
Ru si ya nın Sankt-Pe ter-
burq şə hə ri son gün lər 
Azər bay can mə də niy yə ti 
və in cə sə nə ti ilə bağ lı 

əla mət dar təd bir və təq-
di mat la ra ev sa hib li yi edir. 
Ötən həf tə Ma riins ki Teat rı-
nın ye ni səh nə sin də bö yük 
bəs tə kar Fik rət Əmi ro vun 
100 il li yi mü na si bə ti lə “Min 
bir ge cə” ba le ti nin nü ma yiş-
lə ri ger çək ləş miş di.

Yan va rın 26-da Sankt-Pe ter-
burq da kı Mər mər sa ray da Azər-
bay ca nın da hi şairi və mü tə fək-
ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik 
yu bi le yi nə həsr olun muş “Yed di 
gö zəl” sər gi si açı lıb.

Sər gi nin eks po zi si ya sı bir ne-
çə ta ri xi döv rü bir ləş di rən xal ça, 
zər gər lik, bə dii me tal, mi niatür 
və teatr-de ko ra si ya sə nə ti nin, 
həm çi nin klas sik mu si qi və rəq-
sin, müasir in cə sə nə tin və dek-
la ma si ya la yi hə si nin sin te zin dən 
iba rət dir.

Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin kö mək çi si Anar 
Ələk bə rov sər gi nin açı lı şın da 

çı xış edə rək bil di rib ki, mə də-
ni əla qə lər xalq la rın ya xın laş-
ma sın da ən qı sa yol dur. “Bi-
zim öl kə lə ri ço xəsr lik dost luq, 
qar daş lıq, meh ri ban qon şu luq 
ənə nə lə ri bir ləş di rir. Biz bu 
qar şı lıq lı mü na si bət lə ri il dən-
ilə möh kəm lən dir mə yə ça lı şı-
rıq. Döv lət lə ri mi zin baş çı la rı 
nü mu nə vi qar şı lıq lı mü na si bət-
lə ri ilə hu ma ni tar sa hə də da xil 
ol maq la bü tün is ti qa mət lər də 
əmək daş lı ğın güc lən di ril mə si-
nə töh fə ve rir lər”, – de yə o vur-
ğu la yıb.

Pre zi den tin kö mək çi si xa tır la-
dıb ki, Hey dər Əli yev Fon du nun 
ilk nü ma yən də lik lə rin dən bi ri 
məhz Ru si ya da ya ra dıl mış dı: 
“Fond təh sil, sə hiy yə, eko lo gi ya 
sa hə lə ri də da xil ol maq la bir çox 
la yi hə lər hə ya ta ke çi rib. La kin 
bu la yi hə lə rin bö yük his sə si ni 
mə də niy yət sa hə sin də ki la yi hə-
lər təş kil edir”.

Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə-
fi  ri Po lad Bül bü loğ lu çı xı şın da 
möh tə şəm sər gi nin təş ki li nə gö rə 
Hey dər Əli yev Fon du na, ha be lə 
Rus Mu ze yi nin və Azər bay can 

Mil li Xal ça Mu ze yi nin rəh bər li yi-
nə tə şək kü rü nü bil di rib.

Rus Mu ze yi nin baş di rek to ru-
nun müavi ni və zi fə si ni ic ra edən 
Qri qo ri Qol dovs ki de yib ki, sər-
gi də tət bi qi in cə sə nət əsər lə ri, 
vi deoins tal ya si ya lar, na dir mi-
niatür lər, toy bə zək lə ri və baş qa 
eks po nat lar təq dim edi lir. Bu sər-
gi Ni za mi Gən cə vi döv rün dən və 
onun ya ra dı cı lı ğı nın xü su siy yət-
lə rin dən xə bər ve rən Şərq mə də-
niy yə ti nin ori ji nal rən ga rəng li yi ni 
gös tə rir.

davamı səh. 2-də
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“Yeddi gözəl” 
və “İldırımlı 
yollarla” 
baletlərinin 
yubileyi
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Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə
2022-ci ildə nəşr olunacaq

kitablar müəyyənləşib
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Xalq artisti 
Ağdaşda 
tamaşa 
hazırlayır

səh. 5

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

Tədris və xidmət bir məkanda

Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü ilə Ba kı nın Xə zər ra yo-
nu nun Bi nə qə sə bə sin də ye ni in şa edi lən Təd ris və Xid mət 
Komp lek si nin yan va rın 27-də açı lı şı olub. Pre zi dent İl ham Əli-
yev və bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va açı lış da iş ti rak edib lər.

Qeyd edək ki, Bi nə qə sə bə si nin At çı lıq və Tə mə nis ya şa yış 
mas siv lə rin də mək təb ol ma dı ğın dan uşaq lar ya xın əra zi lər də ki 
təd ris müəs si sə lə ri nə get mək məc bu riy yə tin də idi lər. Sa kin lər bu 
əra zi də mək təb və uşaq bağ ça sı nın in şa sı ilə əla qə dar Hey dər 
Əli yev Fon du na mü ra ciət lər et miş di lər. 2020-2021-ci il lər də Hey-
dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü ilə Bi nə qə sə bə sin də Təd ris və 
Xid mət Komp lek si in şa olu nub. Komp lek sin əra zi sin də or ta mək-
təb və kör pə lər evi-uşaq bağ ça sı, sta dion və id man sa hə lə ri ya-
ra dı lıb. Əra zi də is ti ra hət par kı da sa lı nıb.

davamı səh. 2-də

“Bir cənub şəhərində”
rəqəmsal formatda yenilənib

C.Cab bar lı adı na 
“Azər bay can film” 
Ki no s tu di ya sın da 
1969-cu il də is teh sal 
edi lən  “Bir cə nub 
şə hə rin də” bə dii fil mi 
rə qəm sal for mat da 
bər pa olu nub. Fil min 
bər pa sı “Ba lans” 
Mil li Rə qəm sal Bər pa 
Stu di ya sı tə rə fin dən 
hə ya ta ke çi ri lib.

Yan va rın 27-də Ni za mi Ki no Mər kə zin də “Bir cə nub şə hə rin də”nin ye ni lən-
miş ver si ya sı nın təq di ma tı olub.

Rüs təm İb ra him bə yo vun sse na ri si əsa sın da re jis sor El dar Qu li ye vin qu ru luş 
ver di yi fi lm də əsas rol lar da Hə sən Məm mə dov, El də niz Zey na lov, Ha cı mu rad 
Ye gi za rov, Sü sən Mə ci do va, Al maz Əs gə ro va və baş qa la rı çə ki lib lər.

“Şəhərgah” yaşayış yerinin
əhatəli tədqiqata ehtiyacı var

Azər bay can əra zi sin də “Şə hər gah” adı ilə ta nı nan 
bir ne çə Or ta əsr ya şa yış ye ri möv cud dur. On lar dan 
bi ri Kür də mir ra yo nu nun Ərəb qu ba lı kən di ya xın-
lı ğın da yer lə şir. Ke çən əs rin 70-ci il lə rin də şo ran-
laş ma nın qar şı sı nı al maq məq sə di lə me liora tiv 
təd bir lər gö rü lər kən və pam bıq əki ni üçün sa hə lər 
şum la nar kən kənd əra zi sin də çox say lı mad di-mə-
də niy yət nü mu nə lə ri üzə çı xıb.

Döv lət qey diy ya tın da olan ar xeolo ji abi də ha zır da 
Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, 
İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti nin Sal yan Re-
gional İda rə si nin əmək daş la rı tə rə fi n dən qo ru nur. La-
kin əra zi əha li yə ve ril miş pay tor paq la rı na düş dü yü nə 
gö rə mü ha fi  zə işin də müəy yən çə tin lik lər var. İda rə nin 
əmək daş la rı mün tə zəm ola raq əha li ilə gö rüş lər ke çi rir, 
mə lu mat lan dır ma iş lə ri apa rır lar.

davamı səh. 6-da

Moskvadakı musiqi folkloru sərgisində
ölkəmiz də iştirak edib

2022-ci il Müs tə qil Döv lət lər Bir li yin də (MDB) “Xalq ya ra dı cı-
lı ğı və mə də ni irs ili” elan edi lib. Bu mü na si bət lə Mosk va da 
ke çi ri lən “Bir lik öl kə lə ri xalq la rı nın mu si qi folk lo ru” ad lı sər gi də 
Azər bay can da təm sil olu nub.

səh. 8

Azərbaycanın iki dühası Rusiyanın şimal paytaxtında

Yan va rın 26-da Mi sir Ərəb 
Res pub li ka sı nın Qa hi rə şə hə-
rin də 53-cü Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi si nin açı lı şı olub. Sər gi də 
öl kə miz də təm sil olu nur.

Açı lış mə ra si min də Mi sir Ərəb 
Res pub li ka sı nın Baş na zi ri Mus-
ta fa Məd bu li iş ti rak edib. O, çı-
xış edə rək sər gi nin işi nə uğur lar 
ar zu la yıb.

Təd bir də Mə də niy yət Na zir li yi 
Ki tab sə na ye si şö bə si nin mü di ri 
Akif Ma rifl  i, şö bə nin məs lə hət çi si 
Kam ran Mu sa yev, ha be lə Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Mi sir 
Ərəb Res pub li ka sın da kı Sə fi r li yi-
nin nü ma yən də lə ri Ni cat Ne mə tov 
və Ra miz Və li yev iş ti rak edib lər.

