
Bu il dün ya şöh rət li Azər bay can bəs-
tə ka rı Fik rət Əmi ro vun 100 il lik yu bi-
le yi öl kə miz də və xa ric də tən tə nə ilə 
qeyd olu na caq. Da hi mu si qi çi nin 100 

il li yi UNES CO-nun yu bi ley lər proq ra mı na 
da xil edi lib. 

Fik rət Əmi ro vun dün ya mu si qi xə zi nə si nə 
bəxş et di yi ən bö yük in ci “Min bir ge cə” ba le-
ti dir. Müx tə lif öl kə lə rin səh nə lə ri ni fəth edən 
ba let 2020-ci il də həm və tə ni miz, Ru si ya nın 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi, Ma riins ki Teat-
rı nın Pri morsk fi  lialı nın (Vla di vos tok şə hə ri) 
ba let trup pa sı nın bə dii rəh bə ri El dar Əli ye-
vin qu ru lu şun da ye ni dən səh nə ləş di ri lib və 
müx tə lif şə hər lər də, fes ti val lar da nü ma yiş 
olu nur.

22-23 yan var ta rix lə rin də Sankt-Pe ter burq 
şə hə rin də, Ma riins ki Teat rı nın ye ni səh nə-
sin də Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis-
ti, Döv lət mü ka fat la rı laureatı Fik rət Əmi ro-
vun ana dan ol ma sı nın 100 il li yi mü na si bə ti lə 
“Min bir ge cə” ba le ti nü ma yiş olu na caq. Ta-
ma şa 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 ye vin di ri jor lu ğu ilə Ma riins ki 
Teat rı nın Pri morsk trup pa sı nın ifa sın da təq-
dim edi lə cək.

“Min bir ge cə” ba le ti ye ni qu ru luş da Ma-
riins ki Teat rı nın bə dii rəh bə ri və baş di rek-
to ru, dün ya şöh rət li di ri jor Va le ri Ger gi ye-
vin tə şəb bü sü ilə səh nə ləş di ri lib. Ta nın mış 
ba let meys ter El dar Əli ye vin qu ru luş ver di yi 
ta ma şa ilk də fə 2020-ci ilin 14 av qus tun da 

“Ma riins ki. Vla di vos tok” V Bey nəl xalq Fes ti-
va lı nın açı lış gü nü gös tə ril miş və əsər fes ti-
val çər çi və sin də ümu mi lik də dörd də fə nü-
ma yiş olun muş du.

Bun dan son ra, 2021-ci ilin yan va rın da Ru-
si ya nın əsas ba let səh nə sin də – Ma riins ki 
Teat rı nın özün də Fik rət Əmi ro vun sə nət in-
ci si dörd ge cə al qış lan dı. “Min bir ge cə” Ma-
riins ki Teat rı nın Pri morsk fi  lialı nın Sankt-Pe-
ter bur qa qast rol proq ra mı çər çi və sin də 15, 
16, 17, 18 yan var ta rix lə rin də təq dim edil di 
və şə hə rin ən əla mət dar mə də ni ha di sə lə-
rin dən bi ri nə çev ril di. 

2021-ci ilin ma yın da Ka zan şə hə rin də ke-
çi ri lən Ru dolf Nu re yev adı na XX XIV Bey nəl-
xalq Ba let Fes ti va lı da El dar Əli ye vin qu ru-
lu şun da “Min bir ge cə” ba le ti ilə açıl mış dı.

Be lə lik lə, Fik rət Əmi ro vun yu bi ley ili nin ilk 
bö yük sə nət nü ma yi şi də Sankt-Pe ter burq 
şə hə rin də ger çək lə şə cək. Bö yük bəs tə ka-
rın ecaz kar mu si qi si məş hur həm yer li mi zin 
xo reoq ra fi k qu ru lu şun da ye ni dən Ma riinski 
Teat rı nın səh nə si ni fəth edə cək. Onu da 
qeyd edək ki, ta ma şa nın səh nə tər ti ba tın da 
rəs sam Pyotr Oku nev rəng kar lıq de ko ra si-
ya la rı nı vi deop ro yek si ya lar la uz laş dı rıb.
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“Qarabağnamə” 
tamaşası
nümayiş
olunacaq

səh. 5

Bölgələrdəki mədəniyyət müəssisələrində
“Şuşa İli” münasibətilə

tədbirlər keçirilir

səh. 4

“Qızıl
qlobus”un 
sahibləri
bəlli olub

səh. 8

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

Prezident yeni sə� rlərin 
etimadnamələrini qəbul edib

Azər bay can la Ko re ya Res pub li ka sı ara sın da uzun il lər dir 
müx tə lif sa hə lər də fəal əmək daş lıq hə ya ta ke çi ri lir. Ko re ya nın 
yük sək sə viy yə li rəs mi lə ri nin Azər bay ca na sə fər lə ri mü na si-
bət lə ri mi zin in ki şa fı na töh fə ve rir.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu fi k ri yan va rın 10-da Ko re ya Res pub-
li ka sı nın öl kə miz də ye ni tə yin olun muş föv qə la də və sə la hiy yət li 
sə fi  ri Li İn-Yon qun eti mad na mə si ni qə bul edər kən de yib.

Döv lət baş çı sı hə min gün Əl cə zair Xalq De mok ra tik Res-
pub li ka sı nın öl kə miz də ye ni tə yin olun muş föv qə la də və sə la-
hiy yət li sə fi  ri Ab de louahab Os ma nın da eti mad na mə si ni qə bul 
edib.

səh. 2

Türk Dövlətləri Təşkilatı Qazaxıstana 
dəstəyini bir daha təsdiqləyib

Yan va rın 11-də Türk Döv-
lət lə ri Təş ki la tı (TDT) Xa ri-
ci İş lər Na zir lə ri Şu ra sı-
nın Qa za xıs tan da baş 
ve rən son ha di sə lər lə 
bağ lı növ bə dən kə nar 
ic la sı ke çi ri lib. 

Tür ki yə xa ri ci iş-
lər na zi ri Möv lud Ça-
vuşoğ lu nun sədr li yi ilə 
vi deokonf rans for ma-
tın da ger çək lə şən ic-
las da Qa za xıs tan Baş 
na zi ri nin müavi ni və 

xa ri ci iş lər na zi ri Mux tar Ti leuber di, Azər bay ca nın xa ri ci iş-
lər na zi ri Cey hun Bay ra mov, Qır ğı zıs ta nın xa ri ci iş lər na zi ri 
Rus lan Ka zak ba yev, Öz bə kis ta nın xa ri ci iş lər na zi ri Ab du la ziz 
Ka mi lov, Türk mə nis ta nın Baş na zi ri nin müavi ni və xa ri ci iş lər 
na zi ri Ra şid Me re dov, Ma ca rıs ta nın xa ri ci iş lər və ti ca rət na zi ri 
Pe ter Si yar to və Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nın Baş ka ti bi Bağ dad 
Am re yev çı xış edib lər.

davamı səh. 2-də

“Öyrədərək öyrənirəm”
Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Öy rə də rək öy rə ni rəm” 
ad lı us tad dərs lə ri la yi hə si hə ya ta ke çi ri lir. 

Yan va rın 10-da Xalq ar tis ti, Pre zi den tin fər di tə qaüd çü sü, Azər-
bay can Döv lət Pan to mim Teat rı nın baş re jis so ru Bəx ti yar Xa nı-
za də nin iş ti ra kı ilə la yi hə nin ilk təd bi ri ger çək lə şib. Üç mər hə lə də 
və möv zu da nə zər də tu tu lan bi rin ci us tad dər si “Hə qi qi hiss lər lə 
ya şa maq az dır” möv zu su na həsr olu nub.

səh. 5

114 yaşlı “Leyli və Məcnun”
1908-ci il yan va rın 12-də 
(ye ni təq vim lə 25 yan var) 
Ba kı da, Ha cı Zey na lab-
din Ta ğı ye vin teat rın da 
(in di ki Aka de mik Mu si-
qi li Teat rın bi na sı) da hi 
bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy-
li nin “Ley li və Məc nun” 
ope ra sı səh nə ləş di ri lib. 
Bu nun la Üze yir bəy 
Azər bay can da pe şə-
kar bəs tə kar lıq sə nə ti nin tə mə li ni 
qoy du. “Ley li və Məc nun” ilə mu si qi 
ta ri xin də ope ra nın ye ni nö vü – mu-
ğam ope ra sı mey da na gəl di. Bu, 
mü səl man Şər qin də ilk ope ra idi.

“Ley li və Məc nun” ope ra sı nın ilk ta-
ma şa sı na gör kəm li akt yor və re jis sor 
Hü seyn Ərəb lins ki qu ru luş ver miş di. 
Di ri jor ya zı çı-dra ma turq Əb dür rə him 
bəy Haq ver di yev idi.

səh. 6

Səhnə, sənət kamı –
həyat nakamı

Azər bay can səh nə si nin unu dul maz sə nət kar la-
rın dan söz dü şən də ilk xa tır la nan lar dan bi ri də 
Əmək dar ar tist Ül vi Rə cəb dir. Akt yor sə nət və hə yat 
üçün ötə ri he sab olu nan yaş da, öm rü nün 35-ci ilin-
də rep res si ya qur ba nı na çev ril sə də, zən gin sə nət 
mi ra sı ya ra dıb, sə nə tin şöh rət zir və si nə yük sə lib.

Ül vi Rə cəb 20 ya şın da Tifl  is Azər bay can Teat rı nın 
apa rı cı akt yor la rın dan olub. Ya rat dı ğı ob raz lar li rik, ro-
man tik üs lu bu ilə ta ma şa çı la rın diq qə ti ni çə kib. Teatr-
da ta ma şa ya qo yu lan “Otel lo”da Otel lo, “Qa çaq lar”da 
Dər viş , “Şeyx Sə nan”da Şeyx, “İb lis”də İx ti yar, “Ar şın 
mal alan”da Sol tan bəy və baş qa rol lar da çı xış edib.

səh. 6

“Euronews” Azərbaycanın xalq mahnıları və rəqsləri haqqında süjet hazırlayıb

Kök lə ri qə dim za man la ra 
ge dən Azər bay can xalq 
rəqs lə ri çox rən ga rəng-
dir. On la rı həm şıl taq 

gö zəl li yi, həm də ifa də li at le-
tiz mi ilə fərq lən dir mək olar.

Bu fi  kir lər “Euro news” te le-
vi zi ya sı nın Azər bay ca nın xalq  
mah nı la rı və rəqs lə ri haq qın da 
sü je tin də yer alıb.

Sü jet də xalq rəqs lə ri nin Azər-
bay can mə də niy yə tin də xü su-
si yer tut du ğu vur ğu la nır. Qeyd 
edi lir ki, 1938-ci il də ya ra dı lan 
Azər bay can Döv lət Rəqs An-
samb lı dün ya nın müx tə lif öl kə lə-
rin də çı xıb edib. An sambl ge yim, 
saç dü zü mü, qrim de tal la rı na 
diq qət lə ya naş ma sı ilə se çi lir.

Rəqs müəl li mi Saina Əh mə-
do va nın söz lə ri nə gö rə, qa dın la-
rın rəqs et di yi ha va lar bir çox xü-

su siy yət lə ri ilə fərq lə nir. Bu ra da 
bə də nin yu xa rı his sə si nin hə rə-
kə ti, ba xış lar xü su si əhə miy yət 

kəsb edir: “Stə kan lar la rəqs bu 
özəl lik lər dən bi ri dir. Qız lar şər-
bət lə dol du ru lan stə kan la elə 
rəqs et mə li dir ki, bir dam cı da 
ol sun, su ye rə tö kül mə sin”.

An samb lın rəh bə ri Rü fət Xə lil-
za də ki şi lə rin rəq si ba rə də da nı-
şa raq de yib: “Azər bay can da ki şi 
rəq si da ğın ba şın da qa nad la rı nı 
pər vaz lan dı ra raq uç ma ğa ha-
zır la şan qar ta lı sim vo li zə edir. 
Rəq qas lar oy na yar kən bə zi ele-
ment lə ri bar maq la rı nın ucun da 
edir. Bu, çox çə tin dir. Ümu miy-
yət lə, ki şi rəqs lə ri əsl id man ya-
rış ma sı nı xa tır la dır. İş ti rak çı lar 
san ki bir-bir lə ri lə bəh sə gi rə rək 
da ha yu xa rı tul lan ma ğa, hə rə-
kət lə ri da ha sü rət li et mə yə ça lı-
şır lar”.

Mə də niy yət Na zir li yi ya nın-
da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, 
İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət 
Xid mə ti 2021-ci il də ki fəaliy-
yə ti nin ye kun la rı və 2022-ci 
il üz rə nə zər də tu tul muş 
plan la ra dair mə lu mat la rı 
me dia mən sub la rı ilə bö lüş-
dü. Yan va rın 7-də Mil li Xal ça 
Mu ze yin də ke çi ri lən mət buat 
konf ran sın da Döv lət Xid mə ti-
nin rəisi Azad Cə fər li bu ba rə-
də ət raf lı söh bət aç dı.

Döv lət Xid mə ti nin rəisi bil dir di 
ki, ötən il ər zin də ta rix və mə-
də niy yət abi də lə ri nin qo run ma-

sı, bər pa sı, təb li ği, on la rın is ti-
fa də si nə nə za rət ba xı mın dan 
bir sı ra iş lər hə ya ta ke çi ri lib. Bu 
sa hə də həm bey nəl xalq plat for-
ma lar da, həm də öl kə sə viy yə-
sin də gö rü lən iş lər da vam et di-
ri lib. 

Döv lət Xid mə tin də apa rı-
lan st ruk tur is la hat la rı ilə bağ lı 
da nı şan Azad Cə fər li diq qə tə 
çat dır dı ki, döv lət baş çı sı tə-
rə fi n dən 22 okt yabr 2019-cu il 

ta ri xin də Mə də ni İr sin Qo run-
ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə 
Döv lət Xid mə ti nin fəaliy yə ti nin 
tək mil ləş di ril mə si haq qın da fər-
man im za la nıb. Fər ma na uy-
ğun ola raq, Ba kı, Gən cə, Şab-
ran, Sal yan və Qə bə lə re gional 
ida rə lə ri fəaliy yə tə baş la yıb. Bu 
ida rə lə rin ya ra dıl ma sın da məq-
səd ta rix və mə də niy yət abi də-
lə ri nin qo run ma sı sa hə sin də 
döv lət nə za rə ti nin güc lən di ril-

mə si, ida rə çi lik də sə mə rə li li yin 
tə min edil mə si, da şın maz ta rix 
və mə də niy yət abi də lə ri nin, ta-
rix və mə də niy yət qo ruq la rı nın 
mü ha fi  zə si nin müasir sə viy yə-
də təş ki li, müasir tex no lo gi ya-
nın və apa rı cı bey nəl xalq təc-
rü bə nin tət bi qi, elə cə də ta rix 
və mə də niy yət abi də lə ri nin ge-
niş miq yas lı təd qi qi ni tə min et-
mək dir.

davamı səh. 3-də

İncəsənət əsərlərinin onlayn auksionu
Yan va rın 10-da “Auc tion Ba ku” MMC-  nin təş ki lat çı lı ğı, Azər bay-
can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın dəs tə yi ilə in cə sə nət əsər lə ri-
nin on layn auk sionu baş la yıb. 

səh. 3

Tarix və mədəniyyət abidələrinin 
qorunması, bərpası və təbliği

“Min bir gecə” yenidən Neva sahilində
Sankt-Peterburq şəhərində Fikrət Əmirovun yubiley ilinin ilk tamaşası
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AzərbaycanlaKoreyaRespublika
sıarasındauzunillərdirmüxtəlif
sahələrdəfəaləməkdaşlıqhəyata
keçirilir.Koreyanınyüksəksəviyyəli

rəsmilərininAzərbaycanasəfərlərimü
nasibətlərimizininkişafınatöhfəverir.

Prezident İlhamƏliyev bu fikri yanvarın
10-da Koreya Respublikasının ölkəmizdə
yenitəyinolunmuşfövqəladəvəsəlahiyyət-
lisəfiriLiİn-Yonqunetimadnaməsiniqəbul
edərkəndeyib.
Dövlətbaşçısıiqtisadisahədəəməkdaş-

lığatoxunaraq,Koreyanınbirçoxşirkətinin
ölkəmizdəmüxtəlif sahələrdə,ocümlədən
infrastruktur və inşaat layihələrində uğurla
iştiraketdiklərinivurğulayıb.Birgəinvestisi-
ya sahələrinin, ixrac-idxal əməliyyatlarının
artırılmasının,insanlararasındatəmasların
genişləndirilməsinin əhəmiyyətinə toxunan
Prezident İlhamƏliyevqarşılıqlıəlaqələrin
bundansonradainkişafedəcəyinəəminli-
yiniifadəedib.
SəfirLiİn-Yonqson30ilərzindəAzərbay-

can Respublikası ilə Koreya Respublikası
arasında əlaqələrin inkişaf etdiyini vurğu-
layaraq,iqtisadiəməkdaşlığınölkələrimizin
potensialına uyğun olaraq daha da möh-
kəmləndirilməsininvacibliyinibildiribvədip-
lomatik fəaliyyəti dövründəbu istiqamətdə
səyləriniəsirgəməyəcəyinideyib.
Görüşdə Azərbaycanın işğaldan azad

olunmuşərazilərindəhəyatakeçirilənbərpa
vəyenidənqurmaişlərindəKoreyaşirkətlə-
rininmümküniştirakı iləbağlıfikirmübadi-
ləsiaparılıb.

***
AzərbaycanQoşulmamaHərəkatınasədr-

liyidövründəbeynəlxalqhüququnaliliyinivə
QoşulmamaHərəkatınıntəməlinitəşkiledən
“Bandunqprinsipləri”nidaimarəhbərtutur.
PrezidentİlhamƏliyevbusözləri isəƏl-

cəzairXalqDemokratikRespublikasınınöl-
kəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Abdelouahab Osmanın
etimadnaməsiniqəbuledərkəndiqqətəçat-
dırıb.

Xatırladaqki,“Bandunqprinsipləri”–döv-
lətlərin dinc yanaşı yaşaması və  beynəl-
xalqmünasibətlərinonəsasprinsipi1955-
ci ildə İndoneziyanın Bandunq şəhərində
keçirilən beynəlxalq konfransda (Asiya və
Afrika ölkələrinin iştirakı ilə) qəbul edilib.
1961-ciildəəsasıqoyulanQoşulmamaHə-
rəkatı(hazırda120ölkənibirləşdirir)“Ban-
dunq prinsipləri”ni fəaliyyətində rəhbər tu-
tur.Azərbaycan2019-cuildənQoşulmama
Hərəkatınasədrliyihəyatakeçirir.Əlcəzair
dəbutəşkilatınfəalüzvlərindənbiridir.
PrezidentAzərbaycan-Əlcəzairəlaqələri-

ninyaxşısəviyyədəolduğunuqeydedərək,
beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama
Hərəkatı çərçivəsində fəal əməkdaşlığın
həyata keçirildiyini vurğulayıb. İqtisadi sa-
hədə fəaliyyətin intensivləşdirilməsi və ti-

carətdövriyyəsininartırılması imkanlarının
araşdırılmasının zəruriliyini bildirən İlham
Əliyev,həmçinin insanlararasında fəal tə-
masların təşviqinin ikitərəfimünasibətlərin
inkişafıbaxımındanönəminiqeydedib.
Dövlət başçısı 30 ilə yaxın müddətdə

Azərbaycan ərazilərinin işğal altında qal-
masına və Ermənistanın bu ərazilərdə tö-
rətdiyidağıntılara,Azərbaycanınmədəniir-
sinəqarşıvandalizməməllərinətoxunaraq
regional əməkdaşlığı nəzərdə tutan post-
münaqişədövrünəaidsülhgündəliyininhə-
yatakeçirildiyinibildirib.
SəfirAbdelouahabOsmanƏlcəzairPre-

zidenti Abdelmacid Tebbunun salamlarını
Azərbaycan Prezidentinə çatdırıb. İlham
Əliyevsalamlaragörəminnətdarlığınıbildi-
rib,onundasalamlarınıƏlcəzairdövlətinin
başçısınaçatdırmağıxahişedib.

Yazıçı Vidadi Babanlı “Şərəf ” ordeni ilə 
təltif olunub

Tanınmışyazıçı,Əməkdarincəsənətxadimi,Prezidenttəqaüd
çüsüVidadiBabanlı“Şərəf”ordeniilətəltifedilib.

PrezidentİlhamƏliyevyanvarın8-dəbununlabağlısərəncam
imzalayıb.
95 yaşlı yazıçıAzərbaycan ədəbiyyatının inkişafında böyük

xidmətlərinəgörətəltifedilib.
VidadiYusifoğluBabanlı1927-ci ilyanvarın5-dəQazaxra-

yonununŞıxlı(indikiMuğanlı)kəndindədoğulub.Yazıçının“Vic-
dan susanda”, “Ana intiqamı”, “Ömürlük cəza”, “Gəlin”, “İnsaf
nənə”,“Müqəddəsocaq”vəs.əsərlərioxuculartərəfindənbö-
yükmaraqlaqarşılanıb.

Sərhəddəki gərginliyə görə 
Ermənistan rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır

Yanvarın11igünortasaatlarındaAzərbaycanErmənistan
dövlətsərhədininKəlbəcərrayonuistiqamətindəErmənistan
silahlıqüvvələrinintörətdiyitəxribatnəticəsindəhərbiqulluq
çumuz,müddətdənartıqhəqiqihərbixidməthərbiqulluqçusu
əsgərNəzərovAyazAzəroğluşəhidolub.

MüdafiəNazirliyininMətbuatxidmətindənbildiriblərki,Azər-
baycanOrdusununbölmələritərəfindəngörülənmüvafiqtədbir-
lər nəticəsində qarşı tərəf susdurulub.MüdafiəNazirliyi şəhid
olanhərbiqulluqçumuzunailəsinəvəyaxınlarınadərinhüznlə
başsağlığıverir,səbirdiləyir.
AzərbaycanRespublikasınınXariciİşlərNazirliyidəErmənis-

tan silahlı qüvvələrinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində növbəti
təxribatıiləbağlıməlumatyayıb.
“Ermənistantərəfininhərbitəxribatlarıdavametdirməsiniqə-

tiyyətləpisləyirik.İkidövlətarasındamünasibətlərinnormallaş-
masıistiqamətindəaddımlaratmaqəvəzinə,dövlətsərhədində
növbətiqanlıtəxribatıtörətməkləErmənistanınhərbi-siyasirəh-
bərliyi bölgədə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bilavasitə
məsuliyyətdaşıyır”–deyəXİN-inbəyanatındavurğulanır.

