
Xə bər ver di yi miz ki mi, Mil li Məc li-
sin yaz ses si ya sın da “Qey ri-mad di 
mə də ni irs haq qın da” ye ni qa nun 
la yi hə si nin mü za ki rə si nə zər də tu tu-

lub. Fev ra lın 28-də Mil li Məc li sin Mə də niy-
yət ko mi tə si Mə də niy yət Na zir li yi və Əq li 
Mül kiy yət Agent li yi ilə bir gə ye ni qa nun 
la yi hə si nə dair ic ti mai din lə mə təş kil edib.

Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa-
şa ye va diq qə tə çat dı rıb ki, Azər bay can 
UNES CO-nun “Qey ri-mad di mə də ni ir sin qo-
run ma sı haq qın da” 2003-cü Kon ven si ya sı na 
2006-cı il də qo şu lub. Ötən müd dət ər zin də 
mad di və qey ri-mad di mə də ni irs nü mu nə-
lə ri nin qo run ma sın da müs təs na xid mət lə ri 
olan Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-pre zi den ti 
Meh ri ban Əli ye va nın bu sa hə yə xü su si diq-
qə ti sa yə sin də Azər bay ca nın mad di və qey ri-
mad di mə də ni irs nü mu nə lə ri UNESCO-nun 
mü va fi q si ya hı la rı na da xil edi lib və mə də ni 
ir si miz bə şə riy yə tin mi ra sı ola raq qo ru nur. 
Ko mi tə səd ri ic ti mai din lə mə ni döv lə ti mi zin 
baş çı sı nın bu sa hə yə həs sas ya naş ma sı nın 
par la ment müs tə vi sin də dəs tə yi nin gös tə ri ci-
si ki mi də yər lən di rib. 

Ko mi tə səd ri bil di rib ki, Azər bay can xal qı-
nın qey ri-mad di mə də ni irs nü mu nə lə ri nin 
hü qu qi qo run ma sı prob le mi mil li təh lü kə siz-
lik kon sep si ya sı nın əsas hə dəfl  ə rin dən bi-
ri he sab olu nur. Öl kə nin mil li qa nun ve ri ci lik 
sis te mi nə da xil olan “Folk lor nü mu nə lə ri nin 
hü qu qi qo run ma sı haq qın da” Qa nun mil li sə-
viy yə də qey ri-mad di mə də ni ir sin qo run ma sı-
na hü qu qi tə mi nat lar ya ra dıb. La kin son il lər 
UNES CO-nun qey ri-mad di mə də ni ir sin qo-
run ma sı ilə bağ lı apar dı ğı ar dı cıl mü za ki rə lər, 

qə bul et di yi sə nəd lər bu sa hə də mil li qa nun-
ve ri ci li yin tək mil ləş di ril mə si ni zə ru ri edir.

Qə ni rə Pa şa ye va bil di rib ki, mü za ki rə yə 
çı xa rı lan qa nun la yi hə si il kin ola raq 4 fə sil, 
14 mad də dən iba rət dir. Qa nun la yi hə si nin 
məq sə di öl kə əra zi sin də qey ri-mad di mə də-
ni irs nü mu nə lə ri nin ya ra dıl ma sı, aş kar edil-
mə si, top lan ma sı, təd qi qi, təb li ği, is ti fa də si 
və qo run ma sı sa hə sin də ya ra nan mü na si-
bət lə ri tən zim lə mək dir. 

İc las da çı xış edən mə də niy yət na zi ri nin bi-
rin ci müavi ni, na zir və zi fə si ni ic ra edən Adil 
Kə rim li ümu mi lik də mə də ni irs sa hə sin də 
qa nun ve ri ci li yin tək mil ləş di ril mə si nin önə-
mi ni vur ğu la yıb. Qeyd edib ki, xal qın qey-
ri-mad di mə də ni ir si nin qo run ma sı da mə-
də niy yə ti mi zin priori tet is ti qa mət lə rin dən dir. 

Qa nun la yi hə si bu sa hə də döv lət si ya sə ti nin 
əsas is ti qa mət lə ri ni müəy yən edir. 

Adil Kə rim li mə də ni ir sin qo run ma sı, mü-
ha fi  zə si, bu nun la bağ lı hü qu qi me xa nizm-
lə rin for ma laş dı rıl ma sı nın zə ru ri li yi, mə də-
niy yət sa hə sin də qa nun ve ri ci lik ba za sı nın 
tək mil ləş di ril mə si və for ma laş dı rıl ma sı nın 
va cib li yin dən bəhs edib. Bil di rib ki, döv lə ti miz 
tə rə fi n dən Azər bay can xal qı nın qey ri-mad-
di mə də ni ir si nin qo run ma sı və mü ha fi  zə si 
diq qət də sax la nı lır. Bi rin ci vit se-pre zi dent 
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın rəh bər li yi ilə bu 
sa hə yə ins ti tu sional ya naş ma tət biq edi lir. Bu 
ba xım dan qey ri-mad di mə də ni irs nü mu nə lə-
ri nin qo run ma sı ilə bağ lı ye ni qa nun la yi hə si 
za ma nın tə lə bi dir.
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“Xocalı şahidləri” – dörd dildə
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səh. 7

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

“Mədəniyyət bizim həyatımız, ənənələrimiz, kimliyimizdir”
Cəmiyyətin hər bir üzvünü bu sahənin inkişafına, qorunmasına cəlb etmək mühüm vəzifədir

“Ölülər” tamaşası ilk dəfə Heydər Əliyev 
Mərkəzində nümayiş olunub

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Hey dər Əli yev Mər kə-
zi Ümum mil li li de rin 
ana dan ol ma sı nın 
100 il li yi mü na si bə ti-
lə “Hey dər Əli yev və 
mil li teatr sə nə ti” ad lı 
la yi hə yə baş la yıb. La-
yi hə çər çi və sin də Ulu 
ön də rin ən çox sev di-
yi səh nə əsər lə rin dən 

bi ri – Cə lil Məm məd qu lu za də nin “Ölü lər” pye si nin ta ma şa sı ilk 
də fə Hey dər Əli yev Mər kə zi nin səh nə sin də nü ma yiş olu nub.

səh. 5

Ümidvaram ki, bu il Azərbaycan-Ermənistan 
münasibətlərində irəliləyiş olacaq 

Ümid va ram ki, 2023-cü il Azər bay can ilə Er mə nis tan ara sın da 
mü na si bət lə rin nor mal laş ma sın da irə li lə yiş ili ola caq. Hər hal-
da biz bu na ümid edi rik. Bu pro ses də fəal iş ti ra ka gö rə Ru si ya 
hö ku mə ti nə və şəx sən si zə tə şək kü rü mü bil dir mək is tər dim. Dü-
şü nü rəm ki, Ru si ya bi zim dos tu muz, müt tə fi qi miz və qon şu muz 
ki mi Azər bay can ilə Er mə nis tan ara sın da döv lət lə ra ra sı mü na si-
bət lə rin ni zam lan ma sı na kö mək işin də xü su si ro la ma lik dir. 

Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev bu söz lə ri fev ra lın 27-də 
Ru si ya nın xa ri ci iş lər na zi ri Ser gey Lav ro vu qə bul edər kən de yib.

Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, ötən il bu is ti qa mət də mü hüm səy 
gös tə ri lib, gə lə cək sülh mü qa vi lə si nin kon sep tual xa rak te ri ni, 
məhz iki öl kə nin əra zi bü töv lü yü nün və su ve ren li yi nin qar şı lıq lı 
ta nın ma sı nı müəy yən edən sə nəd lər qə bul olu nub. Bu, 2022-ci 
ilin okt yab rın da Pra qa da və So çi də qə bul edil miş sə nəd lər lə təs-
diq lə nib: “Bu sə nəd lər sülh mü qa vi lə si nə nail ol maq üçün is ti fa də 
edi lə bi lən tə məl dir. Hər hal da biz bu düş mən çi lik sə hi fə si ni tez-
lik lə çe vir mək və Cə nu bi Qaf qa za sül hü qay tar maq üçün Er mə-
nis tan tə rə fi  ilə, bi zim dos tu muz və qon şu muz Ru si ya tə rə fi  ilə 
müs bət və konst ruk tiv iş apar maq əz min də yik”.

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, Ru si ya xa ri ci iş lər na zi ri nin Azər bay ca-
na sə fə ri ötən il fev ra lın 22-də Mosk va da im za la nan və öl kə lə ri-
miz ara sın da mü na si bət lə rin in ki şa fın da çox mü hüm ad dım olan 
müt tə fi q lik qar şı lıq lı fəaliy yə ti haq qın da Bə yan na mə nin bi rin ci il-
dö nü mü nə həsr edi lib: “Bə yan na mə ma hiy yət eti ba ri lə bi zim mü-
na si bət lə ri mi zin ru hu nu və xa rak te ri ni, əla qə lə ri mi zin for ma laş mış 
müs bət re sur su nu əks et di rir, gə lə cək il lər də qar şı lıq lı fəaliy yə tin 
yol la rı nı müəy yən ləş di rir”.

Türkiyə yenə silkələnir
Fəlakət əl çəkmək istəmir... 

Tür ki yə də 6 fev ral 
zəl zə lə lə ri nin ya ra la-
rı nın hə lə sa rıl ma dı ğı, 
da ğın tı lar al tın dan 
cə səd lə rin çı xa rıl ma-
sı nın ta mam lan ma dı-
ğı bir vaxt da ye ni da-
ğı dı cı ye ral tı tə kan lar 
da vam et mək də dir.

Fev ra lın 27-də Ma-
lat ya vi la yə ti nin Ye şil yurt ra yo nun da baş ver miş 5,6 bal gü cün də 
zəl zə lə nə ti cə sin də  2 nə fər ölüb, 140 nə fər ya ra la nıb. Föv qə la də 
Hal la rın İda rə Olun ma sı Agent li yi – AFAD-ın mə lu ma tı na gö rə, 6 
fev ral (Kah ra man ma raş mər kəz li) zəl zə lə də zə də lən miş 20-dən 
çox bi na çö küb, 32 nə fər da ğın tı lar al tın dan sağ çı xa rı lıb.

Fev ra lın 28-də Kah ra man ma raş vi la yə ti nin Oni ki şu bat ra yo nun da 
4,5 bal gü cün də zəl zə lə olub. AFAD-ın mə lu ma tı na gö rə, ümu mi-
lik də son üç həf tə də böl gə də 10 min dən çox af ter şok qey də alı nıb.

Tür ki yə nin ümu mi lik də 11 vi la yə ti ni vu ran 7,7 və 7,6 bal gü-
cün də zəl zə lə lə rin tə lə fat sa yı fev ra lın 26-da 44 374 nə fə rə ça-
tıb. Er tə si gün və 28 fev ral da ax şam saat la rı na dək ye ni mə lu mat 
açıq lan ma yıb. AFAD baş qa nı Yu nus Se zer 21 mi nə ya xın bi na da 
ax ta rış-xi la set mə iş lə ri nin ta mam lan dı ğı nı bil di rib.

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Av ro pa nın bir sı ra 
öl kə lə rin dən hü quq 
mü da fiəçi lə ri nin yer 

al dı ğı “Xo ca lı: ba rı şıq üçün 
eti raf et!” (Kho jaly: Re con ci le 
to Re cog ni ze Coali tion) bey-
nəl xalq koali si ya sı nın üzv lə ri 
fev ra lın 25-də Ağ dam ra yo-
nu na sə fər edib, həm çi nin 
1992-ci ilin 26 fev ra lın da 
er mə ni si lah lı dəs tə lə ri tə rə-
fin dən yüz lər lə dinc sa ki nin 
qətl edil di yi Xo ca lı-Ağ dam 
yo lu üs tün də, Şel li kən din də-
ki “ölüm dəh li zin”də olub lar. 

“Sülh üçün ça ğı rış” ad lı ak si-
ya ya İta li ya, Da ni mar ka, Ma ca-
rıs tan, Bos ni ya və Her se qo vi na, 
Tür ki yə və di gər öl kə lər dən mü-
tə xəs sis lər qa tı lıb. 

Koali si ya üzv lə ri Xo ca lı fa ciəsi-
nin şa hid lə ri ilə də gö rü şüb lər. 
“Sreb re nit sa Ana la rı” As so siasi-
ya sı nın rəh bə ri, özü 1995-ci il də 

Bos ni ya da serb si lah lı dəs tə lə ri-
nin mü səl man əha li yə qar şı tö-
rət di yi qət liamın zə rər çə kə ni olan 
Mu ni ra Su ba şi çin Xo ca lı da əsir 

gö tü rül müş, üç gün lük qı zı nı itir-
miş Meh ri ban Və ki lo va ilə söh bə-
ti o ge cə bü tün in sa ni də yər lə rin 
er mə ni van da liz mi tə rə fi n dən tap-
dan dı ğı nın da ha bir sü bu tu olub.

Koali si ya üzv lə ri “hu ma ni tar dəh-
liz”in “ölüm dəh li zi”nə çev ril di yi, Xo-
ca lı nın 9 ki lo metr li yin də yer lə şən 
mə kan da gü nah sız qur ban la rın 
xa ti rə si nə eh ti ram ola raq zey tun 
ağa cı əkib lər. Sül hə ça ğı rı şı sim-
vo li zə edən zey tun ağa cı nın ya-
nın da koali si ya nın şüarı – “Əda lət 
ol ma dan eti mad, eti mad ol ma dan 
ba rı şıq müm kün de yil” (“Wit hout 
jus ti ce the re’s no trust, wit hout trust 
the re’s no re con ci liation”) ya zıl mış 
pos ter yer ləş di ri lib.
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Sülhə gedən yol ədalətdən keçir

“Mərmər soyuğu” Fransada festivalda

Mə də niy yət Na zir-
li yi nin dəs tə yi ilə 
“Azər bay can film” 
ki nos tu di ya sı, İc ti-

mai Te le vi zi ya, Ba kı Me dia 
Mər kə zi və Fran sa nın “Ari-
zo na Films” şir kə ti nin bir gə 
is teh sa lı olan “Mər mər so yu-
ğu” tam met raj lı bə dii fil mi 28 
fev ral – 7 mart ta rix lə rin də 
Fran sa nın Ve soul şə hə rin də 
ke çi ri lən 29-cu Asi ya Film-
lə ri Bey nəl xalq Fes ti va lın da 
(Fes ti val In ter na tional des 
Ciné mas d’A sie) iş ti rak edir. 

Re jis sor Asif Rüs tə mo vun qu-
ru luş ver di yi ek ran əsə ri bu ay 
da ha bir mü sa bi qə proq ra mın da 
– 16-31 mart ta rix lə rin də Bol qa-
rıs ta nın pay tax tın da ke çi ri lə cək 
27-ci So fi  ya Bey nəl xalq Film 
Fes ti va lın da ya rı şa caq.

Film uğur suz rəs sam və sev-
gi li si nin qa rı şıq mü na si bət lə rin-
dən, həbs hə ya tın dan son ra evə 
qa yı dan ata nın ən ra di kal yol lar-
la oğ lu nun hə ya tı na mü da xi lə-
sin dən bəhs edir.

Fil min baş pro dü se ri Ar zu Əli-
ye va, sse na ri müəl lifl  ə ri Asif 
Rüs tə mov və Roelof Jan Min-

ne boo (Ni der land), qu ru luş çu 
ope ra tor la rı Oq tay Na ma zov və 
Adil Ab ba sov, qu ru luş çu rəs sa mı 
Ra fi q Nə si rov dur. Pro dü ser lər 
Fa riz Əh mə dov, Or man Əli yev 
və Guil laume de Seil le, kreativ 
pro dü ser isə İra də Ba ğır za də dir. 
Baş rol lar da El şən Əs gə rov, Na-
tə van Ab bas lı və Xalq ar tis ti Qur-
ban İs ma yı lov çə ki lib lər.

Qeyd edək ki, fi lm dün ya 
prem ye ra sı nı 2022-ci ilin no yab-
rın da Tal linn də PÖFF – “Qa ra 
Ge cə lər” Film Fes ti va lın da edib 
və “Ən yax şı akt yor” (Q.İs ma yı-
lov) mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Ocağımızın odu sönməsin!
Nov ruz bay ra mı nın, ba ha rın müj də çi si olan çər-
şən bə lər dən ikin ci si ni – Od çər şən bə si ni də qeyd 
et dik. Bu il 28 fev ra la tə sa düf edən Od çər şən bə-
si nin ton qal la rı sər həd lə ri bü töv öl kə mi zin dörd bir 
ya nın da qa lan dı. 30 il lik iş ğal dan azad olun muş 
əzə li yurd yer lə ri miz də – Qa ra bağ və Şər qi Zən-
gə zur da tor paq la rı mız ar tıq üçün cü il dir bay ram 
ha va sı ilə nə fəs alır.

Bu çər şən bə Zən gi lan ra yo nu nun Ağa lı kənd 
sa kin lə ri üçün xü su si lə əla mət dar dır. Çün ki on lar 
uzun il lər dən son ra doğ ma yurd da bay ram ton qa-
lı qa la dı lar. İl lər dir “Gün o gün ol sun, Nov ru zu öz 
eli miz də qeyd edək” ki mi ar zu la rı ar tıq ger çək dir. 

Qar şı da kı il lər də di gər azad edil miş ya şa yış mən-
tə qə lə ri miz də də sa kin lər ən əziz bay ra mı mı zı öz 
ev-eşi yin də bö yük ruh yük sək li yi ilə qar şı la ya caq-
lar...

davamı səh. 4-də

Şair kimi rəssam

Rəs sam Ka mal Əh məd 
no va tor sə nət kar ki mi 
xa rak te ri zə olu nur. 
Onun təs vir lə rin də hə-

ya tı nın sərt və mü la yim, 
zə rif və in cə li yi öz ək si ni 
ta pıb. Sə nət üfüq lə ri nin 
ge niş lən di yi bir vaxt da 
öm rü ya rı da qa lan rəs-
sa mın ya ra dı cı lıq özü-
nə məx sus lu ğu həm də 
də rin li riz mi ilə se çi lir.

səh. 6
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Azərbaycan Türkiyəyə humanitar yardımları 
bundan sonra da davam etdirəcək

AzərbaycanvəTürkiyəhəmsevincli,həmdəkədərligünlərdə
daimbir-birininyanındadır.

Bu fik ri Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev fev ra lın 25-də İs-
tan bul da Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan la gö rü şün də 
söy lə yib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Tür ki yə də baş ver miş zəl zə lə nə ti cə sin də 
hə lak olan la rın ailə lə ri nə, ya xın la rı na, Pre zi dent Rə cəb Tay yib 
Ər do ğa na və qar daş Tür ki yə xal qı na öz adın dan və Azər bay can 
xal qı adın dan də rin hüzn lə baş sağ lı ğı ve rib, bu fa ciədən çox kə-
dər lən di yi ni bil di rib.

Fa ciənin ilk gü nün dən Azər bay ca nın qar daş Tür ki yə nin ya nın-
da ol du ğu nu qeyd edən Pre zi dent İl ham Əli yev de yib ki, zəl zə lə-
nin nə ti cə lə ri nin ara dan qal dı rıl ma sı üçün öl kə miz hu ma ni tar yar-
dım la rı bun dan son ra da da vam et di rə cək.

Azər bay can Pre zi den ti qar daş Tür ki yə nin bu zəl zə lə nin nə ti cə-
lə ri ni də tez lik lə ara dan qal dı ra ca ğı na əmin li yi ni ifa də edib.

Lavrov: Naxçıvana yolun açılması ilə bağlı 
konkret nəticələrə ümidliyik

Azərbaycanın,RusiyanınvəErmənistanınsəlahiyyətlişəxs-
ləriişçiqrupusəviyyəsindəkonkretnəticələrəldəedəcəklər.
Dəmiryolununişəsalınması,ocümlədənNaxçıvanayolun
açılmasıiləbağlıkonkretnəticələrinəldəedilməsinəümidliyik.

Ru si ya nın xa ri ci iş lər na zi ri Ser gey Lav rov bu nu azər bay can lı 
həm ka rı Cey hun Bay ra mov la fev ra lın 28-də Ba kı da ke çir di yi bir-
gə mət buat konf ran sın da de yib.

O qeyd edib ki, Ru si ya Azər bay can və Er mə nis tan ara sın da 
sülh mü qa vi lə si nin im za lan ma sı üçün dəs tək gös tər mə yə ha zır-
dır. Həm çi nin “3+3” for ma tın da da dialo qa əla və dəs tək gös tə ri lə 
bi lər.

“Biz ey ni za man da Xə zər də ni zin də olan beş lik for ma tın da, 
MDB, BMT və di gər fərq li ix ti sas laş mış təş ki lat lar la iş lə mək ba rə-
də qə ra ra gəl dik”, – de yə Ru si ya nın xa ri ci iş lər na zi ri vur ğu la yıb.

***
Qeyd edək ki, fev ra lın 28-də xa ri ci iş lər na zir lə ri Cey hun Bay ra-

mov və Ser gey Lav ro vun iş ti ra kı ilə Ru si ya-Azər bay can Eks pert 
Şu ra sı nın (RAEŞ) “XXI əsr də Ru si ya-Azər bay can mü na si bət lə-
ri: re gional təh lü kə siz lik kon teks tin də st ra te ji tə rəf daş lıq” möv-
zu su na həsr olun muş konf rans for ma tın da ic la sı ke çi ri lib. Say ca 
üçün cü olan ic las Azər bay can Bey nəl xalq Mü na si bət lə rin Təh li li 
Mər kə zi (BMTM) və Ru si ya Bey nəl xalq Mə sə lə lər Şu ra sı (RBMŞ) 
tə rə fin dən təş kil edi lib.