Sər gi də qu ru lan Azər bay can 
sten din də öl kə miz lə bağ lı müx tə lif 
möv zu da ki tab lar, ta rix və mə də-

niy yə ti mi zi, ədə biy yat və in cə sə-
nə ti mi zi ta nı dan nəşr lər yer alıb.

Sə fər çər çi və sin də Mə də niy-
yət Na zir li yi nin nü ma yən də lə ri 
Akif Ma rifl  i və Kam ran Mu sa yev 
Mi sir-Azər bay can Dost luq Cə-
miy yə ti ni zi ya rət edib. Cə miy yə-
tin səd ri Sey mur Nə si rov fəaliy-
yət lə ri, o cüm lə dən Azər bay can 
mə də ni ir si nin təb li ği və ta nı dıl-
ma sı is ti qa mə tin də  gör dük lə ri 
iş lər dən bəhs edib.

51 öl kə nin təm sil olun du ğu 
53-cü Qa hi rə Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi si 13 gün da vam edə cək 
və fev ra lın 7-də ba şa ça ta caq.

Gənclər Günü münasibətilə
silsilə tədbirlər keçiriləcək

Əsa  sı ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  yev tə  rə  fin -
dən qo  yul  muş döv  lət 
gənc  lər si  ya  sə  ti Azər -
bay  can gənc  li  yi  nin in -
ki  şa  fın  da xü  su  si önəm 
kəsb edir. Ulu ön  də  rin 
1997-ci il  də im  za  la  dı -
ğı fər  ma  na əsa  sən, 
fev  ra  lın 2-si Azər  bay -

can  da Gənc  lər Gü  nü elan edi  lib. Hər il bu əla  mət  dar gün sil  si  lə 
mə  də  niy  yət və in  cə  sə  nət la  yi  hə  lə  ri ilə də qeyd olu nur.

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 2-4 fev ral ta ri xin də “Ye-
ni gənc lik” ad lı kon sert lər ke çi ri lə cək.

Fev ra lın 2- də Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da 
Q.Qa ra yev adı na Azər bay can Döv lət Ka me ra Or kest ri nin (bə dii 
rəh bər və baş di ri jor – Xalq ar tis ti Fəx rəd din Kə ri mov) mü şa yiəti 
ilə “Gənc lə rə dəs tək” la yi hə si iş ti rak çı la rı nın kon ser ti, Azər bay-
can Döv lət Mah nı Teat rın da isə gənc caz ifa çı la rı nın “Gaude-
amus Jazz” ad lı kon ser ti ola caq.

davamı səh. 2-də

Ölkəmiz 53-cü Qahirə Beynəlxalq 
Kitab Sərgisində təmsil olunur

“Şuşa İli”ndən “Şuşa Əsri”nə...

Çiçəklərin rəqs etdiy-
ini görən olubmu? 
Ümumiyyətlə, çiçəklər 
rəqs edə bilirmi? Fik ri-

miz cə, yer üzün də bir cə çi-
çək var ki, o da öm rün də elə 
bir cə də fə rəqs edib. Kim 
bi lir, bəl kə nəğ mə də oxu-
yub. Sa də cə, o elə as ta dan 
oxu yub ki, kim sə eşit mə yib. 
Ya xud da onun nəğ mə si ni 
hər in sa nın eşit mə si müm-
kün de yil...

Bu o çi çək dir ki, 2021-ci ilin 
may ayın da Şu şa da öz adı ilə 
şə rəfl  ə nən fes ti val da elə mə-
sud olub ki, de yə sən, sa ra-

lıb-sol ma ğı da “unu dub muş”. 
Sol ma ğa baş la yan da öz azad-
lıq nəğ mə si ni Cı dır dü zü nün 
al tın da kı qa ya la ra – əf sa nə vi 
Azər bay can əs gə ri nə dün ya nın 
ən ha mar yo lu ki mi gö rü nən o 
ke çil məz sıl dı rım la ra – əma nət 
edib. De yib ki, bu əbə di nəğ mə-
ni züm zü mə edin, may ayın da 
ye ni dən es ta fe ti siz dən təh vil 
ala ca ğam. Sıl dı rım qa ya lar da 
“si nə miz üs tə” de yə rək ifa ya 
baş la yıb lar...

30 il lik fa si lə dən son ra bu 
gün lər də ilk də fə marş rut av to-
bu su ilə 270 yaş lı şə hə ri mi zə 
ge dən bəx tə vər şu şa lı və Şu şa 
sev da lı lar bu yur dun tə bii qa la-

sı, is teh ka mı olan o qa ya la ra 
ya xın la şan da ma şın dan enib 
xa rı bül bü lün əma nət nəğ mə si-
nə də qu laq ver sin lər. Hərb çi-
lə ri mi zin bən zər siz şü caəti nin 

tə rən nü mü, həm də xa rı bül bü-
lün vü sa lı nın əks-sə da sı olan 
bu nəğ mə ni eşi də bi lən lə rin xoş 
ha lı na...

davamı səh. 4-də

Holokost qurbanlarının xatirəsi anılıb
Yan va rın 27-də ADA Uni ver si te tin də Ho lo kost qur ban la rı nın 
bey nəl xalq anım gü nü ilə əla qə dar “Bə şə riy yə ti qo ru maq 
üçün an ti se mi tizm, nif rət nit qi, kse no fo bi ya və irq çi lik lə mü ba-
ri zə” ad lı təd bir ke çi ri lib.

səh. 2
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əvvəli səh. 1-də
Nizami poeziyası əsrlər boyu

bir çox sənətkarların yaradıcılı
ğınatəsiredib.Klassiknümunə
yəçevriləndiqqətəlayiqəsərlər
dənbiridəgörkəmliAzərbaycan
bəstəkarıQaraQarayevin“Yed
digözəl”baletidir.BaletNizami
“Xəmsə”sinin eyniadlı poeması
əsasındayazılıb.Builbaletinilk
tamaşasının70ilitamamolur.
Bu iki – ədəbi və musiqixo

reoqrafik mənbə əsasında sər
ginin ekspozisiyasında dekora
tivtətbiqi incəsənətin qiymətli
eksponatlarının nümayişi üçün
xüsusimühityaradılıb.Azərbay
canlı konseptualistrəssam Rə
şad Ələkbərovun “kölgələrdən
rəsmlər”metoduiləXVIəsrəaid
Təbriz miniatürü əsasında ya
ratdığı“Kitaboxuyangənc”adlı
miniatürinstalyasiyasıbumühi
təgirişkimixidmətedir.
Layihənin konsepsiyası vizual

və səsli obrazların vahid qavra
yışınınəzərdətutur.Videoinstal
yasiyalarsayəsindətamaşaçının
gözləriqarşısındacərəyanedən
hadisələrdəşəxsəniştiraketmə
siefektiyaranır.Məsələn,qədim
əlyazmakitabların təsvir edildiyi
videoinstalyasiyalarda miniatür
lərinpersonajları sanki canlanır,
tamaşaçınıözsehrlidünyalarına
dəvətedir.Tamaşaçıbucanlan
mış kitabı vərəqlədikcə, dəbdə
bəli saray binaları arasında gə
zişdikcə balet məkanına düşür:
Kainatınucsuzbucaqsızməkan
larındanpeydaolanrəqqasəba
lerinalaronuəhatəedir.
HeydərƏliyevFonduvəİCOM

unAzərbaycanMilliKomitəsi tə
rəfindən təşkil edilmiş “Nizami:
dildəndilə” beynəlxalq onlayn
deklamasiyalayihəsininvideoçar
xı sərginin interaktiv davamıdır.
BuhissədəAzərbaycan,Rusiya,
Özbəkistan,Qazaxıstan vəQır
ğızıstanı təmsil edən 150dən
çoxməşhurincəsənətvəmədə
niyyətxadimiNizamiGəncəvinin
“Yeddigözəl”poemasındanfraq

mentləriestafetprinsipiilədekla
masiyaedirlər.
Heydər Əliyev Fondunun,

AzərbaycanMədəniyyətNazir
liyinin,AzərbaycanRespublika
sınınRusiyaFederasiyasındakı

Səfirliyinin vəAzərbaycanMilli
XalçaMuzeyinindəstəyiilətəş
kil edilmiş “Yeddi gözəl” sərgi
sinin ekspozisiyasına Heydər
Əliyev Fondunun, Azərbaycan

Milli XalçaMuzeyinin vəAzər
baycan Musiqi Mədəniyyəti
Dövlət Muzeyinin eksponatları
daxildir.
Sərgi mayın 9na qədər da

vamedəcək.

SanktPeterburqda, həmçinin
dahiAzərbaycanbəstəkarıÜze
yirHacıbəylininabidəsinintəməl
daşınınqoyulmasımərasimike
çirilib.

