əsir. Bu nu kü lək de yil, “yel”, ya xud 
“meh” ad lan dır maq is tə yi rəm. Xalq di lin də 
“və də ye li” ifa də si də var ki Nov ruz ərə fə sin-
də əsir. İnan ca gö rə, bu yel qı şın sərt li yi ni 
“qo vub” apa rır, əvə zin də mü la yim ba har me-
hi ni gə ti rir. Bu yel ələl xü sus aran yer lə rin də 
san ki ağac la rı “qı dıq la yıb” oyat ma ğa ça lı şır, 
hət ta quş la rın “re per tuar”ını də yiş di rir. Xə tai 
ba ba mız “Ba ha riy yə” məs nə vi sin də yaz dı ğı 
ki mi: 

...Quş lar qa mu su fə ğa nə düş dü,
Eşq odu ye nə bu ca nə düş dü...

Bül bül oxu du sü fa ti-hic ran,
Dər ya da dürr ol du əb ri-ney san.

Dur na uçu ban hə va yə düş dü,
La çın olu ban ova yə düş dü...

Diq qət edin, heç vaxt cə la yi-və tən ol ma yan 
sər çə lər ar tıq ba har nəğ mə si nin “uver tü ra”sı-
nı səs lən dir mə yə baş la yıb lar. Dan ye ri də sər-
çə lə rin ya şa maq hə və si mi zi ar tı ran nəğ mə lə ri 
ilə sö kü lür... Nər gi zin, nov ruz gü lü nün qa rın 
əri mə si ni göz lə mə yə sə bir lə ri çat mır, ba ha rı 
müj də lə mək üçün san ki ya rı şır lar... 

Dü nən (21 fev ral) ila xır çər şən bə lə rin il ki 
– Su çər şən bə si ni qeyd et dik. Mi fi k dü şün-
cə də su hə yat, di ri lik, sağ lam lıq və xoş bəxt-

lik mən bə yi sa yı lır. Su çər şən bə si xalq 
ara sın da həm də “əzəl çər şən bə”, “gö zəl 
çər şən bə”, “gül çər şən bə” və s. ad lan dı-
rı lır. Xal qı mı zın ina mın da su yun rəmz ləş-
mə si onun əc dad he sab edil mə si, and ye ri 
ol ma sı ilə də əla qə lən di ri lir. Tə sa dü fi  de yil 
ki, əs ki çağ lar dan in san lar da ha çox çay 
qı raq la rın da, va di lər də məs kən sa lıb lar. 
Ha zır da dün ya nın bir çox bö yük şə hər lə-
ri çay ət ra fın da, də niz lə rin sa hil lə rin də dir. 
Ata la rı mız de yib ki, “Su lu el aba dan, su-
suz el vi ran olar”. Bu da in san hə ya tın da, 
tə biət də su yun əhə miy yə ti ni dərk et mə yə 
im kan ve rir.

Azər bay can folk lo run da su əzə li, əbə di 
hə yat, ölüm süz lük, di ri lik, pak lıq rəm zi sa yı-
lır. Su ilə bağ lı müx tə lif məz mun lu de yim lər 
də bu nu təs diq edir: “Su can öm rün ol sun”, 
“Su ki mi du ru ola san”, “Su ki mi pa ka çı xa-
san”, “Su qə dər əziz ola san” və s. Su həm də 
əhə miy yə ti nə gö rə yal nız ha va ilə mü qa yi sə 
olu nur. Təəs süf ki, şa hi di ol du ğu muz qlo bal 
is ti ləş mə şi rin (iç mə li) su prob le mi ni də bə-
ra bə rin də gə ti rir. Ha zır da su qıt lı ğı bə şə riy-
yə tin ən cid di prob lem lə rin dən bi ri, bəl kə də 
bi rin ci si dir...

Də də Qor qu du mu zun bir al qı şın da de di yi 
ki mi, “Qa mən axan görk lü su yu muz qu ru ma-
sın”... Boz ay bi zə yal nız öz mü la yim, meh ri-
ban üzü nü gös tər sin. 

Su çər şən bə niz mü ba rək! 
Fariz Yunisli

Romansları ilə məşhurlaşan, 
həkiminə əsər həsr edən bəstəkar

Bozarıb-qızaran ay gəldi,
Su çərşənbəsini də gətirdi... 