Xalça Muzeyində “Ənənəni yaşadanlar” 
AzərbaycanMilliXalça
Muzeyinin“Ənənələri
yaşadanlar”layihəsi
davamedir.Yanvarın
11dəlayihənintoxucu
luqsənətinəhəsrolu
nannövbətitəqdimatı
gerçəkləşib.

Canlı videobağlantı
vasitəsilə baş bərpa-
çı-toxucu Şəkər Ələs-
gərova iştirakçıları
dəstərxanın toxunma
prosesi ilə tanış edib.

O,xalçaməmulatınıərsəyəgətirməyivəunudulmaqdaolanqə-
dimtoxuculuqtexnologiyasınınsirləriniizləyicilərləbölüşüb.

Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 
“Youtube” kanalı yaradılıb

AzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversitetində
(ADMİU)“ADMİUTV”“Youtube”kanalınıntəqdimatıkeçirilib.

ADMİU-nun rektoru, professor Ceyran Mahmudova tədbiri
açaraquniversitethəyatınıngenişictimaiyyətəçatdırılmasıba-
xımındaninternetkanalınınönəmindəndanışıb.
“ADMİU-nun təhsil həyatı, ictimai və mədəni fəaliyyəti çox

genişdir.Fikrimcə,bufəaliyyətimiziböyükauditoriyayadaçat-
dırmaqlazımdır.Bizimkonsertlərimizi,filmlərimizi,tədbirvəta-
maşalarımızıyalnızuniversitetdaxilikollektivgörür.Ancaqbizim
respublikanınhəryerində,eləcədədünyanınbirçoxölkələrində
yaşayan,fəaliyyətgöstərənməzunlarımızvar.Onlardaməzunu
olduqlarıuniversitetləmaraqlanırlar.“Youtube”kanalıvasitəsilə
hərkəsbulayihələriizləməkimkanıəldəedəcək”,-deyərektor
bildirib.
Prorektorlar Gülşən Əliyeva-Kəngərli, Sədaqət Əliyeva, ka-

fedramüdirləriƏliƏmirli,RafiqQuliyev,ƏməkdarmüəllimMər-
yəmBabayeva,dosentSevilKərimova,XalqartistiTeyyubAsla-
nov,“SABAH”qruplarınınrəhbəriBellaTalıbova,Teatrşünaslıq
kafedrasınınmüəllimi,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoruElçin
Cəfərov,tələbələrYusifCəfərbəylivəXanımAbdullayevaçıxış
edərək internet kanalının tələbələr üçün də stimul olacağına
inandıqlarınıbildiriblər.

“Azərbaycanın alovları”
“Əl-Riyad” qəzeti Yanardağ haqqında 

SəudiyyəƏrəbistanının
“ƏlRiyad”qəzetin
də“Yanardağ”Dövlət
TarixMədəniyyətvə
TəbiətQoruğuhaqqın
daməqalədərcedilib.
JurnalistƏbdürrəhman
Sultanın“Azərbayca
nınalovları”sərlövhəli
məqaləsindəAbşeron
rayonununMəmmədli
kəndindəyerləşənYa
nardağtəbiətabidə
sindənbəhsedilir.

Müəllifyazır:“Azərbaycanasəfəriminilkgünündədostlarıma
müraciətedərəkməniYanardağaaparmağıxahişetdim.Müx-
təlifölkələrdəmaraqlıabidələr,möcüzələrvəonlarınelmiəsas-
ları iləmaraqlanan bir insan kimi buməkanməni cəlb edirdi.
Bakıdan təxminən yarım saata qədər yol gedəndən sonra bu
əsrarəngizqoruğaçatdıq.Busirliyerhələ800iləvvəlməşhur
səyahətçiMarkoPolonundiqqətinicəlbedib.Yanardağsayəsin-
dəAzərbaycan“Odlaryurdu”kimitanınıb”.
Ərazidəqoruğunyaradıldığınıdiqqətəçatdıranmüəllifbildi-

rirki,təbiətabidəsiBakıyagələnəcnəbituristlərixüsusiləcəlb
edir.

Türk Dövlətləri Təşkilatı Qazaxıstana 
dəstəyini bir daha təsdiqləyib

əvvəli səh. 1-də
“AzərbaycanqardaşQazaxıs-

tandakımövcudvəziyyətidərin
narahatlıqla izləyir. Ötən həftə
başverənhadisələrin insantə-
ləfatı ilənəticələnməsixüsusilə
təəssüf doğurur... Azərbaycan
Qazaxıstandavəziyyətintezliklə
normallaşmasının və qanunun
aliliyinin bərpasının tərəfdarı-
dır.İctimaiasayişəxələlgətirən,
fundamental insanhüquqlarına
və vətəndaşların azadlıqlarına
təhdid törədən gücdən qanun-
suz istifadə və zorakılığa heç
bir bəraət qazandırıla bilməz
vəbunagörədəqətiyyətləpis-
lənməli və rəddedilməlidir.Biz
Qazaxıstan xalqının və höku-
mətininmüdrikliyinə və qabiliy-
yətinə inanırıq. Biz inanırıq ki,
Qazaxıstan müstəqilliyini bər-
pa etdikdən sonra əldə etdiyi
əlamətdar nailiyyətləri riskə at-
madanvəziyyətdənçıxacaqvə
sağlamdüşüncəqalibgələcək”,
–deyəxariciişlərnaziriCeyhun
Bayramovçıxışızamanıbildirib.
AzərbaycanXİN başçısı vur-

ğulayıb ki, bu baxımdan Türk
Dövlətləri Təşkilatının üzərinə
mühüm vəzifə düşür. Təşkilat
üzvdövlətlərarasındahəmrəy-
liküzərindəqurulubvəbuçətin
zamandaqazaxbacıvəqardaş-
larımızın yanında olmaq bizim
ümumiməsuliyyətimizdir.
Təşkilatın mövcud vəziyyət-

dənçıxışyolutapmaqdaQaza-
xıstana lazım gəldikdə yardım

etməyə hazır olduğunu ifadə
edən 6 yanvar 2022-ci il tarixli
bəyanatını alqışlayan Ceyhun
Bayramov “bugünkügörüşüvə
qəbuledəcəyimizbirgəbəyana-
tıQazaxıstanxalqıvəhökuməti
iləaçıq-aydınhəmrəyliknişanə-
sikimiyüksəkdəyərləndiririk”,–
deyəəlavəedib.

Nazir qeydedib ki, dərin kök-
lüetnik,dini və tarixi qardaşlığa
malikölkələrkimiAzərbaycanvə
Qazaxıstan həm ikitərəfi, həm
də çoxtərəfi platformalarda, o
cümlədən Türk Dövlətləri Təşki-
latıçərçivəsindəyüksəksəviyyəli
strateji tərəfdaşlıqmünasibətləri-
nəmalikdir.Azərbaycanyalnızbi-
zimdövlətlərimizvəxalqlarımızın
xeyrinə deyil, həmçinin bölgədə
və ondan kənarda təhlükəsizlik,
sabitlikvəəməkdaşlığaciddişə-
kildə töhfə verəcək bu münasi-
bətlərindahadadərinləşdirilməsi
məqsədinəsadiqdir.

Qazaxıstanda sülh və sabit-
liyin qorunması, bölgə və Türk
DövlətləriTəşkilatıüçünolduğu
kimi, qlobal sülhün qorunması
üçün də xüsusi əhəmiyyət da-
şıyır.Qazaxxalqımövcudprob-
lemlərinhəlliistiqamətindəbirlik
vəbərabərliknümayişetdirmək
iqtidarındadır.

BufikirləriTürkiyəninxariciiş-
lərnaziriMövludÇavuşoğlu ic-
lasdaçıxışızamanıifadəedib.
Türkiyə XİN rəhbəri vurğula-

yıbki,bizQazaxıstanagüvənir
və inanırıq: “Türk dünyası ola-
raq Qazaxıstanın yanında ola-
cağıq.Allahınizniiləsabitlikvə
rifahyolundabirlikdəyürüyəcə-
yik”.
Çıxışlardan sonra Türk Döv-

lətləri Təşkilatı Xarici İşlər Na-
zirləriŞurasınınadındanbəya-
natqəbulolunub.
Bəyanatda təşkilatın üzvü

olanQazaxıstanagüclüdəstək

vəhəmrəylikbirdaha təsdiqlə-
nib.Regiondavəonunhüdudla-
rındankənardasabitlikvətəhlü-
kəsizlik üçün həyati əhəmiyyət
kəsb edən Qazaxıstanda sülh
və sabitliyin vacibliyi vurğula-
nıb. İnsan həyatı üçün təhlükə
yaradan, ictimai asayişi pozan
vəəmlakaziyanvuranzorakılıq
və vandalizm aktları pislənilib.
Qazaxıstanhakimiyyətininölkə-
də ictimaiasayişivəvəziyyətin
normallaşmasını sürətlə bərpa
etmək imkanlarına inamvurğu-
lanıb.Beynəlxalqhüququnfun-
damentalqaydavəprinsiplərinə
riayətedilməsininvacibliyiqeyd
edilib, Qazaxıstan hökumətinin
Konstitusiya quruluşunu de-
virməyə yönəlmiş terrorçulara,
ekstremistlərəvəcinayətkarlara
qarşıhəyatakeçirdiyiantiterror
əməliyyatları dəstəklənib. Ey-
ni zamanda “Türk Dünyasına
Baxış 2040” sənədinin milli və
beynəlxalq çağırışlar qarşısın-
dakoordinasiya,əməkdaşlıqvə
qarşılıqlı yardım üçün bələdçi
olduğuna diqqətə çəkilib. Təş-
kilat hazırkı böhrandançıxmaq
üçün, lazım gələrsə, Qazaxıs-
tan xalqını və hökumətini dəs-
təkləməyə hazır olduğunu bir
dahatəsdiqləyib.HabeləQaza-
xıstanPrezidentiKasım-Jomart
Tokayevin qardaş Qazaxıstan
xalqının güzəranının və rifahı-
nın daha da yaxşılaşmasına
yönəlmiş islahat gündəliyi dəs-
təklənib.
Türk Dövlətləri Təşkilatının

Xarici İşlər Nazirləri Şurası bu
məsələdə sıx əməkdaşlığı və
məsləhətləşmələridavametdir-
məyiqəraraalıb.

Prezident yeni səfirlərin 
etimadnamələrini qəbul edib

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə vəziyyət və 
həyata keçirilən bərpa işləri barədə də danışılıb

Misirdə Dünya Gənclər Teatrının təqdimatı 
Misirdəkeçirilən
DünyaGənclər
Forumuçərçivəsin
dəmüasirgənc
liyinbəşəriyyətin
aktualproblem
ləriniincəsənətin
diliiləifadəedəcək
DünyaGənclər
Teatrınıntəqdimatı
olub.ŞarməlŞeyx
şəhərindəkeçirilən
forumamüxtəlif
ölkələrdəngənclər
qatılıb.

TəqdimatdaMisirPrezidentiƏbdülfət-
tahəl-Sisidəiştirakedib.
Şarm əl-Şeyx Konqres Mərkəzində

nümayiş olunan Dünya Gənclər Teat-
rının ilk tamaşası bütün insanlığı nara-
hatedənsilahlımünaqişələr,COVİD-19
pandemiyası, bu fəlakətlərlə mübarizə-
də gənclərin həmrəyliyinə həsr olunub.
Tragikomediyajanrındasəhnələşdirilmiş
tamaşada gənclərin ictimai-siyasi xa-
dimlərə, liderlərə yeni qlobal çağırışlar

fonundadahaqətiyyətliaddımlaratmaq,
dünyadaədalətivəinsanlarınbərabərli-
yinitəminetmək,yoxsullarayardımgös-
tərmək çağırışları yer alıb. Tamaşada,
həmçinin texnologiyanın ən son nailiy-
yətlərindən də istifadə olunmaqla inte-
raktivsəhnələrtəqdimedilib.
Tamaşaforumiştirakçılarınınalqışları

ilə qarşılanıb. DünyaGənclər Teatrının
yaxıngələcəkdədünyaturunaçıxacağı
bildirilir.

“Teknofest Azərbaycan”da 
müxtəlif müsabiqələr keçiriləcək

2629maytarixindəBakıda“Teknofest
Azərbaycan”tədbirininkeçirilməsinəzərdə
tutulur.

Festivalın təşkilatçıları qismində Azərbay-
canınRəqəmsal İnkişafvəNəqliyyatNazirliyi,
Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Nazirliyi,
“TürkiyəTexnologiyaKomandası” (T3Fondu)
çıxışedir.
“TeknofestAzərbaycan”çərçivəsində8kate-

qoriya üzrə texnologiya müsabiqələri, “Smart
Qarabağ”hakatonu(proqramçılarınlayihəma-
rafonu),“TakeOff”AzərbaycanStartapsammiti
və “Rocket League” videooyunu üzrəAvropa
kiber idman kuboku təşkil olunacaq. Tədbirin
sərgi hissəsində tərəfdaş qurumların məhsul
və həllərinin, eləcə də gənclərin hazırladıqla-
rı prototiplərin və STEM layihələrin nümayiş
olunması, açıq səma altındakı statik ərazidə
isəpilotsuzuçuşaparatlarınınnümayişinəzər-
dətutulur.
FestivalçərçivəsindəAzərbaycanHərbiHa-

vaQüvvələrinin,eləcədəTürkiyənin“Türkul-
duzları”və“SoloTürk”aerobatikakomandala-
rınınnümunəvipilotajuçuşlarıtəşkilolunacaq.
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Din xadimlərinin Vatikana səfəri
Papa Fransiskin rəsmi dəvəti ilə

Yanvarın12-dəQafqazMüsəlmanlarıİdarəsinin(QMİ)sədri
ŞeyxülislamAllahşükürPaşazadəninrəhbərliketdiyinüma-
yəndəheyətininVatikanasəfəribaşlayır.

QMİ-nin mət buat xid mə tin dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, nü ma-
yən də he yə ti nə Azər bay can dağ yə hu di lə ri ic ma sı nın baş çı sı 
Me lix Yev da yev, Rus Pra vos lav Kil sə si nin Ba kı və Azər bay can 
Ye par xi ya sı nın ka ti bi Ar xi mand rit Alek siy Ni ko no rov və Ro ma 
Ka to lik Kil sə si nin Azər bay can da kı apos tol pre fek ti Ye pis kop Vla-
di mir Fe ke te da xil dir lər.

Ro ma Ka to lik Kil sə si nin baş çı sı Pa pa Fran sis kin rəs mi də və ti 
ilə hə ya ta ke çi ri lən sə fər Va ti kan la Azər bay can ara sın da qar şı-
lıq lı əla qə lə rin ge niş lən mə si fo nun da din lə ra ra sı dialoq və əmək-
daş lıq müs tə vi sin də ye ni im kan və pers pek tiv lər açır. Va ti ka nın 
bu əmək daş lıq da ma raq lı ol du ğu nu Pa pa Fran sisk 2016-cı il də 
Ba kı ya sə fə ri za ma nı Azər bay can da kı di ni kon fes si ya rəh bər lə ri 
ilə gö rü şün də ifa də edib, qar şı lıq lı sə fər lə rin önə mi ni vur ğu la yıb.

Azər bay can nü ma yən də he yə ti nin Va ti kan döv lə ti nin baş çı sı 
və dün ya ka to lik lə ri nin li de ri – Ro ma Pa pa sı Fran sisk, ha be lə 
Mü qəd dəs Taxt-Ta cın bir sı ra ali rəs mi lə ri, o cüm lə dən döv lət ka-
ti bi Kar di nal Piet ro Pa ro lin, Din lə ra ra sı dialoq üz rə Pon ti fik Şu-
ra sı nın rəh bə ri Kar di nal Mi gel Ayu so, Xa ri ci döv lət lər ilə əla qə lər 
üz rə Ka tib Ar xi ye pis kop Ri çard Qal la her ilə gö rüş lə ri plan laş dı rı-
lır. Gö rüş lər za ma nı iş ğal dan azad olun muş Azər bay can tor paq-
la rın da di ni-mə nə vi ir sin bər pa sı, məs cid, kil sə və mə bəd lə rin 
ye ni dən qu rul ma sı sa hə sin də gö rü lən iş lər ba rə də ət raf ı bəhs 
olun ma sı, Azər bay can hə qi qət lə ri və mul ti kul tu ral hə yat tər zi ba-
rə də fi kir mü ba di lə si nə zər də tu tu lur.

Qaf qaz Mü səl man la rı İda rə si nin Va ti kan la di ni-mə nə vi əla-
qə lə ri uzun il lər dir in ki şaf edir. QMİ-nin din lə ra ra sı dialoq və 
əmək daş lı ğa dair bey nəl xalq təd bir lə rin də Va ti kan rəs mi lə ri ilə 
əmək daş lıq təc rü bə si möv cud dur. Azər bay ca nın di ni kon fes si-
ya rəh bər lə ri Va ti ka na sə fər müd də tin də öl kə mi zin Bi rin ci vit se-
pre zi den ti xa nım Meh ri ban Əli ye va nın nə cib tə şəb bü sü ilə Va ti-
kan da Hey dər Əli yev Fon du nun xət ti ilə hə ya ta ke çi ri lən mi sil siz 
əhə miy yə tə ma lik la yi hə lər lə də ta nış ola caq lar.

Sə fər yan va rın 17-dək da vam edə cək.

Tələbələr “Yaradıcı qığılcım”la tanış olublar
İqtisadiİslahatlarınTəhlilivəKommunikasiyaMərkəzində
(İİTKM)tələbələr“CreativeSpark”(“Yaradıcıqığılcım”)layihəsi
ilətanışolublar.

Mər kəz dən bil di ri lib 
ki, la yi hə nin öl kə üz rə 
me ne ce ri El nur Əli-
yev tə lə bə lə rə proq-
ra mın kom po nent lə ri, 
“Big idea” vi deotəq di-
mat mü sa bi qə si, tə-
rəf daş uni ver si tet lə rin 
tə lə bə lə ri üçün ya rat-
dı ğı im kan lar və la yi-
hə nin uğur he ka yə lə ri haq qın da ət raf ı mə lu mat ve rib.

Gö rüş də ke çi ri lə cək sil si lə təd bir lə rə dair mü za ki rə lər apa rı lıb.
La yi hə İİTKM və Nyu kasl Uni ver si te ti (New cast le Uni ver-

sity)  ilə bir gə Bri ta ni ya Şu ra sı nın (Bri tish Coun cil) dəs tə yi lə 
ic ra olu nur. 2018-ci il də Bri ta ni ya Şu ra sı tə rə fin dən ya ra dı-
lan bu la yi hə min lər lə tə lə bə, mə zun və sa hib ka ra in no va tiv 
biz nes ide ya la rı ilə ye ni lik gə ti rir, həm çi nin gənc lə rin ya ra dı cı 
iq ti sa diy yat da ro lu nu ar tı rır.

İncəsənət əsərlərinin onlayn auksionu keçirilir
Yanvarın10-da“AuctionBaku”MMC-nin
təşkilatçılığı,AzərbaycanDövlətRəsm
Qalereyasınındəstəyiiləincəsənətəsər-
lərininonlaynauksionubaşlayıb.

Auk sion öl kə miz də mə də niy yət və in cə-
sə nət sa hə sin də biz nes mü na si bət lə ri ni 
ya rat maq, alı cı və sa tı cı lar ara sın da əla qə 
qur maq, art biz nes sa hə sin də rə qa bət qa-
bi liy yət li li yi güc lən dir mək, öl kə nin iq ti sa di 
in ki şa fın da ya ra dı cı sə na ye si nin ro lu nu ar-
tır maq məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lir.

On layn auk sion da 13 əl işi – Mi ka yıl Ab-
dul la ye vin “Mən zə rə”, Mah mud Rüs tə mo vun 

“Gla mours ge ne tics n-:2”, Rə şad Cab ba ro-
vun “Pi şik lə söh bət”, Fər man Qu la mo vun 
“Də niz ya xın lı ğın da”, Bəh ruz Kuulun “Cən-
nət dən bir par ça”, Sə mə da ğa Cə fə ro vun “Ağ 
çi çək lər”, Na miq Məm mə do vun “Dua”, Həm-
zə Ab dul la ye vin “Li man”, Bəx ti yar Yu su fo vun 
“Acı bi bər”, Əliab bas Kə ri mo vun “Gə mi”, Mi-
ra zər Ab dul la ye vin “Sirr”, İl ham Mir zə ye vin 
“Ana mə həb bə ti” və Vü qar Əli nin “Nəğ mə” 
əsər lə ri hər ra ca çı xa rı lıb. 

İn cə sə nət əsər lə ri nin on layn auk sionu 15 
gün da vam edə cək. 

Lalə

əvvəli səh. 1-də
Qeyd edil di ki, re gional ida-

rə lə rin kadr po ten sialı qa baq cıl 
təc rü bə əsa sın da mü sa hi bə lər 
va si tə si lə for ma laş dı rı lıb. Elə cə 
də qa zi və şə hid ailə lə ri nin üz vü 
olan 23 nə fər Döv lət Xid mə ti nin 
əmək daş la rı sı ra la rı na qo şu-
lub. Ha zır da re gional ida rə lə rin 
mad di-tex ni ki ba za la rı nın for-
ma laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də iş-
lər da vam et di ri lir.

110 abidənin pasportu, 
72-sinin mühafizə zonası 

təsdiq edilib
Azad Cə fər li diq qə tə çat dır dı 

ki, mə də ni ir sin qo run ma sı işi nin 
komp leks şə kil də təş kil edil mə si 
məq sə di lə abi də lə rin pas port-
laş dı rıl ma sı və mü ha fi zə zo-
na la rı nın müəy yən ləş di ril mə si 
iş lə ri il ər zin də da vam lı şə kil də 
hə ya ta ke çi ri lib. He sa bat döv-
rün də 110 ta rix-mə də niy yət abi-
də si nin pas por tu və 72 abi də nin 
mü ha fi zə zo na sı təs diq edi lib. 
Ha zır da da ha 155 abi də nin 
pas por tu, abi də lə rin mü ha fi zə 
zo na la rı üz rə isə 108 la yi hə nin 
ha zır lan ma sı üzə rin də iş apa rı-
lır. Pas por tu ha zır la nan abi də-
lə rin 42-si və mü ha fi zə zo na sı 
ha zır la nan abi də lə rin isə 10-u 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lər-
də yer lə şən ta rix-mə də niy yət 
abi də lə ri nin pa yı na dü şür.

