
Mər kə zin adı nı da şı dı ğı da hi Azər-
bay can şairi Ni za mi Gən cə vi nin 
xa ti rə si nə və ir si nə olan də rin 
hör mət lə bağ lı siz lə rə tə şək kü rü-

mü bil dir mək is tə yi rəm. Ni za mi Gən cə vi 
Azər bay ca nın qə dim şə hər lə rin dən Gən-
cə də dün ya ya göz açıb, ya şa yıb, ora da 
və fat edib və dəfn olu nub. Onun müd-
rik li yi və is te da dı Azər bay can xal qı nın 
is te da dı nı və müd rik li yi ni tə cəs süm et di rir.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri mar tın 
9-da X Qlo bal Ba kı Fo ru mu nun açı lış mə ra-
si min də çı xı şı za ma nı de yib.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin hi ma yə si al tın da və Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə ke çi ri lən Qlo bal Ba kı Fo ru mu bu il yu bi le-
yi ni qeyd edir. 

Say ca onun cu fo ru mun möv zu su “Dün ya bu 
gün: ça ğı rış lar və ümid lər”dir. Fo rum da pre zi-
dent lər, baş na zir, par la ment sədr lə ri, na zir lər, 
sa biq döv lət baş çı la rı ol maq la ümu mi lik də 60 
öl kə dən nü ma yən də lər iş ti rak edir.

X Qlo bal Ba kı Fo ru mu nun açı lış mə ra si-
min dən ön cə xa ti rə fo to su çək di ri lib.

Fo ru mu açıq elan edən Ni za mi Gən cə vi 
Bey nəl xalq Mər kə zi nin həm səd ri İs mail Se-
ra gel din sö zü Pre zi dent İl ham Əli ye və ve rib.

Döv lət baş çı sı X Qlo bal Ba kı Fo ru mu nun 
təş ki lat çı sı olan Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Mər kə zi nin (NGBM) ida rə he yə ti nin üzv lə ri ni 
nailiy yət lə ri mü na si bə ti lə təb rik edib, NGBM-in 
həm sədr lə ri Vay ra Vi ke-Frey ber qa və İs mail 
Se ra gel di nə xü su si min nət dar lı ğı nı bil di rib.

İl ham Əli yev vur ğu la yıb ki, Ba kı Qlo bal Fo-
ru mu nun iş ti rak çı la rı nın təm sil çi lik sə viy yə si 
və in tel lek tual po ten sialı apa rı cı bey nəl xalq 
konf rans la ra uy ğun dur: “Əl bət tə ki, bu, həm-
sədr lə rin, bü tün ida rə he yə ti nin dü şü nül müş 
və sə mə rə li fəaliy yə ti nin tə za hü rü dür. Bu ra da 

60 öl kə dən 350 nə fər iş ti rak çı var. On la rın sı-
ra sın da 50-dən ar tıq ha zır kı və sa biq pre zi dent 
və baş na zir var. Be lə lik lə, təx min edə bi lə rik 
ki, mü za ki rə lə rin sə viy yə si ki fa yət qə dər yük-
sək ola caq. Əl bət tə, ən də yər li si bey nəl xalq 
mü na si bət lər lə bağ lı ye ni ya naş ma la ra dair 
töv si yə lər dir. Mən Fo ru mun proq ra mı ilə ta nış 
ol dum. O, hər za man ol du ğu ki mi, ki fa yət qə-
dər ge niş dir. Proq ram Ya xın Şər qi, Af ri ka nı və 
Qər bi Bal kan la rı əha tə edir. Bu nun la ya na şı, 
bu gün dün ya gün də li yi nin ak tual mə sə lə lə ri 
də mü za ki rə lər möv zu su sı ra sın da dır”.

Fo rum da pa nel lər dən bi ri nin mul ti la te ra lizm 
(hər bir öl kə yə bü tün tə rəf daş lar la mü na si bət-
lər də im ti yaz im ka nı ve rən bey nəl xalq iq ti sa di 
əla qə lər sis te mi – red.) möv zu su na həsr olun-
ma sı nın əhə miy yə ti ni vur ğu la yan döv lət baş-
çı sı bu xü sus da Azər bay ca nın Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı na dörd il müd də ti nə (2019-2023) 
sədr li yi ba rə də söz açıb: “Biz bö yük ənə nə lə-
rə sa hib, la kin müəy yən dövr ər zin də, təəs süf 
ki, bir az pas siv Qo şul ma ma Hə rə ka tı nı, – 

əgər be lə de mək olar sa, – can lan dır ma ğa ça-
lış dıq. Bu məq səd lə biz bey nəl xalq təd bir lər 
və üç zir və top lan tı sı təş kil et dik. Biz CO VID-
19-a dair BMT Baş As samb le ya sı nın Xü su si 
Ses si ya sı nın təş ki li nin tə şəb büs ka rı ol duq. 
Biz fəal ça lı şa raq pan de mi ya ilə mü ba ri zə 
sa hə sin də mə lu mat ba za sı nın ya ra dıl ma sı na 
nail ol duq ki, da ha son ra o, Dün ya Sə hiy yə 
Təş ki la tı tə rə fi n dən is ti fa də edil di...

Ey ni za man da biz Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın 
ins ti tu sional in ki şa fı nı tə min et mə yə ça lış dıq. 
Bu məq səd lə Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın 60 il-
lik ta ri xin də ilk də fə biz tə şəb bü sü müz lə Par-
la ment Şə bə kə si ni ya rat dıq. Onun ilk ic la sı 
Ba kı da təş kil edil di. Bun dan əla və, Hə rə ka tın 
Gənc lər Şə bə kə si də tə sis edil di və onun ka-
tib li yi Ba kı da yer lə şir. Biz bu ilin so nun da sədr-
li yi miz ba şa çat dıq dan son ra da səy lə ri mi zi 
da vam et di rə cə yik. Çün ki biz bu gün kü par ça-
lan mış dün ya da be lə bir Hə rə ka ta bö yük eh ti-
ya cın ol du ğu nu gö rü rük”.
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Filarmoniyada 
konsert – 
“Sən elə bir 
zirvəsən”
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Milli Muğam Müsabiqəsi keçiriləcək

Qaliblər Azərbaycanı 6-cı Beynəlxalq
Muğam Festivalında təmsil edəcək

səh. 3

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

Dünyanın çağırış və ümidləri Nizami irsi işığında
“Nizaminin müdrikliyi Azərbaycan xalqının müdrikliyini təcəssüm etdirir”

“Mərmər soyuğu” Fransada isti qarşılanıb
Üç mükafat qazanıb...

Fran sa nın Ve soul şə hə rin də 29-cu Asi ya Film lə ri Bey nəl xalq 
Fes ti va lı nın (Fes ti val In ter na tional des Ciné mas d’A sie) mü ka-
fat lan dır ma mə ra si mi ke çi ri lib.

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə “Azər bay can fi lm” ki nos tu di-
ya sı, İc ti mai Te le vi zi ya, Ba kı Me dia Mər kə zi və Fran sa nın “Ari-
zo na Films” şir kə ti nin bir gə is teh sa lı olan “Mər mər so yu ğu” tam-
met raj lı bə dii fi l mi fes ti va lın “Bey nəl xalq jü ri nin bö yük mü ka fa tı, 
“NET PAC” jü ri si nin mü ka fa tı və “Marc Haaz” jü ri mü ka fat la rı na 
la yiq gö rü lüb. Fes ti val da fi l min re jis so ru Asif Rüs tə mov da iş ti rak 
edib. Film uğur suz rəs sam la sev gi li si nin qa rı şıq mü na si bət lə rin-
dən bəhs edir. 

Fil min baş pro dü se ri Ar zu Əli ye va, sse na ri müəl lifl  ə ri Asif Rüs-
tə mov və hol land həm ka rı Roelof Jan Min ne boo, qu ru luş çu ope-
ra tor la rı Ok tay Na ma zov və Adil Ab ba sov, qu ru luş çu rəs sa mı Ra-
fi q Nə si rov dur. Əsas rol lar da El şən Əs gə rov, Na tə van Ab bas lı və 
Xalq ar tis ti Qur ban İs ma yı lov çə ki lib lər.

“Yerlə göy arasında” 
Azərbaycan-Latviya incəsənət sərgisi

Mar tın 9-da Hey dər Əli yev Mər kə zin də “Yer lə göy ara sın da” 
Azər bay can-Lat vi ya bir gə in cə sə nət sər gi si nin açı lı şı olub.

Təd bir də Azər bay can da rəs mi sə fər də olan Lat vi ya Pre zi den ti 
Egils Le vits, Azər bay can Pre zi den ti nin kö mək çi si Anar Ələk bə rov, 
di gər rəs mi şəxs lər iş ti rak edib lər.

Lat vi ya nın Azər bay can da kı Sə fi r li yi ilə bir gə təş kil olu nan sər gi 
Türk dün ya sı nın mü tə fək kir  şairi Möv la na Cə la ləd din Ru mi nin 
poezi ya sı nı əha tə edir. XIII əsr də ya şa yıb-ya rat mış Ru mi nin ide-
ya la rı mə nə vi yük sə liş və ka mil li yə çat ma ğa həsr olu nub. Sər gi də 
lat vi ya lı rəs sam İeva Kru mi na və məş hur fo toq raf Re za De qa ti-
nin əsər lə ri nü ma yiş olu nur.

Açı lış mə ra si min də çı xış edən Lat vi ya nın Azər bay can da kı 
mü vəq qə ti iş lər və ki li Vi ya Bu şa bil di rib ki, sər gi də xalq la rı mız 
ara sın da olan ox şar lıq nü ma yiş olu nur. Dip lo mat diq qə tə çat-
dı rıb ki, Lat vi ya sə fi r li yi öl kə lə ri miz ara sın da mə də niy yət sa hə-
sin də mü na si bət lə rə xü su si önəm ve rir. Bu cür təd bir lə rin ke-
çi ril mə si sa yə sin də Lat vi ya nın təs vi ri in cə sə nə ti Azər bay can da 
təb liğ edi lir. 

Lat vi ya Pre zi den ti Egils Le vits müx tə lif xalq la rı, mə də niy yət lə ri 
bir ara ya gə tir mək üçün sər gi nin adı nın düz gün se çil di yi ni de yib. 
O bil di rib ki, bu gün heç kim yek nə səq, qlo bal mə də ni şə rait də 
ya şa maq is tə məz. Hər bir xal qın özü nə məx sus mə də niy yə ti qo ru-
nub sax la nıl ma lı dır. Mil li mə də niy yət lər ənə nə lə rə söy kə nir, la kin 
bu ənə nə lər in ki şaf et di ril mə li dir. Mil li mə də niy yət lər di gər mə də-
niy yət lə rin irə li sür dü yü ide ya la ra da açıq ol ma lı dır.

Sər gi ni öl kə lə ri miz ara sın da kı kör pü lə rin ən ba riz nü mu nə si 
ad lan dı ran Lat vi ya Pre zi den ti təd bi rin təş ki li nə gö rə Hey dər Əli-
yev Mər kə zi nə min nət dar lı ğı nı bil di rib. Qeyd edib ki, bir gə mə-
də ni təd bir lə ri ke çir mək lə biz bir-bi ri mi zi da ha da ya xın edi rik.

Sər gi də əsər lə ri nü ma yiş olu nan İeva Kru mi na möh tə şəm bir 
mə kan da əsər lə ri nin nü ma yiş olun ma sın dan məm nun lu ğu nu ifa-
də edib. Öz əsər lə ri ba rə də mə lu mat ve rən rəs sam diq qə tə çat-
dı rıb ki, Şərq üs lu bun da mi niatür ənə nə lə ri ni müm kün qə dər yük-
sək sə viy yə də qo ru yub sax la ya raq 43 il lüst ra si ya ya ra dıb. “Hər iki 
xal qın dü şün cə lə rin də bir çox ox şar lıq lar var. İn cə sə nət bi zi bir- bi-
ri mi zə ya xın laş dı rır. Bu o de mək dir ki, bi zim bö lüş dü yü müz ide-
ya lar bir-bi ri miz tə rə fi n dən qav ra nı la bi lər”, – de yə o vur ğu la yıb.

Qeyd edək ki, İeva Kru mi na Lat vi ya Rəs sam lıq Aka de mi ya sın-
da Teks til şö bə si nin mü di ri dir. Onun sə nət əsər lə ri in san la ra dün-
ya nı sev gi sap la rı ilə tə mir et mək me sa jı nı çat dı rır.

Hey dər Əli yev Mər kə zin də ki sər gi ap re lin 3-dək da vam edə cək.

Yaşasın teatr!... 
Teatrla yaşayan, teatrı sevən və
teatrda sevilənlərin bayramıdır...

10 mart Mil  li Teatr Gü  nü  dür. 1873-cü il mar  tın 10-da Ba  kı  da maarif  çi 
Hə  sən bəy Zər  da  bi  nin tə  şəb  bü  sü, dra  ma  turq Nə  cəf bəy Və  zi  rov, 
akt  yor Əs  gər ağa Go  ra  ni və Real  nı mək  tə  bin şa  gird  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı 
ilə Mir  zə Fə  tə  li Axund  za  də  nin “Lən  kə  ran xa  nı  nın və  zi  ri” ko  me  di  ya -
sı səh  nə  ləş  di  ri  lib. Bu  nun  la qə  dim ta  ri  xə ma  lik xalq teat  rı, mey  dan 
ta  ma  şa  la  rı ənə  nə  lə  ri özü  lün  də pe  şə  kar səh  nə sə  nə  ti  nin tə  mə  li 
qo  yu  lub. Mə  də  niy  yət ta  ri  xi  miz  də açı  lan ye  ni sə  hi  fə ümu  mi  lik  də 
ic  ti  mai hə  ya  tı  mız üçün müs  təs  na əhə  miy  yət  li ha  di  sə idi.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 3 fev -
ral 2023-cü il ta  ri  xin  də Azər  bay -
can teat  rı  nın 150 il  li  yi  nin qeyd 
olun  ma  sı haq  qın  da sə  rən  cam 
im  za  la  yıb. Əla  mət  dar yu  bi  ley 
mü  na  si  bə  ti  lə müx  tə  lif təd  bir  lər 
ke  çi  ri  lir, mil  li səh  nə sə  nə  ti  mi  zin 

bir əsr ya  rım  lıq yo  lu  na nə  zər sa -
lı  nır. 

Sə  rən  cam  da de  yil  di  yi ki  mi, 
Azər  bay  can teat  rı XIX əs  rin ta -
le  yük  lü ic  ti  mai-si  ya  si ha  di  sə  lə  ri 
fo  nun  da kök  lü də  yi  şik  lik  lər baş 
ve  rər  kən bö  yük maarif  çi Mir  zə Fə -

tə  li Axund  za  də  nin ədə  biy  ya  tı  mı  za 
dram jan  rı  nı gə  tir  di  yi və xalq teat -
rı  nın pe  şə  kar mil  li teat  ra çev  ril  di  yi 
bir vaxt  da tə  şək  kül ta  pıb. Hə  min 
dövr  də zi  ya  lı  la  rı  mı  zın Ba  kı, Şu  şa, 
Şə  ki, Lən  kə  ran, Nax  çı  van, Tifl   is 
və İrə  van  da təş  kil et  dik  lə  ri ta  ma -
şa  lar bu şə  hər  lə  rin mə  də  ni hə  ya -
tın  da mü  hüm rol oy  na  yıb. 

2023-cü il bu ba  xım  dan da  ha 
bir ne  çə il  dö  nü  mü ilə də əla  mət -
dar  dır. 

Bu il Nax  çı  van  da pe  şə  kar teat -
rın tə  şək  kül tap  ma  sı  nın 140 il  li  yi -
dir. 11 mart 1883-cü il  də Nax  çı -
van  da (Ha  cı Nə  cəf Zey  na  lo  vun 
evin  də) ya  zı  çı, maarif  çi Ey  nə  li 
bəy Sul  ta  no  vun rəh  bər  li  yi ilə 
M.F.Axund  za  də  nin “Müs  yö Jor -
dan və dər  viş Məs  tə  li  şah” ko -
me  di  ya  sı  nın ta  ma  şa  sı oy  na  nı  lıb. 

Bu il Sum  qa  yıt və Min  gə  çe  vir 
teatr  la  rı  nın 55 ya  şı ta  mam olur. 12 
mart 1968-ci il  də Azər  bay  can SSR 
Na  zir  lər So  ve  ti  nin qə  ra  rı ilə Sum -
qa  yıt Döv  lət Gənc  lər Teat  rı ya  ra -

dı  lıb. Teat  rın ilk ta  ma  şa  sı (“Müs -
yö Jor  dan və dər  viş Məs  tə  li şah”) 
1969-cu ilin 14 mar  tın  da nü  ma  yiş 
olu  nub. 1970-ci il  də Sum  qa  yıt 
Döv  lət Dram Teat  rı ad  lan  dı  rı  lıb. 
Ey  ni vaxt  da M.Da  vu  do  va adı  na 
Min  gə  çe  vir Döv  lət Dram Teat  rı 
ya  ra  dı  lıb. Sə  nət oca  ğı 1969-cu il 
mar  tın 28-də Cə  fər Cab  bar  lı  nın 
“Al  maz” əsə  ri  nin ta  ma  şa  ya qo  yul -
ma  sı ilə fəaliy  yə  tə baş  la  yıb. 

Bu il həm  çi  nin Lən  kə  ran Döv -
lət Dram Teat  rı  nın 24 il  lik ara  dan 
(1949-1972) son  ra fəaliy  yə  ti  ni 
bər  pa et  mə  si  nin 50-ci il  dö  nü  mü -
dür.

La kin ay rı-ay rı lıq da teatr kol-
lek tiv lə ri nin ya şın dan, ta ri xin-
dən da ha ötə si, bu il bü töv lük də 
Azər bay can teat rı nın bö yük yu-
bi le yi, bu gün isə 10 mart – Mil li 
Teatr Gü nü dür.

Teat ra hə ya tı nı həsr edən, teatr-
la ya şa yan, teat rı se vən, teatr da 
se vi lən hər kə sin sə nət bay ra mı 
mü ba rək! Ya şa sın teatr!...

Səudiyyə şahzadəsi işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə olub 

Səudiy yə Ərə bis ta nı nın Kral 
Fay sal İs lam Araş dır ma lar 
Mər kə zi ida rə he yə ti nin səd ri 
şah za də Tur ki əl-Fay sal əl-Səud 
Azər bay ca nın iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lə rin də – Fü zu li 
ra yo nun da və Şu şa da olub.

Ba kı dan təy ya rə ilə Fü zu li Bey-
nəl xalq Ha va Li ma nı na gə lən qo na-
ğa iş ğal dan azad edil miş əra zi lər də 
hə ya ta ke çi ri lən bər pa-qu ru cu luq 
iş lə ri, inf rast ruk tur la yi hə lə ri, Fü zu li 
şə hə ri nin in ki şaf pla nı ba rə də mə-
lu mat ve ri lib. Azər bay can Res pub-
li ka sı Pre zi den ti nin Xü su si nü ma-
yən də li yi nin əmək da şı Araz İma nov 

diq qə tə çat dı rıb ki, Fü zu li və Zən gi-
lan ha va li man la rı mü va fi q ola raq 
2021 və 2022-ci il lər də is ti fa də yə 
ve ri lib. La çın ra yo nun da aero por tun 
in şa sı da vam edir.

Son ra ra yo nun Qa ra xan bəy-
li kən di nə gə lən qo na ğa əra zi nin 
Er mə nis tan tə rə fi n dən  bas dı rıl mış 
mi na lar dan tə miz lən mə si iş lə ri ba-
rə də mə lu mat ve ri lib. Bil di ri lib ki, 
Qa ra xan bəy li kən di İkin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə si nin ilk gü nün də iş ğal-
dan azad edil miş ya şa yış mən tə-
qə lə rin dən dir. Bu ra da 44 gün lük 
mü ha ri bə nin ilk şə hid lə ri nin şə rə fi -
nə abi də ucal dı lıb.
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Yenilik iddialı üçüncü “Baxış”
Teat ra ma ra ğı ar tır maq, pe şə kar səh nə vər diş lə ri olan lar-
la bir gə iş apar maq və hə vəs kar la rı ya ra dı cı lıq sa hə lə ri 
üz rə is ti qa mət lən dir mək teatr sə nə ti miz üçün ən üm də 
mə sə lə lər dən dir.

Ələl xü sus da pe şə kar akt yor və elə həm də re jis sor sa rı dan böh-
ran ya şa yan bə zi böl gə teatr la rı üçün. Be lə ol duq da ni yə ay rı-ay rı 
re jis sor və akt yor ha zır lı ğı ilə məş ğul olan uzun müd dət li kurs lar, 
te ma tik mü za ki rə lər, ay rı-ay rı üs lub və janr lar üz rə otu ruş muş ya-
ra dı cı lıq ənə nə si olan lar tə rə fi n dən prak ti ki məş ğə lə lər ol ma sın?

6-9 mart ta rix lə rin də məhz bu tək lifl  ə rə “hə” de yən lə rin bir ara-
ya gə lib, ən azı səh nə, teatr adı na növ bə ti cəhd lə ri nə şa hid lik 
et dik. Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qın da (AT Xİ) “Gənc re jis-
sor la rın ya ra dı cı lıq la bo ra to ri ya sı”nın (la bo ra to ri ya nın bə dii rəh-
bə ri Əmək dar in cə sə nət xa di mi Bəh ram Os ma nov dur) “Ba xış 
– 3” teatr fes ti va lı ke çi ril di. 

Bu də fə ki fes ti va lın proq ra mın da müx tə lif üs lub və janr lar da 
8 ta ma şa yer al mış dı. Səh nə əsər lə ri AT Xİ-nin ki çik və bö yük 
səh nə lə rin də nü ma yiş olun du.

davamı səh. 3-də
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BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı ilə Azər bay can ara sın da uğur lu 
əmək daş lıq var, im za lan mış an laş ma me mo ran du mu na uy-
ğun ola raq müx tə lif sa hə lər də tə mas lar hə ya ta ke çi ri lir.

BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın ali nü ma yən də si Mi gel An xel 
Mo ra ti nos bu nu mar tın 8-də Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli yev lə gö rüş də de yib. O, BMT-nin Si vi li za si ya lar 
Al yan sı nın fəaliy yə ti ni daim dəs tək lə di yi nə gö rə döv lə ti mi zin baş-
çı sı na tə şək kü rü nü bil di rib.

Qo naq Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi nin X Qlo bal Ba kı 
Fo ru mun da iş ti ra kın dan məm nun lu ğu nu ifa də edə rək, Mər kə zin 
ar tıq bey nəl xalq sə viy yə də ta nın mış və bö yük nü fu za ma lik bir 
tə si sat ro lun da çı xış et di yi ni de yib.

Mi gel An xel Mo ra ti nos BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın “One 
Hu ma nity” tə şəb bü sü ba rə də mə lu mat ve rə rək, bu çər çi və də dün-
ya nın müx tə lif şə hər lə rin də kon sert proq ram la rı nın təş kil edi lə cə yi-
ni və bu xü sus da da öl kə miz lə əmək daş lı ğa ha zır ol du ğu nu bil di rib.

Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can la BMT-nin Si vi li za si ya lar 
Al yan sı ara sın da çox sıx əmək daş lı ğın hə ya ta ke çi ril di yi ni qeyd 
edə rək, öl kə mi zin bun dan son ra da Al yan sın fəaliy yə ti ni dəs tək-
lə yə cə yi ni vur ğu la yıb.

Pre zi dent Azər bay can da ənə nə vi ke çi ri lən və CO VID-19 pan-
de mi ya sı na gö rə mü vəq qə ti tə xi rə sa lı nan Mə də niy yət lə ra ra sı 
Dialoq Fo ru mu nun da gə lən il dən bər pa olu na ca ğı nı, bu xü sus da 
öl kə miz lə BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın əmək daş lı ğı nın da-
vam edə cə yi nə əmin li yi ni bil di rib.

Gö rüş də Azər bay ca nın zən gin ir si və təc rü bə si əsa sın da dün ya 
sə viy yə sin də si vi li za si ya lar və mə də niy yət lər ara sın da dialoq pro-
se si nə ver di yi töh fə qeyd edi lib.

Xa tır la daq ki, Ba kı da Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
hi ma yə si al tın da Dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mu ilk də-
fə 2011-ci il də ke çi ri lib və da ha son ra iki il dən bir təş kil edi lib. “Ay-
rı-seç ki lik, qey ri-bə ra bər lik və zo ra kı mü na qi şə yə qar şı fəaliy yət 
na mi nə dialoq qu raq” şüarı al tın da V Dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı 
Dialoq Fo ru mu 2019-cu ilin 2-3 may ta rix lə rin də ger çək lə şib.

Tofiq Kazımovun 100 illik yubileyinin qeyd 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı 
2023-cü il də Azər bay ca nın gör kəm li teatr re jis so ru, döv lət mü-
ka fat la rı laureatı, ta nın mış pe da qoq, Xalq ar tis ti To fiq Sə məd 
Mən sur oğ lu Ka zı mo vun ana dan ol ma sı nın 100 ili ta mam olur.

