
Mar tın 2-də Ba kı da Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı nın (QH) CO VID-19-a 
qar şı mü ba ri zə üz rə Tə mas 
Qru pu nun Zir və gö rü şü ke çi-

ri lib. Ba kı Konq res Mər kə zin də ke çi ri-
lən zir və gö rü şü nə 70-ə ya xın öl kə nin 
nü ma yən də lə ri, o cüm lə dən  5 öl kə nin 
– Bos ni ya və Her se qo vi na, Türk mə nis-
tan, Öz bə kis tan, İraq, Li vi ya nın pre-
zi dent lə ri, üç öl kə nin – Ku ba, Qa bon 
və Tan za ni ya nın vit se-pre zi dent lə ri, 
Əl cə zair və Ke ni ya nın baş na zir lə ri, 
həm çi nin Dün ya Tu rizm Təş ki la tı nın baş 
ka ti bi, Bey nəl xalq Miq ra si ya Təş ki la tı-
nın, BMT-nin Ce nev rə də ki Böl mə si nin 
baş di rek tor la rı, İq ti sa di Əmək daş lıq 
Təş ki la tı nın baş ka ti bi, na zir lər, na zir 
müavin lə ri, sə fir lər qa tı lıb lar.

Dün ya nın 120 öl kə si ara sın da əmək daş lıq 
əla qə lə ri nin qu rul ma sı və in ki şa fın da mü hüm 
si ya si plat for ma olan Qo şul ma ma Hə rə ka tı-
na Azər bay can 2019-cu il dən sədr lik edir. 60 
il dən ar tıq ta ri xə ma lik və əha tə dairə si nə 
gö rə BMT-dən son ra dün ya nın ikin ci bö yük 
tə si sa tı sa yı lan qu rum məhz Azər bay ca nın 
sədr li yi döv rün də özü nün ən uğur lu döv rü-
nü ya şa yır. Azər bay ca nın sədr li yi nin bö yük 
uğur la rın dan bi ri QH-nin tə si sat lan ma sı mə-
sə lə si dir. Öl kə mi zin sədr li yi dö nə min də QH-
nin Par la ment Şə bə kə si və Gənc lər Təş ki la tı 
tə sis olu nub. 

Qo şul ma ma Hə rə ka tı na üzv lük və sədr-
lik Azər bay ca na Er mə nis ta nın tə ca vü zü nə 
qar şı mü ba ri zə də güc lü bey nəl xalq dəs tək 
qa zan dı rıb. Tə sa dü fi  de yil ki, 2020-ci və 
2022-ci il lər də BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sın-
da Azər bay ca na qar şı irə li sü rül müş qə rəz li 
tə şəb büs lə rin qar şı sı Hə rə ka ta üzv döv lət lər 
tə rə fi n dən alı nıb. Üzv öl kə lə rin Azər bay ca na 
tam eti ma dı nın nə ti cə si dir ki, öl kə mi zin təş-
ki la ta sədr li yi da ha bir il, yə ni 2023-cü ilin so-
nu na ki mi uza dı lıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev zir və gö rü şü nü 
aça raq xa tır la dıb ki, üç il dən bir qə dər çox 
əv vəl elə hə min bu zal da Azər bay can Qo şul-
ma ma Hə rə ka tı na sədr li yi qə bul edib: “Qü-
rur la de yə bi lə rəm ki, Hə rə kat son bir ne çə 
il də bey nəl xalq mü na si bət lər də mü hüm ak-
tor lar dan bi ri olub”. 

Mü za ki rə lə rə baş la maz dan əv vəl Azər-
bay ca nın döv lət baş çı sı nın tək li fi  ilə iş ti rak-
çı lar 6 fev ral da Tür ki yə də və Su ri ya da baş 
ve rən da ğı dı cı zəl zə lə nin qur ban la rı nın xa ti-
rə si ni bir də qi qə lik sü kut la anıb lar.

Son da zir və gö rü şü nün gün də li yi təs diq 
edi lib.

Pre zi dent İl ham Əli yev Qo şul ma ma Hə rə-
ka tı nın səd ri ki mi sam mit də çı xış edib.

Azər bay ca nın Qo şul ma ma Hə rə ka tı na 
2019-2022-ci il lər üz rə sədr li yi nin da ha bir 
il uza dıl ma sı na gö rə iş ti rak çı öl kə lə rə min-
nət dar lı ğı nı ifa də edən İl ham Əli yev bil di rib 
ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın səd ri ola raq 
məq sə di miz əda lə ti və bey nəl xalq hü qu qu 
mü da fi ə et mək dir. Pan de mi ya nın baş la ma-
sın dan dər hal son ra CO VID-19-a qar şı qlo-
bal səy lə ri sə fər bər et mək tə şəb bü sü ilə çı-
xış edən məhz Qo şul ma ma Hə rə ka tı ol du. 
Azər bay can 2020-ci ilin ma yın da Qo şul ma-
ma Hə rə ka tı nın döv lət və hö ku mət baş çı-
la rı sə viy yə sin də on layn zir və top lan tı sı nın 
ke çi ril mə si tə şəb bü sü nü irə li sür dü: “Zir və 
top lan tı sın da BMT Baş As samb le ya sı nın li-
der lər sə viy yə sin də xü su si ses si ya sı nın ça-
ğı rıl ma sı nı tək lif et miş dim. Bu tək lif BMT-yə 
üzv döv lət lər ara sın da bö yük dəs tək qa zan-
dı. Xü su si ses si ya 2020-ci ilin de kabr ayın-
da ke çi ri lib və təd bir də 70-dən çox döv lət və 
hö ku mət baş çı sı çı xış edib. Xü su si ses si-
ya da bey nəl xalq həm rəy li yin ar tı rıl ma sı nın 
zə ru ri li yi vur ğu la nıb, Qo şul ma ma Hə rə ka tı-
nın ko ro na vi rus la mü ba ri zə də li der li yi qə bul 
edi lib”.

Bə zi var lı öl kə lə rin hə ya ta ke çir di yi “pey-
vənd mil lət çi li yi”nə to xu nan Azər bay can Pre-
zi den ti vur ğu la yıb ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı 
bü tün öl kə lə rin pey vənd lər dən əda lət li və 
va hid şə kil də is ti fa də si ni tə min et mək üçün 
2021-ci il də BMT-nin İn san Hü quq la rı Şu ra-
sın da və BMT Baş As samb le ya sın da qə bul 
edil miş iki qət na mə nin tə şəb büs ka rı ol du. 

Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın pan de mi ya ilə mü-
ba ri zə üçün qlo bal səy lə rin sə fər bər edil mə-
sin də li der li yi Hə rə ka tın nü fu zu nu və mə su-
liy yə ti ni bir da ha nü ma yiş et dir di.

Azər bay ca nın ək sə riy yə ti Qo şul ma ma Hə-
rə ka tı nın üzv lə ri olan 80-dən çox öl kə yə ko ro-
na vi rus la bağ lı ma liy yə və hu ma ni tar yar dım 
gös tər di yi ni de yən İl ham Əli yev bil di rib ki, 
öl kə miz QH-nin ins ti tu sional in ki şa fı na güc-
lü dəs tək ve rir. Azər bay ca nın tə şəb bü sü ilə 
QH Par la ment Şə bə kə si nin ilk ic la sı 2022-ci 
ilin iyu nun da Ba kı da ke çi ri lib. Bun dan baş-
qa, 2022-ci ilin iyu lun da Şu şa Ra zı laş ma sı 
əsa sın da Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın Gənc lər 
Təş ki la tı ya ra dı lıb. Təş ki la tın daimi ka tib li yi 
Ba kı da yer lə şə cək. “Məq sə di miz ins ti tu sional 
da vam lı lıq ya rat maq və Azər bay can dan son-
ra sədr li yi təh vil ala caq üzv lə rə uğur lu mi ras 
qoy maq dır”, – de yə döv lət baş çı sı bil di rib.

“Soyuq müharibə”dən sonra 
ən ciddi qlobal qarşıdurmanın 

şahidiyik
Azər bay can Pre zi den ti qeyd edib ki, son 

bir ne çə onil lik də möv cud olan bey nəl xalq 
təh lü kə siz lik ar xi tek tu ra sı ha zır da kök lü də-
yi şik lik lər lə üz lə şir və mul ti la te ra lizm təh lü kə 
al tın da dır. Bey nəl xalq hü qu qun nor ma və 
prin sip lə ri nin aşın ma sı bey nəl xalq dü zə ni 
da ha da təh did edir. Su ve ren li yin və əra zi 
bü töv lü yü nün po zul ma sı, döv lət lə rin da xi li 
iş lə ri nə mü da xi lə hal la rı da ha çox mü şa hi də 
olun maq da dır. Apa rı cı bey nəl xalq təş ki lat la-
rın qə rar la rı ya ic ra olun mur, ya da se lek tiv 
ya naş ma və iki li stan dart lar tət biq edi lir.

davamı səh. 2-də
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Musiqiləri 
ilə könüllərdə 
yaşayan...

səh. 5

“Ciddi ədəbiyyat təbliğ edilməlidir”

Xalq yazıçısı Anarla yubiley söhbəti

səh. 6

Bakı Dövlət 
Sirkində 
“DZİVA” 
şousu

səh. 8

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

Dünya düzəni yenidən formalaşmaqdadır
Azərbaycan Prezidenti: BMT Təhlükəsizlik Şurasının tərkibi genişləndirilməli,

coğrafi baxımdan daha ədalətli olmalı, Qoşulmama Hərəkatına daimi yer verilməlidir

Beynəlxalq Qadınlar Günü
münasibətilə  sərgi

Azər bay can 
Res pub li ka sı 
Mə də niy yət 
Na zir li yi və 

Azər bay can Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sı nın 
təş ki lat çı lı ğı və Ba kı da-
kı Rus evi nin dəs tə yi ilə 
mar tın 6-da “Har mo-
ni ya” ad lı qrup sər gi si 
ke çi ri lə cək.

Ba kı da kı Rus evi nin 
sər gi sa lo nun da açı la-
caq sər gi 8 Mart – Bey-
nəl xalq Qa dın lar Gü nü-
nə həsr olu nub.

səh. 7

Mədəniyyət nazirinin yeni müavinləri, 
Dövlət Xidmətinin yeni rəisi təyin olunub
Pre zi dent İl ham Əli ye vin mar tın 1-də im za la dı ğı sə rən cam lar-
la Mu rad Fə rid oğ lu Hü sey nov və Səadət Vi da di qı zı Yu si fo va 
mə də niy yət na zi ri nin müavin lə ri tə yin olu nub lar.

Döv lət baş çı sı nın da ha bir sə rən ca mı ilə Sə bi nə Xa lid qı zı Ha-
cı ye va Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn-
ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti nin rəisi tə yin edi lib.

səh. 2

“Heydər Əliyev İli” tədbirləri davam edir
Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 100 il li yi mü na si bə ti lə Azər-
bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da “Hey dər Əli yev və 
mə də niy yət” möv zu sun da də yir mi ma sa ke çi ri lib.

Böl gə lər də ki mə də niy yət müəs si sə lə rin də də “Hey dər Əli yev İli” ilə 
bağ lı müx tə lif səp ki li təd bir lər təş kil olu nub.

səh. 3, 4

Pandemiya bitir?...
“Pan de mi ya bi tir. İn di hər bir öl kə öz üzə ri nə dü şə ni et mə li, 
gə lə cək pan de mi ya la ra ha zır lıq lı ol ma lı və pan de mi ya dan 
son ra kı bər pa da iş ti rak et mə li dir”.

Bu nu Ba kı da Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın (QH) CO VID-19-a qar şı 
mü ba ri zə üz rə Tə mas Qru pu nun Zir və Gö rü şü nə vi deofor mat da 
qo şu lan Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın baş di rek to ru Ted ros Ad ha-
nom Qeb re ye sus de yib.

Azər bay ca nın Qo şul ma ma Hə rə ka tı na sədr li yi ni və bu dövr də 
CO VID-19-a qar şı mü ba ri zə yə töh fə lə ri ni yük sək qiy mət lən di rən 
baş di rek tor bü tün öl kə lə ri bu kol lek tiv səy lə ri öy rən mə yə ça ğı rıb.

Qeyd edək ki, Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı tə rə fi n dən ko ro na vi rus-
la bağ lı pan de mi ya və ziy yə ti rəs mən 2020-ci il mar tın 11-də elan 
olu nub.

Daşkənddə Azərbaycan-Özbəkistan 
Dostluq muzeyi

Daş kənd də ki Hey dər Əli yev adı na Azər bay can Mə də niy yət 
Mər kə zin də Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 100 il lik yu bi le-
yi mü na si bə ti lə Azər bay can-Öz bə kis tan Dost luq mu ze yi nin 
açı lı şı ke çi ri lib.

Mu zey də iki xal qın or taq də yər lə ri ni, mə də ni ir si ni əks et di rən 
stend lər, gu şə lər, ma ket lər, ge yim lər, mil li mu si qi alət lə ri miz və 
di gər eks po nat lar sər gi lə nir. “Öz bə kis tan da ta nın mış azər bay can-
lı lar” böl mə sin də qar daş öl kə nin ic ti mai-mə də ni hə ya tın da fəal iş-
ti rak et miş Se yid Rza Əli za də, şair lər Maq sud Şeyx za də, İx ti yar 
Rza, döv lət xa di mi Ay dın Əzim bə yov, hey kəl tə raş Ey nul la Əli yev, 
rəs sam Yu sif Hü sey no vun büst lə ri, on la rın əsər lə ri və şəx si əş ya-
la rı təq dim olu nur.

səh. 3

Sankt-Pe ter bur qun Ma-
riinski Teat rı nın ye ni 
səh nə sin də teat rın Pri-
morsk fi lialı (Vla di vos tok) 

ba let trup pa sı nın növ bə ti 
qış qast rol proq ra mın da 
da hi Azər bay can bəs tə ka rı 
Fik rət Əmi ro vun “Min bir ge-
cə” ba le ti nin ta ma şa la rı nın 
təq di ma tı bö yük əks-sə da 
ya ra dıb.

21 fev ral – 2 mart ta rix lə rin də 
ger çək lə şən qış qast rol proq-
ra mın da “Min bir ge cə” üç də fə 
nü ma yiş olu nub. Ba le tin bu də-
fə ki nü ma yiş lə ri Ma riins ki Teat-
rı nın di rek to ru və bə dii rəh bə ri, 
gör kəm li di ri jor Va le ri Ger gi ye vin 
də və ti ilə təş kil olu nub. 

Fik rət Əmi ro vun möh tə şəm 
əsə ri ilə bə ra bər Ma riinski Teat-
rı nın ta ri xi və ye ni səh nə lə rin də 
P.Çay kovs ki nin “Şel kun çik” və 
A.Ada nın “Kor sar” ba let lə ri nin 
ta ma şa sı da bö yük sə nət bay-
ra mı na çev ri lib. Bü tün ta ma şa lar 

məş hur azər bay can lı xo reoq raf, 
Ru si ya nın Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi, teat rın baş ba let meys te ri 
El dar Əli ye vin qu ru lu şun da gös-
tə ri lib.

Qast ro lun ən yad da qa lan ha di-
sə lə rin dən bi ri ki mi qeyd olu nan 
“Min bir ge cə” ba le ti nin bü tün 
ta ma şa la rı tam anş laq la ke-
çib və Sankt-Pe ter bur qun ba let 

hə vəs kar la rı tə rə fi n dən sü rək li 
al qış lar la qar şı la nıb. Ta ma şa-
lar da Ma riinski Teat rı nın sim fo-
nik or kest ri və xo ru Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let 
Teat rı nın mu si qi rəh bə ri, Əmək-
dar ar tist Əy yub Qu li ye vin di ri jor-
lu ğu ilə çı xış edib. Ba let də əsas 
rol la rı Ser gey Uma nets, Li li ya 
Be rej no va, Re na ta Şa ki ro va, 
Ari na Na qa se, Vik tor Mu lı gin, 
Sa ki Ni si da və Qul yel mo Ju nio 
ifa edib lər.

Ta ma şa nın mu si qi sin də xü-
su si ye ri olan tar par ti ya sı nı 
Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so-
lis ti Ra min Əzi mov və Na dej da 
Med ve de va səs lən di rib lər. So lo 
sop ra no bö lü mü nü Anas ta si ya 
Ki kot bö yük mə ha rət lə təq dim 
edib.

“Min bir gecə” yenə heyran edib
Fikrət Əmirovun ecazkar musiqisi və Eldar Əliyevin xoreoqrafiyası

Qarabağdakı erməni əhali ilə praktik təmaslar başlanır

Xə bər ve ril di yi ki mi, Mil li Məc li sin de-
pu ta tı Ra min Məm mə dov Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Qa ra bağ böl-
gə sin də ya şa yan er mə ni sa kin lər 

ilə tə mas lar üz rə mə sul şəxs qis min də 
müəy yən edi lib.

Mar tın 1-də Ra min Məm mə dov Xo ca lı 
şə hə rin də, Azər bay can Res pub li ka sı əra zi-

sin də mü vəq qə ti yer ləş di ril miş Ru si ya Fe de-
ra si ya sı sülh mə ram lı kon tin gen ti nin qə rar ga-
hın da Azər bay can Res pub li ka sı nın Qa ra bağ 
böl gə sin də ya şa yan er mə ni sa kin lə rin təm-
sil çi lə ri ilə gö rü şüb. Gö rüş də Eko lo gi ya və 
Tə bii Sər vət lər Na zir li yi, İq ti sa diy yat Na zir li-
yi ya nın da Əm lak Mə sə lə lə ri Döv lət Xid mə ti 
və “Azer Gold” QSC-nin mü tə xəs sis lə rin dən 
iba rət tə bii sər vət lə rin qa nun suz is tis ma rı nı 

araş dı ran mo ni to rinq qru pu nun rəh bə ri Mə-
sim Məm mə dov da iş ti rak edib.

Gö rüş za ma nı Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Kons ti tu si ya sı na və qa nun la rı na uy-
ğun ola raq, Qa ra bağ böl gə sin də ya şa yan 
er mə ni sa kin lə rin Azər bay can Res pub li ka-
sı na rein teq ra si ya sı na dair il kin mü za ki rə-
lər apa rı lıb.

davamı səh. 4-də
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V.Q.Əliyevin Azərbaycan Respublikası 
mədəniyyət nazirinin birinci müavini vəzifəsindən 
azad edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı
AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109-cumaddəsi-
nin32-cibəndinirəhbərtutaraqqəraraalıram:

1. Va qif Qa dir oğ lu Əli yev Azər bay can Res pub li ka sı mə də niy
yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni və zi fə sin dən azad edil sin.

2. Bu Sə rən cam im za lan dı ğı gün dən qüv və yə mi nir.

İlhamƏliyev
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti

Bakışəhəri,1mart2023-cüil

S.Y.Məmmədəliyevanın Azərbaycan Respublikası 
mədəniyyət nazirinin müavini vəzifəsindən 

azad edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109-cumaddəsi-
nin32-cibəndinirəhbərtutaraqqəraraalıram:

1. Sev da Yu suf qı zı Məm mə də li ye va Azər bay can Res pub li ka sı 
mə də niy yət na zi ri nin müavi ni və zi fə sin dən azad edil sin.

2. Bu Sə rən cam im za lan dı ğı gün dən qüv və yə mi nir.

İlhamƏliyev
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti

Bakışəhəri,1mart2023-cüil

A.M.Cəfərlinin Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında 
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə 

Dövlət Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109-cumaddəsinin32-cibən-
dinirəhbərtutaraqqəraraalıram:

1. Azad Məh yəd din oğ lu Cə fər li Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət 
Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid
mə ti nin rəisi və zi fə sin dən azad edil sin.

2. Bu Sə rən cam im za lan dı ğı gün dən qüv və yə mi nir.
İlhamƏliyev

AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti
Bakışəhəri,1mart2023-cüil

əvvəli səh. 1-də
Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, 

bu gün dün ya dü zə ni ye ni dən 
for ma laş maq da dır: “İn di dün ya 
“So yuq mü ha ri bə”nin so na çat
ma sın dan bə ri baş ve rən ən cid
di ŞərqQərb qar şı dur ma sı nın 
şa hi di dir ki, onun fə sad la rı dün
ya nın qa lan his sə sin də də hiss 
olu nur. Qo şul ma ma Hə rə ka tı 
BMTdən son ra ikin ci ən bö yük 
bey nəl xalq tə si sat ki mi bey nəl
xalq are na da da ha nə zə rə çar
pan və sə mə rə li rol oy na ma lı, 
ye ni dün ya dü zə ni nin ye ni dən 
for ma laş ma sın da fəal iş ti rak et
mə li dir.

Təəs süf ki, bu gün biz neoko
lo nializm mey li nin art dı ğı nı mü
şa hi də edi rik. Ta ri xi müs təm lə kə
siz ləş dir mə pro se si nə ti cə sin də 
ya ran mış Qo şul ma ma Hə rə ka tı 
bə şə riy yə tin bu rüs vay çı sə hi fə
si nin ta ma mi lə ara dan qal dı rıl
ma sı is ti qa mə tin də səy lə ri ni bir
ləş dir mə li dir”.

Fransa müstəmləkə 
cinayətlərinə görə 

üzr istəməlidir
İl ham Əli yev diq qə tə çat dı rıb 

ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı Qə
mər Ada la rı İt ti fa qı nın Fran sa nın 
müs təm lə kə ha ki miy yə ti al tın da 
qal maq da da vam edən Ma yot 
ada sı üzə rin də şək siz su ve ren
li yi ni hə mi şə güc lü dəs tək lə yıb: 
“Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın tə məl 
sə nəd lə rin də əks olun du ğu ki mi, 
biz Fran sa hö ku mə ti ni Ye ni Ka
le do ni ya xal qı nın və Fran sa nın 
də ni za şı rı ic ma və əra zi lə rin də ki 
di gər xalq la rın hü quq la rı na hör
mət et mə yə ça ğı rı rıq. Fran sa nın 
Av ro pa dan kə nar da ida rə et di yi 
əra zi lər fran sız müs təm lə kə im
pe ri ya sı nın iy rənc qa lıq la rı dır. 

Biz, həm çi nin Fran sa nı Af ri ka, 
Cə nubŞər qi Asi ya və di gər əra
zi lər də Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın 
üz vü olan öl kə lə rə qar şı müs
təm lə kə keç mi şi nə, qan lı müs
təm lə kə ci na yət lə ri nə, elə cə də 
soy qı rı mı akt la rı na gö rə üzr is tə
mə yə və mə su liy yə ti ni eti raf et
mə yə ça ğı rı rıq”.

Azər bay can Pre zi den ti qeyd 
edib ki, dün ya da uzun il lər dir mü
za ki rə olu nan di gər mü hüm mə
sə lə BMT sis te min də apa rı lan 
is la hat lar dır. BMT Təh lü kə siz lik 
Şu ra sı keç mi şi xa tır la dır və in di ki 
real lı ğı əks et dir mir: “Təh lü kə siz lik 
Şu ra sı nın tər ki bi ge niş lən di ril mə li
dir ki, ora da da ha çox öl kə təm sil 
olun sun və coğ ra fi ba xım dan da
ha əda lət li ol sun. Bir daimi yer Qo
şul ma ma Hə rə ka tı na ve ril mə li dir 
və Qo şul ma ma Hə rə ka tı na sədr lik 
edən öl kə növ bə li şə kil də bu ye rə 
sa hib ol ma lı dır. Mən Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı na üzv öl kə lə ri bu mə sə lə 
ilə bağ lı məs lə hət ləş mə lə rə baş
la ma ğa və öz fi kir lə ri ni BMTnin 
mü va fiq ko mi tə si nə təq dim et mə
yə ça ğı rı ram. Biz Təh lü kə siz lik Şu
ra sın da Af ri ka ya da daimi yer lə rin 
ve ril mə si fik ri ni dəs tək lə yi rik”.

