
...İl lər dir da vam edən nə ti cə-
siz da nı şıq lar, iş ğal çı tə rə fin 
Azər bay can xal qı nın əsəb lə ri-
nə və mil li qü ru ru na to xu nan 
əməl lə rin dən son ra, nə ha yət, 
bı ça ğın sü mü yə di rən di yi gün 
ye tiş di. Tor paq la rı mı zın azad-
lı ğı uğ run da Və tən mü ha ri bə-
si baş la dı. Bu gü nün gec-tez 
ye ti şə cə yi ni hər kəs bi lir di və 
ki çik dən-bö yü yə ha mı ona 
ha zır idi... Bü tün xalq Or du ya 
və Ali Baş Ko man da na dəs tək 
üçün yum ruq ki mi bir ləş mə yə 
baş la dı... Tez lik lə bu yum ruq 
Azər bay ca nın ira də, əzm və 
qə tiy yə ti ni əks et di rən Də mir 
yum ru ğa çev ri lə cək di...

44 gün lük Və tən mü ha ri bə-
si nin vir tual xro ni ka sı nı təq dim 
edən “ze fer.az” say tı nın ilk ya zı-
sı bu söz lər lə açı lır. Sayt Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin Ad mi nist ra si ya sı tə rə fi n dən 
ya ra dı lıb.

Yan va rın 21-də Hey dər Əli-
yev Mər kə zin də 44 gün lük Və-
tən mü ha ri bə sin də qa za nı lan 
Qə lə bə yə həsr olun muş “ze fer.
az” say tı nın təq di mat mə ra si mi 
ke çi ri lib. 

Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı 
Qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı ilə iş 
və kom mu ni ka si ya şö bə si nin 
baş məs lə hət çi si Hu may Qa sı-
mo va nın mo de ra tor lu ğu ilə ke çi-
ri lən təd bir də əv vəl cə “ze fer.az” 
say tı na həsr olun muş vi deoçarx 
nü ma yiş olu nub.

Təd bir də çı xış edən Pre zi dent 
Ad mi nist ra si ya sı Qey ri-hö ku mət 
təş ki lat la rı ilə iş və kom mu ni ka-
si ya şö bə si nin mü dir müavi ni 
Səadət Yu si fo va xal qı mı zın Zə-
fər sal na mə si nin yad daş la ra kö-
çü rül mə si, Zə fə rin ta ri xi yad daş 
ba xı mın dan mü hüm əhə miy-
yə ti ni nə zə rə ala raq, Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
tap şı rı ğı ilə “ze fer.az” say tı nın, 
bun dan əv vəl isə şə hid lə ri mi zin 
xa ti rə si ni əbə di ləş dir mək üçün 
“me mo rial.az” say tı nın ya ra dıl-
dı ğı nı bil di rib. O, Azər bay can 
xal qı nın 30 il ha zır laş dı ğı və 44 
gün ər zin də keç di yi Zə fər yo lu-
nun vir tual sal na mə si-en sik lo-
pe di ya sı olan “ze fer.az” say tı nın 
ide ya və məq səd lə rin dən da nı-
şıb.

“Mü zəff  ər Ali Baş Ko man dan, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh bər-
li yi ilə qa za nıl mış bu ta ri xi Zə fər 

hər bi ri mi zin qə lə bə si, va hid ide-
ya, amal uğ run da də mir yum-
ruq ki mi bir ləş miş Azər bay can 
xal qı nın mil li qü ru ru nun, mü-
ba ri zə si nin, əzm kar lı ğı nın can lı 
das ta nı dır. Və tən mü ha ri bə sin-
də ki Zə fə ri miz müasir Azər bay-
ca nın mil li kim li yi ni for ma laş dı-
ran baş lı ca ami lə çev ri lir. Ta ri xi 
əda lət, bey nəl xalq hü quq, əra zi 
bü töv lü yü və mil li lə ya qə ti mi-
zin bər pa sı tək cə Azər bay ca-
nın mil li ru hu nun qə lə bə si de yil, 
həm də son iki əsr də be yin lə rə 

ye ri dil miş komp leks lə rin ta ma-
mi lə da ğı dıl ma sı, xal qı mı zın 
özü nəina mı nı bər pa edən, onu 
öz gü vən li mil lə tə çe vi rən ye ni 
mə nə vi dö nüş nöq tə si dir”, – de-
yə Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı-
nın rəs mi si bil di rib. 

Səadət Yu si fo va qeyd edib ki, 
Zə fər – qa lib öl kə nin və xal qın ye-
ni mat ri sa sı nın, ideolo ji ba zi si nin 
tə məl da şı ol maq la, xal qı mız və 
döv lə ti miz qar şı sın da ye ni hə dəf-
lər qo yur.

davamı səh. 2-də
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səh. 3

“Aləmdə səsim var mənim”

Özbəkistanda Əzizə Cəfərzadə yaradıcılığının
təbliği məqsədilə layihə

səh. 8

“Durna 
çırağı” 
Triest film 
festivalında

səh. 8

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

20 Yanvardan 32 il ötdü...

1990-cı ilin 20 Yan va rı Azər bay can xal qı nın ta ri xi nin həm 
fa ciəli, kə dər li sə hi fə si, həm də qəh rə man lıq, rə şa dət sə hi fə-
si dir. Bu ha di sə yə ilk si ya si qiy mə ti ver miş ulu ön dər Hey dər 
Əli yev son ra lar bö yük uzaq gö rən lik lə de yir di ki, biz o gün lər-
dən nə qə dər çox uzaq laş saq, hə min gün lə rin Azər bay can 
xal qı nın ta ri xin də ne cə mü hüm yer tut du ğu nu bir o qə dər 
də rin dən dərk edə cə yik. An caq bir şey hə qi qət dir ki, 1990-cı 
ilin 20 Yan va rı Azər bay can xal qı nın hə ya tın da dö nüş mər hə lə-
si, dö nüş nöq tə si olub.

Ulu ön də rin de di yi ki mi, il lər öt dük cə 20 Yan va rın ta ri xi miz də 
tut du ğu ye ri da ha ay dın gö rü rük. 1990-cı il yan va rın 20-də Azər-
bay can xal qı öz azad lı ğı və müs tə qil li yi uğ run da ilk şə hid lə ri ni 
ver di. Azad lı ğa ge dən yol da hə yat la rı nı qur ban ve rən Və tən öv-
lad la rı mi sil siz fə da kar lıq la rı ilə xal qı mı zın qəh rə man lıq sal na mə-
si nə ye ni par laq sə hi fə yaz dı lar. Xal qın bir li yi və mil li lə ya qət his si 
so vet hərb ma şı nı na qa lib gəl di və bu, 20 Yan va rı sə ciy yə lən di-
rən ən mü hüm mə qam lar dan bi ri dir.

davamı səh. 2-də

Ötən il muzeylərin nə qədər ziyarətçisi olub? 
Ar tıq iki il dir 
dün ya nın bə-
la sı na çev ri-
lən COVİD-19 
pan de mi ya sı, bir 
çox sa hə lər də 
ol du ğu ki mi, mə-
də niy yət sa hə si-
nə, o cüm lə dən 
mu zey və sər gi 
zal la rı nın fəaliy-
yə ti nə də tə sir siz 
ötüş mə yib. 2020-ci ilin mar tın da pan de mi ya ilə bağ lı ka ran tin re ji mi 
tət biq edi lən dən son ra mu zey lər və sər gi zal la rı il ər zin də ümu mi-
lik də təx mi nən beş aya ya xın (2020-ci ilin 18 ma yın dan 20 iyu nu na-
dək, 31 av qust dan 14 de kab ra dək) zi ya rət üçün açıq ol muş du. 

Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Ope ra tiv Qə rar ga hın 16 yan var 2021-ci il 
ta rix li qə ra rı na əsa sən, öl kə miz də sa ni tar-epi de miolo ji və ziy yə tə uy-
ğun ola raq bə zi məh du diy yət lər ara dan qal dı rıl mış, mu zey və sər gi 
zal la rı nın da fəaliy yə ti bər pa olun muş du. Be lə lik lə, 2021-ci il yan va-
rın 25-dən mu zey və sər gi zal la rı Ope ra tiv Qə rar ga hın gös tə riş lə ri-
nə riayət edil  mək lə (zi ya rət çi qru pu nun 10 nə fər dən ar tıq ol ma ma sı, 
so sial mə sa fə nin sax la nıl ma sı, qo ru yu cu va si tə lər dən is ti fa də və s.) 
zi ya rət çi lə ri qə bul et mə yə baş la dı lar. 

Elə isə 2021-ci il də mu zey lə rin nə qə dər zi ya rət çi si olub?
davamı səh. 3-də

Əsarətin son gecəsi
Böl gə lər də fəaliy yət 
gös tə rən mə də niy yət 
ocaq la rın da 20 Yan-
var fa ciəsi nin 32-ci 
il dö nü mü mü na si-
bə ti lə müx tə lif səp ki li 
təd bir lər təş kil edi lib.

Ağ daş Re gional Mə-
də niy yət İda rə si (RMİ) 
Ağ daş ra yon Mə də niy yət Mər kə zin də 20 Yan var fa ciəsi nin 32-ci 
il dö nü mü nə həsr olun muş ədə bi-bə dii kom po zi si ya nü ma yiş et-
di ri lib. Mər kə zin əmək daş la rı və ra yon mək təb li lə ri nin ifa sın da 
şeir lər səs lən di ri lib. Ağ daş ra yon Xalq teat rı tə rə fi n dən “Şə hid lər 
xi ya ba nın da bir gün” ad lı səh nə cik nü ma yiş et di ri lib.

davamı səh. 4-də

“Teatr mənə də yaratmaq üçün lazımdır...”
Xalq ar tis ti Bəx ti yar Xa nı za də nin baş re jis so ru ol du ğu Azər-
bay can Döv lət Pan to mim Teat rı nın sö zü ol ma sa da (adın-
dan da gö rün dü yü ki mi), sə nət ka rın özü nün səh nə sə nə ti 
haq qın da de yə cə yi çox söz var. Mə də niy yət Na zir li yi nin 
“Öy rə də rək öy rə ni rəm” la yi hə si də onun öz sə nət təc rü bə si-
ni, bi lik lə ri ni bö lüş mək üçün bir im kan idi... 

səh. 5

TÜRKSOY-un “Nizamini oxuyaq” kitab-
albomu Xorvatiyada da təqdim edilib

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRKSOY-un və Azər-
bay ca nın Xor va ti ya da kı Sə fir li yi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Zaq-
reb də da hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi-
nin 880 il lik yu bi le yi nə həsr edil miş ki tab-al bo mun təq di ma tı 
ke çi ri lib. “Ni za mi ni oxu yaq” ki tab-al bo mu ötən il TÜRK SOY-un 
la yi hə si əsa sın da ər sə yə gə lib.

səh. 8

Zəfər qalib ölkənin və xalqın yeni matrisasıdır

Moskvada “Azərbaycan kinosu həftələri”

Yan va rın 22-dən fev ra lın 20-dək 
Mosk va da, Xalq Tə sər rü fa tı Nailiy-
yət lə ri Sər gi si nin (XTNS) “Azər bay-
can” pa vil yo nun da “Azər bay can 

ki no su həf tə lə ri” ke çi ri lə cək.

XTNS-nin mət buat xid mə tin dən ve ri lən 
mə lu ma ta gö rə, pa vil yo nun qo naq la rı bir ay 
ər zin də hər həf tə so nu (şən bə-ba zar gün lə ri) 
Azər bay can ki ne ma toq raf çı la rı nın ən yax şı 
fi lm lə ri nə ta ma şa edə bi lə cək lər. Gi riş sər-
bəst dir.

Ki no həf tə lə ri çər çi və sin də Arif Ba ba yev, 
El dar Qu li yev, Ra sim Oca qov, Ra miz Fə tə-
li yev, Anar, Yu li Qus man və baş qa re jis sor 
və sse na rist lə rin fi lm lə ri nü ma yiş et di ri lə cək. 
Nü ma yiş olu na caq fi lm lər və seans lar ba rə-
də mə lu mat XTNS-nin say tın da ve ri lib. 

 “Azər bay can ki no su həf tə lə ri”nin proq ra-
mın da “Gün keç di”, “Qorx ma, mən sə nin-
lə yəm”, “Ad gü nü”, “Bir cə nub şə hə rin də”, 
“İs tin taq”, “Qa yı na na”, “Ar şın mal alan”, “Şə-
rik li çö rək” və “Ge cə qa ta rın da qətl“ fi lm lə-
ri yer alıb. Ay rı-ay rı fi lm lər də əsas rol lar da 

Alek sandr Kal ya gin, Lev Du rov, Mux tar bəy 
Kan te mi rov ki mi ta nın mış Ru si ya akt yor la rı 
da  çə ki lib lər.

Azər bay can xal qı 1990-cı il də ya-
şa dı ğı 20 Yan var fa ciəsi nə, azad-
lı ğı və su ve ren li yi uğ run da ver di yi 
it ki lə rə bax ma ya raq öz qü ru ru nu 

və lə ya qə ti ni qo ru du, mü qəd də ra tı na 
sa hib çı xa raq müs tə qil döv lət qur du. 
20 Yan var Azər bay can ta ri xi nin qəh rə-
man lıq sə hi fə si dir və xal qı mız şə hid lə-
ri ni qü rur la anır.

Azər bay ca nın Pol şa da kı sə fi  ri Nər giz 
Qur ba no va bu söz lə ri 20 Yan var – Ümum-
xalq Hüzn Gü nü mü na si bə ti lə Var şa va da 
ke çi ri lən mə ra sim də de yib. Sə fi r 1990-
cı ilin yan va rın da so vet re ji mi tə rə fi n dən 
Azər bay can da azad lıq, müs tə qil lik və əra-
zi bü töv lü yü ça ğı rış la rı nı sus dur maq üçün 
gü nah sız in san la ra qar şı hər bi  tə ca vüz 
edil di yi ni bil di rib. 

Sə fi r lik tə rə fi n dən təş kil edi lən klas sik mu-
si qi ax şa mın da Pol şa nın döv lət qu rum la rı 
və di gər təş ki lat la rın nü ma yən də lə ri, bu öl-
kə də akk re di tə olun muş dip lo mat lar, Pol şa-
da ya şa yan həm və tən lə ri miz, türk ic ma sı nın 
üzv lə ri iş ti rak edib lər.

Pol şa lı jur na list və re jis sor Ye ji Lyu bax çı-
xı şın da Azər bay ca nın müs tə qil li yə apa ran 
eniş li-yo xuş lu yo lun dan bəhs edə rək Azər-
bay can xal qı nın bö yük fə da kar lıq nü ma yiş 
et dir di yi ni və bu nu qə bul edə bil mə yən so-
vet re ji mi tə rə fi n dən 20 Yan var fa ciəsi nin tö-
rə dil di yi ni vur ğu la yıb.

davamı səh. 8-dəQeyri-maddi mədəni irs haqqında
qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq

Mil li Məc lis də “Qey ri-mad-
di mə də ni ir sin qo run ma sı 
haq qın da” qa nun la yi hə si 
mü za ki rə yə çı xa rı la caq.

Mə də niy yət ko mi tə si səd ri-
nin müavi ni Fa zil Mus ta fa bil di-
rib ki, qa nun la yi hə si ko mi tə nin 
2022-ci ilin yaz ses si ya sı üçün 
nə zər də tu tul muş iş pla nı na 
da xil edi lib.

Qeyd edək ki, sö zü ge dən qa nun la yi hə si nin ha zır lan ma sı ilə 
bağ lı mə sə lə ötən il Mil li Məc li sin yaz ses si ya sı nın qa nun ve ri ci lik 
iş lə ri pla nı na da xil edil miş, la yi hə nin  mü za ki rə si isə pa yız ses si-
ya sı na nə zər də tu tul muş du.

Fransa Azərbaycanla dialoqu
davam etdirmək istəyir

Pre zi dent İl ham Əli yev yan va rın 20-də Fran sa Pre zi den ti Ka bi-
ne ti nin kon ti nen tal Av ro pa və Tür ki yə üz rə mü şa vi ri xa nım İza-
bel Dü mo nu və Av ro pa İt ti fa qı nın Cə nu bi Qaf qaz üz rə xü su si 
nü ma yən də si Toivo Klaarı qə bul edib.

Gö rüş də re gion da da vam lı sül hün və sa bit li yin tə min olun ma sı, 
həm çi nin qar şı lıq lı ma raq do ğu ran di gər mə sə lə lər ət ra fın da fi  kir 
mü ba di lə si apa rı lıb.

səh. 2

Ümumxalq Hüzn Günü
müxtəlif ölkələrdə qeyd olunub
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əvvəli səh. 1-də
Qanlı20Yanvarfaciəsinədövlətsə

viyyəsində tam siyasihüquqi qiymət
verilməsi məsələsi ümummilli lider
HeydərƏliyevin sayəsində həllini tap
dı.Faciəninertəsigünü–yanvarın21
dəHeydərƏliyevAzərbaycanınMosk
vadakıdaiminümayəndəliyinəgələrək
xalqlabirgəolduğunubildirdi.Butarixi

çıxış Kremlin kəskin informasiya blo
kadası siyasətinə baxmayaraq, bütün
dünyada, o cümlədən Azərbaycanda
yayıldıvəgenişsiyasiəkssədadoğur
du.
1990cıiliniyulundaMoskvadanVə

tənə qayıdan ümummilli lider Heydər
Əliyevin təşəbbüsü iləhəmin ilnoyab
rın21dəNaxçıvanMuxtarRespublika

sınınAliMəclisində20Yanvar faciəsi
nə ilkdəfəsiyasihüquqiqiymətverən
sənəd qəbul edildi. Ümummilli liderin
1993cü ildə Azərbaycan rəhbərliyinə
qayıdışındansonra20Yanvarhadisə
lərinəhüquqimüstəvidəqiymətverildi.
Prezident Heydər Əliyevin “20 Yan

var faciəsinin 4cü ildönümünün keçi
rilməsi haqqında” 1994cü il 5 yanvar
tarixlifərmanındaAzərbaycanRespub
likasının Milli Məclisinə Qanlı Yanvar
hadisələri ilə bağlı xüsusi sessiyanın
keçirilməsiməsələsinəbaxmaqtövsiyə
edildi. Milli Məclisin 1994cü il martın
29da qəbul etdiyi qərarda 20 Yanvar
faciəsinin günahkarları konkret qeyd
olundu və bu qanlı aksiya Azərbay
candamilliazadlıqhərəkatınıboğmaq,
xalqın inamını, iradəsini qırmaq üçün
totalitar kommunist rejimi tərəfindən
törədilmişhərbi təcavüzvəcinayət ki
mi qiymətləndirildi. Şəhidlərin xatirəsi
əbədiləşdirildi, Şəhidlər xiyabanında

“Əbədiməşəl”abidəkompleksiucaldıl
dı, 20 Yanvar Ümumxalq Hüzn Günü
elanedildi,şəhidailələrinin,20Yanvar
hadisələrində əlil olan şəxslərin sosial
müdafiəsigücləndirildi.
Bu siyasəti davam etdirən Prezident

İlhamƏliyev20Yanvarəlillərivəşəhid
ailələrinədaimdiqqətvəqayğıgöstərir.
MüzəfərAliBaşKomandan İlhamƏli
yevinrəhbərliyiiləAzərbaycanOrdusu
nun2020ciildə44günlükVətənmüha
ribəsindəqazandığıQələbə,xalqımızın
30illikQarabağhəsrətinəsonqoyulma
sı, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsitariximizinənşanlısəhifəsiol
maqlabərabər,eynizamandaAzərbay
canın suverenliyi uğrundaözlərini fəda
edənşəhidlərinruhunaəbədiithafdır...

***
Sovet imperiyasının Bakıda törət

diyi qanlı qırğının 32ci ildönümü ilə
əlaqədar Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti İlham Əliyev və birinci xa
nımMehribanƏliyeva yanvarın 20də
– Ümumxalq HüznGünündə Şəhidlər
xiyabanınıziyarətediblər.
Dövlətimizin başçısı və birinci xa

nım Azərbaycanın azadlığı uğrunda
həlak olanların əziz xatirəsini ehti
ramlayadediblər.
Prezident İlham Əliyev “Əbədi mə

şəl” abidəsi önünə əklil qoyub.Azər
baycanRespublikasınınDövlətHimni
səsləndirilib.

***
ÜmumxalqHüznGünündəBaşnazir

ƏliƏsədov,MilliMəclisinsədriSahibə
Qafarova, Prezident Administrasiyası
nınrəhbəriSamirNuriyev,digərdövlət
və hökumət rəsmiləri Şəhidlər xiyaba
nını ziyarətedərək,ölkəmizinazadlığı
uğrunda həlak olan qəhrəman Vətən
övladlarınınməzarlarıüzərinətərgüllər
düzüb, əziz xatirələrini ehtiramla yad
ediblər.

20 Yanvardan 32 il ötdü...
İllər keçdikcə tariximizdəki yerini daha aydın dərk edirik

Fransa Azərbaycanla dialoqu 
davam etdirmək istəyir

PrezidentİlhamƏliyevyanvarın20-dəFransaPrezidentiKabi-
netininkontinentalAvropavəTürkiyəüzrəmüşavirixanımİza-
belDümonuvəAvropaİttifaqınınCənubiQafqazüzrəxüsusi
nümayəndəsiToivoKlaarıqəbuledib.