Abidə şəhərdəki Bəstəkarlar
küçəsində Üzeyir Hacıbəylinin
adını daşıyan bağçada Heydər
Əliyev Fondunun və SanktPe
terburqHökumətinin dəstəyi ilə
qoyulacaq.
Təməl daşının qoyulması

mərasimində Azərbaycan Pre
zidentininköməkçisiAnarƏlək
bərov, səfir Polad Bülbüloğlu,
SanktPeterburqun vitsequber
natoru Anatoli Poveliy, şəhər
Qanunverici Məclisi sədrinin
müaviniMarinaŞişkina,Vıborq
rayonu administrasiyası başçı
sınınmüaviniArinaArtyomova,
SanktPeterburqdakı Azərbay
candiasporununsədriVaqifMə
mişovvədigərfəxriqonaqlariş
tirakediblər.
Təbriksözlərindənsonramə

rasim iştirakçıları təməldaşının
önünətərçiçəklərqoyublar.

Qeyd edək ki, Üzeyir Hacı
bəylininabidəsininmüəllifihey
kəltəraş, Rusiya Rəssamlıq
Akademiyasının akademiki Ay
dınZeynalovolacaq.

Azərbaycanın iki dühası 
Rusiyanın şimal paytaxtında

Sankt-Peterburqda Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş 
sərgi açılıb, Üzeyir Hacıbəylinin abidəsinin təməl daşı qoyulub

2022-Cİ İLİN NƏŞRLƏRİ

Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə
çap olunacaq kitablar müəyyənləşib

Mə də niy yət Na zir li yi nin ta be li yin də olan ki tab xa na la rın fon du 
üçün na zir li yin si fa ri şi ilə çap olu na caq və sa tın alı na caq nəşr-
lə rə dair me yar la rın müəy yən ləş di ril mə si, mü va fiq sa hə üz rə 
şəf faf və ef fek tiv iş me xa niz mi nin tə min edil mə si məq sə di lə 1 
ap rel 2021-ci il ta ri xin də Nəşr pla nı nın tər ti bi və nəş riy yat məh-
sul la rı nın sa tı na lın ma sı üz rə Ko mis si ya ya ra dı lıb. Ko mis si ya 
mə də niy yət, elm, ədə biy yat, təh sil və di gər aidiy yə ti sa hə lər 
üz rə mü tə xəs sis lər dən iba rət tər kib də təş kil olu nub.

MədəniyyətNazirliyinə2021ciilərzindətəqdimedilən43ad
da nəşr layihəsi komissiyanın üzvləri tərəfindən baxılaraq qiy
mətləndirilib. Komissiyanın qərarına əsasən, 29 adda kitabın
nəşrplanınadaxiledilməsiməqsədəuyğunsayılıb.Onlarınara
sında“Şuşanınkitababidəsi”,“Nizamivəmüasirləri”,“Nizamivə
dünyaədəbiyyatı”, “Nizamiobrazları xalçalarda”, “Əbdürrəhim
bəyHaqverdiyev–150”,“Azərbaycandilininfrazeologiyalüğəti”
(2cilddə)vəs.nəşrlayihələrivar.Nəşrplanınadaxiledilənkitab
larıncariilərzindənəşribaşaçatdırılacaq.
Eyni zamanda 21 iyun 2021ci il tarixində kütləvi informasi

yavasitələrində“Nəşrlərinsatınalınmasımüsabiqəsi”haqqında
elanlar yerləşdirilib,müsabiqə üçün nəşrməhsullarının qəbulu
22 iyul 2021ci il tarixinədəkdavamedib.Müəllifər vəmüəllif
likhüququsahibləritərəfindənmüsabiqəyətəqdimolunankitab
lar komissiya tərəfindən qiymətləndirilib. Kitabxana fondlarının
oxucuların tələbatına uyğun komplektləşdirilməsi məqsədilə,
komissiyanınseçiminəəsasən,MədəniyyətNazirliyimüsabiqə
yətəqdimolunannəşrlərarasından233addakitabdan14755
nüsxəninsatınalınmasını2021ciilinsonrübündəhəyatakeçirib.
KitablarRespublikaKitabxanaKollektorunatəhvilverilib,cariildə
bölgüsübaşaçatdırılacaq.
Nəşrplanının tərtibivənəşriyyatməhsullarınınsatınalınması

üzrəKomissiyanınfəaliyyətinədairmeyarlaraəsasən,komissiya
ötənilüçünişiniyekunlaşdırıbvətərkibidekabrayındaburaxılıb.
Komissiyanınyenitərkibiyaxıngünlərdətəsdiqolunacaqvəqay
dalaraəsasən,şəfafığınqorunmasıməqsədiləyenitərkibhaq
qındaməlumatcariilinsonunaqədərkonfidensialsaxlanacaq.
KomissiyanınötənildətərkibivəMədəniyyətNazirliyinin2022

ciilüçünnəşrplanıilənazirliyinsaytındabubarədəyayılanxə
bərdəmüvafiqlinklərdətanışolmaqolar.

Yerlərdəki mədəniyyət müəssisələrinə 
yeni təyinatlar 

Min gə çe vir Döv lət Dram Teat rı na ye ni baş re jis sor tə yi na tı 
olub. Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mo vun im za la dı ğı mü va fiq 
əm rə əsa sən, Vü sal Meh rə li yev teat rın baş re jis so ru və zi fə si-
nə tə yin edi lib. V.Meh rə li yev yan va rın 27-də teat rın kol lek ti vi nə 
təq dim edi lib.

NazirliyinGəncəRegionalMədəniyyət İdarəsinə başməslə
hətçi–Kəlbəcərrayonuüzrənümayəndətəyinedilib.NazirAnar
KərimovunəmriiləbuvəzifəyəXaliqMuxtarovtəyinatalıb.

Gənclər Günü münasibətilə 
silsilə tədbirlər keçiriləcək

əvvəli səh. 1-də
Fevralın3dəBeynəlxalqMuğamMərkəzindəÜ.Hacıbəyliadı

naBakıMusiqiAkademiyasının “Detaşe”violinoçiləransamblı
nınkonserti(ansamblınrəhbəri–XalqartistiZəhraQuliyeva),4
fevral tarixindəAzərbaycanDövlətAkademikFilarmoniyasında
Ü.HacıbəyliadınaAzərbaycanDövlətSimfonikOrkestrininkon
serti (dirijor–MustafaMehmandarov,solistpianoçu,Prezident
təqaüdçüsüVüsaləBabayeva)keçiriləcək.

***
MədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanDövlətRəsmQalereyasıvə

HeydərƏliyevSarayınıntəşkilatçılığıiləfevralın1dəHeydərƏli
yevSarayında“Bizibirləşdirənmədəniyyət”layihəsiçərçivəsin
dəGənclərGününəhəsrolunmuş“AXIN”adlısərgikeçiriləcək.
Layihənin məqsədi gənclərin cəmiyyətdəki fəallığının təmin

edilməsi,istedadvəbacarıqlarınınüzəçıxarılması,mədənitəd
birvəlayihələrdəiştiraklarınındəstəklənməsi,bədiiestetikzöv
qününformalaşdırılmasıdır.Sərgininekspozisiyasında40aya
xıngəncrəssamınəsərləriyeralacaq.
Fevralın 2də İstiqlal Muzeyində “Qələbə ruhlu Azərbaycan

gəncliyi”adlıtədbirtəşkilolunacaq.Tədbirdəməruzələrdinləni
ləcək,musiqiliproqramtəqdimediləcək.

Respublika Gənclər Kitabxanasında 
“Şuşa İli”nin açılışı

Yan va rın 27-də Cə fər Cab bar lı adı na Res pub li ka Gənc lər Ki-
tab xa na sın da “Qa ra ba ğın ta cı. Şu şa – 270” ad lı ki tab sər gi si 
açı lıb. Sər gi də Azər bay can, türk, rus, in gi lis dil lə rin də ki tab lar 
yer alıb.

SərgiPrezidentİlhamƏliyevin2022ciili“Şuşaİli”elanetməsi
haqqındasərəncamınaəsasənkitabxananın tədbirlərplanında
yeralıb.
KitabxananındirektoruAslanCəfərovtədbirdə“Şuşa.Şuşanın

qədim tarixi, görkəmli şəxsiyyətləri,mədəniyyəti və incəsənəti”
mövzusundaçıxışedib.
MetodikabiblioqrafiyaşöbəsininmüdiriTamellaMəmmədova

Azərbaycanvərusdillərindətərtibetdiyi“Şuşa”kartotekası,kar
totekanıntərkibihaqqındaməlumatverib.
Bildirilibki,kitabxanailərzindətədbirlərplanındanəzərdətutu

lantədbirlərinicrasınıdavametdirəcək.

Bakıda Holokost qurbanlarının xatirəsi anılıb

Yan va rın 27-də ADA 
Uni ver si te tin də Ho lo kost 
qur ban la rı nın bey nəl xalq 
anım gü nü ilə əla qə dar 

“Bə şə riy yə ti qo ru maq üçün 
an ti se mi tizm, nif rət nit qi, 
kse no fo bi ya və irq çi lik lə mü-
ba ri zə” ad lı təd bir ke çi ri lib.