Azərbaycan ilk dəfə 
BMT qətnamələrinin 

icrasını özü təmin etdi
Pre zi dent vur ğu la yıb ki, BMT 

Təh lü kə siz lik Şu ra sı bu gün sə
mə rə li de yil. Təh lü kə siz lik Şu ra
sı nın bə zi qət na mə lə ri bir ne çə 
gü nün için də ic ra olu nub. La kin 
Azər bay ca na gəl dik də isə, Er
mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin 
Azər bay can əra zi sin dən dər hal 
və qeydşərt siz çı xa rıl ma sı na 
dair BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 
dörd qət na mə si nə 30 ilə ya xın 
bir müd dət də mə həl qo yul ma yıb: 

“2020ci il də Azər bay can əra zi 
bü töv lü yü nü və ta ri xi əda lə ti hər
bisi ya si yol la bər pa et di və Təh
lü kə siz lik Şu ra sı qət na mə lə ri nin 
ic ra sı nı özü tə min et di. Yə qin ki, 
bu ha di sə BMTnin əsa sı qo yu
lan dan bə ri dün ya da ilk də fə idi 
baş ve rir di”.

Döv lət baş çı sı nə zə rə çat dı rıb 
ki, iş ğal il lə ri ər zin də Azər bay
ca nın yüz lər lə şə hər və kən di 
Er mə nis tan tə rə fin dən məq səd
yön lü şə kil də da ğı dı lıb, bü tün 
mə də ni və di ni abi də lər ta lan və 
qa rət edi lib. Azər bay ca nın iş
ğal dan azad olun muş əra zi lə ri 
klas sik ur bi sid, kul tur sid və eko

sid nü mu nə lə ri dir. 2020ci ilin 
so nun dan eti ba rən Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı na üzv öl kə lər də da xil 
ol maq la, bir çox öl kə dən min lər
lə xa ri ci dip lo mat, jur na list, QHT 
üz vü və si ya sət çi iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lə ri zi ya rət edə rək 
Er mə nis tan tə rə fin dən tö rə dil miş 
vəh şi lik lə rin şa hi di olub: “Azər
bay can iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lər də öz ma liy yə re surs la rı 
ilə ge niş miq yas lı ye ni dən qur ma 
iş lə ri apa rır. Azər bay can hö ku
mə ti 20212022ci il lər də ye ni
dən qur ma iş lə ri nə 4 mil yard ABŞ 
dol la rı na ya xın pul xərc lə yib. Bu 
il biz bu məq səd üçün ən azı 1,7 
mil yard ABŞ dol la rı məb lə ğin də 
və sait ayır ma ğı plan laş dı rı rıq. 
Biz müasir şə hər sal ma – “ağıl lı 
şə hər”, “ağıl lı kənd” kon sep si
ya la rın dan is ti fa də edə rək ye ni 
şə hər və kənd lə ri sı fır dan ya ra
dı rıq. Bu, mil li hö ku mət lər tə rə

fin dən post mü na qi şə döv rün də 
ic ra olu nan na dir və da ha ön cə 
gö rün mə miş bir in ki şaf və ye ni
dən qur ma mo de li dir”.

Pre zi dent da ha son ra de
yib: “Er mə nis ta nın iş ğa lı na gö
rə Azər bay can dün ya da mi na 
ilə ən çox çirk lən di ril miş öl kə lər 
ara sın da dır. İkin ci Qa ra bağ mü
ha ri bə sin dən son ra, yə ni 2020
ci ilin no yabr ayın dan bə ri 300 
azər bay can lı mi na part la yı şı nə
ti cə sin də hə lak ol muş və ya ya
ra lan mış dır. Öl kə üçün hu ma ni tar 
mi na tə miz lə mə nin bö yük əhə
miy yə ti ni nə zə rə ala raq, Azər bay
can ha zır da xü su si mil li Da ya nıq lı 

İn ki şaf Məq sə di nin müəy yən edil
mə si ni nə zər dən ke çi rir. Azər bay
can Da ya nıq lı İn ki şaf Məq səd lə ri 
və mi na tə miz lə mə fəaliy yə ti ara
sın da bir ba şa əla qə gö rür, çün ki 
mi na lar ye ni dən qur ma pro se si ni 
və keç miş məc bu ri köç kün lə rin 
ge ri dön mə si ni lən gi dir. Azər bay
can mi na tə miz lə mə nin 18ci Da
ya nıq lı İn ki şaf Məq sə di ol ma sı 
tə şəb bü sü nü fəal şə kil də təş viq 
edir. Biz Qo şul ma ma Hə rə ka tı na 
üzv olan öl kə lə ri bu tə şəb bü sü 
dəs tək lə mə yə də vət edi rik.

Qo şul ma ma Hə rə ka tı na üzv 
öl kə lə rin bir ço xu nun mi na və 
part la ma mış hər bi sur sat lar la ən 
çox çirk lən miş öl kə lər sı ra sın da 
ol du ğu nu nə zə rə ala raq, mən 
sə si mi zi qlo bal miq yas da eşit dir
mək üçün Mi na la rın Tə si ri nə Mə
ruz Qal mış Öl kə lə rin Həm fi kir lər 
Qru pu nun ya ra dıl ma sı nı tək lif et
mək is tə yi rəm”.

Döv lət baş çı sı diq qə tə çat dı rıb 
ki, mü na qi şə nin bit mə sin dən qı sa 
müd dət son ra Azər bay can sülh 
ra zı laş ma sı üçün əra zi bü töv lü
yü nün və su ve ren li yin ta nın ma
sı na əsas la nan beş əsas prin si
pi Er mə nis ta na təq dim edib: “Bu 
für sət dən is ti fa də edə rək mən 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı na üzv öl kə
lə rə Azər bay ca nın əda lət li möv
qe yi ni dəs tək lə mək də, həm çi nin 
2020ci və 2022ci il lər də BMT 
Təh lü kə siz lik Şu ra sın da Azər bay
can əley hi nə bir tə rəf i və qə rəz li 
bə ya nat la rın qə bu lu na im kan ver
mə mək də gös tər dik lə ri qə tiy yə tə 
gö rə tə şək kür et mək is tə yi rəm.

Son da isə si zi əmin et mək is tə
yi rəm ki, Azər bay can Qo şul ma
ma Hə rə ka tı nın səd ri ki mi Qo şul
ma ma Hə rə ka tı na üzv döv lət lə rin 
le gi tim ma raq la rı nın mü da fiəsi 
və Hə rə ka tın bey nəl xalq are na
da möv qe yi nin güc lən mə si üz rə 
səy lə ri ni əsir gə mə yə cək dir”.

***
Da ha son ra BMT Baş As sam

ble ya sı nın 77ci ses si ya sı nın 
pre zi den ti Tsa ba Kö rö si, BMT
nin Ce nev rə də ki böl mə si nin baş 
di rek to ru Tat ya na Va lo va ya çı xış 
edib lər. Dün ya Sə hiy yə Təş ki
la tı nın baş di rek to ru Ted ros Ad
ha nom Qeb re ye su sun vi deomü
ra ciəti din lə ni lib. Çı xış edən lər 
Azər bay ca nın Qo şul ma ma Hə
rə ka tı na uğur lu sədr li yi mü na si
bə ti lə təb rik lə ri ni çat dı rıb lar.

Təd bir ple nar ses si ya ilə da
vam edib.

Öz bə kis tan Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Şav kat Mir zi yo yev qeyd 
edib ki, Azər bay ca nın sədr li yi döv
rün də Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın 
bey nəl xalq are na da ro lu və nü fu
zu əsas lı şə kil də ar tıb, bu mü hüm 
plat for ma çər çi və sin də öl kə lər 
ara sın da çox tə rəf i əmək daş lıq 
ye ni sə viy yə yə çat dı rı lıb. Şav kat 
Mir zi yo yev bir sı ra tə şəb büs lər 
irə li sü rüb, o cüm lə dən Qo şul ma
ma Hə rə ka tı nın mo ni to rinq və el mi 
təd qi qat lar üz rə xü su si şə bə kə si
nin ya ra dıl ma sı nı da tək lif edib.

İraq Pre zi den ti Əb dül lə tif Ca
mal Rə şid qlo bal pan de mi ya 
böh ra nın dan son ra kı dövr də 
inf rast ruk tu run və xid mət lə rin 
tək mil ləş di ril mə si nin, qi da təh
lü kə siz li yi nin tə min olun ma sı nın 
va cib li yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Li vi ya Döv lə ti Pre zi dent Şu
ra sı nın Səd ri Mə həm məd Yu nis 
əlMən fi bü tün döv lət lə ri Li vi ya da 
da vam edən mü na qi şə nin həl li nə 
və bu öl kə nin in ki şa fı na dəs tək 
ver mə yə ça ğı rıb.

Türk mə nis tan Pre zi den ti Sər
dar Ber di mə həm mə dov ko ro
na vi rus pan de mi ya sı nın nə ti
cə lə ri nin bü tün öl kə lə rin si ya si, 
iq ti sa di və di gər sa hə lər də in
ki şa fı na cid di tə sir gös tər di yi ni 
vur ğu la ya raq pan de mi ya nın nə
ti cə lə ri nin qı sa müd dət də ara
dan qal dı rıl ma sı üçün döv lət lə
rin öz səy lə ri ni bir ləş dir mə si nin 
önə mi ni qeyd edib.

Bos ni ya və Her se qo vi na nın 
Rə ya sət He yə ti nin Səd ri Jel ka 
Ts vi ya no viç pan de mi ya nın uzun
müd dət li mən fi tə sir lə rə, xü su si lə 
yox sul öl kə lər də da ha mü rək kəb 
tə nəz zü lə sə bəb ol du ğu nu qeyd 
edib. Bil di rib ki, bö yük ça ğı rış lar 
var, çə tin lik lər heç də azal ma yıb, 
ya xud da yox ol ma yıb. Bu sə bəb
dən sam mit dün ya ic ti maiy yə ti nin 
diq qə ti ni post pan de mi ya döv rün
də bər pa pro ses lə ri nə cəlb et mə
li dir.

***
Zir və gö rü şü Azər bay ca nın xa

ri ci iş lər na zi ri Cey hun Bay ra mo
vun sədr li yi ilə ple nar ses si ya lar
la da vam edib.

Son da zir və gö rü şü nün ye kun
la rı na dair sə nəd qə bul olu nub.

Dünya düzəni yenidən formalaşmaqdadır
Azərbaycan Prezidenti: BMT Təhlükəsizlik Şurasının tərkibi genişləndirilməli, 

coğrafi baxımdan daha ədalətli olmalı, Qoşulmama Hərəkatına daimi yer verilməlidir

M.F.Hüseynovun Azərbaycan Respublikası 
mədəniyyət nazirinin müavini təyin edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109-cumaddəsi-
nin32-cibəndinirəhbərtutaraqqəraraalıram:

1. Mu rad Fə rid oğ lu Hü sey nov Azər bay can Res pub li ka sı mə
də niy yət na zi ri nin müavi ni tə yin edil sin.

2. Bu Sə rən cam im za lan dı ğı gün dən qüv və yə mi nir.

İlhamƏliyev
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti

Bakışəhəri,1mart2023-cüil

S.V.Yusifovanın Azərbaycan Respublikası 
mədəniyyət nazirinin müavini təyin edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109-cu
maddəsinin32-cibəndinirəhbərtutaraqqəraraalıram:

1. Səadət Vidadi qızı Yusifova Azərbaycan Respublikası 
mədəniyyət nazirinin müavini təyin edilsin.

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlhamƏliyev
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti

Bakışəhəri,1mart2023-cüil

S.X.Hacıyevanın Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 
yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət 

Xidmətinin rəisi təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109-cumaddəsinin32-cibən-
dinirəhbərtutaraqqəraraalıram:

1. Sə bi nə Xa lid qı zı Ha cı ye va Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət Na
zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid
mə ti nin rəisi tə yin edil sin.

2. Bu Sə rən cam im za lan dı ğı gün dən qüv və yə mi nir.
İlhamƏliyev

AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti
Bakışəhəri,1mart2023-cüil

“Gənclərə dəstək” layihəsində konsert
AzərbaycanDövlət
AkademikFilarmo-
niyasının“Gənclə-
rədəstək”layihəsi
çərçivəsindənövbəti
konsertproqramı
Ümummillilider
HeydərƏliyevin100
illikyubileyinəhəsr
olunub.

Fev ra lın 28də Ka
me ra və or qan mu si
qi si za lın da ke çi ri lən 

kon sert proq ra mın da gənc violin ifa çı sı, res pub li ka 
və bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı El mi ra Da da şo
va (Əmək dar müəl lim İl ha mə Ağa ye va nın ye tir mə si) 
çı xış edib. Onu for te piano da bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureatı Ar zu Sə fə ro va mü şa yiət edib.

Proq ram da Av ro pa və Azər bay can bəs tə kar la rı nın 
əsər lə ri ifa olu nub.

Gəzib-görməli Azərbaycan
Turizm imkanlarımız tanıdılıb

AzərbaycanTurizmBü-
rosununtəşkilatçılığı,
10yerliturizmsəna-
yesinümayəndəsinin

iştirakıiləturizmimkan-
larımızKörfəzölkələrində
təbliğedilib.

Döv lət Tu rizm Agent li yin dən 
bil di ri lib ki, fev ra lın 27dən mar
tın 2dək Səudiy yə Ərə bis ta nı
nın ƏrRi yad, Oma nın Mus kat, 
Qə tə rin Do ha, Bir ləş miş Ərəb 
Əmir lik lə ri nin Du bay şə hər lə
rin də sil si lə təd bir lər ke çi ri lib. 
Təd bir lər də hə min öl kə lə rin 
ümu mi lik də 200dən çox tu rizm 
sə na ye si təm sil çi si iş ti rak edib 
və on lar Azər bay can da tək lif 

olu nan tu rizm məh sul la rı, sə
ya hət pa ket lə ri, öl kə yə sə ya hət 
şərt lə ri ilə ta nış edi lib lər.

Azər bay ca nı təm sil edən tu
rizm sə na ye si nü ma yən də lə ri ilə 
ev sa hi bi öl kə lə rin sə na ye nü
ma yən də lə ri ara sın da B2B for
mat lı gö rüş lər ke çi ri lib.

Səudiy yə Ərə bis ta nı nın ƏrRi
yad şə hə rin də ke çi ril miş təq di mat 
təd bi ri “Fly Nas”, Do ha və Du bay
da ke çi ri lən təd bir lər isə “Fly Du
bai” tə rə fin dən dəs tək lə nib.

Qeyd edək ki, 2022ci il də 
Səudiy yə Ərə bis ta nı, Oman, Qə
tər və BƏƏdən Azər bay ca na 
160 mi nə ya xın in san sə fər edib. 
Bu il üz rə öl kə mi zə gə lən əc nə bi
lə rin 11,5 faizi ni təş kil edir.

Uşaq yazarı kitabxanada oxucularla görüşüb

Martın
1-də
F.Kö-
çərli

adınaRes-
publikaUşaq
Kitabxanasında
uşaqyazarıSol-
mazAmano-
vanınkiçikyaşlı
oxucularlagö-
rüşükeçirilib.

Ya zı çı mək təb li
lə rə “Şu şa nın sehr li 
açar la rı”, “Cə sur ayı və dost la rı”, “İl mə nin 
ma cə ra la rı” və di gər ki tab la rı haq qın da 
ət raf ı mə lu mat ve rib, Azər bay can xal qı
nın şan lı ta ri xi, və tən uğ run da qəh rə man 
öv lad la rı mı zın apar dı ğı mü ba ri zə lər, qə
dim di ya rı mız Qa ra bağ, mə də niy yət be
şi yi miz Şu şa haq qın da söz açıb. 

Gö rüş də Sol maz Ama no va nın ki tab
la rı nın elekt ron ver si ya sı, əsər lə ri nə 
çə kil miş ani ma si ya lar və ki tab la rı əsa
sın da ha zır lan mış in te rak tiv oyun lar 
da oxu cu la ra təq dim edi lib. Mək təb li lər 
müəl li fin söz lə ri nə bəs tə lən miş mah nı nı 
ifa edib lər.
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DaşkənddəkiHeydərƏliyevadınaAzərbaycanMədəniyyət
Mərkəzində(AMM)ÜmummilliliderHeydərƏliyevin100
illikyubileyimünasibətiləAzərbaycan-ÖzbəkistanDostluq
muzeyininaçılışıkeçirilib.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə
AMM-in önündə Heydər Əliye-
vinbüstününqarşısınagül-çiçək
dəstələri qoyublar. Sonra açılış
lenti kəsilib, qonaqlar muzeylə
tanışolublar.

AMM-indirektoruSamirAbba-
sov muzey haqqında məlumat
verib, xalqlarımız, dövlətlərimiz
arasında tarixi dostluq və qar-
daşlıq əlaqələri barədə danı-
şıb. Ulu öndər Heydər Əliyevin
ölkələrimiz arasında dostluq
və əməkdaşlığın qurulmasın-
damüstəsna xidmətləri olduğu-

nu qeyd edən AMM-in direkto-
ruməhz bu səbəbdənmuzeyin
açılışının Azərbaycan xalqının
Ümummilli liderinin 100 illik yu-
bileyinə həsr edildiyini vurğu-
layıb. Deyib ki, muzeydə Azər-

baycan və Özbəkistanın tarixi
dostluğu, ümumi dəyərlərimiz,
dövlətrəmzlərimiz,xəritələr,mil-
li mədəni irsimiz, xalqlarımızın
yaxınlığını əks etdirən guşələr,
eksponatlar,maketlərvənəşrlər
yeralıb.
ÖzbəkistanınmillətvəkiliGül-

baharSəidqəniyevaAzərbaycan

vəözbəkxalqlarıarasındatarixi
dostluğunbugünintibahdövrü-
nüyaşadığınısöyləyib.
ÖzbəkistanNazirlərKabineti

yanında Beynəlxalq Münasi-
bətlərvəXariciÖlkələrləDost-
luq Əlaqələri Komitəsinin sədr
müavini Azamat Toşov ölkələ-
rimizinçoxmillətlivəçoxmədə-
niyyətli olduğunu qeyd edərək
insanların qarşılıqlı hörmət,
dinc, mehribanlıq və tolerant-
lıq prinsipi ilə yaşamasından
fəxrlə söz açıb.  O, muzeydə
Özbəkistanda tanınmış azər-
baycanlılarınbüstlərininqoyul-
ması, onlara dair xüsusi bölü-
münyaradılmasınıtəqdirəlayiq
halkimidəyərləndirib.
DaşkəndDövlətŞərqşünaslıq

Universitetinin rektoru Gülçöh-
rə Rixsiyeva Şerzodxan Qud-

ratxoca yeni açılan muzeyin iki
qardaş xalq arasında qədim
dövrdənbaşlayanmədəni-ədəbi
əlaqələrin, dostluq münasibət-
lərinin, çoxsaylı ortaq dəyərləri-
mizin, adət-ənənlərimizin əyani
vəsaitlərlə, unikal eksponatlarla
və guşələrlə nümayiş etdirdiyini
bildiriblər.

Özbəkistan Dövlət Tarix Mu-
zeyinin direktoru Cənnət İsma-
yılova yüksək muzeyşünaslıq
zövqü və yaradıcılıq şövqü ilə
qurulmuşmuzeyinbirmodelki-
mi gələcəkdə yeni muzeylərin
yaradılmasında tətbiq edilməsi-
ninfaydalıolacağınıqeydedib.
Qeydedəkki,muzeydə ikiöl-

kəninprezidentləriİlhamƏliyevin
vəŞavkatMirziyoyevingörüşləri,
onların xalqlarımızın tarixi dost-
luqvəqardaşlığıhaqqındafikirlə-
ri,Azərbaycanın2020-ci ilinVə-
tənmüharibəsindəkiZəfəriniəks
etdirənfotolardanibarətstendlər
qurulub.Muzeydəikixalqınortaq
dəyərlərini,mədəni irsini əkset-
dirənstendlər,guşələr,maketlər,
geyimlər, milli musiqi alətlərimiz
və digər eksponatlar sərgilənir.
“Özbəkistanda tanınmış azər-

baycanlılar” bölməsində qardaş
ölkəninictimai-mədənihəyatında
fəal iştirak etmiş SeyidRzaƏli-
zadə,şairlərMaqsudŞeyxzadə,
İxtiyar Rza, dövlət xadimiAydın
Əzimbəyov, heykəltəraş Eynulla
Əliyev, rəssam Yusif Hüseyno-
vun büstləri, onların əsərləri və
şəxsiəşyalarıtəqdimolunur.

“Unudulmayanlar”da xanəndə Səttar yad olunub

BeynəlxalqMuğamMər-
kəzinin(BMM)“Unu-
dulmayanlar”layihəsi
davamedir.Layihənin

fevralın27-dəreallaşan
növbətitəqdimatıXIXəsrdə
yaşayıb-yaratmışxanəndə
Səttarınhəyatvəyaradıcılığı-
nahəsrolunub.

Tədqiqatçı-alim, filologiya üz-
rə fəlsəfə doktoru Gülhüseyn
KazımlıAzərbaycanmuğamifa-
çılığında iz qoyan xanəndənin
sənət yolu haqqında məlumat
verib. Bildirilib ki, musiqişünas
FiridunŞuşinskiözməqaləsində
Səttarın sənətkarlığını yüksək
qiymətləndirib. Musiqişünas bu
barədə yazır: “...Səttarın kon-
sertlərində Tifisdə yaşayan rus
və italyan musiqi həvəskarları
iştirakedir vəözlərinin konsert-
lərinəqatılmaqüçünonudadə-
vətedirdilər.1847-ci ildə italyan
skripkaçı Tifis teatr orkestrinin

dirijoruMalaqolliSəttarıxeyriyyə
cəmiyyəti tərəfindən təşkilolun-
muş konsertdə iştirak etməyə
dəvət etmişdi. Konsertdə mu-
ğam oxuyan Səttar böyük mü-
vəfəqiyyətlərqazanmışdı”.
Səttar Tifisin musiqi həyatın-

damühümroloynayıb.O,nəinki
musiqigecələrində,həmdəaçıq

havadatəşkilolunankonsertlər-
dəvəziyafətlərdəməlahətlisəsi
iləçoxmillətlişəhərinsakinlərinə
estetik zövq verib. Beynəlxalq
konsertlərdəskripkaçıMiller ilə,
müğənniSeymur-Şiffəbirgə iş-
tirakedib.
Xanəndə Səttar Tifisin indiki

“Nəbatatbağı”ndaəvvəllərmöv-

cudolanmüsəlmanqəbiristanlı-
ğındadəfnedilib.
Tədbir çərçivəsində BMM-in

solistlərinin ifasında muğam və
təsnifərdənibarətkonsertproq-
ramıtəqdimolunub.