Prezident İlham Əliyev Fransanın Avropa İttifaqının sədrliyi
funksiyasını qəbul etməsi münasibətilə təbriklərini çatdırıb və
Fransanın Avropa İttifaqına sədrliyinin uğurla həyata keçirilə
cəyinəvəsəmərəliolacağınaümidvarolduğunubildirib.Dövlə
timizinbaşçısıötən ildekabrın15dəBrüsseldəAvropa İttifaqı
ŞurasınınPrezidentiŞarlMişelvəFransaPrezidentiEmmanuel
Makronlakeçirdiyigörüşləriməmnunluqlaxatırlayıb,həmingö
rüşlərinsülhgündəliyinininkişafetdirilməsiüçünmüsbətimkan
laryaratdığınıdeyib.
Fransa Prezidenti Kabinetinin kontinental Avropa və Türki

yə üzrəmüşaviri xanım İzabelDümonAzərbaycan xalqı üçün
20Yanvar –HüznGünündənümayəndəheyətini qəbul etdiyi
nəgörəPrezident İlhamƏliyevə təşəkkürünübildirib.O,Avro
pa İttifaqının sədri qismində Fransadan vəAvropa İttifaqından
olannümayəndələrləbirlikdəbusəfərihəyatakeçirdikləriniqeyd
edib.İzabelDümonbusəfərindekabrın15dəBrüsseldəkeçiri
lənmüsbət görüşlərin davamı olaraqmüzakirələrin aparılması
məqsədidaşıdığınıvurğulayıb.
Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndə

siToivoKlaarBrüsseldəAvropaİttifaqıŞərqTərəfdaşlığınınVI
Sammitiçərçivəsindəkeçiriləngörüşlərinəhəmiyyətiniqeydedə
rək, regiona səfərin vacib məsələlərin müzakirəsi baxımından
önəmdaşıdığınıbildirib.
Görüşdəregiondadavamlısülhünvəsabitliyintəminolunması,

həmçininqarşılıqlımaraqdoğurandigərməsələlərətrafındafikir
mübadiləsiaparılıb.

Şuşada bizi geniş fəaliyyət gözləyir
2022-ciilincənabPrezidenttə-
rəfindən“Şuşaİli”elanolunma-
sıiləbağlıNazirlərKabinetinin
tapşırığınaəsasən,tədbirlər
planıhazırlanır.Artıqmüxtəlif
qurumlarasorğulargöndərilib.
MədəniyyətNazirliyidəburada
əlaqələndiriciroloynadığıüçün
biztəklifləritoplayırıq.Artıqsor-
ğularmüxtəlifqurumlaragön-
dərilib.Ayınaxırınakimitəklifləri
toplayıbNazirlərKabinetinə
təqdimedəcəyik.

MədəniyyətnaziriAnarKərimovbusözlərijurnalistlərəaçıqla
masındadeyib.
AnarKərimovqeydedibki,buildəŞuşadaənənəvi“Xarıbül

bül”musiqifestivalı,VaqifPoeziyaGünlərikimitədbirlərkeçirilə
cək.“BuildəMədəniyyətNazirliyiniŞuşadaçoxşaxəlifəaliyyət
gözləyir”,–deyəoəlavəedib.

Tarix Muzeyində şəhid polkovnik 
Emil Nəzirova həsr olunan tədbir 

Yanvarın21-dəAMEA-nınMilliAzərbaycanTarixiMuzeyində
DövlətSərhədXidmətindəXüsusiHavaƏməliyyatlarıQüvvələ-
riMühəndisaviasiyaşöbəsininrəisi,BirinciQarabağvəİkinci
Qarabağmüharibəsininiştirakçısı,2021-ciilnoyabrın30-daXızı
rayonuQaraheybətpoliqonundabaşvermişhelikopterqəzası
zamanıhəlakolmuşpolkovnikEmilNəzirovahəsredilən“Şəha-
dətiiləəbədiyyətqazananlar”adlıtədbirkeçirilib.

Muzeyin icraçı di
rektoru, dosent Fər
had Cabbarov pol
kovnik Emil Nəzirov
haqqında məlumat
verib, şəhidin şəxsi
əşyalarının muzeyə
təqdimedilməsinətə
şəbbüs göstərən ailə
üzvlərinəöz təşəkkü
rünü bildirib və tarix
yazan qəhrəmanları

mızınşəxsiəşyalarınınmuzeydəəbədiqorunacağınıqeydedib.
DosentMəhfuzəZeynalovamuzeyinVətənmüharibəsifon

dunadaxilolanmateriallardanbəhsedib.MuzeyinVətənmü
haribəsi fondununmüdiriŞəfaMövsümovslaydlar vasitəsilə
şəhidpolkovnikEmilNəzirovunhəyatyolundandanışıb.
ŞəhidinqardaşıAbbasNəzirovvəqardaşıoğluRövşənNəzirli

polkovnikEmilNəzirovlabağlıxatirələrinibölüşüblər.
Sonraşəhidəməxsusmateriallar–geyimlər,sənədlər,fotolar

vəs.muzeyətəhvilverilib.
Tədbiriştirakçılarımuzeydətəşkiledilən“Anadırarzularahər

zamanQarabağ”sərgisiilədətanışolublar.

əvvəli səh. 1-də
Zəfərimiz Azərbaycanın iq

tisadi, texnoloji, hərbi, siyasi,
mənəvi, diplomatik, informasiya
gücünübütündünyayanümayiş
etdirir. Bu Qələbə münaqişəyə
son qoyaraq yeni reallıq yarat
maqlayanaşı,həmdəbütövlük
də regionumuzda sülh, təhlükə
sizlik,əminamanlıq,əməkdaşlıq
vəinkişafüçünyeniperspektivlər
açır.Zəfərimizi,əslində,XXIəsr
dədünyaxalqlarınınmüasirbey
nəlxalqmünasibətlərsistemində
mövcud olan ədalətsizliyə qarşı
ucalan ilk belə səsi, formalaşan
yenidünyaquruluşunungörünən
ilkincizgilərihesabetməkolar.
Zəfərimizin hərbi, siyasidiplo

matik nəticələri ilə yanaşı, mü
hüm iqtisadi nəticələri də var.
“3+3” formatında kommunikasi
yaların, o cümlədən Zəngəzur
dəhlizininaçılmasıAzərbaycanın
açıqdənizlərəçıxışınıtəminedə
cək,Naxçıvanlanəqliyyatəlaqə
lərininbərpasıTürkdünyasınıbir
ləşdirəcəkvənəticədəölkəmizin
regional perspektivlərini və me
qaregionda əhəmiyyətini yaxın
onilliklərüçündahadaartıracaq.
Yaranmaqda olan yeni regional
dəhlizlərşəbəkəsisülhünqarantı
olmaqla,Azərbaycanınbusahə
dəki imkanlarını şaxələndirməyə
imkan verəcək, iqtisadi gücü
nü,ölkəmizin tranzitpotensialını
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldə
cək, regionun geoiqtisadi xəritə
sini dəyişəcək. Bu fundamental
dəyişikliklərölkəmizinyeniinkişaf
paradiqmasınışərtləndirir.
Azərbaycan xalqının yazdı

ğı buZəfər salnaməsini tarixin
heç vaxt unutmayacağını vur
ğulayan S.Yusifova bildirib ki,
bizimüzərimizədüşənmissiya
bu salnaməni yazıya və len
tə almaqla gələcək nəsillərə
çatdırmaq, hər şeyi ilkin mən
bədən, olduğu kimi, təhrif edil
mədən dünyaya çatdırmaqdır.

Ensiklopedik formatda, 3 dildə
fəaliyyəti nəzərdə tutulan “Zə
fər” portalının missiyası məhz
bunahədəfənib.
Tədbirdə çıxış edən Sosial

TədqiqatlarMərkəzi İdarəHe
yətininsədri,MilliMəclisinko
mitə sədri Zahid Oruc bildirib
ki, 2020ci il noyabrın 10dan
ötənhər günAzərbaycan xal
qının qazandığı Qələbənin
əzəmətini göstərir. İndi dünya
xalqlarıarasındahəmgenetik,
həminformativ,həmdəmədə
nimübadilə gedir, bütün dün
ya birbirindən nəyisə öyrənir.
Lakinazadlığı,evi,ocağıuğrun
da əsrlərlə vuruşub, nəhayət,
2020ci il noyabrın 10da qalib
gələn bir millətin Zəfərə gedən
yolu dünya millətləri tərəfindən
mütləq öyrəniləcəkdir. Bundan
sonra Azərbaycan həmişə Şu
şanı geri qaytaran parlaq hərbi
əməliyyatla tanınacaq.  Şuşa
artıq hər yerdə əzilən, işğala
məruzqalan xalqlar üçün inam
simvoludur.

MilliMəclisin deputatı diqqətə
çatdırıb ki, Vətən müharibəsin
dən sonra formalaşmaqda olan
yeni regional arxitektura, xüsu

silə ermənitürk düşmənçiliyinin
aradan qalxması üçün prosesin
başlanması,AzərbaycanınNax
çıvanla coğrafi birliyinin pers
pektividəməhzhərbiQələbənin
nəticəsidir.Artıqhamıyenireallı
ğıdərkedir.Dünyadavəkeçmiş
sovetməkanındahər günartan
təhlükəsizlikrisklərifonundaCə
nubi Qafqazın təhlükəsiz gələ
cəyini formalaşdıran lider İlham
Əliyevdir.

Sonra “zefer.az” saytı təqdim
edilib.Qeydolunubki,saytınide
yası və konsepsiyası Azərbay
can Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasına məxsusdur.
Dizayn və proqramlaşdırma iş
ləri “Webcoder”şirkəti,məzmun
hissəsininhazırlanmasıvəsayta
yerləşdirilməsi “Azvizion” şirkəti
tərəfindənhəyatakeçirilib.Ümu
milikdə 12 bölmə, 62 altbölmə
üzrə4000səhifə,7765şəkil və
757 videodan ibarət olan sayt
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsininvirtualsalnaməsi
dir, həmin günlər ərzində hərbi,
siyasidiplomatik,informasiyavə
ictimai müstəvilərdə baş verən
bütünəsashadisələriəhatəedir.
İlkin olaraq Azərbaycan dilində
yaradılan saytın ingilis və rus
dillərində versiyalarının hazır
lanmasıdanəzərdətutulur.
Sayt Vətən müharibəsi, o

cümlədənmüharibə ərəfəsində
başverənlər,münaqişənintarixi,
Ermənistanın hərbi cinayətləri,
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi
iləqazanılanZəfərinxronikası,
buyoldaorduxalqbirliyi,44gün
ərzindəhərbi,siyasidiplomatik,
informasiya və ictimaimüstəvi

lərdə baş verən əsas hadisələri
xronoloji ardıcıllıqla əhatə edir,
eynizamandaZəfərinnəticələrini,
BöyükQayıdışla bağlı məlumat
ları əks etdirir. Zəfər yalnız hərb
meydanı ilə bitmir, o həmçinin
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
bərpaquruculuq işləri və iqtisa
diyyatındirçəldilməsi,reinteqrasi
ya proseslərini, siyasidiplomatik
və informasiya cəbhəsində yeni
uğurlarlaxarakterizəolunur.

Ö
tənəsrin80-ciillərininsonun-
daəzəliyurdyerimizQarabağa
uzananxainəllərinkəsilməsiüçün
meydanlaraçıxanAzərbaycan

xalqı1990-cıilin20yanvargecəsiərazi
bütövlüyümüzvəsuverenliyimizuğrun-
daölümünüstünəyeridi.

Mayası qanla yoğurulan Qırmızı imperi
yaəliyalınvətəndaşınınüzərinətanksürdü,
xalqımızınazadlıqəzmini,inamınıqırmağa
çalışdı.QəhrəmanVətənövladlarıcanlarını
fədaetdilər.Ancaqmənfurniyyətliləristəklə
rinənailolabilmədi,milliiradə,xalqınsarsıl
mazbirliyiqalibgəldi...
Artıqikinciildirki,xalqımızınpoladiradə

sinin,azadlıqəzmininsimvoluolan20Yan
var hadisələrinin ildönümünü böyük qürur
hissi ilə qeydedirik. 2020ci ilin 44günlük
Vətənmüharibəsində şanlıQələbə qazan
mağımız,ərazibütövlüyümüzünbərpaolun
ması30ilöncəQarabağuğrundacanınıvə
qanını əsirgəməyən şəhidlərimizin nigaran
ruhunarahatlıqbəxşelədi.
Xalqımızınmilliqürurünvanlarındanolan

20Yanvarşəhidlərininəzizxatirəsihərza
manuca tutulur.BugünŞəhidlər xiyabanı
xalqımızınmüqəddəsziyarətgahıdır.

Yanvarın 20də mədəniyyət naziri Anar
Kərimov, nazirliyin kollektivi, paytaxtınmə
dəniyyət ocaqlarının əməkdaşları da Şə
hidlər xiyabanınagələrəkqəhrəmanVətən

övladlarının ölməz ruhları qarışında ehti
ramlarını bildiriblər. Şəhidlərin xatirəsi yad
edilib, məzarları üzərinə tər qərənfillər dü
zülüb.

Zəfər qalib ölkənin və xalqın 
yeni matrisasıdır

Heydər Əliyev Mərkəzində “zefer.az” saytının təqdimatı keçirilib

Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi 
Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

Qarabağı tərənnüm edən “Xarıbülbüllər” 
Təbrizdə almanax çap olunub

AMEANizamiGəncəviadınaƏdəbiyyat
İnstitutuMətbuattarixivəpublisistikaşö-
bəsininmüdiri,filologiyaelmləridoktoru,
professorVüqarƏhmədintərtibiiləTəb-
rizdəQarabağıtərənnümedən“Xarıbül-
büllər”şeirlərtoplusuişıqüzügörüb.

İnstitutdanbildirilibki,kitabdaGüneyvəQu
zeyAzərbaycanın110ayaxınşairinindoğma
Qarabağı vəsfedənşeirləri toplanıb.Topluya

daxil olanAzərbaycan şairlərinin əsərləri Vü
qar Əhməd, CənubiAzərbaycan şairlərindən
poetiknümunələrNurəddinMüqəddəmvəSe
yidMahmudSaniİbaditərəfindəntərtibolunub.
Kitaba Əliağa Vahid, Səməd Vurğun, Sü

leymanRüstəm,NəbiXəzri,MəmmədAraz,
BəxtiyarVahabzadə,FikrətQoca,XəlilRza,
Zəlimxan Yaqub, Musa Yaqub, Vaqif Aslan,
NüsrətKəsəmənli,Sücaət,habeləVahidƏziz,
RamizRövşən,SabirRüstəmxanlıvəbaşqa

şairlərinQarabağətirliəsərləridaxiledilib.
Topluya,həmçininMəhəmmədhüseynŞəh

riyar,Nadirİlahi,NurəddinMüqəddəm,Seyid
Mahmudİbadi,Hikməti,Niksad,KamilQəhrə
manoğlu,SəmədiNiroğlu,İsaPaşapur,Səhər
Xiyavi, Lütvəli Fikrət, Məsimə Cavid, Mehdi
Nəcəfi,Qızılqələm,Səmədi,KərimiMarağa
yi, Fatimə Əbdi, Seyid Cəlil Hüseyni, Əsəd
Tisvəndkimişairlərinyaradıcılığındanseçmə
lərsalınıb.
İranlı şairlərin əsərlərinin təqdimatına həsr

olunanməqaləni professorSədiqMəmməd
zadəqələməalıb.Qeydolunurki,kitabQara
bağZəfərimizəvəİranAzərbaycanqonşulu
ğu,dostluğuvəədəbiəlaqələrinəərməğandır.
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Mərkəzi İncəsənət Məktəbində anım tədbiri 
ÜmumxalqHüznGünüQaraQarayevadınaMərkəziİncə
sənətMəktəbindədəqeydedilib.Yanvarın19daməktəbin
müəllimiFəriqəMəmmədzadənintəşkilatçılığıilə“20Yanvar
–qanyaddaşımız”adlıtədbirkeçirilib.

Tədbirdə 1990-cı
ilin Qanlı Yanvarı ilə
bağlı fotoşəkillər, vi-
deomateriallar əsa-
sında hazırlanmış
təqdimat olub, tarixi
hadisə haqqında ət-
rafı məlumat verilib.
Məktəbin şagirdlə-
ri Lamiyə Lətifova,
Fatimə İsmayılzadə,
Kənan Məmmədov,
Əmirə Terequlova,
Mehriban Quliyeva,
TamerlanMəmmədlivəÖmərMəmmədli20Yanvarşəhidlərinin
xatirəsinəithafolaraqmusiqiproqramıiləçıxışediblər.
Tədbirin sonunda məktəbin direktoru, Əməkdar artist Əziz

Qarayusifiçıxışedərəkbildiribki,20Yanvartariximizəhəmfa-
ciə,həmdəqəhrəmanlıqsəhifəsi kimiyazılıb.32 iləvvəlbaş
verənbufaciəxalqımızüçünnəqədərağrılı-acılıolsada,mili
azadlıqmücadiləsininşərəfisəhifəsikimitarixinyaddaşınaəbə-
dihəkkolunub.Azərbaycanınsuverenliyinaminəayağaqalxmış
insanlaradivantutmaqüçünBakıyayeridilənkeçmişSovetor-
dusununhərbmaşınıxalqımızıniradəsiniqırabilmədi.Müstəqil
AzərbaycandövlətininyaranmasıbuyoldaşəhidolanVətənöv-
ladlarınınxatirəsinəənböyükabidəoldu.

“Qisasınız alındı, şəhidlər” 
Yanvarın19daÜzeyirHacıbəylininEvMuzeyində20Yanvar
şəhidlərininxatirəsinəhəsrolunan“Qisasınızalındı,şəhidlər”
adlıtədbirkeçirildi.

ƏvvəlcəAzərbaycanınDövlətHimnisəsləndirildi.20Yanvar
şəhidlərininəzizxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedildi.
MuzeyinEkspozisiyavəkütləviişlərşöbəsininmüdiriGülnarə

Ələsgərovaçıxışedərəkbildirdiki,20YanvarAzərbaycantari-
xininqanlı,eynizamandaşərəfisəhifəsidir:“1990-cıilinyanva-
rındabaşverənhadisələrnəqədərfaciəliolsada,xalqımızbu
faciəninağrı-acısıaltındasınmadı.Azərbaycanxalqıazadlığıvə
suverenliyiuğrundaapardığımübarizənidavametdirdi.Bugün
20Yanvarıtəkcəağrı-acıilədeyil,həmdəqürurhissiiləanırıq.
İllərötəcək,Azərbaycanonunazadlığıvəbütövlüyüuğrundaşə-
hidolanövladlarınıdaimyadedəcək.Çünkiölkəmiz20Yanvar
şəhidlərinindəarzusuolanərazibütövlüyünübərpaedib.Düş-
mənüzərindəmöhtəşəmQələbəqazanıb”.
ÇıxışdansonraAbşeronrayonuXırdalanşəhər4nömrəlitam

ortaməktəbin şagirdləri pianoçuAybəniz Qarayevanınmüşa-
yiətiiləvətənpərvərlikmövzuluşeirlərsöylədilər.
TədbirdəAzərbaycanMilliKonservatoriyasınəzdindəİncəsə-

nətGimnaziyasıvə“GənclərinTöhfəsi”İctimaiBirliyininüzvləri
dəiştirakedirdi.

Savalan Fərəcov

İçərişəhərdə tarixi instalyasiya
1990-cı ilin bir evi...

“İçərişəhər”Dövlət
TarixMemarlıqQo
ruğuİdarəsihəril
20yanvartarixində
Ümum  xalq Hüzn 
Günüiləəlaqədar
müxtəliflayihələr
gerçəkləşdirir,bu
faciəvihadisələrivə
şəhidləriyadedir.

O qanlı gecədəki
hadisələri, Azərbay-
canxalqınınqəhrəmanlığınıbirdahaxatırlatmaqüçünbudəfə
İçərişəhərinBöyükQalaküçəsində,QoşaQalaqapısıyaxınlı-
ğındaötənəsrin90-cıillərininüslubundadekorasiyaedilmişbir
evmaketiqurulub.
Maketin interyerindəhəmindövrəaidxırdaelementlər, televi-

zormonitorunda20Yanvarhadisələrini1990-cıildəişıqlandıran
xəbərlər,verilişlərvəçıxışlardanyığılmışvideoçarxtəqdimedilib.
Paytaxtsakinlərivəqonaqlaryaradılmışinstalyasiyayabaxıblar.