Təd bir də ötən il ər zin də iki öl kə ara sın da dip lo ma tik mü na si-
bət lə rin qu rul ma sı nın 30 il li yi nin həm Xa ri ci İş lər na zir lik lə ri, həm 
də Ru si ya-Azər bay can Eks pert Şu ra sı (RAEŞ) çər çi və sin də ge-
niş şə kil də qeyd olun du ğu məm nun luq la xa tır la nıb. Bu xü sus da, 
ötən dövr ər zin də iki döv lət ara sın da mü na si bət lə rin st ra te ji tə rəf-
daş lı ğa çev ril di yi, bu nun uzun il lər ar dı cıl şə kil də qu ru lan iki tə rəf-
li əmək daş lı ğın mən ti qi nə ti cə si ol du ğu, ha be lə Azər bay can və 
Ru si ya pre zi dent lə ri ara sın da yük sək sə viy yə li eti ma dın möh kəm 
tə mə li nə əsas lan dı ğı vur ğu la nıb.

2020 və 2021-ci il lər də im za lan mış üç tə rəf i bə ya nat la ra sa diq-
lik ifa də edi lə rək sə nəd lər Azər bay ca nın və bü tün Cə nu bi Qaf qaz 
re gionu nun mü na qi şə dən son ra kı in ki şa fı üçün mü hüm tə məl ola-
raq qiy mət lən di ri lib.

Şu ra üzv lə ri həm çi nin iki öl kə ara sın da əla qə lə rin də rin ləş di ril-
mə si nin müx tə lif as pekt lə ri ilə bağ lı prak ti ki töv si yə lə ri əks et di rən 
kom mü ni ke qə bul edib. RAEŞ töv si yə lə ri nin iki tə rəf i əmək daş lı-
ğın mü va fiq plat for ma la rın da təq dim olun ma sı, bir gə te ma tik top-
lu la rın nəş ri məq sə də mü va fiq he sab edi lib.

“Ürəklərdə yaşayan dahi şəxsiyyət”
Fevralın28-dəAzərbaycanİstiqlalMuzeyindəGənclərinRes-
publikaBədiiYaradıcılıqEviiləbirgə“Ürəklərdəyaşayandahi
şəxsiyyət”adlıədəbi-bədiitədbirkeçirilib.

“Hey dər Əli yev İli” çər çi və sin də təş kil olu nan təd bir də Mil li Məc-
li sin de pu ta tı İl ham Məm mə dov, jur na list, po li to loq Svet la na Bay-
ra mo va çı xış edə rək Azər bay can xal qı nın ta le yin də və ta ri xin də 
əvəz siz ro lu olan Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin hə yat və fəaliy-
yə tin dən söz açıb lar.

Son da Gənc lə rin Res pub li ka Bə dii Ya ra dı cı lıq Evi nin is te dad lı 
üzv lə ri mu si qi və şeir kom po zi si ya la rı təq dim edib lər. 

Təd bir də “Bö yük Qa yı dış” Gənc lər Təş ki la tı, “İrə li” İc ti mai Bir li-
yi, “ASAN Kö nül lü lə ri” Təş ki la tı nın üzv lə ri, “Bir kö nül lü” tə lə bə təş-
ki la tı, DOST İnk lü ziv İn ki şaf və Ya ra dı cı lıq Mər kə zi nin kö nül lü lə ri 
və di gər qo naq lar iş ti rak edib lər.

Qarabağda kitabxanaların 
yenidən qurulması 

Azərbaycan və Latviya Milli kitabxanalarının onlayn görüşündə müzakirə olunub

Fevralın28-dəAzərbay-
canMilliKitabxanasıilə
LatviyaMilliKitabxanası
arasında“EU4Dialoq”

layihəsiçərçivəsindəon-
layngörüşkeçirilib.

Azər bay can Mil li Ki tab xa-
na sın dan bil di ri lib ki, on layn 
gö rüş Qa ra bağ da mə də niy-
yət müəs si sə lə ri və ki tab xa-
na la rın ye ni dən qu rul ma sı ilə 
bağ lı la yi hə nin mü za ki rə si lə 
həsr olu nub.

La yi hə nin uğur lu ola ca ğı na 
ümid et di yi ni bil di rən Mil li Ki-
tab xa na nın di rek to ru pro fes sor Kə-
rim Ta hi rov diq qə tə çat dı rıb ki, təəs-
süf ki, er mə ni qəsb kar la rı tə rə fin dən 
iş ğal edi lən tor paq la rı mız da ümu mi-
lik də 4,6 mil yon ki tab fon du olan 975 
ki tab xa na məhv edi lib. Ar tıq tor paq-
la rı mız iş ğal dan azad edi lib və biz 
hə min ki tab xa na la rı ye ni dən qur ma-
ğa ça lış ma lı yıq. La kin iş ğal dan azad 
olu nan əra zi lə ri miz er mə ni hər bi bir-
ləş mə lə ri tə rə fin dən mi na lan dı ğın-
dan ha zır da ora da qu ru cu luq iş lə ri-
nin apa rıl ma sı qey ri-müm kün dür və 

mi na tə miz lə mə iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir. 
Gə lə cək də azad olu nan əra zi lə ri miz-
də ki tab xa na la rın bər pa sın da be lə 
la yi hə lər bi zə bu iş də bö yük kö mək-
lik gös tə rə cək.

Tək lif olu nan la yi hə nin 2 is ti qa mə ti 
gö rüş iş ti rak çı la rı nın nə zə ri nə çat dı-
rı lıb. Bi rin ci is ti qa mət təc rü bi məş ğə-
lə lər dir və bun lar 3-4 həf tə da vam 
edə cək. Bu za man Qa ra bağ ki tab xa-
na la rı nın təş ki lin də iş ti rak edə cək 2 
mü tə xəs si sin Lat vi ya ki tab xa na la rın-
da təc rü bə keç mə si nə zər də tu tu lur. 

İkin ci is ti qa mət yay mək tə-
bi ad la nır. 20 mü tə xəs si sin 
iş ti ra kı ilə ke çi ri lə cək yay 
mək tə bi nin 7-8 gün da vam 
et mə si plan laş dı rı lır.

Gö rüş za ma nı bil di ri lib 
ki, be lə la yi hə lə ri iş ğal dan 
azad olun muş tor paq la rı-
mız da ki tab xa na la rın ye ni-
dən qu rul ma sı üçün bö yük 
dəs tək he sab et mək olar. 
Qeyd edək ki, ha zır da Azər-
bay can Mil li Ki tab xa na sın-
da “Qa ra ba ğa ki tab la ge-
dək!” la yi hə si çər çi və sin də 
iş ğal dan azad olu nan tor-

paq lar da ya ra dı la caq ki tab xa na lar 
üçün 120 min nüs xə dən ar tıq ki tab 
top la nıb. İlk növ bə də, Zən gi la nın 
Ağa lı kən din də və Şu şa şə hə rin də 
ki tab xa na la rın ya ra dıl ma sı nə zər də 
tu tu lur.

On layn gö rüş za ma nı Mil li Ki tab-
xa na tə rə fin dən in gi lis di lin də ha-
zır la nan “Er mə ni iş ğa lın dan azad 
olu nan böl gə lər də ki Azər bay can 
ki tab xa na la rı nın ha zır kı və ziy yə ti” 
möv zu sun da slayd iş ti rak çı la ra təq-
dim edi lib.

əvvəli səh. 1-də
Na zi rin bi rin ci müavi ni mə də niy yət sa hə-

sin də möv cud və ziy yət, o cüm lə dən qa nun-
ve ri ci lik ba za sı, inf rast ruk tur, kadr po ten sialı 
və di gər mə sə lə lər ba rə də də da nı şıb. Sa-
hə nin in ki şa fı üçün qə bul edi lən sə nəd lər, 
hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər lə bağ lı fi kir lə ri ni 
açıq la yıb.

“Mə də niy yət bi zim gün də lik hə ya tı mız, 
dav ra nı şı mız, ənə nə lə ri miz, kim li yi miz dir”, – 
de yən Adil Kə rim li bil di rib ki, bu sa hə də həl li 
va cib mə sə lə lər, nöq san lar da var və is la hat-
la ra baş la ma ğın vax tı dır. Cə miy yə tin hər bir 
üz vü nün mə də niy yət sa hə si nin in ki şaf et di-
ril mə si nə və onun qo run ma sı na cəlb edil mə-
si mü hüm və zi fə lər dən bi ri dir. Mə sə lən, mil li 
ge yim lər, mil li ritm lər üz rə ya zı lı stan dart la rı-
mız yox dur. Bu nun la bağ lı cid di araş dır ma lar 
apa rıl ma lı dır. Çün ki bu irs bir müd dət son ra 
unu du la bi lər. Kə nar dan mü da xi lə lər ola caq. 
Mil li mə də ni də yər lə ri bü tün bun lar dan qo ru-
maq la zım dır.

Əq li Mül kiy yət Agent li yi İda rə He yə ti nin 
səd ri Kam ran İma nov müəl li fi ol du ğu “Qey-
ri-mad di mə də ni irs (QM Mİ) an la yı şı və onun 
is ti fa də si” ad lı ki ta bı nı təq dim edə rək qey-
ri-mad di mə də ni irs nü mu nə lə ri nin, ənə nə vi 
mə də ni nü mu nə lə rin və bi lik lə rin qo ru nub 
sax la nıl ma sı nın əhə miy yə tin dən bəhs edib.

Möv zu ət ra fın da mü za ki rə lər də ko mi tə nin 
üzv lə ri, ic la sa də vət olun muş mü tə xəs sis lər 
çı xış edib lər.

Çı xış lar da təq dim olu nan qa nun la yi hə si-
nin əhə miy yə ti və ak tual lı ğı, mil li mə də ni ir-
sin qo run ma sı nın va cib li yi qeyd olu nub, bir 
sı ra tək lif ər ve ri lib. Ha be lə mə də niy yət sa-
hə sin də möv cud və ziy yət və bu sa hə nin in-
ki şa fı is ti qa mə tin də gö rü lə si təd bir lər ba rə də 
fi kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni Adil 
Kə rim li və Əq li Mül kiy yət Agent li yi İda rə He-
yə ti nin səd ri Kam ran İma nov səs lən di ri lən fi-
kir lə rə mü na si bət bil di rib, qal dı rı lan bə zi mə-
sə lə lə rə ay dın lıq gə ti rib lər.

Adil Kə rim li iş ğal dan azad edil miş əra zi-
lər də mə də ni və ta ri xi abi də lə ri mi zin bər pa-
sı ba rə də da nı şa raq abi də lə ri mi zin qo run-
ma sı və mü ha fi zə si nin mü hüm əhə miy yət 
kəsb edən mə sə lə lər dən ol du ğu nu de yib. 
Bil di rib ki, Azər bay can da qey də alın mış 
6380-dək  mə də ni abi də var. On lar dan 700-
dən ço xu iş ğal dan azad olu nan əra zi lə ri-
miz də qey də alı nıb. Bu əra zi lər də ki mə də ni 
və ta ri xi abi də lə ri mi zin bər pa sı mü hüm mə-
sə lə dir. Abi də lə ri mi zin qo run ma sı və mü ha-
fi zə si tək cə döv lə tin və zi fə si de yil, hər bi ri-
mi zin bor cu dur.

Mə də niy yət sa hə sin də re gion lar da, uc qar 
yer lər də həl li va cib çox mə sə lə lə rin ol du ğu-
nu de yən na zi rin bi rin ci müavi ni bil di rib ki, 
ha zır da xü su si lə bu is ti qa mə tə diq qət yö nəl-
di lib. Mə də niy yət sa hə sin də ça lı şan 41 min 
iş çi dən 30 mi ni yer lər də fəaliy yət gös tə rir. 
On la rın az bir his sə si öz ix ti sa sı üz rə ça lı şır. 

Adil Kə rim li diq qə tə çat dı rıb ki, Mə də niy-
yət Na zir li yi tə rə fin dən Azər bay can mə də-
niy yə ti ilə bağ lı ümu mi lik də 2040-cı ilə dək 
dövr üçün st ra te gi ya ha zır la nır. St ra te gi ya-
ya əsa sən, ya xın müd dət li, or ta müd dət li və 
uzun müd dət li məq səd lər, priori tet lər müəy-
yən edi lə cək. Bu sa hə də sis tem li ad dım lar 
atı la caq, mə də niy yət sa hə sin də fəaliy yə tin 
ye ni for ma la rı müəy yən ləş di ri lə cək.

Din lə mə yə ye kun vu ran ko mi tə səd ri Qə ni-
rə Pa şa ye va mü za ki rə lə rin sə mə rə li keç di yi-
ni, fay da lı fi kir lə rin səs lən di ril di yi ni söy lə yib.

***
Qeyd edək ki, qa nun la yi hə si qey ri-mad di 

mə də ni irs nü mu nə lə ri ilə bağ lı tə ləb lə ri, bu 
sa hə də döv lət si ya sə ti, qey ri-mad di mə də ni 
irs sa hə sin də döv lə tin və zi fə lə ri, qey ri-mad di 
mə də ni ir sin tən zim lən mə me xa nizm lə ri və s. 
mə sə lə lə ri əha tə edir.

La yi hə yə əsa sən, qey ri-mad di mə də ni irs 
sa hə sin də döv lə tin və zi fə lə ri nə qey ri-mad di 

mə də ni ir sin qo run ma sı məq sə di lə qa nun ve ri-
ci li yi tək mil ləş dir mək, döv lət st ra te gi ya la rı ha-
zır la maq və hə ya ta ke çir mək; qey ri-mad di mə-
də ni irs sə na ye si ni dir çəlt mək və bu sa hə də 
pe şə təh si li müəs si sə lə ri ni dəs tək lə mək; qey-
ri-mad di mə də ni irs sa hə sin də müəl lif ik hü-
qu qu və əla qə li hü quq la rın qo run ma sı nı təş kil 
et mək; bu sa hə də bey nəl xalq nor ma tiv ba za-
nın və təc rü bə nin tət bi qi ni hə ya ta ke çir mək; 
qey ri-mad di mə də ni irs sa hə sin də ida rəet mə 
sis te mi ni tək mil ləş dir mək və müasir üsul la rın 
tət bi qi ni dəs tək lə mək; qey ri-mad di mə də ni irs 
nü mu nə lə ri nin döv lət re yest ri nin apa rıl ma sı nı 
tə min et mək ki mi mə sə lə lər da xil dir. Bu sı ra ya 
həm çi nin UNES CO-nun mü va fiq si ya hı la rı-
na da xil edil miş Azər bay can xal qı na məx sus 
qey ri-mad di mə də ni irs nü mu nə lə ri nin ef ek tiv 
qo run ma sı və on la rın ad la rın dan is ti fa də qay-
da la rı nı müəy yən ləş dir mək; qey ri-mad di mə-
də ni irs nü mu nə lə ri nin bey nəl xalq təş ki lat lar 
çər çi və sin də ta nıt maq və xa ric də ki Azər bay-
can mə də niy yət mər kəz lə ri va si tə si lə on la rın 
təb li ği ni hə ya ta ke çir mək; qey ri-mad di mə də ni 
irs nü mu nə lə ri nin və ziy yə ti nə və is ti fa də qay-
da la rı na riayət olun ma sı na dair mo ni to rinq 
hə ya ta ke çir mək; bu sa hə də ix ti sas lı kadr la rın 
ha zır lan ma sı nı tə min et mək, elə cə də tə lim, 
ix ti sas laş dır ma, təc rü bə kurs la rı təş kil et mək 
və s. və zi fə lər aid dir.

“Mədəniyyət bizim həyatımız, 
ənənələrimiz, kimliyimizdir”

Cəmiyyətin hər bir üzvünü bu sahənin inkişafına, 
qorunmasına cəlb etmək mühüm vəzifədir

Özbəkistan Dövlət İncəsənət və Mədəniyyət İnstitutu 
ölkəmizin ali məktəbləri ilə əməkdaşlıq edəcək

DaşkənddəkiHeydərƏliyevadına
AzərbaycanMədəniyyətMərkəzi-
nin(AMM)təşkilatçılığıiləÖzbəkis-
tanDövlətİncəsənətvəMədəniyyət

İnstitutunun(ÖDİMİ)rektoruEldorŞer-
manovunrəhbərliketdiyinümayəndə
heyəti23-28fevraltarixlərindəölkəmiz-
dəsəfərdəolub.

Sə fər çər çi və sin də öz bə kis tan lı qo naq lar 
Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te tin də (AD MİU) olub, rek tor Cey ran 
Mah mu do va ilə gö rü şüb, əmək daş lıq la bağ-
lı mü za ki rə apa rı lıb. Gö rüş də iki təh sil oca-
ğı ara sın da əmək daş lı ğa dair me mo ran dum 
im za la nıb. Sə nəd də müəl lim və tə lə bə mü-
ba di lə si, mə də niy yə tin müx tə lif sa hə lə ri nə 
dair bir gə təd qi qat iş lə ri nin, təd ri sə dair təc-
rü bə mü ba di lə si nin apa rıl ma sı ki mi mə sə lə-
lər ək si ni ta pıb. 

Bun dan baş qa, AD MİU-nun Rəs sam lıq fa-
kül tə si nin təc rü bə sin dən ya rar la na raq Öz bə-
kis tan Döv lət İn cə sə nət və Mə də niy yət İns ti-
tu tun da ey niad lı fa kül tə nin açıl ma sı, müəl lim 
he yət lə ri tə rə fin dən il də bir də fə qar şı lıq lı 
ola raq bir ay lıq dərs lə rin təş ki li ba rə də ra zı-
lıq əl də edi lib. 

El dor Şer ma nov AD MİU-nun rek to ru nu bu 
ilin ma yın da ÖDİ Mİ-də təş kil olu na caq Türk 
döv lət lə ri tə lə bə lə ri nin teatr fes ti va lı na də vət 
edib. 

Sə fər çər çi və sin də Öz bə kis tan nü ma yən də 
he yə ti Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də rek tor El çin 
Ba ba yev lə gö rü şüb. İki ali təh sil müəs si sə si 
ara sın da əmək daş lı ğa dair sa ziş im za la nıb. 
Sa ziş də gə lə cək də müəl lim, tə lə bə və el mi 
iş çi lə rin mü ba di lə si, in for ma si ya və nəşr lə rin 

mü ba di lə si, bir gə el mi təd qi qat la rın, maarif-
lən di ri ci təd bir lə rin təş ki li, kadr ha zır lı ğı mə-
sə lə lə rin də əmək daş lıq nə zər də tu tu lub. 

Qar daş öl kə nin he yə ti Azər bay can Mil li 
Kon ser va to ri ya sı (AMK) və Azər bay can Dil-
lər Uni ver si te tin də (ADU) də olub, təd ri sin 
təş ki li ilə ma raq la nıb, əmək daş lıq əla qə lə ri-
nin qu rul ma sı ilə bağ lı mü za ki rə lər apa rı lıb. 
ADU-da “Öz bə kis tan oca ğı”nın açıl ma sı na 
dair ra zı lıq əl də edi lib.

“Xocalı şahidləri” – dörd dildə
Reza Deqatinin yeni saytı soyqırımını dünyaya çatdırır

Xocalıqurbanlarınılentəalaraq
vizualtarixiyaddayaradanta-
nınmışfotojurnalistRezaDeqa-
tinin“khojalywitness.org”(Xocalı

şahidləri)adlıyenisaytıdörddildə
fəaliyyətəbaşlayıb.Saytınəsasməq-
sədişahidlərinvəqurbanlarınfotoları-
nıəksetdirərəkqanlıtarixiyaşatmaq,
beynəlxalqictimaiyyətiməlumatlan-
dırmaqvəgələcəknəsillərəötürmək-
dənibarətdir.

Xo ca lı soy qı rı mı nın 31-ci il dö nü mün də 
dün ya ca məş hur fo to jur na list Re za De qa ti-
nin is tər öl kə miz də, is tər sə də dün ya nın bir 
çox yer lə rin də sil si lə sər gi lə ri açı lıb.

Növ bə ti be lə sər gi Ağ-
dam da təş kil olu nub. Xo ca lı 
şə hid lə ri nin xa ti rə si nə həsr 
olun muş “Unu dul ma yan ta-
rix” ad lı anım təd bi ri çər çi və-
sin də Re za De qa ti nin Bi rin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə si döv rün-
də len tə al dı ğı Xo ca lı qur ban-
la rı nın baş la rı na gə ti ril miş 
mü si bə ti əks et di rən fo to şə-
kil lər dən iba rət sər gi si nə ba-
xış ke çi ri lib. Təd bir “Xo ca lı ya 
əda lət!” bey nəl xalq təb li ğat-
təş vi qat kam pa ni ya sı, Qa-
ra bağ iq ti sa di ra yo nu na da-

xil olan iş ğal dan azad olun muş əra zi lər də 
(Şu şa ra yo nu is tis na ol maq la) Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin xü su si nü ma-
yən də li yi və Azər bay can Gənc lər Fon du-
nun təş ki lat çı lı ğı ilə baş tu tub.

Həm çi nin bu gün lər də Avst ri ya nın pay tax-
tı Vya na da kı Hel denp latz mey da nın da da 
Xo ca lı soy qı rı mı nın 31-ci il dö nü mü ilə bağ lı 
ak si ya ke çi ri lib. Re za De qa ti ak si ya da çı xış 
edə rək Xo ca lı dəh şət lə ri ni bir da ha dün ya 
me diası nın, iş ti rak çı la rın diq qə ti nə çat dı rıb. 
Ak si ya ya 31 öl kə nin 74 şə hə rin dən gə lən 
1000 nə fər dən çox soy da şı mız, ic ma üzv-
lə ri, dias por təş ki lat la rı nın təm sil çi lə ri və öl-
kə mi zə dost mü na si bə ti bəs lə yən xalq la rın 
nü ma yən də lə ri qa tı lıb lar.
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Xocalı mövzusu musiqidə – Bəstəkarlar İttifaqında anım mərasimi
Xocalıfaciəsindənsonrabumövzudamüxtəlifjanrlardamusiqi
əsərləriyaranıb.Bununlabelə,musiqisalnaməmizinxalqımızın
tarixini,milliyaddaşımızıtəcəssümetdirənyeniirihəcmlimusiqi
əsərləriilədahadazənginləşməsiniistərdik.