Lalə Azəri

Qazaxıstan Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və 
İrsi Fondunun layihələrinə dəstək verəcək
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondundaQazaxıstanxa-
riciişlərnazirininmüaviniKanatTumışlagörüşkeçirilib.

GünayƏfəndiyevaqonağısalamlayaraqrəhbərliketdiyitəşki-
latınfəaliyyətindən,türkxalqların;nçoxəsrliktarixinin,zənginmə-
dəniyyətinintəbliğiməqsədilədünyanınmüxtəlifölkələrindəkeçi-
rilənvənəzərdətutulantədbirlərdənsözaçıb.
KanatTumışBey-

nəlxalqTürkMədə-
niyyətivəİrsiFondu
tərəfindən görülən
işləri yüksək qiy-
mətləndirib, təşkila-
tın türkölkələri ara-
sında əməkdaşlığa
töhfələrverdiyinide-
yib. O, Qazaxısta-
nınFondtərəfindən
keçirilən layihələrə
hərtərəfidəstəkve-
rəcəyinibildirib.
GörüşdəFondunyalnıztürkdövlətləri ilədeyil,digərölkələrlə

dəmünasibətlərinin,digərbeynəlxalqtəşkilatlarlaəməkdaşlığının
önəmiqeydedilib.BuilQazaxıstandakeçiriləcəkTürkDövlətləri
TəşkilatınınXZirvəgörüşününəhəmiyyətivurğulanıb.
Bildirilibki,builAzərbaycanınvəTürkdünyasınınböyükoğlu

HeydərƏliyevin100illiyi,türktəsəvvüfününbanisiXocaƏhməd
Yəsəvinin930illiyi,məşhurtürkhökmdarıSultanBeybarsın800
illiyikimiəlamətdartarixlərtəntənəiləqeydedilir.
SöhbətzamanıBeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondunun

üzvvəmüşahidəçiölkələriiləQazaxıstanarasındaqarşılıqlıəla-
qələringenişləndirilməsinədairfikirmübadiləsiaparılıb.

Əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb
Xəbərverdiyimizkimi,ÖzbəkistanDövlətİncəsənətvəMə-
dəniyyətİnstitutunun(ÖDİMİ)nümayəndəheyətiBakıyasəfər
edib.Nümayəndəheyətininalitəhsilmüəssisələrindəgörüş-
lərindəəməkdaşlıqməsələlərimüzakirəolunub,memoran-
dumlarimzalanıb.

AzərbaycanMilli
ElmlərAkademi-
yası(AMEA)da
Özbəkistanıninsti-
tutuiləəməkdaşlıq
edəcək.Bununla
bağlıAMEA-nın
prezidentiakade-
mikİsaHəbibbəyli
vəÖDİMİ-ninrekto-
ruEldorŞermanov
tərəfindənmemo-
randumimzalanıb.
İsaHəbibbəyliAMEA-nınÖzbəkistanınelmvətəhsilocaqlarıilə

sıxəlaqələrininmövcudolduğunudeyib.Qeydolunubki,ikiölkən
alimlərinin birgə təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konfranslar keçirilir.
HəmçininAMEA-nınNizamiGəncəviadınaƏdəbiyyat İnstitutu-
nunnəzdindəƏlişirNəvaiMərkəzifəaliyyətgöstərir,Əlyazmalar
İnstitutundaisədahişairinzənginəlyazmalarıqorunur.
EldorŞermanovbildiribki,mədəniyyətamilixalqlarınbirləşmə-

sindəmühümroloynayırvərəhbərliketdiyiqurumAMEAiləəla-
qələrinqurulmasıvəgenişləndirilməsinəxüsusiəhəmiyyətverir.
RektorÖDİMİ-ninnəzdindəAzərbaycanMədəniyyətMərkəzinin
fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırıb, əməkdaşlıqmemorandu-
munun birgə konfransların təşkili, layihələrin həyata keçirilməsi
vəkadrhazırlığıişinəöztöhfəsiniverəcəyinivurğulayıb.
AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun baş direktoru

müxbirüzvƏrteginSalamzadəÖzbəkistanınbirsıraqurumları,o
cümlədənRəssamlıqAkademiyasıiləəməkdaşlıqetdiklərini,bir-
gəkonfranslarkeçirdiklərinisöyləyib.
İmzalanmamərasimindəqarşılıqlıhədiyyələrtəqdimedilib,qo-

naqlarAMEARəyasətHeyətininbinasıilətanışolublar.

Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya 
İnstitutunda struktur dəyişiklikləri

AMEA-nınArxeologiya,EtnoqrafiyavəAntropologiyaİnstitu-
tununstrukturunadaxilolanTarixietnoqrafiya,Müasirdövr
etnoqrafiyasıvəTürkxalqlarınınetnoqrafiyasışöbələribundan
sonraFolklorİnstitutununbölmələrikimifəaliyyətgöstərəcək.

BubarədəAMEA
Arxeologiya, Et-
noqrafiya və Ant-
ropologiya İnstitutu
Elmişurasınınicla-
sındaməlumat ve-
rilib. İnstitutun baş
direktoru professor
AbbasSeyidovbil-
diribki,sözügedən
şöbələr struktur və
tədqiqat baxımın-
danFolklor İnstitu-
tunadahauyğundurvəmüvafiqqərarqəbulolunub.
İnstitutdaAtropatenadövrüarxeologiyasışöbəsininyaradılma-

sıbarədəmüzakirələrgedib.HəmçininAntropologiyaMərkəzinin
tərkibindəyeniTarixiantropologiyasektorununyaradılmasıbarə-
dəqərarqəbulolunub.
İclasda institutun keçirəcəyiHeydərƏliyevin 100 illiyinə həsr

olunan konfransıngündəliyi, “Novruzənənələri: qadın yaradıcı,
qoruyucuvəötürücükimi”mövzusundakonfransvə “Məhkəmə
arxeologiyasıvəantropologiyası”adlıbeynəlxalqelmikonfransa
hazırlığınvəziyyətimüzakirəedilib.

Ü
mummilliliderHeydər
Əliyevin100illiyimüna-
sibətiləfevralın27-də
AzərbaycanDövlət

GəncTamaşaçılarTeatrında
“HeydərƏliyevvəmədəniy-
yət”mövzusundadəyirmi
masakeçirilib.

Teatrın direktoru
Naidə İsmayılzadə,
teatrın baş rejisso-
ru, Əməkdar incəsə-
nət xadimi Mehriban
Ələkbərzadə, Səbail
rayonYAPtəşkilatının
sədriMuxtarNağıyev,
teatrşünaslar–sənət-
şünaslıqdoktoru,pro-
fessor Məryəm Əli-
zadə, sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Vidadi Qafa-
rov, Abdulla Şaiqin
Mənzil-Muzeyinin di-
rektoruÜlkərTalıbza-
də, yazıçı-dramaturq
İlqar Fəhmi, Xalq ar-
tisti Yasin Qarayev,
Əməkdar artist Nicat
Kazımov və digər çı-
xış edənlər Heydər
Əliyevin incəsənə-
tə, teatra, ümumilik-
də yaradıcı insanlara
olanqayğısındansöz
açıblar.

Vurğulanıb ki, Heydər Əliyev
mədəniyyətimizin böyük hamisi
idivəAzərbaycanarəhbərliyinin
hər iki dövründə teatr sənətinin
dəinkişafınaböyükdiqqətayırır,
premyeralara gəlir, bu sahədə
yaradıcılıq prosesi ilə maraqla-
nır,dəyərlitövsiyələriniverirdi.

Çıxış edənlər Ulu öndərlə
bağlı xatirələrini, bu xatirələrin
yaratdığı xoş təəssüratları bö-
lüşüblər.

***
Martın 1-də Azərbaycan Mu-

siqi Mədəniyyəti Dövlət Muze-

yinin filialı olan Niyazi-
nin Mənzil-Muzeyində
“Heydər Əliyev və mə-
dəniyyətimiz” silsiləsin-
dən növbəti tədbir ke-
çirilib. Tədbirin qonağı
bəstəkar, Azərbaycan
Milli Konservatoriyası-
nın professoru, Əmək-
dar incəsənət xadimi
Məmmədağa Umudov
olub.
Görüş zamanı bəs-

təkarın həmkarları, sə-

nətdostları–Ü.Hacıbəyliadına
Bakı Musiqi Akademiyasının
dosenti,sənətşünaslıqüzrəfəl-
səfədoktoruXatirəHəsənzadə,
professor, Əməkdar incəsənət
xadimiArifƏsədullayev, bəstə-
kar,XalqartistiElnarəDadaşo-
va onun yaradıcılığı haqqında
çıxış edib, ürək sözlərini bölü-
şüblər.
Tədbirdə Məmmədağa Umu-

dovun müəllifi olduğu “Alətşü-
naslıq. Simfonik orkestr alətlə-

ri”, “Qələbəyədoğru...Marş”və
“Tövsiyələr” kitablarının təqdi-
matıkeçirilib.
BədiihissədəAzərbaycanMil-

li Konservatoriyasının müəllim
və tələbələrinin ifalarındaMəm-
mədağa Umudovun “Heydər
Əliyevİli”nəithafetdiyiəsərlərin-
dənibarətkonsertproqramıtəq-
dimolunub.
Sonda Məmmədağa Umudov

iştirakçılaravətədbiritəşkiledən
muzey əməkdaşlarına minnət-
darlığınıbildirib.

“Heydər Əliyev və mədəniyyətimiz”
Mədəniyyət ocaqlarında tədbirlər

Azərbaycan-Özbəkistan 
Dostluq muzeyi yaradılıb

“Muzeydə Novruz macəraları”

MilliAzərbaycanTarixiMuzeyində
qarşıdangələnBaharbayramımü-
nasibətilə“MuzeydəNovruzmacə-
raları”adlıəyləncəli-maarifləndirici

tədbirlərəbaşlanılıb.

Bubarədəmuzeydənməlumat verilib.Bildiri-
lib ki, tədbirlərdə gips fiqurları üzərində səməni
rəngləmə,ustaddərsləri,kəndirdartmavədigər
əyləncəlioyunlar,müxtəlifproqramlar təşkilolu-
nur.
Eynizamandauşaqlarmuzeyinzənginekspo-

natlarıilətanışolur,HacıZeynalabdinTağıyevin
Ev-Muzeyinə ekskursiya edirlər. 3-10 yaş arası
uşaqlarüçünnəzərdətutulmuşaksiyamartın17-
dəkdavamedəcək.

Tədbirlərdə iştirak etmək üçün əvvəlcədən
qeydiyyatdankeçməklazımdır.
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Yerlərdə“HeydərƏliyevİli”
iləbağlımüxtəlifsəpkili
tədbirlərkeçirilir,Uluöndə
rinAzərbaycandövlətçiliyi

qarşısındatarixixidmətləri
minnətdarlıqlaxatırlanır.

Samux rayon Mədəniyyət
Mərkəzində “Xalqını Zəfərə
aparan lider” adlı tədbir təşkil
olunub.ƏvvəlcəUluöndərhaq
qında hazırlanmış videoçarx
nümayiş etdirilib, sonra çıxışlar
dinlənilib. Qeyd olunub ki, Ulu
öndərin şah əsəri olan güclü
Azərbaycandövlətiözsuveren
liyini, müstəqilliyini qorumağa
qadirolduğunu44günlükVətən
müharibəsində şanlı Zəfər qa
zanmaqlasübutayetirib.

MədəniyyətMərkəzininSərkar
kəndFolklorevində“Xalqınınxi
laskar oğlu” adlı dəyirmi masa
keçirilib.ÇıxışlardansonraFolk
lorevininbədiiqiraətdərnəyinin
üzvləri Ulu öndərə həsr edilmiş
şeirlər söyləyiblər. Sərkar kənd
kitabxanasında isə “Tarix yara
dan insan” başlığı altında də
yirmi masa keçirilib. Məktəbli
oxucular“Heydərbabanınnəvə
ləriyik”şeirinisəsləndiriblər.
XocalırayonMədəniyyətevivə

Xocalı şəhər 4 nömrəli tam orta
məktəbinbirgətəşkilatçılığıilə“Ulu
öndərHeydərƏliyevuşaqlarınən
böyük himayədarı idi” adlı tədbir
keçirilib.Bildirilibki,Azərbaycanda
uşaqların sağlam, firavan böyü
məsi,onlarınhüquqlarınınyüksək
səviyyədə qorunmasına xidmət
edəndövlətsiyasətininəsasıHey
dərƏliyevtərəfindənqoyulub.

***
Zaqatala rayonUşaq incəsə

nətməktəbində “HeydərƏliyev
gənclərin gözü ilə” adlı tədbir
keçirilib.Şagirdlərşeirlərsöylə
yib,məktəbinxorkollektivimah
nılarifaedib.

Balakən rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində ümumtəhsil mək
təblərininXIsinifşagirdləriüçün
“Heydər Əliyev irsinin öyrənil
məsi” mövzusunda açıq dərslər
davamedir.Dərslərinəsasməq
sədiÜmummilliliderindövlətçilik

irsinin və azərbaycançılıq məf
kurəsinin öyrənilməsi və təbliği,
şagirdlərinbusahədəbiliklərinin
zənginləşdirilməsindən ibarətdir.
İndiyədəkdərslərdə rayonun18
ümumtəhsil məktəbinin 403 nə
fərXIsinifşagirdiiştirakedib.
Oğuz Rayon TarixDiyarşü

naslıq Muzeyinin əməkdaşları
tərəfindən “Haqdanyanançıraq
sönmür”adlılayihəçərçivəsində
QaxrayonHeydərƏliyevMərkə
zinə ekskursiya edilib. Muzeyin
əməkdaşları mərkəzin fəaliyyəti
ilə tanışolub, rəyvə təklifər ki
tabınaözürəksözləriniyazıblar.

***
Ucar rayon MKSnin Mərkə

zi Kitabxanasında “Zəmanəni
qabaqlayan fenomen –Heydər
Əliyevdühası”başlığındatədbir
təşkilolunub.

***
Masallı rayon Mərkəzi Kitab

xanasında YAP rayon təşkilatı
və kitabxananın birgə təşkilat
çılığı ilə “Tarixi şəxsiyyət və ta
rix yaradan şəxsiyyət” adlı təd
birkeçirilib.Tədbirdəmövzu ilə
bağlıməruzələrdinlənilib.

Yardımlı Rayon TarixDiyar
şünaslıq Muzeyində “Heydər
Əliyev və mədəniyyət” möv
zusunda tədbir keçirilib. Qeyd
olunub ki, Ulu öndərin ölkənin
bütün sahələrində, o cümlədən
mədəniyyət sahəsində gördüyü

işlər onun Vətəninə, dövlətinə,
xalqınanəqədərbağlıolduğunu
nümayiş etdirir. Tədbir iştirak
çıları Heydər Əliyev haqqında
nəşrlərdən ibarətsərgi ilə tanış
olublar.
Yardımlı rayonHeydərƏliyev

Mərkəzində “Xalqa bağışlanan
ömür”adlı tədbirkeçirilib.Çıxış
edənlərUluöndərinzəngindöv
lətçilik ənənələrindən söz açıb
lar.Sondamərkəzdə təşkilolu
nan sərgilərə, Ümummilli lider
HeydərƏliyevinhəyatvəfəaliy
yətini əks etdirən eksponatlara
baxışolub.

***
İmişli rayon Əliqulular kənd

kitabxanasıtərəfindənkəndklu
bunda Ulu öndərin 100 illiyi ilə
bağlı tədbir keçirilib.Dahi siya
sətçiyəhəsredilmişşeirlərsöy
lənilib,“Əbədiyyətyolu”filminü
mayişetdirilib.

***
Saatlı rayon Mərkəzi Kitab

xanasında “Dünyanın ən bö
yük siyasətçilərindən biri” adlı
tədbirtəşkiledilib.Uluöndərin
həyatıvəsiyasifəaliyyətihaq

qında geniş məlumat verilib,
məktəblifəaloxucularınsöylə
diyişeirlərmaraqlaqarşılanıb.
Sonda tədbir iştirakçıları foto
və kitab sərgisi ilə tanış olub
lar.
Şirvan şəhər Heydər Əliyev

Mərkəzinin və Şirvan Dövlət
RəsmQalereyasınınbirgətəşki
latçılığıiləŞirvanMüalicəDiaq
nostikaMərkəzində“HeydərƏli
yevin Azərbaycan səhiyyəsinin
inkişafındarolu”adlısərgitəşkil
edilib.

***
SiyəzənrayonMərkəziKitab

xanasında“HeydərƏliyev–da
hişəxsiyyət”mövzusundatədbir
keçirilib. Çıxış edənlər dünya
miqyaslıdövlətxadimiolanUlu
öndərin dövlətçilik ənənələrimi
zindirçəldilməsi,müasir inkişa
fımızın təməlinin qoyulmasında
misilsiz xidmətlərindən bəhs
ediblər.Sonradahi siyasətçinin
həyatyoluvəsiyasi fəaliyyətin
dən bəhs edən “Heydər Əliyev
– dahi şəxsiyyət” sənədli filmi
nümayişolunub.

***
Qəbələ rayon Mədəniyyət

Mərkəzində “Sən elə bir zirvə
sən...”adlıbədiiqiraətmüsabi
qəsikeçirilib.Müsabiqədəmüx
təlif yaş qrupları üzrə 23 nəfər
iştirakedib.GülnarAbdurahma
novaI,AydanMusalıII,AylaAb
durahmanova isə III yerə layiq
görülüb.

***
AğstafaDövlətRəsmQalere

yasıAğstafaşəhərindəkiSəməd
Vurğun parkında “Heydər Əli
yev–100”başlıqlısəyyarsərgi
təşkiledib.SərgidəUluöndərin
portretləri, dövlət rəmzlərimiz
və təbii zənginliklərimizlə bağlı
rəsmləryeralıb.

Hazırladı:N.Məmmədli

Mədəniyyət nazirinin birinci müavini 
Biləsuvarda vətəndaşları qəbul edəcək

Mərkəziicrahakimiyyətiorqanlarıvədigəridarəetməqurum
larırəhbərlərininşəhərvərayonlardavətəndaşlarınqəbulu
cədvəlinəuyğunolaraq,AzərbaycanRespublikasımədəniyyət
nazirininbirincimüavini,nazirvəzifəsiniicraedənAdilKərimli
tərəfindən31marttarixindəsaat10:00daBiləsuvarşəhə
riHeydərƏliyevMərkəzində(Mübarizİbrahimovküçəsi213)
vətəndaşlarınqəbulukeçiriləcək.QəbuldaəsasənBiləsuvar,
Salyan,NeftçalavəCəbrayılrayonlarındanolanvətəndaşların
müraciətləridinləniləcək.

Vətəndaşlar27marttarixinəqədərnazirliyininfo@culture.gov.
azelektronpoçtünvanı,(012)4933002telefonnömrəsivasitə
siləvə“WhatsApp”xidmətinə(0777147147)müraciətetməklə
qəbulayazılabilərlər.

“Novruzun tarixi – çərşənbələr”
OğuzrayonQarabulaqkəndklubutərəfindənaçıqsəma
altındaNovruzbayramınınikinciçərşənbəsiolanOdçərşən
bəsində(28fevral)“Novruzadətənənələri”adlışənliktəşkil
edilib.Şənlikdətonqalyandırılıb,rəqslərifaolunub,Novruza
aidbayatılarsöylənilib.

***
Neftçala rayonMə

dəniyyətMərkəziXol
qaraqaşlıkəndFolklor
evinin təşkilatçılığı ilə
Odçərşənbəsinəhəsr
olunanbayram tədbi
ri keçirilib. Tədbirdə
kəndinzibatiərazinü
mayəndəliyininəmək
daşları, şəhid ailələri
və kənd sakinləri işti
rakediblər.

***
ŞabranrayonXaqaniPoeziyaevində“Novruzun tarixi–çər

şənbələr”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdəməktəblilərçərşənbələrə
həsrolunanşeirlərsəsləndiriblər.Dahasonrabayramhaqqında
qısametrajlıfilmnümayişetdirilib.

Qax kuklaçıları bayramda 
uşaqları sevindirəcək

QaxDövlətKuk
laTeatrıNovruz
bayramımünasi
bətiləuşaqlarüçün
maraqlıvəəyləncəli
proqramhazırlayır.

Teatrın baş rejis
soru,Əməkdar artist
YusifAbdurahmanov
bildirib ki, uşaqlar
əvvəlcə Novruzun

personajları olanKosa vəKeçəlin sərgüzəştlərinə,Bahar qızı
nın rəqsinə tamaşaedəcək, əylənəcəklər.SonraonlarOsman
Abdullayevin“Sehrlitorba”əsəriəsasındahazırlananeyniadlıta
maşayabaxacaqlar.Novruzşənliyikompozisiyasınınquruluşçu
rejissoruRahibMəmmədov, rəssamıMayisAbdullayev,musiqi
tərtibatçısıNicatFətəliyevdir.
Teatrınyaradıcıkollektivieynizamanda2023cüilinrepertuar

planınadaxil edilənO.Abdullayevin “Tülküvəquyruq”əsərinin
səhnələşdirilməsiüçündəhazırlıqişlərinəbaşlayıb.

Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu

əvvəli səh. 1-də
Məlumatda bildirilir ki, Azər

baycan Respublikasının Qara
bağbölgəsindəyaşayanerməni
sakinlərilətəmaslardavametdi
riləcək. Prosesin gedişi barədə
ictimaiyyətməlumatlandırlacaq.

***
Azərbaycanda yaşayan er

məni əsilli sakinlərlə millət və
kili Ramin Məmmədovun görü
şü potensial vətəndaşlarımızla
birbaşa təmas kimi qiymətlən
dirilməlidir. Bunu Milli Məclisin

Müdafiə, təhlükəsizlik və kor
rupsiyailəmübarizəkomitəsinin
sədr müavini Hikmət Babaoğlu
bildirib(APA).
Millət vəkili qeyd edib ki, bu,

Azərbaycanın Vətən mühari
bəsindən sonra irəli sürdüyü
dialoqformasıdırvəuzunmüd
dət Azərbaycan qanunlarından
kənarda yaşamış sakinlərimi
zin cəmiyyətimizə reinteqrasiya
olunmaları istiqamətində atılan
ilk addımdır: “Uzun müddət bu
cür birbaşa təmasların baş tut
maması üçün həm Ermənis
tanda, həm də icma sakinləri

içərisində olan radikallar, eyni
zamanda Ermənistan və Azər
baycan arasında sülhün olma
sını istəməyən bəzi xarici güc
mərkəzləri əllərindən gələni et
dilər. Hətta Ruben Vardanyan
adlıxüsusiantisülhlayihəsibelə
hazırladılar.Ancaqnəticədəheç
nəyə nail ola bilmədilər. Azər
baycanın qətiyyətli mövqeyi və
stratejidiplomatiyasıbucəhdlə
rinhamısınıboşaçıxardı”.
HikmətBabaoğludiqqətəçat

dırıb ki, Azərbaycan Preziden
ti İlham Əliyev yanvar ayında
Münxen Təhlükəsizlik Konf

ransında mümkün sülh pers
pektivindən danışarkən Ruben
Vardanyanın Qarabağı tərk et
məsindən sonra buradakı er
məniəhaliiləpraktiktəmasların
başlanabiləcəyinidemişdi:“Nə
ticədəelədəoldu.Azərbaycana
ixrac edilən oliqarxcinayətkar
uzaqlaşdırıldı və ilkin nəticəəl
dəedildi.Ötənmüddət ərzində
erməni diplomatiyası, qeyrihö
kumətinstitutları,ermənilobbisi
nəqədərAzərbaycanekofəalla
rınınhaqlıtələblərinimanipulya
siya etmək istəsələr də, Laçın
yolu haqqında yalançı blokada

təsəvvürü formalaşdırmağa ça
lışsalarda,budabaştutmadı”.
Deputat qeyd edib ki, Azər

baycanözmaraqlarınıqoruma
ğı bacardı və suveren hüquq
larının bütün ərazimizdə tətbiq
edilməsi üçün irəliyə doğru da
ha bir addım ata bildi: “Görüş
haqqında isə qısa onu demək
olar ki, erməni sakinlər bəzi
kommunikativ və təchizatprob
lemlərinin həll edilməsi üçün
kömək istədilər. Bu, özlüyündə
Azərbaycanın yuridiksiyasının
erməni icması tərəfindən qəbul
edilməsi kimidəqiymətləndirilə
bilər. Azərbaycan isə dağmə
dənyataqlarımızınqeyriqanuni
istismar olunması vəziyyəti ilə
bağlıproblemlərinhəlli iləməş
ğulimkanlarıəldəetdi.Eyniza
mandagələcəkdəAzərbaycanın
digərərazilərindədəbeləgörüş
lərinkeçirilməsiplanlaşdırıldı...”.