Ötən il muzeylərin nə qədər ziyarətçisi olub?
əvvəli səh. 1-də
MədəniyyətNazirliyininMuzey,qalereyavəsərgilərşöbəsin-

dənbildirdilərki,ötənilənçoxziyarətçiAzərbaycanMilliXalça
Muzeyindəqeydəalınıb.İlərzindəXalçaMuzeyini14398nə-
fərziyarətedib.Ziyarətçiqəbulunagörə ikinciyüksəkgöstəri-
ciAzərbaycanMilli İncəsənətMuzeyindəqeydəalınıb:13938
nəfər.
ÖtənilMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyinin4959,Azərbay-

can İstiqlalMuzeyinin 1366 ziyarətçisi olub.C.Cabbarlı adına
AzərbaycanDövlətTeatrMuzeyiniisə385nəfərziyarətedib.
Paytaxtımızdafəaliyyətgöstərənev-muzeylərinəgəlincə,2021-

ciildəayrı-ayrıməkanlarlabağlışöbədəntəqdimolunanrəqəm-
lərbelədir:ÜzeyirHacıbəylininEv-Muzeyi–515nəfərziyarətçi,
SəmədVurğununEv-Muzeyi–913,CəlilMəmmədquluzadənin
Ev-Muzeyi–5413,AbdullaŞaiqinMənzil-Muzeyi–2181,Əzim
ƏzimzadəninMənzil-Muzeyi–3207,NərimanNərimanovunXati-
rəMuzeyi–4678,SəttarBəhlulzadəninEv-Muzeyi–2970nəfər.
Məlumataəsasən,ötənilBakıdakıevvəxatirəmuzeyləriarasın-
daənçoxziyarətçiqəbuluBülbülünMemorialMuzeyininpayına
düşüb.İlərzindəmuzeyin8000nəfərziyarətçisiolub.

Nurəddin

20Yanvarfaciəsindən32ilkeçir,lakinBMT
ninÜmumdünyainsanhüquqlarıBəyan
naməsi,Mülkivəsiyasihüquqlarhaqqında
BeynəlxalqPaktvədigərbeynəlxalqhü
quqisənədlərinkobudşəkildəpozulduğu,
mahiyyətinəvəmiqyasınagörəXXəsrdə
törədilmişəndəhşətlicinayətlərdənbiri
olanbuhadisəyəhələdəbeynəlxalqsiya
sihüquqiqiymətverilməyib.

Bu sözlər Azərbaycan Respublikası Xari-
ci İşlər Nazirliyinin 20 Yanvar – Ümumxalq
Hüzn Günü ilə əlaqədar yaydığı bəyanatda
yeralıb.
Bəyanatdaqeydolunurki,1990-cıilyanva-

rın20-nəkeçəngecəSSRİrəhbərliyininəmri
ilə26minnəfərliksovetordusuAzərbaycanın
Bakı, Sumqayıt və digər şəhərlərinə yeridil-
di.Buhərbimüdaxilənəticəsində147mülki
şəxsqətləyetirildivə744nəfərağırxəsarət
aldı. Bu hadisə müasirAzərbaycan tarixinə
“QaraYanvar”kimidaxiloldu.
Bu faciəvihadisələrdənəvvəl–Ermənis-

tanın 1980-ci illərin sonunda Azərbaycana
qarşı əsassız ərazi iddiaları, keçmiş Azər-
baycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətindəki radikal ermənilərin aqressiv
separatçılıq fəaliyyəti, SSRİ rəhbərliyinin
bu fəaliyyətə dəstək verməsi, yüz minlər-
lə azərbaycanlının zor gücü ilə və qəddar-
casına Ermənistanın özündən deportasiya
edilməsi Azərbaycanda sovet hökumətinə
qarşıhərəkatıngenişlənməsinətəkanverdi.
Ümumxalq hərəkatının qarşısını almaq və
Azərbaycanxalqınınmüstəqillik əzmini qır-
maqməqsədiləölkəyəyeridilənsovetordu-
subeynəlxalqhüququnnormalarını,keçmiş
SSRİvəAzərbaycanSSR-inKonstitusiyala-
rınıkobudcasınapozaraqdincəhaliyəqarşı
qırğıntörətdi.

Faciəvi hadisələrdən dərhal sonra ümum-
milli liderHeydərƏliyevAzərbaycanınMosk-
vadakı daimi nümayəndəliyində mətbuat
konfransı keçirərək,buvəhşiliyi kəskin şəkil-
də pislədi, xalqımıza qarşı törədilmiş qırğına
siyasiqiymətverilməsinivəgünahkarlarıncə-
zalandırılmasınıtələbetdi.MilliMəclisin1994-
cüilinfevralındakeçirilənxüsusisessiyasında
1990-cıilyanvarın20-dəgünahsızinsanların
qəddarcasına qətlə yetirilməsi hərbi təcavüz
vəcinayətkimiqiymətləndirildivəmüzakirələ-
rinyekunuolaraq1994-cüilinmartında“1990-
cı il yanvarın 20-də Bakıda törədilmiş faciəli
hadisələrhaqqında”qərarqəbuledildi.
Bəyanatdadiqqətəçatdırılırki,bucinayətə

görə keçmiş sovet rəhbərliyi bilavasitə mə-
suliyyətdaşıyır.Beynəlxalqhüquqaəsasən,
20yanvarhadisəsiinsanlıqəleyhinəcinayət
kimitövsifedilməli,onunsifarişçilərivəicraçı-
larıcəzalandırılmalıdır.
Vurğulanırki,müzəfərAliBaşKomandanın

rəhbərliyi ilərəşadətliAzərbaycanOrdusu44
günlükVətənmüharibəsinəticəsindəölkəmi-
zin ərazi bütövlüyünü təmin etdi və hazırda,
müstəqilliyininbərpaedilməsinin31-ciiliniya-
şayanAzərbaycanRespublikasıdünyabirliyi-
ninlayiqli,etibarlıvəməsuliyyətliüzvüdür.
“Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və

ərazibütövlüyününmöhkəmləndirilməsidöv-
lətçiliyimizin təməlini təşkil edir və bu təməl
prinsiplərinhərzamanucatutulmasıuğrunda
mübarizəmiz daimidir. Dövlətimizin müstə-
qilliyinəvəbütövlüyünəqarşıolabiləcəkhər
hansı təhdidlər bundan sonra da tərəfimiz-
dənqətiyyətləcavablandırılacaqvəAzərbay-
canxalqınavədövlətinəqarşımüxtəlifcina-
yətlərə görə məsuliyyət daşıyanların qanun
qarşısındacavabverməsiüçünbütünlazımi
addımlaratılacaqdır”,–deyəXİN-inbəyana-
tındabildirilir.

1990cıilinqanlı20yanvargecəsindən
32ilötdü.Hərilolduğukimi,buildəfa
ciəqurbanlarınınəzizxatirəsinəehtiram
olaraqmüxtəliftədbirlər,anımmərasim
ləritəşkiledildi.

Yanvarın 19-da Müslüm Maqomayev
adınaAzərbaycanDövlətAkademikFilar-
moniyasında 20 Yanvar şəhidlərinin əziz
xatirəsinəhəsrolunmuşmusiqiaxşamıke-
çirildi.

Anım mərasimində mədəniyyət naziri
Anar Kərimov, mədəniyyət, incəsənət xa-
dimlərivədigərqonaqlariştirakedirdi.
Konsertdən öncə şəhidlərin xatirəsi bir

dəqiqəliksükutlayadolundu.
Konsert proqramındaAzərbaycan bəstə-

karlarınınyaradıcılığındanvətənpərvərlikru-
huaşılayanmusiqinümunələriyeralmışdı.
ÜzeyirHacıbəyliadınaAzərbaycanDövlət

SimfonikOrkestri(bədiirəhbərvəbaşdirijor
–XalqartistiRaufAbdullayev)ilkolaraqAzər
Rzayevin“Bakı–90”simfoniyasını ifaetdi.
SonraAqşinƏlizadənin “Babək”baletindən
fraqmentlərvəQaraQarayevin“İldırımlıyol-
larla”baletindən“Adajio”səsləndirildi.
KonsertproqramıAzərbaycanDövlətXor

Kapellasının(bədiirəhbər–XalqartistiGül-
bacı İmanova) ifasında Qara Qarayevin
“Zamanın bayraqdarı” əsərinin səsləndiril-
məsiiləbaşaçatdı.
Anım gecəsində təqdim olunan musiqi

əsərləri 32 il öncəAzərbaycanınərazibü-
tövlüyü, suverenliyi uğrunda canından ke-
çənVətənövladlarınınunudulmazxatirəsi-
nəehtiramınifadəsiidi.

N.Məmmədli

Filarmoniyada şəhidlərin xatirəsinə 
həsr olunan musiqi axşamı

AZƏRBAYCANXİNBƏYANEDİR
Bu cinayətə hələ də beynəlxalq 
siyasi-hüquqi qiymət verilməyib

Xalqımız 20 Yanvar 
qurbanlarını qürurla anır
20YanvarhadisəsiAzərbaycan
xalqınınqəhrəmanlıqsalnamə
sidir.1990cıilyanvarın20də
SovetqoşunlarıtərəfindənBakı
şəhərinə“Udar”hərbiəməliyya
tıadıaltındamüdaxiləedilərək
Azərbaycanxalqınınmübarizlik
əzminisındırmaqməqsədigü
dülürdü,lakinbu,tamamiləəks
effektverdi.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentininköməkçisi–PrezidentAdmi-
nistrasiyası Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bu
sözləriyanvarın20-dəŞəhidlərxiya-
banında jurnalistlərə açıqlamasında
bildirib.
Hikmət Hacıyev deyib: “Bu, Azər-

baycan xalqının mübarizlik yolunda
əzminiartırdı.Bakışəhərindəhəyata
keçirilmiş qırğınların beynəlxalq icti-
maiyyətdən gizlədilməsi üçün televi-
ziya və mətbuat imkanları tamamilə
məhdudlaşdırılmışdı. Hadisələrdən
dərhal sonra beynəlxalq ictimaiyyətə
Bakıdakıqırğınlarhaqqındailkdolğun
və həqiqi məlumatı çatdıran ulu ön-
dər HeydərƏliyev oldu. Ulu öndərin
Moskvada Azərbaycan nümayəndə-
liyinəgələrək,hadisələrəqiymətver-
məsi 20Yanvar faciəsi ətrafında for-
malaşdırılmışinformasiyablokadasını
darmadağınetdi...”.
Xalqımızın bu gün 20Yanvarı əv-

vəlki illərdən fərqli ruhda qeyd etdi-
yini söyləyən Prezidentin köməkçisi
deyibki,torpaqlarımızişğaldanazad
olunub.Azərbaycanxalqıqəhrəman,
məğrur, qürurlu xalq olaraq20Yan-
varfaciəsininqurbanlarınınxatirəsini
anır.

Şəhidlərimiz TBMM-də yad olunub

TürkiyəBöyükMillətMəclisində(TBMM)20
Yanvarşəhidləriyadedilib.Millətvəkili,
TürkiyəAzərbaycanparlamentlərarası
dostluqqrupununsədriŞamilAyrımyan

varın20dəTBMMdəbununlabağlınövbə
dənkənarçıxışedib.

Millət vəkili qeyd edib ki, 1990-cı ilin 20 yan-
varıTürkdünyasınınheçvaxtunutmayacağıən
ağrılı günlərdən biridir: “Yaşanan bu ağrı təkcə
Azərbaycanın dərdi deyil, bu ağrını təkcəazər-
baycanlılarhissetmir,bizdəbunudərindənhiss
edirik.20YanvarAzərbaycanınmüstəqillikyolun-
dadönüşnöqtələrindənbiridir.QaraYanvarhadi-
səsiazərbaycanlıqardaşlarımızüçüngünəşdoğ-
madanəvvələnqaranlıqməqamoldu.Buhaqsız
işğalAzərbaycanxalqınınmüstəqillikruhunuheç
vaxt məhv etməyib. Əslində, bununlaAzərbay-
can xalqımüstəqillik yolunda bir addımdageri
çəkilməyəcəyinibütündünyayanümayişetdirdi”.
ŞamilAyrımvurğulayıbki,Qərbdünyasıoza-

man, indi olduğu kimi, insanlığın ayıbınabiga-
nəqaldıvəhəttaMixailQorbaçovaNobelsülh
mükafatını verməklə, əslində, bu qırğını mü-
kafatlandırdı: “20 Yanvardan sonra ürəklərdə
alovlananmüstəqillikoduheçbirvaxtsönmədi.
Azərbaycandövlətiözmüstəqilliyinibərpaedə-
rəkgünü-gündənirəlilədivəartıqhamımızınqü-
rurlamüzakirəetdiyiAzərbaycanaçevrildi...”.

Səfirlər Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
20Yanvarfaciəsinin32ci
ildönümüiləbağlıölkəmizdə
akkreditəolunmuşdiplomatik
korpustəmsilçiləridəŞəhid
lərxiyabanınıziyarətedib.
Ayrıayrısəfirliklərbununla
bağlısosialmediasəhifələ
rindəpaylaşımlardaediblər.
Onlardanbirqisminidiqqətə
çatdırırıq.

TürkiyəninAzərbaycandakıSə-
firliyininəməkdaşları20Yanvarın
32-ci ildönümümünasibətiləŞəhidlərxiyabanınıziyarətedib.“Twitter”dəpaylaşı-
lanməlumatdabildirilirki,səfirCahitBağcıvəsəfirliyinəməkdaşlarıqeyri-hökumət
təşkilatlarınümayəndələrininiştirakıiləyanvarın20-dəŞəhidlərxiyabanınıziyarət
ediblər.
UkraynanınAzərbaycandakısəfiriVladislavKanevskiŞəhidlərxiyabanınıziyarət

edib.Onun“Twitter”dəkipaylaşımındadeyilir:“Hərilyanvarın20-dəazərbaycanlı-
larŞəhidlərxiyabanınıziyarətedərək,Sovetqoşunlarıtərəfindənetirazlarınqanlı
yatırılmasızamanıhəlakolmuşmüstəqillikhərəkatınınqəhrəmanlarınınxatirəsini
yadedirlər.UkraynaAzərbaycanxalqınınacısınaşərikdir.Unutmadıq”.
Avropa İttifaqına üzv ölkələ-

rin Azərbaycandakı səfirləri isə
yanvarın 19-da Şəhidlər xiyaba-
nını ziyarət ediblər. Diplomatlar
Azərbaycanınərazi bütövlüyüvə
suverenliyi uğrunda mübarizədə
canlarındankeçmişşəhidlərinxa-
tirəsinianıb,məzarlarıüzərinətər
güllərdüzüblər.
Gürcüstanın Azərbaycandakı

səfiri Zurab Pataradze 1990-cı il
yanvarın 20-də keçmiş SSRİ-nin
hərbi birləşmələri tərəfindən Ba-
kıdatörədilənqanlı faciəqurbanlarınınxatirəsiyadedib.“20YanvarAzərbaycan
xalqının yaxın tarixinə ən faciəli günlərdən biri kimi daxil olub”, – deyə səfirliyin
məlumatındaqeydolunur.
ABŞ-ınAzərbaycandakıSəfirliyi20Yanvarlabağlı“Twitter”dəpaylaşımedib:“Biz

bugünazərbaycanlılarlabirgəkədərinipaylaşırvəhəlakolanları yadedirik.Biz
xariciqüvvələrinölkəyəyeridilməsi,iğtişaşlarıyatırtmaqadıiləmülkiəhaliyəqarşı
silahaəlatmasıvəəhalininməruzqaldığıdəhşətliitkilərixatırlayırıq”.
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“Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!”
FüzuliDövlətDramTeatrı(Horadizqəsəbəsi)20Yanvarfaciəsi
nin32ciildönümünəhəsrolunmuş“Şəhidlərölməz,Vətən
bölünməz!”adlıpoetikxalqfaciəsininümayişetdirib.Səhnə
işiniFüzulirayonununmədəniyyətişçiləriizləyiblər.

Teatrındirektoru,Əmək
darmədəniyyət işçisiVa
qifVəliyevvəədəbihissə
müdiri Şəlalə Kərimova
nın ssenarisi əsasında
hazırlanantamaşanınqu
ruluşçu rejissoru Asif Şi
rinov, quruluşçu rəssamı
Ellinaz Balaşova, musiqi
tərtibatçısı Sənan Sevin
dikzadədir.
Səhnəəsərininnümayi

şindənsonra44günlük İkinciQarabağmüharibəsində Zəfərimizi
əksetdirənvideoçarxnümayişolunubvəxatirəşəkliçəkdirilib.

Lənkəran Dövlət Dram Teatrına 
yeni baş rejissor təyin edilib

MədəniyyətnaziriAnarKərimovunmüvafiqəmriiləAnarSa
dıqovLənkəranDövlətDramTeatrınınbaşrejissoruvəzifəsinə
təyinolunub.

Teatrdan verilən məlu
mata görə, yanvarın 19
da Mədəniyyət Nazirliyi
nümayəndələrinin iştirakı
iləAnarSadıqovkollekti
vətəqdimedilib.
Teatrın direktoru Tofiq

Heydərov tədbirdə çıxış
edərəkyenibaşrejissorun
fəaliyyətiüçünhərcürdəs
təyingöstəriləcəyini,yara
dıcı kollektivinAnar Sadı

qovkimiperspektivligənclərəböyükümidbəslədiyinibildirib.Anar
Sadıqovonagöstərilənetimadagörəminnətdarlığınıifadəedib.
2009cuildəAzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUni

versitetininRejissorluqfakültəsinidramrejissoruixtisasıüzrəbiti
rənAnarSadıqovCəfərCabbarlıadınaİrəvanDövlətAzərbaycan
DramTeatrında,AzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrında,
AkademikMilliDramTeatrındaçalışıb.

Mədəniyyət işçiləri şəhid ailəsinə baş çəkiblər
SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarəsinintabeliyindəolan
NizamiGəncəviadınaKitabxanaklubunəməkdaşlarıCorat
qəsəbəsindəşəhidMüşfiqBəktiyevinailəsiniziyarətediblər.

MüşfiqAbbasoğluBəktiyev2002ciilyanvarın24dəanadan
olub.Coratqəsəbəsində7nömrəli tamortaməktəbdə,10saylı
peşəliseyindəoxuyub.
2020ciilinyanvarındahərbixidmətəyollanıb.2020ciilsent

yabrın27dəİkinciQarabağmüharibəsibaşladıqdaodayoldaş
larıiləbirlikdədöyüşlərəqatılıb.MüşfiqFüzuli,Cəbrayıluğrunda
gedəndöyüşlərdə iştirakedib.2020ci iloktyabrın20dəXoca
vəndistiqamətindəgedəndöyüşlərdəşəhidlikzirvəsinəyüksəlib.
Ölümündənsonra“Xocavəndinazadolunmasınagörə”,“Füzuli
ninazadolunmasınagörə”, “Cəbrayılınazadolunmasınagörə”
və“Vətənuğrunda”medallarıilətəltifolunub.

əvvəli səh. 1-də
Ağdaş RMİnin rəisi Səxa

vət Məmmədov çıxış edərək
20 Yanvar münasibətilə Ağdaş,
Göyçay,UcarvəZərdab rayon
larındakımədəniyyətmüəssisə
lərindəsilsilətədbirlərinkeçirildi
yinidiqqətəçatdırıb.
Regional idarənin tabeliyin

də fəaliyyət göstərən Zərdab
rayonMKSnin Mərkəzi Kitab
xanasında “20 Yanvar –Azər
baycan kimliyinin dərki günü”
başlığı altında anım tədbiri
təşkil olunub.Tədbirdən sonra
ZərdabrayonŞəhidlərxiyabanı
ziyarətedilib.

ŞəkiRMİZaqatalarayonHey
dərƏliyevMərkəzindəgerçəklə
şən“Unudulmayanqanyaddaşı
mız” adlı tədbirdə çıxış edənlər
20 Yanvar hadisələrinin mahiy
yəti, onu doğuran səbəblər ba
rədə danışıb, faciənin acı nəti
cələrinikonkretfaktlarladiqqətə
çatdırıblar.

Masallı RMİ Masallı rayon
Heydər Əliyev Mərkəzində “20
Yanvar – tariximizin şərəf və
qəhrəmanlıq salnaməsi” möv
zusunda tədbir keçirilib. Ma
sallı Xalq teatrının kollektivi və
MasallıDövlətRegionalKolleci
tələbələrinin iştirakı ilə ədəbi
bədiikompozisiyatəqdimedilib.
Masallı Xalq teatrında 20Yan
varahəsrolunmuş“Cəllad”adlı
tamaşa da kollec tələbələri ilə
birgəhazırlanıb.TamaşayaCə
maləddinƏliyevquruluşverib.

Masallı TarixDiyarşünas
lıq Muzeyi və Yeni Azərbaycan
Partiyası (YAP) Masallı rayon
təşkilatınınbirgə iştirakı ilə“Tari
ximizin şanlı salnaməsi”mövzu
sundaanım tədbiri keçirilib.Ma
sallı İncəsənət məktəbində isə
“Qanyaddaşımız”adlıədəbibə
diiproqramnümayişolunub.
Cəlilabad şəhər Uşaq incəsə

nət məktəbində “Zəfərə gedən
yol” adlı ədəbibədii proqram
təşkilolunub.Tədbirdəməktəbin
müəllimiFəridHacıyevhəzinmu
siqilər ifaedib.Sonraşagirdlərin
ifasında faciə qurbanlarına ithaf
olunmuş bədii kompozisiya nü
mayişetdirilib.