Bil di ril di ki, Döv lət Xid mə ti nin 
fəaliy yə ti nin əsas is ti qa mət lə rin-
dən bi ri də da şın maz ta rix və mə-
də niy yət abi də lə rin də bər pa-kon-
ser va si ya iş lə ri nin apa rıl ma sı dır. 
Şab ran ra yo nun da yer lə şən Çı-
raq qa la abi də sin də bər pa-kon-
ser va si ya iş lə ri da vam et di ri lib. 
Qa zax ra yo nun da Müəl lim lər Se-
mi na ri ya sı bi na sı nın bər pa sı na 
baş la nı lıb. Da ha 10 abi də də bər-
pa-kon ser va si ya iş lə ri nin apa-
rıl ma sı məq sə di lə la yi hə-sme ta 
sə nəd lə ri nin ha zır lan ma sı üçün 
mü va fiq ad dım lar atı lıb.

Ötən ilin mar tın da “Çı raq qa la-
Şab ran”, “Qə dim Şəm kir şə hə ri” 
və “Or ta əsr Ağ su şə hə ri” Döv lət 
Ta rix-Mə də niy yət qo ruq la rı nın 
əsas na mə lə ri təs diq olu nub. 

Abi də lə rin mü ha fi zə si möv zu-
su na to xu nan Döv lət Xid mə ti nin 
rəisi vur ğu la dı ki, abi də lə rin mü-
ha fi zə zo na la rı nın zəbt edil mə si 
və öz ba şı na ti kin ti iş lə ri nin apa-
rıl ma sı nın qar şı sı alı nıb, abi də-
lə rin qəs dən kor lan ma sı və ya 
məhv edil mə si ilə bağ lı aş ka ra 
çı xan 7  fakt la bağ lı hü quq mü-
ha fi zə or qan la rı na, 12 fakt ba rə-
sin də isə yer li ic ra ha ki miy yə ti 
or qan la rı na mü ra ciət olu nub. 
Ağ daş ra yo nun da Qa ra bəy kar-
van sa ra sı, Bər də ra yo nu nun 
Lən bə ran və Uğur bəy li kənd lə-
rin də ki məs cid lər də təs diq edil-
miş la yi hə ol ma dan apa rı lan iş-
lə ri mi sal gös tər mək olar. 

Beynəlxalq ekspertlərin 
işğaldan azad edilmiş 

ərazilərə səfərləri
İş ğal dan azad olun muş əra zi-

lər də ki mə də niy yət ob yekt lə ri nin 
mo ni to rin qi, il kin in ven tar laş dı rıl-
ma sı və mü ha fi zə təd bir lə ri ba-
rə də söz açan Azad Cə fər li de di 
ki, mo ni to rinq lər za ma nı döv lət 
qey diy ya tın da olan 403 ta rix-
mə də niy yət abi də si nə ba xış ke-
çi ri lib. Döv lət qey diy ya tın da ol-
ma yan ta ri xi, me mar lıq, ar xeolo ji 

əla mət da şı yan 162 ob yek tin 
mo ni to rin qi apa rı lıb. Mo ni to rinq-
lər Şu şa, Cəb ra yıl, Fü zu li, Zən-
gi lan, Xo ca vənd, Qu bad lı, Ağ-
dam, Tər tər, La çın və Kəl bə cər 
ra yon la rı nı əha tə edir.

Ümu miy yət lə, iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lər də döv lət qey-
diy ya tı na alın mış 706 ta rix və 
mə də niy yət abi də si var. Bu 
abi də lər dən 6-sı dün ya əhə-
miy yət li me mar lıq, 5-i dün ya 
əhə miy yət li ar xeolo ji, 119-u öl-
kə əhə miy yət li me mar lıq, 121-
i öl kə əhə miy yət li ar xeolo ji, 
393-ü yer li əhə miy yət li me mar-
lıq, 23-ü yer li əhə miy yət li bağ-
park, mo nu men tal və xa ti rə, 
22-si yer li əhə miy yət li ar xeolo ji 
abi də, 17-si de ko ra tiv-tət bi qi 
sə nət nü mu nə si dir. 

Döv lət Xid mə ti nin rəh bə-
ri bey nəl xalq əmək daş lıq sa-
hə sin də fəaliy yə tə to xu na raq 
diq qə tə çat dır dı ki, Mə də niy yət 
Na zir li yi nin nü ma yən də he yə ti 
UNES CO-nun “Si lah lı mü na qi-
şə za ma nı mə də ni sər vət lə rin 
qo run ma sı haq qın da” 1954-cü 
il ta rix li Haaqa Kon ven si ya sı na 
tə rəf döv lət lə rin 14-cü ic la sın da, 
Haaqa Kon ven si ya sı nın İkin-
ci Pro to ko lu na tə rəf döv lət lə rin 

9-cu ic la sın da, ey ni za man da 
Si lah lı mü na qi şə za ma nı mə-
də ni sər vət lə rin qo run ma sı üz rə 
Ko mi tə nin 16-cı ic la sın da iş ti rak 
edib. İc las lar da Kon ven si ya-
sı nın imp le men ta si ya ilə bağ lı 
mə sə lə lər, əmək daş lıq is ti qa-
mət lə ri, Kon ven si ya sı nın ic ra sı 
ba rə də mil li he sa bat la rın təq-
dim olu nub və di gər mə sə lə lə-
rin mü za ki rə edi lib. Azər bay can 
“Si lah lı mü na qi şə za ma nı mə-
də ni sər vət lə rin qo run ma sı haq-
qın da” 1954-cü il ta rix li Haaqa 
Kon ven si ya sı nın İkin ci Pro to ko-
lu üz rə Ko mi tə nin üz vü se çi lib.

Öl kə əra zi sin də olan bir sı ra 
abi də lə rin UNES CO-nun Dün-
ya İr si Si ya hı sı na da xil edil mə si 
üçün sə nəd lər ha zır la nıb. Bey-
nəl xalq eks pert lər dən iba rət 
nü ma yən də he yə ti nin iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lə rə sə fər lə ri 
təş kil olu nub. Sə fər çər çi və sin-
də eks pert qru pu Ağ dam, Cəb-
ra yıl, Fü zu li, Zən gi lan, Tər tər, 
Xo ca vənd, Kəl bə cər ra yon la-
rın da yer lə şən er mə ni van da-
liz mi nə mə ruz qal mış da şın maz 
ta rix və mə də niy yət abi də lə ri nə 
ba xış ke çi rib və mü va fiq mə-
lu mat lar top la nı lıb. Həm çi nin 
BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı-

nın ali nü ma yən də si Mi gel An-
hel Mo ra ti no sun öl kə mi zə sə fə ri 
çər çi və sin də Fü zu li və Ağ dam 
şə hər lə ri nə sə fər təş kil edi lib. 
Qo naq iş ğal çı Er mə nis ta nın tö-
rət di yi vəh şi lik lər, elə cə də ta ri-
xi, di ni və mə də ni abi də lə ri mi zin 
van da liz mə mə ruz qal ma sı ba-
rə də ət raf ı mə lu mat lan dı rı lıb.

Ötən il Döv lət Xid mə ti nin 
fəaliy yə tin də Zə fər Gü nü nün 
bi rin ci il dö nü mü nə həsr edil miş 
“Bö yük Qa yı dış: mə də niy yə tin 
dir çə li şi” ad lı bey nəl xalq konf-
rans da yad da qa lan olub. Təd-
bir də yer li və xa ri ci qo naq lar, 
eks pert lər, elə cə də döv lət rəs-
mi lə ri və dip lo ma tik kor pu sun 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər. 

Şuşa abidələrinin 
“Bərpa təlimatı”

Azad Cə fər li bil dir di ki, 2022-
ci ilin Pre zi dent İl ham Əli yev tə-
rə fin dən “Şu şa İli” elan edil mə si 
qar şı mız da ye ni məq səd lər qo-
yub. Ötən il ər zin də Şu şa şə hə-
rin də yer lə şən abi də lə rin elekt-
ron xə ri tə si tər tib edi lib. Şu şa da 
apa rı lan mo ni to rinq çər çi və sin-
də 45 ta ri xi abi də nin üzə ri nə 
mə lu mat löv hə lə ri qu raş dı rı lıb. 

Ey ni za man da Şu şa şə hə rin-
də döv lət qey diy ya tı na alın mış 
ta rix-me mar lıq abi də lə ri nin ka-
ta lo qu ər sə yə gə ti ri lib. Ha zır da 
“Şu şa – Azər bay can mə də niy-
yə ti nin pay tax tı” ad lı nəşr üzə-
rin də iş apa rı lır. 

Bun dan əla və, Şu şa şə hə rin-
də ki abi də lə rin “Bər pa tə li ma tı” 
ha zır la nıb. Sə nəd də iş ğa lın nə-
ti cə lə ri və sə bəb ol du ğu da ğın-
tı lar, abi də lə rin mo ni to rin qi və 
in ven tar laş dı rıl ma sı, abi də lə rin 
bər pa sı və re ge ne ra si ya sı, abi-
də lə rin iden ti fi ka si ya və lo ka-
li za si ya mə lu mat la rı, ti ki li lə rin 
ti po lo gi ya sı və xü su siy yət lə ri, 
abi də lə rin bər pa sta tu su və risk 
fak tor la rı, on la rın qo run ma sı 
üçün tə ci li mü ha fi zə təd bir lə ri, 
ta rix-me mar lıq təd qi qat la rı və 
me mar lıq ti po lo gi ya sı öz ək si ni 
ta pıb. 

Qeyd edil di ki, “İş ğal dan azad 
olun muş şə hər və ra yon lar da 
ta rix-mə də niy yət abi də lə ri nin 
qo run ma sı və bər pa sı ilə əla-
qə dar “yol xə ri tə si” ha zır la na raq 
aidiy yə ti üz rə təq dim olu nub. 
Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek-
tu ra Ko mi tə si nin mü ra ciəti əsa-
sın da Şu şa, Ağ dam və Fü zu li 
ra yon la rı nın Baş pla nı ilə bağ lı 
mü va fiq rəy də ha zır la nıb aidiy-
yə ti üz rə gön də ri lib. Ey ni za-
man da Xo ca vənd ra yo nun da 
“Azıx-Tağ lar ma ğa ra dü şər gə lə-
ri” Döv lət Ta rix-Ar xeolo ji Qo ru-
ğu nun tə sis edil mə si mə sə lə si 
ilə bağ lı mü za ki rə lər apa rı lıb və 
mü va fiq sə nəd lər ra zı laş dı rıl-
ma sı məq sə di lə aidiy yə ti üz rə 
təq dim edi lib. 

O da bil di ril di ki, ötən il Döv-
lət Xid mə ti tə rə fin dən Ağ dam 
şə hə rin də Üzər lik tə pə ar xeolo ji 
abi də si nin, Cü mə məs ci di nin, 
İma rət abi də lər komp lek si nin, 
Qi yas lı kənd məs ci di nin bər pa-
sı ilə bağ lı kon sept və la yi hə lər 
də ha zır la nıb, Üzər lik tə pə ya şa-
yış ye rin də ar xeolo ji qa zın tı la rın 
apa rıl ma sı təş kil olu nub.

Mət buat konf ran sın da KİV nü-
ma yən də lə ri nin müx tə lif sual la rı 
ca vab lan dı rıl dı. 

L.Azəri

Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, 
bərpası və təbliği

Ötən ilin yekunları və bu il üçün nəzərdə tutulan işlər

Natəvanın 190 illiyinə həsr olunan beynəlxalq elmi konfrans 
Klassikədəbiyyatımızıngörkəmlinüma-
yəndəsi,şairəXurşudbanuNatəvanın
(1832-1897)190illikyubileyimünasibətilə
iyunun14-dəAMEA-nınNizamiGəncəvi
adınaMilliAzərbaycanƏdəbiyyatıMuze-
yindəbeynəlxalqelmikonfranskeçiriləcək.

Ədə biy yat Mu ze yin dən bil di ri lib ki, “Xan 
qı zı Na tə van və Azər bay can qa dı nı nın ədə-
bi-mə də ni mü ba ri zə lə ri” ad lı konf ran sa mə-
qa lə lər ap re lin 15-dək qə bul olu nur.

El mi konf rans “Xur şud ba nu Na tə va nın 
mü hi ti, hə ya tı, ədə bi-mə də ni ir si”, “Azər-
bay can da, Ya xın və Or ta Şərq də ədə bi və 

mu si qi li məc lis lər ənə nə si”, “Qa ra ba ğın 
ədə bi-mə də ni ir si böl gə də və Azər bay can 
ət ra fın da cə rə yan edən ta ri xi, ic ti mai-si ya si 
pro ses lə rin kul tu ro lo ji sal na mə si ki mi”, “Ta-
ri xi məz mun lu “Qa ra bağ na mə”lər və ədə bi 
abi də lər də ki Qa ra bağ hə qi qət lə ri”, “Ya xın 
və Or ta Şərq ədə bi-mə də ni mü hi ti və ta ri-
xi-si ya si pro ses lər də ya ra dı cı və ic ti mai fəal 
qa dın la rın ye ri”, “Mil li döv lət çi lik ənə nə lə ri 
kon teks tin də Azər bay can xan lıq la rı və Qa-
ra bağ xan lı ğı” möv zu la rı nı əha tə edir.

Mə qa lə nin tər tib olun ma sı qay da la rı və 
şərt lə ri ilə Ədə biy yat Mu ze yi nin in ter net sə-
hi fə sin də ta nış ol maq müm kün dür. 

Filarmoniyada ilin ilk konserti 
Yanvarın14-dəM.Maqomayevadına
AzərbaycanDövlətAkademikFilarmo-
niyasındailinilkkonsertikeçiriləcək.
FilarmoniyadaXalqartisti,bəstəkarAzər
Dadaşovun75illikyubileyinəhəsrolun-
muşproqramtəqdimediləcək.

Kon sert də Mus ta fa Meh man da ro vun di-
ri jor lu ğu ilə Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay can 
Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin mü şa yiət edə-
cə yi kon sert də so list lər – Nər giz Kən gər li 
(piano), Nu ra nə Zey na lo va (piano), İs ma-
yıl Yu nu sov (ba ri ton) çı xış edə cək lər. Gül-

ba cı İma no va nın di ri jor lu ğu ilə Azər bay can 
Döv lət Xor Ka pel la sı nın çı xı şı da nə zər də 
tu tu lur.

Tanınmış tarzən və xanəndənin 
xatirəsi yad olunacaq

Yanvarın13-dəBeynəlxalqMuğam
Mərkəzində(BMM)tanınmıştarzən
vəxanəndəŞirullaİmanovun(1909-
1976)anadanolmasının113-cü

ildönümümünasibətiləxatirəgecəsi
keçiriləcək.

Vax ti lə Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-
rı nın so lis ti ol muş Şi rul la İma nov sə nə tə 
tar zən ki mi gə lib. Şi rul la İma no vun ba ca-
rı ğı nı yük sək qiy mət lən di rən Üze yir Ha-
cı bəy li ope ra ta ma şa la rın da tar ifa çı lı ğı nı 
ona hə va lə edib. Son ra o özü nü xa nən də 
ki mi də sı na maq qə ra rı na gə lir. Bir ne çə il-
dən son ra ar zu su real la şır. Ope ra və Ba let 
Teat rı və Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya-
sı nın so lis ti ki mi fəaliy yət gös tə rir. M.Ma-
qo ma ye vin “Şah İs ma yıl”, Z.Ha cı bə yo vun 
“Aşıq Qə rib”, Ü.Ha cı bəy li nin “Şeyx Sə nan” 
ope ra la rın da sə nət kar həm vo kal, həm də 
tar ifa çı sı ki mi ta ma şa çı la rın rəğ bə ti ni qa-
za nır...

Xa ti rə ge cə sin də Ş.İma no vın hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan söz açı la caq, ta nın mış 
xa nən də və tar zən lə rin ifa sın da mu si qi lər 
səs lə nə cək.

Respublika Uşaq Kitabxanasına ekskursiya təşkil edilib
Yanvarın11-də“Trio”tədris,incəsənətvə
idmanmərkəzininbalacafidanlarıüçün
F.KöçərliadınaRespublikaUşaqKitab-
xanasınaekskursiyatəşkiledilib.

Əv  vəl  cə uşaq  lar ki  tab  xa  na ilə ta  nış olub, 
son  ra ki  tab  la düz  gün rəf  tar et  mə  yi öy  rə  nib  lər.

Eks  kur  si  ya za  ma  nı uşaq  lar na  ğıl ota  ğın -
da Azər  bay  can na  ğıl  la  rı  nı din  lə  yib, ma  raq  lı 
tap  ma  ca  la  ra ca  vab ve  rib, ki  çik oxu za  lın  da 
da  nı  şan, səs  li və rən  ga  rəng ki  tab  lar  la ta  nış 
olub  lar. Da  ha son  ra ciz  gi film  lə  ri  nə ba  xıb  lar.

Ba  la  ca  lar ki  tab  xa  na  dan şən əh  val-ru  hi -
yə ilə ay  rı  lıb  lar.
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İşğaldanqurtuluşununikinciiliniyaşayanmədəniyyətpaytaxtı
mızŞuşanınadıhəmdədövlətbaşçısınınsərəncamıilə2022ci
illəqoşaçəkiləcək.Bölgələrdəfəaliyyətgöstərənmədəniyyət
müəssisələrində“Şuşaİli”münasibətilətədbirlərəbaşlanılıb.

Xaç maz Re gional 
Mədəniyyət İdarə
si (RMİ) Quba rayon
MKSnin Mərkəzi Ki
tabxanasıUşaqşöbə
sinin təşkilatçılığı ilə
“AzadŞuşa”adlı təd
birkeçirilib.Çıxışlarda
qeydolunubki,Vətən
müharibəsində Şuşa
nın düşməndən azad
edilməsi Azərbaycan

tarixininənşanlı səhifələrindəndir.Tədbirin sonunda iştirakçılar
“Şuşa–Azərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı”adlısərgiyəbaxıblar.
ŞəkiRMİnintabeliyindəkiQaxMKSninGüllükkəndkitabxana

filialında“Şuşabizimdir,QarabağAzərbaycandır!”adlıtədbirtəşkil
olunub.Tədbirdə“2022ciil“Şuşaİli”dir”adlısərginümayişetdirilib.

GəncəRMİSamux
rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində “Şuşa
Azərbaycanın gözü
dür”adlı tədbirkeçiri
lib.Çıxışedənlər“Şu
şaİli”ninəhəmiyyətini
vurğulayıblar. Daha
sonra Şuşa şəhərin
dəaparılanquruculuq
işlərindən bəhs edən
sənədlifilmizlənilib.

SabirabadRMİHacıqabulrayonHeydərƏliyevMərkəzivəGənc
lərinİnkişafvəKaryeraMərkəziSabirabadnümayəndəliyininbirgə
təşkilatçılığıilə“Qarabağındöyünənürəyi–Şuşa”adlırəsmvəəl
işləri(maket)müsabiqəsielanolunub.MüsabiqədəHacıqabulrayo
nundanolan1429yaşarasıgəncləriştirakedəbilərlər.Yanvarın10
dabaşlayanmüsabiqəbuayın30dəkdavamedəcək.Hazırlananəl
işləriHacıqabulrayonHeydərƏliyevMərkəzinətəqdimolunmalıdır.

Azad olunmuş ərazilərin 50 faizində 
“4G” şəbəkəsi qurulub

Azərbaycandaevvəmənzillərin100faizi2024cüilinsonu
nadəkmüasirtexnologiyalarlayüksəksürətliinternetlətəmin
ediləcək.

Rəqəmsal İnkişaf vəNəqliyyatNazirliyindənbildirilib ki,150
minevtəsərrüfatındamüasiryüksəksürətliinternetəimkanve
rəbilənfiberoptikxətlərçəkilib.Eynizamanda,1400kilometr
uzunluğundafiberoptikxətlərinçəkilişidavametdirilir.
Nazirlikdən verilən məlumata görə, 2021ci ildə işğaldan azad

olunmuşərazilərintəxminən50faizində“4G”mobiltexnologiyaları
şəbəkəsiqurulub,35faizteleradioyayımıbərpaedilib,4istiqamətdə
poçtxidmətləriningöstərilməsinəbaşlanılıb.Hazırda1500kilometr
dənçoxavtomobilyollarının,3havalimanının,regionudigərregion
larlabağlayanstratejidəmiryollarınıninşasıüzrəişlərdavamedir.

Qax kuklaçıları maraqlı tamaşalarla 
balacaları sevindirəcək

QaxDövlətKuklaTeatrıyeniilinilkgünlərindənbalacatama
şaçılarınısevindirməyəbaşlayıb.Yeniilbayramımünasibətilə
uşaqlarüçünşənliklərtəşkilolunub.

ŞaxtababavəQar
qız, cizgi film qəh
rəmanı Mikki Maus
uşaqları təbrik edib,
onlarla birgə rəqs
edib,əyləniblər.Son
rauşaqlarrusyazıçı
sı Pavel Morozovun
“Yırtıcı dovşan” əsə
ri əsasında səhnə
ləşdirilmiş eyniadlı
tamaşaya baxıblar.

TamaşanınrejissoruArazMehrablı,rəssamıMayisAbdullayev,
musiqitərtibatçısıNicatFətəliyevdir.RollarıAzərKərimov,Aynu
rəAbbasova,ElnarəBabayeva,NuruMustafayev,AfətYaqubo
va,VasifFikrətlivəbaşqalarıifaediblər.
Teatrınbaşrejissoru,ƏməkdarartistYusifAbdurahmanovbil

diribki,yanvarayıərzindəteatrdaOsmanAbdullayevin“Qoğal”,
“Dişəhvalatı”vəAstridLindqrenin“Karlson”tamaşalarıoynanı
lacaq.HəmçininRəhmanƏlizadənin“Tülkününuçuşu”tamaşa
sınınməşqlərinəbaşlanılacaq.TamaşanınrejissoruA.Mehrablı,
rəssamıM.Abdullayev,musiqitərtibatçısıN.Fətəliyevdir.

Estrada orkestrinin 10 yaşı konsertlə qeyd olunub
CəlilMəmmədquluzadəadınaNaxçıvanDövlətMusiqiliDram
TeatrındaNaxçıvanDövlətFilarmoniyasıEstradaorkestrinin
yaradılmasının10illiyinəhəsrolunmuşkonsertproqramıtəq
dimedilib.