Qarabağdakı erməni əhali ilə 
praktik təmaslar başlanır

Xocalıda ilk görüş keçirilib

2020ciilinVətənmüharibə
sindənsonraişğaldanazad
ediləntorpaqlarda68300
hektar(683kvadratkilometr)
əraziminavəpartlamamış
hərbisursatlardantəmizlənib.

Bunu jurnalistlərə açıqlama
sında Azərbaycan Respublika
sının Minatəmizləmə Agentliyi
(ANAMA) İdarə Heyətinin səd
ri Vüqar Süleymanov deyib. O
bildirib ki, təmizlənən ərazilər
dəümumilikdə82minminavə
partlamamışhərbisursatzərər
sizləşdirilib.
İşğaldan azad edilmiş rayon

lar üzrə ən çox iş Ağdamda
görülüb. Ötən müddətdə rayon
üzrə 16min hektardan çox sa
hə mina və partlamamış hərbi
sursatlardantəmizlənib.
ANAMAnın rəhbəri bildirib

ki,builinplanınauyğunolaraq,
rayon ərazisində daha 10 min
hektardan çox ərazi təmizlənə
cək.Ağdamrayonununişğaldan
azadedilənərazisinintəxminən
25 faizi mina və partlamamış
sursatlardan təmizlənib. Ağ
damdaartıqbirsıralayihələrye
kunlaşıb.
ANAMAnın2023cüilinikinci

ayıüzrəməlumatındaisəbildiri

lirki,fevralın1dən28dəkTər
tər, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı,
Xocavənd,Laçın,Şuşa,Füzuli,
Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan
rayonlarının ərazilərində aparıl
mış minatəmizləmə əməliyyat
larızamanıpiyadaəleyhinə40,
tankəleyhinə116minavə1487
partlamamışhərbisursataşkar
lanaraqzərərsizləşdirilib.Fevral
ayı ərzində ümumilikdə 2470
hektar ərazimina və partlama
mışhərbisursatdantəmizlənib.

İşğaldan azad edilən nə qədər ərazi 
minalardan təmizlənib?

ANAMA-dan fotomüxbirlər üçün təlim 
“GilavarFotoKlubu”İctimaiBirliyinin“Peşəkar
SƏN”maarifləndirməproqramıçərçivəsində
AzərbaycanRespublikasınınMinatəmizləmə
Agentliyi(ANAMA)tərəfindənfotomüxbirlər
üçünminatəhlükəsinədair“addıMINAfikir
ver!”adlıtəlimkursukeçirilib.

Binəqədi rayonundakı Gənclər evində təşkil
olunan təlimdə fotomüxbirlərə mina və partla
mamışhərbisursatlar,minatəhlükəsi,onunfə
sadlarıvəyaradabiləcəyitəhlükələr,minalanmış
ərazilərinnecəmüəyyənolunması,beləərazilər

dətəsadüfənehtiyatsızlıqdanbaşverənhadisə
lərzamanıhansıaddımlarınatılmasıhaqqında
maarifəndiriciməlumatlarverilib.Həmçinintəh
lükəsizlikməsafələri və zolaqları,minaaxtaran
ların istifadəetdiyivasitələr,minalarınzərərsiz
ləşdirilməsizamanıfotoçəkilişqaydalarıbarədə
məlumatlartəqdimolunub.
Sondaiştirakçılarınnəzəribiliklərinədərəcə

dəqavramasıvəgələcəkdəonlardannecəistifa
dəedəbilməsinəəminolmaqüçüntestüsuluilə
imtahan keçirilib. Təlimi uğurla başa vuranlara
sertifikatlartəqdimolunub.

Ağalıda daha 20 evdə işıq yanacaq
2022ciildənməs
kunlaşmasıbaş
lanılanZəngilan
rayonununyenidən
inşaedilənAğalı
kəndindədaha20
evdəişıqyanacaq.

Fevralın28dəAb
şeron rayonunun
Masazır qəsəbəsin
dəki “Zəngilan” şə

hərciyindənnövbəti köçkarvanıyolasalınıb.Daha10ailə (50
nəfər)daimiməskunlaşmaqüçünAğalıyayoladüşüb.
ŞərqiZəngəzur iqtisadi rayonunadaxilolanQubadlı,Cəbra

yıl,ZəngilanrayonlarındaPrezidentinXüsusiNümayəndəliyinin
əməkdaşıAqilQurbanovbildiribki,bumərhələdəköçümumilik
də94nəfərdənibarət20ailəniəhatəedəcək.Martın3dədə10
ailədoğmatorpaqlarayolasalınacaq.
Qeydolunubki,köçürülənlərağırşəraitdəyaşayan,yarımçıq

tikililərin, yataqxanaların sakinləridir. Onlarınməşğulluq işlərini
dəhəlledilib.Müvafiqdövlətqurumlarıbuprosesihəyatakeçi
riblər.Sakinlərdövlətorqanlarında,xidmətsahələrində,iaşəob
yektlərində,kəndtəsərrüfatısahələrində,tekstilsexindəişləyə
cəklər.Kənddəinfrastrukturobyektləri,məktəb,bağça,poçt,tibb
xidmətlərivəs.istifadəyəverilib.
Xatırladaqki,2022ciildəikimərhələdəAğalıya66ailəköçü

rülmüşdü.HazırkıüçüncümərhələdəhesabaalınmaqlaAğalıya
köçənəhalisayıümumilikdə420nəfər–86ailətəşkiledir.
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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 (17)
1978-ci il 30 av qust

Azər bay can dan So vet İt ti fa qı nın ali təh sil ocaq la rın da oxu ma ğa 
ge dən tə lə bə lər lə gö rüş də nitq söy lə yən Hey dər Əli yev on la ra töv-
si yə lə ri ni ve rib, uğur lar ar zu la yıb.

1978-ci il 20-22 sent yabr
So vet döv lə ti nin rəh bə ri, Sov. İKP MK-nın Baş ka ti bi Leonid Brej-

nev Azər bay ca nın pay tax tı na “Le nin” or de ni nin təq dim edil mə si mü-
na si bə ti lə Ba kı ya sə fər edib. Ba kı şə hə ri SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət 
He yə ti nin fər ma nı ilə “in qi la bi hə rə kat da, Azər bay can da so vet ha ki-
miy yə ti nin qu rul ma sı və möh kəm lən di ril mə sin də xid mət lə ri nə, 1941-
1945-ci il lər Bö yük Və tən mü ha ri bə sin də fa şist iş ğal çı la rı üzə rin də 
qə lə bə yə bö yük töh fə si nə və şə hər zəh mət keş lə ri nin tə sər rü fat və 
mə də ni qu ru cu luq da əl də et dik lə ri nailiy yət lə rə gö rə” SS Rİ-nin ali or-
de ni ilə təl tif edil miş di. Ap re lin 22-də or de nin təq dim edil mə si mə ra-
si min də nitq söy lə yən Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər 
Əli yev res pub li ka da mə də niy yət sa hə si nin in ki şa fın dan da söz açıb.

1978-ci il 3 no yabr
Hey dər Əli yev bir qrup şəx sə Azər bay can SSR Döv lət mü ka fat-

la rı nı təq dim edib. Res pub li ka nın Döv lət mü ka fat la rı iki il dən bir ve-
ri lir di. Azər bay can KP MK və Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti nin 
qə ra rı ilə 1978-ci il də ədə biy yat, in cə sə nət və ar xi tek tu ra sa hə lə ri 
üz rə ümu mi lik də al tı mü ka fat ve ril miş di.

Bəs tə kar Aq şin Əli za də –  “26-lar” kan ta ta sı üçün. 
SS Rİ Xalq ar tis ti Rə şid Beh bu dov –  son il lə rin kon sert proq ram-

la rı üçün.
Şair Hü seyn Arif – 1976-1977-ci il lər də dərc edil miş şeir lər və 

poema lar üçün. 
Hey kəl tə raş lar Tel man Zey na lov, El dar Zey na lov, ar xi tek tor Əli-

bəy Nov ru zi – Lən kə ran şə hə rin də hə lak ol muş dö yüş çü lər şə rə fi  nə 
me mo rial üçün.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sse na ri müəl li fi  və qu ru luş çu re jis sor 
El dar Qu li yev,  Əmək dar in cə sə nət xa di mi, qu ru luş çu ope ra tor Ra-
sim İs ma yı lov, qu ru luş çu rəs sam Ra fi s İs ma yı lov, akt yor Əli ab bas 
Qə di rov – “Аzər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da is teh sal olun muş iki-
se ri ya lı “Se vinc bux ta sı” bə dii fi l mi üçün. 

Ədə biy yat şü nas Bə kir Nə bi yev – “Bö yük Və tən mü ha ri bə si və 
Azər bay can ədə biy ya tı” ki ta bı üçün.

1979-cu il 23 fev ral
Hey dər Əli yev Bö yük Və tən mü ha ri bə si il lə rin də hə lak ol muş Xə zər 

də niz çi lə ri nin şə rə fi  nə ucal dıl mış me mo rialın açı lı şın da iş ti rak edib.

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

döv lət təl tifl  ə ri ilə təş viq edi lir di.

1978-ci il 3 no yabr 
Sov. İKP Mər kə zi Ko mi tə si və SS Rİ Na zir lər So ve ti nin qə ra rı ilə 

ədə biy yat, in cə sə nət və ar xi tek tu ra sa hə sin də 1978-ci il üz rə SS Rİ 
Döv lət mü ka fat la rı nın laureat la rı elan edi lib. SS Rİ Döv lət mü ka fa tı 
1967-ci il dən eti ba rən hər il, Bö yük Okt yabr So sialist in qi la bı nın (7 
no yabr) il dö nü mün də ve ri lir di. 1978-ci il də ədə biy yat, in cə sə nət və 
ar xi tek tu ra üz rə ümu mi lik də 22 mü ka fat ve ril miş di. Laureat lar dan 
bi ri Azər bay can SSR Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş To kay Məm mə dov 
(Ba kı şə hə rin də Mə şə di Əziz bə yo vun abi də si üçün) idi.

1978-ci il 24 no yabr
C.Cab bar lı adı na Ye re van (İrə van) Döv lət Azər bay can Dram Teat-

rı nın Ba kı şə hə ri nə qast rol sə fə rin də mü vəff  ə qiy yət li çı xış la rı na gö rə 
teat rın di rek to ru Hi da yət Oru cov, akt ri sa lar Ra ya Qa fa ro va və El mi ra 
İs ma yı lo va Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin Fəx ri fər ma-
nı ilə təl tif edi lib lər.

1978-ci il 1 de kabr 
SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə so vet ədə biy ya tı nın 

in ki şa fın da bö yük xid mət lə ri nə, sə mə rə li ic ti mai fəaliy yə ti nə gö rə və 
ana dan ol ma sı nın 60 il li yi ilə əla qə dar ola raq ya zı çı İm ran Ha şım 
oğ lu Qa sı mov Le nin or de ni ilə təl tif edi lib.

1979-cu il 4 yan var
SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə so vet teatr sə nə ti-

nin in ki şa fın da kı xid mət lə ri nə gö rə M.Qor ki adı na Azər bay can Döv-
lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı “Şə rəf Ni şa nı” or de ni ilə təl tif edi lib.

1979-cu il 23 yan var
Mu si qi ifa çı lıq sə nə ti nin in ki şa fın da xid mət lə ri nə gö rə və ana dan 

ol ma sı nın 70 il li yi ilə əla qə dar ola raq res pub li ka nın Xalq ar tis ti Əş-
rəf Hə sə nov 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.

1979-cu il 6 fev ral
So vet ki no sə nə ti nin in ki şa fın da xid mət lə ri nə gö rə və ana dan ol ma-

sı nın 60 il li yi ilə əla qə dar ola raq ki no re jis sor, res pub li ka nın Xalq ar tis ti 
To fi q Ta ğı za də 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.

1979-cu il 23 fev ral
So vet ədə biy ya tı və in cə sə nə ti nə xid mət lə ri nə gö rə bir qrup ya ra-

dı cı şəx sə res pub li ka nın fəx ri ad la rı ve ri lib:
“Xalq şairi” – Mir va rid Dil ba zi;
“Xalq ar tis ti” – Mür səl Bə di rov (M.F.Axun dov adı na Azər bay can 

Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti);
“Xalq rəs sa mı” – Yu sif Hü sey nov (Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı 

İda rə He yə ti nin səd ri);
“Əmək dar in cə sə nət xa di mi” – Mür səl Nə cə fov (sə nət şü nas, 

Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı İda rə He yə ti nin ka ti bi);
“Əmək dar ar tist” – Kons tan tin Alek sand rov, İsaak Lev tin, Sa leh 

Sul ta nov (Ü.Ha cı bə yov adı na Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri-
nin so list lə ri); Va qif Mus ta fa za də (“Mu ğam” caz an samb lı nın rəh bə ri).

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

“Heydər Əliyev İli”

Mədəniyyətimizin
böyük hamisiMusiqiləri ilə könüllərdə yaşayan...

Oqtay Kazıminin yubileyinə həsr edilmiş musiqi axşamı

Fev ra lın 28-də Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Rə şid 
Beh bu dov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı Teat rın da gör kəm li 
bəs tə kar, Xalq ar tis ti Oq tay Ka zı mi nin (1932-2010) 90 il li yi nə 
həsr olun muş kon sert ke çi ril di.

Mə ra sim də mə də niy yət və in-
cə sə nət xa dim lə ri, di gər qo naq lar, 
mu si qi se vər lər iş ti rak edir di lər. 

Əv vəl cə bəs tə ka rın hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı nı əks et di rən vi-
deoçarx nü ma yiş et di ril di.

Azər bay can Mil li Kon ser va to-
ri ya sı nın do sen ti, sə nət şü nas lıq 
üz rə fəl sə fə dok to ru Ja lə Qu-
la mo va Oq tay Ka zı mi ni mu si qi 
mə də niy yə ti miz də öz dəst-xət ti 
ilə se çi lən bəs tə kar ki mi xa rak te-
ri zə et di. Bil dir di ki, əsa sən mah nı 
bəs tə ka rı ki mi ta nın sa da, O.Ka-
zı mi nin ya ra dı cı lıq diapa zo nu çox 
ge niş dir. Bəs tə kar bö yük sim fo nik 
or kestr üçün “Azər bay can rap so-

di ya sı”, “Qəh rə man lıq sim fo ni ya-
sı”, “Bay ram uver tü ra sı”, “Sum-
qa yıt löv hə lə ri” sim fo nik süita sı, 
elə cə də 20 Yan var fa ciəsi nə həsr 
et di yi “Şə hid lər” sim fo ni ya sı, “Qa-
ra bağ löv hə lə ri” sim fo nik süita sı 

ki mi əsər lə rin müəl li fi  dir. Həm çi-
nin bir sı ra ta ma şa la ra (“Qı lınc 
və qə ləm”, “Da na baş kən di nin 
əh va la tı”, “Müs yö Jor dan və dər-
viş Məs tə li şah”, “Şeyx Sə nan”, 
“Ədir nə fət hi”, “Bül lur sa ray da” və 
s.) mu si qi lər ya zıb.

Son ra kon sert proq ra mı təq dim 
olun du. Ge cə də Xalq ar tist lə ri 
Gül ya naq Məm mə do va, Gül yaz 
Məm mə do va, Hey dər Ana tol lu, 

so list lər Fəx ri Ka zım-Ni cat, Ay-
nur İs gən dər li, İl ha mə Qa sı mo va, 
Ay tən Mə hər rə mo va, Ay şən Meh-
di ye va, Mə tin Rza za də, Röv şən 
Qəh rə ma nov, Ta leh Yəh ya yev və 
“Qa ya” an samb lı çı xış et di lər. 

Bəs tə ka rın “Qay tar eş qi mi”, 
“Meh ri ban in san lar”, “Dağ lar”, 
“Mə həb bət”, “Əl vi da”, “İnan ma-
ram”, “Bəs nə de yim?”, “Ta le yim 
mə nim”, “Ey hə yat, sən nə qə ri bə-

sən?”, “Bu laq su yu, dağ ha va sı”, 
“Bir yer də olaq”, “Ay rı lıq ol ma yay-
dı”, “Ca van lı ğım”, “Hər Və tən de-
yən də...”, “Tə lə sin, in san lar” və s. 
kö nül ox şa yan mah nı la rı səs lən di.

İfa çı la rı Döv lət Mah nı Teat rı nın 
est ra da-sim fo nik or kest ri (bə dii 
rəh bər Xalq ar tis ti Sal man Qəm-
bə rov) və inst ru men tal an samb lı 
(bə dii rəh bər Mir xa lid Sa la yev) 
mü şa yiət edir di. Bəs tə ka rın unu-

dul maz nəğ mə lə ri ta ma şa çı la rı 
nos tal ji hiss lə rə qərq et di. Bü tün 
ifa lar al qış lar la qar şı lan dı.

***
Xa tır la daq ki, Oq tay Məm məd 

oğ lu Ka zı mi 1932-ci il de kab rın 
27-də As ta ra şə hə rin də ana dan 
olub. Asəf Zey nal lı adı na Or ta İx-
ti sas Mu si qi Mək tə bin də xor di ri-
jo ru ix ti sa sı (Ha cı Xan məm mə do-
vun sin fi ) üz rə və Üze yir Ha cı bəy li 
adı na Azər bay can Döv lət Kon ser-
va to ri ya sı nın (in di ki BMA) Bəs tə-
kar lıq fa kül tə sin də (Cöv dət Ha cı-
ye vin sin fi ) təh sil alıb. Sum qa yıt 
Mu si qi Tex ni ku mun da müəl lim və 

di rek tor müavi ni iş lə yib. Azər bay-
can Döv lət Fi lar mo ni ya sın da mu-
si qi re dak to ru və zi fə sin də ça lı şıb, 
A.Zey nal lı adı na Or ta İx ti sas Mu-
si qi Mək tə bin də dərs de yib.

O.Ka zı mi nin mah nı la rı uzun 
il lər “Dan ul du zu” an samb lı nın 
re per tuarın da xü su si yer alıb. 
Onun nəğ mə lə ri ni Rə şid Beh-
bu dov, Zey nəb Xan la ro va, Şöv-
kət Ələk bə ro va, Flo ra Kə ri mo va, 
El dar Axun dov, Yal çın Rza za də, 
İl ha mə Qu li ye va, Oq tay Ağa yev, 
Məm məd ba ğır Ba ğır za də, Zaur 
Rza yev və di gər ta nın mış mü-
ğən ni lər ifa edib lər.

Bəs tə kar 1992-ci il də “Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi”, 2006-cı 
il də “Xalq ar tis ti” fəx ri ad la rı na, 
Pre zi dent tə qaüdü nə la yiq gö-
rü lüb. 2010-cu il av qus tun 9-da 
və fat edib. 2020-ci il də As ta ra 
şə hər Uşaq mu si qi mək tə bi nə 
Oq tay Ka zı mi nin adı ve ri lib.

Nurəddin Məmmədli

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, 

“İrs: mənəvi dəyərlərimizin təbliği” layihəsi ilə bağlı təqdimat

Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sın da (BXA) 
Mə də niy yət Na zir li yi nin əmək daş la rı 
tə rə fin dən “İrs: mə də ni də yər lə ri mi zin 
təb li ği” la yi hə si ilə bağ lı təd bir ke çi ri lib.

BXA-nın rəh bər li yi, müəl lim və tə lə bə he yə ti nin 
iş ti rak et di yi təd bir də la yi hə nin hə dəf sa hə si, qar-
şı ya qo yu lan və zi fə lər, ic ra mər hə lə lə ri və göz lə-
ni lən nə ti cə lər dən bəhs edi lib. 

Qeyd olu nub ki, la yi hə cə miy yət üçün çox cid-
di prob lem lər dən olan nar ko ma ni ya, er kən ni kah, 

bul linq (mək təb də aq res siv dav ra nış), məişət zo-
ra kı lı ğı na qar şı mü ba ri zə, elə cə də və tən pər vər lik 
hiss lə ri nin gənc nəs lə aşı lan ma sı ki mi mə sə lə lə ri 
əha tə edir. 

La yi hə çər çi və sin də BXA-dan 30-dək kö nül lü 
tə lə bə se çi lə cək. Qeyd edi lən möv zu lar əsa sın da 
tə lə bə lə rin iş ti ra kı ilə ha zır la nan rəqs kom po zi si-
ya la rı in san la rın küt lə vi ol duq la rı mə kan lar da nü-
ma yiş olu na caq. 

Təd bir də la yi hə nin ma hiy yə ti haq qın da foto-
slayd nü ma yiş et di ri lib.

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
ötən həf tə mə də niy yə-
ti miz na dir sə sə ma lik 
ope ra sə nət çi lə ri miz-

dən bi ri ni itir di. Xalq ar tis ti, 
Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
so lis ti (bas) Əli Əs gə rov 62 
ya şın da dün ya sı nı də yiş di.

Onun əsas par ti ya lar dan bi ri ni 
(Mi sir ça rı, fi  ron) ifa et di yi “Aida” 
ope ra sı nın növ bə ti ta ma şa sı nı 
çox la rı ki mi, mən də ma raq la göz-
lə yir dim. Əli Əs gə rov ta ma şa ya 
iki gün qal mış dün ya sı nı də yiş di...

Bu dur, fev ra lın 25-dir. Ope ra 
və Ba let Teat rı nın za lı do lu dur. 
Səh nə adam la rı həm kar la rı nın 
it ki sin dən do ğan göz yaş la rı nı 
ku lis də qo yub ta ma şa çı önü nə 
çı xır lar. Sir li Mi sir və heç vaxt öz 
tə sir gü cü nü itir mə yən na kam 
mə həb bət haq qın da möh tə şəm 
ope ra nın ilk takt la rı səs lə nir, 
dop do lu za la sü kut ha kim olur. 
Bö yük ital yan bəs tə ka rı Сü zep-
pe Ver di nin zə rif və bən zər siz 
hiss lər lə qol-qa nad ver di yi bu əs-
ra rən giz mu si qi əsə ri sa lo nu eh-
ram lar öl kə si nə, qum və gü nə şin 
har mo nik səh ra sı na “apa rır”. 