Ori ji nal ya ra dı cı lıq dəst-xət ti nə ma lik fit ri is te dad lı re jis sor ki mi 
To fiq Ka zı mov Azər bay can teat rı nın re per tuarı nı yük sək bə dii-es-
te tik me yar lı səh nə əsər lə ri ilə da ha da zən gin ləş dir miş dir. Sə nət-
kar özü nün teatr mək tə bi ni qur ma ğa mü vəf əq ol muş və hə min 
mək təb öl kə teat rı nı irə li apa ra raq ona ye ni nailiy yət lər qa zan-
dır mış dır. To fiq Ka zı mov mil li və dün ya dra ma tur ji ir si nin diq qə-
tə la yiq nü mu nə lə ri nə müasir lik kon teks tin də ver di yi mü kəm məl 
qu ru luş lar la mə də niy yət sal na mə mi zə par laq sə hi fə lər yaz mış dır. 
Onun ha zır la dı ğı və ic ti mai-mə nə vi pro ses lə rin axa rın da za ma nın 
rit mi ni və in san la rın tə fək kür tər zi ni dol ğun tə cəs süm et di rən no-
va tor ta ma şa lar ide ya-bə dii bü töv lü yü ilə se çi lə rək teatr ic ti maiy-
yə ti tə rə fin dən hə mi şə bö yük ma raq la qar şı lan mış, res pub li ka nın 
mə də ni hə ya tın da ha di sə yə çev ril miş dir. Sə nət xə zi nə mi zin qı zıl 
fon dun da la yiq li yer tu tan bu səh nə əsər lə ri bir çox məş hur akt-
yor la rın for ma laş ma sın da əhə miy yət li rol oy na mış dır.

Azər bay can Res pub li ka sı Kons ti tu si ya sı nın 109-cu mad də si nin 
32-ci bən di ni rəh bər tu ta raq, Azər bay can teat rı nın in ki şa fı və təb-
li ği işi nə də yər li töh fə lər ver miş gör kəm li re jis sor To fiq Ka zı mo vun 
ana dan ol ma sı nın 100-cü il dö nü mü nün qeyd olun ma sı nı tə min 
et mək məq sə di lə qə ra ra alı ram:

1. Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət Na zir li yi Xalq ar tis ti 
To fiq Ka zı mo vun 100 il lik yu bi le yi ilə bağ lı təd bir lər pla nı ha zır la-
yıb hə ya ta ke çir sin.

2. Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti bu Sə rən cam-
dan irə li gə lən mə sə lə lə ri həll et sin.

İlhamƏliyev
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti

Bakışəhəri,3mart2023-cüil

Azərbaycanla Rusiya arasında humanitar-
mədəni əməkdaşlıq müzakirə edilib

Azər bay can la Ru si ya ara sın da hu ma ni tar və mə də niy yət sa hə lə-
rin də əmək daş lıq mə sə lə lə ri, re gional hu ma ni tar la yi hə lər mar tın 
7-də Azər bay ca nın xa ri ci iş lər na zi ri Cey hun Bay ra mov ilə Ru si ya 
Pre zi den ti nin bey nəl xalq mə də ni əmək daş lıq üz rə xü su si nü ma-
yən də si Mi xail Şvıd ko yun gö rü şün də mü za ki rə olu nub.

Na zir Cey hun Bay ra mov post mü na qi şə döv rün də Azər bay ca-
nın sülh qu ru cu lu ğu sa hə sin də səy lə ri, böl gə də ye ni dən qur ma 
iş lə ri ba rə də ət raf ı mə lu mat ve rib. Er mə nis tan tə rə fi nin ar tan təx-
ri bat la rı nın, sülh sa zi şi üz rə da nı şıq lar da ya rat dı ğı çə tin lik lə rin, 
böl gə də və ziy yə ti gər gin ləş dir mə yə yö nəl miş ad dım la rın sül hə 
ma ne çi lik tö rət di yi vur ğu la nıb.

Mi xa il Şvıd koy Azər bay ca nın mul ti kul tu ra lizm mə ka nı ol du ğu-
nu, Azər bay can da ke çi ri lən bey nəl xalq fo rum la rın əhə miy yə ti ni 
xü su si qeyd edə rək mə də niy yət və hu ma ni tar sa hə lər də bir gə 
proq ram la rın hə ya ta ke çi ril mə si nə ha zır ol duq la rı nı bil di rib.

Media subyektləri üçün vergi güzəştləri ediləcək
Media fəaliyyətinə edilən maneələrə görə isə cərimələr artırılır

Me dia sub yekt lə ri (audiovi zual me dia 
sub yekt lə ri is tis na ol maq la) tə rə fin dən 
is teh sal olu nan me dia məh sul la rı nın 
təq dim edil mə si, ha be lə Azər bay can 
Res pub li ka sın da daimi nü ma yən də-
lik ya rat ma yan qey ri-re zi dent şəxs lər 
tə rə fin dən me dia sub yekt lə ri nə (audiovi-
zual me dia sub yekt lə ri is tis na ol maq la) 
me dia fəaliy yə ti ilə bi la va si tə bağ lı olan 
iş lə rin gö rül mə si və xid mət lə rin gös tə ril-
mə si əla və də yər ver gi sin dən azad edi lir.

Bu ba rə də Ver gi Mə cəl lə si nə də yi şik-
lik lə bağ lı qa nun la yi hə si mar tın 7-də Mil li 
Məc li sin ic la sın da üçün cü oxu nuş da qə-
bul edi lib.

La yi hə yə əsa sən, aza dol ma lar 2023-
cü il yan va rın 1-dən tət biq olun maq la 3 il 
müd də tin də qüv və də ola caq.

Bun dan əla və, me dia haq qın da qa nun-
ve ri ci li yin po zul ma sı na gö rə cə ri mə lə rin 
ar tı rıl ma sı ilə bağ lı İn zi ba ti Xə ta lar Mə cəl lə-
si nə də yi şik lik lər edi lib. Də yi şik li yə əsa sən, 
me dia məh sul la rı nın qa nun la müəy yən 
edil miş qay da da ya yı mı na ma ne ol ma ğa 
gö rə fi zi ki şəxs lər 200 ma nat dan 300 ma-
na ta dək məb ləğ də cə ri mə edi lə cək lər. İn-
di yə dək sö zü ge dən cə ri mə 100-150 ma nat 
ara sın da idi. Jur na list lə rin pe şə kar fəaliy-
yə ti nə qa nun suz mü da xi lə edil mə si nə gö rə 
300 ma nat dan 600 ma na ta dək məb ləğ də 
cə ri mə müəy yən lə şir. Mə cəl lə yə tək lif edi-
lən di gər də yi şik lik lə qa nun la müəy yən 
edil miş müd dət də me dia sub yekt lə ri və jur-
na list lə rin sor ğu su na ca vab ve ril mə mə si nə 
gö rə 300 ma nat dan 500 ma na ta dək məb-
ləğ də cə ri mə tət biq edil mə si tək lif olu nur. 
La yi hə üçün cü oxu nuş da qə bul edi lib.

əvvəli səh. 1-də

Sülh, əməkdaşlıq, ərazi 
bütövlüyünə və suverenliyə hörmət

Bu gün dün ya da “so yuq mü ha ri bə”nin 
bit mə sin dən son ra ən cid di qlo bal qar şı-
dur ma nın ya şan dı ğı nı de yən İl ham Əli yev 
vur ğu la yıb ki, Qo şul ma ma Hə rə ka tı kör pü-
lə rin sa lın ma sın da, mü na qi şə lə rin həl lin də 
ye ni ya naş ma la rın for ma laş dı rıl ma sı və Qo-
şul ma ma Hə rə ka tı nın tə məl prin sip lə ri nin 
– Ban dunq Prin sip lə ri nin tə min edil mə sin-
də mü hüm rol oy na ya bi lər və oy na ma lı dır. 
Hə min prin sip lər – sülh, əmək daş lıq, əra zi 
bü töv lü yü nə və su ve ren li yə hör mət, ha be lə 
sər həd lə rin to xu nul maz lı ğın dan iba rət dir.

Mü na qi şə lə rin həl li nə gəl dik də isə, Azər-
bay can Pre zi den ti diq qə tə çat dı rıb ki, mü na-
qi şə lə rin həl li iki cür olur – dinc yol la və qey-
ri-dinc yol la: “Biz Er mə nis tan la mü na qi şə ni 
dinc yol la həll et mə yə ça lı şır dıq. Bax ma ya-
raq ki, Er mə nis tan tə rə fin dən iş ğal Azər bay-
can da hu ma ni tar fə la kə tə sə bəb ol muş dur. 
İş ğal nə ti cə sin də bir mil yon dan ar tıq azər-
bay can lı yurd suz qal mış, qaç qın və məc bu ri 
köç kü nə çev ril miş dir... Mü na qi şə ni dinc yol la 
həll et mək və er mə ni qo şun la rı nın Azər bay-
can əra zi lə rin dən dər hal, tam və qeyd-şərt-
siz çı xa rıl ma sı nı tə ləb edən BMT-nin Təh lü-
kə siz lik Şu ra sı nın qət na mə lə ri ni ic ra et mək 
üçün Er mə nis ta nı inan dır maq cəhd lə ri mi zə 
bax ma ya raq, Er mə nis tan, sa də cə, BMT-nin 
Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın qət na mə lə ri nə mə-
həl qoy ma dı və bey nəl xalq hü qu qa, bey-
nəl xalq ic ti maiy yə tə hör mət siz lik gös tər di. 
1992-ci il də mü na qi şə ya ran dıq dan son ra 
ATƏT Minsk qru pu nu tə sis et di. La kin əf sus-
lar ol sun ki, 28 il ər zin də Minsk qru pu hər 
han sı nə ti cə yə nail ol ma dı... Biz özü nü mü-
da fiə hü qu qu muz dan, BMT-nin Xar ti ya sın-
dan, xü su sən də onun 51-ci mad də sin dən 
is ti fa də edə rək düz gün ola nı et dik. Biz öz 
əra zi lə ri mi zi güc tət biq et mək lə azad et dik. 
Bu, bi zim le gi tim hü qu qu muz idi”.

Pre zi dent qeyd edib ki, Azər bay ca nın öz 
əra zi lə ri ni iş ğal dan azad et mə sin dən təx mi-
nən iki il ya rım vaxt ötür və biz 10 min kvad rat 
ki lo metr ta ma mi lə da ğı dıl mış əra zi ni ye ni dən 
ti ki rik: “Ye ri gəl miş kən, Ni za mi Gən cə vi Bey-
nəl xalq Mər kə zi nin nü ma yən də lə ri Şu şa ya 
sə fər edib lər və ora da pa nel mü za ki rə lər 
apa rıb lar. On lar Fü zu li də və Şu şa da da ğın-
tı la rı gö rüb lər və bu, hə qi qə tən də, bar bar-
lıq, ur bi sid, kul tur sid, eko sid əla mə ti dir. Bu nu 
edən bi zim qon şu la rı mız olub. Azər bay can 
xal qı nın qi sas al maq üçün mə nə vi hü qu qu 
var və mən bu nu an la yı ram. La kin mə nim 
me sa jım dö yüş mey da nın da qi sa sı al maq la 
hə ya ta keç di. Biz er mə ni lər dən fərq li ola raq 

hər han sı hər bi ci na yət tö rət mə dik. Biz er-
mə ni lər dən fərq li ola raq soy qı rı mı tö rət mə-
dik. Biz dö yüş mey da nın da qi sas al dıq”. 

Qarabağdakı ermənilərin həyatı, 
işğal dövründən daha yaxşı olacaq

“Ha zır da sülh üçün vaxt ye ti şib”, – de yən 
İl ham Əli yev diq qə tə çat dı rıb ki, Azər bay-
can Er mə nis tan la sülh mü qa vi lə si nin əsa-
sı nı təş kil edə cək beş prin si pi təq dim edib: 
“Ümid edi rik ki, va si tə çi li yə cəhd gös tə rən 
bey nəl xalq iş ti rak çı lar Er mə nis ta nı şan sı əl-
dən bu rax ma maq da di lə gə ti rə cək lər. On lar 
müs tə qil öl kə ol maq şan sı nı iti rib lər. On lar 
ta ma mi lə ası lı olan, di gər öl kə nin və ha zır da, 
ola bil sin, di gər öl kə lə rin müs təm lə kə si nə 
çev ri lib lər. Be lə lik lə, on lar bi zə qar şı tə ca vüz 
sə bə bin dən, hə qi qə tən, müs tə qil ol maq, öz 
gə lə cə yi ni qur maq şan sı nı əl dən bu ra xıb lar.

Be lə lik lə, ha zır da on lar üçün öz qon şu la rı ilə 
qon şu ki mi dav ran maq şan sı ya ra nıb. Bir söz-
lə, biz sülh is tə yi rik. Biz hər han sı di gər mü-
ha ri bə ni is tə mi rik. He sab edi rik ki, sül hə nail 
ol maq olar. Ötən ilin okt yab rın da Azər bay can 
ilə Er mə nis tan ara sın da ra zı laş dı rıl mış mə sə-
lə lər, xü su sən də, bir-bi ri nin su ve ren li yi nə və 
əra zi bü töv lü yü nə hör mət əs lin də onu gös tə rir 
ki, sül hə nail ol maq da ma neə yox dur”.

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, Azər bay can çox-
kon fes si ya lı, çox mil lət li öl kə dir və er mə ni az-
lı ğı nın hü quq la rı da öl kə də ki di gər az lıq la rın 
hü quq la rı ki mi Kons ti tu si ya ilə qo ru na caq: 
“Azər bay can da real və ziy yət lə ta nış olan hər 
kəs de yə bi lər ki, Azər bay can yük sək di ni və 
et nik dö züm lü lü yü ilə se çi lən, müx tə lif et nik 
qrup la rın, kon fes si ya la rın nü ma yən də lə ri nin 
dinc və lə ya qət li şə kil də ya şa dı ğı öl kə dir. Bir 
söz lə, əmi nəm ki, Azər bay ca nın Qa ra bağ 
böl gə sin də ya şa yan er mə ni lə rin hə ya tı iş ğal 
döv rün dən fərq li ola raq da ha yax şı ola caq. 

Hər mü na qi şə nin öz ta ri xi, öz di na mi ka sı və 
so nu var. La kin va cib odur ki, öl kə lər ara sın-
da mü ba hi sə lər bey nəl xalq hü quq əsa sın da 
həll olun sun, on la rın əra zi bü töv lü yü və su-
ve ren li yi güc he sa bı na də yiş di ril mə sin. Bu, 
Azər bay ca nın möv qe yi dir. Bu möv qe yal nız 
bi zim mə sə lə mi zə de yil, dün ya da kı bü tün 
mü na qi şə lə rə şa mil edi lir. Biz bu möv qe yi 
açıq şə kil də bə yan edi rik”.

Fo ru mun pa nel mü za ki rə lə rin dən bi ri nin 
ener ji və da şı ma lar dəh liz lə ri nə, ener ji ke-
çi di nə həsr olun du ğu nu de yən İl ham Əli yev 
Azər bay ca nın Av ro pa İt ti fa qı ilə bu is ti qa mət-
də əmək daş lı ğı və ümu mi lik də bey nəl xalq 
ener ji təh lü kə siz li yi nə ver di yi töh fə lər ba rə də 
da nı şıb: “Be lə lik lə, biz dün ya mı zın da ha dinc 
və təh lü kə siz ol ma sı na töh fə ver mə yə ça lı-
şa ca ğıq...”.

***
Son ra Lat vi ya Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 

Egils Le vits, Ti mor-Les te De mok ra tik Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti Xo se Ra mos Hor ta, 
BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın ali nü ma-
yən də si Mi gel An xel Mo ra ti nos, BMT-nin Baş 
ka ti bi ya nın da İİV-lə (İn sa nın im mun ça tış-
maz lı ğı vi ru su) bir gə Mü ba ri zə Proq ra mı nın 
ic ra çı di rek to ru Vin ni Bya ni ma 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, İta li ya Pre zi den ti Ser cio Mat-
ta rel la nın və Bö yük Bri ta ni ya nın Baş na zi ri 
Ri şi Su na kın mək tub la rı oxu nub.

Son ra Lat vi ya nın sa biq pre zi den ti və Ni za-
mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi nin həm səd ri 
Vay ra Vi ke-Frey ber qa çı xış edib.

Açı lış mə ra si min dən son ra pa nel ic las la rı 
ke çi ri lib.  

X Qlo bal Ba kı Fo ru mu mar tın 10-da işi ni 
da vam et di rə cək. Fo ru ma mar tın 11-də ye-
kun vu ru la caq.

Dünyanın çağırış və ümidləri Nizami irsi işığında
“Nizaminin müdrikliyi Azərbaycan xalqının müdrikliyini təcəssüm etdirir”

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi 
dünyada nüfuzlu təsisata çevrilib

Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
mar tın 8-də Ni za mi Gən-
cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi nin 

həm sədr lə ri Vay ra Vi ke-Frey-
ber qa nı və İs mail Se ra gel di ni, 
keç miş döv lət və hö ku mət baş-
çı la rı nı, Mər kə zin ida rə he yə ti nin 
üzv lə ri ni qə bul edib.

Mər kə zin fəaliy yə ti nə gös tər di yi 
da vam lı dəs tə yə gö rə Azər bay can 
Pre zi den ti nə min nət dar lıq la rı nı ifa-
də edən qo naq lar ötən 10 il ər zin də 
Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə-
zi nin bey nəl xalq sə viy yə də nü fuz lu 
tə si sa ta çev ril di yi ni bil di rib lər.

Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər-
kə zi nə gös tər di yi dəs tə yi bun dan 
son ra da da vam et di rə cə yi ni bil di-
rən döv lə ti mi zin baş çı sı bu tə si sa tın 
bey nəl xalq sə viy yə də nü fu zu nun ar-
tı rıl ma sı nın, va cib plat for ma ya çev-
ril mə si nin əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb, 
onun sı ra la rı nın ge niş lən mə si ni və 
ye ni re gion lar dan olan təm sil çi lə rin 
Mər kə zin fəaliy yə ti nə qo şul ma sı nı 
müs bət amil ki mi də yər lən di rib.

X Qlo bal Ba kı Fo ru mu nun çox ak-
tual möv zu ya həsr olun du ğu nu qeyd 
edən İl ham Əli yev təd bir çər çi və sin-

də mul ti la te ra lizm lə, re gional və qlo-
bal prob lem lər lə bağ lı mə sə lə lə rin 
mü za ki rə olu na ca ğı nı de yib.

Vay ra Vi ke-Frey ber qa 2012-ci il də 
öl kə mi zə sə fə ri çər çi və sin də qə dim 
Gən cə şə hə rin də da hi Azər bay can 
şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə-
vi nin yu bi le yi nə həsr olun muş konf-
rans da iş ti ra kı nı qeyd edə rək, Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi nin ya-
ra dıl ma sı nın və Qlo bal Ba kı Fo ru mu-
nun ke çi ril mə si nin əsa sı nın məhz hə-
min təd bir də qo yul du ğu nu xa tır la dıb.

Gö rüş də X Qlo bal Ba kı Fo ru mu, 
bey nəl xalq və re gional gün də lik də 
du ran mə sə lə lər ət ra fın da fi kir mü-
ba di lə si apa rı lıb. Fo rum çər çi və sin də 
Azər bay can xal qı nın Ümum mil li li de-
ri Hey dər Əli ye vin 100 il li yi nə həsr 
olun muş konf ran sın ke çi ri lə cə yi də 
diq qə tə çat dı rı lıb.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Cə nu bi Qaf-
qaz da sülh və təh lü kə siz lik mə sə-
lə lə ri, Azər bay can la Er mə nis tan 
ara sın da mü na si bət lə rin nor mal laş-
dı rıl ma sı və sülh mü qa vi lə si üz rə 
da nı şıq lar pro se si, öl kə mi zin Av ro-
pa nın ener ji təh lü kə siz li yin də oy na-
dı ğı rol və di gər mə sə lə lər ba rə də 
söz açıb, qo naq la rın sual la rı nı ca-
vab lan dı rıb.

“Könüllər mülkünün sultanı” 
Özbəkistan səhnəsində

Əmək dar mə də niy yət iş çi si İf ti xar Pi ri ye vin da hi Azər-
bay can şairi Ni za mi Gən cə vi nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı 
tə cəs süm et di rən “Kö nül lər mül kü nün sul ta nı – şeyx 
Ni za mi Gən cə vi” ta ri xi dra mı Öz bə kis tan da, Sə mər qənd 
Mu si qi li Dram Teat rın da ta ma şa ya qo yu lub. 

Səh nə əsə ri nə İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı nın 
baş re jis so ru, Əmək dar ar tis ti Sər vər Əli yev qu ru luş ve rib. 
Səh nə tər ti bat çı sı Bəh ram Sa fo yev, re jis sor as sis ten ti Ana bi-
bi Mar di ye va dır. Mu si qi tər ti ba tın da Qa ra Qa ra ye vin və Müs-
lüm Ma qo ma ye vin əsər lə rin dən is ti fa də olu nub.

Şeyx Ni za mi Gən cə vi nin ob ra zı nı Öz bə kis ta nın Əmək-
dar ar tis ti Bax ti yar Ra hi mov can lan dı rır. Ümu mi lik də səh nə 
35 nə fər lik he yət iş ti rak edir.

Sə mər qənd Vi la yət Mu si qi li Dram Teat rı nın səh nə sin də tə-
mir iş lə ri get di yin dən ta ma şa ya mar tın 8-də Kat ta kur qan Şə-
hər Dram Teat rı nın səh nə sin də da xi li ba xış ke çi ri lib. Ta ma şa-
nın prem ye ra sı nın mar tın 11-12-də ke çi ri lə cə yi göz lə ni lir.

“Dəyirmi masa”da şikəstələrdən danışılıb

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin (BMM) “Də yir mi ma sa” 
la yi hə si da vam edir. La yi hə üz rə mar tın 7-də ger çək-
lə şən növ bə ti təd bir də mu ğa mın tər kib his sə si olan 
şi kəs tə lər dən söz açı lıb, “Kəs mə şi kəs tə”nin əvə zolun-
maz ifa çı sı, Əmək dar ar tist Fat ma Meh rə li ye va nın 
(1926-2000) da xa ti rə si yad olu nub.

Fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Gül hü seyn Ka zım lı nın 
mo de ra tor lu ğu ilə ke çi ri lən təd bir də xa nən də Ağa kə rim 
Na fiz, sə nət şü nas lıq elm lə ri dok to ru, pro fes sor Ab bas qu-
lu Nə cəf za də, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, pro fes sor Arif 
Əsə dul la yev, Əmək dar elm xa di mi İba dul la Ağa yev, təd-
qi qat çı-alim Tu ran İb ra hi mov, ya zı çı-pub li sist Kə nan Ha cı, 
Tür ki yə nin Sü ley man Də mi rəl Uni ver si te ti nin (İs par ta) tə-
lə bə si, təd qi qat çı Amin Na maz lı çı xış edib lər. 

Azər bay can mu ğa mın da şi kəs tə lə rin fərq li xü su siy yət lə ri və 
ya ran ma ta rix çə lə ri haq qın da ət raf ı fi kir mü ba di lə si apa rı lıb. 
Qeyd olu nub ki, aşıq mu si qi sin dən ya ran sa da, şi kəs tə lər ar tıq 
mu ğam ir si mi zin bir par ça sı na çev ri lib. Əl li yə ya xın şi kəs tə mə-
lum dur, am ma təəs süf ki, gü nü müz də çox az his sə si ifa olu nur.

Təd qi qat lar gös tə rir ki, dün ya nın heç bir xal qı nın mu-
si qi mə də niy yə tin də be lə janr da mu si qi yox dur. Şi kəs tə-
lər Azər bay can da ya ran mış və xal qı mı za məx sus mu si qi 
jan rı dır. Şi kəs tə lər əsa sən mü ha ri bə lər dən, fə la kət lər dən 
əziy yət çə kən xal qın əzab la rı nın ifa də si dir. 

Təd bir də Fat ma Meh rə li ye va nın ifa çı lıq xü su siy yət lə-
ri də mü za ki rə olu nub, sə nət ka rın ifa sın da len tə ya zıl mış 
“Kəs mə şi kəs tə” səs lən di ri lib.

LaləAzəri
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BeynəlxalqTürkMədəniy
yətivəİrsiFondundaqırğız
xalqınınqədimeposunahəsr
olunmuş“Manas”günü”təşkil
edilib.Tədbirçərçivəsində
alim,şairAdilCəmilinFond
tərəfindənAzərbaycanvə
qırğızdillərindənəşrolu
nan“Manas”eposuvətürk
dastançılıqənənəsi”kitabının
təqdimatıdakeçirilib.