NaxçıvanMuxtarRespublikasıMədəniyyətNazirliyinintəşki
latçılığı iləgerçəkləşənkonsertÜzeyirHacıbəylinin“Arşınmal
alan”operettasındanmusiqiiləbaşlayıb.EldarMansurov,Emin
Sabitoğlu,MehribanƏhmədova,SəidRüstəmov,FikrətƏmirov,
MüslümMaqomayev,NizamiMəmmədov,Elza İbrahimovavə
birsıraxaricibəstəkarlarınəsərləritamaşaçılartərəfindənalqış
larlaqarşılanıb.Musiqiəsərləriniorkestrinmüşayiətiiləmuxtar
respublikanınƏməkdarartistləriRuhiyyəHüseynova,ArzuFər
zəliyevvədigərsolistlərifaediblər.
NaxçıvanMuxtarRespublikasıAliMəclisi sədrinin2012ci il

yanvarın10daimzaladığısərəncamiləyaradılanbumusiqikol
lektivi qısa vaxtda estrada həvəskarlarının rəğbətini qazanıb.
EstradaorkestrininbədiirəhbərivədirijoruElvinƏliyarovdur.

“Zəfər qəhrəmanları” 
sərgisi davan edir

MədəniyyətNazirliyiyanında
MədəniİrsinQorunması,İnki
şafıvəBərpasıüzrəDövlətXid
mətinin“OrtaəsrAğsuşəhəri”
DövlətTarixMədəniyyətQoru
ğundaQarabağmüharibəsinin
şəhidlərinəvəqazilərinəhəsr
olunan“Zəfərqəhrəmanları”
sərgisidavamedir.İkiayaya
xınmüdətdəsərgiyəgələnlərin
sayıminnəfəriötüb.

“Zəfər qəhrəmanları” sərgisi
qoruğunvə“Miras”Mədəni İrsin
ÖyrənilməsinəKöməkİctimaiBir
liyininbirgətəşkilatçılığıiləötənil
noyabrın13dəaçılıb vəyanva
rın 31dək fəaliyyət göstərəcək.
SərgidəBirincivəİkinciQarabağ

müharibəsininşəhidlərivəiştirak
çılarına məxsus geyimlər, mülki
vəhərbiəşyalar, fotoşəkillər,sə
nədlər, medallar və sair ekspo
natlar nümayiş olunur. Sərginin
əsashissəsiAğsurayonunun44
günlükVətənmüharibəsindəşə
hidolmuşigidlərihaqqındadır.
“OrtaəsrAğsuşəhəri”Dövlət

TarixMədəniyyət Qoruğunun
direktor müavini Şölə Bayra
mova sərginin yerli sakinlər, o
cümlədən məktəblərin şagird
vəmüəllimləri ilə yanaşı,Bakı,
Kürdəmir, Naxçıvan və Sum
qayıtdan gələn qonaqlar, şə
hidailələri, dövlət qurumlarının
əməkdaşları tərəfindən ziyarət
olunduğunubildirib.

Sərgi çərçivəsində orta mək
təblər üçün hazırlanmış xüsusi
proqramlaricraolunub.Heykəltə
raş VüqarQuliyevin “Qarabağın
tarixi abidələrini birlikdə quraq”,
sənətşünas Səma Alməmmədli
vəbələdçiXoşqədəmƏkbərlinin
“Zəfər rəsmləri” mövzulu ustad
dərsləri,qoruğunəməkdaşıŞəla

ləOsmanlınıntəqdimatıilə“Zəfər
qəhrəmanları” mövzusunda es
se yarışması, “Xançoban” mu
siqi qrupunun rəhbəri, xanəndə
Ruslan Adıgözəlovun təqdimatı
ilə muğam üzrə, fotoqraf Anar
Həbibovun məktəblilərə foto və
videoçəkilişlərüzrəustaddərsləri
kimitədbirlərbuqəbildəndir.

AğdaşRMİGöyçayrayonMKSdə
nasir,şair,tərcüməçi,Əməkdar
incəsənətxadimi,Prezidenttə
qaüdçüsüVidadiBabanlının95

illiyiiləəlaqədartədbirkeçirilib.Tədbir
dəMərkəziKitabxananın,şəhərvəkənd
kitabxanalarınınişçiləriiştirakediblər.
MKSnindirektoruNərminXəlilovaçıxış
edərəkyazıçınınhəyatvəyaradıcılığı
haqqındaməlumatverib.Ədibinyaradı
cılığınıəksetdirənsərgiyəbaxışolub.

Ağcabədi RMİ Ağcabədi rayon Heydər
ƏliyevMərkəzində “20Yanvarqanyadda
şımızdır”adlısərgi təşkilolunub.Yanvarın
21dəkdavamedəcəksərgidəqanlıfaciəni
əksetdirənfoto,rəsmvədigərməlumatlar
nümayişolunub.AğdamrayonRahibMəm
mədovadınaDöyüşŞöhrətiMuzeyininkol
lektivi Vətən müharibəsi şəhidi Elgün Sa
dıqovundoğumgünümünasibətiləailəsini
ziyarətedib.Görüşzamanımuzeyinəmək
daşlarışəhidinşəkillərivəşəxsiəşyalarıilə
tanışolublar.

İsmayıllı RMİAğsu rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində“İlboyubilik”layihəsinəbaşlanı
lıb.Könüllügəncləriniştirakıiləgerçəkləşən
ilk təlim “Kompüter və internetin əsasları”
mövzusunahəsrolunub.Layihəçərçivəsin
dəmərkəzinəməkdaşları,könüllüfəalgənc
lər,müəllimvəməktəbliləriniştirakıiləmər
kəzdəvərayonümumtəhsilmüəssisələrində
mühazirəvətəlimlərkeçiriləcək.

SumqayıtRMİninrəisiRəşadƏliyev8No
yabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş “Zəfər
palitrası” adlı sərgidə iştirak etmiş rəssam
larlagörüşkeçirib.Rəssamlara təşəkkürünü
bildirənidarərəisionlarayeniyeniyaradıcılıq
uğurlarıarzulayıbvəsertifikatlartəqdimedib.
Ağstafa RMİ Ağstafa rayon MKSnin

Oxucularaxidmətşöbəsi“Yaddaşlardaya
şayan yazıçı Əlfi Qasımov” başlıqlı tədbir
təşkiledib.Yazıçı,publisistƏlfiQasımovun
(19271985)95illikyubileyinəhəsrolunan
tədbirdə ədibin həyat və yaradıcılığı haq

qında söz açılıb. Sonramüəllifin “Adilənin
taleyi”romanınınmüzakirəsiaparılıb.
Qazax rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin

əməkdaşları tərəfindən İsmayıl Şıxlı adına
KosalarkəndtamortaməktəbinVIIsinifşa
girdləriüçün“HeydərƏliyevtərəfindənəsası
qoyulan siyasətin uğurlu davamı” mövzu
sunda“açıqdərs”keçirilib.Dərsdəuluöndər
Heydər Əliyevin şərəfi ömür yolundan və
zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində mü
hümtarixinailiyyətlərindənbəhsedilib.
ŞəmkirRMİŞəmkirHeydərƏliyevMər

kəzində2021ciilinyekunuvə2022ciildə
görüləcəkişlərədairhesabaticlasıkeçirilib.
İclasda idarə rəisi Azər Rəcəbov mövcud
problemlərin aradan qaldırılması, müəssi
sələrdə şəfafığın, əmək fəaliyyətində ni
zamintizamın təmin edilməsi və 2022ci
ildəgörüləcəkişlərləbağlıgöstərişvətap
şırıqlarınıverib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Sərgi, yubiley, toplantı, açıq dərs...

Mərkəzi Nəbatat Bağı və Dendrologiya İnstitutu 
AMEA-nın balansından çıxarılıb

Publik hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərəcəklər

MərkəziNəbatatBağıvəDend
rologiyaİnstitutuAzərbaycanMilli
ElmlərAkademiyasınınbalan
sındançıxarılıb,onlarınəsasın
da“MərkəziNəbatatBağı”və
“DendrologiyaBağı”publikhüquqi
şəxsləriyaradılıb.

Bununla bağlı Nazirlər Kabine
ti müvafiq qərar qəbul edib. Qəra
ra əsasən,Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Mərkəzi Nəbatat

Bağının mövcud ərazisi və
Dendrologiya İnstitutunun
BakışəhərininXəzərrayonu
nun Mərdəkan qəsəbəsində
yerləşənmövcudərazisimü
vafiqolaraq“MərkəziNəbatat
Bağı”publikhüquqişəxsinvə
“Dendrologiya Bağı” publik
hüquqişəxsinərazisiqismin
dəmüəyyənedilib.
Mərkəzi Nəbatat Bağı və

Dendrologiya Bağı Bakı Şə
hər İcraHakimiyyətinintabe

liyindəpublikhüquqişəxslərolacaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İqti

sadiyyatNazirliyi ilərazılaşdırmaqla
AMEAnınMərkəziNəbatatBağının
vəDendrologiya İnstitutununbalan
sındaolandövlətəmlakınınmüvafiq
olaraq“MərkəziNəbatatBağı”publik
hüquqişəxsinvə“DendrologiyaBa
ğı” publik hüquqi şəxsin balansına
verilməsiiləbağlıtəklifəriniNazirlər
Kabinetinətəqdimetməlidir.

Ölkəmizdəki yəhudi tarixi abidələri 
haqqında tədqiqat

AzərbaycanTurizmvəMenecmentUniversiteti
nin(ATMU)İctimaifənlərkаfеdrаsınınprofessoru
MəhərrəmZülfüqarlınınAzərbaycanregionlarında
olanyəhuditarixiabidələrinəhəsretdiyielmimə
qalə“WebofScience”və“Scopus”bazalarınadaxil
olan“Voprosıistorii”(Rusiya)jurnalındanəşrolunub.

ATMUdanbildirilibki,məqalədəQubaşəhərinin
Qırmızıqəsəbəsində,Oğuzda,Şamaxıda,İsmayıl
lınınMücüvəMücüHəftərankəndlərindəkompakt
haldayaşamışvəyaşamaqdadavamedənyəhu
dixalqınıntarixiabidələrihaqqındagenişməlumat
verilib.

Şirvan Milli Parkına ekskursiya
11yanvarDünyaQoruqlarvəMilliParklarGünükimi
qeydolunur.ƏlamətdargündəSalyanrayonugənc
lərininŞirvanMilliParkınaekskursiyasıtəşkiledilib.

EkskursiyaGənclərinİnkişafvəKaryeraMərkəziSal
yannümayəndəliyinintəşkilatçılığı iləhəyatakeçirilib.
Gənclərə ŞirvanMilli Parkının ərazisi, relyefi, torpaq
örtüyü, fora və faunası haqdaməlumat verilib.Bildi
rilibki,ərazidə82növçiçəklibitkiqeydəalınıb.Ərazi
dəyaşayanceyran,safsarvəçölpişiyi respublikanın
“Qırmızıkitab”ınadaxiledilib.Parkda17növsürünən
heyvanlarvar.Bunlardan3növütısbağa,6növükər
tənkələvə8növüilandır.
Gənclərbinokllarvasitəsiləərazidəkiceyranları,bu

radakıgöldəyaşayanyaşılbaşördək,bozördək,enli
burunördək,faminqovədigərquşlarıizləyiblər.Sonda
gənclərekskursiyabarədətəəssüratlarınıbölüşüblər.

“İslam sivilizasiyası Qafqazda” 
Beynəlxalq simpoziumun materialları nəşr olunub

Azərbaycanİlahiyyatİnstitutu(Aİİ),
İslamTarixi,İncəsənətivəMədəniy
yətiAraşdırmaMərkəzi(IRCICA)və
AMEAnınakademikZ.Bünyadov
adınaŞərqşünaslıqİnstitutununbir
gətəşkilatçılığıiləötənilBakıdake
çirilən“İslamsivilizasiyasıQafqazda”
IIbeynəlxalqsimpoziumun(1112iyul
2021ciil)materiallarıçapdançıxıb.
BubarədəAİİdənməlumatverilib.

İkicilddənibarətolankitabdaİslam
sivilizasiyasının təşəkkül və inkişafı

na dair məruzələr toplanıb. Simpo
ziumda “Qafqazda İslamın yayılma
sı”, “İslammədəniyyətininQafqazda
dinivə ictimaimədənihəyata təsiri”,
“Qafqazda İslam elmlərinin inkişafı”,
“Qafqazda multikulturalizm”, “Azər
baycanda tolerantlıq vəmultikultural
ənənələrin möhkəmləndirilməsində
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliye
vin rolu”, “Qafqazda din təhsilində
məscid, mədrəsə və xanəgahların
rolu”vədigərmövzulardaməruzələr
dinlənilmişdi.

Narkomaniya əleyhinə maarifləndirici tədbir 
XaçmazrayonuŞəmsəddinSədiyevadı
naQımılqışlaqkəndtamortaməktəbində
“Narkomaniyayayoxdeyək!”mövzusun
damaarifləndiricitədbirkeçirilib.

Rayon Polis şöbəsinin rəisi, polkovnik
leytenantHəmidHəsənov,Təhsilşöbəsinin
müdiri İnqilab Musayev, həkim narkoloq
Ağakərim Muradxanov və başqaları çıxış

edərək“ağölüm”üntörətdiyifəsadlarbarə
dədanışıblar.
XaçmazRPŞninİctimaitəhlükəsizlikböl

məsinin rəisi Kamran Bayramov narkotik
lərin qanunsuz dövriyyəsinin cəmiyyətə və
insanlarınsağlamlığınavurduğuzərərlərdən
ətrafıbəhsedib,buistiqamətdəhüquqmü
hafizəorqanlarınınapardığımübarizəbarə
dətədbiriştirakçılarınıməlumatlandırıb.

Çıxışlarda uşaqların zərərli vərdişlərdən
mühafizəsi üçün hüquqmühafizə orqanla
rının,təhsilmüəssisələrininvəictimaiyyətin
birgəfəaliyyətininzəruriliyibildirilib.Vurğu
lanıb ki, pedaqoji kollektivlər məktəblilərin
davranışlarınımüntəzəmizləməlidir.
Sonda şagirdləri maraqlandıran suallar

cavablandırılıb,narkomaniyanınfəsadların
danbəhsedənfilmnümayişetdirilib.
Bumövzudamaarifəndiricitədbirlərinra

yonunbütünməktəblərindətəşkilolunması
nəzərdətutulub.
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Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Öy rə də-
rək öy rə ni rəm” ad lı us tad dərs lə ri 
la yi hə si hə ya ta ke çi ri lir. 

Yan va rın 10-da Xalq ar tis ti, Pre zi den-
tin fər di tə qaüd çü sü, Azər bay can Döv lət 
Pan to mim Teat rı nın baş re jis so ru Bəx ti yar 
Xa nı za də nin iş ti ra kı ilə la yi hə nin ilk təd bi-
ri ger çək lə şib. Üç mər hə lə də və möv zu da 
nə zər də tu tu lan bi rin ci us tad dər si “Hə qi qi 
hiss lər lə ya şa maq az dır” möv zu su na həsr 
olu nub. Akt yor lar üçün nə zər də tu tu lan tə-
lim də Bəx ti yar Xa nı za də özü nün tə lə bə lik 
il lə ri ni xa tır la yıb, gənc lə rə sə nət yo lun dan 
bəhs edib. Xalq ar tis ti bil di rib ki, vax ti lə 
onun ən bö yük ar zu su Sankt-Pe ter burq da 
akt yor luq üz rə təh sil al maq olub.

Dis kus si ya şək lin də baş tu tan gö rüş də 
re jis sor tə li mə qa tı lan akt yor la ra vax ti lə 
gənc ikən onun özü nə ün van la nan sual la 
mü ra ciət edib. O, “Bil mi rəm siz mən dən 
nə is tə yir si niz, am ma mən bu gün dən heç 
nə göz lə mi rəm” de yə rək bu fi k rə gənc lə rin 
reak si ya sı nı öy rə nib. Re jis sor teatr sa hə-
si nin gör kəm li si ma la rın dan si tat lar gə ti rib, 
“Hə qi qi hiss lər lə ya şa maq az dır, onu təq-
dim et mək ba ca rı ğı ol ma lı dır” fi k ri ni xa tır-
la dıb. 

Us tad dər sin də prak tik və nə zə ri bi lik lə rin 
tək mil ləş di ril mə si is ti qa mə tin də fi  kir mü ba-
di lə si apa rı lıb, teatr sa hə sin də ki ye ni lik lər, 
fər di ya ra dı cı lıq im kan la rı mü za ki rə olu nub. 

Bəx ti yar Xa nı za də həm çi nin akt yor la ra ən 
çox is tə dik lə ri ni tə səv vü rü nə gə tir mə lə ri ni 
is tə yib. Gənc lər xə yal la rın da can lan dır dıq-
la rı ar zu la rı nı və rə qə kö çü rüb lər. Tə lim di-
gər ma raq lı tex ni ka lar la da vam edib.

Bil di rək ki, “Hə qi qi hiss lər lə ya şa maq az-
dır” möv zu su üz rə akt yor lar la mü za ki rə lər 
yan va rın 11-də də da vam edib. 

Xa tır la daq ki, la yi hə üz rə “Şeks pi rin 
Ham le ti. Ham let kim dir?” ad lı növ bə ti tə-
lim yan va rın 13-də re jis sor la rın iş ti ra kı ilə 
ke çi ri lə cək. Yan va rın 14-də təş kil olu na caq 
“Teatr və mən – mən və teatr” ad lı tə lim də 
isə yal nız teatr şü nas la rın iş ti ra kı nə zər də 
tu tu lur. 

Lalə Azəri

sənət 5

Azər bay can Rəng kar lı ğı 
Mu ze yin də Xalq rəs sa-
mı Mir na dir Zey na lo-
vun (1942-2021) “Mis tik 

ru hun öm rü” ad lı ret ros pek-
tiv sər gi si da vam edir.

YA RAT Müasir İn cə sə nət 
Mə ka nı nın təş ki lat çı lı ğı ilə açı-
lan sər gi də mər hum rəs sa mın 
Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu-
ze yi nin və Azər bay can Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sı nın fond la rın-
dan, elə cə də şəx si kol lek si ya-
lar dan ümu mi lik də 60-dan ar tıq 
əsə ri nü ma yiş olu nur.

La yi hə ötən il mar tın 10-da 
əbə diy yə tə qo vu şan rəs sa mın 
ana dan ol ma sı nın 80 il li yi nə 
həsr edi lib. Sər gi nin ku ra to ru 
sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok-
to ru Şi rin Mə li ko va dır.

Sər gi mə ka nı rəs sa mın ya ra-
dı cı lı ğı nın müx tə lif tə rəfl  ə ri ni iri 
plan da əks et di rə rək bir ne çə 
te ma tik za la bö lü nür. Abst rakt 
rəng kar lıq za lı rəs sa mın rəng 
us ta lı ğı na diq qət çə kir. Bu eks-
po zi si ya nı kol laj lar za lı mən ti qi 
şə kil də da vam et di rir: rəs sam 
klas sik kə tan əsər lə ri ni müx tə lif 
ma te rial lar la zən gin ləş dir mə yi 
və bü tün bun la rı nə həng, mo nu-
men tal for mat da bir ləş dir mə yi 
se vir di.

Fi qu ra tiv rəng kar lıq za lı öz möv-
zu su na gö rə bir qə dər məh rəm 
və ailə vi xa rak ter da şı yır: bu ra da 
Mir na dir Zey na lo va ya xın olan in-
san la rın müx tə lif il lər də çə kil miş 
port ret lə ri ilə ya na şı, rəs sa mın öz 
av to port ret lə ri də nü ma yiş et di ri lir.

Mən zə rə lər za lı nı Mir na dir 
Zey na lo vun ki çik və tə ni, onun 
tək cə təs vi ri sə nət de yil, həm də 
poezi ya ya ra dı cı lı ğı nı qi da lan dı-
ran Ab şe ro nun him ni ad lan dır-
maq olar. “Ömür yo lu” ad la nan 

zal isə çe şid li rəng lə rə bo ya na-
raq mis tik ru hu əks et di rir. 

Qra fi  ka za lın da ta ma şa çı la rın 
diq qə ti nə uni kal əsər lər təq dim 
olu nur. Mir na dir Zey na lov adə-
tən ya ra dı cı lı ğı nın bu his sə si nə 
çox da cid di ya naş ma yıb və bu 
mo nox rom, mi ni ma list əsər lər 
rəs sa mın ya şa dı ğı dövr də çox-
say lı sər gi lə rin də, de mək olar 
ki, nü ma yiş et di ril mə yib. La kin 
bu əsər lər də bir-iki ciz gi ilə xü-
su si əh val-ru hiy yə ya ra da bi lib.

Sər gi zal la rın da, həm çi nin 
Mir na dir Zey na lo vun əsər lə ri nin 
ide ya la rı nı ta mam la yan, da ha 
yax şı qav ra nıl ma sı na kö mək 
edən şeir lə rin dən par ça lar da 
yer alır.

Sər gi zal la rı nın bi rin də rəs sa-
mın ölü mün dən bir ne çə ay əv-
vəl onun haq qın da ər sə yə gə lən 
fi lm təq dim olu nur. “Sə nət ka rın 
hə ya tın da bir gün” for ma tın da 
qu ru lan, fi lm-mo no loq jan rın-
da çə kil miş sə nəd li ek ran əsə ri 
Şi rin Mə li ko va nın tə şəb bü sü və 
“Ba kı Abad lıq Xid mə ti” ASC-nin 
ma liy yə dəs tə yi ilə re jis sor Mü-
ba riz Na ğı yev tə rə fi n dən len tə 
alı nıb.

Rəs sam haq qın da ma te rial-
la rı onun öz şeir lə ri ni oxu du ğu 
səs ya zı la rı (sər gi za lın da kı vin-
taj te le fo nun dəs tə yi ni qal dı ra-
raq din lə mək müm kün dür) və 
onun şəx si ar xi vin dən se çil miş 
fo to şə kil lər ta mam la yır.

Mər hum rəs sa mın “Mis tik ru-
hun öm rü” ret ros pek tiv sər gi si 
ap re lin 3-dək zi ya rət çi lər üçün 
açıq dır.

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının
yanvar repertuarı

Ba kı Şə hər 
Mə də niy yət 
Baş İda rə si 
Ba kı Uşaq və 
Gənc lər Teat rı 
2022-ci ilin 
yan var ayı üçün 
re per tuarın da 
beş səh nə əsə ri 
var.

Kol lek tiv yan-
va rın 8-də “Da nı şan gə lin cik” (Ab dul la Şaiq) ta ma şa sı nı ba la-
ca teatr se vər lə rə təq dim edib. 15 yan var da “Çay dəs ga hı” (Cə lil 
Məm məd qu lu za də), 19 yan var da “Cən nə tə bi let” (İlha mə Əh-
mə do va) ta ma şa la rı nü ma yiş olu na caq.

Yan va rın 22-də “Hu ma yın yu xu su” (El çin), yan va rın 29-da isə 
“Sehr li tü tək” (İn ti qam Sol tan) ta ma şa la rı gös tə ri lə cək. 