Sergey Raxmaninov – 150

ki, o, bir müd dət müasir mu si qi-
həkiminə əsər həsr edən bəstəkar

Şalyapinin 150 illiyinə
həsr edilmiş konsert

Ba kı da kı Rus evin də məş-
hur ope ra mü ğən ni si 
Fyo dor Şal ya pi nin (1873-
1938) ana dan ol ma sı-

nın 150 il li yi nə həsr edil miş 
kon sert olub.

Ru si ya İn for ma si ya və Mə-
də niy yət Mər kə zin dən (RİMM) 
ve ri lən mə lu ma ta gö rə, kon sert 
Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın (BMA) 
təş ki la ti dəs tə yi ilə ke çi ri lib.

Təd bi rin qo naq la rı ara sın da 
Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Azər-

bay can da kı sə fi  ri Mi xail Bo çar-
ni kov, Mil li Məc li sin de pu ta tı 
Rauf Əli yev, bir sı ra öl kə lə rin 
dip lo ma tik kor pu su nun nü ma-
yən də lə ri, ya ra dı cı zi ya lı la rın, 
mə də niy yət təş ki lat la rı nın, həm-
və tən lər cə miy yət lə ri nin təm sil-
çi lə ri olub.

BMA-nın müəl li mi sə nət şü-
nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Al-
yo na İn ya ki na tə rə fi n dən təş kil 
edil miş kon sert proq ra mın da 
Əmək dar ar tist An ton Ferş tandt, 
Di la rə Kə ri mo va, Ül viy yə Əli ye-
va, Mər yəm Yu si fo va, Fər had 

Ələk bə rov, Rus lan Per san, Ka-
mil la İma no va, Tey mur Ka zı-
mov, həm çi nin aka de mi ya nın 
tə lə bə lə ri Emin İs ma yı lov, Aq şin 
Xu da ver di yev, Atif Qa ra ba ği çı-
xış edib lər.

Fyo dor Şal ya pin Bö yük Teatr 
(Mosk va), Ma riin ski Teat rı 
(Sankt-Pe ter burq), Met ro po li ten 
Ope ra (Nyu-York) ki mi məş hur 
teatr la rın mə bəd lə ri nin səh-
nə lə rin də çı xış edb. İfa çı lıq la 
ya na şı, rəs sam lıq və hey kəl tə-
raş lıq la da məş ğul olan vo kal çı, 
həm çi nin bir ne çə fi lm də çə ki-

lib. Bəs tə kar lar Ser gey Pro kof-
yev və An ton Ru binş teyn onun 
is te da dı nın pə rəs tiş kar la rı idi. 

Mak sim Qor ki onu “rus in cə sə-
nə tin də ay rı ca bir dövr” ad lan-
dır mış dı.

“Seçmə aşıq şeirləri antologiyası” çap olunub
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zəlzələ qurbanları anılıb
Fev ra lın 19-da “Ba ku Crys tal Hall”da Tür ki yə nin dün ya ca məş-
hur rəqs kol lek ti vi – “Ana do lu atə şi”nin möh tə şəm rəqs şousu 
təş kil olu nub.

Əv vəl cə Tür ki yə də baş ver miş tə bii fə la kə ti əks et di rən vi-
deoçarx nü ma yiş olu nub və “Ana do lu atə şi”nin kol lek ti vi fa ciə qur-
ban la rı nın xa ti rə si ni rəqs kom po zi si ya sı ilə yad edib.

An samb lın şou-proq ra mı na yük sək pe şə kar lıq la ifa olu nan mil li 
rəqs lər, türk folk lo ru, dün ya xalq la rı nın rəqs nü mu nə lə ri, səh nə-
ləş di ril miş rəqs kom po zi si ya la rı, qı lın coy na dan la rın, na ğa ra ça-
lan la rın mə ha rət li çı xış la rı, ha be lə rən ga rəng səh nə tər ti ba tı, so lo 
nöm rə lər, küt lə vi dra ma tik səh nə lər da xil dir.

Şouda həm çi nin qə dim əf sa nə lə ri “can lan dı ran” və rəqs lə mü-
şa yiət olu nan de ko ra si ya lar nü ma yiş olu nub.

Azər bay can da in di yə dək bir ne çə də fə çı xış edən “Ana do lu atə-
şi”nin növ bə ti şousu da rəğ bət lə qar şı la nıb.