Fon dun pre zi den ti Gü nay 
Əfəndiyeva çıxış edərək türk
xalqlarının dastanlarının dünya
nınənzəngin folklornümunələri
arasında yer aldığını bildirib. O,
“Manas”eposunuqırğızxalqının
mənəviyyatı kimi dəyərləndirib.
Qeyd edib ki, “Manas” qəhrə
manlıq dastanı olmaqla bərabər
qırğızxalqınındaxilialəmini,dü
şüncəsini,millikimliyiniəksetdi
rir.Digərtərəfdən,“Manas”nəsil
lərdənnəsillərəötürülənmirasvə
türkxalqlarınınortaqdəyəridir.
GünayƏfəndiyeva1995ci ildə

Bişkekdə dastanın 1000 illiyinə
həsr olunmuş tədbirdə Azərbay
canınÜmummillilideriHeydərƏli
yevin dediyi “Manas” kimi ölməz
dastanlarımız bütün bəşəriyyə
tinəbədi sərvətidir.Nədərəcədə
“Manas” qırğız xalqınındır, o də

rəcədə də Azərbaycan xalqının
dır.“Manas”bütüntürkxalqlarına
məxsusdur”sözlərinixatırladıb.
Fondun prezidenti “Manas”ın

dərindən öyrənilməsi yönündə
tanınmış alimAdil Cəmilin yaz
dığıkitabınəhəmiyyətinidəvur
ğulayıb.
TədbirdəçıxışedənQırğızRes

publikasıPrezidentininxüsusinü
mayəndəsi TaalatbekMasadıkov
bildiribki,“Manas”dünyaepossə
nətininparlaqzirvələrindənbiridir.

Fondtərəfindənçapedilənkitabın
təkcəqırğız xalqının deyil, bütün
türk dünyasının mədəniyyətinin,
folklor irsinin öyrənilməsinə mü
hümtöhfədir.T.Masadıkovkitabın
nəşrindədəstəyəgörəBeynəlxalq
TürkMədəniyyətivəİrsiFonduna,
eləcədəmövzuyamaraqgöstər
diyinə və dərindən araşdırdığına
görəmüəllifətəşəkküredib.
Qırğızıstanın Azərbaycandakı

səfiri Kairat Osmanaliyev “Ma
nas”ın elmi tədqiqinin və digər

xalqlarındastanlarıiləmüqayisəli
təhlilininhər zamanaktual oldu
ğunu qeyd edib. Diplomat epo
sun BMT tərəfindən dünyanın
mədəniyyət xəzinəsi elan edildi
yinivurğulayıb.Bildiribki,minillik
tarixi ehtivaedənbu tariximən
bədəqırğızxalqıiləmüxtəliftürk
xalqlarıarasındakıdostluqbağla
rıdageniştəsvirolunub.
TədbirdədahasonraMilliMəc

lisin deputatı akademik Nizami
Cəfərov,QırğızıstanınTÜRKSOY
dakı nümayəndəsi Kanat Mam
betaliyev, AMEAnın Folklor
İnstitutunun direktoru akademik
Muxtar İmanov, Azərbaycanın
Türk Dövlətləri Təşkilatının Ağ
saqqallarŞurasındanümayəndə
siHəsənHəsənovçıxışediblər.
TədbirinbədiihissəsindəHey

dərƏliyevadınaHərbiİnstitutun
kursantıEmirtemirTolonov“Ma
nas” dastanından parçalar səs
ləndirib.AzərbaycanlıtarzənSa
hibPaşazadəvəqırğızmüğənni
Saule Osmonaliyeva tərəfindən
Qırğızıstanın milli musiqiləri və
mahnılarıifaolunub.

əvvəli səh. 1-də
Festivalmartın6daikitamaşa

ilə (ideya müəllifi və quruluşçu
rejissoru Məhəmməd Verdiyev
olan “Sonuncu güllə” və ideya
müəllifi və quruluşçu rejissoru
Ceyhun Zərbəliyev olan “Müsi
bətiQara”)özişinəbaşladı.
ATXİnin sədr müavini, Xalq

artisti Hacı İsmayılov festival,
onun məqsəd və məramı haq
qında qısaməlumat verdi.  Bil
dirdiki,bukimi təşəbbüslərxü
susən gənclərdə teatra sevgi
vəmaraqyaradır.Festivalınke
çirilməsində əsasməqsəd 4 ay
müddətindəlaboratoriyadaməş
ğul olan gənclərin mənimsədik
ləri bilik və bacarıqları nümayiş
etdirmək,onları yeniaxtarışlara
ruhlandırmaqvə teatrməkanın
dabaşverənyaradıcılıqproses
lərinifəallaşdırmaqdır.
Xalq artisti üçüncü festivalın

əlamətdar tarixi dövrə – peşə
karAzərbaycanteatrının150illik
yubileyinətəsadüfetdiyinivəbu
mənadaonun istər tamaşaçılar,
istərsədəteatrictimaiyyətiüçün
birhədiyyəolduğunudedi.Bildir
diki,teatrımızınyubileyiiləbağlı
ölkə başçısı tərəfindən sərən
camimzalanmasıteatravəsəh
nəxadimlərinədiqqətvəqayğı
nın növbəti bariz nümunəsidir:

“Bu diqqət, bu dəstək, sözsüz
ki,teatrkimiçətinvəməsuliyyətli
sənətləməşğul olanhərbirimiz
üçünböyükstimuldur”.
Festivalın proqramı haqqında

daməlumatverənATXİninsədr
müavini teatrsevərləri bu sənət
bayramında yaxından iştiraka
səslədi.
Festivalın ikinci günü dəma

raqlı oldu. Turqay Narın “Dərzi
qayçısı”(rejissorElnurƏkbərov)
vəMelikCevdetAndayın “İçəri
dəkilər” (rejissor Zeynəb Tahir)
əsərləri əsasında hazırlanan
səhnəaktları tamaşaçılarınmü
zakirəsinəverildi.

8 martda da festival izləyici
ləri iki səhnə əsərinə baxdılar.
Əvvəlcə Toyqun Orbayın ey
niadlıpyesiəsasındahazırlanan
“21:15qatarı”(rejissorAğasəlim
Feyzullayev, iştirakçılar Bahar
Həmzəyeva, Rasəf Mehdiyev,
Emin Sevdimalıyev və Cavid
Cavadzadə) tamaşası nümayiş
olundu. Sonra Gün Tuncər Cü
cənoğlunun sosialmünasibətlə
rininsanhəyatındakıdağıdıcıtə
sirindənbəhsedən“Bircəkasıb
olsaydım…” tamaşası (rejissor
Sevda Hacışəmiyeva, iştirakçı
larAnarSəfiyev,AygünFətulla
yeva)göstərildi.

Festivalın son günü, martın
9daPərvinÜnalpın“Spiral”(rejis
sorKönülŞahbazova, iştirakçılar
Gülər Ləzgiyeva, Zeynəb Kən
gərli)və ideyavəquruluşuLeyla
Ələsgərovayaməxsus“Trilemma”
(iştirakçılarCahanZəkəriyyəyeva,
İsmayılAbbaszadə,NərminQuli
yeva)tamaşalarıtəqdimolundu.
Martın10da–MilliTeatrGü

nündə festival çərçivəsində nü
mayişolunantamaşalarlayana
şı, ümumilikdə milli teatrımızın
inkişafına töhfə verən səhnə,
sənəttəmsilçilərininmükafatlan
dırılmasıdaolacaq.

Həmidə

Mədəniyyət Nazirliyi ilə AYB arasında 
əməkdaşlıq müzakirə olunub

Mədəniyyətnazirininbirincimüavini,nazirvəzifəsiniicraedən
AdilKərimlimartın2dəAzərbaycanYazıçılarBirliyində(AYB)
qurumunrəhbərliyiiləgörüşüb.

AdilKərimlimədəniyyətimizindayanıqlı inkişafıməqsədiləhə
yata keçirilən islahatlardan danışıb, görüşün əsas məqsədinin
qurumunrəhbərliyiiləfikirmübadiləsiaparmaq,sahələrüzrəon
larıntəklifərinidinləməkolduğunubildirib.
GörüşdəMədəniyyətNazirliyi iləAYBarasında əməkdaşlığın

genişləndirilməsi,peşəkarkadrhazırlığı,kitabvəkitabxanasahə
sindəkiçətinliklərinaradanqaldırılmasıvədigərməsələlərləbağlı
müzakirəaparılıb.

Uşaq İncəsənət Festivalına qeydiyyat davam edir
ÜmummilliliderHeydərƏliye
vin100illikyubileyimünasibə
tiləMədəniyyətNazirliyi,Elm
vəTəhsilNazirliyivəHeydər
ƏliyevMərkəzininbirgətəşkil
etdiyiUşaqİncəsənətFestivalı
naqeydiyyatdavamedir.

Festivala 21 nominasiya üzrə
istedadına, bacarığına güvənən
617yaşarasıhərkəsqatılabilər.
Müstəqillik tarixində respublika
mızdatəşkilolunanənirimiqyaslı
uşaqfestivalıhəmpeşəkar(sahə
üzrətədrismüəssisələrindətəhsilalanlar),həmdəhəvəskar(kurs
larda,dərnəklərdəvəyafərdiqaydadaməşğulolanlar)kateqoriyalar
üzrəüçyaşqrupunda(69yaş,1013yaşvə1417yaş)keçiriləcək.
İştirakçılarınqeydiyyatı 20 fevral –30mart tarixlərindəwww.

uif.azinternetsaytıüzərindənaparılır.9marttarixinədəkmüxtəlif
şəhərvərayonlarüzrə5400dənçoxuşaqqeydiyyatdankeçib.
Uşaqlardamədəniyyətinmüxtəlifsahələrinəmaraqoyadılma

sı,yaradıcılıqqabiliyyətlərinininkişafetdirilməsi,yeniistedadların
üzəçıxarılmasıvədəstəklənməsinəxidmətedənfestivalüçmər
hələdənibarətdir.
Rayon(şəhər)mərhələsi2023cüilinapreliyunaylarındake

çiriləcək.Bumərhələdəqalibolanlariyunavqustaylarındakeçi
riləcəkzonalarüzrəikincimərhələdəiştirakhüququqazanacaq.
İkincimərhələdəfərqlənəniştirakçılarfinalavəsiqəəldəedəcək.
FestivalınfinalmərhələsininsentyabrayındaBakışəhərindətəş
kilolunmasınəzərdətutulur.
Əlavəməlumatlarıfestivalıninternetsaytı,(050)2880147mo

bil,147qısanömrələri,həmçinin festivalın rəsmisosialşəbəkə
hesablarıvasitəsiləəldəetməkmümkündür.

Milli Muğam Müsabiqəsi keçiriləcək
Qaliblər Azərbaycanı 6-cı Beynəlxalq 
Muğam Festivalında təmsil edəcək...

HeydərƏliyevFondununtəşəbbüsüiləMilliMuğamMüsabi
qəsielanolunub.Müsabiqə2427apreltarixlərindəHeydər
ƏliyevFonduvəMədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığı,Elmvə
TəhsilNazirliyinin,AzərbaycanMilliKonservatoriyasınındəstə
yiiləkeçiriləcək.

Milli Muğam Müsabi
qəsinə qeydiyyat aprelin
10dəkaparılacaq.Musi
qiyarışmasındayaşı18
dən35dəkolanxanəndə
vəinstrumentalifaçılariş
tirakedəbilər.Qeydiyyat
zamanı hər iştirakçı mu
ğam ənənəsinin zəngin
liyivərəngarəngliyiniəks
etdirənsolovəmüşayiətləcanlıifaedəcəyiproqrambarədəmə
lumattəqdimetməlidir.İştirakərizələrielektronformatdaof ce@
spaceofmugam.azünvanınagöndərilməlidir.Ərizədəiştirakçının
adı, soyadı, doğum tarixi, əlaqə nömrələri, elektron poçt ünva
nı, yaradıcılığı və ifa edəcəyi proqrambarədəməlumat,müşa
yiətedənheyətüzvlərininadlarıqeydolunmalıdır.Ətrafıməlumat
üçünWhatsAppnömrələri:(070)2337378,(070)6638080.
Müsabiqəilkinseçimvəikiəsasturdanibarətolacaq.Yarışmaya

vəsiqəqazananiştirakçılaraprelin20dəelanediləcək.Yarışmanın
1cituru2425apreldə,2cituruisə2627apreldəkeçiriləcək.
Aprelin27dəxanəndəvəinstrumentalifakateqoriyalarıüzrəqa

liblərseçiləcək.Hərikikateqoriyada1,2və3cüyerlərüzrəqaliblər
müvafiqolaraq7000,5000və3000AZNmükafatqazanacaq.
Milli MuğamMüsabiqəsinin qalibləri ölkəmizi “Muğam aləmi”

6cıBeynəlxalqMuğamFestivalındatəmsiledəcək.
HeydərƏliyevFondununtəşəbbüsü ilə2009cuildənmillimu

ğammüsabiqələrivəbeynəlxalqmuğamfestivalları təşkilolunur.
Bulayihələrmillisərvətimizolanmuğamıdünyamədəniyyətikon
tekstindəbirdahanümayişetdirməkvəyaşatmaqməqsədidaşıyır.

Martın8dəHeydərƏliyev
Mərkəzində“Operavəmoda.
SultanCouture20”adlıkon
sertvəsərgikeçirilib.Bey
nəlxalqQadınlarGünündə
bayraməhvaliruhiyyəlilayihə
tamaşaçılardadərintəəssü
ratyaradıb.

Opera və moda həmişə bir
birinə sıx bağlı olub. Opera
müğənniləri səhnəyə ən gözəl
libaslarda və zərgərlik nümunə
ləriiləçıxıblar.Operakostyumla
rımodayavəyaəksinə–geyim
dəblərioperasəhnəsinədaimsi
rayətedib.Tamaşaçılarməşhur
operaəsərləriiləmodaevlərinin
müştərəksəhnəperformansları
nıdahəmişəmaraqlaizləyib.
Heydər Əliyev Mərkəzindəki

operavəmodanınbirləşdiyikon
sertdətanınmışvokalçılar–Sta
nislavskivəNemiroviçDançenko
adınaMoskvaAkademikMusiqili
Teatrının solisti Anastasiya Çer
novolos (soprano), “Helikon
Opera”MoskvaMusiqiliTeatrının
solistiElnarəMəmmədova(sop
rano), beynəlxalq müsabiqələr
laureatı Yana Melikayeva (met

sosoprano) və Yekaterina San
nikova(soprano)iştirakediblər.
Proqramda Azərbaycan və

dünyabəstəkarlarınınənparlaq
və məşhur əsərləri ifa olunub.
İfaçılarıdirijorMustafaMehman
darovunrəhbərliyiiləÜzeyirHa
cıbəyliadınaAzərbaycanDövlət
SimfonikOrkestrimüşayiətedib.
Gecəyə fərqlilik gətirən daha

bir məqam opera müğənnilərinin
səhnəyə rəssammodelyerOrxan
SultanınməhzBakıkonsertiüçün
hazırladığılibaslardaçıxmasıolub.

“Auditorium” zalındakı kon
sertzamanıbuil20yaşınıqeyd
edən“SultanCouture&Co”bren
dinəməxsuskolleksiyanümayiş
etdirilib. Gecə ərzində səhnəyə
çıxanmüğənnilərhəmdə“BVL
GARI”brendininzinətəşyalarını
təqdim ediblər. Beləliklə, kon
sertdə tamaşaçılar həm gözəl
vokal interpretasiyaları, zəngin
repertuar, həm də cazibədar
səhnəgeyimləri iləməşhurzər
gərlik brendinin kolleksiyasının
şahidiolublar.

KonsertmüğənnilərinMüslüm
Maqomayevin bəstələdiyi həmi
şəyaşar “Azərbaycan” mahnısı
nınbirgəifasıiləbaşaçatıb.
Konsertdən sonraAnastasiya

Çernovolos öz təəssüratlarını
bölüşüb: “Bu birmusiqi vəmo
dabayramı idi.Bununənənəyə
çevrilməsi və gələcəkdə mədə
niyyətləri birləşdirən festivalın
təşkiledilməsigözəlolardı”.
Beynəlxalqmüsabiqələr laure

atıYanaMelikayevadatədbirdə
iştirakından məmnunluğunu ifa
dəedib:“Butədbirəuzunmüddət
hazırlaşmışıq. Çox xoşbəxtəm
ki,MüslümMaqomayevin reper
tuarındanmahnıifaetdim...”.
Heydər Əliyev Mərkəzində bu

layihəçərçivəsindətəqdimolunan
“Azərbaycanın opera tarixində
ilkqadınifaçıvəbəstəkarlar”ad
lı sərgi dəmaraqdoğurub. Mü
səlman Şərqində ilk dəfə qadın
ifaçılarməhzAzərbaycanda teatr
səhnəsinə çıxıblar. Sərgidə ilk
qadın opera müğənniləri Fatma
Muxtarova, Gülxar Həsənova,
SonaAslanova,SonaMustafaye
va,ŞövkətMəmmədova,Şərqdə
ilk opera yazmış qadın bəstəkar
ŞəfiqəAxundovahaqqındaməlu
matverilib.“İlkAzərbaycanopera
müğənniləri səhnə geyimlərində”
bölməsində qadın ifaçılarınməş
hur tamaşalardakı səhnə geyim
lərindəfotolarısərgilənib.

Opera və moda – iki sənət bir arada
Heydər Əliyev Mərkəzində konsert və sərgi

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və 
İrsi Fondunda “Manas” günü”

Yenilik iddialı üçüncü “Baxış”
ATXİ-də “Gənc rejissorların yaradıcılıq laboratoriyası”nın növbəti təqdimatları

BeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOYdahabirlayihə
yəevsahibliyiedib.Martın6daqurumuntəşəbbüsüvətəşkilat
çılığıiləTÜRKSOYYazarlarBirliyitəsisolunub.

TÜRKSOYunbaşkatibiSultan
Raevindəqatıldığı tədbirdəQa
zaxıstanYazıçılarBirliyininsədri
Uluqbek Esdaulet, Qırğızıstan
Yazıçılar Birliyinin sədri Nurlan
bek Kalıbekov, Özbəkistan Ya
zıçılar Birliyinin sədri Sirojiddin
Seyid,AzərbaycanYazıçılarBir
liyinin beynəlxalq əlaqələr üzrə
katibiSəlimBabullaoğlu,Türkiyə
Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin
üzvüMahmut Erdemir,Avrasiya
Yazarlar Birliyinin sədri Yakup

ÖmeroğluvəTürkmənistanınAn
karadakı Səfirliyinin ikinci katibi
HandurdiTurayeviştirakediblər.
Başkatibqeydedibki,birliyin

yaradılmasında əsas məqsəd
türkcoğrafiyasındayaşayanya
zıçıvəşairlərinbirbirinitanıma
sına,əsərlərinin təbliğinəzəmin
yaratmaqdır: “TÜRKSOY bütün
türk xalqlarının mədəniyyətinə
möhkəm körpü olmaq, ədəbiy
yat və mədəniyyət vasitəsilə
birbirinə yaxınlaşdırmaq, onları

birliyə, həmrəyliyə dəvət etmək
üçün var gücü ilə çalışır. Türk
mədəniyyətinin lokomotivi ədə
biyyatdır.TÜRKSOYunbaşka
tibiolaraqmənimənmühümvə
zifələrimdənbiridəTürkdünyası
sivilizasiyalarınıbirbirinəyaxın
laşdırmaq, onların ünsiyyətini
gücləndirməkdir. Əsas şüarımız
isədildə,fikirdə,işdəbirlikdir”.
Digər çıxış edənlər təmsil et

dikləri qurumların fəaliyyətindən
vəTÜRKSOYtərəfindənqardaş

xalqların ədəbiyyatının inkişa
fına və təbliğinə göstərilən diq
qətdəndanışıb,yenibirliyinTürk
coğrafiyasında ədəbi düşüncə
nintərəqqisinəyenitəkanolaca
ğınıvurğulayıblar.
Sonda TÜRKSOY Yazarlar

Birliyinin yaradılması haqqında
sənəd iştirakçılar tərəfindən im
zalanıb.
Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin

rəhbəriUluqbekEsdauletTÜRK
SOY Yazarlar Birliyinin ilk sədri
seçilib.Yenibirliyin ilk toplantısı
nın bu ilin mart ayının sonunda
Özbəkistanda keçirilməsi qərara
alınıb.

MehparəSultanova 
Ankara

TÜRKSOY Yazarlar Birliyi təsis olunub
Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin rəhbəri qurumun ilk sədri seçilib
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Regionlardafəaliyyətgöstərənmədəniyyətmüəssisələrinin
işşəraitivəmaddi-texnikibazasınınmövcudvəziyyətinin
yerindəöyrənilməsiməqsədiləmədəniyyətnazirininbirinci
müavini,nazirvəzifəsiniicraedənAdilKərimliXaçmaz,Qu-

sarvəQubarayonlarındaolub.

Xaçmaz rayonundakı Heydər
ƏliyevMərkəzinə,uşaqmusiqivə
incəsənət məktəblərinə, muzey
və klublara, kitabxanalara baxış
keçirilib. Yaradılan şəraitdən sə
mərəli istifadə olunması, nəticə

yönümlü fəaliyyət və işinmüasir
tələblər səviyyəsində qurulması
nınvacibliyidiqqətəçatdırılıb.
Qusar rayonunda Uşaq incə

sənət məktəbi, Mərkəzləşdiril
mişKitabxanaSistemi(MKS)və

onun43 kənd və qəsəbə kitab
xanafilialları,RəsmQalereyası,
TarixDiyarşünaslıqMuzeyi,Mə
dəniyyət Mərkəzi, eləcə də 14
Mədəniyyətevivə38klubfəaliy
yətgöstərir.Rayondakımədəniy
yətmüəssisələrinin bir qismi və
tarixiirsimiziəksetdirəntikililərə
baxışkeçirilib.  İşləkmexanizm
lərin tətbiqi üçün bölgəyə xas
olan yaradıcılıq istiqamətlərinin
stimullaşdırılması iləbağlıtapşı

rıqlar verilib. Qusar rayonunun
ƏniqkəndiərazisindəkiXIIIəsrə
aid qala divarlarının qalıqları və
məscidədəbaxışkeçirilib.
QubaHeydərƏliyevMərkəzin

dəkitəmirişləriningedişatıiləma
raqlanılıb,YaşılteatrvəBayraqlar
muzeyinə,eləcədə“Günbəzliha
mam”a baxış keçirilib. XVIIIXIX
əsrlərəaidedilənhamamıntanı
dılmasıvəmühafizəsinintəşkiliilə
bağlımüvafiqgöstərişlərverilib.

Səudiyyə şahzadəsi işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə olub

əvvəli səh. 1-də
Qonaq sonra Merdinli kəndində erməni barbarlığı ilə tanış

olub. Bildirilib ki, erməni vandalları kənd məsciddən malqara
tövləsikimiistifadəetməklə,azərbaycanlılaraqarşıöznifrətləri
ninümayişetdiriblər.Kəndinqəbiristanlığıdavandalizməməruz
qalıb–məzarlardağıdılıb,məzardaşlarıuçurulub.
TurkiəlFaysalFüzulirayonundabərpaişlərihəyatakeçirilənAşağı

Köndələnçaysuanbarıilədətanışolub.QonaqFüzulişəhərininmər
kəzindədəermənivəhşiliyininmənzərəsiniözgözləriiləgörüb.Ona
şəhərinbərpasıistiqamətindəgörüləcəkişlərbarədəməlumatverilib.

Martın8dəŞuşayasəfəredənKralFaysalİslamAraşdırmalar
MərkəzininrəhbəriTurkiəlFaysaləlSəudşəhərdəkitariximədə
niabidələrimizlə tanışolub.PrezidentinŞuşa rayonundaxüsusi
nümayəndəsiAydınKərimovqonağaErmənistansilahlıqüvvələ
rininqədimşəhərdətörətdiyivəhşiliklərhaqqındaməlumatverib.
SaatlıvəYuxarıGövhərağaməscidləriniziyarətedənqonağa

işğalillərindəbudiniocaqlarınməruzqaldığıdağıntılar,həmçi
ninhazırdaoradaaparılanbərpa işləribarədəməlumatverilib.
SəudiyyəşahzadəsiAzərbaycanın tanınmışşəxsiyyətləriNatə
van,BülbülvəÜzeyirHacıbəylininermənibarbarlarıtərəfindən
güllələnmişheykəllərinədəbaxıb.
Qonaq Cıdır düzünün füsunkar mənzərəsi fonunda, şəhərin

qaladivarlarıönündəxatirəşəkilləriçəkdirib.

Sumqayıt teatrı iki yubileyi bir arada qeyd edir
SumqayıtDövlət
DramTeatrıAzər-
baycanpeşə-
karmilliteatrının
yaranmasının150
illikyubileyinivə
özünün55illiyini
silsilətədbirlərlə
qeydedir.