Qeyd edək ki, ta ma şa lar Qa ra çu xur qə sə bə si, K.İs ma yı lov kü-
çə si 18 ün va nın da yer lə şən Qur ban Ab ba sov adı na Mə də niy yət 
Sa ra yı nın səh nə sin də oy na nı lır.

“Qarabağnamə” tamaşası nümayiş olunacaq
Yan va rın 19-da Azər bay can Döv lət Aka de mik Mil li Dram Teat-
rın da “Qa ra bağ na mə” ta ma şa sı nın növ bə ti nü ma yi şi ola caq. 
Səh nə əsə ri 20 Yan var fa ciəsi nin 32-ci il dö nü mü mü na si bə ti lə 
təq dim edi lə cək.

Xalq ya zı çı sı İl yas Əfən di ye vin “Hökm dar və qı zı” əsə ri əsa-
sın da ha zır la nan ta ma şa nın re jis so ru Xalq ar tis ti Mə ra him Fər-
zə li bə yov, qu ru luş çu rəs sa mı İs ma yıl Məm mə dov, mu si qi tər ti-
bat çı sı Hə mid Ka zım za də, ge yim rəs sa mı Ay gün Mah mu do va, 
işıq üz rə rəs sa mı Ra fael Hə sə nov dur.

Səh nə əsə rin də XVIII əs rin son la rı – XIX əs rin əv və lin də Qa-
ra bağ xan lı ğı nın mər kə zi olan Şu şa da baş ver miş ha di sə lər dən 
və Qa ra bağ hökm da rı İb ra him xa nın hə ya tın dan bəhs edir. O 
dövr də xan lıq la ra bö lün müş Azər bay ca na yi yə lən mək is tə yən 
Ru si ya və İran la si ya si mü na si bət lə ri tən zim lə mə yə ça lı şan İb-
ra him xan er mə ni fi t nə kar lı ğı nın qur ba nı olur.

Yuğ teatrından “Təklif ” də var,
“Vəsvəsə” də...

Azər bay can 
Döv lət Yuğ 
Teat rı yan var ayı 
üz rə re per tuarı-
nı elan edib.

Teatr da yan va-
rın 15-də “Tək lif” 
(A.Çe xo vun əsə ri 
əsa sın da), 16-da 
“Vəs və sə” (Hen rik 
İb sen), 22-də isə 
“Mə nəm, mən...” (İl qar Fəh mi) ta ma şa la rı nü ma yiş olu na caq.

Bun dan baş qa, yan va rın 23-də “Quş di li” (Tə ra nə Va hid) ta-
ma şa sı, ayın 29-da isə “Tək lif” növ bə ti də fə gös tə ri lə cək.

Qeyd edək ki, ta ma şa lar Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın 
bi na sı nın 2-ci mər tə bə sin də yer lə şən səh nə də nü ma yiş olu nur.

“Bir səbət tənhalıq” 
Azər  bay  can Döv  lət Gənc Ta  ma  şa  çı  lar Teat  rı  nın ma  raq  lı səh  nə 
əsər  lə  rin  dən olan “Bir sə  bət tən  ha  lıq” yan  var ayı  nın re  per  tu a-
rın  da yer alıb. 

Mə cid Va hid za də nin ey niad lı pye si əsa sın da ha zır lan mış mo-
no ta ma şa yan va rın 23-də sə nət oca ğı nın ki çik səh nə sin də nü-
ma yiş et di ri lə cək.

Səh nə əsə ri nin qu ru luş çu re jis so ru Əmək dar ar tist No fəl Və-
li yev, tər ti bat çı sı Zə mi nə Oru co va, mu si qi tər ti bat çı sı İra də Mu-
ra do va dır. 

Səh nə əsə ri mə nə vi tən ha lıq dan, iki tən ha qəl bin nə ha yət də 
bir-bi ri ni tap ma sın dan bəhs edir.

“Öyrədərək öyrənirəm”
Ustad dərslərinin birinci mərhələsi gerçəkləşib

Yan va rın 15-də Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da 
ital yan bəs tə kar Cü zep pe Ver di-
nin “Tra viata” ope ra sı nın ta ma şa sı 

ke çi ri lə cək. Fran sız ya zı çı sı Alek sandr 
Dü ma nın (oğul) “Ka me li ya lı qa dın” əsə ri 
əsa sın da ya zı lan məş hur ope ra Pa ri sin 
kü bar  tə bə qə sin dən Violet ta ad lı gənc 
qa dı nın eniş li-yo xuş lu hə ya tı nı əks et di-
rir. Alf red və Violet ta nın na kam sev gi sin-
dən bəhs edən ta ma şa Aka de mik Ope-
ra və Ba let Teat rı nın so list lə ri, or kest ri və 
xo ru tə rə fin dən sə nət se vər lə rə təq dim 
olu na caq.

Baş rol lar da Əmək dar ar tist lər Ra mil Qa-
sı mov (Alf red) və İna rə Ba ba ye va (Violet-
ta) çı xış edə cək lər. Di gər rol la rı Xalq ar tist-
lə ri Əli Əs gə rov (Mar kiz), Ək rəm Po la dov 
(Dok tor D’ Obin yi), Əmək dar ar tist lər Ca-
han gir Qur ba nov (Jer mon), Tu ral Ağa sı yev 
(Qas ton) və so list lər Ni na Ma ka ro va (Flo-
ra), Ma hir Ta ğı za də (Ba ron Bu fol), Sə bi nə 
Ba ğı ro va (Ani na) ifa edə cək lər. Ta ma şa nın 
di ri jo ru Xalq ar tis ti Fəx rəd din Kə ri mov, xor-
meys te ri Əmək dar in cə sə nət xa di mi Se vil 
Ha cı ye va dır.

Dün ya ope ra teatr la rın da ən çox səh nə-
ləş di ri lən əsər lər dən olan “Tra viata”da de büt  
edə cək Ra mil Qa sı mov ürək söz lə ri ni be lə 
ifa də edib: “Hər bir ope ra ta ma şa sın da çı xış 
et mək mə nim ya ra dı cı lı ğım da ye ni nailiy yət-
dir. Bu gün öl kə miz də klas sik vo kal sə nə ti nin 
təb li ği və in ki şa fı üçün ge niş zə min ya ra dı lıb 
və qü rur his si ilə de yə bi lə rəm ki, mən də bu 
yol da əlim dən gə lə ni edi rəm. “Tra viata” da hi 
Cü zep pe Ver di nin əsər lə ri xü su si lə se çi lən 
və İta li ya mu si qi sin də əbə di ola raq iz qoy-
muş klas sik ope ra lar dan dır. Xey li müd dət dir 
ki, xü su si müəl lim ilə ital yan di li ni öy rə ni rəm. 
Klas sik vo kal sə nə ti nə  hər za man cid di ya-
naş maq və da ha cid di məş ğul ol maq tə ləb 
olu nur. İtal yan di li ni öy rən mə yim ifa mın mü-

kəm məl ləş mə si, ob raz la rın da xi li alə mi ni da-
ha ya xın dan an la maq, qəh rə man la rın hiss 
və hə yə ca nı nı is tə ni lən sə viy yə də ifa də edə 
bil mək ba xı mın dan çox va cib dir. Alf red çox 
fərq li və özü nə məx sus ko lo rit li ob raz dır. Mən 
də öz növ bəm də Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti ki mi 
ro lu mun öh də sin dən gəl mə yə ça lı şı ram. İna-
nı ram ki, de büt ifam la din lə yi ci rəğ bə ti ni qa-
za na ca ğam. Ta ma şa nın di ri jo ru Fəx rəd din 
Kə ri mo vun çox mə su liy yət li və qız ğın məşq-
lə ri hər bi ri mi zə bö yük şövq ve rir və bu nu ta-
ma şa da mə nim lə tə rəf-mü qa bil olan bü tün 
sə nət dost la rım təs diq edə bi lər lər. Für sət-
dən is ti fa də edə rək teat rı mı zın bü tün ya ra-
dı cı və tex ni ki he yə ti nə uğur lar ar zu la yı ram”.

Verdinin “Traviata”sı
yeni Alfredlə səhnəyə çıxır
Ramil Qasımov: “İnanıram ki, debüt ifamla

dinləyici rəğbətini qazanacağam...”

Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında
yeni səhnə əsəri 

2022-ci ilin “Şu şa İli” elan olun ma sı Şu şa Döv lət 
Mu si qi li Dram Teat rı nın kol lek ti vi tə rə fin dən bö yük 
rəğ bət lə qar şı la nıb.

Pan de mi ya nın do ğur du ğu uzun fa si lə dən son-
ra ötən ilin okt yab rın da ye ni möv sü mə  baş la yan 
teatr re per tuarın da kı səh nə əsər lə ri ni bər pa edib. 
Xa nı ma na Əli bəy li nin “Dov şa nın ad gü nü” (prem ye-
ra), Al tay Məm mə do vun “Də li Dom rul”, Mir zə Fə tə li 
Axund za də nin “Sər gü zəş ti- və zi ri- xa ni- Lən kə ran” və 
“Müs yö Jor dan və dər viş Məs tə li şah”, Cə lil Məm-
məd qu lu za də nin “Ana mın ki ta bı”, Cə fər Cab bar lı nın 
“Sol ğun çi çək lər”, Ab dul la Şaiqin “Da nı şan gə lin cik” 
və di gər ta ma şa lar la ya na şı, İs gən dər Coş qu nun 
“Çal-oy na” na ğıl-ta ma şa sı və Və tən mü ha ri bə sin də 
Qə lə bə nin bi rin ci il dö nü mü ilə əla qə dar “Qa ra bağ – 
Azər bay can dır!” ad lı kon sert proq ra mı da re per tuara 
da xil edi lib. 

Teat rın kol lek ti vi “Şu şa İli”ndə ye ni səh nə əsər-
lə ri ilə də ta ma şa çı la rın gö rü şü nə gə lə cək. Ha zır-
da teatr da Hü seyn Ca vi din “Ana” ta ma şa sı nın son 
məşq lə ri ge dir. Prem ye ra yan va rın 29-da ola caq. Ta-
ma şa bö yük ədi bin 140 il li yi nə həsr olu nub.

“Mistik ruhun ömrü”
Rəngkarlıq Muzeyində sərgi aprelədək açıq olacaq

Əməkdar artist
Novruz Qartal dünyasını dəyişib

Azər bay can mə də niy yə ti nə it ki üz ve rib. Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Mu si qi li Teat rı nın akt yo ru, Əmək dar ar tist Nov ruz 
Əli yev (Nov ruz Qar tal) yan va rın 8-də, 75 ya şın da, uzun sü rən 
xəs tə lik dən son ra və fat edib.

Nov ruz Ya qub oğ lu Əli yev 
1947-ci il mar tın 1-də ana dan 
olub.1966-cı il də Azər bay can 
Döv lət İn cə sə nət İn si tu tu nun 
Mu si qi li ko me di ya akt yor lu ğu 
fa kül tə si nə da xil olub. 1967-ci 
il də Mu si qi li Ko me di ya Teat-
rın da (in di ki Aka de mik Mu si qi li 
Teatr) fəaliy yə tə baş la yıb.

“Toy ki min dir” səh nə əsə rin-
də Qo şun, “Dur na”da Dur sun, 
“Hic ran”da Ba laəmi, “Lə nət 
şey ta na”da İs ra fi l, “Özü müz 
bi lə rik”də İbi şov, “Mil yon çu nun 
di lən çi oğ lu”nda Xid mət çi, “Se vin dik qız ax ta rır”da Tə lə bə, “Nə-
nə min şah lıq qu şu”nda Qə dim Qə di mo viç və di gər rol la rı ilə ta-
ma şa çı la rın rəğ bə ti ni qa za nıb.

Akt yor bir müd dət Xalq ar tis ti Ha cı ba ba Ba ğı ro vun rəh bər lik 
et di yi “Tən qid-Təb liğ” teat rın da ça lı şıb. 1996-cı il dən ya ra dı cı lıq 
fəaliy yə ti ni ye ni dən in di ki Aka de mik Mu si qi li Teatr da da vam et di-
rib, teat rın səh nə sin də ma raq lı ob raz lar sil si lə si ya ra dıb.

Sə nət kar 2013-cü il də “Əmək dar ar tist” fəx ri adı na la yiq gö-
rü lüb.

Nov ruz Əli yev Aka de mik Mu si qi li Teatr da ye ni qu ru luş da ha-
zır la nan “Beş ma nat lıq gə lin” ta ma şa sın da rol al sa da, aman sız 
xəs tə lik prem ye ra da oy na ma ğı ona nə sib et mə yib.

Akt yo run xa ti rə si onu ta nı yan sə nət se vər lə rin, həm kar la rı nın 
qəl bin də ya şa ya caq.

Əmək dar ar tist Nov ruz Əli yev yan va rın 9-da Gən cə şə hə rin-
də “İmam za də” qə bi ris tan lı ğın da dəfn edi lib. Vi da mə ra si min-
də akt yo run sə nət yol daş la rı, şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin, Gən cə 
Re gional Mə də niy yət İda rə si nin, Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın 
əmək daş la rı, ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri iş ti rak edib.

Al lah rəh mət elə sin.

“Bir nəfəs qədər” 
20 Yanvarın ildönümü ərəfəsində göstəriləcək

Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Mu si qi li Teat rın da qü rur 
mən bə yi miz olan şə hid lə-
rə, qa zi lə rə və Zə fə ri mi zin 
si ma sı na çev ri lən ana la ra 
həsr olu nan “Bir nə fəs qə-
dər” (pye sin müəl li fi – Sa mir 
Qu la mov) ta ma şa sı növ bə ti 
də fə Qa ra Yan va rın il dö-
nü mü ərə fə sin də, yan va rın 
19-da nü ma yiş edi lə cək.

SS Rİ Xalq ar tis ti Fik rət Əmi ro vun mu-
si qi si əsa sın da ha zır la nan bu səh nə 
əsə ri nin ide ya müəl li fi  Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi Əli qis mət La la yev, qu ru luş-
çu re jis so ru Sa mir Qu la mov, qu ru luş çu 
di ri jo ru və mu si qi tər ti bat çı sı 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 
Ley la Ağa ye va, kon sert meys te ri Ka mil 
Hə sə nov, re jis sor as sis tent lə ri Se vinc 

Məm mə do va və Əm rah Da da şov dur. 
Ta ma şa da gənc piano çu Ka mil Hə sə-
no vun for te piano mu si qi sin dən də is ti-
fa də olu nub.

Rol la rı Əmək dar ar tist Na hi də Oru-
co va, akt yor lar Gül na rə Ab dul la ye va, 
Gül ca han Sa la mo va, Əm rah Da da-
şov, İb ra him Əli za də, Nəz rin İs ma yıl-
za də, Meh ri ban Za li ye va, Sə məd za də 
Xa sı yev, Hi da yət Əli yev, Əli Kə ri mov 
və Mu rad Əli yev ifa edir lər.
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1908-ci il yan va rın 12-də (ye ni 
təq vim lə 25 yan var) Ba kı da, 
Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin 
teat rın da (in di ki Aka de mik 
Mu si qi li Teat rın bi na sı) da hi 
bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin 
“Ley li və Məc nun” ope ra sı 
səh nə ləş di ri lib. Bu nun la Üze yir 
bəy Azər bay can da pe şə kar 
bəs tə kar lıq sə nə ti nin tə mə li ni 
qoy du. “Ley li və Məc nun” ilə 
mu si qi ta ri xin də ope ra nın ye ni 
nö vü – mu ğam ope ra sı mey-
da na gəl di. Bu, mü səl man 
Şər qin də ilk ope ra idi. 

Opera dahiAzərbaycan şairi
Məhəmməd Füzulinin eyniadlı
poemasına əsaslanır.Bəstəka
rın fikrincə, Füzuli poemasının
ruhu,lirikasıməhzmuğamkimi
möhtəşəmbirmusiqi ilə təcəs
süm oluna bilər: “Mənim vəzi
fəm ancaq Füzuli poemasının
sözlərinə forma və məzmunca
zəngin, rəngarəng muğamlar
danmusiqiseçmək,hadisələrin
dramatikplanınıişləyibhazırla
maqidi...”.
Ü.Hacıbəyli məqalələrindən

birində“LeylivəMəcnun”unya
ranma tarixindən bəhs edərək
yazırdı ki, 18971898ci illərdə,
on üç yaşında olarkən, doğma
şəhəri Şuşada “Məcnun Ley

linin məzarı üstündə” adlı mu
siqili səhnəyə baxıb. Həmin
səhnəni yazıçıdramaturq Əb
dürrəhim bəy Haqverdiyev Şu
şanın tanınmış musiqiçilərinin
köməyi ilə tamaşaya qoymuş
du.MəcnunrolununifaçısıCab
barQaryağdıoğluidi.Üzeyirbə
yin yazdığına görə, bu tamaşa
onun yaddaşına həkk olunur.
Qori Müəllimlər Seminariyasını
bitirib Bakıya qayıdandan son
ra o, məhz Füzulinin “Leyli və

Məcnun”uəsasındaoperayaz
maqqərarınagəlir.
“LeylivəMəcnun”operasının

ilk tamaşasına görkəmli aktyor
və rejissor Hüseyn Ərəblinski
quruluş vermişdi. Dirijor yazı
çıdramaturq Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev idi. Tamaşanın
bədii tərtibatında publisist,mü
təfəkkir,eynizamandaistedadlı
rəssamƏlibəyHüseynzadənin
roluolmuşdu.İlktamaşanımü
şayiət edən orkestr Üzeyir bə

yin seminariya yoldaşları olan
həvəskar musiqiçilərdən ibarət
idi. Muğam hissələrini ustad
tarzənlərQurbanPirimovvəŞi
rinAxundovmüşayiət edirdilər.
Məcnunrolununilkifaçısıtanın
mış teatrvəmusiqixadimiHü
seynquluSarabskiidi.
Leyli rolunun ifaçısını tap

maqisəçoxçətinidi.Odövrdə
müsəlman qadınlarının səh
nəyə çıxmasına yol verilmirdi,
qadın rollarını kişilər ifa edirdi.
İlk tamaşada Leyli rolunun ifa
sı məlahətli səsə malik Fərə
covsoyadlıbirgəncətapşırıldı.
SonralarisəLeylirolundaməş
hurifaçıƏhmədAğdamski(Bə
dəlbəyli)çıxışetmişdi.
Bir əsrdən çoxdur “Leyli və

Məcnun” operası səhnədədir.
Budövrərzindəneçəneçəmü
ğənnivəxanəndəLeylivəMəc
nunrollarınıngözəlifaçılarıkimi
tanınıb.Məcnunlar,Leylilərnə
silnəsilbirbiriniəvəzedir.Əsər
isətəravətiniitirmir,Azərbaycan
milli operasının inkişaf yolunu
işıqlandırır...

114 YAŞLI “LEYLİ VƏ MƏCNUN”
Müsəlman Şərqində ilk opera

Səhnə, sənət kamı – həyat nakamı
Ülvi Rəcəb Azərbaycan səhnəsinin parlaq simalarından olub 

Azər bay can səh nə si nin unu dul maz sə nət kar la rın dan söz 
dü şən də ilk xa tır la nan lar dan bi ri də Əmək dar ar tist Ül vi 
Rə cəb dir. Akt yor sə nət və hə yat üçün ötə ri he sab olu nan 
yaş da, öm rü nün 35-ci ilin də rep res si ya qur ba nı na çev ril sə 

də, zən gin sə nət mi ra sı ya ra dıb, sə nə tin şöh rət zir və si nə yük-
sə lib.

Ülvi Molla Rəcəb oğlu Şa
şıqzadə 9 yanvar 1903cü ildə
Gürcüstanın Batumi şəhəri ya
xınlığındakı Canivri kəndində
dünyaya gəlib. Milliyyəti acar
olanÜlvininbabasıƏhmədbəy
keçmiş Suxumi knyazları nəs
lindəndir.
Atası Ülvini oxumaq üçün

Türkiyəyəyolasalır.O,İstanbul
şəhərində yaşayan xalasının
yanında qalır. Həmin ərəfədə
atasıvəfatedir.Budövrdəhəm
də I Dünya müharibəsi (1914
1918)başlamışdı.Ailəninmad
di vəziyyəti çətinləşir və Ülvi
təhsilini yarımçıq qoyaraq işlə
məyəbaşlayır.
Ülvi Rəcəb 1918ci ildəBa

tumi şəhərinə qayıdır, teatrla
maraqlanır. Şəhərdəki teatr
kollektivlərindənbiri iləəmək
daşlıq edir. Bu ərəfədə Azər
baycanın tanınmış səhnə xa
dimi Hüseyn Ərəblinski öz
truppası ilə Batumiyə gəlir.
“ArtistlərCəmiyyəti”ninzalında
“Otello” tamaşasını göstərir.
15 yaşlı Ülvi Rəcəb də tama
şaya baxırdı. H.Ərəblinskinin
Otello obrazında çıxışı gənc
teatrhəvəskarınınxoşunagə
lir. Tamaşanın nümayişi başa
çatandan sonra H.Ərəblinski
iləgörüşür,istəyinionabildirir.
Ülvihəminqastrolzamanıxəs
tələnən aktyorları əvəz edir.
Hətta “Arşın mal alan” ope
rettasındaSoltan bəy rolunda
səhnəyə çıxır. Üzərinə düşən
işinöhdəsindənbacarıqlagəlir.