Bu fi kir lər fev ra lın 24-də Azər-
bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qın da 
(ABİ) Xo ca lı soy qı rı mı nın 31-ci 
il dö nü mü nə həsr olun muş təd-
bir də səs lə nib.

ABİ-nin səd ri, AMEA-nın müx-
bir üz vü, Xalq ar tis ti Fi rən giz Əli-
za də, it ti fa qın ka tib lə ri – Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi, pro fes sor 
Zem fi ra Qa fa ro va, Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Cə lal Ab ba sov, 

elə cə də bəs tə kar lar – Xalq ar-
tis ti Azər Da da şov, Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi El na rə Da da şo-
va, mu si qi şü nas lar – Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Hə cər Ba ba ye-
va, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Səadət Təh mi raz qı zı mü la hi zə-
lə ri ni bö lü şüb lər.

Qeyd olu nub ki, ötən əs rin 90-
cı il lə rin də bu möv zu da Məm məd 
Qu li ye vin “Sim fo ni ya-rek vi ye m”i, 

Arif Mir zə ye vin “Xo ca lı uşaq la-
rı na lay lay”, Oq tay Rə cə bo vun 
çox his sə li “Xo ca lı avaz la rı” ora-
to ri ya sı, Azər Da da şo vun “Xo ca-
lı ya əda lət!” sim fo nik pla ka tı, Faiq 
Na ğı ye vin xor üçün “Xo ca lı ha ra-
yı”, El na rə Da da şo va nın “Xo ca lı 
lay la sı”, Yu sif Mi riş li nin “Xo ca-
lı – 613” sim fo nik poema sı və s. 
əsər lər ya zı lıb. Qa ra bağ mü na qi-
şə si ni və Xo ca lı ha di sə lə ri ni yük-
sək bə dii sə viy yə də tə cəs süm 
et di rən əsər lər dən bi ri Fi rən giz 
Əli za də nin “İn ti zar” ope ra sı dır.

Xo ca lı fa ciəsi ilə bağ lı ye ni 
əsər lər dən Rə na Qə di mo va nın 

“Sa rı gə lin” bal la da sı nı, Rü-
fət Ra ma za no vun sim li or kestr 
üçün “Təəs sü rat”, or qan və xa-
nən də üçün “And”, Kə ma lə Əli-
za də nin violon çel və ka me ra 
or kest ri üçün “Vo ka liz”, İl ham 
Az man lı nın ka me ra or kest-
ri üçün “Ağı” və s. nü mu nə lə ri 
qeyd et mək olar.

Anım təd bi rin də Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Na zim Qu li ye vin 
“Xo ca lı” ope ra sın dan “İgid lə rin 
rəq si” (for te piano üçün kö çür-
mə də) Ba kı Mu si qi Aka de mi ya-
sı nın IV kurs tə lə bə si Ja lə İs la-
mo va nın ifa sın da təq dim olu nub. 
Gənc bəs tə kar Tu ral Məm məd li 
for te piano üçün “Xo ca lı ya İt haf” 
kom po zi si ya sı nı ifa edib.

əvvəli səh. 1-də
Koali si ya adın dan bə ya nat 

səs lən di ri lib. İta li ya İn san Haq-
la rı Fe de ra si ya sı nın səd ri An to-
nio Stan qo tə rə fin dən oxu nan 
bə ya nat da diq qə tə çat dı rı lır ki, 
1992-ci il 26 fev ral ta ri xin də er-
mə ni qul dur dəs tə lə ri Xo ca lı nı 

iş ğal edər kən on lar gu ya bu yo-
lun “hu ma ni tar dəh liz” ki mi tə-
min edil mə si ni bil di rib, la kin elə 
hə min yer də yüz lər lə dinc in sa nı 
qət lə ye ti rib lər. Bə ya nat da vur-
ğu la nır ki, sül hə ge dən yol əda-
lət dən ke çir və qa lı cı sül hə yal-
nız keç miş də baş ver miş hər bi 

ci na yət lə rin nə ti cə lə ri nin ara dan 
qalx ma sı ilə nail ol maq olar.

“Bu gün biz Xo ca lı nın 9 km-li-
yin də yik, “ölüm dəh li zi”nə çev ril-
miş dır na qa ra sı hu ma ni tar dəh-
liz də yik. Sə fə ri miz bu tor paq lar 
azad edil di yi üçün müm kün olub. 
Biz ya xın da be lə anım mə ra sim-
lə ri ni Xo ca lı da ke çi rə cə yi mi zə 
də əmi nik”, – de yə bə ya nat da 
qeyd olu nur.

“Xo ca lı: ba rı şıq üçün eti raf et!” 
bey nəl xalq koali si ya sı üzv lə ri, 
elə cə də yer li və xa ri ci mət buat 
nü ma yən də lə ri nin iş ti ra kı ilə fev-
ra lın 26-da Ba kı da də yir mi ma sa 
ke çi ri lib.

Bey nəl xalq koali si ya nın üzv lə-
ri Xo ca lı-Ağ dam yo lun da kı “ölüm 

dəh li zi”nə yü rüş ba rə də öz təəs-
sü rat la rı nı bö lü şüb lər.

“Sreb re nit sa Ana la rı” As so-
siasi ya sı nın rəh bə ri Mu ni ra Su-
ba şiç Xo ca lı ilə Sreb re nit sa fa-
ciələ ri nin ma hiy yət ola raq ey ni 
ci na yət ol du ğu nu qeyd edib. Bil-
di rib ki, Sreb re nit sa da ol du ğu ki-
mi, Xo ca lı da da nə ha yət, əda lət 
öz ye ri ni tap ma lı dır.

ATƏT-in dö züm süz lük və 
disk ri mi na si ya ilə mü ba ri zə üz-
rə keç miş xü su si nü ma yən də si 
pro fes sor Bü lent Şe nay vur ğu-
la yıb ki, post mü na qi şə real lıq la rı 
kon teks tin də Er mə nis tan sülh-
də ma raq lı ol du ğu nu gös tər mək 
üçün Xo ca lı ci na yə ti nin lə kə si ilə 
he sab laş ma lı dır.

Soy qı rı mı və Küt lə vi Qır ğın la-
ra Qar şı Bu da peşt Mər kə zi nin 
di rek to ru Gior gi Ta tar bey nəl xalq 
koali si ya nın böl gə də da ya nıq lı 
sülh üçün Azər bay can və Er mə-
nis tan hö ku mət lə ri nə ün van lan-
mış mü ra ciəti ni oxu yub.

“2020-ci il mü ha ri bə sin dən 
son ra Azər bay can və Er mə nis tan 
li der lə ri nin re gion da sülh era sı nın 
baş la dı ğı nı elan et di yi bir şə rait də 
bey nəl xalq və tən daş cə miy yə ti 
üçün də hə rə kə tə keç mək, cə za-
sız lıq və sus qun lu ğa son ver mək, 
Xo ca lı ba rə də əda lə tə nail ol maq 
za ma nı dır”, – de yə mü ra ciət də 
bil di ri lir. Mü ra ciət də Er mə nis tan 
hö ku mə ti nə Xo ca lı ci na yə ti ni ta-
nı ma ğa ça ğı rış da yer alıb.

Gior gi Ta tar koali si ya nın Xo-
ca lı ci na yə ti nin eti raf et di ril mə si 
möv zu sun da, həm çi nin da ya-
naq lı sül hə nail ol maq məq sə-
di lə Er mə nis tan və Azər bay can 
cə miy yət lə ri ara sın da dialoq tə-
şəb bü sü nü baş lat dı ğı nı de yib. 

Əda lət uğ run da fəaliy yət lə-
ri üçün koali si ya üzv lə ri nə tə-
şək kü rü nü bil di rən Azər bay can 
Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin xü su si 
tap şı rıq lar üz rə sə fi ri El şad İs-
kən də rov ke çid əda lə ti nin müa-
sir dün ya da sül hə xid mət edən 
va cib amil ol du ğu nu vur ğu la-
yıb. “Bu gün si zin bu tə şəb bü-
sü baş la ya bil mə ni zi, Qa ra bağ-
da ilk xa ri ci he yət ola raq Xo ca lı 
qur ban la rı üçün anım təd bir lə ri 
ke çir mə ni zi Azər bay ca nın mü-
ha ri bə də Qə lə bə si tə min edib. 
Əmi nəm ki, növ bə ti il lər də bu 
təd bir lə ri Xo ca lı nın özün də ke-
çi rə bi lə cək si niz”, – de yə o əla-
və edib.

Mədəniyyət nazirinin birinci müavini 
Adil Kərimli vətəndaşlarla görüşüb

Mədəniyyətnazirininbirincimüavini,nazirvəzifəsiniicraedən
AdilKərimlifevralın24-dəHökumətevindəkiVətəndaşların
QəbuluMərkəzində(Bakışəhəri,Ü.Hacıbəyliküçəsi,84)və-
təndaşlarıqəbuledib.

Qə bul da Ba kı şə hə ri üz rə 24 və tən da şın mü ra ciəti din lə ni lib. 
Mü ra ciət lər müx tə lif möv zu la rı əha tə edib, o cüm lə dən ya ra dı cı 
əmə yin qiy mət lən di ril mə si, mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri nə 
fəx ri ad la rın, fər di tə qaüd lə rin ve ril mə si, sa hə ilə bağ lı tək lif, iş lə 
tə min olun ma və di gər mə sə lə lər lə bağ lı olub.

Bü tün mü ra ciət lər din lə nil dik dən son ra qal dı rı lan mə sə lə lər 
mü va fiq qay da da qey də alı nıb. Hər bir və tən da şın mü ra ciəti nin 
diq qət lə araş dı rıl ma sı və qeyd olu nan mə sə lə lə rin qa nun ve ri ci li-
yə uy ğun həl li ba rə də st ruk tur böl mə lə rin rəh bər lə ri nə tap şı rıq lar 
ve ri lib. Həm çi nin qə bul da səs lə nən bir sı ra mə sə lə lər lə əla qə dar 
la zı mi təd bir lə rin gö rül mə si tap şı rı lıb.

Gö rüş də şə hid ailə lə ri nin qal dır dıq la rı mə sə lə lə rə xü su si həs-
sas lıq la ya na şıl ma sı, vax tın da və ob yek tiv ba xıl ma sı məq sə di lə 
hər bir mü ra ciət qey diy ya ta alı na raq nə za rə tə gö tü rü lüb.

Muzeylərdə anım günü
Fevralın24-dəÜzeyirHacıbəylininEv-MuzeyindəXocalıfa-
ciəsinin31-ciildönümünəhəsrolunmuş“YenilməzdirTürk
dünyası”adlıtədbirkeçirilib.

“Ay tam” Uşaq la rın Mə də ni Maarif ən di ril mə si İc ti mai Bir li yi üzv-
lə ri nin, pay taxt da kı 45 nöm rə li tam or ta mək tə bin müəl lim və şa-
gird lə ri nin də iş ti rak et di yi təd bir də Xo ca lı fa ciəsi qur ban la rı nın, 
həm çi nin qar daş Tür ki yə də tə bii fə la kət za ma nı dün ya sı nı də yi-
şən lə rin xa ti rə si yad edi lib.

Mu ze yin di rek to ru Xalq ar tis ti Sər dar Fə rə cov de yib ki, Xo ca lı 
fa ciəsi müasir ta ri xi mi zin qan yad da şı dır. O, ye ni yet mə lə rə Azər-
bay ca nın fa ciəli gün lə ri ni unut ma ma ğı, və tə ni mi zin da ha gö zəl 
gə lə cə yi üçün səy lə oxu ma ğı, ça lış ma ğı töv si yə edib.

Son ra “Ay tam” İB- nin rəh bə ri Ay gün Za man lı, 45 nöm rə li mək-
tə bin müəl li mi Səl mi Şı xə mi ro va çı xış edib lər.

Bə dii his sə də mək təb li lər Xo ca lı fa ciəsi nə həsr et dik lə ri şeir lər-
dən nü mu nə lər söy lə yib lər. “Xu da yar təs ni fi”, “Ba ya tı-Şi raz” mu-
ğa mın dan par ça, Əf ra si yab Bə dəl bəy li nin “Du man lı Təb riz” ta ma-
şa sı na bəs tə lə di yi mah nı səs lə nib.

Mək təb li lə rin Xo ca lı fa ciəsi nə həsr et dik lə ri rəsm lər dən iba rət 
sər gi yə ba xış ke çi ri lib.

***
Bül bü lün Me mo rial Mu ze yin də də Xo ca lı soy qı rı mı nın 31-ci il-

dö nü mü qeyd edi lib. “XX əs rin faciə si” ad lı təd bir “Ay tam” İB ilə 
bir gə təş kil olu nub. Təd bir də uşaq la rın ifa sın da Xo ca lı qur ban la rı-
nın xa ti rə si nə it haf ola raq mu si qi lər səs lə nib.

***
Leopold və Ms tis lav Rost ro-

po viç lə rin Ev-Mu ze yin də Xo ca-
lı fa ciəsi nin 31-ci il dö nü mü nə 
həsr olun muş “Xo ca lı – əs rin 
fa ciəsi!” ad lı təd bir ke çi ri lib.

Mu ze yin el mi iş çi si H.Rə-
hi mə Xo ca lı fa ciəsi ba rə də 
da nı şıb. Mu ze yin fon dun dan 
Ms tis lav Rost ro po vi çin ifa sın-
da len tə ya zıl mış P.Çay kovs-
ki nin əsə ri səs lən di ri lib.

Anım mə ra si min də T.İs ma yı-
lov adı na Uşaq-Gənc lər Ya ra dı-
cı lıq Sa ra yı bə dii qi raət dər nə-
yi nin üzv lə ri bə dii kom po zi si ya, 
Qa ra Qa ra yev adı na Mər kə zi 
İn cə sə nət Mək tə bi Xalq çal ğı 
alət lə ri şö bə si nin şa gird lə ri isə mu si qi nöm rə lə ri ilə çı xış edib lər.

“Şaiqanə yad et” 
Abdulla Şaiqin doğum günündə məzarı 

ziyarət olunub
Fevralın24-dəAzərbaycanədəbiyyatınınklassiki–yazıçı,şair,
dramaturq,pedaqoqAbdullaŞaiqin(1881-1959)anadanolması-
nın142-ciildönümütamamolub.BumünasibətləFəxrixiyaban-
daədibinməzarıbaşında“Şaiqanəyadet”adlıtədbirkeçirilib.

Təd bir də AMEA Ni za mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun, Ab dul la 
Şaiq adı na Uşaq Ki tab xa na sı nın əmək daş la rı, gənc ya zar lar, AD-
MİU-nun tə lə bə lə ri, mu zey əmək daş la rı və Ab dul la Şaiqin Mən zil-
Mu ze yi nin ya nın da fəaliy yət gös tə rən “Və tən” ya ra dı cı lıq bir li yi nin 
üzv lə ri iş ti rak edib lər. Təd bir də Ab dul la Şaiqin ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı 
çı xış lar olub və ədi bin uşaq şeir lə ri səs lən di ri lib.

Kitabxanalarda Xocalı soyqırımının 
ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər

Fevralın24-dəMilliKitabxa-
nadaXocalısoyqırımının31-ci
ildönümüiləəlaqədartədbirvə
SəkinəTurabqızının“ƏsirXoca-
lı”kitabınıntəqdimatıkeçirilib.

Təd bir də Mil li Ki tab xa na nın di-
rek to ru pro fes sor Kə rim Ta hi rov, 
AMEA A.Ba kı xa nov adı na Ta rix 
İns ti tu tu nun ic ra çı di rek to ru ta rix 
elm lə ri dok to ru İl qar Nif tə li yev çı-
xış edib lər.

Sə ki nə Tu rab qı zı müəl li fi ol du-
ğu “Əsir Xo ca lı” ki ta bı haq qın da 
mə lu mat ve rib. Bil di rib ki, ki tab-
da fa ciə za ma nı əsir lik hə ya tı 
ya şa mış Xo ca lı sa kin lə ri nin ta le-
yin dən, on la ra ve ri lən dö zül məz 
iş gən cə lər dən, er mə ni van da liz-
min dən söh bət açı lır.

Qa ra bağ Re gional Təh sil İda-
rə si nin me to dis ti, əs lən Xo ca lı dan 
olan Sa mi rə Hü sey no va fa ciənin 
dəh şət lə ri nə ne cə şa hid ol ma sın-
dan, hə min fa ciədə bü tün ailə üzv-
lə ri ni də itir mə sin dən bəhs edib.

Su ra xa nı ra yo nu 232 nöm rə-
li tam or ta mək tə bi şa gird lə ri nin 
ifa sın da Xo ca lı ya həsr olun muş 
şeir lər səs lə nib.

Mil li Ki tab xa na nın “XX əs rin 
fa ciəsi – Xo ca lı soy qı rı mı” elekt-
ron mə lu mat ba za sı və Xo ca lı ilə 
bağ lı sə nəd li film nü ma yiş et di-
ri lib. Son da təd bir iş ti rak çı la rı 

möv zu ya dair ki tab sər gi si ilə ta-
nış olub lar.

***

Cə fər Cab bar lı adı na Res-
pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sın-
da Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
Ki tab xa na çı lıq-in for ma si ya fa-
kül tə si tə lə bə lə ri nin iş ti ra kı ilə 
Xo ca lı soy qı rı mı nın 31-ci il dö-

nü mü nə həsr olun muş “Qan 
yad da şı mız – Xo ca lı” ad lı təd bir 
ke çi ri lib.

Ki tab xa na nın di rek to ru As lan 
Cə fə rov bə şər ta ri xi nin ən dəh-
şət li fa ciələ rin dən olan Xo ca-
lı soy qı rı mı haq qın da da nı şıb. 
Qeyd olu nub ki, 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də Ali Baş Ko man-
dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi al-
tın da Qə lə bə ça lan Azər bay can 
Or du su Xo ca lı qur ban la rı nın da 
in ti qa mı nı alıb.

İn for ma si ya tə mi na tı və me-
dia ilə iş şö bə si nin mü di ri Gü nay 
Hə sə no va ki tab xa na tə rə fin dən 
Xo ca lı soy qı rı mı nın il dö nü mü ilə 
əla qə dar ha zır la nan Azər bay can 
və in gi lis dil lə rin də ma te rial lar – 
vir tual sər gi, vi deoma te rial, me-
to di ki və sait, bib lioq ra fik yad daş 
və ic mal haq qın da mə lu mat ve-
rib.

***

Res pub li ka Uşaq Ki tab xa-
na sın da Xo ca lı fa ciəsi nə həsr 
olun muş təd bir təş kil edi lib. “So-
nun cu ölən ümid lər” ad lı təd bir-
də ta nın mış ya zı çı Va ri sin Azər-
bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı Əlif 

Ha cı ye və həsr et di yi “Qır mı zı 
lə çək lər” ki ta bı nın mü za ki rə si 
olub. Ya zı çı təd bir də iş ti rak edən 
tə lə bə-gənc lə rin sual la rı nı ca-
vab lan dı rıb.

Ki tab xa na əmək daş la rı tə rə-
fin dən Xo ca lı qur ban la rı na həsr 
olun muş təq di mat nü ma yiş et di-
ri lib. 

Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı-
nın 2 say lı fi lialı isə Xə tai ra yo nu 
İn qi lab İs ma yı lov adı na 265 say-
lı tam or ta mək təb lə bir gə Xo ca lı 
soy qı rı mı nın 31 il li yi nə həsr olun-
muş “Qan lı bə növ şə” ad lı təd bir  
ke çi rib.  Mək təb li lər tə rə fin dən 
ədə bi-bə dii kom po zi si ya lar nü-
ma yiş et di ri lib, şeir lər səs lən di-
ri lib. “Xo ca lı – qan yad da şı mız” 
ad lı slayd nü ma yiş et di ri lib.

***
Fev ra lın 27-də Res pub li ka 

Göz dən Əlil lər Ki tab xa na sın da 

da Xo ca lı soy qı rı mı nın 31-ci il-
dö nü mü ilə əla qə dar təd bir ke çi-
ri lib. Təd bir dən son ra ki tab xa na 
kol lek ti vi Xo ca lı qur ban la rı nın 
xa ti rə si nə ucal dıl mış abi də ni zi-
ya rət edib.

İ
şğalçıermənisilahlıdəstələrininsovet
ordusununXankəndidəki366-cımotoatı-
cıalayınındəstəyiilə1992-ciilfevralın
26-nakeçəngecəAzərbaycanınXocalı
şəhərindədincsakinlərəqarşıhəyata
keçirdiyisoyqırımından31ilötdü.XXəs-
rinəndəhşətlifaciələrindənolanXocalı
qırğınıtəkcəAzərbaycanxalqınadeyil,
bütüninsanlıqəleyhinəcinayətkimitari-
xinqarasəhifəsinəçevrilib.

Fev ra lın 24-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 Xo ca lı soy qı rı mı nın il dö nü mü nə həsr 
olun muş anım mə ra si mi ke çi ri lib.

Mə ra sim də mə də niy yət, in cə sə nət nü ma-
yən də lə ri, di gər qo naq lar iş ti rak edib lər.

Əv vəl cə Xo ca lı fa ciəsi qur ban la rı nın əziz 
xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad olu nub.

Kon sert proq ra mın da ilk ola raq Üze yir Ha-
cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət Sim fo nik 
Or kest ri (di ri jor – Mus ta fa Meh man da rov) 
Qa ra Qa ra ye vin “Ma təm oda sı”nı səs lən di-
rib.

Ar dın ca Əli Əli za də nin “Se re na ta do lo re”, 
Sol tan Ha cıy bə yo vun “Kar van” sim fo nik löv hə-
si, Rauf Əli ye vin “Şu şa nın dağ la rı ba şı du man lı” 
sim fo nik poema sı və Aq şin Əli za də nin 4 nöm-
rə li “Mu ğam va rı” sim fo ni ya sı (fi nal) ifa olu nub.