Yaradıcıheyət10
mart – Milli Teatr
Günündə Üzeyir

Hacıbəylinin“Oolmasın,buolsun”musiqilikomediyasıilətama
şaçılarabayramovqatı,bol təbəssümbəxşedəcək.Tamaşaya
ƏməkdarartistNamisŞirməmmədovquruluşverib.
Sumqayıt teatrı əlamətdar yubileylərlə bağlı incəsənətimizin

yeniyetməvəgənclərarasındatəbliğinədədiqqətayırır.
Martın 4də bir qrup yeniyetmə üçün teatra ekskursiya təşkil

edilib. Teatrla tanışlıq zamanı onlara direktormüavini Əməkdar
artistVidadiMəmmədov,başrejissor,XalqartistiFirudinMəhərrə
mov,başinzibatçıNizamiMirzəyevbələdçilikediblər.Ziyarətçilər
qrimotaqlarına,butafor,əlbəsə,dərzisexlərinəbaşçəkib,rəssam
emalatxanasındaeskizlərinhazırlanmaprosesiilətanışolublar.
Martın 11dəAstrid Lindqrenin “Balaca və Karlsonunmacə

raları” tamaşasınınnümayişi iləbərabərdahabirqrupuşaqvə
gəncüçünekskursiyatəşkilolunacaq.

Füzuli teatrında yeni tamaşaya baxış
FüzuliDövlətDram
Teatrında2023-cü
ilinrepertuarplanı
üzrəsəhnələşdiri-
lənXaqaniƏliyevin
“MollaNəsrəddin”
tamaşasınaictimai
baxışolub.

Tamaşanın quru
luşçurejissoruNicat
Mirzəzadə,quruluş
çu rəssamı Ellinaz

Balaşova,musiqitərtibatçısıZiyadSüleymanovdur.MollaNəsrəd
dininevlənməhekayəsindənbəhsedəntamaşadaşənmusiqilər,
rəqslər,maraqlıvəgülməlihadisələrbirbiriniəvəzedir.
Rolları Sehran Xanlarov,Asif Şirinov, İntizar Quliyeva, Şəlalə

Nəsirova,QaçaqQarayev,ƏliHüseynov,ElçinMəmmədov,Emin
Abışov,VüqarBabayev,VüsalHəsənovvəbaşqalarıifaedib.

YARAT-ın “İncə müşahidələr”i Saatlıda
Xəbərverdiyimiz
kimi,YARATMüasir
İncəsənətMəkanı
SaatlıDövlətRəsm
Qalereyasında“İncə
müşahidələr”adlı
səyyarsərgitəşkil
edib.Martın1-dən
3-dəkdavamedən
sərgiMədəniyyət
Nazirliyi,Sabirabad
RegionalMədəniy-
yətİdarəsi(RMİ)və

SaatlıDövlətRəsmQalereyasınıntəşkilatidəstəyiiləkeçirilib.

AçılışmərasimindəSaatlıRayonİcraHakimiyyətininbaşçısıEl
mirBağırov,SabirabadRMİninrəisiFəridQurbanzadə,YARATın
başkuratoruFərəhƏləkbərlivəsərgininkuratoruZəhraMəmmədo
va,məktəblilər,rayonictimaiyyətininnümayəndələriiştirakediblər.
YARATın İctimaiyyətləəlaqələrdepartamentinindirektoruHö

kuməKərimova “İncəmüşahidələr”səyyarsərgisibarədəməlu
matverib.Bildirilibki,sərgininəsasideyasırəssamlarıngözüilə
gündəlikhəyatabaşqabaxışbucağıtəqdimetməkdir.Sərgiuni
versalmövzularətrafındadüşüncələriəksetdirir.Bumövzularza
manvəməkananlayışları,yaddaşvəşəxsiyyət,sadəinsanduy
ğularıvəonunhekayələri,mədəniyyətvəxalqdəyərləriolabilər.
Sərgidətanınmışvəgəncmüəllifərin–DadaşAdnanınçəkdi

yifotolar,MehrinƏlilivəHabibSaherininstalyasiyaları,Elturan
Məmmədov,RamalKazım,NadirEminov,SoltanSoltanlıvəRə
şadBabayevinrəsməsərləriyeralıb.

İsmayıllırayonF.ƏzimovadınaUşaqin-
cəsənətməktəbində“HeydərƏliyevvə
dövlətqadınsiyasəti”mövzusundatədbir
keçirilib.Qeydolunubki,Azərbaycanda
qadınlarınictimaifəallığınıntəşkiliməsə-
ləsi,mədəniyyətvəincəsənətsahəsində
çalışanqadınlarınfəallığınınartırılması
HeydərƏliyevtərəfindəndiqqətmər-
kəzindəsaxlanılıb.Tədbirdəşagirdlərin
ifasındakonsertproqramıtəqdimedilib.

***
Ucar TarixDiyarşünaslıq Muzeyinin

əməkdaşlarıtərəfindən8Mart–Beynəlxalq
Qadınlar Günü münasibətilə şəhid ailələri
ziyarətedilib.
Zərdab rayon Heydər Əliyev Mərkəzi

nin təşkilatçılığı ilə “Zəfər Gününün qadın
qəhrəmanları” başlığı altında şəhid anaları
ilə görüş keçirilib.Mərkəz tərəfindən şəhid
analarınavədigərailəüzvlərinəhədiyyələr
təqdimolunub.

***
SalyanDövlətRəsmQalereyasındaBey

nəlxalqQadınlarGünümünasibətiləbalaca
rəssamların əl işlərindən ibarət “Fədakar
qadınlar”adlısərgiaçılıb.

***
Sabirabad rayon Heydər Əliyev Mərkə

zi və rayon TarixDiyarşünaslıq Muzeyinin
birgə təşkilatçılığı ilə “Heydər Əliyev və
Azərbaycandaqadınsiyasəti”mövzusunda
tədbirkeçirilib.Qeydolunubki,HeydərƏli
yevinsiyasihakimiyyətəqayıdışındansonra
dövləttərəfindənqadınhərəkatınaqayğıvə
dəstəkgüclənib,ictimaisiyasi,iqtisadi,mə
dənihəyatınfəaliştirakçısıolanAzərbaycan
qadınınıncəmiyyətdəroluxeyliartıb.Tədbi
rinsonundaistedadlıqadınlarınəlişlərindən
ibarət“Bacarıqlıəllər”sərgisinəbaxışolub.
Şirvan şəhər Uşaq musiqi məktəbində

qadınların bayramı münasibətilə konsert
keçirilib. Məktəbin müəllim və şagird kol
lektivininifasındamusiqinömrələrimaraqla
qarşılanıb.

***
QubarayonMKSninMərkəziKitabxanası

nınoxuzalında“Dünyadaənucazirvədirana”
adlıtədbirkeçirilib.

***
Bərdə rayon Mədəniyyət Mərkəzində

“Cənnətimin günəşi” adlı ədəbibədii gecə
təşkil edilib. Mərkəzin nəzdində fəaliyyət
göstərən Bərdə Xalq teatrının hazırladığı
“Ağarmışsaçlar”tamaşasınümayişolunub.
Çıxış edənlər bildiriblər ki, analar doğma
yurdumüqəddəsbilən,milli ideallarasadiq
övladlaryetişdirib.Bunəsil44günlükVətən
müharibəsində rəşadəti ilə xalqımızın mü
barizlikrəmzinəçevrilib.

***

Masallı rayonHeydərƏliyevMərkəzində
də “HeydərƏliyev vədövlət qadın siyasə
ti”mövzusundatədbirtəşkiledilib.Tədbirdə
mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti ilə seçilən
xanımlaraMədəniyyətİşçiləriHəmkarlarİtti
faqıMasallırayonkomitəsitərəfindənhədiy
yələrtəqdimolunub.

***

Gəncəşəhər4nömrəliUşaqmusiqimək
təbində keçirilən tədbirdə şagirdlər rənga
rəngmusiqinömrələriiləçıxışediblər.
Goranboy rayon Mədəniyyət Mərkəzinin

ŞəfəqkəndMədəniyyətevindəşəhidailələri
niniştirakıilə“Qəhrəmanana”adlıtədbirke
çirilib.Çıxışedənlərdövlətimizinəsaslarının
möhkəmləndirilməsində, ölkəmizin hərtərəfi
inkişafında, eyni zamanda ərazi bütövlüyü
müzün təmin olunması uğrunda canından
keçmişVətənoğullarınınyetişməsindəAzər
baycanqadınınınrolundansözaçıblar.

Hazırladı: N.Məmmədli

Dünyada ən uca zirvə anadır
Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə tədbirlər keçirilib

Bölgələrdəfəaliyyətgöstə-
rənmədəniyyətmüəssi-
sələrində“HeydərƏliyev
İli”tədbirləridavamedir.

BeyləqanrayonHeydərƏliyev
Mərkəzində Ulu öndərin 1998ci
ilmartın26da imzaladığı “Azər
baycanlılarınsoyqırımıhaqqında”
fərmanının tarixi əhəmiyyətinə
həsr olunmuş konfrans keçirilib.
Çıxışlarda vurğulanıb ki, məhz
bufərmanlaermənilərtərəfindən
Azərbaycan xalqına qarşı illər
boyu həyata keçirilən soyqırımı
faktlarına, o cümlədən 1918ci
ilinmartqırğınlarınasiyasiqiymət
verilib,31martAzərbaycanlıların
SoyqırımıGünüelanedilib.
Beyləqan rayon Mədəniyyət

Mərkəzi, Bünyadlı kənd Mədə
niyyət evi və tam ortaməktəbi
ninbirgətəşkilatçılığıilə“Sənelə
birzirvəsən”adlı tədbirkeçirilib.
Çıxış edənlər Heydər Əliyevin
respublikayarəhbərliyininhəriki
dövründə Azərbaycanın iqtisa
di,mədəni inkişafı istiqamətində
gördüyüişlərbarədəsözaçıblar.

***

Hacıqabul rayon Heydər Əli
yev Mərkəzində “Heydər Əli
yevin portreti rəssamların fərdi
sərgilərində” layihəsi çərçivə
sindəhacıqabullugənc rəssam
Şəms Abuzərlinin fərdi sərgisi
açılıb.

***

ŞəkişəhərHeydərƏliyevMər
kəzində“HeydərƏliyevvəAzər
baycan səhiyyəsi” mövzusunda
tədbir keçirilib. Qeyd olunub ki,
Uluöndərsəhiyyəsektorununin
kişafınaxüsusiönəmverib, tibb
işçilərinə böyük qayğı göstərib
və çıxışlarında həkimlik peşəsi
ninöz xalqına, sənətinəyüksək
sədaqət tələb edən bir iş oldu
ğunuvurğulayıb.Sonda“Heydər
ƏliyevvəAzərbaycansəhiyyəsi”
adlıvideoçarxnümayişetdirilib.

***

Zərdab rayon Heydər Əliyev
Mərkəzi, Gənclərin İnkişaf və
KaryeraMərkəziZərdabnüma
yəndəliyivəÇallıkəndtamorta
məktəbininbirgətəşkilatçılığıilə
“Azərbaycana fəda edilmiş şə
rəfiömür–HeydərƏliyevömrü”
adlıtədbirkeçirilib.

***
Salyan rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində “Ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycanda
aqrarsahəninformalaşmasında
rolu”mövzusunda tədbir keçiri
lib. Tədbir iştirakçıları mərkəzi
ziyarət edib, Ulu öndərin həyat
yoluvədövlətçilikirsiniəksetdi
rənfotostendlərlətanışolublar.

***
MasallırayonMərkəziKitabxa

nasıvəMasallıTəhsilsektorunun
təşkilatçılığı, rayon İcraHakimiy

yətinin təşəbbüsü ilə “Heydər
Əliyev irsinin öyrənilməsi” möv
zusunda növbəti tədbir keçirilib.
Tədbirdə Bəxtiyar Şiriyev adına
Mollaoba kənd tam orta məktə
binin9,10və11cisinifşagirdləri
iştirakedib.

***

Goranboy rayon MKSnin şə
hər kitabxana filialı “Ulu öndər
HeydərƏliyevinkitabaverdiyidə
yər”adlıkitabsərgisitəşkiledib.

***
Qazax rayon Heydər Əliyev

Mərkəzi və “GəncliyinTəşəbbü
sü”MaarifəndirməİctimaiBirliyi
ninbirgətəşkilatçılığıilə“Heydər
Əliyev və Azərbaycan idmanı”
mövzusunda diskussiya klubu
keçirilib.GörüşdəUluöndərinid
man sahəsinə göstərdiyi qayğı
dansözaçılıb,gənclərəsağlam
həyat tərzi və pis vərdişlərdən
uzaqolmalarıtövsiyəedilib.

***
Tərtər rayon Heydər Əliyev

Mərkəzi vəR.Almuradov adına
Ələsgərli kənd tamortaməktə
bin birgə əməkdaşlığı çərçivə
sində “Tarix yaradan şəxsiyyət
–HeydərƏliyev”adlışeirmüsa
biqəsikeçirilib.ŞagirdlərdənAy
su Xəlilova I, Zəhra Musayeva
II,SəadətMəmmədliisəIIIyerə
layiqgörülüb.Qaliblərdiplomvə
hədiyyələrləmükafatlandırılıb.

***
Ağdam rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində keçirilən tədbirdə
Ümummilli liderinhəyatyoluvə
siyasi fəaliyyətini əks etdirən
filmnümayişetdirilib.

Tarix yaradan şəxsiyyət

Xaçmaz, Qusar və Quba rayonlarında 
mədəniyyət müəssisələrinə baxış keçirilib
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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 (18)
1979-cu il 6 yan var

Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə si “Azər bay-
ca nın bö yük şair və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin ədə bi ir si nin 
öy rə nil mə si ni, nəş ri ni və təb li ği ni yax şı laş dır maq təd bir lə ri haq qın-
da” qə rar qə bul edib. Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər 
Əli ye vin tə şəb bü sü ilə qə bul edi lən qə rar da vur ğu la nır dı ki, Ni za-
mi ir si nin təd qiq və təb li ği ilə bağ lı ötən il lər də baş la nan iş lər (o 
cüm lə dən Mosk va nəş riy yat la rın da şairin əsər lə ri nin və haq qın da 
ki tab la rın nəş ri) son dövr lər xey li zəifl  ə yib.

“...Res pub li ka nın nəş riy yat la rı, el mi təd qi qat ida rə lə ri, ya ra dı cı-
lıq it ti faq la rı Ni za mi nin ədə bi ir si nə diq qə ti bir qə dər zəifl  ət miş lər 
ki, bu nun da nə ti cə sin də son il lər də onun əsər lə ri nin nəş ri, əs lin-
də, da yan dı rıl mış dır... Ni za mi ya ra dı cı lı ğı sa hə sin də el mi təd qi qat 
iş lə ri nin əla qə lən di ril mə sin də və plan laş dı rıl ma sın da müəy yən bir 
sis tem yox dur. Ni za mi nin ədə bi ir si prob lem lə ri sa hə sin də iş lə mək 
üçün kadr lar ha zır lan ma sı na la zı mın ca fi  kir ve ril mir. Mü tə xəs sis lər 
Ni za mi ya ra dı cı lı ğı, dün ya ədə biy ya tın da onun ro lu ilə əla qə dar 
mə sə lə lər ba rə sin də mər kə zi və res pub li ka qə zet və jur nal la rı nın 
sə hi fə lə rin də az-az çı xış edir lər ki, bu da bir sı ra xa ri ci nəşr lər də 
və so vet nəşr lə rin də yan lış fi  kir lə rin mey da na gəl mə si nə sə bəb 
olur. Ya zı çı lar və alim lər şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın da az 
el mi-küt lə vi əsər ya zır lar. Azər bay can bəs tə kar la rı və rəs sam la rı 
Ni za mi ya ra dı cı lı ğı na na dir hal lar da mü ra ciət edir lər...

...Döv lət nəşrkо ma, Elm lər Aka de mi ya sı na, Ya zı çı lar İt ti fa qı na, 
Rəs sam lar İt ti fa qı na, Bəs tə kar lar İt ti fa qı na, res pub li ka nın Mə-
də niy yət Na zir li yi nə, Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya Ko mi tə si nə, Az te-
le ra diо ya, qə zet və jur nal la rın re dak si ya la rı na bir və zi fə ola raq 
tap şı rıl mış dır ki, Azər bay ca nın bö yük şair və mü tə fək ki ri Ni za mi 
Gən cə vi nin ədə bi ir si nin öy rə nil mə si, nəş ri və təb li ği işi nin kö kün-
dən yax şı laş dı rıl ma sı nı tə min et sin lər.

Təs diq edil miş təd bir lər pla nın da “Xəm sə”yə da xil olan bü tün 
poema la rı Azər bay can və rus dil lə rin də təs hih edil miş şə kil də ye-
ni dən nəşr et mək nə zər də tu tu lur. Ni za mi nin bir cild li yi nin (Azər-
bay can və rus dil lə rin də), li ri ka sı nın (Azər bay can, rus, in gi lis, al-
man və fran sız dil lə rin də), hik mət li söz lə ri nin (Azər bay can və rus 
dil lə rin də) su ve nir nəşr lə ri ni bu rax maq nə zər də tu tul muş dur...”. 

Qə rar da həm çi nin Ni za mi əsər lə ri nin Azər bay can və rus dil lə-
rin də uşaq lar və gənc lər üçün uy ğun laş dı rıl mış va riant la rı nın bu-
ra xıl ma sı, şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edən iki se ri ya lı 
bə dii fi l min çə kil mə si, Ni za mi möv zu la rın da ədə bi-bə dii, mu si qi-
li, təs vi ri əsər lər və səh nə əsər lə ri ya ra dıl ma sı, Azər bay can SSR 
EA-nın Ni za mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tun da Ni za mi nin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı nı öy rən mək üçün xü su si şö bə nin ya ra dıl ma sı, iki il də 
bir də fə Mosk va dan, Le ninq rad dan, müt tə fi q res pub li ka lar dan və 
xa ri ci öl kə lər dən mü tə xəs sis lə rin iş ti ra kı ilə Ni za mi konf rans la rı nın 
ke çi ril mə si ki mi mə sə lə lər ək si ni tap mış dı.

1979-cu il 10 ap rel
Hey dər Əli yev Mir va rid Dil ba zi yə Azər bay ca nın “Xalq şairi” fəx ri 

dip lo mu nu təq dim edib.

1979-cu il 25 ap rel
Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev “Fəal hə yat 

möv qe yi nin for ma laş dı rıl ma sı: mə nə vi tər bi yə nin təc rü bə si və ak-
tual prob lem lə ri” möv zu sun da Ümu mit ti faq el mi-prak ti ki konf rans-
da mə ru zə edib. 

1979-cu il may
“Kom mu nist” jur na lı nın 8-ci nöm rə sin də Azər bay can KP MK-nın 

Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli ye vin “Mə nə vi tər bi yə nin ak tual mə sə lə lə ri” 
baş lıq lı mə qa lə si dərc olu nub.

1979-cu il 7 may
Hey dər Əli yev Ru si ya nın Ta qan roq şə hə rin də 1941-1945-ci il lər 

mü ha ri bə sin də iş ti rak et miş azər bay can lı lar dan iba rət 416-cı mo-
toatı cı di vi zi ya nın şə rə fi  nə ucal dıl mış abi də nin açı lış mə ra si min də 
çı xış edib.

***
Mə də niy yət, in cə sə nət, ədə biy yat xa dim lə ri nin qa baq cıl fəaliy-

yə ti və ya ra dı cı lıq nailiy yət lə ri döv lət tə rə fi n dən qiy mət lən di ri lir di.

1979-cu il 24 fev ral
Uk ray na SSR-də Azər bay can SSR ədə biy ya tı və in cə sə nə ti 

gün lə ri nin ha zır lan ma sın da və ke çi ril mə sin də fəal iş ti rak et dik lə-
ri nə gö rə res pub li ka nın bir qrup ədə biy yat və in cə sə nət xa di mi, 
mə də niy yət iş çi si Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin 
Fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lib lər.

1979-cu il 2 ap rel
Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə res-

pub li ka da öz fəaliy yət rəqs sə nə ti nin in ki şa fın da хid mət lə ri nə gö rə 
Azər bay can Kon sert-Qast rol Bir li yi nin ba let meys te ri Xu mar Zül fü-
qa ro va ya “Xalq ar tis ti” fəx ri adı ve ri lib.

***
Teatr sə nə ti nin in ki şa fın da хid mət lə ri nə gö rə Nə cəf bəy Və zi rov 

adı na Lən kə ran Döv lət Dram Teat rı nın üç əmək da şı fəx ri ad la ra 
(teat rın di rek to ru və baş re jis so ru Mə bud İs ma yıl za də – Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi; ar tist lər Bö yük xa nım Əli ye va və Qa bil Qu li yev – 
Əmək dar ar tist) la yiq gö rü lüb, da ha bir ne çə nə fər isə Azər bay can 
SSR Ali So ve tin Rə ya sət He yə ti nin Fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lib.

1979-cu il 19 ap rel
Teatr və ki no sə nə ti nin in ki şa fın da хid mət lə ri nə gö rə res pub li-

ka nın Xalq ar tis ti, pro fes sor Rza Təh ma sib Azər bay can SSR Ali 
So ve ti nin Fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lib.

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

“Heydər Əliyev İli”

Mədəniyyətimizin
böyük hamisiÜmum mil li li der Hey dər Əli ye vin 100 il li-

yi mü na si bə ti lə Azər bay can Bəs tə kar lar 
İt ti fa qı nın (ABİ) da ge niş təd bir lər pla nı 
var. Mar tın 3-də bu sil si lə dən “Azər bay-
can bəs tə kar lıq mək tə bi nin in ki şa fın da 
Hey dər Əli ye vin ro lu” möv zu sun da el mi 
konf rans ke çi ril di. 

İt ti fa qın səd ri Xalq ar tis ti, AMEA-nın müx-
bir üz vü Fi rən giz Əli za də konf ran sı aça raq 
Hey dər Əli ye vin res pub li ka ya rəh bər li yi nin 
hər iki döv rün də mil li və pro fes sional mu-
si qi nin in ki şa fı na, o cüm lə dən bəs tə kar və 
mu si qi şü nas la rın ya ra dı cı lı ğı na diq qət və 
qay ğı sın dan bəhs et di. Diq qə tə çat dır dı ki, 
bu qay ğı mu si qi sə nə ti mi zin in ki şa fı na mə-
nə vi zə min ya ra dıb, bu sa hə də ça lı şan la rı 
ya ra dı cı lı ğa ruh lan dı rıb. 

Fi rən giz Əli za də Ulu ön də rin mu si qi çi-
lər lə  gö rüş lə ri nin bi rin də mah nı jan rı haq-
qın da de di yi söz lə ri ya da sal dı: “Din lə yi ci-
lə rin xo şu na gə lən yax şı mah nı az de yil dir. 
La kin bu nun la bir lik də elə mah nı lar var dır ki, 
nə mu si qi si yad da qa lır, nə də söz lə ri. Mah-
nı mu si qi də ən küt lə vi janr dır. Bu na gö rə də 
ona daim cid di fi  kir ve ril mə li dir. Bü tün mah nı-
lar yax şı ol ma lı dır, xal qın qəl bi nə və şüuru na 
yol tap ma lı dır...”.

Ümum mil li li de rin Qa ra Qa ra yev, Fik rət 
Əmi rov, To fi q Qu li yev ki mi gör kəm li bəs tə-
kar lar la olan sə mi mi dost luq mü na si bət lə-
rin dən, bəs tə kar la ra ver di yi töv si yə lər dən 
də söh bət açan ABİ-nin səd ri “Hey dər Əli yev 
– 100” sil si lə sin dən növ bə ti təd bir lər də mu-
si qi şü nas la rın möv zu ilə bağ lı təd qi qat la rı nın 
və bəs tə kar la rın Hey dər Əli ye və həsr olu nan 
əsər lə ri nin təq di mat la rı nın, kon sert lə ri nin ke-
çi ri lə cə yi ni de di.

ABİ-nin ka ti bi Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
pro fes sor Zem fi  ra Qa fa ro va “Azər bay can 

bəs tə kar la rı nın ya ra dı cı lı ğın da Hey dər Əli-
yev” möv zu sun da çı xış et di. Diq qə tə çat dır dı 
ki, Ulu ön dər müəl lif və yu bi ley ge cə lə rin də, 
bəs tə kar la rın ye ni səh nə və kon sert əsər lə ri-
nin prem ye ra la rın da daim iş ti rak edər, mu si qi 
əsər lə ri haq qın da də yər li fi  kir və mü la hi zə lər 
söy lə yər di. Hey dər Əli yev res pub li ka mı za 
30 il dən ar tıq rəh bər li yi döv rün də Bəs tə kar-
lar İt ti fa qı nın fəaliy yə ti ilə daim ma raq la nıb. 
Bü tün bun lar Hey dər Əli ye vin qay ğı keş li yi nin 
və Azər bay can mu si qi si ni qəl bən sev di yi nin 
ba riz nü mu nə si dir.