Xa tır la dım ki, lib ret to su An to-
nion Qis lan so ni yə aid dörd pər-
də li ope ra ilk də fə 1871-ci il də 
Qa hi rə də səh nə yə qo yu lub və o 
vaxt dan dün ya nın, ək sər ope ra 
teatr la rı nın əsas re per tuarın da 
öz ye ri ni möh kəm lən di rib.

Azər bay can ope ra se vər lə ri nə 
də yax şı bəl li olan mu si qi əsə-
ri nin bu də fə ki mü şa yiət və ifa çı 
he yə ti də zən gin idi. Ta ma şa nın 
di ri jo ru Əmək dar ar tist, di ri jor la-
rın bey nəl xalq mü sa bi qə lə ri nin 
laureatı Əy yub Qu li yev, qu ru luş-
çu re jis so ru Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Əli Usu bov, qu ru luş çu 
rəs sa mı Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi Ey yub Fə tə li yev dir.

Uzun il lər dir bu teat rın re per-
tuarın da qa lan “Aida”nın rəqs lə ri-
nin qu ru luş çu su SS Rİ Xalq ar tis-
ti, SS Rİ Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Qə mər Al mas za də, xor meys te ri 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Se vil 
Ha cı ye va dır.

Bu də fə ki nü ma yiş də əsas par-
ti ya la rı Əmək dar ar tist lər Afaq 
Ab ba so va (Aida) və Sə bi nə Va-
hab za də (Am ne ris – fi  ro nun qı zı) 
ifa edir di lər. Ta ma şa da Ram fi s – 
baş ka hin isə Xalq ar tis ti Ək rəm 
Po la dov idi. 

Mü tə ma di qast rol çu lar ilə 
əmək daş lıq edib, ope ra se vər lə ri 
fərq li ifa lar la ta nış edən teatr rəh-
bər li yi bu də fə Ra da mes (sa ray 
mü ha fi  zə si nin rəisi) par ti ya sı nı 

Man heym Mil li Ope ra sı nın (Al-
ma ni ya) so lis ti İrak li Ka xid ze yə, 
Amo nas ro (Efi opi ya şa hı – Aida-
nın ata sı) par ti ya sı nı isə ha zır-
da Al ma ni ya da (Man heym Mil li 
Ope ra sı) ça lı şan sə nət çi miz, 
Xalq ar tis ti Əvəz Ab dul la ye və 
hə va lə et miş di. Əli Əs gə ro vun öz 
sə si ilə  mö hür vur du ğu rol da isə 
Sam sun Döv lət Ope ra və Ba let 
Teat rı nın (Tür ki yə) so lis ti Tun cay 
Kur toğ lu səh nə yə çıx mış dı.

***
Mem fi s də fi  ro nun sa ra-

yı dır və baş ka hin Ram fi s 
baş ke şik çi Ra da mes lə 
rast la şıb ona hə yə can lı bir 
xə bər ve rir. Ar tıq Efi opi ya 
şa hı öz qo şun la rı ilə ye-
ni dən Mi si rin sər həd lə ri ni 
ke çib və tez lik lə onun qar-
şı sı na qo şun ye rit mək la-
zım dır. Əks hal da o, pay-
tax tı mü ha si rə yə ala bi lər. 

Ram fi s mi sir li lə rin yü rü-
şü nə baş çı lıq et mək şə-
rə fi  nə ki min nail ola ca ğı-
nı al lah lar dan so ruş maq 
məq sə di lə İzi da mə bə di nə 
gə lir. Şöh rət ar zu su ilə ya şa yan 
Ra da mes fi  kir lə şir ki, əgər bu şə-
rəf ona nə sib olar sa, doğ ma şə-
hə ri nin düş mə nə təs lim ol ma sı na 
im kan ver məz. Və fi  ron al lah la rın 
is tə yi ni tən tə nə li şə kil də xə bər 
ve rir: Mi sir qo şun la rı na Ra da-
mes baş çı lıq edə cək! Mü ka fat 
ola raq da o, fi  ro nun qı zı Am ne ris-
dən onun kö lə si – sev gi li si Aida nı 
azad et mə yi ni is tə yə cək. 

Am ne ri sin də öz xə yal la rı var. 
O, Efi opi ya üzə rin də qə lə bə qa-
za nan Ra da me sin gə li şi ni göz-
lə yir. Düş mə nin dar ma da ğın 
edil mə si, göz lə di yi şəx sin qə lə-
bə si, tez lik lə baş tu ta caq gö rüş 
– bü tün bun lar onu se vin di rir. 

La kin Aida nı gö rər kən qəl bin də 
tə rəd düd və qıs qanc lıq his si baş 
qal dı rır. Aida nın sir ri ni öy rən mək 
məq sə di lə fi  ro nun qı zı Ra da me-
sin öl dü yü nü ona xə bər ve rir. 
Aida öz kə də ri ni giz lə də bil mir və 
sev gi si nin sir ri açı lır. Qə zəb lən-
miş Am ne ris öz kö lə si ni aman-
sız in ti qam ala ca ğı ilə hə də lə yir. 
Mey dan dan qə lə bə mar şı nın 
sə da la rı eşi di lir və xalq qa li bi sa-
lam la yır. Aida al lah dan ölüm di-
lə yir. Axı, mə həb bə tin dən im ti na 
et mək iq ti da rın da de yil...

İkin ci pər də də biz da ha tən tə-
nə və dəb də bə ilə tər tib olun muş 
səh nə gö rü rük: mey dan da Mi sir 
qo şun la rı coş qu ilə qar şı la nır. 
Fi ro nun qar şı sın dan əsir efi opi-
ya lı lar ke çir. Aman di lə yən əsir-
lə rə xalq da qo şu lur. Məhz bu 
səh nə də xo run əzə mə ti və zərb 
alət lə ri nin or kestr səs lən mə sin də 
emo sional və ziy yə tin möh tə şəm 
təs vi ri al qış lar la qar şı la nır...

Nə ha yət, ali ka hi nin məs lə hə ti 
ilə fi  ron Aida nı və ata sı nı əsir ki-
mi sax la ma ğa ra zı lıq ve rir. Qı zı nı 
isə Ra da me sə ərə ve rir. Am ne-
ris qa lib dir və o, Aida nın kə də ri-
nə se vi nir. Ni lin sa hi lin də, İzi da 
mə bə din də Am ne ris Ra da mes-
lə ni kah bağ la ma ğa ha zır la şır. 

Bəd bəxt Aida sev gi li si ilə əbə di 
vi da laş maq üçün onu göz lə yir. 
Na ra hat dır, həm də qə rar lı: ay-
rı lı ğa döz mə di yin dən özü nü Ni-
lə ata caq. O həm də da ha gö rə 
bil mə yə cə yi və tə ni ni xa tır la yır. 
Qə fi l dən ata sı gə lir. O, ar tıq qı zı-
nın mə həb bə tin dən və Am ne ris lə 
rə qa bə tin dən xə bər dar dır. Qı zın-
dan sa ray la bağ lı sir ri öy rən mə-
si ni tə ləb edir. Söz süz ki, Aida 
ra zı laş mır. Küs kün ata qı zı nı lə-
nət lə yir. Bez gin Aida mə həb bə ti-
ni və tə ni nə qur ban ver mə yə ra zı 
olur. 

Bir tə rəf dən Ra da mes də qə-
lə bə si nə əmin dir. Am ma Aida 
onun la ra zı laş mır: fi  ro nun qı zı 
on la rı məhv edə cək və ye ga nə 
xi las yo lu Efi opi ya ya qaç maq-
dır. Ra da mes isə qə rar ve rə bil-
mir və sev gi si nə gö rə və tən dən 
im ti na ona ağır gə lir. An caq Aida 
onu məc bur edir və heç nə dən 
şüb hə lən mə yən Ra da mes sir ri 
aça raq Mi sir qo şun la rı nın ge də-
cə yi yo lu ona de yir. Amo nas ro 
çox məm nun dur. Ar tıq efi opi ya-
lı la rın qə lə bə si müt ləq dir. Ra da-
mes dəh şət için də dir. İs tə mə-

dən və tən sat qı nı olub. 
Amo nas ro və Aida onu 
sa kit ləş di rə rək bir lik də 
qaç ma ğı tək lif edir lər. Al-
dan mış aşiq ra zı laş mır 
və özü nü ka hi nə təs lim 
edir. Aida və ata sı qa çır-
lar. Mə bə din al tın da Ra-
da me sin məh kə mə si qu-
ru lur. Am ne ris Aida dan əl 
çək mə si üçün ona yal va-
rır, Mi sir ta cı nı ona tək lif 
edir. Am ma cə sur dö yüş-
çü öz sö zü nün üs tün də 
du rur. Aida ya gö rə o, və-

tə ni nə xə ya nət edib. Fi ro nun qı zı 
gah Ra da mes dən dəh şət li qi sas 
ala ca ğı nı de yir, gah da tan rı dan 
onun xi la sı nı ar zu la yır. Ali ka hin 
hökm ve rir: xain di ri-di ri mə bə din 
al tın da bas dı rıl ma lı dır! 

...Aida sev di yi nin ta le yi nə şə-
rik çıx maq üçün onun la bir lik də 
öl mək is tə yir. İn di heç kəs on la rı 
ayı ra bil məz. Mə bəd dən ka hin-
lə rin sə si gə lir və biz kə dər li mə-
həb bə tin son tak tı ki mi vic da nı-
nın ra hat laş ma sı üçün al lah la ra 
yal va ran şah qı zı nı gö rü rük... 

Bit kin mu si qi, zən gin tər ti bat və 
mü kəm məl bö yük he yə tin əmə yi 
öz ha lal mü ka fa tı nı – fa si lə siz al-
qı şı nı alır. 

Həmidə Nizamiqızı

Sevgi cəzaya dönəndə...
“Aida” operasının Əli Əsgərovsuz nümayişindən notlar 
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Mar tın 14-də Xalq 
ya zı çı sı, pub li sist, 
sse na rist, ki no re jis-
sor, ic ti mai xa dim, 

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li-
yi nin səd ri Ana rın 85 ya şı 
ta mam olur.  

Anar ba har da dün ya ya gə-
lib. Bəl kə həm də bu sə bəb dən 
ya ra dı cı lı ğı da hə mi şə ye ni tə-
ra vət də olub, se vi lib, oxu nub. 
İn san lar ba ha ra eh ti yac duy duq-
la rı ki mi Ana rın da əsər lə ri hər 
za man eh ti yac du yu lan, ax ta rı-
lan əsər lər dir. Xalq ya zı çı sı ilə 
öm rü nün 85-ci ba ha rın da gö rüş-
dük.

– 15 il əv vəl, 70 il lik yu bi le yi-
niz lə bağ lı mü sa hi bə miz də de-
miş di niz ki, mən ya şa o qə dər 
də əhə miy yət ver mi rəm. Əsas 
da mə ni ya şa dan, hə vəs lən di-
rən bu dur ki, plan la rım çox dur, 
elə iş lər var ki, on la rı gör mək 
is tə yi rəm. Elə isə o gün dən bu 
gü nə han sı əsas plan la rı nı zı 
real laş dı ra bil di niz? 
– Xey li iş gö rə bil dim. Üç 

cild də rus di lin də “Azər bay-
can ədə biy ya tı və in cə sə nə ti” 
nəşr edi lib. Hə rə si 1000 sə hi-
fə lik ki tab dır. Azər bay can di lin-
də “Azər bay can söz dün ya sı” 
5 cild də çap olu nub. “Ya şa maq 
haq qı” ki ta bım nəşr olu nub. Bu 
da təx mi nən 1000 sə hi fə dir. Na-
zim Hik mə tin hə yat və ya ra dı cı-
lı ğı haq qın da dü şün cə lə rim dən 
iba rət “Kə rəm ki mi” ro ma nım 
da nəşr olu nub, ha ra da sa, 1000 
sə hi fə dir. Bun dan əla və, “Süb-
hün sə fi  ri” fi l mi nin sse na ri si və 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da 
səh nə ləş di ri lən “Şə hə rin qış ge-
cə lə ri” pye si, elə cə də çox lu mə-
qa lə, he ka yə və ya zı lar. De mək, 
xey li iş gö rü lüb. 

– Ya şın bu ça ğın da hə yat və 
ədə biy yat la bağ lı dü şün cə lə ri-
ni zi də bil mək ma raq la olar dı...
– Dü zü, əv vəl ne cə gö rü nür-

dü sə, bu gün də elə. Elə bir fərq 
yox dur. Ye ga nə fərq odur ki, bu 
gün ədə biy ya tı da ha az oxu yur-
lar. Bu ra, Ya zı çı lar Bir li yi nə bir 
müd dət əv vəl gənc lər gəl miş-
di lər. Di var da kı ya zı çı la rın şə-
kil lə ri ni gös tə rib kim ol duq la rı nı 
so ru şu ram. Heç bi ri ni ta nı mır lar. 
Bu bö yük təəs süf do ğu ran hal-
dır. Ona gö rə də nə qə dər ədə-
biy ya tı təb liğ et sək, o cüm lə dən 
si zin qə ze ti niz, te le vi zi ya ka nal-
la rı, di gər me dia va si tə lə ri ilə 
klas sik lə ri mi zi ta nıt saq, o qə dər 
də yax şı olar. 

– Gənc lə ri mi zin klas sik lə ri-
mi zi ta nı ma ma ğı nın sə bə bi ni 
nə də gö rür sü nüz? Bəl kə həm 
də Ya zı çı lar Bir li yin də təş kil 
olu nan çox say lı təd bir lər də, 
xa ti rə və yu bi ley ge cə lə rin-
də gənc lə rin iş ti ra kı diq qət də 
sax la nıl mır.
– Mən cə, əsas sə bəb vir tual 

dün ya nın ya ran ma sı dır. Gənc-
lər so sial şə bə kə lə rə qa pa nıb-
lar. Ki tab oxu mur lar. Yal nız adı nı 
eşi dir lər. Bu vir tual dün ya da söz 
sə nə ti nə ma raq da, hör mət də, 
diq qət də aza lıb. 

– Siz cə, bu prob lem lə ne cə 
mü ba ri zə apa ra bi lə rik? 

– Müəl lim lər dən, pe da qoq lar-
dan da ha çox ası lı dır. Mək təb li-
lə rin teatr lar da ta ma şa iz lə mə-
si nə şə rait ya rat maq, gənc lə rin 
ya zı çı la rın ev-mu zey lə ri nə zi-
ya rə ti ni təş kil et mək, bir söz lə, 
ge niş miq yas lı iş apar maq la zım-
dır. Təh sil sis te min dən də ası lı 
sə bəb lər çox dur. Maarifl  ən di ri ci, 
cid di ədə biy yat təb liğ olun ma lı-
dır. Bu işi bir lik də gör sək, da ha 
məq sə dəuy ğun olar. 

– Ha mı mız bir lik də de miş kən, 
Ulu ön dər Hey dər Əli yev Azər-
bay can ya zı çı la rı nın 1976-cı 
il də ke çi ri lən qu rul ta yın da kı çı-
xı şın da ya ra dı cı lıq it ti faq la rı nın 
sıx əla qə si nin, qar şı lıq lı mü ba-
di lə nin mə də niy yə ti mi zin in ki-
şa fı üçün önə mi ni vur ğu la mış-
dı. Bu mə sə lə in di də ak tual dır. 
Anar müəl lim, Rəs sam lar İt ti fa-
qı, Bəs tə kar lar İt ti fa qı və baş qa 
ya ra dı cı lıq təş ki lat la rı ilə bir gə 
la yi hə niz olub mu?
– Ya ra dı cı təş ki lat la rın hər bi-

ri nin rəh bə ri mə nim dost la rım dır. 
Rəs sam lar İt ti fa qı, Bəs tə kar lar İt-
ti fa qı, Azər bay can Ki ne ma toq raf-
çı lar İt ti fa qı da elə cə. Bir-bi ri mi zin 
təd bir lə ri nə qa tı lır, çı xış lar edi rik. 
Özüm Azər bay can Ki ne ma toq-
raf çı lar İt ti fa qı nın üz vü yəm. Vax-
ti lə Rüs təm İb ra him bə yov sədr 
idi, ha zır da Ra sim Ba la yev dir. 
Təd bir lə rin də mü tə ma di iş ti rak 
edi rik. Fər had Xə li lov sər gi lə rə 
də vət edir. Əl bət tə ki, Ulu ön də-
rin vax ti lə et di yi bu ça ğı rış çox 
doğ ru dur. Bi zim ya ra dı cı təş ki lat-
lar ara sın da tək şəx si de yil, ya ra-
dı cı əla qə lər də qu rul ma lı dır. Bu 
sa hə yə də xü su si diq qət ayır maq 
la zım dır. 

– Bu il öl kə miz də “Hey dər Əli-
yev İli”dir. Ya zı çı lar Bir li yi nin 
əla mət dar ilə nə ki mi töh fə si 
ola caq? 
– Ya zı çı lar Bir li yi ki tab ha zır-

la yır. Bu ki tab da Hey dər Əli ye vi 
şəx sən ta nı yan ya zı çı la rın xa ti-
rə lə ri top la nıb. Ki tab da mə nim 
də xa ti rə lə rim yer alır. Ta nı ma-
yan, şəx sən ün siy yət də ol ma-
yan ya zı çı la rın da Hey dər Əli-
ye və həsr et dik lə ri ya zı lar bu 
nəşr də ola caq. 100 il lik yu bi le yə 
be lə bir san bal lı nəşr lə töh fə mi zi 
ve rə cə yik. 

– 2008-ci il də Ya zı çı lar Bir li yi 
və Mə də niy yət Na zir li yi nin bir-

gə la yi hə si olan “Gənc ədib lər 
mək tə bi” ya ra dıl mış dı, xey li 
müd dət də fəaliy yət gös tər di, 
bu la yi hə nin iş ti rak çı sı olan ne-
çə-ne çə gənc ədə bi mü hit də 
ta nın dı...
– Biz bu la yi hə ni bər pa et mə-

yi, əl bət tə ki, dü şü nü rük. Ümu-
miy yət lə, Mə də niy yət Na zir li yi ilə 
bir gə mü za ki rə et mək is tə di yi miz 
mə sə lə lər, la yi hə lər var. İn di o 
sis tem də də yi şik lik lər ge dir. Dü-
şü nü rəm ki, bir gə plan la rı, iş lə ri 
gə lə cək də hə ya ta ke çi rə bi lə rik. 

– Bu gün Türk dün ya sı nın öl-
kə lər və xalq lar ola raq bir ara-
ya gəl mə si ha mı mı zı se vin di-
rir. Siz cə, ədə biy yat və sə nət 
bu ya xın laş ma ya, bir li yə öz 
töh fə si ni ne cə ve rə bi lər?
– Mən Tür ki yə yə ilk də fə ha-

ra da sa 40 il əv vəl get miş dim. 
Hə min dövr də çox üzül düm ki, 
ora da, bir nə fər də ol sun, Azər-
bay can ya zı çı sı nı ta nı mır. Bir 
nə fər də ol sun ya zı çı mı zın əsər-
lə ri nə rast gəl mə dim. İn di çox 
şey də yi şib. Bu gün bi zim on lar la 
ya zı çı nın nəin ki Tür ki yə də, bü tün 
Türk dün ya sın da əsər lə ri, ki tab-
la rı nəşr olu nur. Ya zı çı la rı mı zın 
əsər lə ri ta ma şa ya qo yu lur. Elə cə 
də bi zim türk dil li döv lət lər lə əla-
qə lə ri miz ge niş lə nir. Kö nül is tər 
ki, da ha da çox ol sun. Bir-bi ri mi zi 
da ha da ya xın dan ta nı yaq...

“Mətbuatda, ədəbiyyatda 
dilimizin vəziyyəti bizi 

narahat edir”

– Siz hə mi şə ana di li mi zə 
həs sas ya naş mı sı nız. Müasir 
ədə bi nü mu nə lə ri mi zin di li si zi 
qa ne edir mi?
– Biz bir ne çə gün əv vəl Ya zı-

çı lar Bir li yin də mü şa vi rə ke çir dik. 
Sey ran Sə xa vət di li mi zin və ziy yə-
ti haq qın da mə ru zə et di. Aka de-
mik lər, pro fes sor lar, Xalq ya zı çı la-
rı, di gər müəl lifl  ər də çı xış et di lər. 
Bu gün mət buat da, ədə biy yat da 
di li mi zin və ziy yə ti bi zi çox na ra hat 
edir. Qey ri-də qiq ifa də lər, dil po-
zun tu la rı və s. var. Bun lar la mü-
ba ri zə bi zim bor cu muz dur. Bi zim 
mü şa vi rə nin mət ni “Ədə biy yat 
qə ze ti”ndə çap olu nub. Bü tün dil 
qay ğı la rı mız bu mətn də ifa də olu-
nub. Bun dan son ra da mə sə lə ni 
diq qət də sax la ya ca ğıq. 

– Ya ra dı cı lı ğı nız da ədə bi-mə-
də ni və ta ri xi yad da şa mü ra-
ciət önəm li yer tu tur. Bəs bu 
gün ta ri xi mi zin han sı döv rü nə, 
ha di sə si nə işıq sa lın ma sı na 
eh ti yac var? 
– Bu gün ta ri xi mi zə aid da-

ha çox ki tab lar ya zı lır. Qa ra bağ 
xan lı ğı nın ta ri xi nə dair da ha çox 
ki tab lar nəşr olu nur. Bu möv zu 
ak tual dır. Çün ki Qa ra bağ hər 
za man Azər bay can tor pa ğı olub. 
Er mə ni lə rin ya rat dı ğı sax ta ta ri-
xi if şa et mək üçün hə qi qi ta ri xi 
yaz maq la zım dır. Bun dan əla və, 
döv lət çi lik ta ri xi mi zin əsas sə hi-
fə lə rin dən olan Sə fə vi lər döv rü 
ilə bağ lı da əsər lə rin ya zıl ma sı, 
mən cə, gün də mə gəl mə li dir. 

– Bə zi zi ya lı lar, hət ta han sı sa 
tən qid çi Mir zə Cə li lin, Sa bi rin 
tim sa lın da tən qi di realist lə rin 
gu ya xal qı mı zı təh qir et di yi 
ba rə də fi  kir lər səs lən di rir lər. 
Bu qə naət də olan la ra nə de-
yər di niz? 
– Bu qə naət də olan la ra mə-

nim sö züm bu dur ki, bu heç də 
düz gün ifa də lər de yil. Ümu miy-
yət lə, bə zən şair lə ri miz, ya zı çı-
la rı mız ba rə də ya zı lan lar, da-
nı şı lan lar heç də hə qi qə ti əks 
et dir mir. Mə sə lən, 37-ci il lə bağ lı 
müəy yən fi  kir lə rə rast gə li rik. Bi-
lir si niz mi, döv rün, za ma nın da 
öz tə ləb lə ri, öz qa nun la rı olub. 
Bu bi na da Ya zı çı lar İt ti fa qı nın 
fəaliy yə ti 1939-cu il dən son ra ya 
tə sa düf edir. Bu il lər ər zin də ya-
zı çı la rı mız ara sın da ya şa nan lar 
da, ya ra nan ədə biy ya tı mız da 
ta rix dir.