Or kest rin mü şa yiətin də so list Ayaz Kə ri-
mov Rauf Əli ye vin “Azad lı ğa ge dən yol lar” 
əsə ri ni təq dim edib.

Son ra səh nə yə Azər bay can Döv lət Xor 
Ka pel la sı (bə dii rəh bər – Xalq ar tis ti Gül ba-
cı İma no va) çı xıb. Xo run ifa sın da səs lə nən 
Aq şin Əli za də nin “Azə ri lər” kan ta ta sın dan 
“Fi nal” otuz bir il əv vəl ya şa nan bə şə ri mü si-
bə tin yad daş lar dan heç za man si lin mə yə cə-
yi nin tə cəs sü mü nə çev ri lib.

Nurəddin

Sülhə gedən yol ədalətdən keçir
Beynəlxalq koalisiya Ermənistanı Xocalı cinayətini tanımağa çağırıb

Filarmoniyada soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsinə ithaf olunan musiqi axşamı
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Xəbərverdiyimizkimi,
Xocalısoyqırımının
31-ciildönümümüna-
sibətiləbölgələrdəki

mədəniyyətmüəssisələrin-
dəanımtədbirlərikeçirilib.

HeydərƏliyevadınaXaçmaz
rayon Mədəniyyət Mərkəzində
keçirilən tədbirdə mədəniyyət
işçiləri və məktəblilər “Xocalı
nı unutmayaq!” adlı ədəbibədii
kompozisiya ilə çıxış edib, və
tənpərvərlikruhundaşeirlərsöy
ləyiblər.
Quba şəhər Uşaq incəsənət

məktəbindəXocalısoyqırımının
31ci ildönümünəhəsrolunmuş
anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə
şagirdlər tərəfindən ədəbibədii
kompozisiyatəqdimolunub.
Siyəzən rayonHeydərƏliyev

Mərkəzi,rayonMərkəziKitabxa
nası, Gənclər və İdman İdarə
si,GənclərinİnkişafvəKaryera
Mərkəzi Siyəzən rayon nüma
yəndəliyinin birgə təşkilatçılığı
ilə “Xocalı soyqırımını unutma
yaq!”adlıtədbirtəşkilolunub.

Qusar rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində“HeydərƏliyev–Xo
calı soyqırımının tanıdılmasının
əsastəşəbbüskarı”adlıanımtəd
birikeçirilib.

***
İsmayıllı rayon mədəniyyət

müəssisələrində, eləcə də digər
idarə və müəssisələrdə Xocalı
soyqırımıiləəlaqədartədbirlərke
çirilib.Bildirilibki,ötənəsrin90cı
illərindəAzərbaycanxalqınaqar
şı törədilən qırğınlar, xüsusilə də
Xocalı soyqırımı xalqımızın yad
daşından heç vaxt silinməyəcək.
Çıxışlardan sonra Xocalı soyqı
rımına həsr olunmuş “The son”
adlıfilmvəvideoçarxlarnümayiş
etdirilib.

***
Şəki şəhər 2 nömrəli Uşaq

musiqi məktəbində “Xocalım
– qanlı xatirəm” adlı tədbir ke
çirilib. Xocalı soyqırımına həsr
edilmişşeirlərsəsləndirilib,mu
siqilərifaolunub.
Balakən rayon Uşaq incəsə

nətməktəbində “Xocalısoyqırı
mınıunutmadıq”adlıanım təd
biri keçirilib. Xocalıda törədilən
qırğından bəhs edilən film izlə
nildikdən sonra şagirdlərin ifa
sında ədəbibədii kompozisiya
təqdimolunub.İştirakçılarmək
təbin Rəssamlıq şöbəsi şagird
lərinin soyqırımı ilə bağlı rəsm
əsərlərininsərgisinədəbaxıblar.

***

Sabirabad şəhər Ü.Hacıbəyli
adına Uşaq musiqi məktəbin
də“Laylay,Xocalım,laylay”adlı
tədbirkeçirilib.Məktəbinşagird
ləri tərəfindən Xocalı haqqında
şeirlərsöylənilib.
Hacıqabul şəhər Folklor klu

bunda rayon mədəniyyət iş
çilərinin birgə təşkilatçılığı ilə
“Qisas qiyamətə qalmadı” adlı
ədəbibədiikompozisiya təqdim
olunub.

***

SumqayıtDövlətRəsmQale
reyasının təşkilatçılığı ilə Sum
qayıtşəhərHeydərƏliyevMər
kəzində “Unutmadıq, Xocalı!”
adlı sərgi keçirilib.Sərgidə rəs
sam Nizami Dadaşovun Xocalı
soyqırımınahəsrolunanəsərləri
nümayişolunub.
AbşeronRayonİcraHakimiy

yətinintəşəbbüsü,rayonMədə
niyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı
iləXırdalanşəhərHeydərƏliyev
Mərkəzində keçirilən anım təd
birində Xocalı faciəsi qurbanla
rının və şəhidlərin xatirəsi yad
edilib.TədbirdəXocalı həqiqət
lərini əks etdirən videoçarx və
“Qanlı torpaq” tamaşası nüma
yişetdirilib.

***

AğstafaDövlətRəsmQalere
yasındagəncrəssamlarınəl iş
lərindənibarət“Xocalıuşaqların
gözüilə”adlırəsmsərgisitəşkil
olunub.

Qazax şəhər 1 nömrəliUşaq
musiqi məktəbinin təşkilatçılı
ğı ilə“İnsanlığaqarşıtörədilmiş
cinayət”adlıtədbirkeçirilib.Şa
girdlər tərəfindən kompozisiya
təqdimedilib.
TovuzrayonDüzQırıqlıkənd

Uşaq musiqi məktəbində “Ta
rixin qan yaddaşı – Xocalı”
mövzusunda konfrans keçirilib.
Çıxışlarda Xocalıda törədilən
soyqırımıbarədəgenişməlumat

verilib,bufaciənindünyayaçat
dırılmasındaAzərbaycangəncli
yininüzərinədüşənvəzifələrdən
danışılıb.

***
Naftalan şəhər Heydər Əli

yev Mərkəzi və şəhər Gənclər
vəİdmanİdarəsinintəşkilatçılığı
ilə “Xocalı həqiqətlərinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasında
ÜmummilliliderHeydərƏliyevin
rolu” mövzusunda tədbir keçi
rilib. Çıxışlarda bildirilib ki, Ulu
öndərin təşəbbüsü ilə 1994cü
ilfevralın24dəMilliMəclis“Xo
calı soyqırımı günü haqqında”
qərarqəbuledib,BMTyə,dün
ya dövlətlərinə müraciət oluna
raq qətliamın mahiyyəti açıq

lanıb, beynəlxalq ictimaiyyətə
erməni terrorizminə qarşı təsirli
tədbirlərgörməkçağırışıedilib.

***

NizamiGəncəviadınaMasal
lı rayon Mədəniyyət Mərkəzi
ninsəhnəsində “Xocalı–şəhid
şəhər”adlı tamaşakompozisi
ya təqdim olunub. Tamaşanın
quruluşuMasallıXalqteatrının
rejissoru Cəmaləddin Əliye
və, musiqisi Ruslan Zahido
va, səhnə tərtibatı isəElsevər
Əliyevə aiddir. Rolları Masallı
Xalq teatrının aktyorları, Ma
sallıDövlətRegionalKollecinin
müəllim və tələbələri ifa edib
lər.

***
Astara rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində “Xocalı soyqırı
mı Azərbaycan xalqının qan
yaddaşıdır” mövzusunda təd
bir keçirilib. Tədbirdə mərkəzin
fondundaqorunanXocalışəhid
lərinin fotoşəkilləri, “Elektronki
tabxana”dasaxlanılankitabların
və rəssamlıq dərnəyi üzvlərinin
əl işlərindən ibarətsərginüma
yişetdirilib.

***
Neftçala rayon C.İsmayılov

adına Uşaq incəsənət məktə
bində keçirilən tədbirdə rayon
Mədəniyyət Mərkəzinin kollek
tivi ədəbibədii kompozisiya ilə
çıxışedib.

***
Şəmkir rayon MKSnin Uşaq

şöbəsi və Oxuculara xidmət
şöbəsi tərəfindən “Xocalı qan
yaddaşımızdır”, “Xocalı fəryadı”
başlığı altında açıq havada ki
tablardanibarətsərgitəşkilolu
nub.

***
Göyçay rayon MKSnin Mər

kəzi Kitabxanasında “O gün
gələcək”adlıtədbirkeçirilib.Xo

calıyahəsrolunmuşşeirlərsəs
ləndirilib, faciə iləbağlı kompo
zisiyanümayişetdirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Gəncə teatrında “Əbədiyyət marşalı” 
Tamaşa Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

100 illiyinə həsr olunub
GəncəDövlətDramTeatrındaAydınMurovdağlınınpoemala-
rıəsasındaYusifCəfərovunsəhnələşdirməsində“Əbədiyyət
marşalı”adlıtamaşa-kompozisiyahazırlanıb.

ÜmummilliliderHeydər
Əliyevin100illikyubileyi
nə həsr olunmuş səhnə
işindəonun tariximizdəki
müstəsna xidmətlərin
dən, 1993cü ildə xalqın
çağırışı ilə hakimiyyətə
qayıdışından, xəritədən
silinmək qorxusu ilə üz
üzə qalmış Azərbaycan
dövlətini xilas etməsin
dən, qurduğu müstəqil
Azərbaycanın bu gün
əminəllərdəolmasından,
44 günlük şanlı Zəfəri
mizdənbəhsedilir.
Tamaşada kölgə oyu

nundan,sənədlivideogö
rüntülərdəndəistifadəolunub.QuruluşçurejissorYusifCəfərov,
rəssamMirzəMehdi,musiqi tərtibatçısı SaləddinHəsənovdur.
RollarıƏməkdarartistlərSevdaOrucova,RamizVəliyev,Salam
İsmayıl,aktyorlarGünayCabbarova,RuslanHüseynov,Həsən
Cəfərovifaedirlər.Xatırladaqki,HəsənCəfərovhəmdəVətən
müharibəsiiştirakçısıdır.

Səhnədə “Ölüm qatarı” 
AğdamDövlətDramTeatrında20Yanvarhadisələrindənbəhs
edən“Ölümqatarı”adlıtamaşanınpremyerasıolub.

Gənc ya
zar  Kənan
Yusifoğlunun
eyniadlı pyesi
əsasında ha
zırlanan səh
nəişinəteatrın
baş rejissoru
Kərim Həsə
nov quruluş
verib. Musiqi
tərtibatçısı El
şən Cəfərov,

quruluşçurəssamQönçəHəzizadədir.
90cıillərinağırsosialsiyasiproseslərinənəzərsalınantama

şada rollarıKərimHəsənov,ElmirHümbətov,NurlanəƏliyeva,
ElşənCavadov,FərhadFərhadzadə,ÜlviyyəQasımova,Zöhrab
İmamalıyev,CamalZamanov,Sədaİbrahimov,AnarƏhmədov,
SadiqBağırov,HakimCəfərli,ElmanMəhərrəmov,FatiməQuli
yevavəSərdarƏlizadəoynayırlar.
RayonsakinləriiləyanaşıGəncədəngəlmişbirqrupziyalının

daizlədiyitamaşamaraqlaqarşılanıb.

Ocağımızın odu sönməsin!
əvvəli səh. 1-də

Od çərşən
bəsinə el ara
sında üskü
(tonqal) və ya
ocaq çərşən
bəsi də deyir
lər. İnanclara
görə, insan
odu nə qədər
əzizləsə, bir o
qədər yüngül
olar,çətinlikləri
azalar.Eldeyi

minəgörə,Odçərşənbəsindəocaqyandırıb,qazanqaynatsan,
ilinsonunaqədər“ocağınyanar,qazanınqaynar”olar.
Çərşənbətonqallarıüzərindənatlayaraqdiləgətirdiyimiz“Ağ

rımuğrumtökülsün,odadüşübkülolsun”kimideyimlərisəsəh
hətimizləbağlıproblemlərdənqurtulmaqməqsədiləsöylənilir.
Ənqədimzamanlardanüzübəriodinsanüçünsirrqaynağıdır.

Onunəldəedilməsiinsanlarınböyüktapıntı,yaşamüçünəvəz
sizbirvasitədir.Od,ocaqyaşayışınrəmzidir.Təsadüfideyilki,
bugünyaşadığımızevəocaqdadeyirik.Arxeoloqlarinsanməs
kənlərinihəmdəocaqyerlərindən,külyığıntılarındanbəlliedə
bilirlər.
Mifikdüşüncədəodxilaskarkimiqavranıldığıüçünmüqəddəs

hesabedilib.Odlabağlıinanclar,andlarvəs.busakrallığıngös
təricisidir.Xalqyaddaşındaodlabağlıxeylideyimduyumörnək
lərivar.Məsələn,“Ocaqyanandasəsçıxırsa,deyərlərki,kimsə
sözünüdanışır”, “Ocağıdağıdanxeyir tapmaz”, “Odçərşənbə
sindəocağıboşqoymazlar”,“Odqalar–közolar,Qızqalar–söz
olar”,“Odapənahaparanınocağısönməz”,“Odlaoynayanod
suzqalar”,“Odyananyerdəntüstüçıxar”,“Ocağısöndürənçox
olar,yandıranaz”vəs.nümunələrdəoduninanclarsistemində
fərqli semantika daşıdığı görünür.Odla bağlı alqışlar isə onun
insan həyatındakı vacib əhəmiyyətini diqqətə çatdırır: “Ocağın
odlu,qazanınqaynarolsun”,“Ocağınanurçilənsin”,“Ocağınbə
rəkətliolsun”.Odhəmdəulularımızınandyeriolub:“Odhaqqı”,
“Günhaqqı”,“Çıraqhaqqı”...
Ocağımızın odu sönməsin!Qarşıda iki ilaxır çərşənbəsi var:

martın7dəYel,14dəTorpaqçərşənbələriqeydolunacaq.

F.Yunisli

Qan yaddaşımızın Xocalı səhifəsi

YARATMüasirİncəsənətMəkanı
tanınmışgəncrəssamlarınəsərlərin-
dənibarət“İncəmüşahidələr”səyyar
qrupsərgisiniSaatlıdatəqdimedir.

Martın 1də açılacaq sərginin əsas
ideyası rəssamların gözü ilə gündəlik
həyata başqa baxış bucağı təqdim et
məkdir. Sərgi, periferik ola bilən, lakin
diqqətyetirilməsibəlkədəmühümsayı
lanvəilkbaxışdanbəsitgörünənanları
vurğulayır. Sadə bir günü dəyərləndir
mək üçün ətrafı və hadisələri incəliklə
müşahidə etmək kifayətdir. Rəssamlar
adətənbizimnəzərimizdənqaçırdığımız
vədiqqətetmədiyimizmövzularıqabar
dırlar. Bu mövzular zaman və məkan
anlayışları, yaddaş və şəxsiyyət, sadə
insanduyğularıvəonunhekayələri,mə
dəniyyətvəxalqdəyərləriolabilər.

Fotoqraf Dadaş Adna sa
dəliyin poetikasını – insanla
rınvəonlarınətrafını,doğma
kəndinintəbiətmənzərələrini,
insanistəklərininincəçalarla
rınıişıqlandırır.
Oxşarüsul ilə “Bəsbirdən”

videoinstalyasiyasında Meh
rin Əlili öz ətrafını müşahidə
edir: o, meqapolis və kənd
həyatındanolankadrlarımü
qayisə edərək, mövcud və
paralel reallığıaraşdırır,əgər
onunailəsişəhərəüztutmasaydıhəya
tınınnecəfərqliolabiləcəyinidüşünür.
Şəhərin portretində özünü göstərən

insan vərdişləri ElturanMəmmədovun

silsilələrində də yaxından müşahidə
olunur.
Rəssam Ramal Kazım sadə görü

nəninsanemosiyalarınınvəhisslərinin

mürəkkəbliyiniqrotesk,güclü
duyğular oyatmaq üçün çox
qabarıq formada göstərir.
Nadir Eminovun “Okey, bu
mer” instalyasiyası isə post
modern cəmiyyətə və onun
mübarizəmexanizmlərinəbir
ironiyadır.
Sərgi universal mövzular

ətrafındadüşüncələridəəks
edir.RəssamSoltanSoltanlı
özəsərləriiləinsanhəyatının
ekzistensial suallarınıvəso

sial davranışı araşdırır.O, əsərlərində
sevgi,əmək,itkivəinsanmünasibətləri
kimimövzulara istinadedirvərəsmlə
rinə, özəl detallarla zəngin olan həyat

anlayışını açıqlayan, başlıca niyyətini
anladanadlarverir.
HabibSaherin“Qodonugözləyərkən”

instalyasiyasıitkiləriəksetdirir,davamlı
yenilənməyolu ilə insanınözkeçmişi
ni araşdırması və onunla barışmasını
bəyanedir.RəssamRəşadBabayevin
“Dərviş”əsəriisəməkanvəzamandan
şüurlu şəkildə azad olmağın mediativ
vəziyyətinitəmsiledir.
Ekspozisiyaya YARATın daimi kol

leksiyasından, eləcə də rəssamların
özlərinintəqdimetdiyiəsərlərdaxildir.
ƏnənəviolaraqsərgiəsasındaYARAT

heyətivərəssamlartərəfindənustaddər
siproqramlarıdanəzərdətutulub.
Sərgi Mədəniyyət Nazirliyi, Sabira

bad Regional Mədəniyyət İdarəsi və
SaatlıDövlətRəsmQalereyasınıntəş
kilatidəstəyiiləkeçirilir.

YARAT-ın növbəti səyyar sərgisi Saatlıda

Doğma yurdlara aparan yollar...

Uzunluğu123,6kilometr
olanHoradiz-Cəbra-
yıl-Zəngilan-Ağbənd
avtomobilyolunda

(Zəngəzurdəhlizi)işlərin73
faiziicraolunub.

Azərbaycan Avtomobil Yolla
rı Dövlət Agentliyindən verilən
məlumata görə, yolun 77,5 ki
lometrlik hissəsi 6, qalan 46,1
kilometrlikhissəsi isə4hərəkət
zolaqlıdır.
Layihə üzrə yolun 70,2 kilo

metrlik hissəsində torpaq yata
ğıinşaolunub.Hazırdayatağın
tikintisiyekunlaşmışhissəboyu
yoləsasıinşaedilir,asfaltlanma
işləri görülür.Ortalama 48 kilo
metrlikhissədəhamarlayıcı lay,
38kilometrlikhissədəəsasınalt

layı, 36 kilometrlik hissədə isə
əsasın üst layı inşa edilib. Yo
lun35kilometrlikərazisindəisə
müəyyən hissələr üzrə asfalt
beton örtüyünün alt və üst layı
döşənib.
HoradizCəbrayılZəngilan

Ağbəndavtomobilyoluüzərində
27 körpü var. 12 körpüdə işlər
yekunlaşıb.Yoluntikintiişlərinin
2025ciilədəkbaşaçatdırılması
planlaşdırılır.
HoradizAğbənd dəmiryolu

xəttinininşasıdasürətlədavam
edir. Hazırda Həkəri çayı üzə
rindənkeçənhissədə(Zəngilan
rayonu)13aşırımlıvəuzunluğu
418metrolanAzərbaycanınən
uzundəmiryolukörpüsütikilir.
Layihə üzrə 110,4 km olan

dəmiryolu xəttinin üzərində 9

stansiya (Horadiz, Mərcanlı,
Mahmudlu, Soltanlı, Qumlaq,
Həkəri, Mincivan, Bartaz, Ağ
bənd)olacaq.
Tikintiquraşdırma işləri üç

mərhələdə həyata keçirilir. İn
diyə kimi HoradizAğbənd də
miryolu xəttinin 60 kilometrlik

hissəsində relsşpal çərçivələri
quraşdırılıb. Dəmiryolunun 62
72ci kilometrliyində torpaq ya
tağıvəmühəndislikqurğularının
tikintisi davam etdirilir. Dəmir
yoluxəttiTürkiyənin“Kalyonİn
şaat” şirkəti tərəfindən davam
etdirilir.
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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 (16)
1978-ci il 15 fev ral

Mosk va da P.İ.Çay kovs ki adı na Mosk va Döv lət Kon ser va to ri ya-
sın da Azər bay ca nın bö yük bəs tə ka rı Qa ra Qa ra ye vin ana dan ol ma-
sı nın 60 il li yi mü na si bə ti lə yu bi ley mə ra si mi ke çi ri lib. Res pub li ka nın 
rəh bə ri Hey dər Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.

1978-ci il 23 mart
Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev SS Rİ-də ki Le-

nin mu zey lə ri nin rəh bər lə ri nin Ba kı da ke çi ri lən Ümu mit ti faq mü şa-
vi rə si nin iş ti rak çı la rı nı qə bul edib. Gö rüş də mu zey işi nin təş ki li, bu 
sa hə də qa baq cıl təc rü bə və prob lem lər dən söz açı lıb.

1978-ci il 20-21 ap rel
Azər bay ca nın ye ni Kons ti tu si ya sı nın qə bu lu ilə bağ lı 9-cu ça ğı-

rış res pub li ka Ali So ve ti nin 7-ci növ bə dən kə nar ses si ya sı ke çi ri lib. 
Hey dər Əli yev ses si ya da “Azər bay can SSR Kons ti tu si ya sı nın la yi-
hə si və onun ümum xalq mü za ki rə si nin ye kun la rı haq qın da” mə ru zə 
edib, həm çi nin ye kun söz söy lə yib. 21 ap rel də qə bul edi lən ye ni 
Kons ti tu si ya da Azər bay can di li res pub li ka nın döv lət di li ki mi (mad də 
73) təs bit olu nub.