Onun ifasından H.Ərəblins
ki dəməmnun qalır vəÜlviyə
“Sən gələcəkdə böyük aktyor
olacaqsan”deyir.
Araşdırmalardabildirilirki,Ül

viRəcəb20yaşındaTifisAzər
baycanTeatrınınaparıcıaktyor
larındanolub.Yaratdığıobrazlar
lirik, romantik üslubu ilə tama
şaçıların diqqətini çəkib. Teatr
datamaşayaqoyulan“Otello”da
Otello, “Qaçaqlar”da Dərviş ,
“ŞeyxSənan”daŞeyx,“İblis”də
İxtiyar, “Arşınmal alan”daSol
tan bəy və başqa rollarda çı
xış edib. Həmin dövrdə teatrın
quruluşçu rejissoru olan Alek
sandr Tuqanov Ülvi Rəcəbin
potensialını yüksək qiymətlən
dirib.Onubaş rollardagörmək
istədiyini bildirib. Beləliklə, bu
gəncaktyorAbbasMirzəŞərif
zadədənsonraHüseynCavidin
əsərlərinintamaşasındaaparıcı
obrazları yaradan aktyorlardan
birikimitanınıb.
Teatrşünas, professor İlham

RəhimliÜlviRəcəbinsənətyo
lu barədə araşdırmasında ya
zır: “Milli teatr tariximizdəŞeyx
Sənanı incə lirizmlə oynayan
ilk aktyor Əməkdar artist Ülvi
Rəcəb olub. Tifis Azərbaycan
Teatrından başlanan bu ənə
nənio,1925ciildən1937ciilə
qədərBakıdaMilliDramTeatrı
nın səhnəsində müxtəlif quru
luşlarda daha böyük sənətkar
vüsətiiləcanlandırıb...”.
1924cü ildə  Bakıya dəvət

olunan A.Tuqanov Akademik

Milli Dram Teatrına baş rejis
sortəyinedilir.Birmüddətson
raÜlviRəcəbiözyanınadəvət
edir. Gənc aktyorun oynadığı
ilkböyükrolHamletolur.Qeyd
edək ki, o,Hamlet rolunu həm
A.Tuqanovun (1926), həm də
SergeyMayorovun(1933)quru
luşlarındaoynayıb.Gəncaktyor
teatrda eyni zamandaA.M.Şə
rifzadənin dublyoru kimi çıxış
edib.
Ülvi Rəcəb səhnədə faciəvi,

dramatikvəmürəkkəbpsixoloji
personajlarla yanaşı, lirik qəh
rəmanları da məharətlə oyna
ya bilib.Roldanrola dəyişməyi
özünəməxsus şəkildə bacaran
aktyor Azərbaycan və Avropa
dramaturqlarının əsərlərində
yaratdığıobrazlarlatamaşaçıla
rınqəlbindəsilinməzizqoyub.
Sənətkarın V.Şekspirin “Ro

meovəCülyetta”əsərinintama
şasında Romeo rolunda çıxışı
Milli Dram Teatrının ən parlaq
baş qəhrəmanı kimi tarixiləşib.
Azərbaycan aktyorları arasın
da“psixoloji teatr” istiqamətinin
əsasınıqoyanlardanbiridəÜlvi
Rəcəb olub. Onun C.Cabbarlı
nın“Sevil”tamaşasındayaratdı
ğıBalaş rolu da sənətşünaslar
tərəfindən yüksək dəyərləndi
rilib. Tamaşada SSRİ Xalq ar
tisti Mərziyyə Davudova ilə tə
rəfmüqabilolaraqparlaqsənət
örnəyiyaradıblar.
İstedadlıaktyorunyaradıcılığı

yüksəkqiymətləndirilir.O,1933
cü ildə, 30 yaşında “Əməkdar
artist”fəxriadınalayiqgörülür...
Azərbaycanda da mədəniy

yətin,ziyalılığınməhvedilməsi
niqarşıyaməqsədqoyan30cu
illərin repressiyabəlası istedad
sahiblərini haqlamışdı. “Kom
munist” qəzetinin 30 sentyabr

1937ci il sayında dərc edilən
məqalədə “Azərbaycan Dövlət
Dram Teatrını burjua nasiona
listlərinin əlaltılarından təmizlə
məli”kimihökmböyükzəlalətin
qapını kəsdirməyindən xəbər
verirdi.Məqalədə“düşmənlərin”
siyahısındaƏməkdarartistÜlvi
Rəcəbin də adı çəkilmiş, haq
qında belə yazılmışdı: “Yaradı
cılığı bir qəpiyə dəyməyən bu
adam...respublikanınƏməkdar
artisti kimi şərəfi bir ada “nail”
olmuşdur. O, xalq düşmənləri
R.Axundov, Ə.Triniç, H.Nəzər
li ilə sıx əlaqə saxlamış, xarici
reaksion qəzetlər oxumuş, pa
tifondaxariciplastinkalarçaldır
mış, məişətcə pozulmuş, səh
nəmizi Osmanlı, ərəb və fars
sözləri ilə zibilləməyəçalışmış,
gənckadrların inkişafınamane
olmuşdur...”.
Beləliklə, milli teatrımızın

görkəmli sənətkarı Ülvi Rəcəb
1937ci ildə“xalqdüşməni”adı
iləhəbsedilir.Yaradıcılığınınən
bəhrəli çağını yaşayan aktyor
1938ci il yanvarın 2də Bakı
da güllələnir. Səhnəsənət ka
mına çatan həyat nakamı Ülvi
Rəcəbəölümündən18ilsonra,
1956cıildəbəraətverilir...

Savalan Fərəcov

“Hiss edirəm ki, şəhid olacağam...”
Qəl bin də Və tən eş qin dən sön məz ocaq qa la yan, yur du mu zu 
bü töv gör mə yi ar zu la yan və bu amal uğ run da şə hid lik zir və si-
nə uca lan igid lə ri miz dən bi ri də Sə nan Əh mə dov dur.

Sənan Qalasan oğlu
Əhmədov1988ci il fev
ralın15dəŞamaxırayo
nunun Bağırlı kəndində
anadan olub. 9 illik orta
təhsili rayonun Ovçulu
kənd məktəbində alıb,
sonraBağırlıkəndşəhid
F.Şıxalıyev adına tam
ortaməktəbdə11cisinfi
bitirib.
Sənan 2006–2007

ci illərdə hərbi xidmət
də olur. Əsgərliyini ba
şa vurduqdan sonra
Silahlı Qüvvələrin Təlim
və Tədris Mərkəzində
(TTM) kurs keçərək N
saylıhərbihissədəmüd

dətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olaraq tank taqı
mındasürücümexanikkimixidmətəbaşlayır.2015ciildəmü
qaviləmüddətininbaşaçatmasıiləəlaqədarordusıralarından
ehtiyata buraxılır. LakinSənanınVətənə olan sonsuz sevgisi
onuyenidənşanlıformanıgeyinməsinəsövqedir.O,yenidən
tankçıolaraqhərbixidmətinidavametdirir.
2020ci ilin 27 sentyabrında başlananVətənmüharibəsinin

ilkgünlərindəndöyüşlərəqatılanSənanƏhmədovFüzulirayo
nununYuxarıSeyidəhmədli,Alxanlı,Mahmudlu,Qaraxanbəyli
istiqamətlərindəgedəndöyüşlərdədüşməninonlarlahərbitex
nikasınınməhvedilməsindəvəyararlıvəziyyətdəələkeçirilib
qənimət kimi mövqeyimizə gətirilməsində böyük şücaət gös
tərir.Oktyabrın11dəFüzulininQaraxanbəylikəndiərazisində
ağırdöyüşdədüşməninatdığıminaatanmərmisininpartlaması
nəticəsindəşəhidolur.
Döyüşyoldaşı,müddətdənartıqhəqiqihərbixidmətqulluqçu

su,qaziŞərifŞərifovSənanhaqqındaxatirələrindədeyir:“Sə
nancəsurolmaqlayanaşı,işininpeşəkarıidi.Döyüştexnikala
rımızdanasazlıqolandaözüdüzəldibqaydasınasalırdı.Onun
dostluğunadasözolabilməzdi.Özyoldaşlarınagörədüşün
mədəncanınıtəhlükəyəatardı.Döyüşünilkgünündədüşmən
bizimtankıvurmuşdu.6nəfərlikheyətimizvə2tanklamühasi
rədəqalmışdıq.SənanvədigərbirdöyüşyoldaşımızAnarHü
seynovgəlibbizimühasirədənçıxararaqölümdənxilasetdilər.
Bəzəndöyüşarasıqısasöhbətetməkimkanımızolurdu.Deyirdi
ürəyimdəbirhissvarki,şəhidolacağam.Sondöyüşəgirməz
dənöncəSənanözçantasınımənəverdi.Çantasındaövlad
larının şəkilləri və kartı var idi.Söylədi ki, gedirəm,ola bilsin
qayıtmadım.Bunlarməndənsənəyadigarqalar.Eləhəmingün
vurulmuşhərbi texnikalarıgötürməyəyollandı.Onunlagedən
döyüşyoldaşınıntəkgəldiyinigörübSənanıxəbəraldım.Onun
səssizliyivədolmuşgözlərimənəhərşeyiaydınetdi...”.
Vətən müharibəsi qazisi, mayor Mirzə Mehdiyev bildirir ki,

Sənanpeşəkartankçıolmaqlayanaşı,həmdəyaxşıdost idi:
“Boşvaxt tapandaoturubdərdləşərdik.Müharibəbaşlayanda
bütünhərbçilərçoxsevincliidi.Yənioinamvaridiki,torpaqla
rımızıişğaldanazadedəcəyik.AncaqhamımızdançoxSənan
sevinirdi.Eləbilşəhidolacağınıhissedirdi.O, istəyinəçatdı.
Allahbütünşəhidlərimizərəhməteləsin...”.
SənanınənböyükarzusuQarabağındöyünənürəyiŞuşanın

düşmənişğalındanazadolunduğugünügörməkidi.Əfsuski,o,
Şuşamızı,düşmənüzərindəqazandığımızparlaqQələbənigö
rəbilmədi.SənanƏhmədovoktyabrın12dəŞamaxıŞəhidlər
xiyabanındatorpağatapşırılıb.Ölkəbaşçısınınmüvafiqsərən
camlarıiləölümündənsonra“Vətənuğrunda”,“Füzulininazad
olunmasınagörə”və“İgidliyəgörə”medallarıilətəltifolunub.
Əhmədovlarailəsindəhərbsahəsiniseçən təkcəSənanol

mayıb,qardaşımayorKəyanƏhmədovdaVətənmüharibəsi
ninqazisidir.Döyüşlərdəgöstərdiyişücaətəgörəölkəbaşçısı
tərəfindənFüzulinin,CəbrayılvəXocavəndinazadolunmasına
görə,həmçinin“Hərbixidmətdəfərqlənməyəgörə”3cüdərə
cəlimedallarıilətəltifolunub.
2013cü ildəailə həyatı quranSənanƏhmədovun İbrahim,

HəmidvəNurayadlıövladlarıVətənəyadigarqalıb.
Allahrəhməteləsin.

Nurəddin

Kanadanın kitabxana və arxivlərində 
Qarabağ mövzusu 

Azər bay can Döv lət İq ti sad Uni ver si te ti nin (UNEC) Ki tab xa na- 
İn for ma si ya Mər kə zi tə rə fin dən “Qa ra bağ möv zu su dün ya 
ki tab xa na la rın da” la yi hə si çər çi və sin də Ka na da nın ki tab xa na 
və ar xiv lə rin də araş dır ma apa rı lıb.

UNECdən
verilənmə
lumatagörə,
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gəlinib.Bunlar1884məqalə,842kitabvə42musiqinəşrləri,
13video,13xəritə(təəssüfki,onlardan10u19902010cu
illərarasındaermənimüəllifərtərəfindənhazırlanansaxta
xəritələrdir),4arxivmaterialıvəs.sənədlərdir.Bunəşrlərin
hərbiridünyakataloquna(WorldCat)daxiledilib.Statistikaya
görə,nəşrlərdən1965iingilisdilində,176sıfransızdilində,
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sıtürkdilində,17siAzərbaycandilində,5iitalyandilində,5i
farsdilində,4üərəbvəKoreyadillərindədir.
Kanadanınkitabxanavəarxivlərindəmövcudolan842kitab

dan477siçapkitabı,334üelektronkitab,17sidissertasiya,
8imikroformaşəklindədir.Dissertasiyaların11iingilisdilində,
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KataloqdaAzərbaycandilindəolan17nəşrarasında“Qara

bağınAlbanabidələri”, “Qarabağınelat dünyası”, “Qarabağ
namələr”vəs.kitablar,XalqartistiSəkinəİsmayılovanın ifa
sında “Qarabağşikəstəsi”nindədaxil olduğumusiqi diskləri
yeralıb.

Azərbaycanlı alimin Rusiyada 
dərs vəsaitləri nəşr edilib

Müasir rus ədəbiyyatının Azərbaycan konteksti də nəzərdən keçirilib

Ta nın mış ədə biy yat şü nas və folk lor-
şü nas, Azər bay can Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru Asif Ha cı ye vin Ru si ya 
Fe de ra si ya sı nın ali təh sil müəs si sə lə-

ri nin tə lə bə lə ri üçün ye ni dərs və sait lə ri 
nəşr olu nub.

Saratov şəhərində nəşr olunan filologiya
ixtisasıüzrətəhsilalanbakalavrvəmagist
rantlarüçün“XXvəXXIəsrlərinqovşağında
rusnəsri.Əsasistiqamətvəcərəyanlar”adlı
tədrismetodikvəsaitdəmüasirrusnəsrinin
tarixitipologiyası,mövzuvəmotivləri,müa
sirədəbiprosesinümumisəciyyəsivəəsas
inkişafmeyillərinəzərdənkeçirilir.Həmçinin
neorealizm, kütləvi və şəbəkə ədəbiyyatı,
modernizmvəpostmodernizm,eləcədərus
postmodernizminin Azərbaycan konteksti
tədqiqolunub.Vəsaitdə ikidillilikvərusdilli
lik, rusnəsrində “türküslubu”danəzərdən
keçirilib.
“XXəsrinikinciyarısırusnəsri.Mifopoeti

kaməsələləri”dərsvəsaitiisərusvəkeçmiş
postsovet xalqları ədəbi prosesinin mühüm
hadisəsi olan mifopoetik nəsr yaradıcılığı
na həsr edilib.Dərs vəsaitindəB.M.Şukşin,

V.İ.Belov,V.P.Astafyev,V.Q.Rasputin,Y.V.Tri
fonov,F.A.Abramov,V.F.Tendryakov,V.S.Ma
kanin,A.A.Kim,V.V.Orlovkimirusyazıçıları
nınyaradıcılığındamiffolklorelementlərinin,
ənənəvisemantikuniversalilərinvəsüjet in
variantlarınınrolutədqiqolunub.
Rusiya ali təhsil və filoloji tədqiqat təc

rübəsində ilk dəfə dərs vəsaitinə müasir
rus ədəbiyyatınınAzərbaycan konteksti və
Azərbaycan məktəblərində milli mentalite
tə və müasir sosialmədəni mühitə uyğun
tədrisi haqqındabölmələr daxil edilib.Eyni
zamanda ilk dəfəmüasir rus nəsrində ori
jinal “türk üslubu”nunmövcudluğu vəbədii
özünəməxsusluğutürkəsillirusdilliyazıçıla
rınkonkretəsərlərinintəhliliəsasındatəsbit
olunub.
DərsvəsaitləriRusiyaFederasiyasınınali

təhsilmüəssisələriüçüntədrisresurslarının
nəşri üzrə ixtisaslaşmış “Ali təhsil” nəşriy
yatının təşəbbüsü və vəsaiti hesabına çap
edilib.
Qeyd edək ki, professor Asif Hacıyevin

RusiyailəyanaşıAlmaniya,Türkiyəvəİran
dadarusədəbiyyatınadərsvəsaitivəmo
noqrafiyalarıdanəşrolunub.

Cavad xanın qardaşı 
Fəthəli bəy Hali Gəncəvinin 
şeirlər toplusu çapdan çıxıb

Xal qı mı zın qəh rə man oğ lu Gən-
cə xa nı Ca vad xa nın qar da şı 
Fət hə li bəy Ha li Gən cə vi nin 
şeir lə ri çap dan çı xıb.

ŞairinAMEAnınMəhəmməd Füzuli
adınaƏlyazmalarİnstitutundakıəlyaz
madan götürülmüş şeirlər toplusuna
onunlirikaşiqanə,nəsihətamizşeirləri,
mənzumməktublarıdaxiledilib.
BubarədəƏlyazmalar İnstitutundan

məlumatverilib.
Fəthəlibəyinəsərləriniinstitutunic

raçıdirektorufilologiyaelmləridokto
ru Paşa Kərimov və böyük elmi işçi
HacıRaufŞeyxzamanlı transliterasi
yavətərtibedib,kitabaönsözyazıb
lar.Fəthəli bəyin farsdilindəyazdığı
şeirlərinin bədii tərcüməsi Paşa Kə
rimova məxsusdur. Kitabın elmi re
daktoru professor, Əməkdar elm xa
dimi Xəlil Yusifi, redaktoru Mustafa
Mailoğludur.
FəthəlibəyCavadxanınölümündən

(1804)sonraçarRusiyasıqoşunlarına
qarşımübarizəaparıb.O,1825ci ildə
Təbrizdəvəfatedib.
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Bö yük sə nə tə gə li şi SS Rİ 
mə ka nın da həm ya şı dı Ta-
hir Sa la ho vun adı ilə bağ lı 
olan “Sərt üs lub”un ya ran-

ma sı na tə sa düf edən Tə lət 
Şı xə li yev (1928-1987) çox la rın-
dan fərq li ola raq za ma nı na 
gö rə çox ge niş ya yıl mış bu 
cə rə ya nın əsi ri ol ma dı. Baş qa 
söz lə de sək, əgər bir çox la rı 
gənc həm yer li lə ri nin nü ma yiş 
et dir di yi ye ni es te ti ka nı öz lə ri 
üçün ideal he sab et dik lə ri 
hal da, Ki yev də ali təh si li ni 
ba şa vu rub Ba kı ya qa yı dan 
Tə lət özü nə məx sus ifa də 
üs lu bu nun ax ta rı şı na üs tün lük 
ver di. Bu, gənc müəl li fin bir 
rən gin bə dii im kan la rı nı üzə 
çı xart maq səy lə rin də özü nü 
gös tə mək də idi...

Bu nun ilk tə za hü rü nü rəs sa mın 
ku bizm cə rə ya nı ese ti ka sı nın üs-
tün lük təş kil et di yi ma vi ko lo rit li 
iş lər də gör mək olar dı. Rəs sa-
mın 1960-1970-ci il lər də ər sə-
yə gə tir di yi “Kak tus la na tür mort” 
(1964), “Qə zet ilə na tür mort” 
(1966), “Cər ra hiy yə əmə liy ya tın-
dan əv vəl” (1967), “On ko loq lar” 
(1967), “Qız güz gü ilə” (1968), 
“Qız qa la sı” (1971), “Aka de mik 
Yu sif Məm mə də li ye vin port re-
ti” (1973), “Dün ya nın tə la tü mü” 
(1977), ”Qo ca man müəl li mə 
M.Bay ra mə li bə yo va nın port re ti”, 
“Qa dın ələk ilə”, “Əmək dar ar tist 
K.Ba bi çe va nın port re ti” (ha mı sı 
1970-ci il lər) və s. tab lo la rın da 
onun göy rən gə fərq li priz ma dan 
bə dii mü na si bə ti ni gör mək müm-
kün dür. Bü tün lük də gö rü nən lə ri 
şər ti ola raq rəs sa mın ya ra dı cı lı-
ğı nın ku bizm cə rə ya nı ilə əla qə-
li “ma vi döv rü” də ad lan dır maq 
olar dı. Göz lə rə dinc lik bəxş edən 
bu rən gin ru hu duy ğu lan dı rı cı es-
te ti ka ya bə lə mə sin dən uğur la is-
ti fa də edən müəl lif müx tə lif janr lı 
bu əsər lə rin mə nə vi-psi xo lo ji yü-
kü nün cəl be di ci və tə sir li ol ma sı-
nı əl də edə bil miş di.

La kin elə hə min il lər də onun 
bu mər hə lə nin işı ğın da fərq li 
ta pın tı la ra kök lən di yi ni də gör-
mək müm kün idi. Qı zı lı-sa rı ko-
lo ri tə üs tün lük ve ril di yi “Mü ta liə” 
(1975), “Ana lıq” (1976) və “Tap 
gö rüm” (1976) ki mi tab lo lar da 
rəng coş ğun lu ğu və ya xı oy naq-

lı ğı nın kə tan sət hi nin həm də 
nis bi “ays berq”ə çev ril di yi nə şa-
hid lik et mək müm kün idi. Əs lin-
də, ər sə yə gə ti ri lən lər son ra dan 
rəs sa mın “ta nın ma ni şa nı”na 
çev ri lə cək ye ni ya ra dı cı lıq mər-
hə lə si nin ilk işar tı la rı da he sab 
olu na bi lər di. Bu nun la be lə, Tə-
lət Şı xə li ye vin ya ra dı cı lı ğın da 
kəs kin dö nüş ki mi də yər lən di-
ri lə cək gö rü nən lər həm də “qı-
zı lı-sa rı mər hə lə”nin Xalq şairi 
Rə sul Rza nın 1960-1962-ci il-
lər də ər sə yə gə ti ril miş məş hur 
“Rəng lər” şeir lər sil si lə si nə rəs-
sam ca va bı idi. İs ti rəng lə ifa-
də olu nan la rın şeir lər lə bir ba şa 
əla qə si ol ma sa da, onun əv vəl-
ki so yuq ma vi ko lo ri tin ar dın ca 
“is ti”li yə me yil lən mə si həm də 
rən gal tı mə na nın hifz olun du ğu 
“qı zı lı-sa rı”nı şair dü şün cə lə ri 
ilə səs ləş dir mək is tə yi nin gö rün-
tü sü sa yı la bi lər di. 

Eti raf edək ki, sə ti ral tı mə na 
yü kü so vet ideoloq la rı tə rə fi n dən 
du yu lan “Rəng lər”in do la yı sı təp-
ki lər lə üz-üzə qal ma sı qar şı lı ğın-
da “kə tan dan “boy la nan” rəs sam 
ya şan tı la rı na ağız bü zən lər də az 
de yil di. Bu na bax ma ya raq müəl lif 

qı zı lı-sa rı ça la ra eti bar et mək də 
is rar lı idi. Çün ki kim lə rə sə mo-
nox rom gö rü nən, an caq so vet-
Azər bay can rəs sam lı ğı üçün 
ye ni olan bu rəng qo şa laş ma sın-
da ta ma şa çı nı özü nə cəlb edə 
bi lə cək qey ri-adi bə dii-mə nə vi 
güc var dı. Rəs sa mın qə naətin-
cə, şairin uzaq-ya xın keç miş-
də ya şa nan la ra “bə dii güz gü” 
tu tan “Ömür lük dus ta ğın qı sa 
yu xu su”, “Tor pa ğın sə xa və ti”, 
“Van Qo qun “Gü nə ba xan lar”ı”, 
“Mə həb bə tin bar ma ğa do laş mış 
dam ğa sı”, “Mu zey də mür gü lə-

yən taxt” və “Ci na yə tin ya şı dı”, 
elə cə də “Do lu dən li sün bül də-
ni zi”, “Şi kəst bir öv lad ana sı nın 
bə ni zi”, “Pa yı nı güc lü lər ye miş 
ac lar”, “Sim lə rin fər ya dı”, “De-
büs si nin “Kü rən saç lar”ı və “Sal-
laq xa na qa pı sın dan gi rən qa fi l 
öküz lər”i mis ra la rın da rəng lə rə 

çev ril mə li mə na-məz mun yü kü 
ki fa yət qə dər idi. Bu və sil si lə də 
yer al mış di gər çox say lı və çox-
qat lı şair dü şün cə lə rin də ki dü-
şün dü rü cü fi  kir lər ru hən “Ab şe ron 
mək tə bi” rəs sam la rı na ya xın olan 
Tə lət Şı xə li yev üçün tə kan ve ri ci 
qay naq ol du. Be lə cə ki fa yət qə-
dər ta nı nan şairin “söz box ça sı”na 
ya ra dı cı nü fuz edən rəs sam son-
ra lar onun za man sız lı ğa qo vu şan 
özü nə məx sus es te ti ka lı bə dii ir si-
nin ya ra dı cı sı ki mi ta nın dı. 