“Tarixi şəxsiyyətlərimiz 
haqqında yeni fi lmlər 
çəkilsə, yaxşı olar”

– Mir zə Cə lil, Üze yir bəy, Hü-
seyn Ca vid, Mir zə Fə tə li haq-
qın da fi lm lə ri niz var. Bu sil si lə-
dən da ha kim lər haq qın da fi lm 
çək mək is tər di niz?
– Bu möv zu da de mək is tə-

di yim odur ki, gör kəm li ədə biy-
yat və mə də niy yət xa dim lə ri miz 
haq qın da nə qə dər çox fi lm lər 
çə kil sə, təb liğ olun sa, bir o qə-
dər yax şı olar. Söh bət mə nim 
sse na ri lə rim dən ge dir sə, uzun 
müd dət dir mə nim sse na ri lə ri-
mə fi lm çə kil mir. Klas sik lə rə aid 
be şin ci fi l min sse na ri si ni yaz mı-
şam. Cə fər Cab bar lı haq qın da  
“Azad bir quş dum” ad lı sse na ri-
ni üç il əv vəl na zir lik qə bul et di, 
an caq hə lə də fi lm ba rə də bir 
xə bər yox dur. Teat rı mı zın 150 
“Azər bay can fi lm”in 100, ki no-
mu zun 125 il lik yu bi le yin də be lə 
bir fi l min ər sə yə gəl mə si həm də 
Cab bar lı ru hu na bir eh ti ram olar-
dı. Düz dür, ye nə də onu qeyd 
et mək is tər dim ki, bu ra da prob-
lem ma liy yə və saiti ilə də bağ lı 
ola bi lər. Mən de mi rəm, bun la rın 
ha mı sı nı döv lət et mə li dir. Am ma 
bi zim var lı, im kan lı adam la rı mız 
var. On lar bu sse na ri lə rə pul 
ayır sa lar, ki no mu za dəs tək ol sa-
lar, heç də pis ol maz. 

– Qeyd et di yi niz ki mi, bu il pe-
şə kar mil li teat rı mı zın 150 il li yi-
dir. Teatr ta ri xi miz də xü su si ye ri 
olan ta ma şa lar sı ra sın da si zin 
də im za nız var. Ulu ön dər ya-
ra dı cı he yət lə hal-əh val tut maq 
üçün səh nə yə ilk də fə si zin “Şə-
hə rin yay gün lə ri” pye si ni zin ta-
ma şa sın dan son ra çı xıb...
– Bə li, o vaxt Hey dər Əli yev ali 

mək təb lə rə qə bul da rüş vət prob-
le min dən bəhs edən pye si mi 
“vax tın da ya zı lan əsər” ad lan dır-
dı. Bu möv zu da fi lm çə kil mə si ni 
töv si yə et di. Bu əsə rə gö rə 1980-
ci il də pye sin müəl li fi  ki mi mə nə 
Döv lət mü ka fa tı da ve ril di. Am ma 
son il lər əsər lə rim teatr lar da,  de-
mək olar ki, səh nə yə qo yul mur. 
Mən çox ar zu la yar dım ki, “Şə hə-
rin yay gün lə ri”ndən son ra yaz-
dı ğım “Şə hə rin qış gün lə ri” əsə ri 
də məhz Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da səh nə yə qo yul sun. 
Təəs süf ki, bu əsə rə teatr la qeyd 
ya naş dı. 20 Yan var fa ciəsi nin 30 
il li yi nə həsr olun muş əsə ri uğur la 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re-
jis sor Bəh ram Os ma nov Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rın da səh nə ləş-
dir di. Bu gün mə nim hər han sı bir 
teat ra mü ra ciət et mək fi k rim yox-
dur. Teatr lar da əsər lə rim əsa sın-
da ha zır la nan ta ma şa la ra gö rə 
min nət da ram. 

– Anar müəl lim, “Də də Qor-
qud” fi l min də Emin Sa bi toğ-
lu nun si zin söz lə ri ni zə bəs-
tə lə di yi məş hur “İn cə bel lim” 
mah nı sı Və tən mü ha ri bə sin-
dən son ra baş qa mətn lə ifa 
edi lir. Bu nu ne cə qar şı la dı nız?
– Mən, dü zü, bu də yi şik li yi 

müs bət qar şı la ma dım. İl lər dir 
ta nı nan bir mah nı ya mü da xi-
lə et mə yi müəl lif hü qu qu na da 
hör mət siz lik ki mi qə bul edi rəm. 
Yax şı olar dı ki, bu mu si qi üzə-
rin də oxu nan söz lə rə ay rı mah nı 
bəs tə lən sin.

– Bu gün si zi se vən lər və sev-
mə yən lər, AYB-ni tən qid edən-
lər və işi ni təq dir edən lər var... 
– Mə ni se vən lər 99 faiz dir sə, 

sev mə yən lər 1 faiz təş kil edir. 
Ya zı çı lar Bir li yin dən na ra zı qa-
lan lar la ra zı qa lan la rın sa yı da 
mü tə na sib dir. Bir tə rəf dən Ya-
zı çı lar Bir li yi ni tən qid edən ya zı-
çı lar o bi ri tə rəf dən gə lib bir li yə 
üzv lük üçün mü ra ciət edir lər. 
Be lə mə qam lar var. Əgər Ya zı-
çı lar Bir li yi heç bir işə ya ra mır sa, 
on da ni yə siz bu ra üzv ol maq 
üçün növ bə yə da ya nır sı nız. 

Bu gün Ya zı çı lar Bir li yi ba car-
dı ğı qə dər həm gənc, həm də 
yaş lı nə sil ya zı çı la rı mı za dəs tək 
ol ma ğa ça lı şır. Fəaliy yə ti miz dən 
söz açar kən onu de yim ki, biz 
bu ra da çox cü zi mə va cib lə ça-
lı şı rıq. Bə zən he sab la yan da gö-
rü rük ki, bi zim sədr və müavin lə-
rin maaşı nı bir yer də top la yan da 
han sı sa ida rə rəisi nin maaşı na 
bə ra bər dir. Maaş ar tı mı ilə bağ-
lı mü ra ciət edən də hə mi şə bi zə 
de yi lir ki, ix ti sar lar edin və bu nun 
nə ti cə sin də də maaş la rı yük səl-
din. Am ma bu ra da rəh bər ol du-
ğum il lər ər zin də heç vaxt heç 
ki mi ix ti sa ra sal ma dım. Çün ki 
dü şün düm ki, cü zi də ol sa, ada-
mın ümi di, uşaq la rı na çö rək pu lu 
apar maq qa pı sı bu bir lik dir. İşi-
mi zə gə lin cə isə, biz qu rul tay-
dan son ra bir ne çə də fə ic las lar 
ke çir mi şik. Böl mə lə ri mi zin, sek-
si ya la rın işi nin dir çəl dil mə si, bu 
gü nün tə ləb lə ri nə ca vab ve rən 
qay da da tən zim lən mə si ilə bağ lı 
töv si yə lə ri mi də ver mi şəm. 

– Si zə elə gəl mir mi ki, şan lı 
Zə fə ri mi zin bə dii ədə biy yat da 
ini ka sı ilə bağ lı cə miy yət də 
san ki bir qə dər sə bir siz lik hiss 
olu nur.
– Bu gün cə miy yət də Zə fə rə, 

Və tən mü ha ri bə si nə həsr olu nan 
ədə biy yat ya zıl mır de yən lər, əs-
lin də, ədə biy ya tı oxu ma yan lar, 
ədə bi gün dəm dən xə bər siz olan-
lar dır. Biz Və tən mü ha ri bə si nin 
il dö nü mü nə həsr olun muş AYB-
nin tə şəb bü sü ilə ha zır la nan 
“Qa ra bağ das ta nı, otuz ilin həs-
rə ti – 44 gü nün Zə fə ri” ki ta bı nı 
çap et dik. Bu ki tab da kı əsər lə rin 
ço xu Və tən mü ha ri bə sin də Zə-
fə ri miz dən son ra qə lə mə alı nıb. 
Ra miz Qu sar çay lı nın bu ki tab da 
yer alan “Və tən” poema sı na mü-
ka fat da ver dik. Həm çi nin ki tab-
da Sa bir Rüs təm xan lı nın yax şı 
bir poema sı var. Ümu mi lik də, ki-
tab da kı bü tün ya zı lar Zə fər möv-
zu su nu özün də əks et di rir. 

– Bu il Şu şa “Türk dün ya sı-
nın mə də niy yət pay tax tı” ki mi 
çox say lı təd bir lə rə ev sa hib li yi 
edə cək. AYB ola raq bu nun la 
bağ lı plan la rı nız var mı? 
– Şu şa da ke çi ri lə cək mö tə bər 

təd bir lə rə biz də özü mü zə aid 
olan böl mə lər üz rə ha zır la şı rıq. 
İna nı rıq ki, bu təd bir lər də çox 
bö yük uğur la ye kun la şa caq. 

– Mü sa hi bə yə gö rə tə şək kür 
edi rik. Qə ze ti mi zin kol lek ti vi 
adın dan yu bi le yi ni zi təb rik edir, 
can sağ lı ğı, ya ra dı cı lıq la bol 
olan fə rəh li il lər ar zu la yı rıq.
– Mən də si zin kol lek ti və uğur-

lar ar zu la yı ram.
Lalə Azəri

XIX əs rin so nu – XX əs rin əv vəl lə rin də Azər bay can da xalq 
maari fi və ədə bi fik rin in ki şa fın da bö yük xid mət lə ri olan zi ya lı la rı-
mız dan bi ri də pe da qoq, dra ma turq, tər cü mə çi və et noq raf  Rə-
şid bəy Əfən di yev dir. O, öm rü nün 60 ili ni xalq maari fi işi nə həsr 
edib. Bu il gör kəm li zi ya lı-ədi bin ana dan ol ma sı nın 160 il li yi dir. 

Rə şid bəy İs ma yıl oğ lu Əfən-
di za də (Əfən di yev) 1863-cü il də 
Nu xa (in di ki Şə ki) şə hə rin də ru-
ha ni ailə sin də ana dan olub. İb-
ti dai təh si li ni mol la xa na da alır. 
Son ra Nu xa qə za mək tə bin də 
təh si li ni rus di lin də da vam et-
di rir. 1878-ci il də Qo ri Müəl lim-
lər Se mi na ri ya sı nın Mü səl man 
şö bə si nə qə bul olu nur. İlk gün-
lər dən müəl lim lə ri nin diq qə ti ni 
çə kir. Ça lış qan lı ğı, el mi bi lik lə rə 
coş qun ma ra ğı ilə tə lə bə yol-
daş la rın dan fərq lə nir. Se mi na-
ri ya nın üçün cü kur sun da ikən 
təd ris proq ram la rı nın tər ti bin də 
və ana di li dərs lik lə ri nin ha zır-
lan ma sın da ya xın dan iş ti rak 
edir. Ey ni za man da ic ti mai iş lər-
də fəal lıq gös tə rir. Dram dər nə-
yi nə ya zı lır.  Klas sik Azər bay can 
və rus ədə biy ya tı nı mü ta liə edir. 
Bü tün bun lar on da bə dii ya ra dı-
cı lı ğa da güc lü ma raq oya dır. 

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, 
gənc Rə şid bəy ilk ola raq Qə-
bə lə ib ti dai xalq mək tə bin də pe-
da qo ji fəaliy yə tə baş la yır, son ra 
bu təh sil oca ğı nın mü di ri olur. O, 
bu ra da iş lə di yi müd dət də sa kin-
lə rin ya şa yış tər zi, adət-ənə nə si, 

folk lo ru, mə də ni ir si ilə ya xın dan 
ta nış olur. Ey ni za man da şa gird-
lər də və tən-xalq sev gi si, mil li  
təəs süb keş lik his si, el mi bi lik lə rə 
də rin ma raq ya rat ma ğa ça lı şır. 
Mək təb də təd ri sin döv rün tə ləb-
lə ri nə uy ğun qu rul ma sı na ça lı-
şır. Ye ni döv rün ça ğı rış la rı qar-
şı sın da köh nə təh sil üsul la rı nın 
ar tıq gə rək li ol ma dı ğı qə naəti-
nə gə lən, ana di lin də dərs lik lə-
rin zə ru rə tə çev ril di yi ni gö rən 
maarif xa di mi ya zır dı: “...Mən 
an la dım ki, köh nə mək təb da ğıl-
ma lı dır. Bu isə yal nız Uşins ki nin 
ye ni üsul la olan dərs ki tab la rı ki-
mi öz mək tə bi miz üçün ana di-
lin də dərs ki tab la rı tər tib et mək lə 
müm kün dür”. 

Maarif pər vər ədib zən gin mə-
də ni ir sə, ma raq lı adət-ənə nə yə 
ma lik Azər bay can xal qı nın cə-
ha lət və xu ra fat mən gə nə sin də 
əzil mə si nə la qeyd qa la bil mir. Çı-
xış yo lu nu el mi bi lik lə rin, maarif 
və mə də niy yə tin ya yıl ma sın da, 
xal qın özü nü dərk et mə sin də və 
öz gü cü nə ina mın da gö rür. Ona 
gö rə də bü tün bi lik və ba ca rı ğı nı 
xal qın maarifl  ən mə si işi nə, el mi 
və ədə bi ya ra dı cı lı ğa həsr edir. 

R.Əfən di yev Nu xa böl gə si 
ət ra fın da – Xaç maz kən din də 
ye ni üsul lu mək təb açır. Bu ra-
da Azər bay can və rus dil lə ri ni 
təd ris edir. 1892-ci il də Tifl  is də-
ki mü səl man mək tə bi nə müəl-
lim və zi fə si nə də vət olu nur. Ey ni 
za man da Qaf qaz Mü səl man la rı 
Ru ha ni İda rə sin də ka tib müavi ni 
və müf ti nin “Ömər mək tə bi”ndə 

müəl lim iş lə yir. O, ta nın mış rus 
pe da qo qu K.Uşins ki nin pe da qo-
ji gö rüş lə ri, A.Çern ya yevs ki nin 
“Və tən di li” dərs li yi, xü su si lə da-
hi rus ya zı çı sı L.Tols to yun “Əlif-
ba”, “Ye ni əlif ba”, “Ri ya ziy yat” 
və “Oxu ki ta bı” ilə ya xın dan ta-
nış olur. Ey ni za man da “uşaq-
la rın oxu və ya zı pro se sin də 
qram ma tik qay da lar la ta nış ol-

ma sı prin si pi” əsa sın da “Uşaq 
bağ ça sı” ad lı ye ni əlif ba ki ta bı nı 
ha zır la yır. L.Tols to yun he ka yə 
və mə qa lə lə rin dən et di yi tər cü-
mə lə ri də bu dərs li yə əla və edir. 
Dərs li yi 1889-cu il də İs tan bul da 
küt lə vi ti raj la nəşr et di rir. İkin-
ci dərs li yin – “Bə si rət-ül-ət fal” 
ədə biy yat dərs li yi nin üzə rin də 
bö yük hə vəs lə ça lı şır. Ədə bi qi-
raət ki ta bı 1901-ci il də Ba kı da iki 
min nüs xə ilə nəşr edi lir. İrə van 
qu ber ni ya sın da, bü tün Qaf qaz 
mək təb lə rin də pay la nır və mü-
kəm məl dərs lik ki mi təd ris olu-
nur. Bu nəşr ədə biy yat dərs li yi 
ol sa da, mək təb uşaq la rı nın en-
sik lo pe dik mə lu mat ki ta bı ki mi 
sə ciy yə lən di ri lir. 

Rə şid bəy Əfən di yev müəl-
lim lik lə ya na şı, dərs dən kə nar 
təş kil et di yi ədə biy yat dər nə yi 
və teatr trup pa sı se mi na ri ya da 
can lan ma ya ra dır. Tə lə bə lə rin 
ilk qə ləm təc rü bə lə ri vax ta şı-
rı mü za ki rə olu nur. Azər bay can 
və rus dil lə rin də teatr ta ma şa la rı 
gös tə ri lir. 

O, gənc lə rin za man la ayaq-
laş ma sı, açıq fi  kir li və mü ba riz 
ol ma sı üçün yaz dı ğı di dak tik, 
nə si hə ta miz he ka yə lə rin də, 
şeir lə rin də və tə nə, ana di li nə, 
tə biətə mə həb bət, iş gü zar lıq, 
xe yir xah lıq, dost luq duy ğu la-

rı aşı la yır. Gör kəm li dra ma turq, 
mü tə fək kir Mir zə Fə tə li Axund-
za də nin ko me di ya la rı nın tə si ri 
al tın da yaz dı ğı “Qan oca ğı”, “Tif-
lis sə fər lə ri”, “Saq qa lın kə ra mə-
ti”, “Qon şu qon şu ol sa, kor qız 
ərə ge dər”, “Pul də li si”, “Bir saç 
te lin qiy mə ti”, “Qı zıl gül” və s. 
pyes lə rin də maarif çi tə fək kü rün 
in ki şa fı na dair ideal la rı nı ifa də 
edib. 

Maarif pər vər ədib so vet döv-
rün də Şə ki şə hə ri nə qa yı dır. Bu-
ra da oğ lan və qız se mi na ri ya la rı 
təş kil edir. Ey ni za man da Pe da-
qo ji Mək tə bin di rek to ru olur. Bir 
maarif çi ki mi pe da qo ji və ədə bi 
sa hə də ax ta rış la rı nı da vam et-
di rir. Azər bay can I  Öl kə şü nas lıq 
Qu rul ta yı nın nü ma yən də si və 
Et noq ra fi  ya Cə miy yə ti nin Şə ki 
şö bə si nin el mi ka ti bi se çi lir. 

Gör kəm li maarif xa di mi nin 
çox say da dərs de di yi ye tir mə-
lə ri ara sın da mil li mə də niy yət və 
el mi mi zin ta nın mış alim və in cə-
sə nət xa dim lə ri var dır. Azər bay-
ca nın gör kəm li mu si qi xa dim lə ri 
Üze yir Ha cı bəy li və Müs lüm Ma-
qo ma yev də R.Əfən di ye vin tə lə-
bə lə ri olub. 

Öm rü nü xal qı nın maarifl  ən-
mə si işi nə həsr edən, fəaliy yə ti 
gənc nə sil üçün bir ör nək olan 
Rə şid bəy Əfən di yev 1942-ci 
il də 79 ya şın da Şə ki də və fat 
edib.

Savalan Fərəcov

“Ciddi ədəbiyyat təbliğ edilməlidir”
Xalq yazıçısı Anar: “Virtual dünyada söz sənətinə maraq da, hörmət də, diqqət də azalıb...” 

Türkiyə ədəbi mühiti və Anar yaradıcılığı
AMEA Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun şö bə 
mü di ri fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Za ki rə Əli ye va tə rə fin-
dən “Tür ki yə ədə bi mü hi ti və Anar ya ra dı cı lı ğı” ad lı e-ki tab 
ha zır la nıb.

İns ti tu tun El mi şu ra sı nın qə ra rı ilə ər sə yə gə ti ri lən ki ta bın el mi 
re dak to ru fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Akif Hü sey nov, rəy-
çi si və ön söz müəl li fi  fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru El na rə Aki mo va dır. 

Ki tab da Xalq ya zı çı sı Ana rın Tür ki yə ədə bi-mə də ni mü hi tin də ki 
ye ri, gö rüş lə ri, əsər lə ri nin nəş ri, haq qın da apa rıl mış təd qi qat iş lə-
ri və s. ba rə də ma te rial lar əha tə olu nub. 

Rəşid bəy Əfəndiyev – 160 Maarif  fədaisi

Qori seminariyasının müəllim və tələbələri:
İkinci cərgədə soldan-sağa Əbdüləli bəy Muxtarov,

Rəşid bəy Əfəndiyev, Firidun bəy Köçərli
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4 mart 1919 – Gör kəm li akt yor, re jis sor Hü seyn Məm məd oğ-
lu Ərəb lins ki (Xə lə fov; 1881-1919) qət lə ye ti ri lib. Azər bay ca nın 
pro fes sional teatr sə nə ti nin ba ni lə rin dən bi ri dir. “Mü səl man ar-
tist lə ri” cə miy yə tin də, “Ni cat” teatr cə miy yə tin də ça lı şıb. 1916-cı 
il də “Neft və mil yon lar səl tə nə tin də” fi l min də Lüt fə li bəy ro lu nu 
oy na yıb. 

4 mart 1919 – Ba kı mil yon çu su, me se nat Ağa mu sa Na ğı yev 
(1849-1919) və fat edib. Ba kı da me mar lıq nü mu nə lə ri olan bi na lar 
(AMEA-nın Rə ya sət He yə ti (“İs maily yə”), Döv lət Neft Şir kə ti nin 
köh nə bi na sı, Üns teat rı nın bi na sı və s.) in şa et di rib. 

4 mart 2013 – Pre zi dent İl ham Əli yev bö yük səh nə us ta sı, SS-
Rİ Xalq ar tis ti Hö kü mə Qur ba no va nın və Xalq şairi Ni gar Rə fi  bəy-
li nin 100 il lik yu bi ley lə ri haq qın da sə rən cam lar im za la yıb.

4 mart 2019 – Pre zi dent İl ham Əli yev ope ra mü ğən ni si, pe-
da qoq və teatr xa di mi, Xalq ar tis ti Hü seyn qu lu Sa rabs ki nin 140 
il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb. 

4 mart 2022 – Əmək dar rəs sam, ta nın mış hey kəl tə raş Al bert 
Za man oğ lu Mus ta fa yev (26.1.1931 – 2022) və fat edib.

5 mart 1910 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Səf tər (Əli-
səf tər) Hə bib oğ lu Tu ra bov (1910-1989) Ba kı da do ğu lub. Aka de-
mik Mil li Dram Teat rın da iş lə yib, Azər bay can Ra diosun da ra dio 
ta ma şa la rı ha zır la yıb.

5 mart 1919 – Teatr və ki no akt yo ru, ki çik rol la rın ma hir ifa çı sı 
Məm məd sa dıq Qa far oğ lu Nu ri yev (1919 – 22.3.1975) Ba kı da do-
ğu lub. Xalq ar tis ti Ya şar Nu ri nin ata sı dır. İrə van Döv lət Azər bay-
can Dram, Gən cə Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb.

5 mart 1925 – Şair, ədə biy yat şü nas İs ma yıl Qəh rə man oğ lu 
Cə fər pur (1925-1977) ana dan olub.

5 mart 1926 – Xalq rəs sa mı Ca han gir Mah mud oğ lu Rüs tə mov 
(1926 – 13.2.2007) Şə ki şə hə rin də ana dan olub. Ta ri xi möv zu da 
əsər lər, məişət tab lo la rı, mən zə rə lər, port ret lər və na tür mort la rın 
müəl li fi  dir.

5 mart 1936 – Gör kəm li ədə biy yat şü nas alim, Əmək dar elm 
xa di mi, Döv lət mü ka fa tı laureatı, AMEA-nın müx bir üz vü Ya şar 
Va hid oğ lu Qa ra yev (1936 – 25.8.2002) Şə ki də do ğu lub. AMEA-
nın Ədə biy yat İns ti tu tu nun di rek to ru olub.

5 mart 1947 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı Va qif Mi nad oğ lu Ar zu-
man lı (1947 – 9.7.2014) Qu ba da do ğu lub. Ki tab la rı: “Də də Qor-
qu dun qəb ri nin izi ilə”, “Mir zə Fə tə li Axund za də və Qər bi Av ro pa 
ədə bi-nə zə ri fi k ri” və s.