Qeyd edək ki, Tür ki yə də ki tə bii fə la kət lə əla qə dar vax tı də yiş di-
ri lən (da ha ön cə 8 fev ra la nə zər də tu tul muş du) şou-proq ram dan 
əl də olu nan və sait zəl zə lə dən zə rər çə kən lə rə ay rı la caq.

2002-ci il dən qast rol sə fər lə ri nə baş la yan qrup dün ya nı gə zib. 
106 öl kə də kon sert ve rən “Ana do lu atə şi” dün ya sə viy yə li təd-
bir lər də (Bəh reyn də “For mu la-1” ya rış la rı, 2008-ci il Pe kin Olim-
piada sı və s.) də bə dii proq ram təq dim edir.

Ər-Riyaddakı forumda Türkiyəyə və Suriyaya 
yardım məsələsi müzakirə olunub

Avropa İttifaqı da donor konfransı təşkil edəcək
Səudiy yə 
Ərə bis ta nı-
nın pay tax tı 
Ər-Ri yad da 
Kral Sal man 
Hu ma ni-
tar Yar dım 
və Bər pa 
Mər kə zi nin 
(“KS Re lief”) 
təş ki lat çı-
lı ğı ilə 20-21 fev ral da ke çi ri lən 3-cü Bey nəl xalq Hu ma ni tar 
Fo rum da da ğı dı cı zəl zə lə dən zə rər çək miş Tür ki yə və Su ri ya ya 
yar dım lar mü za ki rə olu nub.

Fo rum da Səudiy yə Ərə bis ta nı nın xa ri ci iş lər na zi ri şah za də 
Fay sal bin Fər han, İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı nın (İƏT) baş ka-
ti bi His sein Bra him Ta ha, BMT baş ka ti bi nin hu ma ni tar mə sə lə-
lər üz rə müavi ni Mark Loukok, Bey nəl xalq Miq ra si ya Təş ki la tı nın 
(BMqT) baş di rek to ru An to nio Vi to ri no, BMT-nin qaç qın lar üz rə 
ali ko mis sa rı Fi lip po Qran di, UNI CEF-in ic ra çı di rek to ru Hen riet ta 
Fo re çı xış edib lər.

Hu ma ni tar yar dım üz rə hö ku mət və qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı-
nın təq di ma tın da Səudiy yə İn ki şaf Fon du, Səudiy yə Qı zıl Ay pa ra 
Təş ki la tı, Bey nəl xalq Qır mı zı Xaç Cə miy yə ti nin nü ma yən də lə ri 
dün ya da tə bii fə la kət və si lah lı mü na qi şə zo na la rı na hu ma ni tar 
yar dım la rın ar tı rıl ma sı nın zə ru ri li yi ni vur ğu la yıb lar. Bu kon tekst də 
Tür ki yə və Su ri ya da zəl zə lə dən zə rər çə kən lə rə yar dım la rın da-
vam edə cə yi diq qə tə çat dı rı lıb. Təd bir də hu ma ni tar yar dı mın çat-
dı rıl ma sı üçün qa nun ve ri ci lik, in for ma si ya və lo gis tik me xa nizm-
lər üz rə dialo qun təş vi qi mə sə lə lə ri ət ra fın da da fi  kir mü ba di lə si 
apa rı lıb. 

***
Av ro pa İt ti fa qı (Aİ) isə mar tın 16-da Brüs sel də Tür ki yə və Su ri-

ya da zəl zə lə dən zə rər çə kən lə rə kö mək məq sə di lə do nor konf ran-
sı təş kil edə cək. Bu ba rə də Aİ Ko mis si ya sın dan bil di ri lib. 

Do nor konf ran sı nın məq sə di Tür ki yə və Su ri ya da zəl zə lə dən 
zə rər çə kən lə rə bey nəl xalq ic ti maiy yə tin ma liy yə yar dı mı nı sə fər-
bər et mək dir.

Yük sək sə viy yə li konf rans Aİ-yə üzv öl kə lər lə ya na şı, qon şu 
döv lət lər, BMT-yə üzv öl kə lər, bey nəl xalq ma liy yə ins ti tut la rı və 
di gər qu rum lar üçün açıq ola caq. 