BMTninAzərbaycanNüma
yəndəliyi, İsrailin, Niderlandın
ölkəmizdəkisəfirliklərinin,ADA
Universitetinin və Beynəlxalq
Münasibətlərin Təhlili Mərkə
zinin (BMTM) təşkilatçılığı ilə
keçirilən tədbirdə diplomatlar,
Milli Məclisin deputatları, rəs
milər, digər qonaqlar iştirak
ediblər.
Tədbirin açılışında BMTnin

BaşkatibiAntonioQuterreşinvi
deomüraciətitəqdimolunub.
BMTnin Azərbaycan Res

publikasındakı rezident əlaqə
ləndiricisi Vladanka Andreeva
açılış nitqində bu gün də dün
yadaksenofobiyanındavamet
diyini bildirərək, keçmişdə baş
vermiş hadisələrin təkrarlan
mamasıüçünhərkəsiHolokost
qurbanlarını,həmindəhşətlərlə
bağlı həqiqətləri unutmama
ğa və yeni nəslə çatdırmağa
çağırıb. O, Azərbaycanda Ho
lokost qurbanlarının xatirəsi

nin yad edilməsini, həmçinin
ölkəmizin bu cür əməllərə və
antisemitizmə qarşı mübarizə
istiqamətində səylərini vurğu
layıb. Azərbaycanın Birləşmiş
Təşkilatı Millətlər Sivilizasiya
larAlyansınınVIIQlobal Foru
muna,eləcədəənənəviolaraq
keçirilən Dünya Mədəniyyətlə
rarasıDialoqForumunaevsa
hibliyietdiyinibildirənVladanka
Andreevaölkəmizinhərzaman
mədəniyyətlərarası dialoq və
dini tolerantlığaönəmverdiyini
qeydedib.
Tədbirdə çıxış edən İsrailin

Azərbaycandakı səfiri Corc Dik
yanvarın 20də BMTnin Baş
Assambleyasında qəbul olun
muşHolokostun inkarı ilə bağlı
qətnaməni dəstəklədiyinə görə
Azərbaycana minnətdarlığını
bildirib.Səfirbugününhəmdə
Holokostla mübarizə aparmış
bütün şəxslərə, o cümlədən
azərbaycanlılara həsr olundu
ğunuvurğulayıb.
BMTM İdarə Heyətinin sədri

Fərid Şəfiyev tədbirin əhəmiy
yətindənbəhsedərəkkeçmişdə
baş verən bu kimi dəhşətli ha
disələrin gələcəkdə təkrarlan
masınınqarşısınınalınmasında
tarixiyaddaşınmühümroloyna
dığınıdeyib.O,həmçininBMTM

tərəfindənnəşrolunan,erməni
lərinAzərbaycanaqarşıyeritdiyi
düşmənçilik siyasətindən bəhs
edən “Ermənistanda Azərbay
canafobiya” adlı hesabatı da
diqqətəçatdırıb.
Niderlandın Azərbaycandakı

səfiri Paulin Eizema bu önəm
li tədbirin Bakıda keçirilməsinə
görəöztəşəkkürünübildirib.Sə
fir yanvarın 24dən 30dəkHo
lokost qurbanlarının beynəlxalq
anım günü münasibətilə BMT
nin Azərbaycandakı Nümayən
dəliyinin, İsrailin vəNiderlandın
Azərbaycandakı səfirliklərinin
birgəsosialmediakampaniyası
keçirdiyinivurğulayıb.

Holokostfaciəsindənqurtulmuş
AzərbaycanvətəndaşıLevZaxa
roviçŞvartsbudəhşətlihadisəilə
bağlı xatirələrini bölüşüb. Əslən
Ukraynadanolan,hazırdaBakıda
yaşayanŞvartsnasistAlmaniya
sının tamamilə yox etdiyi 3 min
nəfərdənibarətyəhudiicmasının
hekayəsinidanışıb.Oqeydedib
ki,ailəsiHolokostdəhşəti iləüz
ləşsədə,özümöcüzənəticəsin
dəölümdənxilasolabilib.
Daha sonra panel müzakirə

sində antisemitizm, ksenofobi
ya və irqçilik meyillərinin törət
diyi təhlükələrə qarşı mübarizə
tədbirlərinədair fikirmübadiləsi
aparılıb.

əvvəli səh. 1-də
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım

MehribanƏliyevakompleksinərazisindəti
kilmiş292saylı tamortaməktəbdəyaradı
lanşəraitlətanışolublar.
Bildirilib ki, 1400 şagird yerlik məktəbin

dördmərtəbəli binasında sinif, əmək, hər
bihazırlıqvəkompüterotaqları, laboratori
ya,kitabxanalar,yeməkxanavə idmanzalı
var.Məktəbzərurimebelvəavadanlıqlarla,
əyanivəsaitlərlətamtəchizedilib.Məktəbin
həyətindəgünəş,küləkvəmexanikielektrik
enerjisiqurğularınınmodelləriquraşdırılıb.
Binəqəsəbəsininbalacasakinləridəunu

dulmayıb.HeydərƏliyev Fondunun təşəb
büsüiləkompleksdə192yerlikkörpələrevi
uşaqbağçasıinşaedilib.
Bağçailətanışolandövlətimizinbaşçısı

navəbirincixanımaməlumatverilibki,bu
radaqrup,yataq,oyunvəyaradıcılıqotaq
ları,müəllimlərüçünmetodikiotaqlar,idman
vəaktzalları,yeməkxanavəmətbəxyara
dılıb.Uşaqbağçasımebelvəavadanlıqlar
la təchizedilib, həyətyanı ərazidəoyunvə
idmanmeydançasısalınıb.
TədrisvəXidmətKompleksininərazisində

gündəlik 100 pasiyentə xidmət göstərmək
imkanıolantibbməntəqəsivə150yəqədər

vətəndaşaxidmətgöstərəbiləcəkpoçtmən
təqəsidəinşaedilib.
Qeydedəkki,elmvə təhsilHeydərƏli

yev Fondunun ictimai fəaliyyətinin əsas
prioritetləri sırasındadır. Fondun uğurla
icra olunan layihələrindən biri “Yeniləşən
Azərbaycana – yeniməktəb” proqramıdır.
2005ci ildən həyata keçirilən layihənin
əsas məqsədi təhsil sahəsində mövcud

olanproblemlərinhəllinəköməketmək,öl
kə miqyasında müasir standartlara cavab
verən təhsil kompleksləri yaratmaq, tədri
sinsəviyyəsinəbilavasitə təsiredənprob
lemləriaradanqaldırmaqdır.
BinəqəsəbəsindəyeniinşaedilənTədris

vəXidmətKompleksikimi layihələrin icrası
ilə Heydər Əliyev Fondu dövlət başçısının
konseptualtəhsilstrategiyasınatöhfəverir.

Tədris və xidmət bir məkanda
Kompleksdə orta məktəb, uşaq bağçası, tibb və poçt məntəqələri var
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6 mindən çox eksponat toplanıb
AzərbaycanRespublikasıPrezidentininmüvafiqsərəncamı
iləBakışəhərindəyaradılacaqVətənMüharibəsiMemorial
KompleksivəZəfərMuzeyifondununtəşkiliüçünlazımimate
riallarıntoplanılmasıdavametdirilir.

Ötən ilin yan var ayın dan baş la ya raq mu ze yin fon du üçün 6 min
dən çox eks po nat top la nıb. Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nə və mü
ha ri bə iş ti rak çı la rı na məx sus şəx si əş ya lar, sə nəd lər, o cüm lə dən 
iş ğal dan azad edi lən əra zi lə rə aid olan mad di mə də niy yət nü mu nə
lə ri, xə ri tə lər, gerb lər və di gər əş ya lar həm və tən daş lar, həm də döv
lət qu rum la rı tə rə fin dən Azər bay can İs tiq lal Mu ze yi nə təh vil ve ri lir.

Xa tır la daq ki, Azər bay can xal qı nın Və tən mü ha ri bə sin də gös tər
di yi mi sil siz qəh rə man lı ğın və qa zan dı ğı möh tə şəm ta ri xi zə fə rin 
nü ma yiş et di ril mə si, şə hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə
si məq sə di lə öl kə baş çı sı tə rə fin dən 2020ci il 3 de kabr ta ri xin də 
Ba kı şə hə rin də Və tən Mü ha ri bə si Me mo rial Komp lek si nin və Zə fər 
Mu ze yi nin ya ra dıl ma sı haq qın da sə rən cam im za la nıb. Sə rən cam
da Mə də niy yət Na zir li yi nə Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti ilə bir lik də 
me mo rial komp lek sin və mu ze yin ye ri və la yi hə lən di ril mə si ilə bağ lı 
tək lif ə ri ni ha zır la yıb Na zir lər Ka bi ne ti nə təq dim et mək tap şı rı lıb.

Muzey əşyalarının bərpası
Elmi bərpa şurasının toplantısı keçirilib

MuzeySərvətlərivəXatirəƏşyalarınınElmiBərpaMərkəziElmi
bərpaşurasınınnövbətitoplantısıkeçirilib.Mərkəzindirektoru
ZərifəMəlikovanıniştirakıiləgerçəkləşəniclasdaQrafikavə
tətbiqiincəsənətşöbəsininişimüzakirəedilib.

Top lan tı da Ab dul la Şaiqin Mən zilMu ze yi və Sə məd Vur ğu nun 
EvMu ze yin dən mər kə zə da xil olan eks po nat la rın bər pa dan əv
vəl ki və ziy yət lə ri nə və bər pa za ma nı gö rü lən iş lə rin nə ti cə lə ri nə 
ba xış ke çi ri lib.

Son ra Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yin dən bər pa məq sə di lə 
El mi Bər pa Mər kə zi nə da xil olan eks po nat lar üzə rin də gö rü lə cək 
iş lər haq qın da mü za ki rə lər apa rı lıb və mü va fiq qə rar lar qə bul edi lib.