5 mart 1953 – Əmək dar elm xa di mi, AMEA-nın müx bir üz vü, 
ədə biy yat şü nas  Kam ran  İm ran oğ lu Əli yev (1953 – 23.12.2020) 
Nax çı van MR Şə rur ra yo nu nun Di ya dın kən din də ana dan olub.

5 mart 1956 – Şair Sa bir Sar van (Sa bir Sol tan oğ lu Mə li kov; 
1956-2017) Ağ su nun Pir hə sən li kən din də do ğu lub. “Gör dü yüm 
göy üzü, bax dı ğım işıq”, “Özü mü sö zə çe vir dim” və s. ki tab la rın 
müəl li fi  dir.

5 mart 1970 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Rey han 
İb ra him qı zı Top çu ba şo va (15.12.1905 – 1970) və fat edib. Port-
ret (“M.Ə.Sa bir”), mən zə rə (“Mər də ka nın gö rü nü şü”) janr la rın da, 
məişət möv zu sun da (“Köh nə ba zar”, “Toy”) əsər lər, na tür mort lar 
çə kib. 

6 mart 1920 – Ədə biy yat şü nas Yəh ya Qa sım oğ lu Se yi dov 
(1920-1980) Or du bad da ana dan olub.

6 mart 1922 – Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko-
mi tə si nin ple nu mu Azər bay can əlif ba sı nı la tın ya zı qra fi  ka sı na 
ke çi ril mə si ilə bağ lı xü su si ko mis si ya (sədr Sə məd Ağa ma lıoğ-
lu) ya rat maq bə rə də qə rar qə bul edib. Ko mis si ya nın ba za sın da 
1922-ci ilin ma yın da Ye ni Türk Əlif ba sı Daimi Ko mi tə si ya ra dı lıb.

6 mart 1931 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ədə biy yat şü nas, ya-
zı çı Fər man Al lah ver di oğ lu Ey va zov (1931-1996) ana dan olub. 

6 mart 1955 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu su, ic ti-
mai-si ya si xa dim, pub li sist Mə həm məd Əmin Ha cı Mol la Ələk bər 
oğ lu Rə sul za də (31.1.1884 – 1955) An ka ra da və fat edib. Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin sü qu tun dan (1920) son ra Av ro pa da, Tür ki yə də 
Azər bay can mü ha ci rə ti nə rəh bər lik edib. “Azər bay can şairi Ni za-
mi”, “Çağ daş Azər bay can ədə biy ya tı” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.   

7 mart 1908 – Xalq rəs sa mı Sa lam Əb dül qa sım oğ lu Sa lam-
za də (1908-1997) ana dan olub. Azər bay can mo der niz mi nin nü-
ma yən də lə rin dən bi ri dir. Əsər lə ri: “To xu cu luq fab ri ki”, “Fer ma da 
qa dın” və s.

7 mart 1926 – Azər bay can aşıq poezi ya sı nı gör kəm li nü ma-
yən də si Aşıq Ələs gər (1821-1926) və fat edib. 1821-ci il də Göy çə 
ma ha lı nın Ağ kil sə kən din də do ğu lub. 1918-ci il də qaç qın lıq ta le yi 
ya şa yıb, öm rü nün so nu na ya xın do ğul du ğu kənd də qa yı dıb və 
ora da dün ya sı nı də yi şib.

7 mart 1926 – Şərq şü nas, Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi-
ya sı nın müx bir üz vü Bö yü ka ğa Mur tu za oğ lu Hü sey nov (1926-
1983) Ba kı da ana dan olub.

7 mart 1940 – Ba kı da Azər bay can rəs sam la rı nın bi rin ci qu rul-
ta yı işə baş la yıb.  Qu rul tay da İs ma yıl Axun dov Azər bay can Rəs-
sam lar İt ti fa qı Rə ya sət He yə ti nin səd ri, Mür səl Nə cə fov mə sul 
ka tib se çi lib.

7 mart 1945 – Xalq ar tis ti Xu ra man Ab dul la qı zı Ha cı ye va 
(1945 – 15.2.2005) ana dan olub. “Ar şın mal alan” (1965), “Lə ti fə” 
və s. fi lm lər də çə ki lib. Gənc Ta ma şa çı lar, Nax çı van Mu si qi li Dram 
teatr la rın da iş lə yib.

7 mart 1997 – Ba kı da, Res pub li ka Sa ra yın da Xalq şairi Sə məd 
Vur ğu nun 90 il lik yu bi le yi nə həsr edil miş tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. 
Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra sim də çı xış edib.

Dünya 
4 mart 1678 – İtal yan bəs tə ka rı, sk rip ka çı, di ri jor An to nio Vi val-

di (An to nio Lu cio Vi val di; 1678-1741) Ve ne si ya da do ğu lub. “İlin 
fə sil lə ri” (sk rip ka üçün 4 kon sert) əsə ri ilə şöh rət qa za nıb.

4 mart 1908 – Rus ya zı çı sı Bo ris Ni ko la ye viç Po le voy (əsl so-
ya dı Kam pov; 1908-1981) ana dan olub. “Əsl in san haq qın da po-
vest”i ilə məş hur dur.

4 mart 1925 – Fran sız bəs tə ka rı, aran ji man çı, di ri jor Pol Mo ria 
(Paul Mauriat; 1925-2006) ana dan olub.

5 mart 1922 – İtal yan re jis so ru, ya zı çı, şair Pyer Paolo Pa zo li ni 
(Pier Paolo Pa so li ni; 1922-1975) ana dan olub.

5 mart 1934 – Türk ki no re jis so ru Ha lit Re fi ğ (1934-2009) ana-
dan olub. 

6 mart 1475 – İtal yan rəs sa mı, Av ro pa İn ti ba hı nın gör kəm-
li sə nət ka rı Mi ke lan ce lo Buonar rot ti (Mic he lan ge lo di Lo do vi co 
Buonar ro ti Si mo ni; 1475 – 18.2.1564) ana dan olub. Rəs sam lıq la 
ya na şı, hey kəl tə raş, me mar, şair ki mi də ta nı nıb.

6 mart 1909 – Pol yak sa ti rik ya zı çı sı, şair, fi  lo sof Sta nis lav Ye ji 
Les (Sta nis law Jerzy Lec; 1909-1966) ana dan olub.

6 mart 1928 – Ko lum bi ya ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı (1982) laureatı Qab riel Qar sia Mar kes (Gab riel Jo se de la 
Con cor dia Gar cia Mar quez; 1928 – 17.4.2014) ana dan olub. 

7 mart 1875 – Fran sız imp res sionist bəs tə ka rı, XX əsr mu si qi-
si nin is la hat çı la rın dan Mo ris Ra vel (Jo seph Mauri ce Ra vel; 1875-
1937) ana dan olub.

7 mart 1924 – Ya pon ya zı çı sı, dra ma turq, sse na rist Ko be Abe 
(əsl adı Abe Ki mi fu sa; 1924-1993) ana dan olub.

7 mart 1941 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti And rey Mi ro nov (Me na ker; 
1941-1987) ana dan olub.

Hazırladı: V.Orxan

4-7 martXatirə təqvimi

Sözün bitdiyi an rənglər danışır...

Əmək dar rəs sam İsa Məm mə dov 
1956-cı ilin 5 mar tın da Zən gə-
zur ma ha lı nın Qa fan ra yo nun da 
dün ya ya göz açıb. İn cə sə nə tə ki çik 

yaş la rın dan hə vəs gös tə rib, mək təb 
il lə rin də rəs sam lıq və mu si qi ilə məş-
ğul olub. Qar mon ifa et mə yi mə ha rət lə 
ba ca ran İsa bu sev gi si nin ke çi ci ol du ğu-
nu, rəs sam lı ğın ona da ha ya xın, doğ ma 
ol du ğu nu an la yır. Be lə lik lə, 1974-cü il də 
Əzim Əzim za də adı na Azər bay can Döv-
lət Rəs sam lıq Mək tə bi nə da xil olur. 

İlk müəl li mi olan Rə şid Hey dər za də dən sə-
nə tin in cə lik lə ri ni sev gi ilə mə nim sə yir. 1979-
cu il də mək təb də təh si li ni ba şa vu rur. Son ra 
bir müd dət Mosk va da da rəs sam lıq dərs lə ri 
alır. Ora dan qa yıt dıq dan son ra 1982-ci il-
də in di ki Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te ti nin Rəng kar lıq fa kül-
tə si nə da xil olur. Mi ka yıl Ab dul la yev, Na dir 
Əb dür rəh ma nov, Bö yü ka ğa Mir zə za də ki mi 
bö yük rəs sam lar dan dərs alır. Dip lom mü-
da fi əsi za ma nı is te dad lı rəs sam zəh mət-
keş kənd li qa dın lar möv zu su nu se çir. Kə-
tan üzə rin də yağ lı bo ya tex ni ka sı ilə “Le rik 
qa dın la rı” ad lı çox fi  qur lu kom po zi si ya sı nı 
ər sə yə gə ti rir. Kənd hə ya tı, üzə rin də ta ri xi 
ge yim lə ri miz olan qa dın la rın ob raz la rı əks 
olu nan tab lo müəl lim lə ri tə rə fi n dən çox bə-
yə ni lir. 1988-ci il də ali təh si li ni də ta mam-
la yan rəs sam daim ya ra dı cı lıq ax ta rı şın da 
ola raq, müx tə lif miq yas lı sər gi lə rin iş ti rak-
çı sı na çev ri lir.  

İsa Məm mə do vun əsər lə ri nə nə zər ye-
tir dik də onun ya ra dı cı lı ğı nı sə ciy yə lən di-
rən ifa də tər zi nin imp res sionizm üs lu bu 
ilə ya xın lıq təş kil et di yi ni de yə bi lə rik. 
Ya ra dı cı lı ğın da za man-za man müx tə lif 
janr la ra mü ra ciət et sə də, da ha çox mən-
zə rə yə üs tün lük ve rən rəs sam bu janr da 
rən ga rəng tab lo lar ər sə yə gə ti rir. Mən zə-
rə jan rı va si tə si lə o, əha tə olun du ğu ger-
çək li yi, tə biət dən il ham la na raq al dı ğı xoş 

təəs sü rat la rı nı sə nət se vər lə rə özü nə məx-
sus bə dii şərh lə çat dı rır. Əsa sən kə tan 
üzə rin də yağ lı bo ya tex ni ka sın da əsər lər 
ya ra dan rəs sam işıq-köl gə dən mə ha rət lə 
is ti fa də edir.

Onun ya ra dı cı lı ğı nı fərq lən di rən ən önəm-
li xü su siy yət lər dən bi rin ci si Ba kı möv zu su na 
xü su si diq qət ayır ma sı dır. Pay tax tı mı za in-
san la rın gör mə di yi ba xış bu ca ğın dan ba xa-
raq təs vir et di yi əsər lə ri nin möv zu sər bəst li yi, 
kom po zi si ya qu ru lu şu, real hə ya ta olan li rik, 
ro man tik ba xı şı nın can lı şa hi di olu ruq. Bu na 
mi sal ola raq onun “Ba kı mən zə rə si”, “Də niz-
kə na rı Mil li Park”, “Pay tax tın Ni za mi kü çə si”, 
“Pa yız” ad lı mən zə rə əsər lə ri ni  qeyd edə bi-
lə rik. Hər bir tab lo su nu fər di mü şa hi də lə ri nə 
və il kin təəs sü rat la rı na əsas la na raq təs vir 
edir. Fə sil lə rin bir-bi ri ni əvəz et mə si ilə tə-
biət də, açıq ha va da daim də yi şən rəng lə rin 
ahən gi rəs sa mı ye ni əsər lər ya rat ma ğa sövq 
edir. Rəs sam rən ga rəng ko lo ri ti va si tə si lə 
Ba kı nın müx tə lif fə sil lər də olan yad da qa lan 

gö rün tü sü nü ya rat ma ğı üs tün tu tur. Şə hə-
ri ilin müx tə lif vaxt la rın da təs vir et di yi “Ba kı 
mo ti vi”, “Vağ zal ya nı mey dan”, “Fəv va rə lər 
mey da nı”, “Ba kı. Bi zim kü çə”, “Ba kı vağ za lı” 
və s. ki mi əsr lər bu qə bil dən dir.

İsa Məm mə do vun yur du mu zun dil bər gu-
şə lə rin dən bi ri olan Şə ki nin ürə ka çan tə biəti-
nə, əs ra rən giz gö zəl lik lə rin dən il ham ala raq 
təs vir et di yi tab lo la rı da diq qə ti cəlb edir. 

Müəl lif bu mən zə rə əsər lə ri va si tə si lə Şə-
ki tə biəti nin fü sun kar lı ğı nı əl van pa lit ra sı ilə 
əks et dir mə yə nail olur. Bu sil si lə dən “Şə ki 
mən zə rə si”, “Şə ki mo ti vi”, “Şə ki. Kiş kən di” 
və s. əsər lə ri ni qeyd et mək olar.  

“Pa yız” ad lı ilk fər di sər gi si ni Azər bay can 
Rəs sam lar İt ti fa qı nın Və ci hə Sə mə do va 
adı na qa le re ya sın da təq dim edən rəs sa mın 
İs tan bul da (2007), Al ma ni ya pay tax tın da kı 
Ba kı-Ber lin qa le re ya sın da (2011) da sər gi lə ri 
ger çək lə şib. Əsər lə ri Tür ki yə, Ru si ya, Fran-
sa, İta li ya, ABŞ və s. öl kə lər də şəx si kol lek-
si ya lar da sax la nı lır. 2022-ci il də “Əmək dar 
rəs sam” fəx ri adı na la yiq gö rü lən İsa Məm-
mə dov ha zır da Azər bay can Döv lət Rəs sam-
lıq Aka de mi ya sı nın Rəng kar lıq ka fed ra sın da 
pe da qoq ki mi fəaliy yət gös tə rir. Azər bay can 
Rəs sam lar İt ti fa qı nın və UNES CO-nun nəz-

din də ki rəs sam lar bir li yi nin üz vü dür.  
Ziyarət Cabarova

Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının 
böyük elmi işçisi, sənətşünas

“Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbi-ictimai fikri”
AMEA Ni  za  mi Gən  cə  vi adı  na 
Ədə  biy  yat İns  ti  tu  tun  da “Hey -
dər Əli  yev və Azər  bay  can 
ədə  bi-ic  ti  mai fik  ri” ad  lı el  mi 
ses  si  ya ke  çi  ri  lib.

El  mi ses  si  ya  nı gi  riş sö  zü ilə 
açan AMEA-nın pre  zi  den  ti İsa 
Hə  bib  bəy  li aka  de  mi  ya  da “Hey -
dər Əli  yev İli” çər  çi  və  sin  də ge  niş 
təd  bir  lər pla  nı  nın ha  zır  lan  dı  ğı  nı 
diq  qə  tə çat  dı  rıb.

Aka  de  mik bil  di  rib ki, Azər -
bay  ca  nın təx  mi  nən ya  rı  məsr  lik 
dövr  də in  ki  şa  fı  nın əsa  sı Hey  dər 
Əli  ye  vin adı ilə bağ  lı  dır. Bu ba -
xım  dan alim  lə  ri  miz də Ümum -
mil  li li  de  rin hə  ya  tı və fəaliy  yə  ti -
nin də  rin  dən öy  rə  nil  mə  si  ni, da  hi 
şəx  siy  yə  tin Azər  bay  can döv  lə  ti 
və xal  qı qar  şı  sın  da  kı ta  ri  xi xid -

mət  lə  ri  nin el  mi təd  qi  qat  lar  da ic -
ti  maiy  yə  tə çat  dı  rıl  ma  sı  na öz töh -
fə  lə  ri  ni ver  mə  li  dir  lər.

Aka  de  mi  ya  nın bu xü  sus  da 
təd  bir  lər pla  nın  dan da  nı  şan İsa 
Hə  bib  bəy  li, həm  çi  nin AMEA-nın 
“Hey  dər Əli  yev İli”nə töh  fə  si ola -
raq 2023-2024-cü il  lər  də nəş  ri 
nə  zər  də tu  tu  lan “Hey  dər Əli  yev 
En  sik  lo  pe  di  ya  sı” söz  lü  yü  nün la -
yi  hə  si  nin ha  zır  lan  dı  ğı ba  rə  də də 
mə  lu  mat ve  rib.

Ses  si  ya  da Əmək  dar elm xa -
di  mi, fi   lo  lo  gi  ya elm  lə  ri dok  to  ru, 
pro  fes  sor Qə  zən  fər Pa  şa  ye  vin 
“Azər  bay  can real  lı  ğın  da Hey -
dər Əli  yev epo  xa  sı”, AMEA-nın 
müx  bir üz  vü Teh  ran Əli  şa  noğ  lu -
nun “Müs  tə  qil  lik döv  rü nəs  rin  də 
Hey  dər Əli  yev”, fi   lo  lo  gi  ya elm -
lə  ri dok  to  ru El  na  rə Aki  mo  va  nın 

“Ədə  biy  yat  da azad  lıq ideal  la  rı -
nın in  ti  şa  rın  da Hey  dər Əli  ye  vin 
ro  lu”, fi   lo  lo  gi  ya elm  lə  ri dok  to  ru 
Əli  za  də Əs  gər  li  nin “Hey  dər Əli -
yev: dün  ya si  vi  li  za  si  ya  sın  da elit 

şəx  siy  yət” və fi   lo  lo  gi  ya elm  lə  ri 
dok  to  ru, pro  fes  sor Vü  qar Əh  mə -
din “Hey  dər Əli  yev və Azər  bay -
can mət  buatı” möv  zu  sun  da mə -
ru  zə  lə  ri din  lə  ni  lib.

BXA-da tələbə elmi-praktiki konfransı
Ümum mil li li der Hey dər Əli-
ye vin 100 il li yi çər çi və sin də 
22-23 fev ral ta rix lə rin də Ba kı 
Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sın-
da (BXA) tə lə bə el mi-prak ti ki 
konf rans ke çi ri lib.

Konf ran sın ilk gü nü BXA-nın 
İn cə sə nət fa kül tə si nin tə lə bə lə ri 
Azər bay can rəqs sə nə ti nin ta-
ri xi in ki şaf yo lu, mil li rəqs lə ri mi-
zin ya ran ma sı, on la rın düz gün 
ifa tər zi və müx tə lif xo reoq ra fi k 
möv zu lar üz rə mə ru zə lər lə çı xış 
edib lər.

“Sen ti men ta liz min par laq nü-
ma yən də si İvan Val berx”, “Lev 
Tols to yun əsər lə ri əsa sın da ba-
let ta ma şa la rı”, “Xo reoq ra fi  ya 

sə nə tin də din möv zu su nun tə-
za hü rü”, “Azər bay can rəqs lə ri-

nin ifa tər zi”, “XX əsr Azər bay-
can teat rı nın tə rəq qi sin də Cə fər 

Cab bar lı nın ro lu” və s. mə ru zə-
lər din lə ni lib. 

Konf ran sın ikin ci gü nün də 
isə BXA-nın or ta ix ti sas təh si li 
pil lə si nin tə lə bə lə ri  Azər bay-
ca nın gör kəm li bəs tə kar la rı və 
rəqs sə nə ti nü ma yən də lə ri nin 
ya ra dı cı lı ğı na mü ra ciət edə rək 
“Rəqs sə nə ti nin qu ru lu şu və 
xü su siy yət lə ri”, “Qa ra Qa ra ye-
vin ba let ya ra dı cı lı ğı”, “Üze yir 
Ha cı bəy li nin ya ra dı cı lıq ir si”, 
“F.Lis tin ya ra dı cı lıq yo lu”, “Yo-
zef Hayd nın ya ra dı cı lıq fəaliy-
yə ti” və s. mə ru zə lər lə çı xış 
edib lər.

Konf ran sın so nun da mə ru-
zə çi lə rə ser ti fi kat lar təq dim 
edi lib.

Musiqi sənəti üzrə nəzəriyyə 
imtahanı test üsulu ilə keçiriləcək 
Döv lət İm ta han Mər kə zi (DİM) qa bi liy yət tə ləb edən 
bə zi ix ti sas lar da nə zə riy yə fən lə ri im ta han la rı nı 
test üsu lu ilə ke çi rə cək.

DİM-dən ve ri lən xə bə rə gö rə, mu si qi sə nə ti is ti qa-
mə ti üz rə im ta han da abi tu ri yent lə rə mu si qi nə zə riy-
yə si və sol fe cio, har mo ni ya və sol fe cio, mu si qi ədə-
biy ya tı fən lə ri üz rə təd ris proq ra mı əsa sın da tər tib 
edil miş hər bir fən nə aid 30 qa pa lı tip li test tap şı rı ğı 
təq dim olu na caq.

Tap şı rıq la rın ca vab lan dı rıl ma sı üçün mu si qi nə zə-
riy yə si və sol fe cio fən ni üz rə 1 saat, har mo ni ya və sol-
fe cio, elə cə də mu si qi ədə biy ya tı fən lə ri üz rə 1 saat 
30 də qi qə vaxt ay rı la caq.

Mu si qi nə zə riy yə si və sol fe cio, har mo ni ya və sol fe-
cio fən lə ri üz rə ve ril miş 30 sual dan 25-i nə zə ri bi lik-
lə rin yox la nıl ma sı na, 5-i isə eşit mə nin tə yi ni nə aid dir. 
Eşit mə nin tə yi ni nə aid tap şı rıq lar din lə mə qur ğu su va-
si tə si lə təq dim edi lə cək. Mu si qi ədə biy ya tı fən ni üz rə 
ve ril miş 30 sual dan 20-si Azər bay can, Qər bi Av ro pa 
və rus bəs tə kar la rı nın hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı, həm çi-
nin müx tə lif bə dii üs lub la ra və dövr lə rə aid bi lik lə rin 
yox la nıl ma sı nı əha tə edən tap şı rıq lar dan iba rət ola-
caq. 10 sual isə mu si qi nü mu nə lə ri nin tə yin edil mə si 
üçün nə zər də tu tu lub. Qiy mət lən dir mə 10 bal lıq şka la 
üz rə apa rı lır. Hər bir fənn üz rə mi ni mal mü sa bi qə ba lı 
6 (16-18 doğ ru ca vab) nə zər də tu tu lub.

“Harmoniya” – qrup sərgisi

Azər bay can Res pub li ka sı Mə-
də niy yət Na zir li yi və Azər bay-
can Döv lət Rəsm Qa le re ya-
sı nın təş ki lat çı lı ğı və Ba kı da kı 

Rus evi nin dəs tə yi ilə mar tın 6-da 
“Har mo ni ya” ad lı qrup sər gi si 
ke çi ri lə cək.

Ba kı da kı Rus evi nin sər gi sa lo nun da 
açı la caq sər gi 8 Mart – Bey nəl xalq Qa-
dın lar Gü nü nə həsr olu nub.

Sta tu sun dan və ya şın dan ası lı ol ma-
ya raq qa dın gö zəl li yi, in cə lik, mə nə vi 
müd rik lik və qa dı na diq qət hər za man 

təs vi ri sə nət us ta la rı nın ya ra dı cı lı ğın da 
tə rən nüm olu nub.

“Har mo ni ya” ad lı qrup sər gi si qa dın 
tə biəti ni, kaina tın ül vi gö zəl li yi ni əsər-
lə rin də tə rən nüm edən rəs sam la rın ya-
ra dı cı lı ğı na diq qət çək mək məq sə di lə 
ke çi ri lə cək.