Qeyd edək ki, ha zır da Av ro pa İt ti fa qı na İs veç sədr lik edir və 
do nor konf ran sı na təş ki lat çı lı ğı da bu öl kə hə ya ta ke çi rə cək. Ey-
ni za man da İs ve çin NA TO üzv lü yü nə na mi zəd lik mə sə lə si nə dair 
Tür ki yə ilə mü na si bət lə rin də prob lem lər var.
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Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

410 il əv vəl... 

21 fev ral 1613-cü il də rus bo yar la rı çox 
gö tür-qoy et dik dən son ra Mi xail Ro ma no vu 
çar elan edib lər. Rü rik lər sü la lə si nin sü qu-
tun dan (1605) son ra Ru si ya çar lı ğın da baş-
la nan hərc-mərc lik və da ğıl ma pro se si nin 
qar şı sı alı nıb. Ro ma nov la rın ha ki miy yə ti üç 
əsr – 1917-ci ilə dək da vam et di.

105 il əv vəl...
23 fev ral 1918-ci il də Tifl  is də Za qaf qa zi ya 

Sey mi nin ilk ic la sı ke çi ri lib. Seym də ki üç əsas 
par ti ya – gür cü so sial-de mok rat lar (men şe-
vik lər) 32, Azər bay can dan “Mü sa vat” par ti-
ya sı 30, er mə ni lə rin “Daş nak süt yun” par ti ya-
sı 27 de pu tat la təm sil olun muş du. Seym də 
gür cü və er mə ni lə rin bir ne çə ki çik par ti ya sı, 
həm çi nin azər bay can lı (mü səl man) de pu-
tat la rın “İt ti had”, “Hüm mət”, mü səl man so-
sialist lər qrup la rı (cə mi 14 nə fər) yer al mış dı. 
Azər bay can lı de pu tat frak si ya sı na (44 nə fər) 
Mə həm məd Əmin Rə sul za də baş çı lıq edir di.

79 il əv vəl...
23 fev ral 1944-cü il də Sta li nin əm ri ilə çe-

çen və in quş la rın Or ta Asi ya ya de por ta si ya sı 
baş la nıb. Ru si ya Fe de ra si ya sı tər ki bin də Çe-
çen-İn quş Mux tar Res pub li ka sı ləğv edi lib. 
So vet rəh bər li yi de por ta si ya nı çe çen və in-
quş la rın gu ya fa şist Al ma ni ya sı na rəğ bə ti ilə 
əsas lan dır mış dı. Ümu mi lik də 500 mi nə ya xın 
in san kö çü rül müş dü. 1956-cı il də çe çen və 
in quş la ra reabi li ta si ya ve ril di, bir il son ra RF 
tər ki bin də Çe çen-İn quş Mux tar Res pub li ka sı 

bər pa edil di. 1992-ci il də iki ay rı mux ta riy yə tə 
bö lün dü.

35 il əv vəl... 

22 fev ral 1988-ci il də Er mə nis ta nın Azər-
bay ca na qar şı əra zi id diala rı zə mi nin də 
baş la nan Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə sin də 
ilk toq quş ma baş ve rib. Er mə ni mil lət çi lə ri 
Əs gə ran qə sə bə si ya xın lı ğın da Ağ dam ra-
yo nun dan olan iki azər bay can lı gən ci qət lə 
ye ti rib lər. Hə min gün Ba kı da er mə ni lə rin Qa-
ra ba ğa id diala rı na eti raz ola raq mi tinq ke çi-
ri lib.

31 il əv vəl... 
21 fev ral 1992-ci il də Azər bay can Fran sa 

və Pol şa ilə dip lo ma tik əla qə lər qu rub. Pol şa 
Azər bay ca nın müs tə qil li yi ni 1991-ci il de kab-
rın 27-də, Fran sa 1992-ci il yan va rın 3-də 
ta nı mış dı. Fran sa Tür ki yə dən son ra Ba kı da 
sə fi r lik açan ikin ci öl kə ol du.

Hazırladı: V.Orxan

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Xronoqraf

Brüs sel də məş hur Azər bay can əsil li fo to jur na list Re za De qa-
ti nin “Xo ca lı: ya ra lı ruh lar” ad lı fo to sər gi si açı lıb. Öl kə mi zin 
Bel çi ka da kı sə fir li yi tə rə fin dən təş kil edi lən sər gi nin açı lı şın-
da əv vəl cə Tür ki yə də, Su ri ya da və Cə nu bi Azər bay ca nın Xoy 

şə hə rin də baş ver miş da ğı dı cı zəl zə lə lər nə ti cə sin də hə ya tı nı 
itir miş in san la rın xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad olu nub.