Xaçmaz RMİ Siyəzən rayon
Heydər Əliyev Mərkəzində ra
yonUşaqgənclərinkişafmərkə
zindəkitəsviriincəsənətdərnəyi
üzvlərinin rəsmlərindən ibarət
sərgi təşkil olunub. “20 Yanvar
milliqürurgünümüzdür”adlısər
gidə uşaq, yeniyetmə və gənc
lərinəl işlərindən ibarət rəsmlər
yeralıb.

Lənkəran RMİ Lənkəran şə
hər Mədəniyyət Mərkəzində 20
Yanvarahəsrolunmuşədəbibə
dii kompozisiya təqdim olunub.
Tədbirdə çıxış edən regional
idarənin rəisi Şahin Şahbazov
bildiribki,20Yanvarfaciəsininə
qədərböyükürəkağrısıiləxatır
lasaqda,faciəxalqımızınazad
lıquğrundamübarizəəzminisın
dırmadıvəbugünbundanqürur
hissikeçiririk.

Sonra bədii qiraətçilər Aytac
Qurbanova və Həcər Həsənova
Məmməd Arazın “Sən bu yurda
söykənirsən”və“Ayağadur,Azər
baycan!”şeirlərinisöyləyiblər.

KürdəmirRMİninəhatəetdiyi
Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Fü
zuli və Xocavənd rayonlarında
fəaliyyət göstərən mədəniyyət
müəssisələrinin təşkilatçılığı ilə
“Şəhidlər ölməz, Vətən bölün
məz!”, “Biz sizə borcluyuq, igid
şəhidlər!”, “Azadlığa gedən yol”
adlı anım tədbirləri keçirilib və
sənədlifilmlərnümayişolunub.

Şəmkir RMİ Daşkəsən rayon
Mədəniyyət Mərkəzində “Ağrılı
xatirələr” adlı ədəbibədii gecə
təşkiledilib.Tədbirdə20Yanvar
gecəsində baş verən hadisələ
riözündəəksetdirənvideoçarx
nümayişolunub.Sondaməktəb
lilərşeirlərsöylədilər.

İsmayıllı RMİ İsmayıllı rayon
Heydər Əliyev Mərkəzində 20
Yanvar faciəsinin ildönümünə
həsr olunmuş şeir müsabiqəsi
keçirilib. Müsabiqədə rayonun
müxtəlif məktəblərindən 45dən
artıqşagirdiştirakedib.
İdarənintabemüəssisəsiolan

Qobustan rayon Mədəniyyət
Mərkəzində “20Yanvar–azad
lığagedən yol” adlı tədbir keçi
rilib.Məktəblilərin ifasındaQara
Yanvarahəsrolunanşeirlərsəs
ləndirilib,ədəbibədiikompozisi
yanümayişetdirilib.

Sabirabad RMİ Sabirabad ra
yon Heydər Əliyev Mərkəzi və
Gənclərin İnkişaf və Karyera
Mərkəzi(GİKM)rayonnümayən
dəliyininbirgətəşkilatçılığıilə“20
YanvarZəfərəaparanyol”möv
zusundakeçiriləntədbirdə“Qanlı
Yanvar”filminümayişolunub.

ŞirvanşəhərMədəniyyətMər
kəzinintəşkilatçılığıiləssenarist,
rejissorElşənİsmayılın“20Yan
var – müstəqilliyimizin qanlı mi

ladı”adlı tamaşasəhnələşdirilib.
Tamaşanın nümayişindən sonra
Sabirabad RMİnin rəisi Fərid
Qurbanzadə kollektivə yaradıcı
fəaliyyətlərindəuğurlararzulayıb.
İdarənin tabeliyindəki Saat

lı Dövlət Rəsm Qalereyasında
təşkilolunan“Müstəqilliyəgedən
yolun başlanğıcı” adlı sərgidə
rəssamlıq dərnəyi üzvlərinin əl
işlərinümayişolunub.Hacıqabul
rayonmədəniyyətmüəssisələri
nin birgə təşkilatçılığı ilə şəhər
Folklor klubunda ədəbibədii
kompozisiyahazırlanıb.

Biləsuvar RMİnin əhatə et
diyi Salyan rayon Heydər Əli
yev Mərkəzində “Azərbaycan
tarixinin şərəf və qəhrəmanlıq
səhifəsi” adlı anım tədbiri təşkil
olunub. Tədbirdə Salyan şəhər
2saylıtamortaməktəbinşagird
ləri şeirlər əsasında kompozisi

yalarlailəçıxışediblər.Mərkəzin
əməkdaşlarının Qanlı Yanvarla
bağlı hazırladığı videoçarx nü
mayişetdirilib.

SumqayıtRMİSumqayıtınTa
rixiMuzeyindəMilliQəhrəman,
şəhidgeneralPoladHəşimovun
adını daşıyan şəhər 28 saylı
tamortaməktəbin2cisinifşa
girdləriüçün “20Yanvar istiqlal
tariximizin zirvəsidir” mövzu
sunda dərs keçilib. Faciə qur
banlarının muzeyin fondunda
mühafizə olunan fotoşəkilləri,
oqanlıgecəninşahidi, sumqa
yıtlı rəssamNizamiDadaşovun
əsərlərindənibarətsərginüma
yişolunub.Uşaqlar “20Yanvar

– əsarətin son gecəsi” adlı sə
nədlifilmədəbaxıblar.

Ağcabədi RMİAğdam rayon
Rahib Məmmədov adına Dö
yüş Şöhrəti Muzeyi, Ağdam
RayonTarixDiyarşünaslıqMu
zeyivəMahrızlıkəndtamorta
məktəbinin birgə təşkilatçılığı
ilə keçirilən tədbirdə şagird
lər20Yanvar faciəsihaqqında
kompozisiya göstərib, şeirlər
söyləyiblər.

BərdəRMİYevlaxşəhərHey
dərƏliyevMərkəzində“Tarixya
zanqəhrəmanlar”adlıtədbirke
çirilib.MərkəzindirektoruAygün
Qasımova1990cıilin20yanvar
gecəsi xalqımızın başına gətiri
lənmüsibətlərdəndanışıb.Son
ratədbiriştirakçılarıfaciəyəhəsr
olunmuşsərgiyəbaxıblar.

Ağstafa RMİ Ağstafa şəhər
H.Arif adına Uşaq musiqi mək
təbində təşkil olunan “Azadlığa
gedən yol” mövzusunda tədbir
də 20 Yanvar faciəsi haqqında
sənədli film nümayiş etdirilib.
Tovuz rayon Düz Qırıqlı kənd
Uşaq musiqi məktəbində “20
Yanvar–QanlıYanvar”mövzu
sunda konfrans keçirilib. Mək
təbin tədris hissəmüdiri Sevda
Məmmədova,müəllimlərMurad
Məmmədov, Xanlar Həsənov
mövzu ətrafında çıxış edərək
dincəhaliyəqarşısilahqaldıran
larınəməllərinipisləyiblər.Tovuz
DövlətRəsmQalereyasındaisə
dərnək üzvlərinin əl işlərindən
ibarət“Qanlıtarix”adlırəsmsər
gisitəşkilolunub.

Hazırladı: N.Məmmədli

Əsarətin son gecəsi
20 Yanvarın ildönümü qeyd edilib

ŞUŞAYAVƏAĞDAMASƏFƏRLƏR

Hələlik bir dəfə getmək olar

RəqəmsalİnkişafvəNəqliyyatNazirliyi
işğaldanazadedilmişərazilərətəşkil
ediləcəkmüntəzəmavtobussəfərlərin
dənvətəndaşlarınildəbirdəfəistifadə

edəbiləcəyiməsələsinəaydınlıqgətirib.

Nazirlikdənbildirilibki,ilkmərhələdəişğaldan
azadolunmuşərazilərəgetməkistəyənlərinsa
yınınvətələbatınçoxolacağıgözlənildiyindən
vətəndaşlarahər istiqamətüzrəbirdəfə,yəni
birdəfəŞuşaya,birdəfəAğdamasəfəretmək
imkanı yaradılır. Məqsəd bütün vətəndaşlar
üçünbərabərvəədalətlişəraitinyaradılmasıdır.
Realtələbatpikhəddinikeçdikdənvəmüvafiq

qiymətləndirilmələraparıldıqdansonrabuməh
dudiyyətlərdərhalaradanqaldırılacaq.
BakıdanŞuşaya avtobus bileti 10manat

40qəpikolacaq.Bunu isə DövlətAvtomo
bil Nəqliyyatı Xidmətinin rəisiAnar Rzayev
deyib.Obildiribki,növbətigünlərdəmarşrut
xətlərinəbiletsatışıonlaynqaydadahəyata
keçiriləcək. Vətəndaşlar “Yolumuz Qaraba
ğa”portalıvasitəsiləonlaynbiletalabilərlər.
Sərnişinlərgedişvəqayıdışbiletləriniəvvəl
cədəneynivaxtdasifarişetməlidirlər.
Qeyd edək ki, yanvarın 24dən etiba

rənBakıdanŞuşaya ilkmüntəzəmavtobus
marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Həmçinin

Ağdama avtobusların hərəkəti üçün şərait
yaradılacaq. Bu istiqamətlərdə Bakı–Şuşa,
Bakı–Ağdam,Əhmədbəyli(Füzulirayonu)–
Şuşa,FüzuliBeynəlxalqHavaLimanı–Şu
şa və Bərdə–Ağdam marşrutları istifadəyə
veriləcək.ReyslərƏhmədbəyli–Şuşamarş
rutuüzrəhəftədə4dəfə,digər istiqamətlər
üzrə2dəfəolmaqlatəşkilediləcək.

“MADEİNAZERBAİJAN”
Antalyada sərgidə nümayiş olunub

TürkiyəninAntalyaşəhərində1821yanvar
tarixindəkeçirilən28ciBeynəlxalqQidavə
İçkiSərgisindəKiçikvəOrtaBiznesinİnki
şafıAgentliyinin(KOBİA)təşkiletdiyixüsusi
stenddəAzərbaycansahibkarlarınınməh
sullarıdanümayişolunub.

KOBİAdan bildirilib ki, stendimizdə quru
meyvələr,təbiiyağlar,konservləşdirilmişməh
sullar, meyvə şirələri, kofe və çay, giləmey
vələr, zəfəran və ondan hazırlanmışmüxtəlif
məhsullar, çərəzlər, şirniyyat, şokolad və di
gərqidaməhsullarıtəqdimedilib.Ümumilikdə
Azərbaycanısərgidə15mikrovəkiçiksahib
kartəmsiledib.

Antalyasərgisində50yəyaxınxariciölkətəmsil
olunub.AzərbaycansahibkarlarıTürkiyəvədigər
ölkələrin işadamları iləməhsul satışı vəəmək
daşlıqimkanlarınadairgörüşlərdəkeçiriblər.

Region hotellərində 
milli ulduz təsnifatı 

Regionlardayerləşənhotellərüçün
milliulduztəsnifatınınaparılmasıilə
əlaqədartəlimlərbaşlayıb.Dövlət
TurizmAgentliyindənbildirilibki,
təlimlərdəAzərbaycanTurizmBüro
sununvəAzərbaycanHotelAsso
siasiyasınınəməkdaşlarıtərəfindən
regionlardayerləşənhotellərinnü
mayəndələrinətəsnifatprosesivə
meyarlarhaqqındaətraflıməlumat
verilir,müzakirələraparılır.

Cənub və şimal bölgələrində yer
ləşən mehmanxanalar üçün təlimlər
Lənkəran və Quba şəhərlərində ke
çirilir.Fevralayında təlimlərinölkənin
digər regionlarında davametdirilməsi
nəzərdətutulur.
Ötən ilin dekabrında Milli Məclisdə

üçüncü oxunuşda təsdiqlənən “Turizm
haqqında” yeni qanun layihəsinə əsa
sən,AzərbaycanRespublikası ərazisin
də fəaliyyət göstərən hər bir mehman
xanafəaliyyətəbaşladığıtarixdənaltıay
ərzindəulduzkateqoriyasıəldəetməlidir.

2022ciilin“Şuşaİli”elanolunması
yerlərdəkimədəniyyətmüəssisələrin
fəaliyyətindəaparıcımövzulardanbiridir.
Buistiqamətdəçeşidlitədbirvəlayihələr
hazırlanır.

AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)
Zərdab rayon MKSnin 20 saylı Gəndəbil
kəndkitabxanafilialında“Şuşanınhəryan
da gəzir sorağı...” adlı tədbir təşkil olunub.
Tədbirdə“2022–Şuşaİli”adlıkitabsərgisi
nümayişetdirilib.
Xaçmaz RMİ Quba rayon MKSnin Mər

kəziKitabxanasınıntəşkilatçılığıiləkeçirilən
“Şuşaböyükqayıdışınşahəsəridir”adlıtəd
birdə iştirakçılar “Şuşa – Qarabağın döyü
nənürəyi”adlıvideoçarxıizləyiblər.

Şəki RMİ Zaqatala rayon Heydər Əliyev
MərkəzivəDanaçıkənd2saylıtamortamək

təbinbirgətəşkilatçılığıilə“ŞuşaAzərbaycanın
gözüdür”adlı tədbirkeçirilib.Mərkəzinəmək
daşları vəməktəbinmüəllimləri çıxış edərək
QarabağındöyünənürəyiolanŞuşaşəhərinin
Azərbaycanınmədənihəyatındakıyeribarədə
məlumat veriblər. Mədəniyyət paytaxtımızla
bağlısənədlifilmnümayişetdirilib.
Sabirabad RMİ Hacıqabul rayon Heydər

Əliyev Mərkəzində “Böyük Qələbənin sim
volu,xarıbülbülünvətəni”adlıtədbirkeçirilib.
Çıxışedənlər“Şuşaİli”ninəhəmiyyətibarə
də danışıb, qalaşəhərimizin tarixi, təbiəti,
abidələri və görkəmli şəxsiyyətləri barədə
sözaçıblar.

Qəbələ və Moskva arasında birbaşa hava əlaqəsi
2022ciilinyenimarşrutşəbəkəsiçərçivə
sindəQəbələvəMoskvanıbirləşdirənyeni
müntəzəmaviareysaçılıb.

“AzərbaycanHavaYolları”QSCdənbildirilib
ki,“Nordwind”aviaşirkəti189sərnişinoturaca
ğıolan“Boeing737800” təyyarəsindəMosk
vanınŞeremetyevohava limanındanQəbələ

yə ilk reysyerinəyetirib.Uçuş3saatdavam
edib.
MoskvaQəbələMoskvamarşrutuüzrəmün

təzəmreyshəftədəbirdəfəbazargünlərihə
yata keçiriləcək. Bütün beynəlxalq norma və
tələblərəcavabverənQəbələbeynəlxalqhava
limanıistəniləntiphavagəmisiniqəbuletməyə
qadirdir.

“Şuşa İli” münasibətilə
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Xalq ar tis ti Bəx ti yar Xa nı za də nin 
baş re jis so ru ol du ğu Azər bay can 
Döv lət Pan to mim Teat rı nın sö zü 
ol ma sa da (adın dan da gö rün

dü yü ki mi), sə nət ka rın özü nün səh nə 
sə nə ti haq qın da de yə cə yi çox söz var. 
Mə də niy yət Na zir li yi nin “Öy rə də rək 
öy rə ni rəm” la yi hə si də onun öz sə nət 
təc rü bə si ni, bi lik lə ri ni bö lüş mək üçün bir 
im kan idi... 

DövlətPantomimTeatrındagerçəkləşən
layihəüzrə “Həqiqi hisslərlə yaşamaqaz
dır” adlı treninq (1011 yanvar) aktyorlar,
“Şekspirin Hamleti. Hamlet kimdir?” möv
zulu ustad dərsi (13 yanvar) rejissorlar,
“Teatrvəmən–mənvəteatr”adlıtəlimisə
(14yanvar)teatrşünaslarüçünnəzərdətu
tulmuşdu.
Mənim üçün teatr nədir? Bu sualı heç

vaxtözüməverməmişəm.Amma,deyəsən,
vaxtıdır.Vəbusualacavabıtapmaqdaus
tad Bəxtiyar Xanızadənin teatr söhbətləri
dadımaçatdı.
İlk iki treninq barədə, sadəcə,məluma

tımvardı.Sonuncuustaddərsindəmütləq
iştirak etməli idim. Yəni bunu çox arzula
yırdım. Bəlkə də səbəb uzun müddətdir
(pandemiyadan da əvvəl) teatra gedə bil
məməyimidi.Yaxuddateatrdanmüəyyən
mənada küsən adam kimi Bəxtiyar Xanı
zadəninustaddərsini izləyibbuküskünlü
yüdəfedəbilərəmduyğusu iləPantomim
Teatrının məkan kimi kiçik, lakin sənətlə
ünsiyyətbaxımındanaurasıböyükolanza
lınadaxiloldum...
Etirafedimki,mərhumşair,klassikpoezi

yamızınbilicisiƏləmdarMahirdənsonrailk
dəfəidiki,reallıqvəsənətmövzusundabu
dərəcədə lakonik, sadə və düşündürücü
məruzə dinləyirdim. GörüşdəAzərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Univer
siteti (ADMİU) Teatrşünaslıq fakültəsində
professor İsrafil İsrafilov və sənətşünaslıq
üzrəfəlsəfədoktoruElçinCəfərovunkurs
larındadərsalantələbələriştirakedirdi.Nə
xoş,nəgözəl.Ammamənbuustaddərsin
də televiziya proqramlarında təqdimatda
adsoyadınınaltında“teatrşünas”yazdıran
əzbərçiləri görə bilmədim.Yəqin onlar bu
sahədəartıqbütünbiliklərəyiyələniblər...

Sənət özü bir ideologiyadır
Bəxtiyar Xanızadə əvvəlcə iştirakçılarla

birbirtanışolur.Əlavəedirki,ustaddərs
ləri layihəsi üçün “öyrədərək öyrənirəm”
fikriniözü irəlisürüb: “Mənbugündəöy
rənirəm.Sizdənöyrənirəm.Bugündialoq
şəklindəbirbirimizdənöyrənəcəyik”.
Tanışlıqzamanıbirtələbəqızdeyirmən

ADMİUnunTeatrşünaslıqfakültəsinətəsa
düfidüşmüşəm.Həminandacadüşünürəm
ki,baxeləbuqızdagələcəkdəsənətiüzrə
özünəyertutabilər.BusəmimietirafaBəx
tiyarmüəllimdəreaksiyasızqalmır,təbiiki.
Sənətkar gələcəyin teatrşünaslarına

gəldiyiyolunbaşlanğıcındandanışır.Xalq
artisti Həsənağa Turabovun sayəsində
Azərbaycanda ilkdəfə festivalkeçirilir və
pantomimyaranırdeyir.DahasonraPan
tomim Teatrının ilk xarici səfərini, Anka
rada qastrolunu xatırlayır. Orada holland
həmkarıRobvanReyləgörüşündənepi
zodlaradiqqətçəkir:“Hollandiyadapanto
mimin yaradıcısı Marsel Marsonun həm
karı və silahdaşı, böyük usta Rob van
Reylə görüşdük.O, bizim tamaşalarımızı
gördüvəbelədedi:“Bizpantomimiqovub
dalana,çərçivəyəsalmışıq.Pantomimin
kişafedərəkbaşqaistiqamətdəgetməlidir.
Bu məqama qədər mən özüm də məhz
hansı istiqamətin lazım olduğunu başa
düşmürdüm. Sizin tamaşanı görəndən
sonraharagetməliolduğumuzuanladım.
Heyfki,80yaşımvar,yoxsasizin truppa
iləişləyərdim...”.

Yaratdığı teatrdan bəhs edən Bəxtiyar
müəllim bildirir ki, bizim bazaməktəbimiz
olmayıb. Teatr həm kadr hazırlayır, həm
də var gücü ilə işləyir. Və ustad dərsi bir
neçəmülahizəüzərindəqurulur:teatrsizin
üçünnədir,vətəndaşvəcəmiyyətin teatra
münasibəti,sənətinadiləşməsi,bugünya
radıcılıqdahansıməqamdırvəs.Bütünbu
suallaraauditoriya iləbirlikdəcavabaxta
raaxtaragəlibharalaraçıxırdıqbirbilsəniz:
“Sənət özü də bir ideologiyadır. “Modern”
adıaltında ideologiyayaranırvəyaradıcı
lıqhərzamanideolojisilahdır.İdeolojisilah
olanda məqsəd konkret olur. Zaman də
yişdi vəyenidövrgəldi:avtomatlaşdırma,
industriyavəs. İnsanlıqbir yerdədayana
bilmir. FridrixNitsşenin “Tanrı öldü” elanı
nın üstündənəsr yarım zaman keçsədə,
bizbugünyaradıcılıqda“Tanrıöldü”,“Tan
rıyoxdur”anlamınıgörürük.Buanlamonu
verir ki, Tanrı yoxsa, Tanrı mənəm! Mən
güclüyəmsə,mənəhərşeyolarvəhazırda
yaradıcılıqdadabuməqamıyaşayırıq...”.