Gör kəm li fır ça us ta sı nın son 
ya rım qə ri nə lik ya ra dı cı lıq döv-
rü nü əha tə edən bu tab lo lar əs-
lin də Azər bay can rəng kar lı ğın da 
za man-za man xa tır la na caq bir 
bə dii ha di sə ol du. Bu yön də ki 
uğur la rı nı 1976-cı il də Ba kı da, 
dörd il son ra isə Mosk va da baş 
tu tan ilk fər di sər gi sin də nü ma-
yiş et di rən və əsl sə nət xi ri dar la-

rı nın təq di ri ni qa za nan müəl li fi n 
bun dan son ra kı fəaliy yə tin də qı-
zı lı-sa rı ça lar lar apa rı cı ifa də va-
si tə si nə çev ril di. Oy naq ya xı lar la 
ger çək lə şən bu rəng lə rin mü xə lif 
mə na-məz mun da şı yı cı sı ki mi 
təq di ma tı, əl bət tə ki, ilk növ bə də 
Tə lət Şı xə li ye vin dün ya təc rü bə-
si ilə mil li bə dii qay naq la rı mı zı 
us ta lıq la qo şa laş dır ma sı nın və 
çox vaxt müx tə lif məz mun lu 
gö rün tü lə ri cəl be di ci-duy ğu lan-
dı rı cı mə nə vi qay na ğa çe vi rə 
bil mə si nin nə ti cə si idi. Onun 
son dövr ya ra dı cı lı ğı nı əha tə 
edən “Ailə”, “Hə ki min qə bu lun-
da”, “Oyun”, “Qı zım Şey da”, 
“Uşaq və pi şik”, “Gənc rəs-
sam”, “Xa ti rə lər”, “Ula ğa min-
miş oğ lan”, “Qı zım ya tır”, “Xalq 
sə nət ka rı”, “Ki tab oxu yan qız”, 
“Gö rüş”, “Ti kan çı xa ran” və 
s. tab lo la rın da bə dii tə xəy yül 
təəs sü ra tı ya ra dan və çox vaxt 
adi li yi du yu lan sü jet lə rin rəs sam 
şər hin də mə lum hə qi qət lə rə 
özü nə məx sus ya naş ma gö rün-
mək də dir. Elə bu nun nə ti cə si dir 
ki, məişət qay ğı la rı ilə baş-ba şa 
qal mış qa dı nın, Nov ruz oyun la-
rın dan həzz alan ye ni yet mə nin, 
xa ti rə lə rin qa na dın da ya şan mış 

gün lə rə qa yı dan ağ bir çək ana-
nın, ar zu la rı na yu xu sun da ye ti-
şən uşa ğın, şıl taq lı ğı nın ti kan lı 
“nə ti cə”si ni ara dan qal dı ran də-
cəl oğ la nın rəng sət hin dən “boy-
la nan” bə dii gö rün tü lər ta ma şa çı 
tə rə fi n dən sə mi mi li yə və inan dı-
rı cı lı ğa bə lən miş ger çək lik ki mi 
qə bul olun maq da dır. Çox vaxt 
əsas mə na-məz mun da şı yı cı sı 
olan qı zı lı-sa rı ça la rın qov şa ğı nı 
kom po zi si ya nın do mi nan tı na çe-
vi rən rəs sam onu di gər rəng lər lə 
əla qə lən dir mək lə kə tan sət hi nin 
da şı dı ğı mə na-məz mun yü kü nə 
dü şün dü rü cü lük bəxş et miş dir...

Ye kun ola raq de mək la zım dır 
ki, Tə lət Şı xə li ye vin həm “ma vi”, 
həm də “qı zı lı-sa rı” dövr ya ra-
dı cı lı ğı for ma la rın eksp res si ya-
sı və rəng tu tu mu nun ifa də li li-
yi nə gö rə həm kar la rı ara sın da 
se çil miş dir. Əv vəl cə so yuq, bir 

qə dər son ra isə is ti rəng lə rin 
sa ya gəl məz ça lar la rı nı üzə çı-
xa ran rəs sa mın, on la rı in sa nı 
duy ğu lan dı ra caq ov qat ya rat-
ma ğa yö nəl də bil mə si hə səd-
apa rı cı dır, de sək, ya nıl ma rıq. 
Hə min tab lo lar da hifz olu nan 
ənə nə vi psi xo lo ji gər gin li yi ma-
vi-göy, elə cə də sa rım tıl-boz və 
qı zı lı-qəh və yi rəng ça lar la rı ilə 
şərh edən rəs sam bu ko lo rit də 
hifz olu nan in ti za rı və gər gin li yi 
yad da qa lan bi çim də əya ni ləş-
di rə bil miş dir.

Azər bay can rəng kar lı ğın da 
özü nə məx sus ko lo ri ti və ya xı ma-
ne ra sı ilə se çi lən, ən baş lı ca sı 
isə ideolo ji tə ləb lə rə qar şı dur-
ma ğı ba ca ran Tə lət Şı xə li ye vin 
ya rat dı ğı tab lo lar da isə məişət 
səh nə lə ri nə be lə yük sək poetik 
mü na si bət onun əsər lə ri nin ov-
qat da şı yı cı lı ğı nı şərt lən dir miş dir. 

Qeyd et mək la zım dır ki, rəng kar-
lıq da sa rı rən gi yük sək mə qa ma 
qal dı ran Remb randt dan və onun 
ən tə zad lı mə na-məz mun da şı-
yı cı lı ğı nı söz lə (“Rəng lər” sil si-
lə si) ifa də edən Rə sul Rza dan 
son ra Tə lət Şı xə li yev bu rən gi 
ye ni, bir qə dər də fərq li və tə sir li 
məz mun la təq dim edə bil miş dir.

Müx tə lif janr lı əsər lə ri 1962-ci 
il dən sər gi sa lon la rın da yer alan 
rəs sa mın 1987-ci ilə qə dər da-
vam edən ya ra dı cı lı ğı nın so ra ğı 
za ma nın axa rın da dün ya nın bir 
çox öl kə lə rin dən gəl miş dir. Bu 
gün onun əsər lə ri nin Ba kı mu-
zey lə ri ilə ya na şı, həm də nü fuz-
lu Döv lət Tret ya kov Qa le re ya sın-
dan və Şərq Xalq la rı İn cə sə nə ti 
Mu ze yin dən (Mosk va), elə cə də 
ABŞ və Av ro pa öl kə lə ri nin, Asi ya 
və Ya xın Şər qin məş hur kol lek-
si ya la rın dan gəl mə si də bu nun 
təs di qi dir...

Ziyadxan Əliyev
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Azərbaycan
10 yan var 1929 – Ta nın mış dil çi alim, AMEA-nın müx bir üz vü 

Afad Mə həm məd oğ lu Qur ba nov (1929 – 26.9.2009) Qər bi Azər-
bay ca nın (Er mə nis tan SSR) Ka li ni no ra yo nu nun Qı zıl Şə fəq kən-
din də do ğu lub. “Müasir Azər bay can ədə bi di li”, “Azər bay can ono-
mas ti ka sı” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

10 yan var 1932 – Mu si qi şü nas, pro fes sor Еl mirа Əb dül hə mid 
qı zı Аbаsоvа (1932 – 12.2.2009) ana dan olub. Üze yir Ha cı bəy li-
nin ya ra dı cı lı ğı, Cöv dət Ha cı yev, Rə şid Beh bu dov və baş qa sə-
nət kar lar haq qın da ki tab la rın müəl li fi  dir. Kon ser va to ri ya nın (in di ki 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı) rek to ru (1977-1991) olub.

10 yan var 1937 – Əmək dar ar tist Ni sə Hey dər qı zı Rza ye va 
(1937-2017) Nax çı van da ana dan olub. Min gə çe vir Döv lət Dram 
Teat rın da ça lı şıb.

10 yan var 1938 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti El za İma məd din qı zı 
İb ra hi mo va (1938 – 11.2.2012) Ha cı qa bul da ana dan olub. “Ya nan 
lay la lar” ope ra sı nın (lib ret to - Ra miz Hey dər), po pul yar mah nı la rın 
(“Ge cə lər bu laq ba şı”, “Sən ya dı ma dü şən də” və s.), ro mans la rın 
müəl li fi  dir.

10 yan var 1942 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ba ba Fa zil oğ lu 
Rza yev (1942 – 2.12. 2014) Le rik ra yo nu nun Çay rud kən din də do-
ğu lub. Lən kə ran Döv lət Dram Teat rın da re jis sor, baş re jis sor iş lə yib.

10 yan var 1953 – Əmək dar ar tist Se vil Rza qı zı Xə li lo va (1953 
– 28.11.2011) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça-
lı şıb, te le vi zi ya ta ma şa la rın da (“Ki şi lər”, “Yol lar gö rü şən də”) ma-
raq lı rol lar oy na yıb.

10 yan var 1962 – Xalq ar tis ti Əj dər Əliab bas oğ lu Sul ta nov 
(8.12.1909 – 1962) və fat edib. Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb, 
fi lm lər də çə ki lib.

11 yan var 1906 – Ta rix çi, şərq şü nas Əb dül kə rim Əli oğ lu Əli za-
də (1906-1979) ana dan olub.

11 yan var 1994 – Ki noope ra tor Ra miz Əlir za oğ lu Ba ba yev 
(8.3.1940 – 1994) və fat edib. 1957-ci il dən “Azər bay can fi lm” Ki-
nos tu di ya sın da iş lə yib.

11 yan var 1998 – Xalq ar tis ti, tar zən Əliağa Ey vaz oğ lu Qu li yev 
(9.5.1917 – 1998) və fat edib.

11 yan var 1999 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ra ma zan Həm-
zət oğ lu Xə li lov (1901-1999) və fat edib. Üze yir Ha cı bəy li nin şəx si 
ka ti bi olub. 1975-ci il dən öm rü nün so nu na dək Üze yir Ha cı bəy li nin 
Ev-Mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

12 yan var 1908 (ye ni təq vim lə 25 yan var) – Bö yük bəs tə kar 
Üze yir Ha cı bəy li nin Mə həm məd Fü zu li nin poema sı əsa sın da yaz-
dı ğı “Ley li və Məc nun” ope ra sı Ba kı da ta ma şa ya qo yu lub. Bu, 
mü səl man Şər qin də ya ra nan ilk ope ra idi. İlk ta ma şa ya akt yor və 
re jis sor Hü seyn Ərəb lins ki qu ru luş ver miş di. Di ri jor ya zı çı-dra ma-
turq Əb dür rə him bəy Haq ver di yev idi. Or kestr Üze yir bə yin se mi-
na ri ya yol daş la rı olan mu si qi çi lər dən iba rət idi. Mu ğam his sə lə ri ni 
tar zən lər Qur ban Pi ri mov və Şi rin Axun dov mü şa yiət edir di. Məc-
nun ro lu nu Hü seyn qu lu Sa rabs ki oy na mış dı. 

12 yan var 1925 – Şair Əli sol tan (Əli sol tan Ca mal oğ lu Ağə li yev; 
1925-1982) Qu ba ra yo nu nun Su say kən din də do ğu lub.

12 yan var 1928 – Ədə biy yat şü nas və sə nət şü nas, pro fes sor Gül-
rux Sa bir qı zı Əli bəy li (1928 – 15.2.2016) ana dan olub. Es te ti ka və 
bə diilik mə sə lə lə ri nə dair təd qi qat əsər lə ri nin, po vest lə rin müəl li fi  dir. 

12 yan var 1940 – Xalq ar tis ti, ma hir klar net ifa çı sı Və li Nur ba la 
oğ lu Qə di mov (1940 – 15.4.2009) Ba kı da ana dan olub.

12 yan var 1994 – Po pul yar mü ğən ni Hü sey na ğa Məm məd oğ lu 
Ha dı yev (19.11.1946 – 1994) və fat edib. “Dan ul du zu” an samb lı-
nın so lis ti olub.

12 yan var 2017 – Əmək dar ar tist, kont ra bas ifa çı sı İl yas Hü-
seyn oğ lu Hü sey nov (22.9.1924 – 2017) və fat edib. Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

12 yan var 2021– Əmək dar ar tist İs ma yıl Ələk bə rov (14.9.1939 
– 2021) və fat edib. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

13 yan var 1894 – Xalq ar tis ti Qri qo ri Mi xay lo viç So rin (1894 
– 10.1.1973) Ru si ya nın Tver vi la yə tin də ana dan olub. Mosk va 
teatr la rın da ça lı şıb, 1946-cı il dən Azər bay can Döv lət Rus Dram 
Teat rı nın akt yo ru olub.

13 yan var 1897 – Döv lət xa di mi, pub li sist, alim Ru hul la Əli oğ lu 
Axun dov (1897 – 1.4.1938) Ba kı nın Şü və lan kən din də do ğu lub. 
Ta rix, in cə sə nət, ədə biy ya ta dair əsər lə rin müəl li fi  dir, iki cild lik rus-
ca-Azər bay can ca lü ğə tin re dak to ru olub. Azər bay can Kom mu nist 
Par ti ya sı nın Bi rin ci ka ti bi (1925-1926) iş lə yib. 

13 yan var 1909 – Ta nın mış tar zən, xa nən də Şi rul la İma nov 
(1909 – 4.2.1976) Ba kı da do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis-
ti olub, M.Ma qo ma ye vin “Şah İs ma yıl”, Z.Ha cı bə yo vun “Aşıq Qə-
rib”, Ü.Ha cı bəy li nin “Şeyx Sə nan” ope ra la rın da vo kal və tar ifa çı sı 
ki mi çı xış edib.

13 yan var 1912 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Ha cı ba la Ağa hü seyn 
oğ lu Hü sey nov (1912-1967) Ba kı da do ğu lub. Ope ra və Ba let 
Teat rı nın so lis ti olub.  

13 yan var 1945 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, te le vi zi ya re jis so-
ru Mə hər rəm Əli səf tər oğ lu Bə dir za də (1945 – 8.4.2021) Ba kı da 
do ğu lub. 1971-ci il dən ça lış dı ğı Azər bay can Te le vi zi ya sın da çox-
say lı ta ma şa və fi lm lə rə qu ru luş ve rib.  

13 yan var 1992 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Ka mal Hə mid oğ lu 
Kə ri mov (20.2.1925 – 1992) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya, Ope ra 
və Ba let teatr la rın da ça lı şıb.

13 yan var 1999 – Xalq ar tis ti Ba rat Hə bib qı zı Şə kins ka ya 
(28.6.1914 – 1999) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram və Gən cə 
teatr la rın da ça lı şıb. “Gö rüş”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Onun bə la lı 
sev gi si” və s. fi lm lər də ma raq lı ob raz lar ya ra dıb.

13 yan var 2001 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ta nın mış hey kəl-
tə raş El dar Hey dər oğ lu Zey na lov (22.8.1937– 2001) və fat edib. 

13 yan var 2003 – Xalq ar tis ti Mir zə Əb dül cab bar oğ lu Ba ba yev 
(16.7.1913 - 2003) və fat edib. Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı-
nın so lis ti olub. Mü ğən ni lik fəaliy yə ti ilə ya na şı, fi lm lər də (“Te le fon-
çu qız”, “Dər viş Pa ri si part la dır” və s.) ma raq lı ob raz lar ya ra dıb.

Dünya
10 yan var 1827 – İn gi lis ta rix çi si, mü qa yi sə li mi fo lo gi ya üz rə 

gör kəm li mü tə xəs sis Corc Vil yam Koks (Geor ge Wil liam Cox; 
1827-1902) ana dan olub.

10 yan var 1883 – Rus ya zı çı sı, pub li sist Alek sey Ni ko la ye viç 
Tols toy (1883-1945) ana dan olub. “Əzab lı yol lar la”, “Mü ha cir lər” 
ro man la rı nın, “Bu ra ti no nun ma cə ra la rı” na ğı lı nın müəl li fi  dir.

10 yan var 1905 – Öz bək ya zı çı sı Ay bək (Mu sa Daş mə həm mə-
dov; 1905-1968) ana dan olub. Əsər lə ri: “Nə vai”, “Gü nəş sön mə-
yə cək” ro man la rı və s.

11 yan var 1875 – Rus bəs tə ka rı, pe da qoq Reyn qold Mo ri se viç 
Qli yer (1875-1956) Ki yev də do ğu lub. Bir müd dət Ba kı da ça lı şıb, 
“Şah sə nəm” ope ra sı nı ya zıb. “Türk mu si qi mə də niy yə ti nin in ki şa-
fın da xid mət lə ri nə gö rə” Azər bay can SSR-in Xalq ar tis ti (1934) 
adı na la yiq gö rü lüb.

12 yan var 1628 – Fran sız na ğıl ya zı çı sı Şarl Per ro (Char les 
Per rault, 1628-1703) ana dan olub. Əsər lə ri: “Çək mə li pi şik”, “Zo-
luş ka” və s.

12 yan var 1876 – Ame ri ka ya zı çı sı Cek Lon don (Jack Lon don 
– John Griffi   th Cha ney; 1876 – 22.11.1916) San-Fran sis ko da do-
ğu lub. “Mar tin İden”, “Də mir da ban”, “Də niz ca na va rı” və s. ro-
man la rın müəl li fi  dir.

13 yan var 1931 – Rus ya zı çı sı, ki nod ra ma turq Ar ka di Alek-
sand ro viç Vay ner (1931-2005) ana dan olub. Qar da şı Geor gi Vay-
ner lə bir gə de tek tiv əsər lə rin müəl li fi  dir.

Hazırladı: Vüqar Orxan

10–13 yanvarXatirə təqvimi

Sarı rəngin işığı
Tanınmış rəngkar Tələt Şıxəliyevin sənət dünyası haqqında

Milli Xalça Muzeyində mühazirə 
Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də “Mu ze yin 
kol lek si ya la rı ne cə qo ru nur?” ad lı mü ha zi rə 
ke çi ri lib.

Mü ha zi rə mu ze yin eks po nat la rın qo run ma sı 
və qey diy ya tı üz rə di rek tor müavi ni, sə nət şü-
nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Mi ra Məm məd xa-
no va nın 65 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə təş kil olu-
nub.

Mi ra Məm məd xa no va iş ti rak çı la ra mu ze yin 
kol lek si ya sın da kı xal ça mə mu lat la rı, bə dii me tal, 
par ça, ge yim, tik mə, çi ni, şü şə, ağac, ka ğız və 
zər gər lik mə mu lat la rı nın qo ru nub sax la nıl ma sı 
ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ve rib.

Bu sa hə də 30 il dən ar tıq təc rü bə si olan baş 
fond mü ha fi  zi kol lek si ya la rın mü ha fi  zə si işi nin 
düz gün təş ki li nin əhə miy yə tin dən da nı şıb.

Şaxələnən yaradıcılıq yollarında...
Ötən il Ni za mi Gən cə vi nin ya ra dı cı lıq ir-
si nin təb li ğin də gös tər dik lə ri xid mət lə rə 
gö rə bir qrup elm, ədə biy yat, in cə sə nət 
xa di mi Mə də niy yət Na zir li yi nin da hi şair 
və mü tə fək ki rin 880 il li yi mü na si bə ti-
lə tə sis et di yi xa ti rə döş ni şa nı ilə təl tif 
edil di. De kab rın son iş gü nün də Mil li 
Ki tab xa na da ke çi ri lən mə ra sim də mə-
də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur 
Əli yev tə rə fin dən yu bi ley ni şa nı təq dim 
edi lən lər ara sın da Əmək dar ar tist, res-
pub li ka mı zın ilk və ye ga nə kont ra te nor 
səs temb ri nə ma lik ope ra mü ğən ni si, 
Pre zi dent tə qaüd çü sü, Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rı nın so lis ti, sə nət şü nas lıq üz-
rə fəl sə fə dok to ru İl ham Nə zə rov da var.

Ta nın mış vo kal çı nın bu mü ka fa ta la yiq gö-
rül mə si tə sa dü fi  de yil di. “Ni za mi Gən cə vi İli” 
çər çi və sin də təş kil olu nan çox say lı təd bir lər-
lə ya na şı, İ.Nə zə ro vun mu si qi rəh bə ri, mu si qi 
re dak to ru ol du ğu, elə cə mü ğən ni ki mi iş ti rak 
et di yi bir sı ra la yi hə və kon sert lər də ger çək-
ləş di. İlk növ bə də mü ğən ni nin mu si qi re dak-
to ru ol du ğu Azər bay can Dias po ru na Dəs tək 
Fon du nun ma liy yə dəs tə yi ilə ha zır lan mış 
“Eter nity” (“Əbə di lik”) ad lı mu si qi al bo mu nu 
qeyd et mək is tər dim. Mu si qi ic ti maiy yə ti tə-
rə fi n dən ma raq la qar şı la nan al bom da bö yük 

şairi mi zin qə zəl lə ri nə Ü.Ha cı bəy li, Ə.Bə dəl-
bəy li, A.Rza ye va, T.Qu li yev, C.Ca han gi rov, 
F.Əmi rov, S.İb ra hi mo va, G.Ab dul la za də, 
C.Al lah ver di yev, D.Əli ye va nın yaz dı ğı 10-
dan çox ro man sı Xalq və Əmək dar ar tist lər 
səs lən di rib lər.

15 no yabr da Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə-
zin də ke çi ri lən və İ.Nə zə ro vun mu si qi rəh-
bə ri ol du ğu kon sert də Xalq ar tist lə ri Sa mir 
Cə fə rov, Gül naz İs ma yı lo va, elə cə də sə nət-
çi nin özü də iş ti rak edə rək ope ra lar dan ari ya 
və arioza, ro mans lar ifa et di lər. İ.Nə zə ro vun 
Ü.Ha cı bəy li nin “Sən siz”, Ə.Bə dəl bəy li nin 
“Ni za mi” ope ra sın dan ari ya və arioza, Ə.Hü-
seyn za də nin “Vəs lin hə və si” ro man sı nın ilk 

də fə ola raq kont ra te nor səs temb ri ilə ifa et-
mə si din lə yi ci lər tə rə fi n dən bö yük ma raq la 
qar şı lan dı. 