Sə fi r Va qif Sa dı qov çı xış edə-
rək, 1992-ci il fev ra lın 26-na ke-
çən ge cə er mə ni si lah lı dəs tə lə ri 
tə rə fi n dən Azər bay ca nın Xo ca lı 
şə hə rin də tö rə dil miş soy qı rı mı 

haq qın da mə lu mat ve rib. Bil di rib 
ki, 613 mül ki şəx sin öl dü rül dü yü, 
o cüm lə dən 8 ailə nin ta ma mi lə 
yox edil di yi Xo ca lı qə ti la mı in-
san lı ğa qar şı ci na yət dir.

Re za De qa ti bir vaxt lar əsas 
sə nə ti olan me mar lı ğı atıb fo to-
jur na lis ti ka ilə məş ğul ol ma sı nın 
məhz in san lı ğa sev gi sin dən irə-
li gəl di yi ni söy lə yib, hə qi qət lə rin 
mə də niy yət və sə nət va si tə si lə 
ya yıl ma sı nın ən qüv vət li va si tə 
ol du ğu na inan dı ğı nı qeyd edib. 
O, in san la rın ölü mü nə, bi na la-
rın, ta ri xi abi də lə rin, hə ya ti inf-
rast ruk tu run da ğıl ma sı na sə bəb 
olan mü ha ri bə lə rin, tə bii fə la-
kət lə rin, böh ran la rın sağ qa lan 
in san la rın yad daş la rın da sa ğal-
ma yan ya ra lar aç dı ğı nı bil di rib.

Təd bir çər çi və sin də da hi bəs tə-
ka rı mız Fik rət Əmi ro vun nə və si, 
is te dad lı piano çu-bəs tə kar Nəz rin 
Əfən di ye va nın Bel çi ka da ya rat-
dı ğı “Trio Ma nest ri”nin Xo ca lı fa-

ciəsi nin qur ban la rı nın xa ti rə si nə 
həsr olun muş kon sert ke çi ri lib. 
Trionun (piano da Nəz rin Əfən-
di ye va, sk rip ka da Ma ri-Kar men 
Suarez, fl ey ta da Ast rid Gal lez) 
ifa sın da Azər bay can xalq mah nı-
la rı nı, F.Əmi ro vun, A.Roz ma nın, 
K.Aze dianın, L.Einaudi nin, V.Aza-
raş vi li nin bəs tə lə ri ni, elə cə də 
N.Əfən di ye va nın “613 xa ti rə si nə” 
və xü su si lə bu təd bir üçün ər sə yə 
gə tir di yi “Azər bay can mi niatür lə ri” 
kom po zi si ya la rı səs lən di ri lib.

Açı lış mə ra si mi nə qa tı lan dip-
lo ma tik kor pu sun nü ma yən də-
lə ri, Av ro pa İt ti fa qı nın rəs mi lə ri, 
Bel çi ka nın mə də niy yət, mət buat 
və aka de mik dairə lə ri nin nü ma-
yən də lə ri sər gi ilə ma raq la ta nış 
olub lar.

Brüsseldə “Xocalı:
yaralı ruhlar”

Reza Deqatinin sərgisi açılıb

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu
“Manas” haqqında tədqiqatı təkrar çap etdirib

Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti və İr si 
Fon du ümum türk 
mə də niy yə ti nin 
dün ya da təb li ği is ti-
qa mə tin də da ha bir 
nəşr la yi hə si ni hə ya-
ta ke çi rib. Fond tə rə-
fin dən ma nas şü nas 
alim, ta nın mış şair 
Adil Cə mi lin “Ma-
nas epo su və türk 
das tan çı lıq ənə nə si” 
ki ta bı Azər bay can və 
qır ğız dil lə rin də çap 
et di ri lib. 

Üç fə sil dən iba rət ki tab da ümum türk 
ədə bi-ta ri xi va ris li yi kon teks tin də ma-
nas çı lar və ma nas şü nas lar, ey ni za-
man da türk das tan çı lı ğı ilə “Ma nas”ın 
or taq mo tiv lə ri ki mi ak tual ədə bi mə sə-
lə lər təd qi qa ta cəlb olu nub. “Par laq im-
za lar” nəş riy ya tın da işıq üzü gö rən ki tab 
Azər bay can da “Ma nas” epo su nun təd-
qi qi nə həsr edil miş ilk mo noq ra fi  ya dır.