“Özüm yaradım” istəyi...
Qlobal mədəni tənəzzüldən danışan

BəxtiyarXanızadədeyir:“Düzü,axtarmağa
ehtiyacyoxdur.Çünkikələfinucuartıqitiri
lib...Teatrlar rəqabətdəuduzdumu,dünya
vəRusiyateatrlarındakeyfiyyətlitamaşalar
nədərəcədəqiymətləndiriləbilər?”.
BuməqamdaADMİUnunTeatrşünaslıq

kafedrasınınmüəllimiElçinCəfərov“Teatr,
sadəcə,oyundur”deyir.Buqızğınpolemi
kadamənsəbelədüşünürəm:teatrinsana
elə duyğular, hisslər verir ki, onsuz yaşa
maq darıxdırıcı olardı. Teatr ruha “toxum
atmalıdır”.Niyə?İnsanıdəyişməküçün...
Bəxtiyar müəllimə görə, teatr hansısa

insanın ruhi tələbatının nəticəsi ola bi
lər: “İnsanın ruhi tələbatı dəyişməyəcək
sə, yəninəvaxtsa robotlaşmayacağıqsa,
teatryaşayacaq.Bəsoruhitələbatnədir?
OtələbatinsanınYaradanolmaqdiləyidir.
Bizyaratmaqistəyirik.Bu,böyükistəkdir.
Oyun lap uşaqlıqdan bu istəyin başında
durur.Ənadibirmisal:uşağaənsonmo
deloyuncaqalırıq,özüyeriyir,özüqaçır...
Ammauşaqonuatıbgedibsınıqoyunca
ğını,yaxudplastilini götürür.Niyə?Çün
ki bizim aldığımız oyuncaqda onun üçün
yaratma imkanıməhdudlaşıb.Demək, ilk
məqamdanədurur– “özümyaradım” is
təyi.Mənədəteatryaratmaqüçünlazım
dırfikrinidiktəedir.Mənimüçünoynamaq,
qurmaq, düzəltmək və ondan aldığım
həzzi heç nə əvəz edə bilməz. Özümü
sənətdə sevirəm yoxsa sənəti özümdə
sevirəm?Budaçoxqarışıqbiranlamdır.

Buanlamdadaaktyoravantüristolmalıdır.
Yənibirmüddətdənsonrabuavantürala
rın bəhrəsini yığaraq qarşısını almalı və
anlamalıdırki,qarşısındakıişiradəvədü
şüncəistəyir...”.
“BugünAzərbaycanteatrındankimrazı

dır”sualınaəlqaldıran2,ya3nəfəroldu
zalda. Bu zaman Bəxtiyar müəllim “teatr
belə olmalıdır” şüarlarına cavab olaraq
səsləndi: “Gedin xilas eləyin, niyə eləmir
siz?Heçkimbəyənmir,heçkimdəetmir.
Bəsnəişgörürsüz?Hamıbilirguya,həqi
qətdəisəbilmir...”.

***
Buməqamkonteksindəustaddərsindən

sonra Elçin Cəfərovun “Facebook” səhi
fəsində paylaşımı diqqətçəkən oldu. Akt
yorlar müxtəlif reaksiyalar bildirdilər. Bu
paylaşımdanbeləməlumolduki, teatrvə
mədəniyyət sahəsində çalışan insanların
əksəriyyəti mədəniyyət sahəsində yenilik
lərin əksolunduğumedianı izləmir.Sözü
gedən ustad dərsləri haqqında dəfələrlə
“Mədəniyyət” qəzeti,MədəniyyətNazirliyi
ninrəsmisaytı,teatro.azsaytındaməlumat
verilsədə,əfsuski,çoxlarıbundanxəbər
sizdir.
Deməli, Elçin Cəfərov ustad dərsləri ilə

bağlıfikirlərindəhaqlıidi.Oyazır:“...Ustad
dərslərinin ikisində iştirak etdim. Teatrşü
naslar üçünustaddərsində iştiraketmək
dənötrüuniversitetdəimtahanyoxlamala
rımı təxirə salmalı oldum.Amma dəyərdi.
1ci və 2ci kurs tələbələrimdən 8 nəfərlə
birlikdə Bəxtiyar müəllimin ustad dərsi
nəqatıldım.Ustadsənətkarınçoxmaraq
lı söhbətlərini dinlədik, həmsöhbət olduq,
mübahisəetdik,fikirbölüşdük.Başqalarını
deyə bilmərəm, şəxsən mənim üçün çox
maraqlıvəfaydalıoldu.Ancaqtəəssüfetdi
yimikiməqamvar:görüşlərinvideoçəkilişi
aparılmırdıvəözgəvaxtmaraqlıteatrhadi
sələrininolmamasındanşikayətlənənhəm
karlarımıznədənsəbutədbirə,yumşaqde
sək,birqədərsoyuqyanaşdılar.Qulağının
dibində(Azadlıqpr.75)beləbirustaddərsi
ola(özüdəödənişsiz),birikigünvaxtayı
rıb iştiraketməyəsən.Nəbilim...Düşünü
rəmki, əla layihədir vəmütləqdavamet
məlidir...GərəkadamınadımütləqMarsel,
Yan,Tomasolaki,qədrinibilək...”.
Sondaisəyenəəvvələqayıdıram.Teatr

mənimüçünnədir?Teatryüksəkvəqeyri
adi intellekt daşıyıcısıdır. Səhnəmükəm
məldünyadır.Teatr,səhnəbirsirdirvəbu
sirrin nədən ibarət olduğunuheç kimbil
mir.Aktyorteatr,teatrisəaktyordur...

Lalə Azəri

sənət 5

“Dəli yığıncağı”nın növbəti nümayişi
Cə lil Məm məd qu lu za də nin “Də li yı ğın ca ğı” pye si əsa sın
da ha zır la nan ey niad lı ta ma şa yan va rın 21də Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Mil li Dram Teat rın da növ bə ti də fə nü ma yiş 
olu nub.

İkihissəli tamaşanınquruluşçurejissoruƏməkdar incəsənət
xadimiBəhramOsmanov,quruluşçurəssamıXalqrəssamıNa
zimBəykişiyev,bəstəkarıXalqartistiSiyavuşKərimidir.
RollardaxalqartistləriNurəddinMehdixanlı,CəfərNamiqKa

mal,Hacıİsmayılov,RafiqƏzimov,əməkdarartistlərSənubər
İsgəndərli,ElşənRüstəmov,VəfaRzayeva,KazımAbdullayev,
ElşənCəbrayılovvəbaşqalarıçıxışedirlər.
ElmiməsləhətçisiakademikİsaHəbibbəyliolansəhnəəsə

rininəsasideyasınıdinimövhumatvəxurafatıncürətli,kəsərli
ifşasıtəşkiledir.
CəlilMəmmədquluzadə“Dəliyığıncağı”pyesini1927ci ildə

Bakıdayazıb.Əsərözününideyaməzmunxüsusiyyətləri,hadi
sələri,obrazlarıiləşərti,simvolikxarakterdaşıyır.

Əməkdar artist Teymur Əmrah 
fəxri fərmanla təltif olunub

Əmək dar ar tist, ta nın mış mü ğən ni Tey mur Əm rah 50 il lik yu bi
le yi mü na si bə ti lə Mə də niy yət Na zir li yi nin fəx ri fər ma nı ilə təl tif 
olu nub.

NazirAnarKərimo
vun imzaladığı fəxri
fərman yanvarın 19
da nazirliyin İncəsə
nət və qeyrimaddi
mədəni irs şöbəsinin
müdiri Fərəh Acalo
va tərəfindən sənət
kara təqdim olunub.
Görüşdə Mədəniyyət
NazirliyininMedia və
kommunikasiya şö
bəsinin müdiri Mər
yəm Qafarzadə də
iştirakedib.
ƏməkdarartistəfəxrifərmanıtəqdimedənFərəhAcalovase

vilənmüğənniyəmədəniyyətnazirininənxoşarzularınıçatdı
rıb,onagələcəkfəaliyyətindəuğurlararzulayıb.

“Mədəni yenilənmə” davam edir
Yan va rın 29da Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya
sın da Mə də niy yət Na zir li yi nin “Mə də ni ye ni lən mə” la yi hə si 
çər çi və sin də Xalq ar tis ti, di ri jor El na rə Kə ri mo va nın 60 il li yi nə 
həsr olun muş kon sert proq ra mı təq dim olu na caq.

Konsertdə Azər
baycan Dövlət Xor
Kapellası, Azərbay
can Milli Konserva
toriyasının xor kol
lektivivəTRTAnkara
Radiosunun çoxsəsli
xoruçıxışedəcək.
Qeydedəkki, layi

həninbaşlıcaməqsə
di xaricdə yaşayan,musiqi, teatr, kino, ədəbiyyat və elm sa
həsindəpeşəkaruğurlaraimzaatmışistedadlısoydaşlarımızın
fəaliyyətiiləAzərbaycantamaşaçılarınıtanışetməkdir.

“Özünü kəşf et” və “Xəyallar şəhəri” 
YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka nı nın təş ki lat çı lı ğı ilə bö yük lər 
üçün “Özü nü kəşf et” la yi hə si çər çi və sin də bu ay üçün nə zər
də tu tu lan so nun cu us tad dər si yan va rın 26da Azər bay can 
Rəng kar lıq Mu ze yin də ke çi ri lə cək.

Ustad dərsi Kənan
Əliyevin rəhbərliyi ilə
“Heykəl.Relyef”möv
zusuna həsr oluna
caq. Təcrübəsindən
asılı olmayaraq hər
kəs dərslərdə iştirak
edəbilər.Bütünləva
zimatlar muzey tərə
findəntəminedilir.
YARATMüasirİncəsənətMəkanınınuşaqlarüçüntəşkiletdiyi

“LittleYARAT”proqramınınbuayüçünsonuncuustaddərsiisə
yanvarın29dakeçiriləcək.“Xəyallarşəhəri”mövzusundadərs
AzərbaycanRəngkarlıqMuzeyindəGünelRavilovanın iştirakı
iləreallaşacaq.
Yerlərməhdud olduğundan ustad dərslərində qeydiyyatdan

keçmək zəruridir. Qeydiyyat çərşənbə axşamı – bazar günü
saat12:00dan20:00dəkaparılır.Ustaddərsləriödənişsizdir.

Orxan Paşadan yeni kitab – “Əllərini uzat mənə”
Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin səd ri, Əmək dar elm xa di mi, 
Döv lət mü ka fa tı laureatı, pro fes sor Mə hər rəm Qa sım lı ey ni 
za man da bə dii ya ra dı cı lıq la məş ğul olur, şeir lər qə lə mə alır. 
Ədə bi aləm də Or xan Pa şa ki mi ta nı nan ali min “Əl lə ri ni uzat 
mə nə” ad lı ye ni ki ta bı işıq üzü gö rüb.

Ərazi bütövlüyümüzün bərpa edildiyi, işğalçı üzərində şanlı
QələbəqazandığımızVətənmüharibəsinəhəsr olunan kitab
damüəllifin “Qırxdördgününgerçəknağılı”, “Gəlmişəm,Şu
şam,gəlmişəm”,“Kasıbınoğlu”adlışeirləri,həmçinin“Şərqdə
şəroyunu”adlıfəlsəfisiyasipoeması,eləcədə“Taleyimdənvə
ürəyimdənkeçənlər”adlıömürvəkönületüdləriyeralıb.
Qeydedəkki,OrxanPaşa“Sənəsözümvar”, “Yağmurqo

xusu”, “Sazbaşınadöndüyüm”və “Taleyimdənvəürəyimdən
keçənlər”adlıbədii kitablarındayeralanmüxtəlif janrlıpoetik
nümunələriiləoxucularınrəğbətiniqazanıb.

ƏSA Teatrı iki ildən sonra səhnədə
Öl kə mi zin ilk ink lü ziv teat rı olan ƏSA Teat rı məş hur fran sız ek
zis ten sialist  ya zı çı sı, No bel mü ka fat çı sı JanPol Sart rın “Bağ lı 
qa pı ar xa sın da” əsə ri əsa sın da ha zır la dı ğı “Çı xış yox dur!” 
fəl sə fi dra mı nın prem ye ra sı na ha zır la şır.

Teatrdanbildirilibki,premyerafevralın9daAzərbaycanDöv
lətAkademikRusDramTeatrınınsəhnəsindəkeçiriləcək.

JanPolSartrın1944cüildəyazdığıəsərölümlərindənsonra
əbədiolaraqbirotaqdaqapalıqalmağaməhkumedilənüçnə
fərdənbəhsedir.
TamaşanınquruluşçurejissoruNihadQulamzadə,başrolla

rınifaçılarıElşənƏsgərov,LaləSüleymanovavəSəmayəAğa
yarovadır.
Qeydedəkki,COVİD19pandemiyasıiləəlaqədarƏSATeat

rıdatamaşanümayişlərinidayandırmaqməcburiyyətindəqal
mışdı.Teatrbumüddətərzindəbirsıralayihələricraetsədə,iki
ildənsonra ilkdəfəcanlı tamaşagöstərəcək.Biletlərişəhərin
kassalarındanvə“iticket.az”saytındanəldəetməkolar.

“Teatr mənə də 
yaratmaq üçün lazımdır...”
Bəxtiyar Xanızadənin teatr dərsindən düşüncələr

“Kimdir müqəssir?” 
Akademik Musiqili Teatrın repertuarından 

Azər bay
can Döv lət 
Aka de mik 
Mu si qi li Teat rı 

gör kəm li dra ma
turq Əb dür rə him 
bəy Haq ver di ye vin 
“Kim dir mü qəs sir?” 
pye si əsa sın da 
ha zır la nan ey niad lı 
ta ma şa nı nü ma yiş 
et di rə cək. 

Yanvarın30dagöstəriləcəktamaşadabirailənintimsalındaqa
dın və kişimünasibətlərindəki ümumbəşəri ziddiyyətlər incə yu
morlatamaşaçılaraçatdırılır.
Mahmudla Bahar birbirini sevsələr də, kasıblıq, imkansızlıq,

Baharın təbirincə desək, Mahmudun tənbəlliyi və fərasətsizliyi,
Mahmudundililədesək,Baharınbədxərcliyionlarırahatyaşama
ğaqoymur.Birgünkasıblıqdanqurtulmaqüçüngöydəndüşməbir
şansyaranır:Qasımbəyonlarıözmalikanəsinəçağırır,cavanər
arvadaburadayaşamağıtəklifedir,ammabirşərtlə…
İnsanınöznəfsi iləmübarizəsinəhəsrolunmuştamaşanınqu

ruluşçurejissoruİradəGözəlova,səhnətərtibatçısıƏməkdarrəs
samNabatSəmədovadır.RollarıəməkdarartistlərÇingizƏhmə
dov,ƏləkbərƏliyev,aktyorlarGültacvəHüseynƏlililər,Elməddin
Dadaşovoynayırlar.TamaşanıƏməkdarartistFəridəMəlikovanın
kamançadasoloifasımüşayiətedir.
Səhnəəsərininpremyerası2013cüilmayın6dakeçirilib.Ta

maşa1ciŞəkiBeynəlxalqTeatrFestivalında(2014)fəxridiplomla
təltifolunub.
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Yanvarın19-daAzərbay-
canİstiqlalMuzeyində
“20Yanvar–milliqürur
dastanı”adlıtədbir-sərgi

keçirilib.

Muzeydənbildirilibki,tədbirin
təşkilindəməqsədgələcəknəs
linkeçmişinəsadiqvətənpərvər
ruhda böyüməsi, milli iradəmi
zin zəfər çaldığı o tarixi günü
nünanlamınıdərketməsidir.
Tədbirdə çıxışlar zamanı

qeydedilibki,32ilöncə,1990
cı ilyanvarın20nəkeçənge
cə doğma Vətəninin, xalqının
azadlığını, şərəf və ləyaqətini
hər şeydən uca tutan vətən
pərvər Azərbaycan övladları
şəhidlikzirvəsinəucaldılar.So
vetqoşunlarınınAzərbaycanda
törətdiyi qanlı qırğından uzun
illər keçməsinə baxmayaraq,
xalqımız o dəhşətli günlərin
ağrıacısını unutmur. Vətənin
müstəqilliyi vəərazibütövlüyü
uğrunda canlarından keçmiş
qəhrəman şəhidlərimizin uyu
duqlarıŞəhidlərxiyabanıxalqı

mızın and yerinə çevrilib. Hər
ilonminlərləinsanbuməkanı
ziyarət edərək əbədiyaşar şə
hidlərimizinxatirəsiniehtiramla
anırlar.
Təhsil Nazirliyinin 2 nömrə

li Uşaqgənclər inkişaf mər
kəzi şagirdlərinin hazırladığı

“Azadlığa gedən yolun zirvəsi”
adlı bədii kompozisiya təqdim
edilib.
Sonra tədbir iştirakçıları

“EDUGrata” və “Lider Land”
kursları şagirdlərinin (617
yaş) rəsməsərlərindən ibarət
sərgi ilə tanış olublar. Sərgi

də 18 əl işi nümayiş olunub.
Rəsmlərdəmüəllifərinvətəni
nə, tarixinə bağlılığı öz təza
hürünütapıb.
Hərbirrəsməsərininmüəllifi

nətəşəkkürnaməvəmuzeytə
rəfindənçapedilmiş20Yanvar
kataloquhədiyyəedilib.

Milli qürur dastanı
İstiqlal Muzeyində tədbir-sərgi 

Milli Kitabxanada 20 Yanvarın 
ildönümünə həsr olunmuş tədbir

20YanvarAzərbaycanınmüasirtarixinəənfaciəligünlərdən
biri,eynizamandaxalqımızınqəhrəmanlıqsəhifəsikimidaxil
olub,millimüstəqillik,azadlıquğrundamübarizəsininvəye-
nilməziradəsininrəmzinəçevrilib.

Busözləryanvarın19daM.F.AxundzadəadınaAzərbaycan
Milli Kitabxanasında 20 Yanvar faciəsinin 32ci ildönümünə
həsrolunmuştədbirdəvurğulanıb.
Tədbirdə çıxış edənMilli Kitabxananın beynəlxalq əlaqələr

vəkitabxanainformasiyaxidmətiüzrədirektormüaviniƏdibə
İsmayılovabildiribki,Azərbaycanxalqıhəril20Yanvarşəhid
lərininxatirəsinidərinehtiramlayadedir.MilliKitabxanadabu
tarixigündəmüxtəliftədbirlər–kitabtəqdimatları,sərgilərtəşkil
edir.BuildəMilliKitabxana“20Yanvar–qanyaddaşımız”adlı
elektronməlumatbazasıvəmövzuüzrəvirtualsərgihazırlaya
raqonlaynrejimdəistifadəçilərətəqdimedib.
MilliKitabxananınelmi işlərvə informasiya resurslarının in

kişafı üzrə direktor müavini Mələkxanım Hacıyeva çıxışında
bildiribki,bizhər il20Yanvarhadisələrinin ildönümünüqeyd
edərkənhəmintarixigünləriyaşayırıq.QanlıYanvarhadisələri
illərkeçsədə,yaddaşlarımızdansilinməyəcək.
MilliKitabxananınəməkdaşıSəyyarəMəmmədliZəfərGünü

nəhəsretdiyişeirinioxuyub.
Sondaiştirakçılar“20Yanvar–HüznvəMilliQürurGünü”adlı

kitabsərgisiilətanışolublar.

Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində 
anım mərasimi

AzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyindədəQanlı
Yanvarın32-ciildönümüanılıb.

Yanvarın19dakeçiriləntədbirdəmuzeyindirektoru,Əmək
darmədəniyyət işçisiAllaBayramovaçıxışedərək20Yanvar
faciəsibarədədanışıb.MuzeyinböyükelmiişçisiƏzirəAbdul
layeva“TariximizinqəhrəmanlıqsəhifəsiAzərbaycanbəstəkar
larınınyaradıcılığında”mövzusundaçıxışedib.
SonraAzərbaycanDövlətAkademikOperavəBaletTeatrının

solisti, respublika vəbeynəlxalqmüsabiqələrin laureatıElşən
Məmmədov(vokal),AzərbaycanMilliKonservatoriyasınıntələ
bələri–beynəlxalqmüsabiqələrin laureatlarıHüseynNağıyev
(kamança),CəmaləAbdinzadə (fortepiano) vəƏli Vahidovun
(fortepiano)ifasında“20Yanvarşəhidlərininxatirəsinəithaf”ad
lıkonsertproqramıtəqdimedilib.
Çıxışlar 20Yanvar hadisələrini əks etdirən fotoslayd və vi

deoçarxlamüşayiətolunub.
TədbirbəstəkarRaufƏliyevin20Yanvarşəhidlərininxatirə

sinəhəsretdiyi“Azadlığagedənyollar”adlıböyüksimfonikor
kestrvəqarışıqxorüçünodasınınvideoyazısınınnümayişiilə
başaçatıb.

Ö
tənəsrinbirinciyarısında
elminkeşməkeşliyollarında
inamlıaddımlaratan,tarixvə
şərqşünaslıqelmimizətöh-

fələrverəngörkəmlialimlərimiz-
dənbiridətarixelmləridoktoru,
akademikƏbdülkərimƏlizadədir.
Alimölkəmizdəmətnşünaslıqelmi
məktəbiyaradanlardanhesab
olunur.