1978-ci il 30 ap rel
Hey dər Əli yev Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-

rın da C.Ros si ni nin “Se vil ya bər bə ri” ope ra sı nın ta ma şa sı nın prem-
ye ra sı na bax dıq dan son ra ya ra dı cı he yət lə gö rü şüb. Əsas par ti ya nı 
(Fi qa ro) Müs lüm Ma qo ma yev ifa edib. Dün ya şöh rə ti qa zan mış mü-
ğən ni bir ne çə il fa si lə dən son ra ye ni dən ope ra ta ma şa sın da  səh-
nə yə çı xıb.

1978-ci il 18 may
Hey dər Əli yev Azər bay can müəl lim lə ri nin VI qu rul ta yın da nitq 

söy lə yib.
***

Mə də niy yət, in cə sə nət, ədə biy yat xa dim lə ri ya ra dı cı lıq nailiy yət-
lə ri nə gö rə döv lət təl tifl  ə ri nə la yiq gö rü lür dü.

1978-ci il 10 yan var
Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə teatr sə-

nə ti nin in ki şa fın da xid mət lə ri nə gö rə bir qrup şəx sə fəx ri ad lar ve ri lib:
“Xalq ar tis ti” – Çim naz Ba ba ye va, Vla di mir Pletn yov, Ta mil la Şi rə-

li ye va (Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın ba let 
so list lə ri); Bəh ram Mən su rov (Ope ra və Ba let Teat rı nın or kest ri nin 
so lis ti); Məh lu qə Sa dı qo va (Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram 
Teat rı nın ar tis ti) “Əmək dar in cə sə nət xa di mi” – Ka zım Əli ver di bə yov 
(Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın di ri jo ru); Ca net ta (Cən nət) Sə li-
mo va (Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rı nın qu ru luş çu re jis so ru).

“Əmək dar ar tist” – Arif Ba ba yev, Mais Sal ma nov, Fi dan Qa sı-
mo va, Ta mil la Məm mə do va, Adil Mə li kov (Aka de mik Ope ra və Ba-
let Teat rı nın so list lə ri); Va qif Əsə dov (C.Məm məd qu lu za də adı na 
Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın ar tis ti); Mo bil Əh mə dov 
(Ş.Qur ba nov adı na Azər bay can Döv lət Mu si qi li Ko me di ya Teat rı-
nın ar tis ti), Lyud mi la Du xov na ya (Döv lət Rus Dram Teat rı nın ar tis ti); 
Faiq Qa sı mov (C.Cab bar lı adı na Ki ro va bad (Gən cə) Döv lət Dram 
Teat rı nın ar tis ti); Fir dov si Naibov (M.Qor ki adı na Azər bay can Döv lət 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın ar tis ti) və baş qa la rı.

1978-ci il 11 yan var
Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə mu si qi 

ifa çı lı ğı in ki şa fın da xid mət lə ri nə gö rə bir qrup şəx sə fəx ri ad lar ve ri lib:
“Xalq ar tis ti” – Ha bil Əli yev, Fər had Bə dəl bəy li (M.Ma qo ma yev 

adı na Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so list lə ri); Afaq Mə li ko va 
(Azər bay can Döv lət Rəqs An samb lı nın so lis ti).

“Əmək dar ar tist” – Ra fi q Ba ba yev (Döv lət Mah nı Teat rı nın mu si-
qi rəh bə ri), Tey mur Mir zə yev, Rauf Ba ba yev, Arif Ha cı yev, Lev Ye-
li sa vets ki (“Qa ya” Azər bay can Döv lət Kon sert-Est ra da Or kest ri nin 
so list lə ri); İl yas Hü sey nov, Fər had Qu lu za də (Ü.Ha cı bə yov adı na 
Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin so list lə ri); Zit ta Ba ba za də 
(Döv lət Mah nı Teat rı nın so lis ti) və baş qa la rı.

Da vud Qə di mov (Mə də niy yət Na zir li yi re per tuar-re dak si ya kol le-
gi ya sı nın üz vü); Va li də Rə su lo va (piano çu, Azər bay can Döv lət Kon-
ser va to ri ya sı nın müəl li mi).

***
Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə bö yü-

mək də olan nəs lin  tər bi yə si işin də xid mət lə ri nə gö rə və Ümu mit-
ti faq Pioner Təş ki la tı nın 50 il li yi ilə əla qə dar bir qrup xalq maari fi  
və mə də niy yət iş çi si nə “Əmək dar müəl lim”, “Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si” və “Əmək dar ki tab xa na çı” fəx ri ad la rı ve ri lib.

1978-ci il 24 may
Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə zəh mət-

keş lə rə mə də ni xid mət sa hə sin də xid mət lə ri nə gö rə bir qrup mə də-
niy yət və maarif ida rə lə ri iş çi si nə (ki tab xa na,  mə də niy yət evi, mu zey, 
xalq teat rı, ki nok lub iş çi lə ri, mu si qi mək tə bi müəl li mi, mə də ni-küt lə vi 
iş fəal la rı və b.) “Əmək dar mə də niy yət iş çi si” fəx ri adı ve ri lib. 

1978-ci il 22 iyun 
Ki ne ma toq ra fi  ya sa hə sin də xid mət lə ri nə gö rə və 70 il lik yu bi le-

yi ilə əla qə dar ki noope ra tor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Mir zə bəy 
Mus ta fa yev, mu si qi  sə nə ti nin in ki şa fın da xid mət lə ri nə gö rə və 60 
il li yi ilə əla qə dar ola raq bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ha cı 
Xan məm mə dov Azər bay can SSR Ali So vet Rə ya sət He yə ti nin Fəx ri 
fər ma nı ilə təl tif edi lib.

1978-ci il 27 iyun
So vet ədə biy ya tı nın in ki şa fın da xid mət lə ri nə gö rə və ana dan ol-

ma sı nın 80 il li yi ilə əla qə dar ola raq şair Yu ri Fid ler 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.

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

“Heydər Əliyev İli”

Mədəniyyətimizin
böyük hamisi“Ölülər” tamaşası ilk dəfə Heydər Əliyev 

Mərkəzində nümayiş olunub

Xə bər ver di yi miz ki mi, Hey dər Əli yev Mər kə zi Ümum mil li li de rin 
ana dan ol ma sı nın 100 il li yi mü na si bə ti lə “Hey dər Əli yev və 
mil li teatr sə nə ti” ad lı la yi hə yə baş la yıb. Fev ra lın 24-də la yi hə 
çər çi və sin də Ulu ön də rin ən çox sev di yi səh nə əsər lə rin dən 

bi ri – Cə lil Məm məd qu lu za də nin “Ölü lər” pye si nin ta ma şa sı ilk də-
fə Hey dər Əli yev Mər kə zi nin səh nə sin də nü ma yiş olu nub.

Ta ma şa Hey dər Əli yev Mər kə-
zi nin və Mə də niy yət Na zir li yi nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Mil li Dram 
Teat rı nın təq di ma tın da gös tə ri-
lib.

Ta ma şa dan əv vəl Ulu ön də-
rin əsər lə bağ lı fi  kir lə ri ni əks 
et di rən vi deoçarx təq dim olu-
nub. “Ölü lər”i də rin fəl sə fi  əsər 
ad lan dı ran Hey dər Əli yev pye-
sin mil li ru hu nu xü su si vur ğu la-
yır, onun bən zər siz, ta ri xi əsər 
ol du ğu nu qeyd edir di. Hey dər 
Əli yev gənc yaş la rın dan teat ra 
çox bağ lı idi. Mək təb və tə lə bə-
lik il lə rin də dram dər nək lə rin də 
iş ti rak edən Hey dər Əli yev teat-
rı çox se vir di, Azər bay can mil li 
teat rı nı mil li sər və ti miz ad lan dı-
rır dı.

“Ölü lər” pye si bu də fə mü-
kəm məl akus ti ka ya ma lik olan 
dün ya nın ən yax şı zal la rın dan 
bi rin də – Hey dər Əli yev Mər-
kə zi nin “Audi to rium” za lın da 
təq dim edi lib. Za lın səh nə si-
nə uy ğun ta ma şa üçün rən-
ga rəng de ko ra si ya lar qu ru lub. 
Akt yor la rın kost yum la rı məhz 
bu təq di mat üçün xü su si ha zır-
la nıb. Qa ra Qa ra ye vin 1966-cı 
il də Aka de mik Dram Teat rın da 
“Ölü lər” ta ma şa sı na (qu ru luş çu 
re jis sor To fi q Ka zı mov) bəs tə-
lə di yi mu si qi isə ye ni ver si ya da 
təq dim edi lib.

Qu ru luş çu re jis so ru və rəs sa-
mı Xalq ar tis ti Azər Pa şa Ne mə-
tov olan ta ma şa da  ümu mi lik də 
27 akt yor iş ti rak edib. “Ölü lər”in 
Şeyx Nəs rul la hı Xalq ar tis ti Nu-

rəd din Meh di xan lı, Kefl  i İs gən-
də ri Əmək dar ar tist Anar Hey bə-
tov bu ta ma şa da baş rol ifa çı la rı 
ki mi 87-ci də fə məhz Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də səh nə yə çı-
xıb lar.

Səh nə əsə ri nin bu də fə ki təq-
di ma tın da akt yor nə sil lə ri nin qo-
vuş ma sı da mü şa hi də olu nub. 
Ta ma şa da gənc, or ta və yaş lı 
nəs lin akt yor la rı rol alıb lar: ən 
gənc ifa çı Cə lal ro lu nu oy na yan 
12 yaş lı Səc cat Ka zı mov, səh nə-
də ki ən qo ca man akt yor isə 85 
yaş lı Xalq ar tis ti Ra fi q Əzi mov 
olub. Səh nə əsə rin də həm çi nin 
Xalq ar tist lə ri Əli Nur, Ha cı İs ma-
yı lov, Ka zım Ab dul la yev, La lə zar 
Mus ta fa ye va, Sa bir Məm mə dov, 
Əmək dar ar tist lər As lan Şi rin, El-
xan Qu li yev, El şən Rüs tə mov, 
Əl vi da Cə fə rov, Ka zım Hə sən-
qu li yev, Mət ləb Ab dul la yev, Mə-
za hir Cə li lov, Mir zə Ağa bəy li və 
baş qa la rı rol alıb lar.

Cə lil Məm məd qu lu za də nin 
1909-cu il də yaz dı ğı dörd məc lis 

və beş pər də dən iba rət “Ölü lər” 
tra gi ko me di ya sı ilk də fə 1916-cı 
il ap re lin 29-da Ba kı da, Ta ğı yev 
teat rın da səh nə ləş di ri lib. Ta ma şa-
nın ilk re jis so ru gör kəm li teatr xa-
di mi Hü seyn Ərəb lins ki olub. Şeyx 

Nəs rul lah ro lu nu Əli qu lu Qəm kü-
sar, İs gən dər ro lu nu isə Mir zəağa 
Əli yev oy na yıb. “Ölü lər”in ikin ci ta-
ma şa sı 1916-cı il av qus tun 17-də 
Şu şa da, vax ti lə Xur şid ba nu Na tə-
va nın ya rat dı ğı qız lar mək tə bin də 
ta ma şa ya qo yu lub.

Pyes mil li dra ma tur gi ya mız da ilk 
tra gi ko me di ya janr lı əsər dir və ötən 
müd dət də həm Azər bay can da, 
həm də xa ric də ta ma şa ya qo yu la-
raq bö yük mü vəff  ə qiy yət qa za nıb.

“Ölü lər”in Hey dər Əli yev Mər-
kə zin də ki nü ma yi şi də anş laq la 
ke çib.

Ta ma şa nın so nun da səh nə 
əsə ri nin ha zır lan ma sın da iş ti rak 
edən bü tün ya ra dı cı he yət Hey-
dər Əli yev Mər kə zi nin tə şək kür-
na mə lə ri və hə diy yə lə ri ilə təl tif 
olu nub.

Bey nəl xalq Mu ğam Mər-
kə zin də (BMM) Ümum-
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
ana dan ol ma sı nın 100 

il li yi mü na si bə ti lə “Bir mil lət, 
iki döv lət: Azər bay can-Tür ki-
yə” ad lı kon sert ke çi ril di.   

BMM və “Dün ya Mu si qi Xə zi-
nə si nin İn ci si – Mu ğam” İc ti mai 
Bir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə fev ra-
lın 23-də real la şan kon sert dən 
ön cə iki qar daş öl kə nin Döv lət 
himn lə ri səs lən di ril di. Son ra Və-
tən mü ha ri bə si şə hid lə ri və fev-
ra lın 6-da Tür ki yə də baş ver miş 
zəl zə lə lər za ma nı hə lak olan in-
san la rın xa ti rə si bir də qi qə lik sü-
kut la yad edil di. 

Əmək dar ar tist, xa nən də Nu-
riy yə Hü sey no va çı xış edə rək 
Ümum mil li li der Hey dər Əli ye-
vin Azər bay can xal qı qar şı sın-
da kı xid mət lə rin dən da nış dı. 
Qeyd et di ki, da hi si ya sət çi 
Türk dün ya sı nın bir li yi və bə-

ra bər li yi uğ run da mi sil siz iş lər 
gö rüb. Ulu ön də rin yük sək ide-
ya la rı, amal la rı bu gün də Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin rəh bər li yi 

ilə uğur la da vam və in ki şaf et-
di ri lir. 

Tür ki yə li mü ğən ni Or xan Çak-
mak qeyd et di ki, Hey dər Əli ye-

vin hər za man diq qət ye tir di yi 
Tür ki yə-Azər bay can bir li yi bu iki 
qar daş öl kə ilə məh dud laş mır, 
bü töv lük də Türk dün ya sı nın güc-
lən mə sin də də bö yük rol oy na yır: 
“Ha zır da Tür ki yə-Azər bay can 
əla qə lə ri ən yük sək sə viy yə də dir. 
Bi zi bir ləş di rən ta ri xi kök lər, həm 
də mə də ni əla qə lər dir”.  

Çı xış lar dan son ra rən ga rəng 
kon sert proq ra mı təq dim edil di. 
“Bu ta” an samb lı nın (bə dii rəh bər 
Röv şən Qur ba nov) mü şa yiəti ilə 
Əmək dar ar tist Nu riy yə Hü sey-
no va, so list lər Or xan Çak mak və 
Çi lə nay Hü sey no va nın ifa la rın da 
xalq və bəs tə kar mah nı la rı səs-
lən di ril di. Çı xış lar al qış lar la qar-
şı lan dı. 

S.Fərəcov

“Bir millət, iki dövlət:
Azərbaycan-Türkiyə” adlı konsert

Yuğ Teatrının baş rejissoru 
Qazaxıstanda iki tamaşa hazırlayacaq
Döv lət Yuğ Teat rı nın baş re jis so ru Mi ka yıl Mi ka yı lov ta-
ma şa ha zır la maq üçün Qa za xıs ta na də vət olu nub.  

Re jis sor Qa za xıs ta nın iki teat rın da – Ka ra qan da şə hə-
rin də ki K.Sta nis lavs ki adı na Rus Dram Teat rın da A.Sa qa-
re li nin “Xa nu ma” pye si ni, As ta na da kı K.Kuanış ba yev adı-
na Qa za xıs tan Döv lət Aka de mik Mu si qi li Dram Teat rın da 
isə F.Zel le rin “Ata” pye si ni səh nə ləş di rə cək.

“Xa nu ma”nın prem ye ra sı ap rel ayın da ola caq. “Ata” 
pye si nin ta ma şa sı isə iyun ayı na nə zər də tu tu lub.

Tələbələrin “Pillə”si –
tamaşa qəbulu başlanıb

Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si-
te ti (AD MİU) 100 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə “Pil lə 2” tə lə-
bə ta ma şa la rı fes ti va lı na səh nə əsər lə ri nin qə bu lu na 
baş la yıb.

5-9 iyun ta rix lə rin də ke çi ri lə cək fes ti val tə lə bə lə ri ya ra-
dı cı lı ğa ruh lan dır maq, gənc is te dad la rın aş kar lan ma sı-
na dəs tək ol maq və teatr təd ri si pro se si ni ak tiv ləş dir mək 
məq sə di da şı yır.

AD MİU-nun Teatr şü nas lıq ka fed ra sı nın müəl lim lə rin-
dən iba rət mün sifl  ər he yə ti nin qiy mət lən dir mə si əsa sın da 
se çi lən səh nə iş lə ri “Ən yax şı ta ma şa”, “Ən yax şı ki şi ro lu” 
və “Ən yax şı qa dın ro lu” no mi na si ya la rı üz rə təl tif olu na-
caq. Mün sifl  ər he yə ti nin və gənc tən qid çi lə rin xü su si mü-
ka fat la rı da nə zər də tu tu lub.

“Kod adı: V.X.A” növbəti dəfə səhnədə

Azər bay can Döv lət Gənc Ta-
ma şa çı lar Teat rın da “Kod adı 
V.X.A” ta ma şa sı növ bə ti də fə 
uğur la nü ma yiş olu nub.

Teat rın baş re jis so ru Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Meh ri ban Ələk-
bər za də nin müəl li fi  və qu ru luş-
çu re jis so ru ol du ğu ta ma şa bö yük 
şair, ic ti mai xa dim Əh məd Ca va dın 
(1892-1937) 130 il li yi nə və rep res-
si ya ya mə ruz qal mış gör kəm li zi ya-
lı la rın xa nım la rı na, elə cə də 1937-ci 
il rep res si ya sı qur ban la rı nın 85 il li yi 
mü na si bə ti lə ötən il səh nə ləş di ri lib. 
Ta ma şa ta ri xi-sə nəd li fakt la ra is ti-

nad la ötən əs rin 30-cu il lə ri nin mən-
zə rə si ni təs vir edir.

Ta ma şa nın qu ru luş çu rəs sa mı 
Mus ta fa Mus ta fa yev, bəs tə ka rı Azər 
Ha cıəs gər li, işıq üz rə rəs sa mı Va dim 
Kus kov, plas tik həll müəl li fi  Cey hun 
Da da şov, re jis sor la rı Ni had Qu lam-
za də, Gül nar Ha cı ye va, re jis sor as-
sis tent lə ri Gü nay Qa sı mo va və Sev-
da Ha cı şə mi ye va dır.

Səh nə əsə ri Əh məd Ca va dın xa-
nı mı Şük riy yə Axund za də nin və di-
gər lə ri nin tim sa lın da 30-40-cı il lər də 
26 min qa dı nın mə şəq qət li həbs və 
sür gün hə ya tı nın sə nəd li-bə dii tə-
cəs sü mü dür.

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-
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Məncə,o,həyatada,sənətədəməhz
bunagörəgəlmişdi–xatirələrdəsevgiilə
qalmaqüçün.Əslində,bu,elədəasan
məsələdeyil.Çünkihəyatvəyaradıcılığıbo
yuuğuragedənyoldabəzənməcburiyyət
dən,bəzəndəistəyərəkyakiminsəyolunu
kəsməli,yadakənaraçəkilibkiminsəsənə
əluzatmasınıgözləməlisən.Ammahəyatı
da,yaradıcılığıda,düşüncələridədaim
işıqlıolanləyaqətliinsanlarbununheç
birisinietmirvətaleyinverdikləriniminnət
darlıqlaqəbuledibyaşayırlar.Sevilənaktyor
BahadurƏliyev(19332002)kimi...

Bu nu onun yubiley gecəsinə gələn kino,
sənət xadimlərinin hər biri dönə-dönə vur-
ğuladılar.
Fevralın 24-də Azərbaycan Dövlət Film

Fondundatanınmışaktyor,uzunillərbirçox
filmlərinsəslənməsindəböyükəməyiolmuş
BahadurƏliyevin90illiyimünasibətilətədbir
keçirildi.
Sənətdostlarının,ailəüzvlərininiştiraket-

diyitədbirdəsənətkarınhəyatvəyaradıcılı-
ğına, fəaliyyət dövrünə fotosərgi və video-
çarxlanəzərsalındı.
AzərbaycanDövlətFilmFondunundirek-

toruƏməkdar incəsənət xadimiCəmilQu-
liyevgiriş sözündəBahadurƏliyevinAzər-
baycan kinosundakı fəaliyyəti haqqında
məlumat verdi. Bildirdi ki, uzun illər “Azər-
baycanfilm” kinostudiyasında çalışan və
daimsənətinəsevgiiləbağlıolanaktyorəsl
kino fədailərimizdəndir. O, rollar arasında
heçvaxtfərqqoymayan,onahəvaləolunan
epizodikrolubeləbaşobrazkimiqəbuledib,
üzərində məsuliyyətlə çalışan aktyor olub.

Dublyajsənətimizdədəmüstəsnaxidmətləri
olanaktyorsimasındançoxsəsiilətanınan
sənətxadimlərindəndir.
Kinorejissor, Əməkdar artist ElxanQası-

mov aktyorla ilk dəfə “Əhməd haradadır?”
filminin çəkilişlərində tanış olduqlarını və
bununla davam edən ömürlük dostluqları-
nınşirinxatirələrinimərasim iştirakçıları ilə
bölüşdü. B.Əliyevin həyatsevər, dinamik,
səmimi və nikbin adamolduğunu da yada
salanE.Qasımovonunpaxıllıqvəhəsəddən
uzaqdurduğunu,sənətdostlarınınuğurları-
naazqalaonarınözlərindənçoxsevindiyini
vəənəsasıda,heçvaxthərhansıfəxriad,
mükafat, baş rol üçün qapılar döymədiyini
dedi.
Xalq artisti, kinorejissor Oqtay Mirqası-

mov yubilyarın qürurlu, dürüst və həddən
artıqzəhmətsevərolduğunuyadasaldı.Ki-
nematoqrafiya üçün səs, təsvir və istedad

kimibütünvacibxüsusiyyətlərəmalikaktyo-
runönplanobrazlardaçəkilməməyiniböyük
təəssüfəvurğuladı.
XalqartistiXalidəQuliyeva,Əməkdarar-

tistlərÇingizƏhmədovvəRəhmanRəhma-
nov da aktyor haqqında xatirələrini bölüş-
dülər. Onun istər kinofilmlərdə, istərsə də
televiziyanın müxtəlif proqramlarında, ələl-
xüsus da “Mozalan” kinojurnalındakı kiçik,
lakin yaddaqalan və çoxşaxəli aktyor po-
tensialını nümayişetdirən rollarındanbəhs
etdilər.
Tədbirboyubizaktyorunfilmlərdəvəte-

leviziya verilişlərində oynadığı rollardan
fraqmentləri də izlədik. Beləcə, aktyorun
doğmalarıbaşdaolmaqlahamımız,sözün
həqiqimənasında, parlaq bir sənət ömrü-
nünkövrəkxatirələrindəduyğuluanlarya-
şadıq.