Sər gi nin eks po zi si ya sın da 30-a ya xın 
müəl li fi n müx tə lif üs lub və tex ni ka lar da 
ər sə yə gə tir di yi 40-a ya xın rəng kar lıq, 
hey kəl tə raş lıq və bə dii fo toq ra fi  ya nü-
mu nə lə ri, o cüm lə dən Azər bay can Döv-
lət Rəsm Qa le re ya sı nın fon dun dan se-
çil miş əsər lər nü ma yiş olu na caq.

Elmi tədqiqatlar daha çox fi lologiya sahəsini əhatə edir

He sa bat döv rü ər zin də 1115 
nə fə rin fəl sə fə dok to ru, 213 
nə fə rin elm lər dok to ru el mi 
də rə cə si al ma sı üçün 1328 

mü da fiə ke çi ri lib.

Bu ba rə də Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti ya nın da Ali At tes-
ta si ya Ko mis si ya sı nın səd ri Fa mil 
Mus ta fa yev “2019-2022-ci il lər ər zin-
də Azər bay can Res pub li ka sı nın el mi 
müəs si sə və təş ki lat la rı nın, ali təh sil 

müəs si sə lə ri nin nəz din də fəaliy yət 
gös tər miş dis ser ta si ya şu ra la rı nın 
fəaliy yə ti nin nə ti cə lə ri nə dair” yı ğın ca-
ğın da mə lu mat ve rib.

AAK səd ri qeyd edib ki, ən çox fi  lo-
lo gi ya elm lə ri sa hə sin də mü da fi ələr 
təş kil edi lib. Bu sa hə üz rə 260 mü da-
fi ə pro se si olub. Növ bə ti yer də iq ti sa di 
elm lər sa hə si dir. Bu elm sa hə sin də 161 
dis ser ta si ya mü da fi ə olu nub. Üçün cü 
yer də olan tibb elm lə ri sa hə si üz rə də 
157 mü da fi ə ke çi ri lib.
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№17 (1986)
3 mart 2023son səhifə Heydər Əliyev Sarayında “Gürcüstan atəşi” 

Rəqs tamaşası təqdim ediləcək
Gür cüs ta nın dün ya ca məş hur rəqs kol lek ti vi – “Kral Mil li Ba le ti” 
Av ro pa və Ame ri ka ya möh tə şəm qast rol dan son ra – ap re lin 
21-də Ba kı da, Hey dər Əli yev Sa ra yın da çı xış edə cək. Sa ra yın 
səh nə sin də “Gür cüs tan atə şi” rəqs ta ma şa sı təq dim edi lə cək.

“Gür cüs tan atə şi” 
ad lı xo reoq ra fi  ya 
proq ra mı – ay rı-ay-
rı rəqs nöm rə lə rin-
dən seç mə lər de yil, 
ümu mi ide ya və sü-
jet xət ti ilə bir ləş miş 
bü töv ta ma şa dır. 
Bü tün bun lar gö-
zəl kost yum lar və 
möh tə şəm de ko-
ra si ya lar la ahəng 
təş kil edə rək ta ma şa çı nın diq qə ti ni özü nə çə kir. “Gür cüs tan atə şi” 
ta ma şa çı ya gür cü mə də niy yə ti ilə ta nış ol maq və məf tu ne di ci rəqs 
alə mi nə sə ya hət et mək im ka nı ve rən rən ga rəng li rik şoudur.

“Kral Mil li Ba le ti” 2008-ci il də Gür cüs tan da xo reoq rafl  ar Ge la 
Pots hiş vi li və Ma ya Kik nad ze tə rə fi n dən ya ra dı lıb. Gür cü mil li 
rəqs ənə nə lə ri ni qo ru yub sax la yan an sambl no va tor lu ğu və yük-
sək pe şə kar lıq sə viy yə si ilə se çi lir.

Bakı Dövlət Sirkində “DZİVA” şousu 
Ba kı Döv lət Sir ki “DZİ VA” sirk şousu ilə yaz möv sü mü nə start ve rib.

Sir kin di rek tor 
və zi fə si ni ic ra edən  
Na hid Ağa yev 
proq ra mın ilk nü-
ma yi şi nin va li deyn 
h i  m a  y ə  s i n  d ə n 
məh rum, sağ lam-
lıq im kan la rı məh-
dud uşaq lar, elə-
cə də şə hid, qa zi 
ailə lə ri nin uşaq la rı 
üçün təş kil olun du-
ğu nu bil di rib.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, şounun təş ki lat çı sı Mon te-Kar lo da bey nəl-
xalq sirk fes ti va lı nın laureatı Al lah ver di İs ra fi  lov dur. Proq ram da 
Mon te-Kar lo fes ti va lı nın iş ti rak çı la rı, elə cə də “Cir que du So leil”in 
(Dü Sa le) səh nə si ni fəth et miş müx tə lif öl kə lə rin pe şə kar sirk ar-
tist lə ri çı xış edir lər. 

Pa ris də sirk fes ti va lın da bü rünc me dal qa za nan jonql yor Pa vel 
Ru ji lo, kloun sə nə ti nin ta nın mış si ma la rı – Oleq fon Su vo rov və 
And rey Ji qa lov dueti, həm çi nin proq ra mın sü je ti nin əsa sı nı təş kil 
edən tə lim çi Ros tis lav Qav rı lo vun şir və pə ləng lə ri nin uni kal çı xış-
la rı ilə bən zər siz sirk şousu təq dim edi lir.

Bun dan baş qa, uçuş gim nast lar qru pu nun qey ri-adi fənd lə ri, 
təş ki lat çı Al lah ver di İs ra fi  lo vun məhz bu proq ram üçün ha zır la dı ğı 
“In na&Dar ya” duet nöm rə si də şouya xü su si rəng qa tır.

Proq ram da Ba kı Döv lət Sir ki nin ar tis ti Gü nay Nu ri ye va nın 
“Kauçuk qız” ad lı nöm rə si ma raq do ğu ra caq.

Qeyd edək ki, ye ni yaz proq ra mı ap re lin 30-dək həf tə nin şən bə 
və ba zar gün lə ri ta ma şa çı la rın ix ti ya rın da ola caq.

Cəmi 1,79 milyon kvadrat kilometr qalıb
Antarktidada buz təbəqəsi azalır...

2023-cü ilin fev ra lın da An tark ti da da (Yer kü rə si nin cə nub 
qüt bün də ki ma te rik) buz tə bə qə si nin sə viy yə si 45 il lik ta ri xi 
mi ni mu ma enib. Bu ba rə də ABŞ-ın Mil li Qar və Buz laq lar Da ta 
Mər kə zi mə lu mat ya yıb.

Mə lu mat da bil di ri lir ki, buz tə bə qə si nin sə viy yə si peyk ölç mə lə ri-
nin apa rıl ma ğa baş la dı ğı 45 il də ən aşa ğı sə viy yə yə ça tıb və fev ral 
ayın da ümu mi sa hə si 1,79 mil yon kvad rat ki lo metr olub.

Mər kəz bil di rir ki, buz tə bə qə si nin əri mə si hər yay da baş ve rir, 
qış da isə bər pa olur. La kin son iki il də qış da bu bər pa pro se si mü-
şa hi də olun mur.

Ümu miy yət lə, son il lər An tark ti da da ha va nın tem pe ra tu ru nun 
yük səl mə si mü şa hi də olu nur. İki il əv vəl Şər qi An tark ti da da yer-
lə şən Ey mer şelf buz la ğı nın peyk dən çə kil miş şə kil lə ri ni ana liz 
edən alim lər bu yer də 2019-cu ilin qı şın da gö rü nən gö lün yo xa 
çıx dı ğı nı gö rüb lər. Hə min gö lə yay vax tı qar su yu yı ğı lır dı. Təd-
qi qat çı la rın fi k rin cə, su küt lə si buz qa tı nı de şə rək okeana axıb. 
NASA pey ki nin çək di yi şə kil lə rin ana li zi gös tə rib ki, gö lün ye rin də 
kra te rə bən zə yən, sa hə si təq ri bən 11 kvad rat ki lo metr olan, sət hi 
par ça lan mış buz lar la ör tü lü çö kək lik qa lıb.

Hid ro ya rıl ma pro se si ki çik şelf buz laq la rı nın da ğıl ma sı na tez-tez 
sə bəb olur. La kin be lə miq yas da – qa lın lı ğı təq ri bən 1400 metr olan 
Ey mer buz la ğın da kı hid ro ya rıl ma ilə alim lər ilk də fə qar şı la şıb lar.

An tark ti da da ha va nın tem pe ra tu ru nun yük səl mə si ilə bə zi şelf 
buz laq la rın da güc lü əri mə baş ve rir və proq noz mo del lə ri gös tə-
rir ki, bu ten den si ya da vam edə cək. Təd qi qat çı la rın fi k rin cə, şelf 
buz laq la rı nın sət hin də ki qar su la rı on la rın da ğıl ma sı na sə bəb 
olur sa, son da bu, də niz sə viy yə si nin art ma sı na gə ti rib çı xa ra caq.

V.Ka mal
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MƏDƏNİYYƏT

192 il əv vəl...
5 mart 1831-ci il də Lən kə ran da Ru si ya 

iş ğa lı əley hi nə üs yan baş la yıb. Dev ril dik dən 
son ra İra na qa çan Mir hə sən xan Lən kə ra na 
gə lə rək üs ya na baş çı lıq edib. Ta lış (Lən kə-
ran) xan lı ğı Gü lüs tan mü qa vi lə si ilə (1813) 
Ru si ya ya bir ləş di ril dik dən son ra 1826-cı il də 
ləğv edil miş di. Lən kə ran üs ya nı iki ay sür dü.

106 il əv vəl...

6 mart 1917-ci il də Ru si ya nın “Mü vəq qə ti 
hö ku mət”i Fin lan di ya ya mux ta riy yət ve rib. Çar 
II Ni ko lay taxt-tac dan əl çə kən dən son ra bir 
ne çə ay Ru si ya nı ida rə edən “Mü vəq qə ti hö-
ku mət” li be ral si ya sə ti ilə ta ri xə düş dü. 1917-ci 
ilin Okt yabr in qi la bın dan son ra ha ki miy yə ti ələ 
alan bol şe vik lər də Fin lan di ya nın müs tə qil li yi ilə 
ba rış ma lı ol du lar. Fin lan di ya XVIII əs rin əv və-
lin də Şi mal mü ha ri bə si (Ru si ya-İs veç) nə ti cə-
sin də qis mən Ru si ya nın nə za rə ti nə keç miş di.

100 il əv vəl...
5 mart 1923-cü il də Azər bay can SSR Xalq 

Ko mis sar la rı So ve ti nin (XKS) dek re ti ilə Azər-
bay can Fo to-Ki no İda rə si ya ra dı lıb. Son ra kı 
il lər də müx tə lif ad lar al tın da fəaliy yət gös tə rib. 
1940-cı il də XKS ya nın da Ki ne ma toq ra fi  ya 
İş lə ri üz rə Ko mi tə ya ra dı lıb, 1946-cı il də Ki-
ne ma toq ra fi  ya Na zir li yi ad lan dı rı lıb, 1953-cü 
il də ləğv edi lə rək funk si ya la rı ye ni ya ra dı lan 
Mə də niy yət Na zir li yi nə ve ri lib. 1963-1988-ci 

il lər də ye nə Ki ne ma toq ra fi  ya Ko mi tə si fəaliy-
yət gös tə rib, son ra ye ni dən onun sə la hiy yət-
lə ri Mə də niy yət Na zir li yi nə ve ri lib.

90 il əv vəl...
5 mart 1933-cü il də Adolf Hit le rin Na-

sional-So sialist Par ti ya sı Al ma ni ya par la-
men ti nə (Bun des taq) seç ki lər də yer lə rin ya-
rı sı nı əl də edib. Bir qə dər əv vəl pre zi dent 
Qin den burq Hit le ri kans ler tə yin edə rək koali-
sion hö ku mət qur ma ğı ona tap şır mış dı. Par-
la ment seç ki sin də qə lə bə sa yə sin də Hit ler 
kans ler pos tun da möh kəm lən di, Qin den burq 
və fat edən dən (1934) son ra isə özü nü Al ma-
ni ya nın müt ləq rəh bə ri –  reyxs fü rer elan et di. 

79 il əv vəl...
6 mart 1944-cü il də SS Rİ Xalq Ko mis-

sar la rı So ve ti “Cə nu bi Azər bay can əha li si nə 
iq ti sa di və mə də ni yar dı mın güc lən di ril mə si 
təd bir lə ri haq qın da” qə rar qə bul edib. Qə-
rar da Azər bay can di lin də or du qə ze ti nəşr 

et mək, Cə nu bi Azər bay can ya zı çı-şair lə ri-
nin əsər lə ri nin nəş ri üçün Təb riz də mət bəə 
aç maq, Azər bay can Döv lət Dram Teat rı nın 
Cə nu bi Azər bay can şə hər lə ri nə qast ro lu nun 
təş ki li ki mi mə sə lə lər ək si ni tap mış dı.

70 il əv vəl...
5 mart 1953-cü il də So vet İt ti fa qı nı 31 il 

ida rə et miş İosif Vis sa riono viç Sta lin Kunt-
se vo da kı (Mosk va ya xın lı ğın da) bağ evin də 
və fat edib. Sta lin mar tın 2-də bey ni nə qan-
sız ma sı nə ti cə sin də ko ma ya düş müş dü. 

58 il əv vəl...
7 mart 1965-ci il də Ame ri ka də niz pi ya da-

la rı nın de san tı Cə nu bi Vyet nam sa hil lə ri nə 
çı xa rı lıb. ABŞ-nin Vyet na ma qar şı mü ha ri bə-
si baş la yıb. Yed di ilə ya xın sü rən mü ha ri bə-
də ame ri ka lı lar is tək lə ri nə nail ola bil mə di lər 
və Vyet nam dan çıx ma lı ol du lar.

31 il əv vəl...
6 mart 1992-ci il də Azər bay can Res pub-

li ka sı Ali So ve ti nin Xo ca lı fa ciəsi ilə bağ lı 
ça ğı rı lan föv qə la də ses si ya sın da Pre zi dent 
Ayaz Mü təl li bov is te fa ver mə yə məc bur olub. 
Bir gün ön cə spi ker El mi ra Qa fa ro va da is te-
fa ver miş di. Ali So ve tin səd ri se çi lən Ya qub 
Məm mə dov pre zi dent sə la hiy yət lə ri ni də ic ra 
et mə yə baş la yıb.

Hazırladı: V.Orxan

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Xronoqraf

Azər bay can mu si qi çi lə ri 
Avst ri ya pay tax tın da 
ke çi ri lən ənə nə vi ak-
kor deon fes ti va lın da 

ilk də fə iş ti rak edib lər. Xalq 
ar tis ti Ən vər Sa dı qo vun 
rəh bər lik et di yi “Qay ta-
ğı” inst ru men tal an samb lı 
fes ti val çər çi və sin də Vya na 
şə hə ri nin “Porgy & Bess” caz 
klu bun da kon sert ve rib.

24-cü Vya na Bey nəl xalq Ak-
kor deon Fes ti va lı bu il 25 fev ral 
– 26 mart ta rix lə rin də ke çi ri lir. 
Kon sert dən ön cə elan edi lib ki, 
fes ti val dün ya nın müx tə lif öl kə-
lə rin dən pe şə kar la rı və ye ni is-
te dad la rı bir ara ya gə ti rir, bir ay 
bo yun ca Vya na da müx tə lif mə-
kan lar da kon sert lər təş kil edi lir. 
Öl kə mi zin ilk də fə bu fes ti val-
da təm sil olun ma sı na, uğur lu 
əmək daş lıq və dəs tə yə gö rə təş-
ki lat çı lar adın dan Azər bay can 
Mə də niy yət Mər kə zi nə xü su si 
tə şək kür elan edi lib.

Vya na da mu si qi se vər lə rin 
se vim li mə kan la rın dan bi rin də 
anş laq la ke çən kon sert də məş-
hur caz piano çu su və bəs tə kar, 
bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı 

Emil Əf ra si yab da iş ti rak edib. 
Kon sert də Azər bay can xalq və 
bəs tə kar mah nı la rı əsa sın da ha-
zır lan mış kom po zi si ya lar la ya na-
şı, Ən vər Sa dı qov və Emil Əf ra-

si ya bın müəl li fi  ol du ğu əsər lər də 
bö yük ma raq la qar şı la nıb. Da hi 
bəs tə kar lar Volf qanq Ama dey 
Mot sart və Üze yir Ha cı bəy li nin 
əsər lə ri əsa sın da kı kom po zi si ya 
xü su si lə al qış do ğu rub. Ey ni za-
man da si lah lı mü na qi şə lər və tə-
bii fə la kət lər za ma nı hə lak ol muş 
in san la ra it haf ola raq ifa edi lən 
“Ata ma mək tub” əsə ri köv rək və 
duy ğu lu ab-ha va ya ra dıb.

Azər bay can mil li mu si qi alət lə-
rin də ifa lar kon ser tə xü su si rəng 
qa tıb. Mu si qi ax şa mı na Qa-
ra Qa ra yev və Rauf Ha cı ye vin 
əsər lə rin dən iba rət kom po zi si ya-
lar la ye kun vu ru lub. 

Kon sert “Porgy & Bess“ caz klu-
bu nun can lı ya yım por ta lı va si tə-
si lə ya yım la nıb, elə cə də “Emap.
fm” in ter net ra dio ka na lı va si tə si lə 
səs ya zı sı ola raq qey də alı nıb.

Musiqiçilərimiz ilk dəfə Vyanada 
akkordeon festivalında çıxış ediblər

53 il əvvəl
Bakıda çəkilən film

Rus evinin kinoklubunda müzakirə olunub
Ba kı da kı Rus evi nin (Ru si-
ya İn for ma si ya-Mə də niy yət 
Mər kə zi – RİMM) nəz din də ki 
fəaliy yət gös tə rən ki nok lub da 
53 il əv vəl “Len film”də is teh sal 
olu nan və çə ki liş lə ri Ba kı da 
apa rı lan “Mə nim xe yir xah 
atam” fil mi nin mü za ki rə si 
olub. Bu ba rə də RİMM-dən 
mə lu mat ve ri lib.

Film də uşaq rol la rı nı ifa et miş 
Har ri Məm mə dov və Sa mir Mu-
sa yev ki nok lu bun qo naq la rı olub-
lar. On lar fi l min ər sə yə gəl mə si, 
çə ki liş mey dan ça sın da baş ve rən 
ma raq lı ha di sə lər ba rə də da nı-
şıb, xa ti rə lə ri ni bö lü şüb lər.

1970-ci il də re jis sor İqor Usov 
tə rə fi n dən Vik tor Qol yav ki nin 
ey niad lı po ves ti nin mo tiv lə-
ri əsa sın da çə ki lən bə dii fi l min 
qəh rə ma nı Pet ya Bö yük Və tən 
mü ha ri bə sin dən əv vəl Ba kı da 
ke çir di yi xoş bəxt gün lə ri, bəs tə-
kar və di ri jor olan, mü ha ri bə nin 
ilk gün lə rin dən cəb hə yə ge dən 
və qa yıt ma yan ata sı, daim na ra-
hat lıq ke çi rən ana sı və ki çik qar-
da şı Bob haq qın da xa ti rə lə ri ni 
bö lü şür. Onun Ba kı xa ti rə lə ri nin 
bir his sə si də azər bay can lı dost-
la rı, o cüm lə dən İs ma yı lov lar 
ailə sin də ki uşaq lar dır. 

Fi lim də məş hur rus akt yor la rı 
Alek sandr Dem ya nen ko (Pet-

ya nın ata sı), Lyud mi la Qur çen-
ko (Pet ya nın ana sı), elə cə də 
azər bay can lı akt yor lar Ra fi q 
Əzi mov, Əmi nə Yu sif qı zı (İs ma-
yı lov lar ailə sin də ata və ana), 
Əliağa Ağa yev, Tə lət Rəh ma nov 
və baş qa la rı, küt lə vi səh nə lər də 
Ba kı şə hə ri 1 və 60 nöm rə li mək-
təb lə rin şa gird lə ri çə ki lib lər.

Malayziyada Özbəkistanın islam irsini
əks etdirən sərgi

Mar tın 1-də Ma lay zi ya nın 
pay tax tı Kuala-Lum pur da 
yer lə şən İs lam İn cə sə nə ti 
Mu ze yin də “Öz bə kis tan 
– is lam si vi li za si ya sı nın 
mər kə zi” fo to sər gi si açı lıb. 
Öz bə kis tan Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi nin yay-
dı ğı mə lu ma ta əsa sən, 
sər gi də son iki min il 
ər zin də in di ki Öz bə kis-
tan əra zi sin də in ki şaf et miş fərq li si vi li za si ya lar üçün sə ciy yə vi 
ar te fakt lar, qə dim və zən gin mə də ni irs, is lam ta ri xi haq qın da 
mə lu mat lar və fo to lar nü ma yiş et di ri lir. 

Həm çi nin is la mın Mər kə zi Asi ya da ya yıl ma ğa baş la dı ğı vaxt dan 
in di yə dək el mə, təh si lə və Sə mər qənd, Bu xa ra, Xi və, Daş kənd ki mi 
qə dim şə hər lə rin me mar lı ğı na tə si ri ni əks et di ri lən ma te rial lar sər gi-
lə nir. Sər gi də Bö yük İpək yo lun dan ke çən mə də niy yət lə ra ra sı əla qə-
lər, Ma ve ran nəh rin mi nil lik ta ri xi və mə də niy yə ti, öz bək xal qı nın qə-
dim adət lə ri, in cə sə nə ti, me mar lı ğı və hə yat tər zi nin bü tün as pekt lə ri 
ilə ya xın dan ta nış ol maq im ka nı var.

Misəritmə zavodu
UNESCO-nun ilkin siyahısında

Ru si ya Fe de ra si ya sı 
Baş qır dıs tan Res pub li ka-
sı nın Me leuz ra yo nun da 
yer lə şən Vosk re sensk 
mi sərit mə za vo du nun 
bi na sı bey nəl xalq sə viy-
yə də ta nın maq ərə fə sin-
də dir. Ti ki li UNES CO-nun 
Dün ya ir si üz rə il kin 
si ya hı ya sa lı nıb. 

Bu ba rə də mə lu ma tı so sial me dia he sa bın da pay la şan Baş-
qır dıs tan Res pub li ka sı nın  baş çı sı Ra di Xa bi rov xa tır la dıb ki, bir 
müd dət əv vəl köh nə Ural me tal lur gi ya za vo du nun ət ra fın da kı əra-
zi abad laş dı rı lıb. Ora da “Vosk re sensk za vo du Art-mər kə zi” ic ti mai 
mə ka nı ya ra dı lıb. Bu ob yek tin ya xın lı ğın da yer lə şən və onun la 
va hid komp leks ki mi qə bul edi lən rəsm qa le re ya sı nın bər pa edil-
mə si də hö ku mə tin pla nı na da xil dir. 

Vosk re sensk mi sə rit mə za vo du nun bi na sı 1745-ci il də ti ki lib. 
Müəs si sə 150 il iş lə yib və XIX əs rin son la rın da Kar qa li fi  liz ya ta ğı 
tü kən dik dən son ra bağ la nıb. 

Gülcahan
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