ƏbdülkərimƏlioğluƏlizadə11yan
var1906cıildəBakınınBilgəhkəndin
dədünyayagözaçıb.Kiçikikənailəsi
İranaköçür,uşaqlıqilləriTehranşəhə
rindəkeçir.Əbdülkərimburada ibtidai
təhsilalır,farsdiliiləyanaşıərəbdilini
dəöyrənir.1918ciildəailəBakıyaqa
yıdır.O,ortaməktəbi,1926cıildəisə
fəhləfakültəsinibitirir.1927ciildəLe
ninqrad(SanktPeterburq)Şərqşünas
lıq İnstitutuna qəbul olunur. 1930cu
ildətəhsilinibaşavurduqdansonraşə
hərdəkiMaddiMədəniyyətTarixiDöv
lət Akademiyasının aspiranturasında
oxumağabaşlayır.
GənctədqiqatçıOrtaəsrfarsdillimə

xəzlərlə tanışolur.Cüveyni,Fəzlullah
Rəşiddədin,Vəssaf,HəmdullahQəzvi
ni,ŞərəfəddinƏliYəzdivəbaşqaalim
lərinəsərləriniaraşdırır.Eynizamanda
SanktPeterburqDövlətUniversitetinin
Şərqşünaslıq fakültəsində fars dilin
dən dərs deyir. Şəhərin elmi mühiti
gəncaliminkaryerasındahəlledici rol
oynayır.O,buelmocağındaV.Bartold,
İ.Kraçkovski, İ.Meşşaninov, N.Marr,
S.Malov,A.Samoyloviç, V.Struve kimi
şərqşünasalimlərdənçoxşeyöyrənir.

Mətnşünastədqiqatçı kimi formala
şır,Ortaəsr farsdilliədəbiyyatınbili
cisiolaraqtanınır.
Araşdırmalarda bildirilir ki, SSRİ

EA Şərqşünaslıq İnstitutu görkəmli
dövlətxadimi,həkimvəalimFəzlul
lah Rəşidəddinin “Came əttəvarix”
(“Tarixlərtoplusu”)adlıçoxcildliken
siklopedik əsərinin elmitənqidimət
nini hazırlayarkən mətnşünaslıq iş
ləriniƏ.Əlizadəyəhəvaləedibvəo,
buetimadıdoğruldub.Eynizamanda
dahi Azərbaycan şairi Nizami Gən
cəvinin anadan olmasının 800 illik
yubileyinə hazırlıqla əlaqədar Ə.Əli
zadə Azərbaycana dəvət edilir. O,
görkəmlişərqşünasY.BertelsləBakıya
gəlir və şairin əsərlərinin elmitənqidi
mətnlərini hazırlayan heyətə başçı
lıq edir. Beləliklə, Ə.Əlizadənin taleyi
öz vətəninə bağlanır.AzərbaycanEA
Tarix İnstitutunun baş elmi işçisi kimi
fəaliyyətgöstərir,1950ciildəisəinsti
tutundirektorutəyinedilir.
Ə.Əlizadə1954cü ildə tarixelmləri

doktorualimlikdərəcəsialır.1955ciil
dəAMEAnınİctimaielmlərbölməsinin
akademikkatibi, 1958ci ildə isə yeni
yaradılanŞərqşünaslıq İnstitutunadi
rektor təyin olunur. O, 1963cü ildən
ömrünün axırına kimi Azərbaycanda
şərqşünaslıq elminin mənbəşünaslıq
və mətnşünaslıq sahəsinə rəhbərlik
edir. Həmin illərdə Şərqşünaslıq İns
titutununMətnşünaslıq vəməxəzlərin
çapa hazırlanması şöbəsində akade

mikinrəhbərliyialtındaonlarlamühüm
mənbənin elmitənqidi mətni hazırla
nıbçapedilir.
Görkəmli alimin fəaliyyəti əsasən

AzərbaycanvəŞərqölkələrininfeoda
lizmdövründəki iqtisadivəsiyasi tari
xinintədqiqivəOrtaəsrmənbələrinin
elmitənqidi mətnlərinin hazırlanma
sı,nəşri istiqamətləriniəhatəedib.O,
AzərbaycandaOrtaəsrtarixşünaslığı
nınəsasınıqoyanlardanbiridir.Tədqi
qatçıyaradıcılığının ilkdövründə (40
50ciillər)əsasdiqqətiniAzərbaycanın
monqoldövrütarixininaraşdırılmasına
yönəldir. Azərbaycanda mədənlərin,
pul tədavülünün və s. tarixinə həsr
olunmuşməqalələrnəşretdirir.Həm
çinin Elxanilər dövləti (12561357)
tarixinin ictimaisiyasi dövrləşməsini
müəyyən edir. Elxanilərin Azərbay
candakıtorpaqsiyasətinə,Şirvanınvə

şirvanşahlarınXIIIXIVəsrlərtarixinə
həsrolunanəsərləriiləyanaşı,Azər
baycanuğrundaQızılOrdaxanlarıilə
Elxanilərarasındagedənmübarizəni
əks etdirən silsilə tədqiqat əsərləri
yazır.
Tarixelmləridoktoru,professorVa

qif Piriyev araşdırmasında yazır ki,
1940cı illərdə Azərbaycanda XIII
XIVəsrlərtarixinintədqiqisahəsində
yeni elmiməktəb– “Əlizadəməktə
bi” yaranıb və zamankeçdikcə inki
şaf edib, öz bəhrəsini verib. Alimin
1956cı ildə nəşr olunmuş “XIIIXIV
əsrlərdəAzərbaycanınsosialiqtisadi
vəsiyasi tarixi” (rusdilində)monoq

rafiyası və60danartıqelmiməqalə
siAzərbaycanıneləcədəqonşuŞərq
ölkələrinin Orta əsrlər tarixinin öyrə
nilməsi sahəsində xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Onun rəhbərliyi ilə onlarla
elmlərdoktoruvəelmlərnamizədi(fəl
səfədoktoru)yetişib.
Ə.Əlizadəprinsipialtədqiqatçılardan

olub,tarixisaxtalaşdıranlarlaheçvaxt
barışmayıb.O,ermənitarixçiL.Baba
yanın1969cu ildənəşretdirdiyiəsə
rindəArranınguyaerməni torpağıol
ması ilə bağlı fikirlərini elmi faktlarla
təkzibedib.1276cıildəArrandamon
qolhökmdarıAbaqaxanaqarşıüsya
naqalxanlarınguyaermənilərolması
iddialarına tutarlı cavab verir, erməni
aliminyalanınıifşaedir.Akademiküs
yançılarınbaşçısının “kəfənəbürünə
rəkAbaqaxanınhüzurunagəlməsi”ni

ermənitarixçisininnəzərinəçatdırırvə
soruşur:“Ermənilərnəvaxtdanölüləri
nikəfənəbürüyübbasdırırlar?”.
Azərbaycan elminin inkişafına mü

hüm töhfələr verən alimin xidmətləri
yüksək qiymətləndirilib. O, 1948ci il
də Nizami Gəncəvinin “İskəndərna
mə”əsərindən“Şərəfnamə”hissəsinin
elmitənqidi mətninə görə akademik
Y.BertelsləbirlikdəSSRİDövlətmüka
fatına,1978ciildəisəməşhurtarixçi,
dilçi, filosofMəhəmmədNaxçıvaninin
(12451328) “Dərəcələrimüəyyənləş
dirməkdəkatibingöstərişləri”(“Dəstur
əlkatib fitəyin əlməratib”) əsərinin
elmitənqidimətninə görə respublika
nın Dövlət mükafatına layiq görülüb.
1960cıildəisəona“Əməkdarelmxa
dimi” fəxri adı verilib. Yeri gəlmişkən
qeydedəkki,1948ciildəverilənSSRİ
Dövlət mükafatı Sovetlər Birliyində
mətnşünaslıqsahəsindətəqdimedilən
ilk mükafat olub. Məşhur şərqşünas,
akademik İ.Kraçkovski Ə.Əlizadəyə
göndərdiyi təbrik məktubunda yazıb:
“Mənələlxüsusonaşadlanıramki,bu
yüksəkmükafathəmişəqəlbiməyaxın
olanmətnşünaslıqişinəgörəverilmiş
dir...”.
Ə.Əlizadə şərqşünasların Münxen,

Moskva, Tehran, Ankara, Varşava,
Təbriz qurultaylarının və başqa elmi
toplantıların iştirakçısı olub.Azərbay
cantarixelmininyenilikvənailiyyətləri
nidünyaalimlərinindiqqətinəçatdırıb.
Akademik Əbdülkərim Əlizadə 3

dekabr 1979cu ildə Bakıda vəfat
edib.

Savalan Fərəcov

Görkəmli tarixçi və şərqşünas

BXA şagirdlərinin şeir və rəqs kompozisiyaları
BakıXoreoqrafiyaAkademi-
yasının(BXA)tamortatəhsil
pilləsininrəhbəriXatirəTahiro-
vanıntəşkilatçılığıilə20Yanvar
faciəsinin32-ciildönümünə
həsredilmiştədbirkeçirilib.

Tədbirdə BXAnın bədii rəh
bəri, rektor vəzifəsini müvəqqəti
icra edən, Əməkdar artist Nailə
Məmmədzadə,elmvəyaradıcılıq
işləriüzrəprorektorElmiraPəna
hova,xariciəlaqələrüzrəprorek
tor,XalqartistiTəranəMuradova,
tədrisişləriüzrəprorektorvəzifə
sinimüvəqqətiicraedənYeganə
Tapdıqova,tamortatəhsilpilləsi
nindirektoruBəşarətHüseynova,
BXAnınelmikatibiHəbibəMəm
mədova vəakademiyanınmüəl
limtələbəheyətiiştirakedib.

XatirəTahirova 20Yanvar fa
ciəsi haqqında söz açıb, həmin
günü Azərbaycanın tarixində
azadlığa,müstəqilliyəgedənyo
lunbaşlanğıcıadlandırıb.Sonra
BXAnın tam orta təhsil pilləsi

şagirdlərininifasındaədəbibədii
proqramtəqdimedilib. “Qərənfi
lingözyaşları”,“Ruhlardanışır”,
“Ana torpaq və qərənfilin söh
bəti” mövzularında şeir və rəqs
kompozisiyalarınümayişetdirilib.

Rəqs və şeir kompozisiya
ları tam orta təhsil pilləsinin
müəllimləri İlahəHüseynzadə,
Səbiyyə Balakişiyeva, Çinarə
Quliyevanın rəhbərliyi ilə ha
zırlanıb.

Xalqımızın şərəf və qəhrəmanlıq salnaməsi 
Respublika Gənclər Kitabxanası 

silsilə materiallar hazırlayıb
C.CabbarlıadınaRes-
publikaGənclərKitab-
xanası20Yanvarfa-
ciəsinin32-ciildönümü
iləəlaqədar“Xalqımızın
şərəfvəqəhrəmanlıq
salnaməsi”başlığıal-
tındabiblioqrafikicmal,
“20Yanvar–qanlıtarix”
adlıvirtualvəənənəvi
sərgihazırlayıb.

Biblioqrafik icmalda xalqımızın
azadlıq və müstəqillik uğrunda mü
barizətarixininşanlısəhifəsiolan20
Yanvar haqqında ulu öndər Heydər
ƏliyevvəPrezidentİlhamƏliyevinfi
kirlərindənsitatlar,“20Yanvarfaciəsi
tariximizin şərəf və qəhrəmanlıq sə
hifəsidir” adlı giriş sözü vəmövzuya
dair Azərbaycan, rus, ingilis və türk
dillərində44addakitabhaqqındamə
lumatlaryeralıb.

Virtual sərgidə 14 adda kitab və
onlarınqısaannotasiyası,20Yanvar
faciəsinədairfotolar,faciəninsəbəb
ləri və nəticələri haqqında qısamə
lumatlar, faktlar təqdim olunub. Eyni
zamanda kitabxananın “Tarixdə bu
gün”rubrikası20Yanvarhadisələrinə
həsredilib.
Materiallarla kitabxananın sosial

şəbəkə hesablarından tanış olmaq
olar.

Nizami Kino Mərkəzində 
“Silahdaşlar” filmi nümayiş olunub
NizamiKinoMərkəzindənbildirilibki,20Yanvar–
ÜmumxalqHüzünGünüiləəlaqədarrepertuarda
müvafiqdəyişiklikedilib.

20 Yan
var şə
h id l ə r i n in
xatirəsi “Si
lahdaşlar”
filminin nü
mayişi ilə
anılıb.“Sal
naməf i lm”
studi yası
nın əmək
daşları tə
rəfindənlentəalınansənədlifilmyanvarın20dəiki
seansda–saat12:00və15:00datəqdimedilib.
FilminrejissoruƏməkdarincəsənətxadimiNiza

miAbbas,ssenarimüəllifiXalqartistiRamizFətəli
yevdir.Filminmüəllifərikino işçilərinin1990cı ilin
QanlıYanvar hadisələri zamanı hansı şəraitdə iş
lədiklərinigöstərməyəçalışıblar.Ekranəsərində20
Yanvarfaciəsindənəvvəlvəsonrabaşverənhadi
sələrözəksinitapıb.
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“Borçalıdan Şuşaya gedən yol”
44 gün lük mü ha ri bə də Azər bay can 
Or du su nun əl də et di yi şan lı Qə lə bə yə 
həsr olun muş növ bə ti ki tab işıq üzü 
gö rüb. “Bor ça lı dan Şu şa ya ge dən yol” 
ad la nan ki tab da İkin ci Qa ra bağ mü-
ha ri bə sin də iş ti rak et miş Bor ça lı əsil li 
Azər bay can və tən daş la rı olan şə hid 
və qa zi lə ri mi zin şan lı dö yüş yo lun dan 
bəhs olu nur. 

Ki tab da 200 nə fər dən çox əs gər-za-
bi tin hə yat və dö yüş yo lun dan söz açı-
lır. On lar dan 12 nə fə ri şə hid lik zir və si nə 
uca lıb. 

Kn yaz Mu sa ye vin ki ta ba yaz dı ğı ön 
söz də də vur ğu lan dı ğı ki mi, bu ya zı lar ilk 
ba xış da sa də cə, av to bioq ra fi k mə lu mat-
lar dan iba rət ol sa da, hər bi ri nin ar xa sın da 
bir in san ta le yi var. Bu ya zı la rı oxu duq ca 
qəh rə man Azər bay can əs gə ri nin ob ra zı 
göz lə ri miz önün də öz əzə mə ti ilə bir da ha 
can la nır, ha ra da do ğul ma sın dan ası lı ol-
ma ya raq, igid lə ri mi zin cə sur lu ğu, şü ca ə ti 
və Və tən sev gi si qəl bi mi zi qü rur la dol du rur. 

“Elm və təh sil” nəş riy ya tın da işıq üzü 
gör müş ki ta bın müəl li fi  Əmək dar mə də-
niy yət iş çi si Mu sa Nə bioğ lu, re dak to ru 
Ma hal Tü kən li dir.

Azərbaycan
22 yan var 1892 – Gör kəm li bo ya kar və qra fi  ka us ta sı Bəh ruz Şi rə li 

bəy oğ lu Kən gər li (1892 – 7.2.1922) Nax çı van da ana dan olub. Əsər-
lə rin də Və tə nin gö zəl lik lə ri ni (“Ge cə mən zə rə si”, “İlan da ğı” və s.) tə-
rən nüm edib. “Qaç qın lar” sil si lə si (1918-1921) er mə ni lər tə rə fi n dən 
ta ri xi yurd la rın dan qo vu lan soy daş la rı mı zın ta le yi nin bə dii ini ka sı dır.

22 yan var 1926 – Na sir, pub li sist, tər cü mə çi Məm mədr za Ab dul-
la oğ lu Afi  yət (Mə rən di; 1926-1995) ana dan olub. 

22 yan var 2018 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Xan mu sa 
Mu sa xan oğ lu Mu sa yev (1922-2018) və fat edib. 

23 yan var 1878 – Əmək dar ar tist, teatr xa di mi, re jis sor Yu nis Nu-
ri (Yu nis Ha cı Sü ley man oğ lu Sü ley ma nov; 1878 – 5.1.1950) İrə-
van da do ğu lub. İrə van Azər bay can Döv lət Dram Teat rı nın ya ra dı-
cı la rın dan bi ri olub.

23 yan var 1927 – Xalq ar tis ti, ta nın mış rəq qas Bö yü ka ğa (Mir-
məm məd) Mir cə fər oğ lu Məm mə dov (1927 – 17.1.2017) ana dan 
olub. Fi lar mo ni ya nın Mah nı və Rəqs An samb lı nın so lis ti olub. “Cü-
cə lə rim” rəqs an samb lı na rəh bər lik edib. 

23 yan var 1935 – Şair, dra ma turq Ca han gir Ata ki şi oğ lu Məm-
mə dov (1935-2008) ana dan olub. “Hə yə tim mə nim, hə ya tım mə-
nim”, “Məs mə xa la da yım dır”, “www.fər zə li-kef.com” pyes lə ri nin 
müəl lif dir.

23 yan var 1941 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi El şad Hey bət oğ-
lu Qu li yev (1941 – 27.5.2008) Cə li la bad şə hə rin də ana dan olub. 
1983-1990-cı il lər də Döv lət Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə si-
nin səd ri iş lə yib. Sə nəd li fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  dir.

23 yan var 1946 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Hə sən-
ağa Əf ra si yab oğ lu Adı gö zəl za də (1946 – 29.4.2018) ana dan olub.

23 yan var 1949 – Əmək dar ar tist, tar zən Hə mid Şa mil oğ lu Və ki-
lov (1949-2020) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya-
sı nın pro fes so ru olub.

24 yan var 1905 – Ədə biy yat şü nas alim Məm məd ka zım Ələk bər-
li (1905-1938) Dər bənd şə hə rin də ana dan olub. BDU-nun rek to ru, 
Azər bay can Ya zı çı lar İt ti fa qı ida rə he yə ti nin ilk səd ri olub. Rep res-
si ya qur ba nı dır.

24 yan var 1909 – Xalq ar tis ti, pro fes sional təh sil al mış ilk azər-
bay can lı di ri jor lar dan Əş rəf Hə sən oğ lu Hə sə nov (1909 – 9.8.1983) 
Şə ki də ana dan olub.

24 yan var 1921 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Ey yub 
Əliağa oğ lu Məm mə dov (1921 – 27.8.1994) Ba kı da ana dan olub. 
Ə.Əzim za də adı na Döv lət Rəs sam lıq Mək tə bin də müəl lim, di rek tor 
(1965-1975) iş lə yib.

24 yan var 1922 – Aşıq Şa kir (Şa kir Şah ver di oğ lu Ha cı yev; 1922 
– 10.4.1979) ana dan olub.

25 yan var 1887 – Ya zı çı, ədə biy yat şü nas, pe da qoq Se yid Hü-
seyn (Hü seyn Mir ka zım oğ lu Sa dıq za də; 1887 – 6.1.1938) Ba kı da 
do ğu lub. Bu gün də bə dii tə ra və ti ni sax la yan ma raq lı he ka yə lə rin 
müəl li fi  dir. Rep res si ya qur ba nı olub. 

25 yan var 1984 – Gör kəm li teatr və ki no akt yo ru, Xalq ar tis ti Məm-
mədr za İsa oğ lu Şeyx za ma nov (4.8.1915 – 1984) və fat edib. Aka de-
mik Mil li Dram Teat rın da, ki no da (“Bir qa la nın sir ri”, “Nə si mi”, “Əh məd 
ha ra da dır?”, “Tü tək sə si” və s.) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

Dünya
22 yan var 1729 – Al man klas sik ədə biy ya tı nın ba ni si, dra ma turq, 

in cə sə nət nə zə riy yə çi si Qot hold Ef raim Les sinq (Gott hold Eph raim 
Les sing; 1729-1781) ana dan olub.

22 yan var 1788 – İn gi lis şairi Corc Qor don Bay ron (Geor ge Gor-
don By ron; 1788 – 19.4.1824) ana dan olub.

22 yan var 1898 – Rus re jis so ru, ki no nə zə riy yə çi si Ser gey Mi-
xay lo viç Ey zenş teyn (1898-1948) ana dan olub.

23 yan var 1783 – Fran sız ya zı çı sı, XIX əsr də realist ro man jan rı-
nın ba ni lə rin dən bi ri An ri Ma ri Sten dal (Ma rie-Hen ri Bey le – Stend-
hal; 1783-1842) ana dan olub. “Qa ra və qır mı zı”, “Parm sa ki ni” və s. 
ro man la rın müəl li fi  dir.

23 yan var 1930 – Sent-Lu si ya (Ka rib də ni zin də ada-döv lət) şairi 
və dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı (1992) De-
rek El ton Vol kot (De rek Al ton Wal cott; 1930 – 17.3.2017) ana dan 
olub. 70-ci il lər də ABŞ-a kö çüb.

23 yan var 1989 – İs pan sür realist rəs sa mı Sal va dor Da li (Sal va-
dor Fe li pe Ja cin to Da li i Do me nech; 11.5.1904 – 1989) və fat edib. 

24 yan var 1732 – Fran sız dra ma tur qu Pyer Bo mar şe (Pier re-
Augus tin Ca ron de Beaumarc hais; 1732-1799) ana dan olub. “Se vil-
ya bər bə ri”, “Fi qa ro nun ev lən mə si” ko me di ya la rı nın müəl li fi  dir.