Həmidə

Əsas işıqlı xatirədir...

Xocalıfaciəsininildö
nümüiləəlaqədar
SumqayıtDövlətDram
TeatrındaHafizAta

xanlınınqələməaldığı,Xalq
artistiFirudinMəhərrəmo
vunquruluşverdiyi“Missiya”
tamaşasınümayişetdirilib.
Tamaşanımillətvəkilləri,şə
hərictimaiyyəti,şəhidailələri
vəqazilərizləyib.

Tamaşadan öncə çıxış edən
millətvəkiliMüşfiqMəmmədlitari-
ximizinağrılı-acılıgünlərinin,qan
yaddaşımızınbədiinümunələrdə,
o cümlədən səhnə əsərlərində
təcəssüm etdirilməsinin vacibli-
yindən sözaçıb, teatrın yaradıcı
heyətinəuğurlararzulayıb.

Səhnə əsərinin qəhrəmanı
xüsusitəyinatlılarınmayoruMü-
barizEyvazov44günlükVətən
müharibəsində Şuşa yaxınlı-
ğındaağıryaralanaraqkomaya
düşür.Ruhlaraləmində1992-ci
ildəŞuşauğrundaşəhidolmuş
atası iləgörüşür.Atailəoğulun
söhbətində və atanın xatırla-
malarında erməni vandalizmi
açıqlanır, bugünküAzərbaycan
Ordusunun qüdrəti vurğula-
nır. Mayor hospitalda gözlərini
açanda Ali Baş Komandanın
fərəhvəiftixarlasöylədiyiifadə-
lərieşidir:“ƏzizŞuşa,sənazad-
san!”.

***
FüzuliDövlətDramTeatrında

Xocalı faciəsinin 31-ci ildönü-

münəhəsrolunmuş“Xocalıha-
rayı” adlı poetik faciə nümayiş
olunub.
Teatrın direktoru Əməkdar

mədəniyyət işçisi Vaqif Vəliyev
vəədəbihissəmüdiriŞəlaləKə-
rimovanın ssenarisi əsasında
hazırlanantamaşanınquruluşçu
rejissoruƏməkdarartistAsifŞi-
rinov,quruluşçurəssamıEllinaz
Balaşova,musiqi tərtibatçısıZi-
yadSüleymanzadədir.
Rolları İntizar Quliyeva, Seh-

ran Xanlarov, Şəlalə Nəsirova,
SevincMəmmədova,EminAbı-
şov,ƏliHüseynovvəbaşqaları
oynayıblar.

***
ŞuşaDövlətMusiqiliDramTeat-

rıXocalıfaciəsinin31-ciildönümü-

nü “Xocalım, biz qayıdırıq!” adlı
ədəbi-bədii kompozisiya ilə qeyd
edib.Teatrınkollektivisəhnəəsəri
iləDövlətSərhədXidmətiAkade-
miyasının şəxsi heyəti, Yasamal
və Binəqədi rayon məktəblərinin
şagirdləriqarşısındaçıxışedib

***
Salyan rayonunda Xocalı

soyqırımının 31-ci ildönümünə
həsr olunmuş anım tədbiri ke-
çirilib. Anım tədbirində Salyan
Dövlət Kukla Teatrının yaradı-
cı heyəti “Xocalı harayı” adlı

kompozisiyatəqdimedib.Kom-
pozisiyada26 fevral1992-ci il-
də baş verənXocalı faciəsinin
dəhşətləri və44günlükmüha-
ribədəki Zəfər tariximiz əksini
tapıb.

***

Xocalı faciəsinin31-ci ildönü-
mü ilə əlaqədar Bakı Uşaq və
GənclərTeatrıMingəçevirDöv-
lətDramTeatrı iləbirgəMingə-
çevir şəhərində tədbir keçirib.
Tədbirdə əvvəlcə Mingəçevir
teatrının aparıcı səhnə ustası,

Xalq artisti Ella Yaqubova və
aktyor Paşa Salmanovun ifa-
sında “Xocalım” kompozisiyası
göstərilib.
SonraBakıUşaq vəGənclər

Teatrının repertuarından “Və-
tən” tamaşası nümayiş olunub.

Azərbaycanın dövlət atributları-
na–DövlətBayrağınavəDövlət
Himninəhəsredilən tamaşanın
rejissoruƏməkdarartistİntiqam
Soltandır.RollarıNiyazİlyasoğ-
lu,RaufHüseynlivəQurbanƏh-
mədovifaediblər.

RəssamKamalƏhmədnovator
sənətkarkimixarakterizəolunur.
Onuntəsvirlərindəhəyatınınsərtvə
mülayim,zərifvəincəliyiözəksini

tapıb.Sənətüfüqləriningenişləndiyibir
vaxtdaömrüyarıdaqalanrəssamın
yaradıcılıqözünəməxsusluğuhəmdə
dərinlirizmiiləseçilir.

Kamal Əhməd oğlu Əhmədov (Kamal
Əhməd)28fevral1940-cıildəBakıda,İçə-
rişəhərdədünyayagözaçıb.İnşaatçı-mü-
həndis olan atasının işi ilə əlaqədar ailə
Ağdamrayonunaköçür.Birmüddətsonra
anasıvəfatedir.Sonradaatasıdünyadan
köçür. Kamal 18 yaşınadək Şüvəlanda
uşaqevindəböyüyür.Buradaonunsənə-
təolanmarağıüzəçıxır.Bunuhissedən
uşaq evinin direktoru onu sərgi və kon-
sertlərəaparır,ədəbiyyatamarağınıtəqdir
edir.
Günlərinbirindəuşaqevininkollektiviilə

XalqşairiSəmədVurğunungörüşükeçiri-
lir. Həmin tədbirdə Kamal şairin şeirlərini
şövqləsöyləyir.Bu,şairindiqqətindənqaç-
mır.Onuoxşayırvəparlaqgələcəyininola-
cağınıdeyir.
KamalsənədləriniƏzimƏzimzadəadı-

naBakıRəssamlıqMəktəbinəverir.Gör-
kəmli rəssam Vəcihə Səmədova onun
işləri ilə tanış olduqdan sonra istedadı-
nı dəyərləndirir, kömək etməyə çalışır. 

Kamal isəheçkiməbənzəməmək, tama-
milə fərqli olmaq istəyir. Bu, bəzən ona
çətinliklər yaratsa da, inadından, sənət
yolundandönmür.
Araşdırmalardabildirilirki,KamalƏhməd

sovet rəhbərlərinin portretlərini çəkməkdən
imtina edib. Buna görə də o, 1964-cü ildə
təhsilini çətinliklə başa vurub. Hələ tələbə
ikənXalqrəssamıSəttarBəhlulzadəilədə
tanışolur.Butanışlıqonunmənəvidünyası-
na,yaradıcılığına,həyatabaxışlarınamüs-
bəttəsirgöstərir.OdaSəttarkimiNizamivə
Füzulinin fəlsəfəsi iləmaraqlanır, “dərviş”ə
çevrilir...
Yenilikçi rəssam Cavad Mircavadovu da

özünəustadedənKamalƏhmədyaradıcılıq
yollarındabuikisənətkarıntəsvirmetodları-
nıdərketməyəçalışır.
S.BəhlulzadəgəncrəssamıAzərbaycanın

poeziya,fəlsəfəvəmuğamdünyasıilətanış
edirsə, C.Mircavadov ona Abşeronu bəxş
edir.BunagörədəK.ƏhmədüçünAbşeron
torpağıvəsakinləriilhammənbəyiolub.

Rəssam uzun müddətAbşeronun Görə-
dil kəndində yaşayıb-yaradır. Yerli sakinlər
onayarıuçuqevdəyaşamağaicazəverirlər.
Evin qapısını, köhnə də olsa, kilimlə örtür.
Elektrik cərəyanı olmadığından gecələr öz
balaca otağında ağ neft lampası yandırır.
YaradıcılığındaQobustanınmədənimirası,
ruhuyaşayır...

Dolğun yaradıcılıq yolu keçən rəssam
1987-ciilinaprelindəBakıdailksərgisinitəş-
kil edir və əsərləri sənətsevərlər tərəfindən
maraqla qarşılanır. Şöhrəti ölkə hüdudlarını
aşır.1988-ciildəMoskvadaÜmumittifaqsər-
gisinindiplomuna,1989-cuildəisəXəzərya-
nırespublikalarınIBiennalesində(rəsmsər-
gisi)Qran-primükafatınalayiqgörülür.
K.Əhmədin gərgin yaradıcılıq fəaliyyə-

ti dövründə ərsəyə gətirdiyi “Ağac”, “Söh-
bət”, “İşığa doğru”, “Self-Portrait”, “Xeyir
vəŞər”,“Atınayxifəti”,“LeylivəMəcnun”,
“Görədildə kanal”, “Görədil kəndi”, “Abşe-
rondabahar”,“AbşerondaNovruzbayramı”,
“Kompozisiya” və s. əsərləri sənətsevərlər
tərəfindənmaraqlaqarşılanıb.
1980-ciillərinsonundanəsərləriABŞ,İtali-

ya,Türkiyə,Polşa,Əlcəzair,YaponiyavəRu-
siyada sərgilərdə nümayiş etdirilir, eyni za-
mandamuzeyvəşəxsikolleksiyalarıbəzəyir.
1989-cuildəisəİtaliyanınVarezeşəhərində
sovet rəssamlarının qrup sərgisində iştirak
edir. Sərgidə SSRİ-dən doqquz sənətkarın
əsərlərinümayişetdirilir.Buəsərlərarasın-
dadiqqətçəkən,böyükəks-sədadoğuran
onunəsəriolur.Şəhərinmerisərgininaçı-
lışındamüəllifi“müasirincəsənəttarixində
yenişəxsiyyət”kimixarakterizəedir.Deyi-
lənəgörə,həttaonunəliniöpür.
Rəssamlar İttifaqının sədri Xalq rəs-

samıFərhadXəlilovgörkəmli sənətkarla
bağlıdeyib:“KamalƏhmədçoxtəvazökar
adamidi.Ondaolanenerjiyəheyranidim.
Gecə-gündüz rəsm haqqında fikirləşər,
sənətləyaşayardı...Onunənböyükmu-
zeylərdətəmsilolunmağa,hərbirrəssam
qarşısındaöyünməyəixtiyarıçatır”.
Rəssamın təsviri sənətin inkişafındakı

əməyiyüksəkqiymətləndirilir,1992-ciildə
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına
layiqgörülür.
Sənətkarın sonuncu əsəri, təəssüf ki,

tamamlayabilmədiyi“Avtoportret.Çarmı-
xaçəkilmə”rəsmidir.29noyabr1994-cüil-
də,54yaşındavəfatedənfırçaustası,şair
kimirəssamAzərbaycantəsvirisənətinəda-
haböyüktöhfələrverəbilərdi.Ammaonun
bu qısa ömründə ərsəyə gətirdiyi əsərlər
müəllifiniəbədiyaşadacaq,xatırladacaqdə-
yərlisənətmirasıdır.

S.Fərəcov

“Müqəddəsliyin şəhid zirvəsi” 

Fevralının24dəBakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsiSəbailra
yonMKSninMərkəziKitabxanasındaVətənmüharibəsişəhidi
İzzətRövşənoğluHəmidovun(20002020)ailəsininiştirakıilə
“Müqəddəsliyinşəhidzirvəsi”adlıtədbirkeçirilib.

Tədbirdəİ.HəmidovunanasıVəfaİsmayılovavəbirneçəşəhid
qəhrəmanınanaları,qazilər,AzərbaycanMilliKonservatoriyasının
tərkibindəİncəsənətGimnaziyasınınmüəllimvəşagirdləri,132-134
nömrəlitəhsilkompleksininşagirdləri,digərqonaqlariştirakediblər.
İ.Həmidova həsr olunmuş videoçarx nümayiş etdirildikdən

sonraçıxışlardilənilib,qəhrəmanındöyüşyolu,müharibədəgös-
tərdiyişücaəthaqqındaməlumatverilib.İncəsənətgimnaziyası
şagirdlərinin ifasında “Xudayar təsnifi”, müharibəmövzusunda
səhnəciklərvəmusiqinömrələritəqdimolunub.Təhsilkomplek-
sininşagirdlərişəhidlərəhəsrolunanşeirlərsöyləyiblər.
Tədbirin sonunda şəhid anaları və qazilər onlara göstərilən

diqqətəgörəminnətdarlıqlarınıbildiriblər.
İzzət Həmidov Vətən müharibəsində böyük igidlik göstərib.

2020-ci il oktyabrın 9-da Füzuli istiqamətində döyüşdə qəhrə-
manlıqla şəhid olub. Ölümündən sonra “Azərbaycan Bayrağı”
ordeni, “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə”
medallarınalayiqgörülüb.

“Azərbaycan sənədli kino salnaməsi” 
Retrospektiv baxış

2023cüildəAzər
baycankinosunun
125illiyivə“Azər
baycanfilm”kinos
tudiyasının100illiyi
tamamolur.

Hərikiəlamət-
daryubileymüna-
sibətiləDövlətFilm
Fondunda“Azər-
baycansənədli
kinosalnaməsi”

adlısilsiləretrospektivbaxışlartəşkilolunacaq.Fonddanverilən
məlumatagörə,ilkretrospektivbaxışmartın3-dəkeçiriləcək.
HəmingünAzərbaycanınilksənədlifilmrejissorlarındanolanNi-

yaziBədəlovun(1909-1997)“150il.MirzəFətəliAxundov”(1962),
“Dağlardaada”(1971;QubarayonununXınalıqkəndihaqqında)və
“Estafet”(1982;1941-1945-ciillərmüharibəsiqəhrəmanlarınınöv-
ladlarınınhəyatyoluhaqqında)sənədlifilmlərinümayişolunacaq.

Teatrlarda Xocalı kədəri və 
Zəfər tariximiz

Xalq artisti, tanınmış vokalçı 
Əli Əsgərov vəfat edib

Azərbaycanmədəniyyətinə
itkiüzverib.Tanınmışvokalçı,
Xalqartisti,AzərbaycanDövlət
AkademikOperavəBaletTeat
rınınsolistiƏliƏsgərovfevralın
23də,ömrünün62ciilində
vəfatedib.

Əli Rəhim oğlu Əsgərov 25
noyabr1961-ciildəBakıdaana-
dan olub. Ü.Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Konserva-
toriyasının (indiki Bakı Musiqi

Akademiyası)vokalşöbəsinivəaspiranturasınıbitirib.1989-cu
ildənAkademikOperavəBaletTeatrınınsolistiidi.Teatrınsəh-
nəsindəbirçoxoperatamaşalarında,eləcədəFransa,Almani-
ya,Rusiya,Türkiyə,Ukrayna,Gürcüstanvəs.ölkələrdəopera
festivallarında, vokalmüsabiqələrində çıxış edib, laureat adını
qazanıb.1997-ciildəBakıdaBülbüladınaVokalçılarınIBeynəl-
xalqMüsabiqəsinin“Qran-pri”mükafatçısıolub.
1998-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti”,

2012-ciildə“Xalqartisti”fəxriadlarına,dəfələrləPrezidentmü-
kafatınalayiqgörülüb.
Allahrəhməteləsin.

Şair  kimi  rəssam



Muzeyin növbəti elmi məqalələr toplusu 
“Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi 
– 2022” el mi mə qa lə lər top lu su 
çap olu nub. Mu ze yin baş di-
rek to ru aka de mik Nailə Və li-
xan lı nın re dak tor lu ğu ilə nəşr 
edi lən top lu da “Ta rix”, “Mu zey 
ma te rial la rı Və tən ta ri xi nin 
öy rə nil mə sin də mən bə ki mi”, 
“Ar xeolo gi ya”, “Et noq ra fi ya” 
böl mə lə ri üz rə xa ri ci təd qi qat-
çı la rın, mu zey əmək daş la rı nın 
və baş qa alim lə rin mə qa lə lə ri 
(Azər bay can və rus dil lə rin də) 
dərc olu nub.

Top lu da “Mu zey XXI əsr də. Klas sik lik lə in te rak tiv li yin nis bə ti 
prob lem lə ri” bey nəl xalq el mi konf ran sın ma te rial la rı da yer alıb.

“Qarabağın bərpası şagirdlərin gözü ilə” 
Qa zax Müəl lim lər Se mi na ri ya sı / ADA Uni ver si te ti Qa zax Mər-
kə zi nin tə şəb bü sü və təş ki lat çı lı ğı, Qa ra bağ Dir çə liş Fon du və 
Qa ra bağ iq ti sa di ra yo nu na da xil olan iş ğal dan azad edil miş 
əra zi lər də (Şu şa ra yo nu is tis na ol maq la) Azər bay can Res pub li-
ka sı Pre zi den ti nin xü su si nü ma yən də li yi nin dəs tə yi ilə “Qa ra ba-
ğın bər pa sı şa gird lə rin gö zü ilə” şüarı al tın da olim piada ke çi ri lir.

Olim piada nın məq sə di şa gird lə ri la yi hə əsas lı bi lik lə rə yi yə lən-
mə yə, Qa ra bağ la bağ lı bi lik lə ri təc rü bə də is ti fa də et mə lə ri nə təş-
viq et mək, elə cə də on la rın araş dır ma və təq di mat ba ca rıq la rı nın, 
də yər lən dir mə və ya ra dı cı lıq tə fək kür lə ri nin in ki şa fı na dəs tək ol-
maq dır. 

Azər bay can çı lıq ide ya sın da ye ni sə hi fə açan Zə fə ri mi zin qü ru-
ru nu daim hiss et mə li, iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin bər pa sı 
üçün ha mı lıq la ça lış ma lı yıq. Bu is ti qa mət də mək təb li lə rin də de-
yə si sö zü, nü ma yiş et di rə si la yi hə si var. Mək təb li lər “Azər bay ca-
nın gənc qu ru cu la rı” ad lı öl kə üz rə ilk la yi hə əsas lı olim piada iş ti-
rak çı la rı sı ra sı na qo şul ma ğa də vət edi lir.

Olim piada da iş ti rak şərt lə ri, la yi hə üçün me yar lar və töv si yə olu-
nan is ti qa mət lər lə bağ lı ət rafl  ı mə lu mat ADA Uni ver si te ti nin say tın da.
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1 mart 1947 – Əmək dar ar tist Nov ruz Ya qub oğ lu Əli yev (Nov ruz 
Qar tal; 1947 – 8.1.2022) ana dan olub. Aka de mik Mu si qi li Teat rın 
akt yo ru dur, fi lm lə rə çə ki lib.

1 mart 1952 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no şü nas, ki nod ra-
ma turq Ay dın Ər şad oğ lu Da da şov (1952 – 15.3.2017) Ağ dam da 
do ğu lub. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru olub.

1 mart 2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can da pe şə kar mil-
li teat rın ya ra dıl ma sı nın 140 il li yi və Azər bay can Res pub li ka sın da 
10 mart – “Mil li Teatr Gü nü”nün tə sis edil mə si haq qın da sə rən cam-
lar im za la yıb. 

1 mart 2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev gör kəm li teatr və ki no akt-
yo ru, Xalq ar tis ti Əliağa İs ma yıl oğ lu Ağa ye vin 100 il lik yu bi le yi haq-
qın da sə rən cam im za la yıb. 

2 mart 1828 – Ta rix çi, şair Əh məd bəy Cə fər qu lu bəy oğ lu Ca van-
şir (1828 – 9.1.1903) ana dan olub. Qa ra bağ xan lı ğı nın ta ri xi nə dair 
ki ta bın müəl li fi  dir. Qa ra bağ xan lı ğı nın qu ru cu su Pə na hə li xa nın nəs-
lin dən dir, Hə mi də xa nım Ca van şir-Məm məd qu lu za də nin ata sı dır.  

2 mart 1945 – Tər cü mə çi, na sir, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru Zey-
dul la Ab dul la oğ lu Ağa yev (1945 – 17.2.2014) Ma sal lı ra yo nun da 
ana dan olub. İn gi lis di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib, Azər bay can ya-
zı çı la rı nın əsər lə ri ni in gi lis cə yə çe vi rib.

3 mart 1873 – Ya zı çı, tər cü mə çi Ab dul la bəy İs ma yıl oğ lu Əfən-
di za də (1873-1928) Şə ki də do ğu lub. Azər bay can Xalq Cüm hu riy-
yə ti Par la men ti nin üz vü olub, uşaq lar üçün şeir lər, he ka yə lər ya zıb. 
Gör kəm li maarif pər vər Rə şid bəy Əfən di ye vin qar da şı dır.

3 mart 1875 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu la rın-
dan bi ri, me mar Məm məd hə sən Cə fər qu lu oğ lu Ha cıns ki (1875 – 
9.2.1931) ana dan olub. So vet döv rün də müx tə lif və zi fə lər də iş lə yib, 
1931-ci il də həbs edi lə rək gül lə lə nib.

3 mart 1904 – Əmək dar ar tist Ab bas Mir zə oğ lu Rza yev (1904 
– 12.6.1976) Cə nu bi Azər bay ca nın Zən can şə hə rin də do ğu lub. 
1926-cı il dən Aka de mik Dram Teat rı nın trup pa sın da akt yor ki mi 
fəaliy yət gös tə rib.