ABİ-nin ka ti bi Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
pro fes sor Cə lal Ab ba sov isə mə ru zə sin də 
Ulu ön də rin bəs tə kar lar la gö rü şün də sim-
fo nik mu si qi janr la rı nın əhə miy yə ti ni xü su si 
vur ğu la dı ğı nı diq qə tə çat dır dı. “Sim fo nik mu-
si qi sa hə sin də mü vəff  ə qiy yət lər da ha çox dur. 
La kin is tər dik ki, bu mü vəff  ə qiy yət lər əsa sın-
da siz da ha yük sək lə rə qal xa sı nız və da ha 

çox proq ram lı mu si qi əsər lə ri ya za sı nız. 
Bir çox bəs tə kar la rı mız sim fo ni ya ya ra dı-
cı lı ğın da doğ ru yol da dır, təc rü bə, vər diş 
qa zan mış lar və əmi nik ki, bi zə ye ni ka mil 
əsər lər ve rə cək lər”, – de yə be lə gö rüş lə rin 
bi rin də bil dir miş di. 

Qeyd olun du ki, baş qa sə nət adam la-
rı ki mi, Azər bay can bəs tə kar la rı da də rin 
hör mət və eh ti ram əla mə ti ola raq Hey dər 
Əli ye və müx tə lif janr lar da də yər li əsər lər 
həsr edib lər. Bu əsər lər ara sın da gör kəm li 
bəs tə kar lar dan Cöv dət Ha cı ye vin 8 say-
lı sim fo ni ya sı nı, Arif Mə li ko vun “Əbə diy-
yət” ad lı sim fo ni ya sı nı, Va sif Adı gö zə lo vun 
“Azər bay can” kan ta ta sı nı, Ra miz Mi riş li nin 

“Mə şəl ki mi ya nan ürək” ad lı oda sı nı, Sər-
dar Fə rə co vun “Bö yük və tən daş haq qın da 
oda”sı nı gös tər mək olar. 

El mi konf rans da da ha son ra  sə nət şü nas lıq 
üz rə fəl sə fə dok tor la rı Ja lə Qu la mo va “Nax çı-
van Bəs tə kar lıq Təş ki la tı nın ya ra dıl ma sın da 
Hey dər Əli ye vin ro lu”, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Səadət Təh mi raz qı zı “Hey dər Əli ye vin 
da hi bəs tə ka rı mız Üze yir Ha cı bəy li haq qın da 
fi  kir lə ri”, Ley la Zöh ra bo va “Cöv dət Ha cı ye vin 
Hey dər Əli ye və həsr olun muş “Onu za man 
se çib” sim fo ni ya sı haq qın da” möv zu lu mə ru-
zə lər lə çı xış edib lər.

Konf rans Xalq ar tis ti Azər Da da şo vun 
Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 100 il li yi-
nə həsr et di yi qi raət çi və sim fo nik or kestr 
üçün 16 say lı sim fo ni ya sı nın səs lən di ril mə si 
(elekt ron səs lən mə) ilə ba şa çat dı.

Savalan Fərəcov

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, 

Gör kəm li xa nən də, 
bəs tə kar və pe da-
qoq, Xalq ar tis ti Əli-
ba ba Məm mə do vun 

(1929-2022) xa ti rə si nə həsr 
olun muş “Us tad xa ti rə lər-
də” ki ta bı çap dan çı xıb. 

Mar tın 3-də Azər bay can Mu-
si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu-
ze yin də “İr si mi zin Təd qi qi və 
Təb li ği” İc ti mai Bir li yi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə ki ta bın təq di ma-
tı ke çi ril di. 

Ki ta bın müəl li fi  sə nət şü nas lıq 
üz rə fəl sə fə dok to ru, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Səadət Təh-
mi raz qı zı dır.   

Müəl lif çı xış edə rək mu ğam 
us ta dı nın Azər bay can mil li mu-
si qi si nin in ki şa fın da xid mət lə-
rin dən da nış dı. De di ki, Əli ba ba 
Məm mə dov mil li ifa çı lıq sə nə ti nin 
in ki şa fı na mü hüm töh fə lər ve rib, 

ye ni xa nən də lər nəs li ye tiş di rib, 
ey ni za man da bəs tə lə di yi mah nı 
və təs nifl  ər lə mu si qi ta ri xi miz də 
si lin məz iz qo yub. Xa nən də nin 

ifa sın da “Ba ya tı-Şi raz”, “Dəş ti”, 
“Şur” və baş qa mu ğam və təs nif-
lər Azər bay can Ra diosu nun “Qı-
zıl fon du”nda qo ru nub sax la nı lır. 

Əli ba ba Məm mə dov həm də 
100-dən çox mah nı və təs ni fi n 
müəl li fi  dir. 

Bil di ril di ki, ki tab da sə nət 
adam la rı nın Əli ba ba Məm mə-
do vun şəx siy yə ti və mu si qi 
mə də niy yə ti mi zə ver di yi töh-
fə lər haq qın da dü şün cə lə ri yer 
alıb. 

Son ra unu dul maz xa nən də-
nin ya ra dı cı lı ğı na həsr edil miş 
“Bi zim us tad” sə nəd li fi l mi nü-
ma yiş olun du. Nü ma yiş dən 
son ra Xalq ar tis ti, tar zən Ra miz 
Qu li yev sə nət kar la bağ lı xa ti rə-
lə ri ni bö lüş dü. 

Təd bir də Əli ba ba Məm mə do-
vun ailə üzv lə ri, sə nət dost la rı, 

tə lə bə lə ri, mu ğam ifa çı la rı iş ti rak 
edir di lər. 

Lalə

“Ustad xatirələrdə” kitabının təqdimatı

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin
inkişafında Heydər Əliyevin rolu

“Nəğməmə inan” tamaşası
mart ayında da səhnədədir

Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat rın da 
Xalq ar tis ti, bəs tə kar Po lad Bül bü loğ lu nun mu si-
qi lə ri əsa sın da ha zır la nan və prem ye ra sı müəl-
li fin do ğum gü nün də (4 fev ral) olan “Nəğ mə mə 
inan” ta ma şa sı mart ayın da da re per tuar da dır.

Teat rın rus böl mə sin də ər sə yə gə lən mu si qi li ko-
me di ya mar tın 8-də – xa nım la rın bay ra mın da nü ma-
yiş olu nub.  Ta ma şa mar tın 11-də növ bə ti də fə teatr-
se vər lə rə təq dim olu na caq.

Teat rın baş re jis so ru Ca vid İmam ver di ye vin qu ru-
luş ver di yi səh nə əsə ri nin lib ret to su nun və mah nı-
la rın mət ni nin müəl li fi  Mi xail Şer ba çen ko, qu ru luş çu 
di ri jo ru Əmək dar in cə sə nət xa di mi Fəx rəd din Ata yev, 
qu ru luş çu rəs sa mı Vü sal Rə him, qu ru luş çu ba let-
meys te ri Əmək dar ar tist Ni gar Şah mu ra do va, xor-
meys te ri Əmək dar ar tist Va qif Məs ta nov dur.

Rol la rı Əmək dar ar tist lər Bo ris Qraf kin, Fə rid Əli yev, 
Nər giz Kə ri mo va, akt yor lar Emil Hey də rov, Meh ri ban 
Za li ye va, Rauf Ba ba yev və Leonid Kl yotc ifa edir.

Xa tır la daq ki, vax ti lə Ru si ya nın bir ne çə teat rın da 
oy na nı lan bu əsə rin ra dio-ta ma şa sın da baş ro lu Po-
lad Bül bü loğ lu özü səs lən di rib.

Filarmoniyada konsert – “Sən elə bir zirvəsən”

Müs lüm Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Fi lar mo ni ya sın da bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı 
xa nən də Kö nül Məm məd li nin Ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin 100 il li yi nə həsr olun muş “Sən elə bir zir və sən” 

ad lı kon ser ti təş kil olu nub.

Kon sert də Azər bay can Döv lət 
Xalq Çal ğı Alət lə ri Or kest ri (bə dii 
rəh bər və baş di ri jor – Xalq ar tis ti 
Ağa ver di Pa şa yev) Əmək dar ar-
tist, di ri jor İla hə Hü sey no va nın 
rəh bər li yi ilə çı xış edib.

Kon sert də Mu sa Mir zə ye vin 
“Azər bay can rəq si”, Fi rən giz Ba-
ba ye va nın “Töh fə”, Na zim Qu-
li ye vin “Heyf”, Oq tay Ka zı mi nin 

“Mə həb bət”, “İnan ma ram”, Ha cı 
Xan məm mə do vun “Al dat ma yaq 
bir-bi ri mi zi”, Ca han gir Ca han gi ro-
vun “Fü zu li kan ta ta sı”ndan fraq-
ment, Va sif Adı gö zə lo vun “Bay-
ram süita sı”, Ra miz Mi riş li nin “Bir 
xu mar ba xış la”, Ka ma lın “Xalq 
Hey dər söy lə yə cək” və di gər bəs-
tə kar la rın əsər lə ri ilə ya na şı, xalq 
mah nı la rı da səs lən di ri lib.

Violonçel ifaçısının “Solo”su 
Bey nəl xalq Mu ğam Mər-
kə zin də (BMM) Azər bay-
ca nın Əmək dar ar tis ti, 
ta nın mış violon çel ifa çı sı 
Alek sey Mil tı xın “So lo” ad lı 
kon ser ti ke çi ril di.

Ba kı da kı Ru si ya İn for ma si-
ya və Mə də niy yət Mər kə zi nin 
təş ki lat çı lı ğı və BMM-in dəs-
tə yi ilə real la şan ge cə də ifa-
çı ilə bə ra bər ay rı-ay rı mu si qi 
nöm rə lə rin də sə nət çi dost la-
rı, o cüm lə dən “The Pas sion” 
kvar te ti də səh nə yə çıx dı. 

Kon sert proq ra mı elə hə ma həng tər tib 
olun muş du ki, A.Mil tı xın məx su si ifa çı lıq  
tex ni ka sın da kı zə rifl  ik, me lan xo lik lik, bə-
zən sə “sərt lik” du yu lur du. 

Müx tə lif za man la ra məx sus əsər lə rin bir 
xət də us ta lıq la bir lə şə rək va hid tab lo ya-
rat ma sı xoş idi. İfa çı nın tex ni ki us ta lı ğı nı, 
in terp re ta si ya qa bi liy yə ti ni xü su si qeyd et-
mə li yik. Çün ki bu, hər bir əsər də, hə qi qə-

tən də, fərq li tə za hür edir di. 
Ge cə də sə nət dost la rı ifa çı nı tək qoy-

ma dı. Müx tə lif violin və for te piano ilə 
duet lər,  rəqs nöm rə lə ri nin təq di mi proq-
ra mı da ha da zən gin ləş dir di. Mu si qi ax-
şa mı ta ma şa çı la ra unu dul maz duy ğu lar 
bəxş et di. On lar da al dıq la rı ener ji ni, al-
qış la rı ilə qar şı la ma ğa ça lış dı lar.

L.Azəri

Üç ölkənin opera solistləri eyni səhnəni bölüşəcəklər
Mar tın 11-də Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da 
Ca ko mo Puç çi ni nin “Tos ka” ope ra sı 
nü ma yiş olu na caq.

Tos ka par ti ya sı nı ifa et mək üçün teat-
rın rəh bər li yi tə rə fi n dən Uk ray na Mil li 
Ope ra sı nın so lis ti, bu öl kə nin Əmək dar 
ar tist Vik to ri ya Çens ka ya və Skar pia ro lu 
üçün isə Be la rus Aka de mik Bö yük Teat-
rı nın so lis ti, Xalq ar tis ti Vla di mir Qro mov 

də vət olu nub lar. Əsas par ti ya lar dan bi ri 
olan Ka va ra dos si ni Əmək dar ar tist Azər 
Rza, Riz ni çiy par ti ya sı nı Xalq ar tist Ək-
rəm Po la dov ifa edə cək lər.

Səh nə əsə rin də həm çi nin Əmək dar 
ar tist lər Ca han gir Qur ba nov, Tu ral Ağa-
sı yev, so list lər Ma hir Ta ğı za də, Rza Xos-
rov za də və baş qa la rı iş ti rak edə cək lər.

Ope ra teat rın baş di ri jo ru, Əmək dar 
ar tist Əy yub Qu li yev tə rə fi n dən ida rə 
olu na caq.
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...Yüz il bun dan əv vəl ic ti mai 
və di ni kö lə li yin zül mət səl tə nə-
tin də Azər bay can dram sə nə ti nin 
ilk qı ğıl cı mı par la dı. Mir zə Fə tə li 
Axun do vun “Lən kə ran xa nı nın 
və zi ri” pye si nin ta ma şa sı ilə Azər-
bay can teat rı nın tə mə li qo yul du.

Şərq də ilk teatr olan Azər bay-
can teat rı maarif çi lik və azad lıq 
ide ya la rı nın car çı sı na çev ril di, 
köh nə dün ya nı da ğı dıb alt-üst 
et mək də mü hüm rol oy na dı. O, 
za ma nın qa tı qa ran lı ğı nı ya ra-
raq par laq gə lə cə yə yol açan, 
in san la rın şüuru nu, qəl bi ni 
oya dan, on la rı azad lıq, səadət 
na mi nə hü nər lər gös tər mə yə 
ruh lan dı ran bir mə şəl idi... O, 
Azər bay can da mü tə rəq qi ic ti mai 
fi k rin tə şək kül və in ki şa fın da fəal 
iş ti rak et miş, öz xal qı nın mə nə vi 
xə zi nə si ni zən gin ləş dir miş... və 
in di də qa baq cıl ide ya möv qe lə-
rin də dur maq da dır.

Azər bay can dram teat rı nın 
yüz il lik yu bi le yi res pub li ka mı-
zın hə ya tın da bö yük mə də ni 
və si ya si əhə miy yət li ha di sə yə, 
bü tün çox mil lət li so vet teat rı nın 
bay ra mı na çev ril miş dir.

Mak sim Qor ki gö zəl de miş-
dir ki, hə ya tın əsl ta ri xi ni sə nət 
xa dim lə ri ya zır lar. Bu söz lə ri bi-
la va si tə dram sə nə ti nə də aid 
et mək olar. Azər bay can xal qı-
nın ic ti mai zülm dən xi las ol maq 
uğ run da, tə rəq qi uğ run da, ye ni 
hə yat uğ run da mü ba ri zə si ni əks 
et di rən Azər bay can teatr sə nə-
ti nin ta ri xi bu na ba riz sü but dur.

Teat rı mız ye ni dün ya qu ru cu-
lu ğun da bi la va si tə iş ti rak et mə-
yə baş la ya na dək bir çox il lər bo-
yu eniş li-yo xuş lu yol lar la get miş, 
ağır sı naq la ra mə ruz qal mış, 
xal qa zidd mür tə ce qüv və lə rə 
qar şı şid dət li ideolo ji mü ba ri-
zə apar ma lı ol muş du. Gör kəm li 
mə də niy yət xa dim lə ri Mir zə Fə-
tə li Axun dov, Hə sən bəy Zər da-
bi, Nə cəf bəy Və zi rov, Əb dür rə-
him bəy Haq ver di yev, Nə ri man 
Nə ri ma nov, Cə lil Məm məd qu lu-
za də, Üze yir Ha cı bə yov ilk də rin 
şı rım aça raq Azər bay can teatr 
sə nə ti nin to xu mu nu səp miş, 
onun cü cər ti lə ri ni in qi lab dan əv-
vəl ki döv rün şid dət li qa sır ğa la-
rın dan hifz edib qo ru muş du lar.

Azər bay can teat rı nın be şi yi 
ba şın da da hi mü tə fək kir, ma-
te rialist fi  lo sof, Azər bay can 
dra ma tur gi ya sı nın ata sı Mir zə 
Fə tə li Axun dov da yan mış dı... 

Əla mət dar hal dır ki, Mir zə Fə tə li 
Axun do vun öl məz ko me di ya la rı 
ilk də fə müəl li fi n öz tər cü mə si ilə 
Pe ter burq da və Tifl  is də rus səh-
nə sin də ta ma şa ya qo yul muş dur. 
Müəl li fi n ana di lin də ilk ta ma şa sı 
yal nız iyir mi il son ra, 1873-cü ilin 
mar tın da Ba kı da gös tə ril di. Əsə-
ri maarif çi de mok rat Hə sən bəy 
Zər da bi öz şa gird lə rin dən Nə cəf 
bəy Və zi ro vun və Əs gər Adı gö-
zə lo vun ya xın dan iş ti ra kı ilə ta-
ma şa ya qoy muş du.

Azər bay can teat rı nın mey da-
na gəl mə si Azər bay can da mü-
tə rəq qi ic ti mai-si ya si fi k rin bü tün 
in ki şa fı ge di şin də ha zır lan mış dı. 
Azər bay can teat rı lap əv vəl dən 
realist teatr ki mi tə şək kül tap-
mış, öz ba ni lə ri nin ar zu la dıq la-
rı ki mi, “hə yat mək tə bi”, “əx la qı 
safl  aş dır maq va si tə si” ol muş du. 

N.Və zi ro vun “Mü si bə ti-Fəx-
rəd din”, Ə.Haq ver di ye vin “Bəxt-
siz ca van”, N.Nə ri ma no vun “Na-
dan lıq” pyes lə ri nin qəh rə man la rı 
öz qəlb lə ri nin ən gö zəl, ən nə cib 
hiss və duy ğu la rı nı doğ ma yur-
da, ba şı bə la lar çək miş xal qa 
həsr et miş di lər.. Be lə ağır bir 
şə rait də dra ma tur gi ya nın qəh-
rə man la rı öz mü qəd dəs ar zu la-
rı na çat ma ya raq hə lak olur du-
lar. La kin on lar hə lak ol duq da 
da ta ma şa çı ya yük sək ideal lar 
aşı la yır, xal qı mə nə vi cə hət dən 
yük səlt mək ki mi bö yük bir işə 
xid mət et mə yi ona öy rə dir di lər.

Azər bay can teat rı nın şöh rə ti 
il dən-ilə ar tır dı. Ba kı da ol du ğu 
ki mi, Nax çı van da, Şu şa da, Gən-
cə də, Şa ma xı da, Şə ki də, ha be-
lə Tifl  is də, İrə van da, Təb riz də 
və Aş qa bad da da Azər bay can 
di lin də ta ma şa lar qo yu lur du.

Hü seyn Ərəb lins ki, onun həm-
kar la rı və məs lək daş la rı olan Sid-
qi Ru hul la, Ca han gir Zey na lov, 
Ab bas Mir zə Şə rif za də, Mah mud 
Ka zı movs ki, Mir za ğa Əli yev, Hü-
seyn qu lu Sa rabs ki, Əbül fət Və li 
və baş qa la rı teat rın özü nü qo-
ru yub sax la maq uğ run da daimi, 
hət ta fə da kar ca sı na mü ba ri zə 
şə raitin də xal qı Azər bay can və 
rus dra ma turq la rı nın, dün ya dra-
ma tur gi ya sı klas sik lə ri nin ən yax-
şı əsər lə ri ilə ta nış edir di lər.

Azər bay can dram teat rı nın fə-
dailə ri ne cə çə tin lik lə rə və məh-
ru miy yət lə rə rast gəl sə lər də, 
irə li yə inam la ba xır dı lar. Ə.Haq-
ver di yev ya zır dı: “Ar tist li yin yol-
la rı ağır və ti kan ilə do lu dur. 

Aya ğa ba tan ti kan la rın ağ rı la rı-
na qə yu ra nə da vam edib mər-
da nə get mə yin axır da işıq lı bir 
mən zi lə ye tir mə yi şüb hə siz dir”. 

1908-ci il də Ba kı da ilk mil li 
ope ra nın - Üze yir Ha cı bə yo vun 
“Ley li və Məc nun” ope ra sı nın ta-
ma şa sı ilə mu si qi li teatr mey da-
na gəl di. Çox keç mə dən mu si qi li 
ko me di ya lar, vo de vil lər ya ra dıl-
ma ğa baş la dı. 

1916-cı il də Cə lil Məm məd-
qu lu za də nin “Ölü lər” pye si ta-
ma şa ya qo yul duq da cə ha lət-
pə rəst lər ara sı na ne cə vəl və lə 
düş dü yü nü xa tır la yaq. Bu ta ma-
şa ət ra fın da şid dət li bir mü ba ri-
zə baş lan mış dı. Mür tə ce tən qid-
çi lər pye sin və ta ma şa nın ide ya 
əhə miy yə ti ni, bə dii mə ziy yət lə ri-
ni ki çilt mə yə ça lı şır, müəl li fə mə-
na sız it ti ham lar ve rir di lər.

La kin zi ya lı la rın tə rəq qi pər-
vər his sə si ta ma şa nı la yi qin cə 
qiy mət lən di rir, pye sin müəl li-
fi  ni ir ti ca çı la rın və fa na tik lə rin 
hü cum la rın dan qo ru yur du lar. 
N.Nə ri ma nov ya zır dı: “Bu dra ma 
mü səl man la rın hə ya tın da bö yük 
rol lar oy na ya caq dır: pas lan mış 
be yin lə ri pas dan tə miz lə yib, öl-
müş ruh la ra can ve rə cək dir”... 
Doğ ru dan da, Cə lil Məm məd-
qu lu za də nin pye si öz də rin li yi, 
ob raz la rı nın par laq lı ğı ilə in di də 
ta ma şa çı la rı hey ran edir.

So vet ha ki miy yə ti nin ilk il lə-
rin də Azər bay can və rus trup-
pa la rı olan “Tən qid-təb liğ teat-
rı” ya ra dıl dı. Teatr ki çik for ma lı 
ta ma şa lar qo yur, mən fi  hal la rı, 
meş şan və nep man la rı sa ti ra 
atə şi nə tu tur, qa dın azad lı ğı nın 
düş mən lə ri nə, din xa dim lə ri nə, 
qol ço maq la ra, bü tün mür tə ce 
qüv və lə rə acı-acı gü lür dü. İn qi-
la bın özün dən do ğan “Tən qid-
təb liğ teat rı” öz şə rəfl  i və zi fə si ni 
la yi qin cə ye ri nə ye ti rir di. Son ra-
lar bu teatr la rın əsa sın da Azər-
bay can və rus trup pa la rı – Ba-
kı da Sə məd Vur ğun adı na və 
Ki ro va bad da (Gən cə - red.) Cə-
fər Cab bar lı adı na in di ki teatr la-
rın sə ləfl  ə ri olan Ba kı İş çi Teat rı 
ya ra dıl dı...

...Cə fər Cab bar lı nın ya ra dı cı-
lı ğı dra ma tur gi ya ədə biy ya tı mı-
zın da ha da in ki şaf et di ril mə si nə 
çox bö yük tə sir gös tər miş dir. 

...Gör kəm li şair Sə məd Vur-
ğu nun “Va qif” mən zum dra mı 
Azər bay can dra ma tur gi ya sı nın 
əsil in ci si, səh nə mi zin if ti xa rı dır. 

...Dra ma turq Hü seyn Ca vi din 
və teat rın ya ra dı cı kol lek ti vi nin 
yük sək sə nət kar lı ğı sa yə sin də 
“Şeyx Sə nan”, “Sə ya vuş”, “Xəy-
yam” pyes lə ri ge niş ta ma şa çı 
küt lə lə ri nin mə həb bə ti ni qa zan-
mış dır.

Dra ma turq la rın son ra kı nəs li-
nin – Mir zə İb ra hi mo vun, Meh di 
Hü sey nin, Sa bit Rəh ma nın, Sü-
ley man Rüs tə min, İl yas Əfən di-
ye vin, İm ran Qa sı mo vun, Ən vər 
Məm məd xan lı nın əsər lə rin də 
də teat rı mı zın ənə nə lə ri nin can-
lı nə fə si du yu lur. Bö yük Və tən 
mü ha ri bə si il lə rin də so vet xal-
qı nın hü nə ri ni əks et di rən ta ma-
şa lar da realizm və ro man tizm 
üz vi su rət də bir lə şir. “Mə həb-
bət”, “Və fa”, “İn ti zar”, “İn ti qam”, 
“Uzaq sa hil lər də” ta ma şa la rın da 
dö yüş çü lə rin və za bit lə rin, ar-
xa əmək çi lə ri nin hü nə ri, qə lə bə 
saatı nı ya xın laş dır maq na mi nə 
on la rın gös tər dik lə ri qəh rə man-
lıq tə rən nüm olu nur. 

Fə rəh li hal dır ki, res pub li ka 
teatr la rı ta ma şa la rı nın ək sə riy-
yə ti müasir lə ri mi zə, hə ya tı mı zın 
cid di, ak tual ic ti mai və etik prob-
lem lə ri nə həsr olun muş dur... 
“Sən yan ma san”, “Sən nə üçün 
ya şa yır san?”, “Ömür elə qı sa dır 
ki”, “Unu da bil mi rəm”, “Qə ri bə 
oğ lan”, “Kənd çi qı zı”, “Göz hə-
ki mi”, “İkin ci səs” ta ma şa la rın da 
və di gər ta ma şa lar da qəh rə man-
la rın söz lə ri nə və hə rə kət lə ri nə 
ta ma şa sa lo nu nun də rin ma raq 
gös tər mə si bu nu sü but edir.