Əmək dar ar tis tin pe da qo ji fəaliy yə tin də 
“Ni za mi Gən cə vi İli” öz ək si ni ta pıb. İfa-
çı şa gird və tə lə bə lə rin dən iba rət kon sert 
proq ram la rı təş kil edə rək da hi şairin yu bi-
le yi nə həsr olu nan sil si lə təd bir lə rə öz töh-
fə si ni ve rib.

Sə nət çi ni fərq lən di rən mə qam lar dan bi ri 
də onun ya ra dı cı lı ğı nın çox şa xə li ol ma sı dır. 
Vo kal çı ope ra səh nə ya ra dı cı lı ğı, kon sert 
sa lon la rın da çı xış la rı, pe da qo ji fəaliy yə ti ilə 
ya na şı, el mi ya ra dı cı lıq la da məş ğul olur. O, 

bir ne çə il idi SS Rİ Xalq ar tis ti, dün ya şöh rət-
li mü ğən ni, bəs tə kar Müs lüm Ma qo ma ye vin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın da el mi təd qi qat 
apa rır dı. O, 2021-ci il də müəl li fi  ol du ğu dis-
ser ta si ya nı uğur la mü da fi ə edə rək Ali At tes-
ta si ya Ko mis si ya sı nın 24 de kabr ta ri xi qə ra-
rı ilə sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru el mi 
də rə cə si nə la yiq gö rü lüb. Bu sə bəb dən yo la 
sal dı ğı mız il İ.Nə zə ro vun ya ra dı cı lı ğın da xü-
su si lə mü vəff  ə qiy yət li il olub. Mü ğən ni yə sə-
nət yo lun da, elə cə də mə də niy yə ti mi zin təb-
li ğin də gös tər di yi xid mət lə rin də ye ni uğur lar 
ar zu la yı rıq. 

Ayla Kərimova-Zəkəriyyə
musiqişünas



Üzeyir Hacıbəylinin Ev-Muzeyinin kollektivi tanınmış ictimai xadim, 
diplomat, publisist, XX əsr mühacirət irsimizin görkəmli tədqiqatçısı 

Ramiz Abutalıbovun
vəfatı ilə bağlı mərhumun ailəsinə, 

yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
***

“Mədəniyyət” qəzetinin kollektivi iş yoldaşları 
Səbinə Məmmədovaya atası 

Əlibala Məmmədovun
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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№2 (1875)
12 yanvar 2022son səhifə “Akvarel təəssüratları”

Satış-sərgi üçün 80 əsər seçilib
Yanvarın23-dəBakıXətaiSənətMərkəzindətəşkilediləcək“Ak-
vareltəəssüratları”adlısatış-sərgiyəəsərlərinqəbulubaşaçatıb.

Bey nəl xalq Ak va rel Cə miy yə-
ti nin (İn ter na tional Wa ter co lor 
So ciety – İWS) 10 il lik yu bi le yi-
nə həsr olu nan sər gi Mil li Məc-
li sin Mə də niy yət ko mi tə si, Mə-
də niy yət Na zir li yi, Azər bay can 
Rəs sam lar İt ti fa qı, Azər bay can 
Döv lət Rəsm Qa le re ya sı, İWS 
Azər bay can nü ma yən də li yi və 
Xə tai Sə nət Mər kə zi nin nəz din-
də ki “Xə tai” ak va rel qa le re ya sı-
nın təş ki lat çı lı ğı ilə real la şa caq.

Xə tai Sə nət Mər kə zin dən bil-
di ri lib ki, sər gi də iş ti rak et mək 
üçün 150-dən çox rəs sa mın 
400-ə ya xın əsə ri təq dim edi lib. 
İl kin se çim lər də 60 rəs sam 80 əl 
işi ilə sər gi də iş ti rak et mək hü qu qu qa za nıb. 

Se çil miş əsər lər 18 yan var ta ri xi nə dək çər çi və lən miş və ziy yət-
də sa tış-sər gi yə təh vil ve ril mə li dir. Sa tış-sər gi nin iş ti rak çı sı ola-
caq rəs sam la ra ser ti fi kat lar təq dim edi lə cək.

Milli İncəsənət Muzeyinin 
“Bədii lövhələr”i davam edəcək

AzərbaycanMilliİncəsənətMuzeyigörkəmlirəssamlarınya-
radıcılığınıyaşatmaqvəmədəniirsimiziyeninəslətanıtmaq
məqsədilə“Bədiilövhələr”adlılayihəsiniyenimövsümdədə
davametdirəcək.

Mu  zey  dən bil  di -
ri  lib ki, bu ay la  yi -
hə  nin qəh  rə  ma  nı 
Azər  bay  can təs  vi -
ri sə  nə  tin  də ko  lo -
rit  li ya  ra  dı  cı  lı  ğı ilə 
özü  nə  məx  sus yer 
tu  tan gör  kəm  li fır -
ça us  ta  sı, ötən il 
100 il  li  yi qeyd olu -
nan Xalq rəs  sa  mı Mi  ka  yıl Ab  dul  la  yev  dir.

Bu də  fə ba  la  ca  lar sə  nət  ka  rın ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na həsr olun  muş 
mü  ha  zi  rə  ni din  lə  yə  cək, elə  cə də təs  vi  ri sə  nə  tin müx  tə  lif növ və 
janr  la  rı  nı kəşf edə  rək sə  nət əsər  lə  ri ilə söh  bə  tə qərq ola  caq  lar. 
Uşaq  lar “Öz tab  lo  nu ya  rat” ad  lı us  tad dər  sin  də rəs  sa  mın “Gül  lər” 
ad  lı tab  lo  su  nun “step by step” imi  ta  si  ya  sı  nı da ya  ra  da  caq  lar.

Qeyd edək ki, Mil  li İn  cə  sə  nət Mu  ze  yi Azər  bay  can rəng  kar  lı -
ğı  nın öl  məz ko  ri  fey  lə  ri  nin ya  ra  dı  cı  lı  ğı  nı ya  şat  maq və ye  ni nə s  lə 
ta  nıt  maq məq  sə  di  lə “Bə  dii löv  hə  lər” ad  lı la  yi  hə  yə 2019-cu il  də 
baş la yıb. Ye  ni il  də də az  yaş  lı sə  nət  se  vər  lər la  yi  hə  də iş  ti  rak et -
mə  yə də  vət  li  dir. Təq  dim olu  nan xid  mət  lə  rin yük  sək key  fiy  yət  də 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün ön  cə  dən qey  diy  yat  dan keç  mək la  zım  dır.

Dünya üzrə 310 milyondan çox
Koronavirus rəsmi statistikada

Dünyadayeninövkoronavirusa(COVİD-19)yoluxanlarınsayı310
milyonnəfərdənçoxdur.Ölənlərinsayıisə5,5milyonukeçib.

Bu ba rə də pan de mi ya nın on layn sta tis ti ka sı nı apa ran “worl do-
me ters.in fo” say tı yan va rın 11-də mə lu mat ya yıb. 

Dün ya da ən çox yo lux ma ha lı (apa rıl mış CO VİD test lə ri əsa-
sın da) ABŞ (62,6 mil yon), Hin dis tan (35,8 mil yon), Bra zi li ya (22,5 
mil yon), Bö yük Bri ta ni ya (14,6 mil yon), Fran sa (12,2 mil yon), Ru-
si ya (10,6 mil yon) və Tür ki yə də (10 mil yon) qey də alı nıb.

Bir çox öl kə lər də CO VİD test lə ri sa yı nın heç də in fek si ya nın 
ya yıl ma tem pi ilə ayaq laş ma dı ğı nı nə zə rə al saq – dün ya üz rə 
real xəs tə sa yı, tə bii ki, rəs mi sta tis ti ka dan qat-qat çox dur.

Xa tır la daq ki, CO VİD-19 in fek si ya sı 2019-cu ilin de kab rın da Çi-
nin Uhan şə hə rin də ya yıl ma ğa baş la yıb. Çin hə min ilin so nun da 
Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı nı (DST) öl kə də na mə lum vi ru sun ya yıl ma-
sı ba rə də mə lu mat lan dı rıb. DST 2020-ci il fev ra lın 11-də in fek si ya-
nın adı nı CO VİD-19 qo yub, mar tın 11-də isə pan de mi ya elan edib.
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Qarsda Sarıqamış şəhidlərinin xatirəsi anılıb

TürkiyədəBirinciDünyamüharibəsininfaciəlisəhifəsinin–
Sarıqamışhərəkatızamanıhəlakolanlarınxatirəsinəhəsr
edilmiştədbirlərkeçirilib.Sarıqamışşəhidlərininanımmə-
rasimlərindənbiriyanvarın8-dəQarsşəhərindəkiCıbıltəpə

XizəkMərkəzindətəşkiledilib.Tədbirçərçivəsində“Qarıyorğan
edənlər”adlıqarheykəlininaçılışıolub.

Mə ra sim də Tür ki yə nin gənc lər 
və id man na zi ri Meh met Mu har-
rem Ka sa poğ lu, ailə və so sial 
xid mət lər na zi ri Dər ya Ya nık, 

Qars va li si Tür kər Ök süz, böl-
gə də ki hər bi bir lik lə rin ko man-
dan la rı, mil lət və kil lə ri, Bay burt, 
Muş və Ağ rı uni ver si tet lə ri nin 

kol lek ti vi, ic ti maiy yət təm sil çi lə ri, 
öl kə nin müx tə lif yer lə rin dən gə-
lən in san lar iş ti rak edib lər.

“Qa rı yor ğan edən lər” hey kə-
li nin önü nə tər çi çək lər dü zü lüb, 
107 il əv vəl şax ta lı ha va sə bə-
bin dən baş ve rən fa ciənin qur-
ban la rı eh ti ram la yad edi lib.

Yan va rın 9-da isə Qars vi la yə-
ti nin Sa rı qa mış ra yo nun da Sa-
rı qa mış şə hid lə ri nin xa ti rə si nə 

həsr olu nan iz di ham lı yü rüş ke-
çi ri lib. Yü rüş dən son ra So ğan lı 
və Al la hu-Ək bər dağ la rı nın ara-
sın da yer lə şən Kı zıl çu buk zir-
və sin də “Şə hid lə rin izi ilə” şüarı 
al tın da anım mə ra si mi ke çi ri lib. 
Mə ra sim də Tür ki yə nin mil li mü-
da fiə na zi ri Hu lu si Akar, gənc lər 
və id man na zi ri Meh met Mu har-
rem Ka sa poğ lu və di gər rəs mi-
lər çı xış edib lər.

Xa tır la daq ki, Bi rin ci Dün ya 
mü ha ri bə si za ma nı Şərq cəb-
hə sin də – Çar Ru si ya sı qo şun-
la rı ilə sa va şan Os man lı Or du-
su – 1914-cü il de kab rın 22-dən 
1915-ci il yan va rın 6-dək da vam 
edən Sa rı qa mış əmə liy ya tın da 
mü rək kəb ha va şərt lə ri sə bə bin-
dən min lər lə it ki ve rib. Fa ciədən 
107 il keç sə də, Sa rı qa mış şə-
hid lə ri nin xa ti rə si Tür ki yə xal qı 
tə rə fin dən də rin eh ti ram la anı lır, 
müx tə lif mə ra sim lər təş kil edi lir. 
Bu il Sa rı qa mış şə hid lə ri nin xa-
ti rə si nə “Qa rı yor ğan edən lər” 
hey kə li nin ya ra dıl ma sı üçün Cı-
bıl tə pə Xi zək Mər kə zi nə təx mi-
nən 200 yük ma şı nı qar da şı nıb.

Mehparə Sultanova 
Ankara

Səhrada göydələn
Fransanın“NicolasLaisneAssocies”
memarlıqfirması“OXOArchitectes”
şirkətiiləbirgəsəhradagöydələn
layihəsinitəqdimedib.

“Şa qu li şə hər” ad la nan göy də lən də 
ho tel, ofis lər, ma ğa za lar, res to ran lar, 
ya şa yış mas siv lə ri və mu zey lər yer lə-
şə cək.

Göy də lən də me teoro lo ji stan si ya nın 
da ol ma sı nə zər də tu tu lub ki, bu da 
əsa sən sərt səh ra iq li mi nə eh ti yac la 
bağ lı dır. Bu ra da tem pe ra tu run kəs kin 
də yiş mə si ni nə zə rə ala raq, me mar-
lar ya ğın tı la rın yı ğıl ma sı üçün xü su si 
sis tem ha zır la yıb lar. Onun bö yük his-
sə si nin is ti lik və ka na li za si ya, qa lan 

his sə si nin iç mə li və çox say lı ya şıl lıq sa-
hə lə ri nin su va rıl ma sı üçün is ti fa də edil-
mə si plan laş dı rı lır.

“Şa qu li şə hər”in ümu mi ti kin ti sa hə si 
780 min kvad rat metr təş kil edə cək.

Zəlzələ Böyük Çin Səddinə zərər vurub
Çininşimal-qərbindəkiÇinhayvilayə-
tindəyanvarın8-dəbaşvermişzəl-
zələnəticəsindəBöyükÇinSəddinin
Qansuvilayətindənkeçənhissəsinə
dəzərərdəyib.

Zəl zə lə epi sent rin dən 114 ki lo metr 
mə sa fə də yer lə şən Şan dan ra yo nun-
da Min sü la lə si nin ha ki miy yət il lə rin də 
(1368-1644-cü il lər) ti kil miş Bö yük Çin 
Səd din də 2 metr lik his sə də çat əmə lə 
gə lib, bə zi his sə lər qo pub ye rə dü şüb. 
Yer li hö ku mət ta ri xi abi də yə dəy miş zi-
ya nı qiy mət lən dir mə yi və nə ti cə lə ri nin 
ara dan qal dı rıl ma sı nı tap şı rıb.

Sa rı də ni zin Lyo dun kör fə zi nin sa hil-
lə rin dən baş la yıb, Çi nin şi mal sər həd lə ri 
bo yun ca uza nan və Qo bi səh ra la rın dan 
ke çən səd din ümu mi uzun lu ğu 4250 ki-

lo metr dən ar tıq dır. Bö yük Çin Səd di nin 
in şa sı e.ə. 221-ci il də Çin im pe ra to ru 
Çin Şi-Xuan di tə rə fin dən baş la dı lıb və 
təx mi nən on ilə səd din ya rı şı in şa edi lib. 
Son ra lar bu mü da fiə xət ti nin ti kin ti si yüz 
il lər lə da vam et di ri lib.

Cavid

“Qızıl qlobus”un sahibləri bəlli olub
2022-ciildəaudiovizualsənətdünyasının
ilkmükafatlarının–“Qızılqlobus”untəq-
dimatmərasimikeçirilib.HollivudXarici
JurnalistlərBirliyinintəsisetdiyimükafa-
tın2021-ciilüzrəqalibləriyanvarın9-da
(Bakıvaxtiləayın10-da)onlaynformat-
da–təşkilatçılarınsosialşəbəkələrdəki
hesablarıvasitəsiləelanolunub.

Re jis sor Ceyn Kem pionun (Ye ni Ze lan-
di ya) “Kö pə yin hökm ran lı ğı” (“The Po wer 
of the Dog”) fil mi “Ən yax şı dra ma tik film” 
no mi na si ya sı üz rə “Qı zıl qlo bus”a la yiq gö-
rü lüb. Ek ran əsə ri Mon ta na şta tın da ran ço 
sa hi bi olan xa rak ter cə fərq li iki qar daş haq-
qın da dır. Kem pionun bu ka te qo ri ya üz rə rə-
qib lə ri Sti ven Spil ber qin “Qərb tə rə fin əh va-
la tı” (“West Si de Story”) və Ken net Bra nın 
(“Bel fast”) film lə ri olub.

“Ən yax şı ko me di ya və ya mü zikl fil mi” no-
mi na si ya sı üz rə mü ka fa tı Sti ven Spil ber qin 

“Qərb tə rə fin əh va la tı” qa za nıb. Ken net Bra-
nın ta ri xi “Bel fast” dra mı “Ən yax şı sse na ri”, 
“Du na” fil mi nə gö rə bəs tə kar Hans Zim mer 
(Al ma ni ya) “Fil mə bəs tə ni lən ən yax şı mu si-
qi” no mi na si ya la rı nın qa li bi se çi lib.

“Ən yax şı akt yor” adı nı Vil Smit (“Kral Ri-
çard” dra ma tik fil mi), “Ən yax şı akt ri sa” adı-
nı isə Ni kol Kid man (“Ri kar do ol maq” dra-
ma tik fil mi) qa za nıb. 

Ni kol Kid man “Qı zıl qlo bus”a la yiq gö rül-
dü yü ek ran əsə ri 1950-ci il lə rin po pul yar 
“Mən Lü si li se vi rəm” ABŞ se rialı nın çə ki-
liş lə rin dən bəhs edir. Real hə yat da hə yat 
yol da şı ol muş akt yor lar Lü sil Boll (Ni kol Kid-
man) və De si Ar nas (Xa vier Bar dem) şəx si 
prob lem lə ri ni həll et mə yə və ic ti mai hə yat da 
öz yer lə ri ni tap ma ğa ça lı şır lar.

“Ko me di ya və ya mü zikl jan rın da ən yax şı 
akt ri sa” no mi na si ya sı nın qa li bi “Qərb tə rə-
fin əh va la tı” fil min də ki ro lu na gö rə ame ri ka lı 
akt ri sa Rey çel Zeq ler olub. Film 1950-ci il-

lə rin Nyu-Yor kun da kri mi nal dəs tə nin qar şı-
dur ma sın dan bəhs edir.

Ya po ni ya lı ki ne ma toq raf çı la rın çək di yi 
“Ma şı nı mın sü ka nı na keç” (“Dri ve my car”, 
re jis sor Ryu su ke Ha ma qu çi) bə dii fil mi in-
gi lis di lin də ol ma yan film lər ka te qo ri ya sın-
da “Qı zıl qlo bus” mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 
Xa tır la daq ki, ek ran əsə ri ötən il Kann Film 
Fes ti va lı nın ən yax şı sse na ri üz rə mü ka fat-
çı sı da olub.

Ame ri ka nın HBO ka na lın da ya yım la nan 
“Va ris lər” se rialı “Ən yax şı te le vi zi ya se rialı” 
no mi na si ya sı üz rə “Qı zıl qlo bus” alıb.

Bun dan əla və, “Ən yax şı ani ma si ya fil mi” 
və di gər no mi na si ya lar üz rə qa lib lər də elan 
olu nub.

Qeyd edək ki, 1944-cü il dən eti ba rən təq-
dim edi lən “Qı zıl qlo bus” Ame ri ka ki no su nun 
“Os kar”dan son ra ikin ci nü fuz lu mü ka fa tı dır. 
“Qı zıl qlo bus” ey ni za man da ki ne ma toq raf-
çı lar üçün “Os kar”a apa ran əsas yol sa yı lır...

Volqaboyu xalqlarının İslamı qəbul 
etməsinin 1100 illiyi münasibətilə
RusiyaFederasiyasıMüsəlmanlarıRuhani
İdarəsiVolqaBulqariyasıxalqlarıtərəfindən
İslamdinininqəbuledilməsinin1100illiyişərəfinə
tədbirlərəbaşladığınıelanedib.

Təş ki lat ko mi tə sin dən bil di ri lib ki, yan va rın 13-15-
də Vol qa Bul qa ri ya sı xalq la rı nın İs la mı qə bul et mə-
si nin 1100 il li yi nə, ha be lə Mə həm məd Pey ğəm bə-
rin Mək kə dən Mə di nə yə hic rət et mə si nin (622-ci il) 
1400 il li yi şə rə fi nə şən lik lə rin tən tə nə li açı lı şı ola caq.

Təd bir lə rə yan va rın 13-də Mosk va Cü mə məs-
ci din də start ve ri lə cək. Əv vəl cə “Şi ha bud din Mər-
ca ni qi raət lə ri” sil si lə sin dən “Ru si ya İs la mı: Ru si ya 
mü səl man la rı nın ço xəsr lik təc rü bə si” möv zu sun da 
konf rans ke çi ri lə cək. Konf ran sın “Ta rix və ar xeolo gi-
ya”, “İla hiy yat və fəl sə fə”, “Po li to lo gi ya və so siolo gi-
ya” ad lı pa nel ic las la rın da Or ta əsr lər də Ru si ya da İs-
lam ta ri xi üz rə apa rı cı mü tə xəs sis lər çı xış edə cək lər.

Yan va rın 14-də Mosk va Cü mə məs ci din də Ru si ya 
mü səl man la rı nın ru ha ni li de ri müf ti şeyx Ra vil Qay-
nut din Vol qa Bul qa ri ya sı xalq la rı tə rə fin dən İs lam 
di ni nin rəs mən qə bul edil mə si nin 1100 il li yi nə həsr 
edil miş iba dət mə ra si mi ke çi rə cək. Təd bir lər çər çi və-
sin də “Ru si ya da İs lam tə fək kü rü: dir çə liş və ye ni dən-
dərk” se ri ya sın dan ki tab la rın təq di ma tı da ke çi ri lə cək.

İstanbulda beynəlxalq dəb və tekstil sərgisi
Fevralın9-11-dəİstanbul
şəhərindəənənəvige-
yim,modavətekstilsər-
gisi–“İstanbulFashion
Connection”keçiriləcək.
Beynəlxalqsərgidəkişi,
qadınvəuşaqgeyimləri-
ninvədigərtekstilməh-
sullarınınistehsalçıları,
dizaynerləri,distribütorlar
vəbusahədəfəaliyyət
göstərəndigərmaraqlı
tərəfləriştirakedəcəklər.

Ki çik və Or ta Biz ne sin İn-
ki şa fı Agent li yi nin (KO BİA) 
dəs tə yi ilə Azər bay can sa-

hib kar la rı da sər gi də öz 
məh sul la rı nı təq dim et mək 
və bu sa hə də fəaliy yət gös-
tə rən müx tə lif öl kə lər dən 
olan sa hib kar lar la iki tə rəf i 
gö rüş lər ke çir mək im ka-
nı əl də edə cək lər. KO BİA 
bu nun la bağ lı teks til sa-
hə sin də fəaliy yət gös tə rən 
sa hib kar la ra mü ra ciət edib.

Sər gi də iş ti rak et mək is-
tə yən və agent li yin xü su si 
sten din də öz məh sul la-
rı nı nü ma yiş et dir mək də 
ma raq lı olan sa hib kar lar 
KO BİA ilə əla qə sax la ya 
bi lər lər.
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