3 mart 1912 – Ya zı çı Ma naf Sü ley ma nov (1912 – 12.9.2001) 
ana dan olub. Köh nə Ba kı haq qın da “Eşit dik lə rim, oxu duq la rım və 
gör dük lə rim” ad lı ta ri xi-en sik lo pe dik ki ta bın, “Dal ğa lar qoy nun da”, 
“Fır tı na”, “Zir və lər”, “Ye rin sir ri” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

3 mart 1914 – Əmək dar ar tist Cə va hir Al lah ver di qı zı İs gən də ro-
va (1914 – 4.10.2003) Tifl  is də do ğu lub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın 
ilk akt ri sa la rın dan olub.

3 mart 1926 – Şairə, ədə biy yat şü nas Hö ku mə İb ra him qı zı Bil-
lu ri (1926 – 22.11.2000) Cə nu bi Azər bay ca nın Zən can şə hə rin də 
do ğu lub. M.Şəh ri ya rın fars ca şeir lə ri ni Azər bay can di li nə çe vi rib. 
S.Vur ğun, C.Cab bar lı, M.Dil ba zi və baş qa ədib lə rin əsər lə ri ni fars 
di li nə tər cü mə edib.

3 mart 1937 – Ya zı çı Fər man İs ma yıl oğ lu Kə rim za də (1937 – 
17.3.1989) Er mə nis ta nın Ve di ra yo nu nun Bö yük Ve di kən din də do-
ğu lub. “Çal dı ran dö yü şü”, “Xu da fə rin kör pü sü”, “Qar lı aşı rım”, “Təb-
riz na mu su” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Bə dii (“Axı rın cı aşı rım”) və 
sə nəd li fi lm lər üçün sse na ri lər ya zıb.

Dünya
1 mart 1445 – İtal yan rəs sa mı Sand ro Bot ti çel li (Bot ti cel li; əsl 

adı - Ales sand ro di Ma riano di Van ni Fi li pe pii; 1445 - 17.5.1510) 
ana dan olub. “Ve ne ra nın do ğu lu şu”, “Yaz” və s. əsər lə ri İn ti bah in-
cə sə nə ti nin məş hur nü mu nə lə ri dir.

1 mart 1810 – Pol yak bəs tə ka rı və piano çu su, ro man tiz min par-
laq nü ma yən də si Fre de rik Şo pen (Fre de ric Fran çois Cho pin; 1810 
- 17.10.1849) ana dan olub. Vals, nok türn, bal la da, so na ta, po lo nez 
və di gər janr lar da əsər lə rin müəl li fi  dir. 

1 mart 1888 – Uk ray na ya zı çı sı, pe da qoq Alek sandr Ser ge ye viç 
Ma ka ren ko (1888-1939) ana dan olub. Əsər lə ri: “Pe da qo ji poema” 
(ro man), “30-cu ilin mar şı” (po vest də müəl li fi n Ba kı ya sə fə ri, neft çi-
lə rin hə ya tı da təs vir edi lib).

1 mart 1892 – Ya pon ya zı çı sı Rü nos ke Aku ta qa va (1892-1927) 
ana dan olub.

2 mart 1824 – Çex mil li bəs tə kar lıq mək tə bi nin ya ra dı cı sı, piano-
çu və di ri jor Bed rix Sme ta na (Bed rich Sme ta na; 1824-1884) ana-
dan olub.

2 mart 1859 – Yə hu di mil li ədə biy ya tı nın (idiş di lin də) ya ra dı cı-
la rın dan bi ri, ya zı çı-dra ma turq Şo lom-Aley xem (Şo lom Naumo viç 
Ra bi no viç; 1859-1916) ana dan olub.

2 mart 1824 – Rus ya zı çı sı və pe da qo qu, uşaq lar üçün na ğıl la rın 
müəl li fi  Kons tan tin Dmit ri ye viç Uşins ki (1824-1871) ana dan olub.

3 mart 1879 – Lit va li rik nəs ri nin ba ni si, şair, pub li sist Yo nas Bil-
yu nas (1879-1907) ana dan olub.

3 mart 1919 – Cə nu bi Af ri ka ya zı çı sı Pe ter Ab ra hams (1919-
2017) ana dan olub. Qa ra Qa ra yev 1958-ci il də ya zı çı nın “İl dı rım-
lı yol lar la” ro ma nı nın mo tiv lə ri əsa sın da ey niad lı ba let (lib ret to nun 
müəl li fi  Y.Slo nims ki) ya zıb.

Hazırladı: V.Orxan

1-3 martXatirə təqvimi

Bu ra da qay nar ya ra dı cı lıq 
pro se si ge dir və hər nə-
sil dən olan ta ma şa çı lar 
üçün ma raq lı möv zu lar-

da ta ma şa lar qo yu lur. Elə 
bu gə liş sə bə bim də ye ni 
səh nə əsə ri ilə bağ lı dır.

Azər bay can Döv lət Gənc Ta-
ma şa çı lar Teat rı nın gü lə rüz nə-
za rət çi si nin mü şa yiətin də za la 
da xil olu ram. “Ba la ca ki şi lər” ta-
ma şa sı nın növ bə ti məş qi ni iz lə-
yə cəm. Adın dan da gö rün dü yü 
ki mi, səh nə işin də yer alan la rın 
ha mı sı ki şi lər – teat rın gənc akt-
yor la rı dır. Ta ma şa nın qu ru luş çu 
re jis so ru Əmək dar ar tist Ni cat 
Ka zı mov la qu ru luş çu rəs sam 
Vü sal Rə him ara la rın da nə yin sə 
qız ğın mü za ki rə si ni edir lər. Nə-
ha yət, fər qi mə va ran iki qu ru luş-
çu ya ma ne ol ma dan künc də ki 
yer lər dən bi ri nə ke çi rəm.

Ni cat Ka zı mov re jis sor as sis-
ten ti nə tə li mat ve rir: “Qa lan la rı 
da gəl sin lər. Akt yor la ra de nən 
əv vəl ki yer lə ri ni tut sun lar, ilk şə-
kil dən baş la yı rıq”. 

Son ra səh nə nin önün də qoy-
du ğu ki çik ma sa nı və otu ra ca ğı-
nı kə na ra çə kib za la dü şür. Or ta 
otu ra caq lar dan bi rin də ye ri ni alır 
və səh nə əsə ri nin il kin şək li nin 
son mi zan la rı nı ve rir. Üzü nü mə-
nə tu tub “biz baş la yı rıq”, – de yir.

Çox funk si ya lı səh nə tər ti ba-
tı in di dən yax şı rəs sam işi vəd 
edir. Fon da Ni cat Ka zı mo vun 
səs lən dir mə sin də şair-dra ma-
turq İl qar Fəh mi nin “Ba la ca ki-
şi lər” poema sı səs lə nir. De mə li, 
ta ma şa bu nun la baş la ya caq. Ta-
ma şa nın əsas ide ya sı bu poezi-
ya nü mu nə si dir, bir də ki İl qar 
Fəh mi nin ta ma şa la rı şeir siz, qə-
zəl siz, mey xa na sız, mu ğam sız 
ke çin mir.

Səh nə də iki tə rəf dən bir nöq-
tə yə – zir və yə qalx maq üçün pil-
lə kən var. Bu konst ruk si ya həm 

də ye ni cə alın mış və bay raq 
san cıl mış post dur. Xü su si Tə yi-
nat lı Qüv və lə rin əs gər lə ri pos tu 
alıb və gə lən yar dım çı he yə tə 
təh vil ve rib irə li – Şu şa ya doğ ru 
ge dir lər.

Cə mi 4-5 ayın əs gər lə ri nəin-
ki dö yüş şə raitin də düş mən lə 
üz-üzə gəl mə yən, heç o post la-
rın hən də və rin də be lə ol ma yan 
müx tə lif böl gə lər dən olan gənc 
əs gər lər çox hə yə can lı dır. Ya ra-
lan dı ğı üçün on lar la qa lan ley-

te nant Hə bi bo va (Araz Pi ri mov) 
sa də lövh sual lar ve rir, onun da-
nış dı ğı adi dö yüş de tal la rı nı han-
sı sa fan tas tik fi l mə ba xır mış ki mi 
hey rət lə qar şı la yır lar. Ara la rın da 
nis bə tən təc rü bə li və yaş lı Ta rix 
fa kül tə si mə zu nu ça vuş Tey mu-
rov Zi ya (Bəh ram Əli hey dər) da 
var. O, əs gər lə ri nə ko man da lar 
ve rir, ara bir ta ri xi fakt la rı, mü ha-
ri bə lə rin ge di şi ilə bağ lı oxu duq-
la rı nı da nı şır. Sə bir siz gənc əs-
gər lər onun sö zü nü tez-tez kə sib 
da ha çox can lı ta ri xə – ya ra lı za-
bi tə ma raq gös tə rir lər. Za bit də 
on la ra ma raq lı olan fakt la rı sa-
da la yır... Sev gi li si ilə da nış maq 
üçün für sət ax ta ran gənc əs gər-
lər dən bi ri ara nın qa rış dı ğı nı gö-
rüb ya na çə ki lir, te le fon la azad 
olu nan ye ni əra zi lər dən öl dü rü-

lən düş mə nə qə dər gö rüb-eşit di-
yi nə var sa, özü nü də ha mı sı na 
qo şa raq nəql edir. Re jis sor luq 
fa kül tə si nin mə zu nu da çə kə cə yi 
fi l min ko mik kad rı ki mi sev gi li lə-
rin da nı şı ğın dan səh nə cik dü zəl-
dib gü lür.

Son ra er mə ni əsir (Əmək dar 
ar tist Şöv qi Hü sey nov) pey da 
olur və hiy lə gər li yi ni ilk sa ni yə-
lər dən gös tə rir. O, gu ya ya ra lı-
dır, əli nə heç si lah da al ma yıb, 
aş paz dır. Cəb hə yə ye mək bi şir-
mək üçün gə ti ri lib, aza raq bu ra 
dü şüb.

Di na mik səh nə lər də bun dan 
son ra baş la yır: Qa ra bağ dan ol-
du ğu nu de yən er mə ni ilə şə-
kil çək di rən kim, ona “Qa ra bağ 
Azər bay can dır!” de dir dən kim... 
Bu za man pos tun ya xın lı ğı na, 
lap yan la rı na mər mi dü şür və 
part la yı şın gü cün dən ta rix çi kon-
tu zi ya alır. Ta ri xi ke çid də bun-
dan son ra baş la yır. Bir dən-bi rə 
sağ və sol qa pı lar da Ca vad xan, 
İb ra him xə lil xan, Hü seyn qu lu 
xan gö rü nür... On lar gah öz lə ri ni, 
gah da bir-bir lə ri ni it ti ham edə-
rək yan lış lar dan, xal qı mı za bəs-
lə nən düş mən nif rə tin dən, məkr li 
qon şu la rı mız dan da nı şır lar.

Yax şı dü şü nül müş ke çid də 
biz müəl lif və re jis so run me sa jı-
nı ay dın du yu ruq: o bö yük ki şi lər 
ol ma say dı, bu ba la ca ki şi lər bir 
an da bö yü yüb düş mən səd lə ri ni 
yar maz və haqq mü ba ri zə miz də 
Zə fər çal maz dı lar...

Elə alu də ol mu şam ki, mən 
də kon tu zi ya al mış əs gər ki mi 
məşq də ol du ğu mu unut mu şam. 
Ar tıq bey nim də fi  kir lər do la şır: 
bi zə mi ras qa lan mü ha ri bə yax-
şı ki, gə lə cək nəs lə qə dər ge dib 
çıx ma dı. Düz dü, qur ban la rı mız 
çox ol du. Am ma əsas odur ki, 
haqq Zə fə ri ni çal dıq.

“Oy na da, oy na, sə sin gəl sin, 
öz ara nız da ni yə mı zıl da nır sız? 
Ta ma şa çı gə lib qu la ğı nı ağ zı-
na söy kə mə li dir” sualı na dik si-
ni rəm. Ba yaq dan səh nə də ki lə ri 

diq qət lə iz lə yən re jis sor çe vik 
ad dım lar la səh nə yə tə rəf ge dir 
və cəld yu xa rı tul la nıb qış qı rır: 
“Bu nə səs di, özün özü nü eşi dir-
sən? Sə sin fın dıq boy da dı, Rə-
van”. 

Re jis sor son ra ar qu men ti ni 
de yir: “Fon dan gə lən hər bi tex ni-
ka, atəş səs lə ri üzün dən, söz süz 
ki, sə sin eşi dil mə yi müş kül dür. 
Am ma siz sə sə, onun tem pi nə 
adek vat ol ma lı sız. Bi rin ci də fə dir 
məşq də yik elə bil. Araz, sən ni yə 
be lə rəs mi da nı şır san? On lar-
dan cə mi 3-4 yaş fər qin var, am-
ma elə bil ağ saq qal san. Pa fo su 
yı ğış dır. Pauza nı da...”. 

Son ra di gər akt yo ra qan rı lıb 
əsəb lə ri ni ci lov la ma ğa ça lı şa-
raq: “Sə nin ye rin har da dı? Ni yə 
elə mə din onu? Öz ba şı na lıq baş 
al dı e bu məşq də. Sə sin ora gəl-
mir, Hü seyn. Elə di yin heç nə düz 
de yil. O qə dər gər gin sən ki, qar-
şın da kı nı eşit mir sən, ba la. Dü-
nən bun dan yax şı iş lə dik. Za lı, 
ta ma şa çı nı, mə ni də unu dun. Öz 
ara nız da da nı şın. Han sı əs gər 
çı xış edir miş ki mi da nı şır. Elə bil 
tri bu na da san...”. 

Ara dan sa ni yə lər ke çir və akt-
yo ru nu çox se vən Ni cat Ka zı-
mov son ra sti mul ve ri ci bir-iki kəl-
mə xoş söz də de yib fa si lə ela nı 
ve rir və səh nə dən dü şür. Onun la 
məşq ba rə sin də da nış maq für-
sə ti miz ya ra nır.

Ni cat Ka zı mov: “Və tən mü ha ri-
bə si vax tı İl qar Fəh mi nin “Ba la ca 
ki şi lər” poema sı dərc olun du və 
mən onu səs lən dir dim. Teat rı mız 
ona çarx da ha zır la dı. Mü ha ri bə-
dən son ra müəl lifl  ə qə ra ra gəl dik 
ki, əsə rin qəh rə man la rı pye sin 
qəh rə man la rı na çev ril sin lər. Bu 
pyes də teat rı mı zın Zə fər lə bağ lı 
elan et di yi mü sa bi qə də qa lib ol-
du və ötən möv süm dən məşq-
lə ri nə baş la dıq. Ümid edi rəm ki, 
ap re lin so nu na dək ta ma şa çı la ra 
təq dim edə cə yik. Biz də qəh rə-
man Və tən oğul la rı na bor cu mu-
zu, eh ti ra mı mı zı bu ta ma şa ilə 
ifa də et mə yə ça lış mı şıq.

Ta ma şa da əs gər lə ri oy na yan 
6 nə fər gənc dir ki, on la rın da 
3-ü (Rə van Hü sey nov, Hü seyn 
Bay ra mov, İl han Sa dı qov) mə-
nim AD MİU-dan 4-cü kurs tə lə-
bə lə rim dir. Ümu mi lik də 15 nə fər 
iş ti rak çı var. Bir his sə li ta ma şa da 
əsas mə ra mı mız dram va si tə si lə 
real dö yüş, mü ha ri bə fakt la rı na 
səh nə nin gö zü ilə bax maq dır. 
Bu ra da əsas odur ki, düş mə ni 
sar saq ki mi gös tər mək dən qaç-
mı şıq. Ona gö rə də er mə ni əsi-
ri ro lu nu Əmək dar ar tist Şöv qi 
Hü sey no va hə va lə et mi şəm. O, 
ina nı ram ki, hiy lə gər er mə ni ni 
mü kəm məl təs vir edə bi lə cək”.

Ta ri xi ob raz la rı in teq ra si ya da 
qa dın la ra da yer ve rə bi lər dik. 
Am ma mən is tə dim bu ta ma mi lə 
ki şi lə rin, bir ge cə də bö yü yən ba-
la ca ki şi lə rin şü caətin dən bəhs 
et sin...”.

Fa si lə nin bit di yi ni hiss edib he-
yət lə sa ğol la şı ram və bü tün hal-
lar da öz-özü mə söy lə nə rək “Kaş 
ki ta ma şa da, heç ol ma sa, 1-2 
qa dın su rə ti olay dı” ar zu sun da 
qa lı ram...

Həmidə Nizamiqızı

Balaca  kişilərin  böyük  yolu

İxtisaslı kadr hazırlığı üçün əməkdaşlıq

Azər bay can Tu rizm və Me nec ment Uni-
ver si te ti (AT MU) və Azər bay can HR İns-
ti tu tu (AH Rİ) ara sın da əmək daş lı ğa dair 
an laş ma me mo ran du mu im za la nıb.

AT MU-dan ve ri lən mə lu ma ta gö rə, me mo ran-
dum da ix ti sas lı kadr ha zır lı ğı nı şərt lən di rən bir 
sı ra mə sə lə lər ək si ni ta pıb.

Sə nəd də tə lə bə lə rin bi lik və ba ca rıq la rı nın 
mün tə zəm ar tı rıl ma sı, uy ğun ix ti sas lar üz rə 

kadr ha zır lı ğı nın təş ki li, kadr eh ti yac la rı nın tə-
mi ni is ti qa mə tin də bir gə fəaliy yət, təd ris plan və 
proq ram la rı nın (ku ri ku lum la rın) sə na ye nin eh-
ti yac la rı na uy ğun iş lə nib ha zır lan ma sı, tə lim lə-
rin müş tə rək təş ki li, tə lə bə kon tin gen ti ara sın da 
sa hib kar lıq ba ca rıq la rı nın aşı lan ma sı, tə lim və 
təc rü bə üçün şə raitin ya ra dıl ma sı, tu rizm və me-
nec ment sa hə lə ri üz rə işə gö tü rən lər lə əla qə lə rin 
da ha da möh kəm lən di ril mə si və s. fəaliy yət is ti-
qa mət lə ri ək si ni ta pıb.

Diqqət! Məşq gedir...

Müharibə həm də ata həsrətli körpələr deməkdir...
“Maya” sənədli filminin təqdimatı keçirildi

Ki no bir sa ni yə də ki 24 kadr da hə qi qət lə ri gös tə rən sə nət dir 
de yən ki no re jis sor Jan Qo da rın bu fik ri ni, dü şü nü rəm ki, mü-
ha ri bə möv zu lu film lə rə da ha çox aid et mək olar. Mü ha ri bə 
möv zu su ki no üçün daim ak tual dır, elə ça ğı mız da, mo dern 

dün ya da da. Tə bii ki, mü ha ri bə ni hər re jis sor öz ba xış bu ca ğın-
dan təq dim edir... 23 fev ral da Ni za mi Ki no Mər kə zin də təq di ma tı 
ke çi ri lən “Ma ya” sə nəd li fil mi də be lə fərq li ba xış la mü ha ri bə nin 
bü tün acı sı nı nü ma yiş et di rə bi lən ek ran əsər lə rin dən dir. Sse na ri 
müəl li fi və re jis so ru Xə yal Rza olan fil min ya ra dı cı he yə ti 30 il lik 
iş ğal ta ri xi mi zi 36 də qi qə yə uğur la sığ dır ma ğa nail olub. 

1945-ci il dən II Dün ya mü-
ha ri bə sin dən son ra İta li ya ki-
ne ma toq ra fi  ya sın da ya ra nan 
neorealizm jan rı bu sa hə yə fərq li 
bir an la yış gə tir di. Bu cə rə ya nın 
nü ma yən də lə ri çə ki liş lə ri əsa sən 
tə biət də edir, real hə yat da möv-
cud olan ob raz la rı ya ra dır, adi 
in san la rı ek ran la ra da şı yır dı. Bir 
çox hal lar da fi l min fa bu la sı nı baş 
ver miş ha di sə lər təş kil edir di. Bə-
zən də elə olur du ki, fi l mə akt yor-
lar yox, elə adi in san lar çə ki lir di. 

Təq di ma tı ke çi ri lən ek ran işi-
nin əsas ob ra zı olan xa nım da 
fi lm qəh rə ma nı na çev ri lən adi 
in san dır. Film hə ya tın dan Bi rin ci 
və İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə lə ri 
ke çən şə hid ana sı Ma ya Qu li-
ye va haq qın da dır. Onun hə yat 
dra mı nın, üşü yən ar zu la rı nın, 
də yi şən qə də ri nin bir sə bəb ka rı 
var: mü ha ri bə. 

Film də əzab lı, iz ti rab lı qa dın 
ta le yin dən bəhs olu nur. Ma ya 
er kən ev li lik ya şa yan, əc nə bi ilə 
ailə qu rub min bir əziy yə tə dö zən 
qa dın dır. Bü tün bun la ra rəğ mən 
o, əzm kar lı ğı nı qo ru yub sax la-
yıb. Oğ lu nu əsl Azər bay can öv-
la dı ki mi və tən pər vər bö yü düb. 
Oğ lu Xa lid Has san Qa ra bağ 
dö yüş lə rin də şə hid olub... “Mən 
Xa lid lə bö yü düm. O, mə nim qar-
da şım ol du, dos tum ol du, sir da-
şım və nə ha yət, oğ lum ol du”, – 
de yir Ma ya Qu li ye va.

Film tək cə mü ha ri bə nin aman-
sız lı ğın dan bəhs et mir, o həm də 
bir in sa nın və tən sev gi si ni nü ma-
yiş et di rir. Ana sı dö yüş lər də olar-
kən ki çik yaş la rın dan Ağ da mın 
Say ba lı kən din də özün dən ki çik 
ba cı-qar daş la rı na ba xan Ma ya 
bir gün qo ca nə nə si ilə bir lik də 
öz kənd lə rin dən də çıx ma lı olur. 