Azər bay can teat rı nın ən yax şı 
ta ma şa la rı, re jis sor lar dan İs ma-
yıl Hi da yət za də nin, Alek sandr 
Tu qa no vun, Ser gey Ma yo ro vun, 
Rza Təh ma si bin, Meh di Məm-
mə do vun, Mə hər rəm Ha şı mo-
vun, To fi q Ka zı mo vun, Ələs gər 
Şə ri fo vun, Əli hey dər Ələk bə ro-
vun, rəs sam lar dan Nüs rət Fə-
tul la ye vin, İs ma yıl Axun do vun, 
Bə du rə Əf qan lı nın ad la rı, bəs tə-
kar lar dan Asəf Zey nal lı nın, Qa-
ra Qa ra ye vin, Fik rət Əmi ro vun, 
Ca han gir Ca han gi ro vun, Səid 
Rüs tə mo vun, To fi q Qu li ye vin ya-
ra dı cı lı ğı ilə bağ lı dır.

Azər bay can səh nə si nin gör-
kəm li us ta la rın dan Ab bas Mir zə 
Şə rif za də nin, Sid qi Ru hul la nın, 
Mir za ğa Əli ye vin, Ye va Olens-

ka ya nın, Ka zım Zi ya nın, Ül vi 
Rə cə bin, Mər ziy yə Da vu do va-
nın, Fat ma Qəd ri nin, Ələs gər 
Ələk bə ro vun, Mus ta fa Mər da-
no vun müx tə lif ta ma şa lar da ya-
rat dıq la rı can lı və də rin ob raz lar 
M.Əziz bə yov adı na teat rın (Aka-
de mik Mil li Dram Teat rı – red.) 
sal na mə si nə hə mi şə lik da xil ol-
muş lar. Diq qə tə la yiq ar tist lər dən 
Hö kü mə Qur ba no va, İs ma yıl 
Da ğıs tan lı, Ağa sa dıq Gə ray bəy-
li, İs ma yıl Os man lı, Ba rat Şə-
kins ka ya, Əli Zey na lov, Möh sün 
Sə na ni və baş qa la rı Azər bay-
can teat rı nın in ki şa fı na bö yük 
kö mək gös tə rir lər.

Mi xail Ja rov, Faina Ra nevs ka-
ya, Pyotr Yu din, Kse ni ya Ba bi-
çe va, Ra xil Ginz burq, Ve ra Şir ye 
və baş qa la rı rus dram teat rın da 
gö zəl akt yor luq mək tə bi keç miş-
lər. Zə roş Həm zə ye va, İb ra him 
Həm zə yev, İsa Mu sa yev, Rəm-
ziy yə Vey sə lo va, Ələk bər Sey fi  
və baş qa la rı Nax çı van, Ste pa-
na kert (Xan kən di), Ki ro va bad 
(Gən cə – red.) teatr la rın da məh-
sul dar ça lı şır lar. Teatr la rı mız da 
get dik cə püx tə lə şən is te dad lı 
gənc lər, Azər bay can teatr sə nə-
ti nin ən yax şı realist ənə nə lə ri-
nin lə ya qət li va ris lə ri və da vam-
çı la rı bö yük ya ra dı cı lıq il ha mı ilə 
iş lə yir lər... 

Hər ta ma şa nın ya ra dıl ma sı bir 
çox la rı nın – dra ma tur qun, re jis-
so run, akt yor la rın, de ko ra tor la-
rın, işıq us ta la rı nın və baş qa la-
rı nın bö yük və gər gin əmə yi dir. 
Səh nə əsə ri nin ya ra dıl ma sın da 
həm baş, həm də epi zo dik rol la-
rın ifa çı la rı, həm səh nə fəh lə lə ri, 
həm də bi let yox la yan lar iş ti rak 
edir lər. Bu gün, yüz il lik yu bi ley 
gü nün də biz Azər bay can teat rı-
nın ya ran ma sı na, qüv və top la-
ma sı na, in ki şaf et mə si nə və be-
lə zir və lə rə çat ma sı na öz lə ri nin 
nə cib əmə yi ilə kö mək gös tə rən-
lə rin ha mı sı na əh sən de yi rik.

Biz haq lı ola raq fəxr edi rik ki, 
teatr la rı mı zın bir sı ra ən yax şı 
ta ma şa la rı SS Rİ və res pub li ka 
döv lət mü ka fat la rı na la yiq gö rül-
müş dür. “Şər qin sə hə ri” və “Xə-
zər üzə rin də şə fəq” ta ma şa la rı na 
So vet İt ti fa qı Döv lət mü ka fa tı nın 
ve ril mə si M.Əziz bə yov adı na və 
S.Vur ğun adı na teatr la rın bö yük 
ya ra dı cı lıq qə lə bə si idi. 

İn di res pub li ka mız da 14 döv-
lət teat rı və 41 xalq teat rı var dır. 
Azər bay ca nın pay tax tın da yed di 
teatr fəaliy yət gös tə rir. 

Bi zim teatr, ədə biy yat, ki no, 
te le vi zi ya, təs vi ri sə nət, mu si qi 
son il lər ər zin də so vet adam la-
rı na xey li ye ni, ma raq lı və gö zəl 

əsər ver miş dir. Ye ni əsər lər və 
ta ma şa lar mey da na gəl miş dir 
ki, bun lar da xal qı mı zın keç mi-
şi ni və bu gün kü hə ya tı nı realist-
cə si nə, bə zək-dü zək siz, la kin 
həm də nöq san la rı qa tı laş dır-
ma dan işıq lan dı rır...

Teat rı mız də rin dü şün cə lər və 
bö yük hiss lər, güc lü dra ma tik 
və ziy yət lər teat rı dır. Dra ma tur-
gi ya mız hə mi şə bö yük ic ti mai 
konfl  ikt lə rə, bö yük ic ti mai əhə-
miy yə ti olan möv zu la ra me yil 
et miş dir.

Teatr ta ma şa sı hə mi şə bir bay-
ram dır. Elə bir in san çə tin ta pı lar 
ki, səh nə sə nə ti onun ta le yin də, 
dün ya gö rü şü nün, es te tik zöv qü-
nün for ma laş ma sın da bö yük rol 
oy na ma sın. Bi zim bir çox yax şı 
xa ti rə lə ri miz, təəs sü rat la rı mız, 
ürək çır pın tı la rı mız ecaz kar sə-
nət us ta la rı nın nə fə si ni duy maq-
da, se vim li qəh rə man la rın sə si ni 
eşit mək də, bir növ on la rın se-
vinc və kə də ri nə şə rik ol maq da 
bi zə im kan ve rən teatr la, səh nə 
ilə bağ lı dır. Bu cə hət teat rın bö-
yük üs tün lü yü dür və bu na gö rə 
də biz şüb hə et mi rik ki, in cə sə-
nə tin for ma la rı daim nə qə dər 
zən gin lə şir sə-zən gin ləş sin, te le-
vi zi ya və ki no nə qə dər ya yı lır və 
küt lə vi hal alır sa-al sın, cə miy yət 
in ki şaf et dik cə teat rın ro lu da 
ar ta caq dır. Səh nə nin bi la va si tə 
ta ma şa sa lo nu ilə ün siy yə ti pro-
se si nə əsas la nan, ta ma şa çı lar la 
bir lik də hə yə can ke çi rən teatr 
hə ya tın özü qə dər əbə di dir.

Təəs süfl  ə qeyd et mək la zım-
dır ki, ta ma şa sa lon la rı heç də 
hə mi şə adam la do lu ol mur sa, 
bu nun sə bə bi ni həm bə zi pyes-
lə rin və ta ma şa la rın key fi y yə-
tin də, həm də əsər lə rin səh nə 
tə cəs sü mü nün for ma və üsul la-
rı nın da ha rən ga rəng ol ma sı na 
im kan ve rən müasir tex ni ki va si-
tə lə rə mü ha fi  zə kar mü na si bət də 
ax tar maq la zım dır. Onu da eti raf 
et mək la zım dır ki, teatr sə nə ti nin 
təb li ği işi biz də zəif təş kil edil-
miş dir. Bu nun la əla qə dar ola raq 
müasir dra ma tur gi ya nın ro lu və 
əhə miy yə ti ni qeyd et mək la zım-
dır. Müasir dra ma tur gi ya nın in ki-
şa fı, şüb hə siz, bi la va si tə teat rın 
özün dən, onun bə dii və es te tik 
sə viy yə sin dən ası lı dır.  Bu nun-
la bir lik də qeyd et mə mək ol maz 
ki, özü nün bü tün mü vəff  ə qiy yət-
lə ri nə bax ma ya raq, dra ma tur-
gi ya mız zəh mət keş lə rin ar tan 
tə lə ba tın dan ge ri qa lır... Sət hi 
mü şa hi də lər əsa sın da tər tib edil-
miş sxem lər üz rə so yuq ürək lə 
də rin məz mun lu səh nə əsər lə ri, 
müasir lə ri mi zin şüuru na və qəl-
bi nə tə sir edə bi lən əsər lər ya-
rat maq müm kün de yil dir.

Azər bay can teat rı nın bir əsr-
lik yo lu na ye kun vu rar kən bir 
da ha qeyd et mək is tə yi rəm ki, 
xal qın hə ya tı ilə, rus teat rı nın, 
onun va si tə si ilə də dün ya teat-
rı nın təc rü bə si və nə zə riy yə si ilə 
üz vi əla qə onun ta ri xi təc rü bə si-
nin əsa sı ol muş və ol maq da dır. 
Azər bay can teat rı öz ide ya la-
rı nı, möv zu və ob raz la rı nı xalq 
içə ri sin dən gö tür müş dür və gö-
tü rür. Bu yol da Azər bay can teat-
rı bə dii ka mil li yə çat mış, xal qın 
şüuru na yol tap mış, onun ide ya-
es te tik tər bi yə sin də mü hüm rol 
oy na mış dır.

Köv rək və hə zin sə si ilə mu si qi se vər lə ri seh rin də sax la yan 
gör kəm li xa nən də lə ri miz dən bi ri də Xalq ar tis ti Rü ba bə 
Mu ra do va olub. O, Ər də bil sev gi si, nis gi li ilə do lu nəğ mə lə-
rin də hər kəs də və tən sev gi si oya dar dı. Gör kəm li sə nət ka rı 

ana dan ol ma sı nın 90 il li yi ilə bağ lı ya da sal dıq. 

Rü ba bə Mir zə Xə lil qı zı Mu-
ra do va 22 mart 1933-cü il də 
Cə nu bi Azər bay ca nın Ər də bil 
şə hə rin də zi ya lı ailə də dün ya ya 
göz açıb. Tibb təh si li olan ata-
sı öv la dı nın xoş bəxt gə lə cə yi 
üçün hər cür zəh mə tə qat la şır. 
Rü ba bə ni Ər də bil Qız lar mək-
tə bi nə qo yur. Onun mək təb də 
təş kil olu nan kon sert və ta ma-
şa lar da səh nə yə çıx ma sı na eti-
raz et mir. 

Mir zə Xə lil Cə nu bi Azər bay-
can mil li hö ku mə ti nin qu rul ma sı 
uğ run da mü ba ri zə apa ran “21 
Azər” hə rə ka tı na qo şu lur. İn qi-
lab qə lə bə ilə nə ti cə lən sə də 
mil li hö ku mə tin öm rü uzun ol-
mur. 1946-cı il də mil li hö ku mət 
sü qu ta uğ ra yır və onun qu ru-
cu la rı, dəs tək lə yən lə ri doğ ma 
yurd dan qaç qın dü şür. Rü ba bə 
Mu ra do va nın ailə si də Şi ma lı 
Azər bay ca na üz tu tur...

Ailə bir müd dət As ta ra şə hə-
rin də məs kun la şır. Son ra Sal yan 
şə hə ri nə gə lir lər. Mir zə Xə li lin 
di ni təh si li ol du ğu üçün şə hə rin 
məs ci din də axund ki mi işə baş-
la yır, ey ni za man da hə kim ki mi 
fəaliy yət gös tə rir. Rü ba bə şə hər 
or ta mək tə bin də təh sil alır. Mək-
tə bin öz fəaliy yət dər nə yi nə ya-
zı lır, bu ra da is te dad lı gənc ki mi 
diq qət çə kir. Mə la hət li sə si, həm 
də mu si qi du yu mu kol lek ti vin ta-
nı nır. Oxu du ğu mək təb lə ya na şı, 
şə hə rin mə də ni-küt lə vi təd bir lə-
rin də ya xın dan iş ti rak edir. Gün-
lər bir-bi ri ni əvəz et dik cə Rü ba bə 
sə nət də püx tə lə şir və ta nı nır. 

Gün lə rin bi rin də Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Dram Teat rı nın 
akt yor la rı Sal yan ra yo nu na qast-
rol sə fə ri nə ge dir. Gənc Rü ba bə 
şöh rə ti ni eşi dib, hə yat da qar şı-
laş ma dı ğı gör kəm li akt yor Ələs-
gər Ələk bə ro vu bu ra da gö rür. 

Vaxt ye ti şir ax şam “Va qif” ta ma-
şa sı təq dim edil mə ərə fə sin də 
Xu ra man ro lu nun ifa çı sı xəs tə lə-
nir. Be lə lik lə, Rü ba bə Mu ra do va 
ilk də fə pe şə kar səh nə yə çı xır 
və Ə.Ələk bə rov la tə rəf-mü qa-
bil olur. Çox çə tin ol sa da, üzə-
ri nə dü şən və zi fə ni uğur la ba şa 
vu rur. Onun Xu ra ma nın özü nü 
qa ya dan at ma sı səh nə sin də 
oxu du ğu “Ba ya tı-kürd” mu ğa mı 
ta ma şa çı la rı hey ran edir, bö yük 
al qış do ğu rur. Ta ma şa dan 
son ra Ə.Ələk bə rov gənc 
mü ğən ni ni Ba kı ya də vət 
edir, “Fi lar mo ni ya nın si-
zin ki mi səs li gənc lə rə 
eh ti ya cı var”, – de yir. 

Rü ba bə Mu ra do va 
1951-ci il də Ba kı şə hə-
ri nə gə lir. Asəf Zey nal lı 
adı na Mu si qi Mək tə bi nə 
qə bul olu nur, us tad xa nən də Se-
yid Şu şins ki nin sin fi n də sə nə tin 
sir lə ri ni öy rə nir. Hə lə tə lə bə ikən 
müəl lim lə ri nin ümi di ni doğ rul dur. 
Ope ra və Ba let Teat rın səh nə si-
nə ilk də fə Ley li ro lu nun ifa çı sı 
ki mi çı xır. 1954-cü il də Ope ra və 

Ba let Teat rın da işə qə bul olu nur. 
Əv vəl-əv vəl so list, son ra məşq çi-
pe da qoq ki mi fəaliy yət gös tə rir. 
O, bu sə nəd mə bə di nin səh nə-
sin də “Ley li və Məc nun”da Ley li, 
“Əs li və Kə rəm”də Əs li, “Ko roğ-
lu”da Xa nən də qız, “Şah İs ma-
yıl”da Ərəb zən gi, “Aşıq Qə rib”də 

Şah sə nəm, “Gə lin qa ya sı”nda 
Sə nəm rol la rın da çı xış edir.  

Gör kəm li sə nət ka rın ifa çı lıq 
sə nə ti mi zin in ki şa fın da kı xid-
mət lə ri yük sək qiy mət lən di ri lir. 
O, 1956-cı il də “Əmək dar ar-
tist”, 1971-ci il də isə “Xalq ar-
tis ti” fəx ri ad la rı na la yiq gö rü lür.   

Rü ba bə Mu ra do va sə nət də 
nə qə dər uğur lar qa zan sa 
da, doğ ma Ər də bi lin nis gi-
li ni hə mi şə qəl bin də da şı-
yıb. Araş dır ma lar da qeyd 
edi lir ki, bir gün gör kəm li 
sə nət kar As ta ra ra yo-
nun da qast rol sə fə rin də 
olur. Sə nət yol daş la rın-
dan bir az ara la nır və 
İran sər hə di nə ya xın la-
şır. Həs rət lə ge də bil mə-
di yi, hət ta ba xa bil mə di yi 
yer lə rə diq qət ye ti rir və 

hön kür-hön kür ağ la yır. Sə nət 
yol daş la rı onu çə tin lik lə sa kit-
ləş di rir lər... 

Gör kəm li sə nət kar qı sa öm-
rün də sə nə tin şöh rət zir və si nə 
yük səl sə də, bir qə rib lik nis gi lin-
dən üzü lür. Ya şa dı ğı ağ rı-acı lar, 

ailə hə ya tın da kı uğur suz luq lar 
onu ta qət dən sa lır. Ha mı dan 
sev gi gör sə də, öz sev dik lə ri nə 
ça ta bil mir. 28 av qust 1983-cü il-
də Ba kı da və fat edən mü ğən ni 
Ya sa mal qə bi ris tan lı ğın da dəfn 
olu nur. 

Gör kəm li qo boy ifa çı sı, Xalq 
ar tis ti, mər hum Ka mil Cə li lov 
gör kəm li sə nət kar la bağ lı de yib: 
“Rü ba bə xa nım və fa tın dan ön cə 
və siy yət et miş di ki, mən onun 
cə na zə si ba şın da “Se gah” ça-
lım. Çün ki mə nə hə mi şə de yər di 
ki, ay Ka mil, sən “Se gah” ça lan-
da elə bi li rəm ki, Ər də bil də yəm. 
Göz lə ri mi yu mu ram, açan da 
mə nə qa lan isə göz yaş la rı olur. 
Elə is tə yi rəm ki, nə sən çal ğı nı 
kə sə sən, nə də mən göz lə ri mi 
açam...”.

Rü ba bə Mu ra do va 50 il lik öm-
rün də Azər bay can mu si qi mə-
də niy yə tin də elə bir iz qo yub 
ki, gə lə cək nə sil lər onun sə nət 
rü ba bı nı daima din lə yə cək, sə-
nət ka rı xoş duy ğu lar la ya da sa-
la caq lar. 

S.Fərəcov

150 illik yubileydə 100 illik tarixə baxış 
Milli teatr sənətinin qayğıkeşi Heydər Əliyevin yarım əsr öncə söylədikləri indi də aktualdır...

Rübabə Muradova – 90 Hər zənguləsi ilə doğma Ərdəbili soraqlayırdı...
Vaxt ye ti şir ax şam “Va qif” ta ma-
şa sı təq dim edil mə ərə fə sin də 
Xu ra man ro lu nun ifa çı sı xəs tə lə-
nir. Be lə lik lə, Rü ba bə Mu ra do va 
ilk də fə pe şə kar səh nə yə çı xır 
və Ə.Ələk bə rov la tə rəf-mü qa-
bil olur. Çox çə tin ol sa da, üzə-
ri nə dü şən və zi fə ni uğur la ba şa 
vu rur. Onun Xu ra ma nın özü nü 
qa ya dan at ma sı səh nə sin də 
oxu du ğu “Ba ya tı-kürd” mu ğa mı 
ta ma şa çı la rı hey ran edir, bö yük 
al qış do ğu rur. Ta ma şa dan 
son ra Ə.Ələk bə rov gənc 
mü ğən ni ni Ba kı ya də vət 

Şah sə nəm, “Gə lin qa ya sı”nda 
Sə nəm rol la rın da çı xış edir.  

Gör kəm li sə nət ka rın ifa çı lıq 
sə nə ti mi zin in ki şa fın da kı xid-
mət lə ri yük sək qiy mət lən di ri lir. 
O, 1956-cı il də “Əmək dar ar-
tist”, 1971-ci il də isə “Xalq ar-
tis ti” fəx ri ad la rı na la yiq gö rü lür.   

Rü ba bə Mu ra do va sə nət də 
nə qə dər uğur lar qa zan sa 
da, doğ ma Ər də bi lin nis gi-
li ni hə mi şə qəl bin də da şı-
yıb. Araş dır ma lar da qeyd 
edi lir ki, bir gün gör kəm li 

Hər zənguləsi ilə doğma Ərdəbili soraqlayırdı...

10 mart Mil li Teatr Gü nü dür. Bu gün Azər bay can da pe şə kar mil li 
teat rın ya ran ma sı nın 150 il li yi ta mam olur. Əla mət dar il dö nü mü 
bu gü nə tə sa düf et sə də, yu bi ley təd bir lə ri ilin so nu na dək da vam 
edə cək. Çün ki 150 il əv vəl zən gin ta ri xə ma lik xalq teatr ənə nə-
lə ri mi zin, kök lə ri qə dim folk lo ru mu za bağ lı səh nə sə nə ti mi zin 
pe şə kar müs tə vi yə qə dəm qoy ma sı tək cə mə də niy yət ta ri xi miz 
üçün de yil, ümu mi lik də ic ti mai hə ya tı mız üçün də müs təs na əhə-
miy yət li ha di sə idi.
Pre zi dent İl ham Əli ye vin Azər bay can pe şə kar mil li teat rı nın 
150 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən ca mın da da vur ğu lan dı ğı ki mi, 
Azər bay can teat rı hə mi şə fəal möv qe yi ilə se çi lə rək ic ti mai fik rin 
ön sı ra la rın da da ya nıb, cə miy yə tin mə də ni tə rəq qi si nə və mil li 
şüurun in ki şa fı na əhə miy yət li tə sir gös tə rib. Ədə bi fi kir ta ri xi mi zin 
gör kəm li nü ma yən də lə ri xal qa mü ra ciət üçün teatr səh nə sin dən 
yük sək xi ta bət kür sü sü ki mi is ti fa də edib lər.
Azər bay can da pe şə kar mil li teat rın yu bi le yi ilk də fə döv lət sə viy-
yə sin də, bö yük tən tə nə ilə ya rım əsr ön cə qeyd edi lib. Düz dür, 
100 il lik yu bi ley bir il er tə lə mə ilə, 1974-cü il də ke çi ril miş di, am ma 
bu, Azər bay ca nın mə də niy yət ta ri xin də o dövr üçün ən möh tə-
şəm yu bi ley mə ra si mi idi. Mə də niy yə ti mi zin və in cə sə nə ti mi zin 
bö yük hi ma yə da rı, mil li teatr sə nə ti mi zə hər za man xü su si qay-
ğı keş lik lə ya na şan Hey dər Əli yev mə ra sim də ge niş məz mun lu, 
proq ram sə ciy yə li nitq söy lə miş di. Ya rım əsr ön cə de yi lən o fi kir-
lə rin bir ço xu in di də ak tual dır. 
Azər bay can pe şə kar mil li teat rı nın 100 il lik ta ri xi nə və həm də 
gə lə cək in ki şa fı na nə zər sa lı nan hə min nitq  dən əsas fi kir lə ri oxu-
cu la rın diq qə ti nə təq dim edi rik.
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8 mart 1911 – Xalq ar tis ti Ağa da daş Gül məm məd oğ lu Qur ba nov 
(1911 – 25.6.1965) ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar, Aka de mik Mil li 
Dram teatr la rın da çı xış edib. “Ko roğ lu”, “Bir qa la nın sir ri”, “Bi zim 
kü çə”, “Ar şın mal alan” (1965, Sol tan bəy) və s. fi lm lər də çə ki lib.

8 mart 1923 – Ədə biy yat şü nas, teatr şü nas Ədi lə Əli hü seyn qı zı 
Əli ye va (1923-1984) Ba kı da ana dan olub.

8 mart 1935 – Azər bay can SSR Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin qə-
ra rı ilə Döv lət Teatr Mu ze yi nə (1934-cü il də ya ra dı lıb) gör kəm li dra-
ma turq Cə fər Cab bar lı nın adı ve ri lib.

8 mart 1940 – Ki noope ra tor Ra miz Əlir za oğ lu Ba ba yev (1940 
– 11.1.1994) Ba kı nın Əmir can qə sə bə sin də do ğu lub. 1957-ci il dən 
“Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da iş lə yib.

8 mart 1947 – Şair, pub li sist Ağa ma lı Sa diq Əfən di (Ağa ma lı Əh-
məd oğ lu Əfən di yev; 1947-1995) Qa zax ra yo nu nun Qay maq lı kən-
din də do ğu lub.

8 mart 2006 – Xalq ar tis ti, ta nın mış teatr və ki no akt yo ru Əliab-
bas Gü lab bas oğ lu Qə di rov (15.2.1946 – 2006) və fat edib. Aka de-
mik Mil li Dram Teat rı nın di rek to ru olub.