“Şuşa İli”ndə Azərbaycan və Türkiyə 
QHT-lərinin fəaliyyəti

Ankarada müzakirə olunub
AnkaradasəfərdəolanQeyriHökumətTəşkilatlarınaDövlət
DəstəyiAgentliyininnümayəndəheyətiTürkiyəPrezidentiAdmi
nistrasiyasıKommunikasiyaidarəsininrəhbəriFahrettinAltunla
görüşüb.HeyətəQHTlərəDövlətDəstəyiAgentliyiMüşahidə
ŞurasınınsədrmüaviniVüsalQuliyev,agentliyinicraçıdirektoru
AygünƏliyevavədepartamentmüdiriElnurBağırlıdaxildir.

Qo naq la rı sa lam la yan Fah ret tin Al tun iki öl kə nin və tən daş cə miy
yə ti qu rum la rı nın or taq fəaliy yət lə ri ba rə də fi kir lə ri ni bö lü şüb. “Şu şa 
İli” çər çi və sin də Azər bay can və Tür ki yə QHTlə ri nin bir gə əmək daş
lı ğı nın güc lən di ril mə si nin, or taq fəaliy yə tin va cib li yi qeyd edi lib.

Agent li yin Mü şa hi də Şu ra sı nın sədr müavi ni  Vü sal Qu li yev 
Tür ki yə nin və tən daş cə miy yə ti tə si sat la rı ilə ça lı şan aidiy yə ti 
döv lət qu rum la rı və QHTlə rin əla qə lə ri nin da ha da güc lən di ril
mə si nin va cib li yi ni qeyd edib. O, həm çi nin Azər bay can və Tür ki
yə QHT Plat for ma sı nın ya ra dıl ma sı ba rə də fi kir lə ri ni bö lü şüb, bu 
tə şəb bü sün iki qar daş öl kə nin və tən daş cə miy yə ti qu rum la rı və 
on la rın bir gə fəaliy yət lə ri üçün əhə miy yət kəsb et di yi ni bil di rib.

Azər bay ca nın Tür ki yə də ki sə fi ri Rə şad Məm mə dov gö rüş də 
iş ti rak edib.

MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləhərhəftəninşənbəvəbazar
günləri“AvtoFM”də(107.7)yayımlanan“AzerNyuMedia”şirkətinin
“CinemaRadio”kanalının“Müasiraudiovizualbaxış”mükafatının
saycaüçüncütəqdimatıkeçirilib.

Yan va rın 26da “Ci ne ma Plus” 
ki no teatr lar şə bə kə si nin “Gənc
lik Mall”da yer lə şən ki no teat rın
da “Az man Hol dinq”in dəs tə yi ilə 
təş kil edi lən təd bi rin apa rı cı sı, 
akt yor Emin Nə sir li “Ci ne ma Ra
dio” ka na lı və mü ka fat haq qın da 
mə lu mat ve rib.

Mə ra sim də çı xış edən lər Mə
də niy yət Na zir li yi nin sek tor mü
di ri Rü fət Əli yev, “PMG Group” 
şir kə ti nin rəh bə ri Ca vid Ne mət
za də, Azər bay can Döv lət Film 
Fon du nun di rek to ru, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Cə mil Qu li yev 

“Ci ne ma Ra dio” ka na lı nın for
ma tı və la yi hə nin əhə miy yə tin
dən da nı şıb lar.

Son ra la yi hə nin rəh bə ri, 
“AzerN yu Me dia” şir kə ti nin ic ra
çı di rek to ru Kam ran Qa sı mov və 
ka na lın apa rı cı sı RJ Ya qut buil ki 
mü ka fa tın sa hi bi ni elan edib lər. 
Mü ka fat 2021ci ilin audiovi zual 
ye kun la rı na əsa sən akt yor, sse
na rist, apa rı cı Azər Ay də mi rə təq
dim olu nub. Mə ra sim də Əmək dar 
ar tist Xəy yam Mus ta fa za də “Ni
za mi” və “Od lar yur du” film lə rin
dən can lı soundt rack lar ifa edib.

BiləsuvarRegionalMədəniyyətİdarəsi
(RMİ)BiləsuvarrayonHeydərƏliyevMər
kəzində“Fədakarömür”mövzusunda
tədbirkeçirilib.Tədbirdəgənclərümum

milliliderHeydərƏliyevinhəyatıvəsiyasi
fəaliyyətiniəksetdirəneksponatlarlatanış
olub,uluöndərhaqqındafilməbaxıblar.

Sum qa yıt RMİ üz rə mət buat la işin tək mil ləş
di ril mə si, so sial şə bə kə lər də maarif ən dir mə və 
təb li ğa tın da ha sə mə rə li təş ki li məq sə di lə iş çi 
qru pu ya ra dı lıb. Qru pun ilk ic la sın da çı xış edən 
ida rə rəisi Rə şad Əli yev müasir dövr də sü rət
lə in ki şaf edən in for ma si ya tex no lo gi ya la rı nın 
hə ya tı mı za si ra yət et di yi ni bil di rib, bu xü sus da 
so sial şə bə kə lə rin ye ri və ro lun dan bəhs edib. 
İş çi qru pu üzv lə ri nin fi kir və tək lif ə ri din lə ni lib, 
gə lə cək ad dım lar müəy yən olu nub və hə ya ta 
ke çi ri lə cək mə də niy yət təd bir lə ri nin məz mu nu, 
ha be lə müəs si sə lə ra ra sı koor di na si ya nın güc
lən di ril mə si ilə bağ lı tap şı rıq lar ve ri lib. 

İda rə nin əha tə et di yi Sum qa yıt şə hər Qa ra 
Qa ra yev adı na 1 nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə bi
nin kol lek ti vi Və tən mü ha ri bə si şə hi di Əli za min 
Mus ta fa lı nın ailə si nə baş çə kib. Əmək daş lar 
şə hid ailə lə ri nə gös tə ri lən döv lət qay ğı sın dan 
da nı şıb, ailə nin qay ğı la rı ilə ma raq la nıb.

İs ma yıl lı RMİ Qə bə lə Döv lət Rəsm Qa le re
ya sı Və tən mü ha ri bə si şə hi di Qoş qar Üze yi ro
vun do ğum gü nü mü na si bə ti lə “Tor paq qan la 
qa rı şan da Və tən olur” möv zu sun da təd bir təş

kil edib. Təd bir də çı xış edən lər Və tən mü ha
ri bə sin də şü caət gös tə rən qəh rə man oğul la
rı mız haq qın da söh bət açıb lar. Da ha son ra 
şə hid Qoş qar Üze yi rov haq qın da ha zır lan mış 
vi deoçar xa və Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nin 
fo to la rın dan iba rət sər gi yə ba xış ke çi ri lib.

Gən cə RMİ Gən cə şə hər MKSnin 15 say
lı ki tab xa na fi lialı ya zı çı, pub li sist, rep res si ya 
qur ba nı Se yid Hü sey nin (18871938) ana dan 
ol ma sı nın 135 il li yi ilə əla qə dar təd bir ke çi rib. 
Təd bir də ya zı çı nın “Meh ri ban”, “Hə zin bir xa
ti rə”, “Şi rin naz”, “Gi lan qı zı”, “Sa rı köy nək” və 
di gər he ka yə lə ri haq qın da mə lu mat ve ri lib.

Kür də mir RMİnin rəisi Faiq Xu dan lı Fü zu li 
ra yon mə də niy yət iş çi lə ri ilə gö rüş ke çi rib. Gö
rüş də ötən il gö rü lən iş lər təh lil edi lib, ye ni il də 
mə də niy yət iş çi lə ri nin qar şı sın da du ran əsas 
iş lər dən bəhs olu nub. Ötən il sə mə rə li fəaliy
yə ti ilə fərq lə nən mə də niy yət müəs si sə lə ri nin 
bir qrup əmək da şı re gional ida rə nin fəx ri fər
ma nı ilə təl tif edi lib.

Sa bi ra bad RMİ Saat lı ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi nin Or ta Mu ğan kənd klu bu və kənd 
tam or ta mək tə bin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Qa ra
bağ Azər bay can dır!” ad lı və tən pər vər lik möv
zu sun da təd bir ke çi ri lib. Bə dii qi raət dər nə yi 
üzv lə ri nin ifa sın da və tən pər vər lik ruh lu şeir lər 

səs lən di ri lib. Son ra mək təb li lə rin iş ti ra kı ilə 
“Qa ra bağ Azər bay can dır!” fəş mo bu ke çi ri lib.

***
Böl gə lər də əra zi bü töv lü yü mü zün bər pa sın

da ca nın dan ke çən, xal qı mı za Qə lə bə qü ru
ru ya şa dan Və tən qəh rə man la rı nın ad la rı nın 
əbə di ləş di ril mə si is ti qa mə tin də iş lər da vam 
et di ri lir.