Kənd lə rin dən mək təb li ya şın da 
çı xan Ma ya bir gün hə min kən-
din ge ri alın ma sı üçün öz oğ lu nu 
qur ban ve rə cə yi ni ağ lı na be lə gə-
tir məz di. “Mən tor pa ğı mı, Ağ da-
mı mı ge ri al maq is tə yir dim. Onu 
al maq üçün də nə dən sə keç mə li 
idim. Hə min o nə... Xa lid ol du”, 
– Ma ya ana de yir. Onun hə yat 
na ğı lın da biz ərəb əsil li hə yat 
yol da şı Mah mud Has sa nın, oğ lu 
Ömə rin və Xa lid dən ya di gar qa-
lan ba la ca Mər yə min də dü şün-
cə lə ri ilə ta nış olu ruq. Nə ti cə isə 
be lə dir: mü ha ri bə ana fər ya dı dır, 
ata həs rət li kör pə lə rin nis gi li dir!

Re jis sor tək cə prob le mi gös-
tər mək yox, ey ni za man da bu 
gö rün tü yə bə dii ruh da qat maq 
is tə yib. Bu bə diilik çə ki li şin mə-

ka nın da, təs vir lər də özü nü bü-
ru zə ve rir. Film də er kən ni ka hın 
fə sad la rı, mü ha ri bə və qa dın, 
və tən həs rə ti, şə hid öv la dı, ailə 
bağ lı lı ğı möv zu la rı na işıq sa lı nır. 

Təq di mat da çı xış edən ki no-
re jis sor, Xalq ar tis ti, fi l min bə dii 
rəh bə ri Oq tay Mir qa sı mov tə lə-
bə si nin uğur lu de bü tü mü na si-
bə ti lə təb rik lə ri ni çat dır dı, uğur-
lar ar zu la dı. 

Qeyd edək ki, çə ki liş lə ri Ağ-
dam, Bər də və Sa bi ra bad ra-
yon la rın da apa rı lan ek ran işi nin 
ope ra to ru Ra fi q Əli yev, ope ra-
tor as sis ten ti Kə nan Fər zə li yev, 
mon taj re jis so ru Ay dan Əh mə-
do va, pro dü se ri Ta hir Ta hi ro viç-
dir.

Lalə Azəri



8 www.medeniyyet.az

№16 (1985)
1 mart 2023son səhifə Vyanada Xocalı qurbanlarının xatirəsinə 

rekviyem-konsert
Vya na da kı Mü qəd dəs Pe ter kil sə sin də Xo ca lı qət liamı nın 31-ci 
il dö nü mü ilə əla qə dar si lah lı mü na qi şə lə rin mül ki qur ban la rı-
nın xa ti rə si nə it haf edi lən or qan mu si qi si əsər lə rin dən iba rət 
kon sert ke çi ri lib.

Rek vi yem-kon sert fev ra lın 24-də Azər bay ca nın Avst ri ya da kı 
Sə fi r li yi nin təş ki lat çı lı ğı, Vya na da kı Azər bay can Mə də niy yət Mər-
kə zi və “Cul tu re Meeting Point” təş ki la tı nın dəs tə yi ilə ger çək lə şib. 
Təd bir də Mil li Məc li sin, Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si nin, Vya-
na da akk re di ta si ya olun muş dip lo ma tik kor pu sun, yer li ic ti maiy-
yə tin və Azər bay can dias po ru nun nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Öl kə mi zin Avst ri ya da kı sə fi  ri Röv şən Sa dıq bəy li, Dias por la İş 
üz rə Döv lət Ko mi tə si nin səd ri Fuad Mu ra dov çı xış edib lər. Qeyd 
edi lib ki, 613 nə fə rin vəh şi cə si nə öl dü rül dü yü Xo ca lı fa ciəsi Er-
mə nis ta nın Azər bay ca na hər bi tə ca vü zü döv rün də mül ki əha li yə 
qar şı tö rət di yi ən bö yük qət liam idi. Diq qə tə çat dı rı lıb ki, dün ya da 
bir sı ra si lah lı mü na qi şə lər za ma nı, o cüm lə dən Xo ca lı da tö rə-
dil miş bey nəl xalq ci na yət lə rə hə lə də la zı mi diq qət ye ti ril mə yib. 
Cə za sız lıq tək cə bey nəl xalq hü qu qa və in san hü quq la rı na zidd 
de yil, həm də da vam lı sülh və hə qi qi ba rı şıq üçün ma neədir. Gə-
lə cək də be lə po zun tu la rın baş ver mə mə si üçün hər bi ci na yət lə rə 
gö rə mə su liy yə tin tə min edil mə si va cib dir. Hey dər Əli yev Fon du-
nun vit se-pre zi den ti Ley la Əli ye va nın “Xo ca lı ya əda lət!” kam pa-
ni ya sı çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər nə ti cə sin də Xo ca lı 
fa ciəsi və Qa ra bağ haq qın da hə qi qət lər dün ya da ta nı dı lır, bir sı ra 
öl kə lə rin par la ment lə ri Xo ca lı soy qı rı mı nı ta nı yıb. 

Son ra avst ri ya lı or qan ifa çı sı İnes Şüt tenq ru ber kon sert proq-
ra mı ilə çı xış edib. Kon sert-rek vi yem də Yo hann Se bas tian Bax, 
Fe liks Men del son, Yo hann Brams, Leon Boell mann ilə ya na şı, Al-
ma ni ya da ya şa yan azər bay can lı bəs tə kar Xə di cə Zey na lo va nın 
“Ba xın mu ğam la gö rü şü” ad lı so lo or qan əsə ri də yer alıb.

Berlində � əşmob, Tallinndə sərgi
Al ma ni ya da 
fəaliy yət gös tə-
rən Azər bay can 
ic ma sı Ber lin 
şə hə rin də, 
Bran den burq 
qa pı la rı önün də 
Xo ca lı soy qı-
rı mı nın 31-ci 
il dö nü mü nə 
həsr olun muş 
fləş mob ke çi rib.

Fləş mob za ma nı 613 ədəd şam dan is ti fa də olun maq la Xo ca lı 
soy qı rı mı qur ban la rı nın xa ti rə si anı lıb. Ak si ya da zi ya rət çi lə rə Xo-
ca lı soy qı rı mı na dair buk let və fl a yer lər pay la nı lıb, in san lı ğa qar şı 
tö rə dil miş bu ağır ci na yət lə bağ lı ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib.

***
Es to ni ya nın pay-

tax tı Tal linn də isə 
Xo ca lı soy qı rı mı-
nın 31-ci il dö nü mü 
ilə əla qə dar azər-
bay can lı rəs sam 
Röv şən Qu li ye vin 
(Nur) fər di rəsm 
sər gi si açı lıb.

Bu ba rə də mə lu-
mat ve rən rəs sam 
sər gi ilə ya na şı, 
Tal li nin mər kə zi 
kü çə lə rin də 24 saat ər zin də bö yük ek ran da Xo ca lı fa ciəsin dən 
bəhs edən vi deoma te rial la rın da gös tə ril di yi ni bil di rib.

Tal linn Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nı bi ti rən Röv şən Qu li yev 17 il-
dir bu öl kə də Azər bay ca nın mə də niy yə ti ni və ta ri xi ir si ni çək di yi 
rəsm lər lə ta nıt ma ğa ça lı şır.

“Macar etüdləri” nəşr olunub
Döv lət Tər cü mə Mər kə zi nin ye ni nəş ri – tu ran çı lıq ide ya sı nın 
ge niş miq yas da ya yıl ma sı na xü su si töh fə lər ver miş ta nın mış 
ma car alim lə ri və elm ko ri fey lə ri nin hə yat və fəaliy yə ti ni əks 
et di rən “Ma car etüd lə ri” ki ta bı işıq üzü gö rüb.

Gör kəm li fi  lo loq, 
pro fes sor Vi la yət 
Qu li ye vin təh lil və 
araş dır ma la rı əsa-
sın da ər sə yə gəl-
miş ki tab ma car-
türk əla qə lə ri nin 
mə nə vi ya xın lı ğı-
nın ta ri xi kök lə-
rin dən bəhs edir. 
“Hun-türk qu rul ta-
yı və Ma ca rıs tan da tu ran çı lıq”, “Ma car la rı öz lə ri nə ta nı dan alim”, 
“Ma car tür ko lo gi ya sı nın ikin ci ada mı”, “Bu da peşt də türk el lə ri nin 
el çi si”, “Av ro pa tür ko lo gi ya sı nın son mo gi ka nı” ki mi ma raq lı fakt-
lar və ha di sə lər lə zən gin fə sil lər üz rə tər tib edi lib.
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MƏDƏNİYYƏT

145 il əv vəl...  
3 mart 1878-ci il də Ru si ya ilə Os man lı 

ara sın da iki il sü rən mü ha ri bə nin ye kun la-
rı na dair San-Ste fa no (İs tan bu lun in di ki Ye-
şil köy ra yo nu) sülh mü qa vi lə si im za la nıb. 
Os man lı im pe ri ya sı nın tər ki bin də olan Bol-
qa rıs tan mux tar kn yaz lıq sta tu su alıb və Ru-
si ya nın nə za rə ti nə ve ri lib. 

106 il əv vəl...  

1 mart 1917-ci il də ABŞ I Dün ya mü ha ri-
bə si nə qo şu lub. Mü ha ri bə də bü tün tə rəfl  ə rin 
əl dən düş dü yü vaxt da (o cüm lə dən Ru si-
ya da mo nar xi ya nın sü qu tu) bu ad dı mı atan 
ABŞ bir il son ra ba şa ça tan mü ha ri bə dən 
mü hüm geosi ya si di vi dent lər əl də et di. 

105 il əv vəl...  
3 mart 1918-ci il də I Dün ya mü ha ri bə si-

nin il kin ye kun la rı na dair so vet Ru si ya sı ilə 
Al ma ni ya, Avst ri ya-Ma ca rıs tan, Bol qa rıs tan 
və Tür ki yə ara sın da Brest sül hü im za la nıb. 
Mü qa vi lə yə gö rə, Ru si ya Uk ray na, Pol şa, 
Bal tik ya nı öl kə lər və in di ki  Be la ru sun bir his-
sə si, həm çi nin Cə nu bi Qaf qa zı iti rir di. La kin 
mü qa vi lə, Le ni nin söz lə ri ilə de sək, bol şe vik-
lə rə “nə fəs dər mək” üçün va cib idi. 1919-cu 
il də “Brest mü qa vi lə si”ndən çı xan bol şe vik 
Ru si ya sı, Pol şa və Bal tik ya nı öl kə lər (1940-

cı il də SS Rİ-yə bir ləş di ril di) is tis na ol maq la, 
itir di yi əra zi lə ri so vet ləş mə adı ilə nə za rət al-
tı na al dı. 

69 il əv vəl...  
1 mart 1954-cü il də ABŞ Mar şall ada la-

rın da (Sa kit okean da ABŞ-nin nə za rə tin də-
ki ada lar; 1986-cı il də müs tə qil lik əl də edib) 
hid ro gen bom ba sı nı ilk də fə sı naq dan çı xa-
rıb. Nü və si la hı sa hə sin də ya rış ye ni mər hə-
lə yə qə dəm qo yub. 

67 il əv vəl...  
2 mart 1956-cı il də Fran sa nın Şi ma li Af ri-

ka da kı müs təm lə kə si Mə ra keş müs tə qil li yi ni 
elan edib. Onun müs tə qil li yi ni ilk ta nı yan lar-
dan bi ri Fran sa nın özü ol du. 

54 il əv vəl...  
2 mart 1969-cu il də Us su ri ça yı üzə rin də 

SS Rİ ilə Çin qo şun la rı ara sın da sər həd toq-

quş ma sı olub. Əra zi si cə mi 0,74 kvad rat ki-
lo metr olan Da mansk (Çin di lin də Çjen bao) 
ada sı na nə za rət üs tün də da ha bir toq quş ma 
15 mart da baş ver di. Tə rəfl  ə rin 100-300 nə-
fər it ki lə ri ol du. Ada neyt ral əra zi ki mi qal dı. 
2004-cü il də Ru si ya ilə ra zı laş ma əsa sın da 
ada Çi nin yu ris dik si ya sı na keç di.

32 il əv vəl...  
3 mart 1991-ci il də Lat vi ya və Es to ni ya da 

SS Rİ-nin tər ki bin dən çıx maq ba rə də re fe-
ren dum ke çi ri lib. Re fe ren du mun nə ti cə lə ri nə 
əsa sən, hər iki res pub li ka müs tə qil li yi ni elan 
et di. 

31 il əv vəl...  

2 mart 1992-ci il də BMT Baş As samb-
le ya sı nın ses si ya sın da keç miş SS Rİ-nin 
8 res pub li ka sı – Azər bay can, Er mə nis tan, 
Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan, Türk-
mə nis tan, Ta ci kis tan, Mol do va qu ru ma üzv 
qə bul olu nub. Gür cüs tan da Qam sa xur dianın 
dev ril mə sin dən son ra le gi tim ha ki miy yət ol-
ma dı ğı üçün Baş As samb le ya bu res pub li ka 
ba rə sin də qə ra rı bir qə dər son ra, 1992-ci il 
iyu lun 31-də qə bul et di. Bal tik ya nı res pub-
li ka lar 1991-ci il də BMT-yə qə bul edil miş di. 
Ru si ya, Uk ray na və Be la rus isə for mal ola-
raq 1945-ci il dən BMT-nin üz vü idi.

Hazırladı: V.Orxan

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Xronoqraf

Lit va pay tax tın da kı Jur na list-
lər evin də Xo ca lı soy qı-
rı mı nın şa hi di, Qa ra bağ 
mü ha ri bə si hə qi qət lə ri ni 

dün ya ya çat dı ran lit va lı 
jur na list Ri çar das La paiti sin 
“Xo ca lı ya əda lət!” ad lı fo to-
sər gi si açı lıb.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko-
mi tə sin dən bil di ri lib ki, sər gi də 
Azər bay ca nın Lit va da kı Sə fi r li-
yi nin əmək daş la rı, Azər bay can 
ic ma sı nın, yer li ic ti maiy yə tin və 
küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri nin 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bir də çı xış edən Azər bay-
ca nın Lit va da kı sə fi  ri Ta mer lan 
Qa ra yev xal qı mı zın ba şı na gə-
ti ri lən bu dəh şət li fa ciəni unut-
ma ğın qey ri-müm kün ol du ğu nu 
bil di rib: “Hər bir öl kə də bəd bəxt 
ha di sə lər olur. Am ma Xo ca lı 
soy qı rı mı elə fa ciədir ki, dün ya 
ona sus du. Xo ca lı da hə lak olan-
la rın sa yı nı bi lir si niz? Mən də qiq 

sa yı de mə yə cəm. Çün ki hə lə də 
on lar la in sa nın ta le yi nin ne cə 
ol du ğu bi lin mir. Əgər Xo ca lı fa-
ciəsi nə qar şı han sı sa reak si ya 

ol say dı, bu gün dün ya da bən zər 
ha di sə lər baş ver məz di”.

Xo ca lı soy qı rı mı nı dün ya da 
işıq lan dı ran az say lı in san la ra, o 

cüm lə dən də Ri çar das La paiti-
sə tə şək kü rü nü bil di rən dip lo mat 
vur ğu la yıb ki, 30 il əda lət göz-
lə mək dən yo ru lan Azər bay can 
2020-ci ilin pa yı zın da hər bi gü cə 
əl at ma ğa məc bur ol du və tor-
paq la rı mız iş ğal dan azad edil di.

Ri çar das La paitis çı xı şın da 
vur ğu la yıb ki, dün ya ic ti maiy yə ti 
hə lə də Xo ca lı soy qı rı mı ilə əla-
qə dar əda lət li möv qe bil dir mə-
yib. Jur na list 1992-ci il də Xo ca lı 
qət liamın dan son ra çək di yi şə kil-
lə rin ta rix çə si ba rə də da nı şıb.

Hey dər Əli yev Fon du tə rə fi n-
dən ha zır lan mış Xo ca lı soy qı rı-
mı haq qın da bro şür lər, ni şan lar 
və “Son suz dəh liz” fi l mi nin disk-
lə ri təd bir iş ti rak çı la rı na pay la nı-
lıb.

Vilnüsdə litvalı jurnalistin
“Xocalıya ədalət!” fotosərgisi

Fransız rəssam Azərbaycan 
həqiqətlərini yaymağa çalışır

Xo ca lı fa ciəsi nin 31-ci il dö nü-
mü ilə əla qə dar “NUR Art 
House” qa le re ya sı və “Arts 
Coun cil Azer baijan” təş ki la tı 

ta nın mış fran sız rəs sa mı və hey-
kəl tə ra şı Re no Balt zin ge rin əsər lə-
ri nin eks po zi si ya sı nı təq dim edib. 
Qa le re ya da açı lan sər gi də Xo ca lı 
soy qı rı mı na həsr edil miş 9 tab lo 
nü ma yiş olu nur. Bu, rəs sa mın 
in cə sə nət va si tə si lə in san la rı soy-
qı rım lar dan çə kin dir mə yə ça ğı ran 
70-ə ya xın əsə rin dən seç mə lər dir. 

Əsər lər ilk də fə Pa ris də Azər bay can Mə-
də niy yət Mər kə zin də və müəl li fi n doğ ma 

şə hə ri Mets də nü ma yiş olu nub. Müəl lif Xo-
ca lı fa ciəsi haq qın da Fran sa nın Azər bay-

can da kı Sə fi r li yin də mə də niy yət mə sə lə lə ri 
üz rə mü şa vir iş lə miş qar da şı Vin sent Balt-
zin ger dən öy rə nib. Qar da şı ona Xo ca lı fa-
ciəsin dən da nı şıb, soy qı rı mı nı əks et di rən 
fo to şə kil lə ri gös tə rib. Rəs sam 2012-ci il dən 

baş la ya raq Xo ca lı fa ciəsi nə mü ra-
ciət edir, Azər bay ca nın haqq sə si nin 
eşi dil mə si nə ça lı şır. 

Re no Balt zin ge rin əl iş lə ri 2018-ci 
il də Ba kı da “Arts Coun cil Azer baijan” 
tə rə fi n dən “Art To wer” qa le re ya sın-
da sər gi lə nib. Müəl li fi n bu sil si lə-
dən məş hur əsər lə rin dən bi ri Xo ca lı 
uşaq la rı na həsr et di yi “Ağ əsər”dir. 
Bu əsər bir ümid ni şa nə si dir: fa-
ciənin miq ya sı nə qə dər bö yük ol-
sa da, onun şa hid lə ri hər za man bir 
ümid lə ya şa yır və bu ümid Xo ca lı ya 
əda lət dir... 

Re no Balt zin ge rin sər gi si mar tın 5-dək da-
vam edə cək.

Milanda “Xocalının yaddaşı”

Hey dər Əli yev Fon du nun vit-
se-pre zi den ti Ley la Əli ye va nın 
tə şəb bü sü ilə hə ya ta ke çi ri lən 
“Xo ca lı ya əda lət!” bey nəl xalq 

kam pa ni ya sı çər çi və sin də İta li ya-
nın Mi lan şə hə rin də azər bay can lı 
rəs sam Elay Məm mə do vun fər di 
sər gi si açı lıb.

Soy  q ı  r ı  m ı  n ın 
31-ci il dö nü mü nə 
həsr olu nan “Xo-
ca lı nın yad da şı” 
ad lı sər gi Hey dər 
Əli yev Fon du nun 
və Neapol-Ba kı 
As so siasi ya sı nın 
təş ki lat çı lı ğı, Dias-
por la İş üz rə Döv-
lət Ko mi tə si nin 
dəs tə yi ilə Mi la-
nın XVIII əs rə aid 
“Lib re ria Boc ca” 
ki tab xa na-qa le re-
ya sın da ke çi ri lir.

Mi lan Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın 
mə zu nu E.Məm mə do vun əsər lə ri yad-
daş lar da qan lı iz bu ra xan Xo ca lı fa ciəsi 
qur ban la rı nın di lin dən da nı şan xə ya li 
port ret lər ki mi təq dim olu nur. Sər gi nin 

açı lı şı na məş hur ita li ya lı rəs sam Ales-
sand ro Rus so da qa tı lıb. O, E.Məm mə-
do vun əsər lə rin də ya rat dı ğı üs lub dan 
məm nun ol du ğu nu bil di rib.

Təd bir də Xo ca lı soy qı rı mı ba rə də 
fakt lar diq qə tə çat dı rı lıb, qo naq la ra 
Azər bay can in cə sə nə ti haq qın da da 
mə lu mat ve ri lib.

Sər gi mar tın 6-dək da vam edə cək. 
Qeyd edək ki, ta ri xi əhə miy yə tə ma lik 
“Lib re ria Boc ca” ki tab xa na-qa le re ya sın-
da in di yə dək ta nın mış ital yan rəs sam la-
rın əsər lə ri  sər gi lə nib.

Beynəlxalq Türk Akademiyasında 
soyqırımı qurbanları anılıb

As ta na şə hə rin də yer lə şən Bey nəl xalq Türk 
Aka de mi ya sı (BTA) Azər bay ca nın Qa za xıs tan da kı 
Sə fir li yi ilə bir gə Xo ca lı soy qı rı mı nın 31-ci il dö nü-
mü nə həsr olun muş təd bir ke çi rib.

Təd bir də Xo ca lı fa ciəsi nə dair fo to şə kil lər dən iba-
rət sər gi təq dim olu nub. Təd bir də öl kə mi zin As ta na-
da kı sə fi  ri Ağa lar Ata moğ la nov, Azər bay can dias po-
ru nun, BTA-nın nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər. 

BTA-nın pre zi den ti aka de mik Şa hin Mus ta fa yev 
Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri tə rə fi n dən tö rə dil miş 
Xo ca lı qır ğın la rı haq qın da mə lu mat ve rib, Xo ca lı 
soy qı rı mı nın tək cə Azər bay ca nın de yil, bü tün bə şə-
riy yə tin fa ciəsi ol du ğu nu bil di rib.
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