24 yan var 1776 – Al man ya zı çı sı Ernst Teodor Vil helm Ama dey 
Hof man (Ernst Theodor Ama deus Hoff  mann; 1776-1822) ana dan 
olub. “Bi rə lər hökm da rı” ro ma nı, “Şel kun çik və si çan lar kra lı” na ğı lı 
(P.Çay kovs ki na ğıl əsa sın da “Şel kun çik” ba le ti ni ya zıb) və s. əsər-
lə rin müəl li fi  dir.

25 yan var 1759 – Şot land şairi Ro bert Berns (Ro bert Burns; 
1759 – 21.7.1796) ana dan olub. Şairin şə rə fi  nə 25 yan var Şot lan di-
ya da mil li bay ram ki mi qeyd olu nur.

25 yan var 1938 – Rus şairi və müəl lif mah nı la rı nın ifa çı sı, akt yor 
Vla di mir Sem yo no viç Vı sots ki (1938 – 25.7.1980) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

22–25 yanvarXatirə təqvimi

Mə də niy yət Na zir-
li yi, Təh sil Na zir-
li yi, “Azər bay can 
Te le vi zi ya və Ra dio 

Ve ri liş lə ri” QSC, Xə tai Ra-
yon İc ra Ha ki miy yə ti, Azər-
bay can Rəs sam lar İt ti fa qı, 
Azər bay can Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı, Ba kı Döv lət 
Sir ki və Xə tai Sə nət Mər kə-
zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Şu şa 
İli” çər çi və sin də “Xa ti rə lər-
də qa lan oyun caq lar” ad lı 
uşaq ya ra dı cı lıq mü sa bi qə-
si elan edi lib.

Mü sa bi qə uşaq lıq duy ğu la rı nı, 
xa ti rə lə ri ni ya şat maq məq sə di lə 
ke çi ri lir. Oyun caq lar sa də cə, əy-
lən cə ob yek ti de yil. Uşaq ət raf 
dün ya nı öy rən mə yə baş la yan 
za man dan oyun caq lar onun yol-
da şı, kö mək çi si və hət ta “müəl-
li mi” olur.

Uşaq vax tı ən çox sev di yi-
niz və ar zu la dı ğı nız oyun ca ğın 
rəs mi ni çək mək lə və ya is tə-
di yi niz ma te rial dan (me tal, gil, 
ağac, ka ğız, plas ti lin, par ça) 
ma ke ti ni ha zır la maq la mü sa bi-
qə yə qa tıl maq olar. Mü sa bi qə-
də iş ti rak üçün yaş məh du diy-
yə ti yox dur.

Mü sa bi qə yə Xə tai Sə nət Mər-
kə zi “Fa ce book” qru pu na da xil 
olub, təq dim edə cə yi niz əsə rin 
fo to su ilə bə ra bər müəl li fi n adı, 
so yad, tə vəl lüd, təh sil al dı ğı 
mək təb və əla qə nöm rə si ni yer-
ləş dir mək lə 2022-ci il fev ra lın 
10-dək qa tıl maq müm kün dür.

Mü sa bi qə yə hər müəl lif bir 
əsər təq dim edə bi lər. İlk tur dan 

keç miş müəl lifl  ə rin əsər lə ri sər-
gi də nü ma yiş olun maq üçün Xə-
tai Sə nət Mər kə zi nə də vət olu-
na caq. Əsə ri sər gi də nü ma yiş 
olu nan müəl lifl  ər ser ti fi  kat la və 
fəal təd ris mər kəz lə ri (dər nək, 
in cə sə nət mək tə bi və s.) tə şək-
kür na mə ilə təl tif olu na caq. 

Mü sa bi qə nin sər gi si Xə tai 
Sə nət Mər kə zin də ke çi ri lə cək. 
Sər gi dən se çil miş əsər müəl lif-
lə ri nin Ba kı Döv lət Sir kin də də 
sər gi si təş kil olu na caq.

Mü sa bi qə nin me dia dəs tək-
çi lə ri sı ra sın da “Mə də niy yət” 
qə ze ti də var. Ət rafl  ı mə lu ma tı 
Xə tai Sə nət Mər kə zi nin so sial 
şə bə kə he sab la rın dan əl də et-
mək olar.

Kitabxanalar “Şuşa İli”ndə: metodiki tövsiyələr

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
mü va fiq sə rən ca mı ilə 
elan olu nan “Şu şa İli”ndə, 
söz süz ki, Azər bay can 

mə də niy yə ti nin pay tax tı olan 
bu qə dim şə hə ri miz haq qın-
da ta ri xi və ədə bi-bə dii ma-
te rial la rın təb li ği də xü su si 
diq qət kəsb edə cək.

Şu şa nın Azər bay can xal qı 
üçün ta ri xi əhə miy yə ti ni, yük sək 
mə də ni-mə nə vi də yə ri nin bö yü-
mək də olan nəs lə aşı lan ma sı  
ki tab xa na lar dan ye ni ya naş ma-
la rın ax ta rış və tət bi qi ni tə ləb 
edir. Bu iş də oxu cu la rı mü ta liəyə 
cəlb et mək üçün ki tab xa na lar 
öz qar şı sı na də qiq məq səd və 
və zi fə lər qoy ma lı dır lar. “Şu şa 
İli”ndə ki tab xa na la rın gö rə cə-
yi iş lər Şu şa və ümu miy yət lə, 
Qa ra bağ haq qın da hər bir kə sə 
ta ri xi miz, ədə biy ya tı mız, xal qı-
mı zın mə də ni-et nik dün ya gö rü-
şü kon teks tin dən ta nış ol ma ğa 
im kan ya ra da bi lər.

Bu nun la əla qə dar bü töv la yi-
hə və proq ram lar va si tə si lə qar-
şı lıq lı və ma raq lı təd bir lə rin iş-
lə nib ha zır lan ma sı çox va cib dir. 
Be lə təd bir lə rin sı ra sın da ki tab 
sər gi lə ri, ki tab mü za ki rə lə ri, sual-
ca vab ge cə lə ri, mu si qi li ədə bi 
ge cə lər, bib lioq ra fi k ic mal lar, ki-
tab təq di mat la rı, gö rüş lər, oxu cu 
konf rans la rı, yad daş gün lə ri, də-
yir mi ma sa lar və s. mü hüm yer 
tu tur.  Fo to və ki tab sər gi lə rin dən, 
mə ru zə lər dən və s. bu ki mi ənə-
nə vi for ma lar dan fay da lı şə kil də 
is ti fa də edil mə li, təd bir lə rin key-
fi y yət li və məz mun lu ol ma sı na 
fi  kir ve ril mə li dir. Mə sə lən, “Şu şa 
Azər bay ca nın mə də niy yət pay-
tax tı ki mi”, “Şu şa nın ta ri xi və me-

mar lıq abi də lə ri” və d. sər löv hə li 
ki tab sər gi lə ri nin, “Qa ra ba ğın 
mir va ri si”, “Şu şa da ədə bi məc-
lis lər” ki mi bir çox oxu cu konf-
rans la rı nın ke çi ril mə si nin möv zu 
ilə bağ lı əhə miy yət li mə sə lə lə rin 
təb li ğin də və araş dı rıl ma sın da 
mü hüm rol olar.

Şu şa ilə bağ lı oxu cu la rın bə-
dii və el mi küt lə vi ədə biy yat la 
iş lə mə si nə xü su si diq qə tin ve-
ril mə si də va cib dir. Mə sə lən, 
oxu cu la rın M.F.Axund za də nin 
“Müs yö Jor dan və dər viş Məs-
tə li şah”, Ə.Haq ver di ye vin “Xort-
da nın cə hən nəm mək tub la rı”, 
Y.V.Çə mən zə min li nin “Qan için-
də”, S.Vur ğu nun “Va qif”, İ.Əfən-
di ye vin “Xur şud ba nu Na tə van”, 
Ç.Qa ca rın “Köh nə Şu şa”, Azər-
bay ca nın ta ri xi cə hət dən ən 
qə dim böl gə lə rin dən olan Qa-
ra bağ xan lı ğı nın və onun mər-
kə zi Şu şa nın si ya si, iq ti sa di və 
mə də ni ta ri xi ni öy rə nən “Qa ra-
bağ na mə lər”i, Y.Mah mu do vun 
“Şu şa-Pə na ha bad”, B.Ba ğır-
za də nin “Şu şa”, Y.Hü sey no vun 
“Şu şa sal na mə si” və d. nəşr lər-

lə ta nış edil mə si yax şı olar dı. 
Təd bir lə rin sə mə rə li li yi ni ar tır-
maq üçün ki çik for ma lı nəşr lər-
dən –buk let lər dən, ədə biy yat 
si ya hı la rın dan is ti fa də et mək 
ye ri nə dü şər di. 

Oxu cu la ra ax tar dı ğı ma te rial-
la rı asan lıq la tap maq da gu şə lər 
çox mü hüm rol oy na yır. Bu ra da 
mü va fi q kar to te ka, qə zet, jur nal 
ma te rial la rı, töv si yə ədə biy yat 
si ya hı la rı, möv zu ya uy ğun bir 
sı ra sə nəd lər və şə kil lər də öz 
ək si ni ta pır. 

Pla kat lar möv zu ya dair bə dii 
və ta ri xi, el mi-küt lə vi ədə biy ya-
tın əya ni təb li ği nə kö mək edir. 
Pla kat lar həm oxu cu la ra is ti-
qa mət ve rir, həm də se çil miş 
ədə biy yat haq qın da on lar da 
müəy yən tə səv vür ya ra dır. Bu 
möv zu da oxu cu la rın mü fəs səl 
mə lu mat al ma la rı na kö mək et-
mək üçün in for ma si ya gün lə ri və 
həf tə lə ri nin, oxu cu gün lə ri nin də 
özü nə məx sus ye ri var. 

Şu şa ilə bağ lı təq dim olu nan 
bü tün ma te rial la rın ha zır la nan 
elekt ron mə lu mat ba za la rın da 

ək si də çox mü hüm dür. “Şu şa 
şə hə ri nin ta ri xi”, “Xa rı bül bül”, 
“Qə dim Şu şa və şu şa lı lar” və s. 
mə lu mat ba za la rı nın ya ra dıl ma sı 
və in ter net şə bə kə sin də yer ləş di-
ril mə si həm oxu cu la ra ət rafl  ı mə-
lu mat  ve rər, həm də çox lu say da 
oxu cu nu ki tab xa na ya cəlb edə 
bi lər. 

Möv zu ilə bağ lı bloq-şə bə kə-
lə rin ya ra dıl ma sı və bu ra da qo-
yu lan ma raq lı, rən ga rəng ya zı lar 
re surs is ti fa də çi lə ri nin diq qə ti ni 
cəlb edir. So sial şə bə kə lər də 
be lə mə lu mat la rın yer ləş di ril mə-
si də məq sə dəuy ğun dur.  

“Biz Şu şa haq qın da oxu yu-
ruq” ad lı ədə biy yat ma ra fo nu-
nun ke çi ril mə si, ma ra fon çər-
çi və sin də uca dan oxu, ki ta bın 
elekt ron təq di ma tı, müəl lifl  ər lə 
gö rüş və s. təş kil et mək olar. Ki-
tab xa na lar da ha bir təb li ğat üsu-
lun dan – fl əş mob dan is ti fa də et-
mək lə Şu şa və Qa ra ba ğın ta ri xi 
ilə bağ lı ədə biy ya ta ma ra ğı ar tı ra 
bi lər. “Xa rı bül bül”, “Şu şa nın dağ-
la rı”, “Şu şa nın ger bi” və d. möv-
zu lar da fl əş mob la rın ke çi ril mə si 
müm kün dür.

Və tə nə mə həb bət hiss lə ri nin, 
və tən pər vər lik tər bi yə si nin for-
ma laş dı rıl ma sın da mü hüm rol 
oy na yan təd bir lər özün də zən-
gin tər bi yə vi po ten sial da şı yır. 
“Şu şa İli”ndə ki tab xa na la rın ke-
çi rə cək lə ri təd bir lər də ey ni za-
man da Və tən tor pa ğı uğ run da 
hə ya tın dan ke çən qəh rə man la-
rın əziz xa ti rə si nin ya şa dıl ma sı-
na, öl kə mi zin şan lı ta ri xi nə gö rə 
fə xa rət his si nin aşı lan ma sı na bir 
və si lə dir.

Cəmilə Səmədova
Səbail rayon MKS-nin

şöbə müdiri

UŞAQ YARADICILIQ MÜSABİQƏSİ

Xatirələrdə qalan oyuncaqlar

Tarixçi alimin yeni monoqrafi yası 
Türkiyədə nəşr edilib

An ka ra da Azər bay can Döv lət Pe da qo ji Uni ver-
si te ti nin Ta rix-coğ ra fi ya fa kül tə si Ümu mi ta rix və 
ta ri xin təd ri si tex no lo gi ya sı ka fed ra sı nın mü di ri, 
ta rix elm lə ri dok to ru Se vinc Əli ye va nın  “Şi ma-
li Qaf qaz döv lət lə ri nin ya ran ma sı: Tür ki yə və 
Azər bay ca nın kö mə yin dən Ru si ya nın iş ğa lı na 
qə dər (1918 – 1920)” ad lı ye ni mo noq ra fi ya sı  
işıq üzü gö rüb.

Əsər 1918-
1920-ci il lər də 
Şi ma li Qaf qaz da 
müs tə qil döv lət-
lə rin ya ran ma-
sın da Tür ki yə nin 
(Os man lı döv lə-
ti nin) ro lu na həsr 
olu nub.

Ki tab da 1918-
ci il də Tür ki yə nin 
Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nə 
dəs tə yi möv zu-
su ge niş şə kil də 
təd qiq edi lib. Ge-

niş ar xiv sə nəd lə ri əsa sın da Tür ki yə nin xa ri ci si-
ya sə ti nin məq səd və və zi fə lə ri ni, Tür ki yə nin müx-
tə lif ic ti mai-si ya si təş ki lat la rı nın ma raq la rı nı, xa ri ci 
si ya sə tin və geosi ya si ma raq la rın re giona tə si ri ni 
öy rən mək im ka nı əl də edi lib. Sö zü ge dən sə nəd-
lər va si tə si lə Mud ros ba rı şı ğın dan son ra da türk 
za bit və əs gər lə ri nin və azər bay can lı kö nül lü lə rin 
Şi ma li Qaf qaz da kı mü səl man qar daş la rı na yar dı-
mı nı gör mək müm kün dür. 

Mo noq ra fi  ya da Tür ki yə or du su ilə ya na şı türk 
və azər bay can lı kö nül lü lə rin Şi ma li Qaf qaz da kı 
fəaliy yət lə ri, o döv rə aid xa ti rə lə rin, döv ri mət-
buatın və ar xiv sə nəd lə ri nin ana li zi, Qaf qaz xalq-
la rı nın və li der lə ri nin türk lə rə qar şı mü na si bə ti 
diq qət li və əha tə li təd qiq edi lib. 

Ta rix elm lər dok to ru Se vinc Əli ye va nın təd qi-
qat la rı Ru si ya da – Mosk va da, Ka zan da, Ros tov-
da, Qroz nı da çap olu nub. Sö zü ge dən mo noq ra fi -
ya müəl li fi n Tür ki yə də çap olu nan ilk ki ta bı dır.

Tanınmış memarın kitabı çapdan çıxıb

Ta nın mış bər pa-
çı-me mar, Bey-
nəl xalq Me mar lıq 
Aka de mi ya sı nın 

pro fes so ru, Pre zi dent 
tə qaüd çü sü To fiq 
Şə ki xa no vun “Qə dim 
– müasir Və tən” ad lı 
ki ta bı işıq üzü gö rüb.

Ki tab da me ma rın hə-
ya tın dan, mü tə xəs sis və 
zi ya lı ki mi for ma laş ma-
sın dan, me mar və bər pa 
işi nin bi li ci si ki mi ge niş 
fəaliy yə tin dən bəhs olu-
nur. Həm çi nin To fi q Şə ki xa no vun müx tə-
lif vaxt lar da qə lə mə al dı ğı ak tual möv zu-
lu mə qa lə lər də yer alıb. Ki tab me mar lar, 
tə lə bə lər və ge niş oxu cu küt lə si üçün 
nə zər də tu tu lub.

El mi re dak to ru Əmək dar me mar, pro-
fes sor El bay Qa sım za də, rəy çi lə ri me-
mar lıq üz rə elm lər dok to ru, pro fes sor, 
AMEA Me mar lıq və İn cə sə nət İns ti tu-
tu nun el mi iş çi si Ra yi hə Əmən za də və 
me mar lıq üz rə elm lər dok to ru, Azər bay-
can Me mar lıq və İn şaat Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru Sə bi nə Ha cı ye va, mətn re-
dak to ru Şöv kət Sə li mov olan ki tab “Bir 

da ha ta ri xi–me mar lıq 
abi də lə ri miz dən” və “Ana 
və tə nim Qə bə lə” ad lı iki 
his sə dən iba rət dir.

Nəş rin bi rin ci his sə sin-
də ki gi riş dən son ra müəl-
li fi n bər pa me mar lı ğı nın 
prob lem lə ri və bun lar dan 
çı xış yol la rı na həsr olun-
muş “Ta ri xi-me mar lıq 
abi də lə ri, on la rın mən-
şə yi, ya ran ma sə bəb lə ri, 
si nifl  ə ri”, “Da şın maz və 
da şı nan abi də lər”, “Abi-
də lə rin əhə miy yət də rə-
cə lə ri nə gö rə böl gü sü”, 

“Abi də lə rin aş kar lan ma sı, öy rə nil mə si, 
mü ha fi  zə si və bər pa sı ba rə də” ya zı la rı 
ve ri lib.

T.Şə ki xa no vun “Me mar” el mi, ana li-
tik-in for ma si ya jur na lı nın ay rı-ay rı nöm-
rə lə rin də dərc edil miş sil si lə mə qa lə lə ri  
bər pa me mar lı ğı ilə məş ğul olan mü tə-
xəs sis lər, me mar tə lə bə lər və bu sa hə yə 
ma raq gös tə rən oxu cu lar üçün ma raq lı 
ola caq.

Nəş rin ikin ci his sə sin də müəl lif bo ya-
ba şa çat dı ğı qə dim Qə bə lə ra yo nu nun 
ta ri xi, tə biəti, me mar lıq abi də lə ri və s. 
haq qın da söz açır.

Elmi konfranslar keçiriləcək 
Qarabağın tarixi-mədəni irsi 

Bu ilin noyabrında AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
təşkilatçılığı ilə “Qarabağın tarixi-mədəni irsi” mövzusunda 
respublika elmi konfransı keçiriləcək.

Muzeydən bildirilib ki, tədbir Prezident İlham Əliyevin 2022-ci 
ilin “Şuşa İli” elan edilməsi haqqında sərəncamına uyğun olaraq 
təşkil ediləcək.

Konfrans üçün məruzələr iyunun 1-dək nargiz.aliyeva.52@mail.
ru və behmen_76@mail.ru e-poçt ünvanlarına göndərilməlidir.

Tədbir Qarabağın maddi-mənəvi irsi və muzeylər, Qarabağ 
abidələri, Qarabağ muzeyləri, Qarabağın görkəmli ziyalıları, 
Qarabağ irsinin muzey kolleksiyalarında təbliği məsələləri, 
Qarabağda müasir dövrdə aparılan mədəni quruculuq işləri və 
digər mövzuları əhatə edəcək.

Natəvan və Azərbaycan qadınının
ədəbi-mədəni mübarizələri 

AMEA-nın Ni za mi Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı 
Mu ze yin də “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” möv zu sun da ke çi ri lə cək bey nəl xalq el mi 
konf ran sa mə qa lə qə bu lu da vam edir.

Mu zey dən bil di ri lib ki, mə qa lə qə bu lu ap re lin 15-dək apa rı lır. 
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 və Ya xın 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.

Na tə va nın 190 il lik yu bi le yi nə həsr olu nan bey nəl xalq el mi 
konf rans iyu nun 14-də ke çi ri lə cək.
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
191 il əv vəl...

25 yan var 1831-ci il də Pol şa tor paq la rın da Ru si ya im pe ri ya sın dan 
ay rıl maq və Pol şa nın müs tə qil li yi ni bər pa et mək uğ run da üs yan baş la
nıb. Pol şa XVIII əsr də Ru si ya ilə Prus si ya ara sın da bö lüş dü rül müş dü. 
Çar I Ni ko la yın Pol şa ya gön dər di yi cə za dəs tə lə ri üs ya nı qan için də 
bo ğub, müs tə qil lik ide ya la rı nı ya yan Var şa va Uni ver si te ti bağ la nıb. 