Kür də mir ra yo nu nun Ərəb qu ba lı kən din də Və
tən mü ha ri bə si şə hi di Nur lan Emi no vun xa ti rə si
nə ti ki lən bu la ğın açı lı şı olub. Açı lış mə ra si min də 
ra yon rəh bər li yi, din xa dim lə ri, kənd sa kin lə ri, 
ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri, şə hi din ya xın la rı iş ti
rak edib lər. Çı xış lar da qeyd olu nub ki, Qa ra bağ 
Zə fə ri xal qı mı zın bir li yi, Ali Baş Ko man dan İl ham 
Əli ye vin qə tiy yə ti, əs gər və za bit lə ri mi zin pe şə
kar lı ğı, qəh rə man lı ğı sa yə sin də qa za nı lıb.

***
Tər tər ra yo nu nun Sa rı ca lı kən din də də şə

hid lə rin xa ti rə si nə in şa edi lən bu la ğın açı lı şı ke
çi ri lib. Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin əmək daş la rı, 
şə hid ailə lə ri, mü ha ri bə ve te ran la rı və ic ti maiy
yət nü ma yən də lə ri nin iş ti rak et di yi təd bir də Sa
rı ca lı şə hid lə rin dən, on la rın Və tən mü ha ri bə
sin də gös tər dik lə ri şü caət dən da nı şı lıb, Və tən 
fə dailə ri nin əziz xa ti rə si nin daim qəlb lər də ya
şa ya ca ğı bil di ri lib.

Hazırladı:N.Məmmədli

“Zəhmət ilə gələn zinət...”
Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında interaktiv dərs

AMEAnınMilliAzərbaycanTarixi
Muzeyində“Zəhmətiləgələnzi
nət.Dərsimiz–HacıZeynalabdin”
adlıinteraktivdərslərəstartverilib.

Mu  zey  dən bil  di  rib  lər ki, məş  hur 
xey  riy  yə  çi Ha  cı Zey  na  lab  din Ta  ğı 
ye  vin hə  yat və fəaliy  yə  ti haq  qın  da 
əsas  lı bil  gi  lə  ri pay  laş  maq və gənc 
nəs  lə mil  limə  nə  vi də  yər  lə  ri aşı  la 
maq məq  sə  di  lə bu  ra  da mü  tə  ma  di 
ola  raq dərs  lər ke  çi  ri  lir. Vax  ti  lə bö  yük 
me  se  na  tın evi ol  muş ta  ri  xi bi  na  da 
Mil  li Azər  bay  can Ta  ri  xi Mu  ze  yi  nin 
nəz  din  də “H.Z.Ta  ğı  yev klu  bu” da 
fəaliy  yət gös  tə  rir.

Bu  ra  da  kı H.Z.Ta  ğı  ye  vin evmu  ze 
yin  də ke  çi  ri  lən in  te  rak  tiv dərs  də Ba 
kı İs  tan  bul li  se  yi  nin şa  gird  lə  ri iş  ti  rak 
edib  lər. 

Dər  sin bi  rin  ci his  sə  sin  də mu  ze  yin 
Bər  pa la  bo  ra  to  ri  ya  sı  nın mü  di  ri, do 
sent Afət Rüs  təm  bə  yo  va Ta  ğı  ye  vin 

hə  yat və fəaliy  yə  tin  dən bəhs edib. 
Son  ra H.Z.Ta  ğı  ye  vin evmu  ze  yi  nin 
ar  xi  tek  tu  ra  sı haq  qın  da şa  gird  lə  rə ət 
raf  ı mə  lu  mat ve  ri  lib. İkin  ci his  sə  də 
isə İn  no  va  si  ya  lar və təh  sil proq  ram 
la  rı şö  bə  si  nin əmək  da  şı Qə  ni  rə Qa 
far  lı tə  rə  fin  dən 716 yaş qru  pu üçün 
nə  zər  də tu  tul  muş in  tel  lek  tual oyun 
təş  kil olu  nub.

“Müasir audiovizual baxış” 
mükafatı təqdim edilib

Mədəniyyətnazirininbirinci
müaviniElnurƏliyevyanva
rın25də“Azercell”MMCnin
prezidentiZərinəZeynalovailə

görüşkeçirib.GörüşzamanıElnurƏliyev
“Azercell”in2021ciilərzindədahiAzər
baycanşairiNizamiGəncəviyaradıcılı
ğınaxüsusiyanaşmasınagörəşirkətin
prezidentinətəşəkkürünübildirib.

2021ci il də “Azer cell”in dəs tə yi ilə Ni za
mi Gən cə vi nin əsər lə rin dən se çil miş 100
dən çox fəl sə fi və li rik məz mun lu par ça 
audioki tab for ma tın da tər tib edi lib. Şeir lər 
Azər bay can, rus, in gi lis, fran sız və türk 
dil lə rin də qə dim sim li mu si qi alət lə ri nin 
mü şa yiəti al tın da səs lən di ri lib. Ori ji nal fon 
mu si qi lə ri ilə təq dim olu nan audioma te rial
lar “Azer cell”in eksk lü ziv şə kil də təq dim 
et di yi bey nəl xalq “Book ma te” əla və si nə 
yük lə ni lib. 

Həm çi nin şir kət tə rə fin dən Ni za mi Gən cə
vi nin ya ra dı cı lı ğı na həsr olun muş xü su si əlif
ba di zayn olu nub. Əlif ba da hi şairin zən gin 
ir si nin öy rə nil mə si nə və təb li ği nə xid mət edir. 

Ma raq lı üs lub da ha zır lan mış əlif ba nın hərf
lə ri da hi Ni za mi nin “Xəm sə”si nə da xil olan 
poema la rın qəh rə man la rı nı, bu əsər lər də ki 
məş hur ob raz la rı və şairin hə ya tın da xü su si 

ro lu ol muş in san la rı əks et di rir. Mə sə lən, “A” 
hər fi şairin ilk hə yat yol da şı, qıp çaq gö zə li 
Afa qı, “B” hər fi “Yed di gö zəl” poema sın dan 
Bəh ram şa hı, “F” hər fi Fit nə ni, “İ” hər fi qüd
rət li sər kər də İs kən də ri tə rən nüm edir. Hərf
lə rin hər bi ri ad la rı çə ki lən ob raz la ra uy ğun 
mi niatür lər lə bə zə di lib.

Gö rüş də El nur Əli yev diq qə tə çat dı rıb 
ki, Pre zi dent İl ham Əli ye vin mü va fiq sə
rən ca mı ilə 2021ci ilin “Ni za mi ili” elan 
edil mə si döv lə ti mi zin Azər bay can xal qı nın 
mə də niy yə ti nə, mil li kim li yi nə sa diq li yi nin 
sü bu tu dur. Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci 
müavi ni “Ni za mi ili” çər çi və sin də öl kə miz
də və xa ric də real la şan la yi hə lər dən söz 
açıb. Vur ğu la yıb ki, xal qın ən bö yük sər
vət lə rin dən bi ri onun mil limə nə vi də yər
lə ri nin, mə də niy yə ti nin for ma laş ma sın da 
mü hüm rol oy na yan da hi şəx siy yət lə ri, ta
nın mış mü tə fək kir lə ri dir.

Da ha son ra El nur Əli yev Mə də niy yət Na
zir li yi nin da hi şairin yu bi le yi mü na si bə ti lə tə
sis et di yi “Ni za mi Gən cə vi – 880” xa ti rə ni
şa nı nı “Azer cell” şir kə ti nin pre zi den ti Zə ri nə 
Zey na lo va ya təq dim edib.

Nizami Gəncəvi irsinin təbliğində töhfələrə görə
“Azercell”in prezidentinə “Nizami Gəncəvi – 880” xatirə nişanı təqdim edilib

Qala-şəhərimizin 270 illiyi münasibətilə
Bölgələrinmədəniyyətmüəssisələrində“Şuşaİli”mü
nasibətiləmüxtəlifsəpkilitədbirlərkeçirilir,270yaşlışə
hərimizinmillimədəniyaddaşımızdakıyerinəbirdaha
nəzərsalınır.

Şə ki Re
gional Mə də
niy yət İda rə si 
(RMİ) Ba la kən 
ra yon Mər kə zi 
Ki tab xa na sı nın 
Uşaq şö bə
sin də Ni za mi 
adı na tam or ta 
mək tə bin II si nif 

şa gird lə ri nin iş ti ra kı ilə “2022ci il “Şu şa İli” baş lıq lı təd bir 
ke çi ri lib. Ki tab xa na nın bib lioq ra fı Rə na Di bi ro va mək təb
li lə ri ey niad lı sər gi ilə ta nış edib, Şu şa şə hə ri nin ta rix və 
mə də niy yə ti mi zə, ədə biy yat və el mi mi zə bəxş et di yi şəx
siy yət lər haq qın da mə lu mat ve rib.

Ağs ta fa RMİ Qa zax ra yon MKSnin E.Hü sey nov adı na 
Mər kə zi Ki tab xa na sı şə hər is ti ra hət par kın da “Şu şa şə hə
ri nin 270 il li yi – mə də niy yət pay tax tı mı zın şan lı ta ri xi” ad lı 
səy yar sər gi təş kil edib. Sər gi də müx tə lif baş lıq lar da 120
dən çox nəşr nü ma yiş olu nub.

Ağ daş RMİ Zər dab Ra
yon Ta rixDi yar şü nas lıq 
Mu ze yin də “Şu şa nın ta ri xi 
abi də lə ri” ad lı sər gi təş kil 
olu nub. Sər gi də qə dim 
şə hə ri miz də ki ta ri xi, mə
də ni və di ni abi də lə rin fo
to la rı və on la rın haq qın da 
mə lu mat təq dim edi lib. 