9 mart 1893 (bə zi mən bə lər də 12 de kabr) – Gör kəm li akt yor, 
re jis sor, Xalq ar tis ti Ab bas Mir zə Mir zə Əb dül rə sul oğ lu Şə rif za də 
(1893 – 16.11.1938) Şa ma xı da ana dan olub. Azər bay can teatr ta-
ri xin də müs təs na xid mət lər gös tə rib, dram və ope ra ta ma şa la rı na 
qu ru luş ve rib. 1938-ci il də rep res si ya qur ba nı olub.

9 mart 1915 – Xalq rəs sa mı Ka mil Əli Ab bas oğ lu Xan la rov 
(1915-1996) ana dan olub. Fü sun kar tə biət löv hə lə ri ni kə ta na kö çü-
rüb: “Za qa ta la dağ la rı”, “Şu şa”, “Araz sa hi lin də”, “Or du bad da qış” 
və s. Film lər də (“Kənd li lər”, “Fə tə li xan”) ge yim rəs sa mı iş lə yib. 

9 mart 1929 – Əmək dar ar tist, dik tor Gül tə kin Əj dər qı zı Cab bar lı 
(1929 – 15.10.1996) ana dan olub. Azər bay can da pe şə kar dik tor luq 
mək tə bi nin ya ran ma sın da xü su si xid mət lə ri olub.

9 mart 1952 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, akt yor, re jis sor Əh məd 
Ha şım oğ lu Qə mər li (Mə li kov; 1880-1952) və fat edib. Ba kı Azad Tən-
qid- Təb liğ Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib. Ki çik pyes lər ya zıb.

10 mart 1878 – Bö yük ya zı çı, dra ma turq, mü tə fək kir Mir zə Fə tə li 
Axund za də (30.6.1812 – 1878) Tifl  is də və fat edib. 1850-ci il lər də 
yaz dı ğı 6 ko me di ya ilə dra ma tur gi ya mı zın, 1857-ci il də qə lə mə al-
dı ğı “Al dan mış kə va kib” po ves ti ilə realist nəs ri mi zin tə mə li ni qo yub.

10 mart 1915 – İlk azər bay can lı ba le ri na, SS Rİ Xalq ar tis ti, SS-
Rİ Döv lət mü ka fa tı laureatı Qə mər Ha ca ğa qı zı Al mas za də (1915 
– 7.4.2006) ana dan olub. Pro fes sional səh nə ni tərk et dik dən son-
ra Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın baş ba let meys te ri olub (1953-
1972), Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bi nin di rek to ru iş lə yib.

10 mart 1940 – Xalq ar tis ti, xa nən də Ca nə li Xa nə li oğ lu Ək bə-
rov (1940 – 22.10.2021) Lən kə ran ra yo nu nun Tü kə vi lə kən din də 
do ğu lub. Ope ra ta ma şa la rın da baş rol lar da (Məc nun, Kə rəm, Aşıq 
Qə rib, Şah İs ma yıl və s.) çı xış edib.

10 mart 2004 – Xalq ar tis ti Nə si bə Ca han gir qı zı Zey na lo va 
(20.4.1916 – 2004) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb, fi lm-
lər də (“Ögey ana”, “Ul duz”, “Qa yı na na” və s.) ma raq lı ob raz lar ya ra dıb. 

10 mart 2021 – Xalq rəs sa mı Mir na dir Mi rə li oğ lu Zey na lov 
(12.11.1942 – 2021) və fat edib.

11 mart 1925 – Xalq ar tis ti, məş hur akt yor Bə şir Sə fə roğ lu (Bə şir 
Sə fər oğ lu Sə fə rov; 1925 – 24.3.1969) Ba kı da ana dan olub. Mu si qi-
li Ko me di ya Teat rın da ta ma şa çı rəğ bə ti qa za nan ob raz lar ya ra dıb. 
“Əh məd ha ra da dır?”, “Ul duz” və s. fi lm lər də çə ki lib.

11 mart 1942 – Ta nın mış akt ri sa Lüt fi y yə Şa mil qı zı Sə fə ro va 
(1942-2010) Ba kı da do ğu lub. 1963-cü il dən Mu si qi li Ko me di ya 
Teat rın da ça lı şıb.

11 mart 2000 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Xalq ya zı çı sı Sü ley man Rə-
hi mo vun 100 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

11 mart 2022 – Xalq ya zı çı sı, dra ma turq, Döv lət mü ka fat la rı 
laureatı Rüs təm Məm məd İb ra him oğ lu İb ra him bə yov (5.2.1939 
– 2022) və fat edib. 30-dan çox fi l min sse na ri müəl li fi  dir. Pyes lə ri 
teatr lar da ta ma şa ya qo yu lub.

12 mart 1904 – Xalq ya zı çı sı Əbül hə sən (Əbül hə sən Əli ba ba oğ lu 
Ələk bər za də; 1904-1986) İs ma yıl lı ra yo nu nun Bas qal kən din də do-
ğu lub. “Yo xuş lar”, “Mü ha ri bə”, “Dost luq qa la sı”, Dün ya qo pur” və s. 
ro man la rın müəl li fi  dir.

12 mart 1906 – Xalq şairi, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Sü ley man 
Rüs təm (Sü ley man Əliab bas oğ lu Rüs təm za də; 1906 – 10.6.1989) 
Ba kı da ana dan olub. Ki tab la rı: “Gün o gün ol sun ki...”, “İki sa hil”, 
“Dur na” (ko me di ya lar), “Təb ri zim”, “Azər bay ca na gəl sin” və s. Azər-
bay can SSR Ali So ve ti nin səd ri olub.

12 mart 1933 – Xalq şairi Ca bir Nov ruz (Ca bir Mir zə bəy oğ lu Nov-
ru zov; 1933 -12.12.2002) Xı zı ra yo nu nun Upa kən din də do ğu lub. Şeir-
lə ri nə po pul yar mah nı lar (“Ca van lı ğım”, “Ey hə yat, sən nə qə ri bə sən?”, 
“Tə lə bə lik il lə ri” və s.) bəs tə lə nib. Mil li Məc li sin de pu ta tı (1995-2000) olub.

12 mart 2020 – Əmək dar ar tist Adil Ağa kə rim oğ lu Zey na lov 
(1960 – 12.3.2020) və fat edib. Lən kə ran Döv lət Dram Teat rın da 
akt yor və re jis sor iş lə yib.

13 mart 1899 – Xalq ar tis ti Məm mə də li Ha cı Hey dər oğ lu Və li xan lı 
(Hey dər za də; 1899 – 12.4.1969) Ba kı nın Fat ma yı kən din də do ğu lub. 
1920-ci il dən Azər bay can Döv lət Dram Teat rın da ça lı şıb, Mu si qi li Ko-
me di ya Teat rın da ta ma şa lar da oy na yıb. “Gö rüş” fi l min də (1955) çə ki lib.

13 mart 1918 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Xa vər Əh məd qı zı 
Və ki lo va (Mir zə bə yo va; 1918 – 16.1.2006) Dər bənd şə hə rin də do-
ğu lub. Xalq şairi Sə məd Vur ğu nun ömür-gün yol da şı olub. Sə məd 
Vur ğu nun Ev-Mu ze yi nin di rek to ru (1975-2006) iş lə yib.

13 mart 1927 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti No dar Şa şı qoğ lu 
(No dar İz zə to viç Şa şı qoğ lu; 1927 – 12.4.2013) Ba tu mi şə hə rin də 
ana dan olub. Mosk va və Sankt-Pe ter burq teatr la rın da, Azər bay can 
Döv lət Rus Dram Teat rın da ça lı şıb. “Uzaq sa hil lər də”, “Əsl dost”, 
“Te le fon çu qız” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

13 mart 1928 – Ta nın mış sk rip ka ifa çı sı, Əmək dar ar tist Azad 
Həm zə oğ lu Əli yev (1928 – 17.8.1994) ana dan olub.

13 mart 1994 – Gör kəm li akt yor, Əmək dar ar tist Hə sən Ab bas-
qu lu oğ lu Əb luc (22.4.1942 – 1994) və fat edib. Teatr və te le vi zi ya 
ta ma şa la rın da, ki no da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

13 mart 1996 – Pre zi dent Hey dər Əli yev bö yük şairi  miz Mə həm-
məd hü seyn Şəh ri ya rın 90 il lik yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb.

Dün ya 
8 mart 1851 – Bö yük türk maarif çi si, mü tə fək kir, na şir İs ma yıl Qas pı-

ra lı (Qasp rins ki; 1851 - 24.9.1914) Krı mın Qas pı ra şə hə rin də do ğu lub.

9 mart 1814 – Uk ray na şairi, ya zı çı, rəs sam Ta ras Qri qor ye viç 
Şev çen ko (1814 - 10.3.1861) ana dan olub.

9 mart 1934 – Mol do va akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Mi xay Vo lon tir (1934 
– 15.9.2015) ana dan olub. Azər bay can da “Tü tək sə si” fi l min də çə ki lib.

10 mart 1772 – Al man fi  lo so fu, fi  lo loq, dil çi və ya zı çı Frid rix Şle-
gel (Fried rich Sch le gel; 1772-1829) ana dan olub.

11 mart 1544 – İtal yan şairi Tork va to Tas so (Tor quato Tas so; 
1544-1595) ana dan olub.

11 mart 1818 – Fran sız əsil li rus ba let meys te ri, ta nın mış pe da-
qoq Ma rius İva no viç Pe ti pa (1818-1910) ana dan olub.

12 mart 1728 – Al man rəs sa mı, klas si siz min ta nın mış nü ma yən də si 
An ton Ra fael Menqs (An ton Rap hael Mengs; 1728-1779) ana dan olub.

12 mart 1937 – Gür cü ope ra mü ğən ni si (te nor), SS Rİ Xalq ar tis ti 
Zu rab Lav rent ye viç Sot ki la va (1937-2017) ana dan olub.

13 mart 1900 – Yu nan şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
(1963) laureatı Gior gos Se fe ris (1900-1971) ana dan olub.

13 mart 1910 – Türk ya zı çı sı Ka mal Ta hir Də mir (1910 – 
21.4.1973) ana dan olub. “Əsir şə hə rin in san la rı”, “Yor ğun sa vaş çı”, 
“Qurd qa nu nu” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

Hazırladı: V.Orxan

8-13 martXatirə təqvimi

Peşəkar milli teatrın 150 illik yubileyində 
düşüncələr və xatirələr

2023-cü il mart ayı nın 10-da Azər bay can pe şə kar mil li teat rı nın 
150 il lik yu bi le yi ta mam olur. Əla mət dar yu bi ley cə nab Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin mü va fiq sə rən ca mı ilə il ər zin də ge niş şə kil də 
qeyd edi lə cək.

Pe şə kar mil li teat rı mı zın əsr-
ya rım lıq ta ri xi. Bu 150 il lik ta rix-
də mə nim də 50 il lik pa yım ol du-
ğu na gö rə özü mü xoş bəxt he sab 
edi rəm.

Xa ti rə lər mə ni nə az, nə də çox, 
düz ya rım əsr əv və lə, pe şə kar mil-
li teat rın 100 il lik yu bi le yi ke çi ri lən 
döv rə apar dı. 1973-cü il də ke çi ril-
mə li olan yu bi ley təd bi ri 1974-cü 
il may ayı nın 31-də in di ki Hey dər 
Əli yev Sa ra yın da ger çək ləş di. O 
vaxt mə nim 25 ya şım var idi. Rəh-
mət lik To fi q Ka zı mov Aka de mik 
Dram Teat rı nın baş re jis so ru idi. 
100 il lik yu bi ley təd bir lə ri nə ha-
zır la nan ta ma şa lar dan bi ri Meh di 
Məm mə do vun qu ru lu şun da Sə-
məd Vur ğu nun ”İn san” pye si nin 
ta ma şa sı idi. Qu ru luş çu re jis sor 
əsə rə Sə məd Vur ğu nun poezi ya 
nü mu nə lə rin dən də əla və lər et-
miş di. Mən ta ma şa da al man za-
bit lə rin dən bi ri ni ifa edir dim. 

Tən tə nə li yu bi ley yı ğın ca ğın da 
Azər bay can KP MK-nın I ka ti bi 
Hey dər Əli yev “Çox mil lət li so-
vet in cə sə nə ti nin bay ra mı” ad lı 
mə ru zə ilə çı xış et miş di. Da ha 
son ra di gər res pub li ka lar dan də-
vət olun muş qo naq la rın təb rik lə ri 
din lə nil miş di. 

Yax şı ya dım da dır, 100 il lik yu-
bi ley lə bağ lı Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Dram Teat rı “Le nin” 
or de ni, akt yor və re jis sor la rın 
bir qis mi fəx ri ad lar la təl tif edil-
miş di. On la rın sı ra sın da bu il 
100 il lik yu bi le yi olan no va tor 
re jis sor To fi q Ka zı mov da var dı. 
Hə lə bir çox la rı To fi q Ka zı mo vun 
gə lə cək də ya ra da ca ğı qey ri-adi 
ta ma şa la rın ümi di ilə ya şa yır dı. 
Hə lə onun av to mo bil qə za sın da 
hə lak ol ma sı na 6 il var idi. Bu al-
tı il də o, ma raq lı ta ma şa lar ha-
zır la dı, biz gənc lə rə bir-bi rin dən 
fərq li ob raz lar hə va lə et di. 

Teatr da To fi q Ka zı mov la bir lik-
də Meh di Məm mə dov, Əş rəf Qu-
li yev, Məm məd ka mal Ka zı mov 
və di gər re jis sor lar da müx tə lif 
ta ma şa lar ha zır la yır dı. La kin mə-
nə və mə nim ki mi o döv rün gənc-
lə ri nə, bi zim ya ra dı cı lıq bioq ra fi -
ya mı za ya xın olan, us tad he sab 
et di yi miz To fi q Ka zı mov idi. O, ta-
ma şa la rın da hər za man gənc lə rə 
önəm ve rir və on la rın ya ra dı cı lıq 
po ten sialı nın art ma sı na ça lı şır-
dı. Sə mən dər Rza yev, Ama li ya 
Pə na ho va, Fuad Po la dov, Ya şar 
Nu ri yev, Ra miz Mə li kov, Ham let 
Qur ba nov, mən və di gər lə ri To fi q 
Ka zı mo vun ta ma şa la rın da püx-
tə ləş miş akt yor lar idik.

To fi q Ka zı mov 1974-cü il də 
Alek sandr Vam pi lo vun “Öv lad” 
ta ma şa sı nı ha zır la dı. Əsas akt-

yor he yə ti gənc lər idi. Ra miz 
Mə li kov, Ya şar Nu ri yev, Şə fi  qə 
Məm mə do va, Məh bu bə Mə li ko-
va, Ham let Qur ba nov, Zər ni gar 
Ağa ki şi ye va, Əmi nə Ba ba ye va 
və baş qa la rı. 

Son ra kı mər hə lə də da hi re-
jis sor Vil yam Şeks pi rin “Fır tı-
na” ta ma şa sın da mə nə Ad rian 
ob ra zı nı ver di. Ra miz Mə li kov 
Se bas tian, Ham let Qur ba nov 
Fer di nand, Sə mən dər Rza yev 
Ka li ban, Şə fi  qə Məm mə do va Ar-
iel ob raz la rı nı can lan dı rır dı. To-
fi q müəl lim ta ma şa da yaş lı, or ta 
nə sil və gənc akt yor la rın müş tə-
rək fəaliy yə ti nə şə rait ya ra da bil-
miş di. Mə lik Da da şov Pros pe ro, 
Məm mədr za Şeyx za ma nov Kral 
Alon so, Əliağa Ağa yev Ste fa-
no, Məm məd Sa dı qov Qon za-
lo ob raz la rı nı ifa et miş di lər. Bu, 
sö zün əsl mə na sın da, sə nə tin 
tən tə nə si sa yıl ma lı idi. Bu, To fi q 
Ka zı mov re jis sor lu ğu nun əsas 
qa yə si he sab olun ma lı dır. O, 
ta ma şa dan ta ma şa ya mə ni və 
ya ra dı cı lıq po ten sialı na inan dı ğı 
mə nim ki mi gənc lə ri mər hə lə lər-
lə, təd ri cən da ha mü kəm məl ob-
raz la ra ha zır la yır dı.

1975-ci il də To fi q Ka zı mov İl-
yas Əfən di ye vin “Bağ lar dan gə-
lən səs” pye si ni ta ma şa ya qoy du. 
Mə nə, 26 yaş lı gən cə göz lə nil-
mə dən 60 yaş lı Qu bad ob ra zı nı 
hə va lə et di. Ba xım lı bir ta ma-
şa alın mış dı. Əliağa Ağa yev ki-
mi yük sək pe şə kar sə viy yə li bir 
sə nət kar mə nim ifam da Qu bad 
ob ra zı nı gö rüb, çox bə yən di, bir 
da ha bu ob raz da çı xış et mə di. 
Baş qa söz lə de sək, sə nət də sö-
zü nü de miş sə nət kar, ilk ad dım-
la rı nı atan hər gən cə ya ra dı cı lıq 
im kan la rı nı üzə çı xar ma ğa im kan 
ya ra dır dı. Bu gün bü tün bun la rı 
xa tır la yan da no va tor re jis sor To-
fi q Ka zı mo va rəh mət oxu yu ram.

1976-cı il də To fi q Ka zı mov 
Maq sud İb ra him bə yo vun “Ümid” 
pye si nin ta ma şa sı nı ha zır la yan-
da mə nə Rauf ob ra zı hə va lə edil-

di. Bu ta ma şa da mər hum Ra fael 
Da da şov (Zaur), Nə ci bə Mə li ko-
va (Nər mi nə nin ana sı), Bür cə li 
Əs gə rov (Bə di rov), İs ma yıl Da-
ğıs tan lı (Sa bir), Ham let Qur ba-
nov və Ka mal Xu da ver di yev (Ta-
hi rov) və di gər akt yor lar ma raq lı 
ob raz lar ifa edir di lər. Bu ta ma-
şa da da qu ru luş çu re jis sor gənc 
akt yor lar la bir gə or ta və yaş lı nə-
sil akt yor la ra yer ver miş di. Gənc 
nə sil səh nə də or ta və yaş lı nə sil 
akt yor lar la bir növ “us tad dərs lə-
ri”ndən ke çir di. Ma raq la qar şı la-
nan bu ta ma şa bir müd dət teat rın 
re per tuarın da uğur la oy nan dı.

To fi q Ka zı mov 1976-cı il də 
M.S.Or du ba di nin “Qı lınc və qə-
ləm” əsə ri əsa sın da ta ma şa ha-
zır la yan da mə nə Mü ha kim ob ra-
zı nı ver di. Fuad Po la dov İl yas, 
Ni za mi ni, Ka mal Xu da ver di yev 
Fəx rəd di ni, Ham let Xa nı za də 
Hü sa məd di ni, Sə mən dər Rza-
yev Əmir İnan cı, Nə ci bə Mə li ko-
va Sa fi  yə və di gər akt yor lar fərq li 
ob raz lar təs vir edir di lər.

1977-ci il də Mir zə İb ra hi mo vun 
“Bə şə rin ko me di ya sı və ya xud 
Don Juan” ta ma şa sın da Ped ro 
ro lu nu oy na dım. Ta ma şa çı lar Ra-
fael Da da şo vun Don Juanı nı, Ya-
şar Nu ri ye vin Sqa na re li ni, Şə fi  qə 
Məm mə do va nın Teodo ra sı nı, 
Ham let Xa nı za də nin Don Mar ti ni-
ni və di gər akt yor la rın ifa et dik lə ri 
ob raz la rı ma raq la qar şı la dı lar.

To fi q Ka zı mov san ki ya xın-
laş maq da olan qə za vü-qə də ri 
hiss edir və da ha çox ta ma şa lar 
ha zır la yıb, ta ma şa çı la rın qəl bi-
ni ox şa maq, yad daş lar da əbə di 
məs kən sal maq is tə yir di. De mə-
li yik ki, o bu nu ba car dı. Bö yük 
re jis sor, əbə diy yə tə qo vuş ma-
ğın dan 43 il keç sə də, xe yir xah-
lıq la xa tır la nır və unu dul mur.

Hə min il də unu dul maz re jis so-
ru muz Ana to li Saf ro no vun “Daş-
qın” ta ma şa sı nı səh nə yə qoy du. 
Gör kəm li sə nət ka rı mız Əliağa 
Ağa yev lə mə nə Ça kan Ye mel yan 
ob ra zı nı hə va lə et miş di. Əliağa 
Ağa yev ki mi sə nət kar la ey ni bir 
ob ra zı oy na maq çox bö yük mə-
su liy yət idi. La kin Əliağa Ağa yev 
səh nə də tə rəf-mü qa bi li nə sti mul 
ve rən, onu oy na ma ğa ruh lan-
dı ran təc rü bə li sə nət kar idi. Bu 
ta ma şa da da gənc lər lə bir lik də 
or ta və yaş lı nəs lin sə nət nü ma-
yən də lə ri müş tə rək fəaliy yət gös-
tə rə rək, sö zün əsl mə na sın da, 
sə nət nü mu nə si ya ra dır dı lar. İs-
ma yıl Da ğıs tan lı An ton Pet ro viç, 
Sə mən dər Rza yev Ber yo zin Qri-
qo ri, Zər ni gar Ağa ki şi ye va Ol qa 
Sem yo nov na, Şü ku fə Yu su po va 
An yu ta, Ra fi q Əzi mov Za xar ob-
raz la rın da ma raq la iz lə ni lir di.

Hə min il To fi q müəl lim Ana-
rın “Şə hə rin yay gün lə ri” ta ma-
şa sı nı ha zır la dı. Bu ta ma şa da 
Fey ruz ob ra zı nı can lan dır dım. 

Bu ta ma şa da da təc rü bə li re-
jis sor müx tə lif yaş qrup la rın dan 
iba rət ma raq lı an sambl top la ya 
bil miş di.

1978-ci il də To fi q Ka zı mov 
Mir zə Fə tə li Axun do vun “Müs-
yö Jor dan və dər viş Məs tə li şah” 
pye si nə qu ru luş ver di. Ra fi q Əzi-
mov la mə nə Müs yö Jor dan ob-
ra zı nı tap şır dı. Bu ta ma şa da da 
re jis sor ma raq lı akt yor an samb lı 
top la ya bil miş di. Dər viş Məs tə li-
şa hı Mə lik Da da şov, Hə təm xan 
ağa nı Sə mən dər Rza yev lə Məc-
nun Ha cı bə yov, Şə rə ba nu nu Nə-
ci bə Mə li ko va, Şah baz bə yi Fuad 
Po la dov la Ra fael Da da şov, Qu-
la mə li ni Ya şar Nu ri yev lə El xan 
Ağa hü sey noğ lu və di gər ob raz-
la rı teat rın akt yor la rı ifa edir di lər. 

No va tor re jis so run ma raq 
dairə si ge niş və hər tə rəfl  i idi. 
To fi q Ka zı mov 1980-cı il də bir-
dən-bi rə Taufi q əl-Ha ki mi nin 
“Ka rıx mış sul tan” əsə ri nə mü ra-
ciət et di. Bu ma raq lı ta ma şa da 
Çək mə çi ro lu nu  oy na dım...

Be lə lik lə, Aka de mik Dram Teat-
rın da To fi q Ka zı mo vun ya ra dı-
cı lıq ki ta bı nı və rəq lə yə rək, ey ni 
za man da özü mün və mə nim lə 
bir lik də teat ra qə dəm qoy muş 
gənc nəs lin 50 ilə ya xın səh nə 
yo lu na qı sa nə zər sal dım. Həm 
se vin dim, həm də qüs sə lən dim. 
Se vin dim ki, pe şə kar mil li teatr 
150 il lik yu bi le yi nə çat sa da, san-
ki il dən- ilə ca van la şır və ye ni lə-
nir. Teatr da nə sil lər bir-bi ri ni əvəz 
edir. Mən də sə nət yol daş la rım la 
bir gə öm rü mün 50 ili ni mil li teatr 
sə nə ti nə həsr et di yim üçün xoş-
bəx təm. Bi zim nə sil ar tıq yaş la-
nıb, am ma hə lə də təc rü bə miz lə 
gə rək li ola bi lə rik. Teat ra ye ni nə-
sil lər gə lir. On la rın da da ha pe-
şə kar, da ha is te dad lı ol ma sı nı 
is tə yi rəm. Teatr da ma raq lı dram 
əsə ri, pe şə kar re jis su ra, ba xım-
lı və dü şün dü rü cü akt yor ifa la rı 
gör mək ar zu sun da yam. 