La yi hə nin ide ya və ön söz müəl li fi  Bey-
nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du-
nun pre zi den ti Gü nay Əfən di ye va dır. Ön 
söz də iki dil li nəş rin ümum türk mə də ni 

də yər lə ri nin ya şa dıl ma-
sı, mə nə vi sər vət lə rin 
qo run ma sı ba xı mın dan 
əhə miy yə ti vur ğu la nıb: 
“Türk xalq la rı nın dil və 
ədə biy ya tı nın özü lü olan 
qə dim das tan la rın müa-
sir dövr də el mi təd qi qi 
türk lə rin özü nü dərk pro-
se si nə tə kan ve rir. Bu 
ba xım dan, əmi nəm ki, 
gü nü mü zün tə ləb lə ri nə 
uy ğun olan bu ki tab oxu-
cu la rın qə dim mil li də-
yər lə ri mi zi da ha da ya-
xın dan kəşf et mə si nə öz 
tə si ri ni gös tə rə cək dir”.

Qeyd edək ki, təd qi qat əsə ri nin Azər-
bay can di lin də el mi re dak to ru pro fes-
sor El məd din Əli bəy za də, məs lə hət çi si 
aka de mik Ni za mi Cə fə rov dur. Qır ğız 
di lin də ki mət nin tər cü mə çi si Mu kan Asa-
na liev, el mi re dak tor Ab dıl da can Ax ma-
ta li yev dir. Nəşr də həm çi nin Teodor Gert-
se nin müəl li fi  ol du ğu “Ma nas” das ta nı na 
həsr edil miş il lüst ra si ya lar yer alıb.

Qeyd edək ki, Adil Cə mi lin “Ma nas” 
epo su haq qın da mo noq ra fi  ya sı 2002-
ci il də Azər bay can, 2012-ci il də qır ğız 
di lin də ay rı lıq da çap olu nub.

Al  man re  jis  sor Ed  vard Ber -
ge  rin mü  ha  ri  bə əley  hi  nə fil  mi 
– “Qərb cəb  hə  sin  də ye  ni  lik 
yox  dur” ki  nod  ra  mı Bri  ta  ni  ya 
Ki  no və Te  le  vi  zi  ya Sə  nə  ti Aka -
de  mi  ya  sı  nın (BAF  TA) “ən yax  şı 
film” mü  ka  fa  tı  nı qa  za  nıb. 

76-cı BAF  TA mü  ka  fa  tı  nın sa -
hib  lə  ri fev  ra  lın 19-da Lon  don -
da  kı “South  bank Cen  ter”də Kral 

fes  ti  val za  lın  da ke  çi  ri  lən mə  ra -
sim  də elan edi  lib.

Erix Ma  ria Re  mar  kın məş  hur 
ro  ma  nı əsa  sın  da çə  ki  lən fi lm mü -
ka  fa  ta ümu  mi  lik  də 14 no  mi  na  si -
ya üz  rə irə  li sü  rül  müş  dü və on  lar -
dan 7-də qa  lib olub. Ek  ran əsə  ri 
“ən yax  şı fi lm” no  mi  na  si  ya  sın  dan 
sa  va  yı “ən yax  şı re  jis  sor işi”, “ən 
yax  şı qey  ri-in  gi  lis di  lin  də fi lm” (al -
man), “ən yax  şı uy  ğun  laş  dı  rıl  mış 

sse  na  ri” (sse  na  ri müəl  lifl   ə  ri Les  li 
Patt  re  son, İan Sto  kell), “ən yax -
şı ope  ra  tor işi” (Ceyms Frend), 
“fi lm üçün ən yax  şı mu  si  qi” (bəs -
tə  kar Fol  ker Ber  tel  man)  və “ən 
yax  şı səs” no  mi  na  si  ya  la  rın  da da 
BAFTA hey  kəl  ci  yi qa  za  nıb.