Kür də mir RMİ İmiş li ra
yon Mə də niy yət Mər kə
zin də “Şu şa İli” ilə bağ lı 
təd bir ke çi ri lib. Təd bir də 
“Şu şa ya ge dən yol: Qə lə
bə ni gə ti rən hər bi əmə liy

yat lar” ad lı sə nəd li film nü ma yiş olu nub.

Müxtəlif səpkili tədbirlər

Yubilyar alim və 
mətbuat xadimi ilə görüş

Yanvarın27dəAzərbaycanRespublikasınınMe
dianınİnkişafıAgentliyindəBakıDövlətUniversiteti
Yenimediavəkommunikasiyanəzəriyyəsikafed
rasınınmüdiri,professor,mətbuatxadimiCahangir
Məmmədliiləgörüşkeçirilib.

Pro fes sor 
Ca han gir Məm
məd li agent li yin 
fəaliy yə ti ni, o 
cüm lə dən “Me dia 
haq qın da” qa
nun la yi hə si nin 
ic ti mai mü za ki
rə lə ri ni ya xın dan 
iz lə di yi ni bil di rib. 

Me dianın İn ki
şa fı Agent li yi nin ic ra çı di rek to ru Əh məd İs ma yı lov bu il 
ger çək ləş di ri lə cək ye ni la yi hə lər və “Me dia haq qın da” 
qa nun dan irə li gə lən mə sə lə lər ba rə də ət raf ı bəhs edib.

Son da Əh məd İs ma yı lov 80 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə 
Ca han gir Məm məd li ni təb rik edib.
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2020-ci ilin ma yın da Şu şa sız-
lı ğın növ bə ti il dö nü mü mü na si-
bə ti lə qə lə mə al dı ğı mız prit ça da 
“Qa ra ba ğa get mək üçün gə rək 
ha mı mız ey ni rəng də ge yi nək” 
de yə yaz mış dıq. Bə li, təx mi nən 
beş ay son ra, sent yab rın 27-də 
xalq ola raq ey ni rəng də ge yin dik, 
Ali Baş Ko man da nın ət ra fın da 
də mir yum ruq ki mi bir lə şib əsir 
Qa ra ba ğa, Şu şa ya sa rı yol al dıq. 
Bu nu “yol get mək” ad lan dır maq 
o qə dər doğ ru ol ma sa da, şan lı 
Or du muz, əs lin də, ca nı-qa nı ilə 
elə yol açır dı. Bu, Eve rest zir və-
si nə yol çək mək dən da ha çə tin, 
həm də da ha şə rəfl  i idi!

Hədəfə doğru...
Yox, Qa ra bağ Zə fə ri nə doğ-

ru yo lu muz uzun il lər ön cə dən 
baş lan mış dı. Da ha də qiq de-
sək, 1994-cü il sent yab rın 20-də 
Qa ra bağ sız, Şu şa sız qa lan, bir 
mil yon qaç qın və məc bu ri köç-
kün prob le mi ilə üz lə şən öl kə nin 

pay tax tın da “qa ra qı zıl”ımı zın 
is teh sa lı və dün ya ba za rı na çı-
xa rıl ma sı nı hə dəfl  ə yən “Əs rin 
mü qa vi lə si”nin im za lan ma sın-
dan. Bə li, dün ya nın apa rı cı güc-
lə ri nin (ABŞ, Ru si ya, Tür ki yə, 
Bö yük Bri ta ni ya və s.) də yer 
al dı ğı öl kə lə rin gənc müs tə qil 
Azər bay ca na yük sək eti ba rı nın 
təs di qi olan bir mü qa vi lə dən da-
nı şı rıq. Bu eti ba rın əsas da ya ğı-
nı, söz süz ki, müd rik döv lət xa-
di mi, Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 
Azər bay ca nın gə lə cək in ki şa fı 
ilə bağ lı ay dın yol xə ri tə si təş kil 
edir di. Hər tə rəfl  i in ki şa fın da xi li 
sa bit lik və əmin-aman lı ğa bağ lı 
ol du ğu nu gö zəl bi lən gör kəm li 
döv lət ada mı öz ayaq la rı üzə rin-
də güc lə da ya nan res pub li ka nın 
işıq lı gə lə cə yi nə inan dı ğı ki mi, 
bey nəl xalq bir li yi də inan dır ma ğı 
ba car mış dı. Müd rik lər “inan maq 
ba car ma ğın ya rı sı dır”, de yir...

İl lər ötür, ma vi Xə zə rin də-
rin lik lə rin də ki kar bo hid ro gen 
eh ti yat la rı mız üzə çı xa rı lır, Av-
ro pa ya sa rı yol alır. Bö yük me-

qa po lis lə rin bir ja la rın da ye ni ad 
ya zı lır: “Aze ri Light”. Bu iki kəl-
mə xa ri ci bir ja lar da oxu nur sa, 
de mə li, öl kə mi zə val yu ta axı nı 
da baş la yır. Öl kə hə ya tı nın bü-
tün sa hə lə ri in ki şaf dan nə si bi ni 
alır. Bu həm də ümum mil li Qa-
ra bağ dər di mi zə məl hə mə çev-
ri lir. Azər bay can öz hə dəfl  ə ri nə 
doğ ru inam la irə li lə yir, bir nöm-
rə li prob lem – əra zi bü töv lü yü-
mü zün həl li is ti qa mə tin də komp-
leks iş apa rı lır. Öl kə mi zin iq ti sa di 
in ki şa fı hər bi po ten sialı mı zın 
da art ma sı ilə pa ra lel ad dım la-
yır. Mo dern hər bi tex ni ka lar alı-
nır, hər bi inf rast ruk tur ye ni lə nir. 
Dün ya da adın dan söz et di rən 
qar daş Tür ki yə Or du su tim sa lın-
da Si lah lı Qüv və lə ri mi zin dö yüş 
qüd rə ti ar tı rı lır. Qar daş or du la rın 
mü tə ma di bir gə hər bi tə lim lə ri, 
müx tə lif sa hə lər üz rə təc rü bə 
kurs la rı hə ya ta ke çi ri lir.  

Bü tün bun lar la ya na şı, döv lə-
tin xa ri ci si ya sət vek to ru han sı 
is ti qa mət lə rə yö nə lir sə-yö nəl-
sin, son da Qa ra bağ mə sə lə sin-
də, Azər bay ca nın haqq işi üzə-
rin də bir lə şir di. Yə ni Azər bay can 
bey nəl xalq təş ki lat lar sə viy yə-
sin də, ha be lə dün ya nın apa rı cı 
öl kə lə ri ilə mü na si bət də öz da-
yaq la rı nı il dən-ilə möh kəm lən-
di rir, tə rəf daş la rı nın sı ra sı nı ge-
niş lən di rir di. Get dik cə öl kə mi zin 
Qa ra ba ğın ger çək sa hi bi ki mi 
öz əra zi lə ri nin it ki si ilə heç vaxt 
ba rış ma ya ca ğı hə qi qə ti bey nəl-
xalq dü şün cə də də kök sa lır dı.

Eti raf edək ki, Or du mu zun 
qüd rə ti nə nə qə dər inan saq da, 
iş ğal da vam et dik cə tək cə öz 
yur dun dan di dər gin dü şən lər de-
yil, bü tün soy daş la rı mı zın səb ri 
tü kə nir di. Sə mə rə siz da nı şıq lar, 
bey nəl xalq bir li yin iki li stan dart-
la rı, üs tə gəl iş ğal çı öl kə nin mil li 
hey siy yə ti miz lə oy na ma sı or du 
və xal qın qi sas hiss lə ri ni da-
ha da alov lan dı rır dı. 2021-ci il 
av qus tun 30-da Şu şa da Va qif 
Poezi ya Gün lə ri nin açı lı şın da 
çı xış edən Pre zi dent İl ham Əli-
yev de yir di: “İş ğal döv rün də bir 
çox la rı mız, həm keç miş məc bu ri 
köç kün lər, həm bü tün Azər bay-
can xal qı, o cüm lə dən də mən 
də fə lər lə fi  kir lə şir dik ki, dün ya da 
əda lət yox dur. Çün ki əda lət ol-
say dı, biz bu və ziy yə tə düş məz-
dik.. An caq hə yat gös tər di ki, 
əda lət var, sa də cə ola raq, dö-
züm lü ol maq la zım dır, sə bir li ol-
maq la zım dır, əda lə tə inan maq 
la zım dır və əda lə tə nail ol maq 
üçün ça lış maq la zım dır, hə də fə 
doğ ru get mək la zım dır. Əda lə-
ti bər pa et mək üçün fə da kar lıq 
gös tər mək la zım dır...”.

Bə li, ötən onil lər ər zin də Azər-
bay can döv lə ti öz hə də fi n dən, 
əsas məq sə din dən heç vaxt ay rı 
düş mə di, Qa ra bağ Zə fə ri ni hər 
gün bir qə dər də ya xın laş dır-
dı. Or du qu ru cu lu ğu pro se sin-
də dö yüş qa bi liy yə ti ilə ya na şı, 
Azər bay can əs gə ri mə nə vi-psi-
xo lo ji cə hət dən yal nız ye nil məz-
li yə ha zır lan dı. Bu ha zır lıq tək cə 

əs gər və za bit lər lə məh dud laş-
mır dı, ar xa cəb hə ni, hərb çi lə rin 
ailə lə ri və ya xın la rı nı, bü tün top-
lu mu əha tə edir di. Tə sa dü fi  de-
yil ki, Or du mu zun ge ne ra lın dan 
əs gə ri nə – hər bi ge yim da şı yan 
hər kəs Ali Baş Ko man da nın 
əm ri ni göz lə yir di.