XXI əsr müasir tex no lo gi ya lar 
döv rü dür. Sü ni in tel lekt lər döv-
rü nə qə dəm bas mı şıq. Tex no lo-
gi ya lar ye ni lə nə bi lər. Am ma heç 
bir tex no lo gi ya teat rın mö cü zə-
si ni və seh ri ni əvəz edə bil məz. 
Mən bu na qə ti əmi nəm. Am ma 
teatr da müasir tex no lo gi ya lar əs-
ri nə ca vab ver mə li, müasir in san 
dü şün cə si ni sil kə lə mə li dir. Bu-
nu teat ra gə lən ye ni nə sil bil mə li 
və riayət et mə li dir. Biz yaş lı nə sil 
ba car dı ğı mız qə dər pe şə kar mil-
li teat rı qo ru yub, in ki şaf et dir dik. 
Bun dan son ra pe şə kar mil li teat rı 
in ki şaf et di rib, gə lə cək nəs lə çat-
dır maq bu gün kü gənc lə rin öh-
də si nə dü şür. 150 yaş lı pe şə kar 
teat rın gə lə cək in ki şa fı nın əmin 
əl lər də ol ma sı na əmi nəm.

İlham Namiq Kamal
Xalq artisti, professor

“Düşün və yarat!” müsabiqəsinin yekun sərgisi 

Xə tai Sə nət Mər kə zin də “Hey dər Əli yev İli” mü na si bə ti lə elan 
edil miş “Dü şün və ya rat!” ad lı ya ra dı cı lıq mü sa bi qə si nin ye kun 
sər gi si açı lıb. Sər gi Mə də niy yət Na zir li yi, Elm və Təh sil Na zir li yi, 
“Azər bay can Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri” QSC, Xə tai Ra yon İc-
ra Ha ki miy yə ti, Rəs sam lar İt ti fa qı, Azər bay can Döv lət Rəsm Qa-
le re ya sı və Xə tai Sə nət Mər kə zi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lib.

Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın di rek tor müavi ni Gül-
şən Qə rib li təd bir iş ti rak çı la rı nı sa lam la yıb. Azər bay can Rəs sam-
lar İt ti fa qı nın ka ti bi Xalq rəs sa mı Ağaəli İb ra hi mov, Azər bay can 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın do sen ti Emin Aki foğ lu, Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı Eks po zi si ya və sər gi lər şö bə si nin mü di ri El çin Hü seyn 
və Xə tai Sə nət Mər kə zi nin di rek to ru Za hid Əvə zov sər gi ilə bağ lı 
fi  kir lə ri ni bö lü şüb lər.

Sər gi də əsər lə ri nü ma yiş olu nan müəl lifl  ə rə ser ti fi  kat lar, fəal ya-
ra dı cı lıq mər kəz lə ri nə tə şək kür na mə lər təq dim edi lib.

“Azərbaycan sənədli kino salnaməsi” 

Xə bər ver di yi miz ki mi, Azər bay can ki no su nun 125 il li yi və 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sı nın 100 il li yi mü na si bə ti lə 
Döv lət Film Fon dun da sə nəd li ki no sal na mə sin dən nü mu-
nə lə rin ret ros pek tiv nü ma yi şi ola caq.

“Azər bay can 
sə nəd li ki no 
sal na mə si” sil-
si lə sin dən ilk 
təd bir mar tın 
3-də, gör kəm li 
sə nəd li ki no 
us ta sı Ni ya-
zi Bə də lo vun 
(1909-1997) 
ya ra dı cı lı ğı na 
həsr edi lib.

Təd bi ri Döv-
lət Film Fon-
du nun di rek to ru Əmək dar in cə sə nət xa di mi Cə mil Qu li yev aça raq 
Ni ya zi Bə də lo vun Azər bay can ki no sun da kı əvəz siz xid mət lə rin dən 
da nı şıb.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no şü nas Ay dın Ka zım za də gör kəm li 
re jis sor haq qın da xa ti rə lə ri ni bö lü şüb.

Çı xış lar dan son ra re jis sor Ni ya zi Bə də lo vun “150 il. Mir zə Fə tə li 
Axun dov”, “Dağ lar da ada” və “Es ta fet” fi lm lə ri nü ma yiş olu nub.

Son da Ni ya zi Bə də lo vun ailə üzv lə ri adın dan qı zı Sə da qət Bə də-
lo va çı xış edə rək Döv lət Film Fon du nun rəh bər li yi nə və kol lek ti vi nə 
tə şək kür edib.
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Öl kə mi zin zən gin mə də ni ir si, xal qı mı zın hə yat tər zi və qə dim 
adət-ənə nə lə ri ilə sıx bağ lı olan xal ça çı lıq sə nə ti və mək təb-
lə ri nin Av ro pa da ta nı dıl ma sı məq sə di lə Vya na da fəaliy yət 
gös tə rən Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zin də “Azər xal ça” 
ASC tə rə fin dən sər gi təş kil edi lib.

Sər gi də Azər bay ca nın 
müx tə lif xal ça çı lıq mək təb-
lə ri nə aid klas sik və müa-
sir di zayn da nü mu nə lər 
yer alıb, xal ça çı lıq sə nə ti, 
elə cə də ta nın mış xal ça 
to xu cu la rı mız dan bəhs 
edən fi lm nü ma yiş olu nur.

AMM-in rəh bə ri Ley la 
Qa sı mo va bil di rib ki, xal-
ça çı lıq Azər bay can xal-
qı nın məişə tin də özü nə 
möh kəm yer tut muş və 
az qa la xal qın rəm zi nə 
çev ril miş sə nət lər dən bi-
ri dir. “Azər xal ça”nın sədr 
müavi ni Cey hun Əli bə yov qu ru mun fəaliy yə tin dən söz açıb.

Təd bir çər çi və sin də Tür ki yə də baş ver miş dəh şət li zəl zə lə-
lər dən zə rər çək miş in san la ra yar dım ak si ya sı da təş kil olu nub. 
Azər bay can mil li məh sul la rı, kə la ğa yı və mil li üs lub da ha zır lan mış 
zi nət əş ya la rı və xal ça la rın sa tı şın dan əl də olu nan gə li rin bir his-
sə si AFAD-a ianə olu na caq.

Tür ki yə nin Avst ri ya da kı sə fi  ri Ozan Cey hun xey riy yə xa rak ter li 
təd bir üçün min nət dar lı ğı nı bil di rib, qar daş öl kə lə ri mi zin hər za-
man bir yer də ol duq la rı nı qeyd edib.

Xalq ar tis ti Ən vər Sa dı qo vun baş çı lıq et di yi mu si qi qru pu nun 
kon sert proq ra mı təd bi rə xü su si rəng qa tıb. 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. Vya na da kı AMM-də təş kil olu nan sər gi 
ap rel ayı nın so nu na dək zi ya rət üçün açıq ola caq.

Sahib Paşazadə Varşavada ustad dərsi keçib
Azər bay ca nın Pol şa da kı Sə fir li yi nin tə şəb bü sü ilə bu öl kə nin 
Fre de rik Şo pen adı na Mu si qi Uni ver si te tin də tar zən, Əmək dar 
ar tist Sa hib Pa şa za də nin us tad dər si ke çi ri lib. Us tad dər sin də 
uni ver si te tin tə lə bə və müəl lim he yə ti iş ti rak edib.

S.Pa şa za də iş ti rak çı-
la ra Azər bay ca nın mil li 
mu si qi alə ti tar haq qın da 
ət rafl  ı mə lu mat ve rib, xü-
su si lə xalq mah nı la rı nın, 
mu ğam la rın ifa sın da ta-
rın mü şa yiəti nin va cib li yi 
ba rə də da nı şıb. İfa çı XIX 
əs rin II ya rı sın da us tad 
tar zən Sa dıq can tə rə-
fi n dən alə tin qu ru lu şu na 
də yi şik lik lər edil mə si, sim-
lə rin sa yı nın 5-dən 11-ə 
çat dı rıl ma sı, ta rın tut ma 
qay da sı nın də yiş di ri l mə si və onun diz üs tün dən si nə yə qal dı rıl ma sı 
ba rə də söz açıb. XX əsr də ye ni in ki şaf mər hə lə si nə qə dəm qoy muş 
müasir tar ifa çı lı ğı na diq qət çə kən S.Pa şa za də əsa sı Üze yir Ha-
cı bəy li tə rə fi n dən qo yul muş not lu ifa çı lıq mək tə bin də alə tin tex ni ki 
və bə dii im kan la rı nın da ha da art ma sı nı qeyd edib. O, həm çi nin 
Azər bay can mu ğa mı nın, elə cə də tar ifa çı lı ğı və tar alə ti nin ha zır-
lan ma sı sə nə ti nin UNES CO-nun si ya hı sın da yer al ma sı, Azər bay-
can mu ğam la rı ba rə də təd bir iş ti rak çı la rı na mə lu mat ve rib, mu ğam 
mək təb lə ri, mu ğam dəs gah la rı ba rə də da nı şıb.

Us tad dər sin də tar zən ta nın mış piano çu Səidə Ta ğı za də nin 
mü şa yiəti ilə Azər bay can klas sik və xalq mu si qi sin dən par ça lar 
ifa edib, iş ti rak çı la rı ma raq lan dı ran sual lar ca vab lan dı rı lıb.

Bu templə 300 il lazım olacaq... 
BMT-nin Baş katibi bədbindir

Bü tün dün ya da qa dın hü quq la rı sa hə sin də əl də olun muş irə-
li lə yiş gö zü mü zün qar şı sın da yox ol maq da dır. Son proq noz la-
ra gö rə, ha zır kı temp lə gen der bə ra bər li yi nə tam nail ol maq 
üçün da ha 300 il la zım ola caq.

Uk ray na da kı mü ha ri bə dən föv qə la də iq lim və ziy yə ti nə qə dər 
bu gün bir- bi ri nin üs tü nə gə lən böh ran lar, ilk növ bə də, ən çox 
qa dın la ra və qız la ra tə sir edir. De mok ra ti ya nın qlo bal sə viy yə də 
ge ri lə mə si fo nun da isə qa dın la rın şəx si hə yat la rı ilə bağ lı müs tə-
qil li yi şüb hə al tı na alı nır, in kar edi lir. 

Bu fi  kir lər BMT-nin Baş ka ti bi An to nio Qu ter re şin 8 Mart – Bey-
nəl xalq Qa dın lar Gü nü mü na si bə ti lə yaz dı ğı mə qa lə də yer alıb.

Onun söz lə ri nə gö rə, iki sta tis tik mə lu mat bu xü sus da uğur suz-
lu ğu açıq şə kil də gös tə rir: dün ya da hər on də qi qə də bir qa dın və 
ya qı zı ailə üz vü və ya sev gi li si nin əlin dən ölür. Hər iki də qi qə də 
ha mi lə lik və ya do ğuş za ma nı bir qa dın ölür. Bu ölüm lə rin ək sə-
riy yə ti nin qar şı sı nı al maq müm kün dür.

An to nio Qu ter reş qeyd edib ki, bu dəh şət li ten den si ya la rı ge-
ri çe vir mə li yik, hər yer də qa dın la rın, qız la rın hə yat la rı nı və hü-
quq la rı nı mü da fi ə et mə li yik: “Cə nu bi Su dan dan Myan ma ya qə dər 
böh ran və ziy yə tin də olan qa dın və qız la rı dəs tək lə yi rik, on la rın 
səs lə ri nin eşi dil mə si ni tə min edi rik”.
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MƏDƏNİYYƏT

288 il əv vəl...
10 mart 1735-ci il də Sə fə vi döv lə ti və Ru-

si ya ara sın da Gən cə mü qa vi lə si bağ la nıb. 
Sə fə vi or du su nun ko man da nı Na dir xan və 
kn yaz Qo lit sın tə rə fi n dən im za la nan mü qa-
vi lə yə gö rə, rus qo şun la rı Xə zər ya nı Azər-
bay can tor paq la rı nı (Dər bənd, Ba kı, Sal yan) 
tərk edib lər. Bu nun mü qa bi lin də Sə fə vi döv-
lə ti rus ta cir lə ri nə gü zəşt li ti ca rət şə raiti ya-
rat maq, Os man lı ilə mü ha ri bə də Ru si ya ya 
yar dım et mək ba rə də öh də lik gö tü rüb.

229 il əv vəl...

12 mart 1794-cü il də Pol şa da Ta deuş 
Kost yuş ko nun baş çı lı ğı al tın da Ru si ya və 
Prus si ya (al man) müs təm lə kə çi li yi nə qar şı 
üs yan baş la yıb. Alek sandr Su vo ro vun ko-
man dan lıq et di yi rus qo şun la rı üs ya nı ya tı-
rıb. Bun dan son ra Ru si ya və Prus si ya Pol şa-
nı 3-cü də fə (ta ma mi lə) bö lüş dü rüb lər.

150 il əv vəl...
10 mart 1873-cü il də Ba kı da maarif çi Hə-

sən bəy Zər da bi nin tə şəb bü sü, dra ma turq 
Nə cəf bəy Və zi rov, akt yor Əs gər ağa Adı gö-
zə lov (Go ra ni) və Real nı mək tə bin şa gird lə-
ri nin iş ti ra kı ilə M.F.Axund za də nin “Lən kə ran 
xa nı nın və zi ri” ko me di ya sı səh nə ləş di ri lib. 
Bu nun la Azər bay can pe şə kar mil li teat rı nın 
əsa sı qo yu lub.

113 il əv vəl...
8 mart 1910-cu il də Ko pen ha gen də (Da-

ni mar ka) so sialist qa dın la rın bey nəl xalq 
konf ran sın da Kla ra Set ki nin tək li fi  ilə 8 mar-
tın qa dın la rın həm rəy li yi gü nü ki mi qeyd 
edil mə si qə ra ra alı nıb. İlk də fə 1911-ci il də 
Al ma ni ya, Avst ri ya, İs veç rə, Da ni mar ka da, 
iki il son ra Ru si ya da qeyd olu nub. 1966-cı il-
də 8 mart SS Rİ-də is ti ra hət gü nü elan edi lib. 
1977-ci il də BMT tə rə fi n dən bey nəl xalq gün-
lər sı ra sı na da xil edi lib.

103 il əv vəl...
10 mart 1920-cü il də Azər bay can Qı-

zıl Ay pa ra Cə miy yə ti tə sis edi lib. Pre zi dent 
İlham Əli ye vin 7 ap rel 2008-ci il ta rix li sə rən-
ca mı ilə 10 mart Azər bay can da “Qı zıl Ay pa ra 
Gü nü” ki mi qeyd olu nur.

101 il əv vəl...
12 mart 1922-ci il də bol şe vik Ru si ya sı nın 

təş vi qi ilə üç Cə nu bi Qaf qaz res pub li ka sı nın 
(Azər bay can, Gür cüs tan, Er mə nis tan) it ti fa qı 
– Za qaf qa zi ya So vet So sialist Res pub li ka la rı 
Fe de ra tiv İt ti fa qı ya ra dı lıb.

75 il əv vəl...

10 mart 1948-ci il də SS Rİ Na zir lər So ve ti 
Er mə nis tan da kı azər bay can lı əha li nin Azər-
bay ca na de por ta si ya sı haq qın da ikin ci qə rar 
qə bul edib. Bu nun la bağ lı ilk qə rar 1947-ci il 
de kab rın 23-də ve ril miş di. Qə ra ra gö rə, azər-
bay can lı kol xoz çu la rın bo şalt dı ğı əra zi lə rə 
xa ric dən er mə ni lər kö çü rül mə li idi lər. Azər-
bay ca nın rəh bə ri M.Ba ğı ro vun Sta li nə mü ra-
ciətin dən son ra qə ra rın sərt şərt lə ri qis mən 
yum şal dıl mış dı. Qə rar la rın tə şəb büs ka rı SS Rİ 
Na zir lər So ve ti səd ri nin müavi ni A.Mi ko yan idi.

31 il əv vəl...
12 mart 1992-ci il də Qa zax ra yo nu nun Aşa-

ğı Əs ki pa ra, Ağ də rə ra yo nu nun Sır xa vənd, 
Qa raş lar, Bə şir lər, Baş Gü ney pə yə, Or ta Gü-
ney pə yə, Xa tın bəy li, Ma nik li kənd lə ri er mə ni 
si lah lı qüv və lə ri tə rə fi n dən iş ğal edi lib. 2020-
ci ilin 44 gün lük mü ha ri bə sin dən son ra Ağ-
də rə ra yo nu nun kənd lə ri Ru si ya sülh mə ram-
lı kon tin gen ti nin mü vəq qə ti nə za rə tin də dir.

Hazırladı: V.Orxan

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Xronoqraf

Mar tın 6-da Ba kı da kı Rus evi nin sər gi sa lo nun da Bey nəl xalq 
Qa dın lar Gü nü nə həsr olun muş “Har mo ni ya” ad lı qrup sər gi si 
ke çi ri lib. 

“Chagh Art Plat form” və “Art 
Car dio”nun təş ki lat çı lı ğı ilə ger-
çək lə şən sər gi nin açı lı şın da 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə-
nət şü nas Zi yad xan Əli yev çı xış 
edə rək Azər bay can rəs sam la-

rı nın əsər lə rin də qa dın ob raz-
la rı möv zu sun da dü şün cə lə ri ni 
bö lü şüb və əl iş lə ri sər gi lə nən 
rəs sam la rı təb rik edib. Bil di ri-
lib ki, sta tu sun dan və ya şın dan 
ası lı ol ma ya raq, qa dın gö zəl li yi, 

in cə lik, 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 xü su si 
yer tu tub. 

Sər gi nin əhə miy yə ti ni vur ğu la-
yan sə nət şü nas de yib ki, qa dın 
gö zəl li yi ni duy ma ğa və də yər-
lən dir mə yə xid mət edən be lə 
sər gi lər cə miy yə tin müx tə lif tə-
bə qə lə ri nin es te tik zöv qü nün 

for ma laş ma sın da mü hüm rol 
oy na yır. 

Azər bay can Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı nın di rek tor müavi ni 
Gül şən Qə rib li bil di rib ki, “Har-
mo ni ya” sər gi si qa dın tə biəti ni, 
kaina tın ən 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 lir. 

Sər gi də Rə fail Əli yev, Mir Azər 
Ab dul la yev, İl ham Mir zə yev, Di-
ana Əli ye va, Ca vid Məm mə dov, 
Xan lar Əsə dul la yev, Sa hib Ya-
qu bov, El la da İs ma yıl, Sa mi rə Al-
lah ver di ye va, Sa ra Ni zam, İn na 
Se lez no va, Rüs təm Hü sey nov, 
Mə hər rəm Əli yev, Rus lan Rüs-
tə mov və baş qa rəs sam və hey-
kəl tə raş la rın müx tə lif üs lub və 
tex ni ka lar da iş lən miş 40-a ya xın 
rəng kar lıq, hey kəl tə raş lıq əsər lə-
ri və bə dii fo toq ra fi  ya nü mu nə lə ri 
nü ma yiş olu nur.

Lalə Azəri

Xə bər ver di yi miz ki mi, Ta ta rıs ta nın Ka zan 
şə hə rin də ke çi ri lən Fyo dor Şal ya pin adı na 
41-ci Bey nəl xalq Ope ra Fes ti va lın da (30 
yan var – 28 fev ral) Azər bay can sə nət çi lə ri 
də iş ti rak edib lər.

Məş hur rus ope ra mü ğən ni si nin 150 il li yi-
nə həsr olu nan bu də fə ki fes ti val da Əmək dar 
ar tist Azər Za də ital yan bəs tə ka rı C.Puç-
çi ni nin “Ma dam Bat terfl  yay” ope ra sın da (8 
fev ral) Pin ker ton par ti ya sı nı ifa edib. Azər-
bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let 
Teat rı nın baş di ri jo ru, Əmək dar ar tist Əy yub 
Qu li yev isə C.Ver di nin “Na buk ko” ope ra sı nın 
ta ma şa sı nı (11 fev ral) ida rə edib.

Müx tə lif öl kə lər dən ta nın mış mü ğən ni və 
di ri jor la rı bir ara ya gə ti rən fes ti va lın ye kun 
qa la-kon ser tin də Bol şoy Teat rın (Mosk va) 
və Ma riins ki Teat rı nın (Sankt-Pe ter burq) so-
list lə ri çı xış edib lər. Bol şoy Teat rın so list lə ri, 
Azər bay ca nın Xalq ar tist lə ri El çin Əzi zov və 
Di na ra Əli ye va da səh nə yə çı xıb lar. 

Bol şoy Teat rın sim fo nik or kest ri və Ta ta rıs tan 
Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı xo ru nun iş ti rak et-
di yi kon ser ti üç di ri jor – Azər bay can dan Əy yub 
Qu li yev, İta li ya dan Mar ko Boemi və Ru si ya nın 
Əmək dar ar tis ti An ton Qri şa nin ida rə edib lər.

Şal ya pi nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın müx tə-
lif dövr lə ri ilə bağ lı re jis sor Mi xail Pan ca vid-
ze və rəs sam Har ri Hu mel tə rə fi n dən zövq lə 

tər tib edil miş bə dii-mu si qi li proq ram da təq-
dim edi lib.

Kon ser tin bi rin ci bö lü mün də rus bəs tə kar la-
rı Rax ma ni nov, Dar qo mıjs ki, Rims ki-Kor sa kov, 
Bo ro din, Çay kovs ki və Mu sorqs ki nin əsər lə ri 
Azər bay can, Gür cüs tan, Be la rus və Ru si ya nın 
ope ra mü ğən ni lə ri – Bol şoy və Ma riins ki teatr-

la rın da, Ka zan Ope ra və Ba let Teat rı nın so list-
lə ri tə rə fi n dən bö yük mə ha rət lə ifa edi lib.

Azər bay can lı di ri jor Əy yub Qu li ye vin iş ti ra kı 
ilə Bol şoy Teat rın sim fo nik or kest ri və Ta ta rıs-
tan Ope ra və Ba let Teat rı nın ba let so list lə ri və 
xo ru nun ifa sın da A.Bo ro di nin “Qıp çaq rəqs lə-
ri”dən par ça xü su si al qış lar la qar şı la nıb.

Turizm imkanlarımız
“ITB Berlin”də təbliğ olunub

Azər bay ca nın tu rizm po ten sialı 7-9 mart ta rix lə rin də Al ma ni ya 
pay tax tın da – dün ya nın apa rı cı tu rizm və sə ya hət sər gi lə rin dən 
olan “ITB Ber lin”də ta nı dı lıb. 

Döv lət Tu rizm Agent li yi (DTA) 
və Azər bay can Tu rizm Bü ro su-
nun (ATB) təş ki lat çı lı ğı ilə Azər-
bay can Ho tel As so siasi ya sı, 
“Azər bay can Ha va Yol la rı” QSC, 
Ab şe ron Ho tel Qru pu, “In ter Con-
ti nen tal Ba ku” və bir sı ra qa baq cıl 
tu rizm agent lik lə ri da xil ol maq la 
15 tə rəf daş öl kə nin tu rizm im kan-
la rı nın təb liğ edil mə si və əmək-
daş lıq əla qə lə ri nin qu rul ma sı 
məq sə di lə müx tə lif öl kə lə rin təm-
sil çi lə ri ilə gö rüş lər ke çi rib lər.

Sər gi nin ilk gü nü ATB-nin baş 
ic ra çı di rek to ru Flo rian Zenqstş-
mid “Euro news”, “Con nes seuir 

circ le”, “Touris tik Ak tuell” ki mi ta-
nın mış küt lə vi in for ma si ya va si-
tə lə ri nə mü sa hi bə lər ve rib. 

Ey ni za man da Azər bay ca nın 
mil li sten di Ümum dün ya Sə ya-
hət və Tu rizm Təş ki la tı nın “Ho-
tel Da ya nıq lı lı ğı nın Əsas la rı” 
proq ra mı nın təq di ma tı təd bi ri nə 
ev sa hib li yi edib. Təş ki la tı nın 
pre zi den ti Cu li ya Simp son çı xış 
edə rək proq ra ma öl kə tə rəf da şı 
ola raq qo şu lan Azər bay ca na və 
bu mə su liy yə ti öz üzə ri nə gö tü-
rən ATB-yə tə şək kür edib.

Sər gi nin ikin ci gü nü ATB-nin 
əmək daş lıq et di yi, aviabi let lər, 

ho tel, tur pa ket lə ri və tu ris tik 
sə fər lə ri on layn si fa riş et mə yə 
im kan ve rən “Ex pe dia Group” 
qlo bal tu rizm plat for ma sı nın he-
sa bat təd bi ri ke çi ri lib. Təd bir də 
“Ex pe dia Group”un Azər bay can-
la ta nı tım sa hə sin də əmək daş lı-
ğı ilə bağ lı təq di mat da olub.

Qeyd edək ki, 2022-ci ilin iyun-

de kabr ay la rı ər zin də adı çə ki lən 
plat for ma da Azər bay ca nın mə-
də niy yə ti, tə biəti, ma cə ra, ye-
mək və şə rab ki mi tu rizm məh-
sul la rı nı təb liğ edən ma te rial lar 
yer ləş di ri lib. Kam pa ni ya nın hə-
dəf ba zar la rı Al ma ni ya, Hin dis-
tan, Bö yük Bri ta ni ya, elə cə də 
Ya xın Şərq öl kə lə ri olub.

Sənətçilərimiz Şalyapin adına
festivalın qala-konsertində

Zəriflərin bayramı münasibətilə – “Harmoniya”
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