109 il əv vəl...
23 yan var 1913-cü il də Os man lı İm pe ra tor lu ğun da sa ray çev ri li

şi baş ve rib. Ən vər bəy və Tə lət bə yin rəh bər lə rin dən ol du ğu “İt ti hat 
və Tə rəq qi” qru pu nun hə ya ta ke çir di yi çev ri liş nə ti cə sin də Baş na
zir (Sad ra zam) Ka mil pa şa is te fa ya məc bur edi lib, hər bi na zir Na zim 
pa şa öl dü rü lüb. Hö ku mə tin ba şı na ke çən Mah mud Şev ket pa şa da 
11 iyun 1913cü il də suiqəsd nə ti cə sin də öl dü rül dü. Bi rin ci Dün ya 
mü ha ri bə si ərə fə sin də sa ray çə kiş mə lə ri Os man lı nı da ha da zəif ət di.

105 il əv vəl...
25 yan var 1917-ci il də 

Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı Da
ni mar ka Kral lı ğı nın müs təm lə
kə si olan Vestİn dia ada la rı nı 
(in di ki Vir ci ni ya ada la rı) 25 mil
yon dol la ra sa tın alıb. Mil yon lar 
xərc lə mək lə əra zi si ni ge niş lən
di rən ABŞın Ka rib də ni zin də 
sa hib ol du ğu ada la rın ümu mi 
sa hə si 346 kvad rat ki lo metr idi.

73 il əv vəl... 
25 yan var 1949-cu il də so sialist in ki şaf yo lu seç miş öl kə lə rin 

iq ti sa di bir li yi – Qar şı lıq lı İq ti sa di Yar dım Şu ra sı  (QİYŞ) ya ra dı lıb. 
Bu ba rə də bir gə sə nə də SS Rİ, Bol qa rıs tan, Çe xos lo va ki ya, Pol şa, 
Ru mı ni ya, Ma ca rıs tan im za at mış dı. QİYŞ ABŞın Qər bi Av ro pa nı 
tə sir al tı na al ma sı na (“Mar şall pla nı”) ca vab ad dı mı idi. Son ra kı il
lər də Al ba ni ya, ADR və Mon qo lus tan da təş ki la ta qo şul du. 1990cı 
il də so sialist dü şər gə si ilə bə ra bər QİYŞ də sü qut et di.

46 il əv vəl... 
23 yan var 1976-cı il də Pa ris də ABŞVyet nam mü ha ri bə si nin 

ba şa çat ma sı na dair sa ziş im za la nıb.  Sa zi şə əsa sən, ABŞ qo şun
la rı Şi ma li Vyet nam dan çı xa rı lıb. 

34 il əv vəl... 
25 yan var 1988-ci il də Er mə nis tan SSRdə ya şa yan azər bay

can lı əha li nin küt lə vi şə kil də de por ta si ya sı baş la nıb. Azər bay can lı 
qaç qın la rın ilk dəs tə si res pub li ka mı za pə nah gə ti rib. 19881989
cu il lər də ümu mi lik də 230 mi nə ya xın azər bay can lı in di ki Er mə nis
tan əra zi si olan ta ri xi ataba ba yurd la rın dan zor la qo vul du.

21 il əv vəl... 
25 yan var 2001-ci il də 

Azər bay can Res pub li ka sı Av
ro pa Şu ra sı na tam hü quq lu 
üzv olub. St ras burq da, Av ro
pa Şu ra sı nın mən zilqə rar ga
hı nın qar şı sın da kı faqş to ka 
Azər bay ca nın Döv lət bay ra ğı 
qal dı rı lıb. Mə ra sim də Azər
bay can Pre zi den ti Hey dər Əli
yev iş ti rak edib.

17 il əv vəl... 
25 yan var 2005-ci il də Av ro pa Şu ra sı Par la ment As samb le ya

sın da Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si üz rə mə ru zə çi De vid At kin so nun 
(Bri ta ni ya) ha zır la dı ğı mə ru zə üz rə qət na mə qə bul olu nub. 1416 
say lı qət na mə də Er mə nis ta nın Azər bay can tor paq la rı nı iş ğal al tın
da sax la dı ğı qeyd edil miş, Er mə nis ta na BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı
nın qət na mə lə ri ni (1993) ye ri nə ye tir mək və si lah lı qüv və lə ri iş ğal 
olun muş əra zi lər dən çı xar maq ça ğı rı şı yer al mış dı. Bu, Er mə nis ta
nın Azər bay ca na qar şı hər bi tə ca vü zü ilə bağ lı Av ro pa Şu ra sın da 
qə bul edi lən ilk əhə miy yət li sə nəd idi.
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MƏDƏNİYYƏT

BeynəlxalqTürkMədəniy
yətiTəşkilatı–TÜRKSOY
unvəAzərbaycanın
XorvatiyadakıSəfirliyinin

birgətəşkilatçılığıiləZaq
rebdədahiAzərbaycanşairi
vəmütəfəkkiriNizamiGən
cəvinin880illikyubileyinə
həsredilmişkitabalbomun
təqdimatıkeçirilib.“Nizamini
oxuyaq”kitabalbomuötən
ilTÜRKSOYunlayihəsiəsa
sındaərsəyəgəlib.

Xor va ti ya Mə də niy yət Cə miy
yə tin də təş kil olu nan təd bir də 
çı xış edən TÜRK SOYun Baş 
ka ti bi Dü sen Ka seinov Azər bay
ca nın ədə bi gü nə şi Ni za mi Gən
cə vi nin 880 il lik yu bi le yi mü na si
bə ti lə in gi lis di lin də ha zır la dıq la rı 
bə dii al bo mun Ba kı da, Biş kek də, 
Nur Sul tan da, Vya na da və bir 
ne çə gün əv vəl Belq rad da təq
di ma tı nı ke çir dik lə ri ni diq qə tə 
çat dı rıb. Baş ka tib nəşr haq qın

da mə lu mat ve rib. Vur ğu la yıb ki, 
TÜRK SOY Azər bay ca nın gör
kəm li şəx siy yət lə ri nin təb li ğin də 
ya xın dan iş ti rak edir.

Azər bay ca nın Xor va ti ya da kı 
sə fi ri Fəx rəd din Qur ba nov Ni
za mi Gən cə vi nin ümu mi lik də 
dün ya ədə biy ya tı nın da hi si ma
la rın dan bi ri ol du ğu nu de yib. 

Qeyd edib ki, Azər bay can  şairi
nin ya şa dı ğı dövr dən əsr lər son
ra Türk dün ya sı nın, elə cə də 
Ya xın Şərq coğ ra fi ya sı nın mü
tə fək kir lə ri onun əsər lə rin dən il
ham la na raq gö zəl ya ra dı cı lıq nü
mu nə lə ri or ta ya qo yub lar.

Təd bir də çı xış edən Xor va ti
ya nın sa biq Pre zi den ti, Ni za mi 

Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi İda
rə He yə ti nin üz vü İvo Yo si po viç 
mü tə fək kir şairin hu ma nizm ide
ya la rı, əda lət li cə miy yət ba rə də 
fi kir lə ri nin Av ro pa fi lo sof a rı tə rə
fin dən də təb liğ olun du ğu nu vur
ğu la yıb. Qeyd olu nub ki, Ni za mi 
Gən cə vi nin əsər lə ri nin əl yaz ma
la rı bu gün dün ya nın apa rı cı ki
tab xa na la rın da və mu zey lə rin də 
sax la nı lır.

Təd bir iş ti rak çı la rı Ni za mi Gən
cə vi yə həsr edi lən sər gi ilə ta nış 
olub lar. 

Təq di mat da azər bay can
lı sə nət çi lər – Əmək dar ar tist lər 
İlham Nə zə rov (kon tra te nor), Sa
hib Pa şa za də (tar), elə cə də Qa
za xıs tan dan Əmi nə Maş ke ye va 
(piano), Ye ras sıl Xa mi tin (sk rip
ka) ifa sın da Ni za mi nin şeir lə ri nə 
bəs tə lən miş mu si qi lər dən iba rət 
kon sert proq ra mı da bö yük ma
raq la qar şı la nıb. 

MehparəSultanova 
Ankara

TÜRKSOY-un “Nizamini oxuyaq” 
kitab-albomu Xorvatiyada da təqdim olunub

əvvəli səh. 1-də
Mə ra sim də 20 Yan var fa ciəsi

nə həsr edil miş sə nəd li film nü
ma yiş et di ri lib.

Son ra Fre de rik Şo pen Bey
nəl xalq Piano Fes ti va lı nın 
laureat la rı Ma teuş Kşı jovs ki 
və Aq neş ka Kor pı ta tə rə fin dən 
for te piano da Azər bay can bəs
tə kar la rı və F.Şo pe nin əsər lə
rin dən iba rət kon sert proq ra mı 
təq dim olu nub. Kon ser tin TVP 
ic ti mai te le ka na lı tə rə fin dən çə
ki li şi hə ya ta ke çi ri lib.

Qo naq lar 20 Yan va rı əks et di
rən fo to lar dan iba rət sər gi ilə ta
nış olub və eh san süf rə si nə də
vət edi lib lər.

***
Tür ki yə nin müx tə lif şə hər lə

rin də Azər bay can xal qı nın mil li 
su ve ren lik uğ run da mü ba ri zə si
nin qəh rə man lıq sə hi fə si olan 20 
Yan va rın 32ci il dö nü mü nə həsr 
olun muş mə ra sim lər ke çi ri lib.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Qars da kı Baş Kon sul lu ğu nun 
dəs tə yi ilə Qars Qaf qaz Uni ver
si te tin də təş kil olu nan təd bir də 
baş kon sul Nu ru Qu li yev, Qaf
qaz Uni ver si te ti nin Ədə biy yat 
fa kül tə si nin müəl li mi Kö nül Qu
li ye va, ha kim Əda lət və İn ki şaf 
Par ti ya sı nın Qars vi la yət təş ki
la tı nın səd ri Adem Çal kın çı xış 
edib lər.

Sam sun 19 May Uni ver si te
tin də 20 Yan var fa ciəsi nin 32ci 
il dö nü mü nə həsr olun muş anım 
mə ra si mi ke çi ri lib. Tür ki yə də ki 
sə fir li yi mi zin dəs tə yi ilə Sam sun 

Azər bay can Tə lə bə lər Təş ki la
tı tə rə fin dən ke çi ri lən mə ra sim də 
uni ver si te tin müəl lim və tə lə bə lə ri 
iş ti rak edib lər.

***
Azər  bay  ca  nın İran  da  kı Sə  fir  li 

yi 20 Yan  var – Ümum  xalq Hüzn 
Gü  nü ilə əla  qə  dar anım təd  bi 
ri ke  çi  rib. İran ic  ti  maiy  yə  ti  nin və 
küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri nü 

ma  yən  də  lə  ri  nin də qa  tıl  dı  ğı təd 
bir  də sə  fir  lik  də təş  kil olun  muş 
“Şə  hid  lik  dən müs  tə  qil  li  yə” ad  lı 
fo  to  sər  gi  yə ba  xış ke  çi  ri  lib, 20 
Yan  var şə  hid  lə  ri  nin xa  ti  rə  si  nə 
ha  zır  lan  mış löv  hə  nin önü  nə çi 
çək  lər qo  yu  lub.

Sə  fir Əli Əli  za  də çı  xı  şın  da ta 
ri  xə qan  lı, ey  ni za  man  da şan  lı 
hərf  ər  lə ya  zıl  mış 20 Yan  va  rın 
Azər  bay  can xal  qı  nın mü  ba  riz  li 
yi  ni, məğ  rur  lu  ğu  nu nü  ma  yiş et 
dir  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb. Bil  di  rib ki, 
hə  min gün Azər  bay  ca n şə  hid  lə  ri, 
mərd oğul  la  rı və qız  la  rı he  sa  bı  na 
öz müs  tə  qil  lik adı  nı ye  ni  dən ta  ri 
xə yaz  dı  ğı gün ki  mi qə  bul olu  nur. 

Mə  ra  sim  də İra  nın ta  nın  mış mə 
də  niy  yət iş  çi  si, “Xo  ca” və “Qan  lı 
Yan  var” film  lə  ri  nin pro  dü  se  ri Əy 
yub Da  neş  vər Azər  bay  can xal  qı 
na qar  şı so  vet rəh  bər  li  yi  nin əda 
lət  siz möv  qe  yin  dən da  nı  şıb.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Təb  riz  də  ki Baş Kon  sul  lu  ğun  da 
20 Yan  va  ra həsr olun  muş fo  to 
sər  gi açı  lıb. Təd  bir  də İra  nın Şər  qi 

Azər  bay  can va  li  li  yi  nin, Xa  ri  ci İş  lər 
Na  zir  li  yi  nin rəs  mi  lə  ri, Tür  ki  yə  nin 
Təb  riz  də  ki baş kon  su  lu da iş  ti  rak 
edib  lər. Öl  kə  mi  zin baş kon  su lu 
Əli  yən  na  ğı Hü  sey  nov 20 Yan  var 
fa  ciəsi  nin sə  bəb və nə  ti  cə  lə  rin 
dən da  nı  şıb.

***
Azər bay ca nın Uk ray na da

kı Sə fir li yin də 20 Yan var fa ciəsi 
qur ban la rı nın xa ti rə si nə həsr 
olun muş anım təd bi ri ke çi ri lib.

Sə fir li yin əmək da şı Tə ra nə 
Sa dı qo va fa ciənin xro no lo gi ya sı 
ba rə də mə lu mat ver dik dən son
ra Qan lı Yan va ra həsr olu nan sə
nəd li film nü ma yiş et di ri lib.

Sə fir El mi ra Axun do va çı xış 
edə rək bil di rib ki, 20 Yan var Azər
bay can xal qı nın mil li ira də si nin 
əyil məz li yi nin rəm zi dir. 20 Yan var 
fa ciəsi ni tö rət mək lə So vet rəh bər
li yi Azər bay can xal qı nın ira də si ni 
və qü ru ru nu sın dır maq is tə yir di, 
la kin bu na nail ola bil mə di.

Son ra Uk ray na Azər bay can lı la rı 
Ra da sı nın həm səd ri Oleq Kra pi
vin, Uk ray na lı Zi ya lı lar As samb le
ya sı nın səd ri, ta rix elm lə ri dok to ru 
Fər had Tu ran lı çı xış edib lər.

Uk ray na nın Xar kov şə hə rin
də 20 Yan va rın 32ci il dö nü mü
nə həsr olun muş fo to sər gi açı lıb. 
Azər bay ca nın Xar kov da kı Fəx ri 
kon sul lu ğu tə rə fin dən təş kil olu
nan sər gi nin açı lı şı na şə hər rəs mi
lə ri, ali təh sil ocaq la rı nın, Azər bay
can dias po ru nun nü ma yən də lə ri 
qa tı lıb lar.

***
Yu na nıs ta nın pay tax tı Afi na da 

fəaliy yət gös tə rən Qər bi At ti ka 
Uni ver si te ti nin müəl lim və tə lə bə 
he yə ti nin iş ti ra kı ilə 20 Yan va rın 
32ci il dö nü mü nə həsr olun muş 
təd bir ke çi ri lib. 

Uni ver si te tin pro fes so ru Pa na
yo tis Yan na ko pu los çı xış edə rək 
20 Yan var ha di sə lə ri nin Azər bay
can xal qı nın müs tə qil lik uğ run da 
mü ba ri zə sin də mü hüm ta rix ol
du ğu nu vur ğu la yıb.

Öl kə mi zin Yu na nıs tan da kı sə
fi ri Anar Hü sey nov çı xı şın da 20 
Yan va rın Azər bay can xal qı nın 
müs tə qil li yin bər pa sı yo lun da 
dö nüş nöq tə si ol du ğu nu bil di rib. 
Sə fir müs tə qil li yi ni bər pa et dik
dən son ra Azər bay ca nın keç di yi 
yol, Er mə nis ta nın öl kə mi zə hər bi 
tə ca vü zü, 30 il lik iş ğal və 44 gün
lük Və tən mü ha ri bə si ba rə də də 
iş ti rak çı la rı mə lu mat lan dı rıb.

“Aləmdə səsim var mənim”
Əzizə Cəfərzadənin yaradıcılığı 

Özbəkistanda tanıdılır

Ö
zbəkistandakıHeydər
ƏliyevadınaAzərbaycan
MədəniyyətMərkəzinin
(AMM)layihəsiiləXalq

yazıçısı,ədəbiyyatşünasalim,
professorƏzizəCəfərzadənin
yaradıcılığınıntəbliğiməqsə
dilə“Aləmdəsəsimvarmə
nim”adlılayihəyəstartverilib.

Azər bay can ta ri xi nin ay rıay rı 
dövr lə rin də baş ver miş ha di sə lə ri, 
gör kəm li şəx siy yət lə rin hə ya tı nı öz 
əsər lə rin də işıq lan dı ran ya zı çı nın 
100 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə təd
bir lər ke çi ri lə cək.

La yi hə əsa sın da Əzi zə Cə fər za
də ya ra dı cı lı ğı na dair Öz bə kis tan da 
təd qi qat ma te rial la rı nın ha zır lan ma
sı, Öz bə kis ta nın sayt, qə zet və jur
nal la rın da mə qa lə lə rin dərc edil mə
si, “Wi ki pe dia” en sik lo pe di ya sın da 
öz bək di lin də Əzi zə Cə fər za də haq
qın da  böl mə nin ya ra dıl ma sı nə zər
də tu tu lub. Bun dan baş qa, AMMin 
si fa ri şi ilə ta ri xi əsər lər müəl li fi Əzi

zə Cə fər za də nin “Ba kı–1501” ro
ma nı nın öz bək di li nə tər cü mə la
yi hə si hə ya ta ke çi ri lir. Əsə ri öz bək 
di li nə tər cü mə çialim Rüs təm Cab
ba rov çe vi rir. 

Daş kənd də Əzi zə Cə fər za də nin 
ya ra dı cı lı ğı na dair Azər bay canÖz
bə kis tan bir gə bey nəl xalq konf ran
sı nın ke çi ril mə si də nə zər də tu tu lur.

Xronoqraf

Ümumxalq Hüzn Günü 
müxtəlif ölkələrdə qeyd edilib

72Cİ“BERLİNALE”

“Qızıl ayı” uğrunda 16 bədii film yarışacaq

Fevralın10dan20dəkAl
maniyapaytaxtında72ci
“Berlinale”Beynəlxalq
FilmFestivalıkeçiriləcək.

Festivalınəsasproqramına27
tammetrajlıfilm(16bədii,11sə
nədli),“ForumSpecial”proqra
mınaisədaha14tammetrajlı
vəqısametrajlıfilmdaxildir.

Təş ki lat çı la rın bil dir di yi nə gö
rə, “Ber li na le” Bey nəl xalq Film 
Fes ti va lı ko ro na vi rus məh du
diy yət lə ri nə zə rə alın maq la adi 
for mat da ke çi ri lə cək.

Ki no fes ti va lın say tın da mə lu mat ve ri lir ki, pan de mi ya ilə əla
qə dar “Ber li na le” for ma tı nı və kon sep si ya sı nı də yi şib. Fes ti val 
fev ra lın 10da “Ber li na le Pa las”da ənə nə vi mə ra sim lə (qır mı zı 
xa lı üzə rin dən ke çid) açı la caq. Açı lış mə ra si min dən son ra fev
ra lın 16dək mü sa bi qə xa rak ter li film lə rin nü ma yi şi ke çi ri lə cək.

“Qı zıl ayı” və “Gü müş ayı” mü ka fat la rı, həm çi nin ən yax şı 
tam met raj lı fil mə gö rə GWFF mü ka fa tı və “Ber li na le”nin ən 
yax şı sə nəd li film mü ka fat la rı nın təq di met mə mə ra si mi fev ra
lın 16da ola caq.

Bun dan son ra isə fev ra lın 20dək bü tün “Ber li na le” ki no
teatr la rın da fes ti va lın film lə ri nin tək rar nü ma yi şi təş kil olu na
caq. Pan de mi ya şərt lə ri nə gö rə “Ber li na le” ki no teatr la rı nın tu
tu mu kəs kin şə kil də – 50 faizə qə dər azal dı lıb.

“Durna çırağı” Triest film festivalında
AzərbaycanlırejissorHilalBaydarovun“Durnaçırağı”bədiifil
miİtaliyada33cüTriestFilmFestivalınınproqramındayeralıb.

2130 yan var ta ri xin də ke çi ri lən fes ti va lın məq sə di audiovi zual 
is teh sal sa hə sin də mə lu mat la rın ya yıl ma sı, mü za ki rə və əmək
daş lı ğı təş viq et mək dir. Hi lal Bay da ro vun fil mi yan va rın 24də nü
ma yiş olu na caq.

“Dur na çı ra ğı” fil min də hü quq təh si li olan qız la dörd qa dı nı oğur
la maq da it ti ham edi lən ki şi ara sın da mü na si bət dən bəhs edi lir. 
Film də Or xan İs kən dər li, El şən Ab ba sov, Hü seyn Nə si rov, Rə na 
Əs gə ro va, Ay tə kin Mi ri şo va, Mər yəm Na ğı ye va, Ni gar İsa ye va, 
Sə da Hə sə no va, Kam ran Hü sey nov və baş qa la rı rol alıb lar. Fil min 
bəs tə ka rı Kə nan Rüs təm li dir.

Qeyd edək ki, film 2021ci il də 34cü To kio Bey nəl xalq Film Fes ti va
lın da “İn cə sə nə tə töh fə yə gö rə” xü su si mü ka fa ta la yiq gö rü lüb.
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