Fil  min prem  ye  ra  sı 2022-ci il 12 
sent  yabr  da To  ron  to (Ka  na  da) ki  no -
fes  ti  va  lın  da ke  çi  ri  lib. Al  ma  ni  ya  da 
ki  no  teatr  lar  da ya  yı  mı 29 sent  yabr -
da, “Netfl   ix” plat  for  ma  sın  da dün  ya 
prem  ye  ra  sı isə 28 okt  yabr  da olub. 

Qeyd edək ki, al  man re  jis  so  run 
fi l  mi ümu  mi  lik  də 9 no  mi  na  si  ya (o 
cüm  lə  dən “ən yax  şı xa  ri  ci dil  də 
fi lm”) üz  rə “Os  kar” mü  ka  fa  tı  na da 
na  mi  zəd  dir. Ame  ri  ka Ki  no Aka  de -
mi  ya  sı  nın 95-ci “Os  kar” mə  ra  si -

mi mar  tın 12-də ke  çi  ri  lə  cək. “Ən 
yax  şı xa  ri  ci dil  də fi lm” adı uğ  run -
da “Ar  gen  ti  na, 1985” (Sant  ya  qo 
Mit  re), “Sa  kit adam” (Kolm Bay -
rid), “Ya  xın” (Lu  kas Dont) və “İa” 
(Yer  ji Sko  li  movs  ki) ek  ran əsər  lə  ri 
də ya  rı  şa  caq.

“Qərb cəb  hə  sin  də ye  ni  lik yox -
dur” bun  dan ön  cə ABŞ-da ikin  ci 
nü  fuz  lu ki  no mü  ka  fa  tı sa  yı  lan “Qı -
zıl qlo  bus”a no  mi  nant ol  sa da, uğur 
qa  zan  ma  yıb. Hol  li  vud Xa  ri  ci Jur -
na  list  lər Bir  li  yi  nin tə  sis et  di  yi “Qı  zıl 
qlo  bus”un buil  ki mə  ra  si  min  də (10 
yan  var) xa  ri  ci dil  də (qey  ri-in  gi  lis) 
ən yax  şı ek  ran əsə  ri ki  mi ar  gen  ti -
na  lı re  jis  sor Sant  ya  qo Mit  re  nin fi l  mi 
(“Ar  gen  ti  na, 1985”) se  çi  lib.

V.Kamal

131 ölkədən qonaq gəlib... 

2023-cü ilin yan var ayın da Azər bay ca na dün ya nın 
131 öl kə sin dən 119,1 min nə fər əc nə bi və tən daş və 
və tən daş lı ğı ol ma yan şəxs gə lib. Bu, 2022-ci ilin 
ye ni ayı ilə mü qa yi sə də 1,6 də fə çox dur. 

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə si nin mə lu ma tın da bil di ri lir ki, 
gə lən lə rin 33,8 faizi Ru si ya Fe de ra si ya sı, 21,1 faizi Tür-
ki yə, 9,3 faizi İran, 5,6 faizi Gür cüs tan və tən daş la rı olub. 
Hin dis tan (3,4 faiz), Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri (3,2 faiz), 
Pa kis tan (2,7 faiz), Kü veyt (2,1 faiz), Səudiy yə Ərə bis ta-
nı və Qa za xıs tan (hər bi rin dən 1,8 faiz) və tən daş la rı da 
ötən ay Azər bay ca na gə lən lə rin ilk on lu ğun da yer alıb lar.

Ötən ilin ey ni döv rü ilə mü qa yi sə də Pa kis tan dan 
gə lən lə rin sa yı 9,9 də fə, Hin dis tan dan  – 8,6 də fə, Qa-
za xıs tan dan – 3 də fə, Gür cüs tan dan – 1,6 də fə, Ru-
si ya Fe de ra si ya sın dan –1,5 də fə, Tür ki yə dən – 40,7 
faiz, İran dan – 15,6 faiz ar tıb.

2022-ci ilin yan var ayı ilə mü qa yi sə də MDB öl kə lə-
rin dən gə lən lə rin sa yı 1,6 də fə ar ta raq 49 min, Av ro pa 
İt ti fa qı na üzv öl kə lər dən gə lən lə rin sa yı 1,6 də fə ar ta-
raq 4,3 min, Kör fəz öl kə lə rin dən gə lən lə rin sa yı 29,3 
faiz ar ta raq 21,3 min nə fər olub.

“Qərb cəbhəsində
yenilik yoxdur”

BAFTA-nın “ən yaxşı film” mükafatını qazanıb
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