2020-ci ilin 27 sent yab rın da 
iş ğal al tın da kı Və tən tor pa ğı nın 
qur tu lu şu üçün baş la nan haqq 
sa va şı ilə şü caət, cə sa rət, qorx-
maz lıq ki mi an la yış lar mü cər-
rəd lik ma hiy yə ti ni  real lı ğa ver di. 
Xalq or du ya çev ril di. Düş mən-
dən fərq li ola raq Or du mu zun 
hər bir əs gər və za bi ti əzə li yurd 
yer lə ri miz uğ run da, mü qəd dəs 
Və tən yo lun da çox asan lıq la ca-
nın dan keç mə yin ör nə yi ni or ta-
ya qoy du. Məhz bu fə da kar lıq 
və şü caət sa yə sin də mü ha ri bə-
nin ömür lər kə sən öm rü 44 gün 
çək di...

Yollardan çəkilən 
gözlər...

Elə bi lir si niz tor paq öz sa hi-
bi nin yo lu nu göz lə mir. Axı o, 
“əc dad la rı mı zın məd fə ni dir”! 
Nə fə si miz dəy mə yən, kül tök-
mə di yi miz tor paq gül açar mı? 
Məm məd Ara zın yaz dı ğı ki mi,

Bu tor paq, pi lə tor paq,
Di li ni bi lə tor paq!
Tor pa ğa kül tök mə sən -
Dö nə cək kü lə tor paq...

Ar tıq in ti zar yur dun da, doğ ma 
tor paq üçün bur nu nun ucu göy-

nə yən in san la rın da göz lə ri yol-
lar dan çə ki lib. Mən fur düş mə nin 
xa ra ba ya çe vir di yi Qa ra ba ğın, 
Şər qi Zən gə zu run ye ni növ ra ğı 
baş la nıb, şə hər və kənd lə ri miz 
ye ni dən qu ru lur, ta rix-mə də niy-
yət abi də lə ri miz bər pa olu nur. 
Döv lə ti miz, Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin de di yi ki mi, “tək ba şı na, 
heç kim dən bir ma nat, bir dol lar 
yar dım al ma dan” bu iş lə ri hə ya-
ta ke çi rir. Bu bər pa və qu ru cu luq 
pro se si ilə pa ra lel vax ti lə özü nə-
məx sus mə də niy yə ti, sə nə ti ilə 
dün ya da Azər bay ca nın şöh rə-
ti nə şöh rət qa tan əzə li tor paq-
la rı mı za 30 il lik fa si lə dən son ra 
mə də ni mü hi ti də qay ta rı rıq. Ya-
ğı dan qur tar dı ğı mız tor paq la ra 
tək cə da şı daş üs tə qoy ma ğa 
get mi rik, biz bu yur du gö zü mü-
zün üs tü nə qoy maq üçün ora da-
yıq! Çün ki öz ha lal yur du mu zu 
bi zə ver mə di lər, onu dö yü şə rək, 
ca nı mız la, qa nı mız la al dıq!

Döv lət baş çı sı nın sə rən ca mı 
ilə mə də niy yət pay tax tı mız Şu-
şa nın adı 2022-ci ilə ve ri lib. Hər 
əsr bir il dən baş la yır. Bu mə-
na da, “Şu şa İli” həm də “Şu şa 
Əs ri”nin qa ran qu şu dur. Bə li, biz 
“Şu şa Əs ri”nə yol al mı şıq. Bu 
yol ar tıq ye ni ta mam la nan Zə fər 
yo lu qə dər ha mar və təh lü kə siz, 
ey ni za man da mə də niy yət yo lu-
dur. Bu gün Pə na hə li xa nın 270 
il əv vəl tə mə li ni qoy du ğu Şu şa-
nın ye ni ta ri xi ya zı lır. Adı şan lı 
Zə fər lə qo şa çə ki lən ta rix!...

Fariz Yunisli

“Şuşa İli”ndən  “Şuşa  Əsri”nə...

İn  sa  nın əsas məq  səd  lə  rin  dən bi  ri də 
öz kar  ye  ra  sın  da uğur  la ad  dım  la  maq  dır. 
Pe  şə  si  ni se  vən  lər daim öz üzə  rin  də ça -
lı  şır, bi  lik və ba  ca  rıq  la  rı  nı ar  tır  maq üçün 
əlin  dən gə  lə  ni edir. Qa  zan  dı  ğı uğu  run 
qar  şı  sın  da in  sa  nın qiy  mət  lən  di  ril  mə  si 
hər kə  sin ar  zu  su  dur. Öz uğu  ru  na qəlb 
ra  hat  lı  ğı ilə se  vin  mək isə əvəz  siz hiss -
dir. Çün  ki təl  tif edil  mək ye  ni nailiy  yət  lər 
üçün əla  və sti  mul olur, mə  su  liy  yə  ti  mi  zi 
da  ha da ar  tı  rır. Am  ma bu, ger  çək qu  rum 
və onun real mü  ka  fat  la  rı olar  sa... 

Bə  zən müx  tə  lif sa  hə  lər  də ça  lı  şan in -
san  la  rı qiy  mət  lən  di  rən qu  rum  lar mət -
buat  da və me  dia or  qan  la  rın  da han  sı  sa 
mö  tə  bər təş  ki  la  tın təm  sil  çi  si ki  mi qə -
lə  mə ve  ri  lir. Be  lə qu  rum  lar  dan bi  ri də 
adı “Uni  ted Na  tions Coun  cil for Pub  lic 
Awards – UN  CO  PA”  ki  mi təq  dim edi  lən 
tə  si  sat  dır.

Mət  buat  da BMT-nin mü  ka  fat ve  rən 
şu  ra  sı ki  mi qeyd olu  nan bu qu  rum Azər -
bay  ca  nın da ta  nın  mış elm, mə  də  niy  yət 
və in  cə  sə  nət xa  dim  lə  ri  ni, həm  çi  nin iş 
adam  la  rı  nı müx  tə  lif no  mi  na  si  ya  lar üz  rə 
təl  tif edib. 

Qeyd edək ki, BMT-nin ic  ti  mai və döv -
lət xid  mə  ti üz  rə mü  ka  fa  tı, hə  qi  qə  tən, 
möv  cud  dur və in  gi  lis  cə be  lə ad  la  nır: 
Uni  ted Na  tions Pub  lic Ser  vi  ce Awards 
– UNP  SA (Bir  ləş  miş Mil  lət  lər İc  ti  mai Xid -
mət Mü  ka  fat  la  rı). Ye  ri gəl  miş  kən de  yək 
ki, BMT Baş As  samb  le  ya  sı  nın mü  va  fi q 
qət  na  mə  si ilə 2003-cü il  də 23 iyun ta -
ri  xi döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın pe  şə bay  ra -
mı – “Döv  lət xid  mə  ti gü  nü” elan edi  lib. 
BMT-nin İq  ti  sa  di və So  sial Şu  ra  sı tə  rə -
fi n  dən mü  va  fi q mü  ka  fat  la  rın da döv  lət 
xid  mə  ti  nin ro  lu  nun, nü  fu  zu  nun ar  tı  rıl -
ma  sı işi  nə töh  fə  lə  rə gö  rə bu əla  mət  dar 
gün  də ve  ril  mə  si müəy  yən edi  lib. Mil  li və 
sub-mil  li sə  viy  yə  lər  də bü  tün ic  ti  mai təş -
ki  lat  lar (agent  lik  lər), ha  be  lə döv  lət-özəl 
tə  rəf  daş  lıq  la  rı və xa  ri  ci döv  lət xid  mə  ti 
funk  si  ya  la  rı  nı ye  ri  nə ye  ti  rən təş  ki  lat  lar 
sö  zü  ge  dən mü  ka  fat üçün na  mi  zəd  lik  lə -
ri  ni ve  rə bi  lər  lər. Müx  tə  lif in  ki  şaf sə  viy -
yə  lə  ri və gə  lir  lə  ri olan öl  kə  lər  dən alı  nan 
no  mi  na  si  ya  lar üz  rə rə  qa  bət mü  hi  ti  ni bə -
ra  bər  ləş  dir  mək üçün Döv  lət Xid  mə  ti Mü -
ka  fat  la  rı  nın ve  ril  mə  si üçün Af  ri  ka, Asi  ya 
və Sa  kit Okean, Av  ro  pa, Şi  ma  li Ame  ri -
ka, La  tın Ame  ri  ka  sı və Ka  rib höv  zə  si və 
Qər  bi Asi  ya re  gion  la  rı müəy  yən olu  nub.

Təş  ki  la  ta mü  ra  ciət pro  se  si iki mər  hə -
lə  dən iba  rət  dir. İlk ola  raq əri  zə for  ma  sı 
on  layn şə  kil  də dol  du  rul  ma  lı  dır. Na  mi -
zəd  lə  rin mü  ra  ciəti müt  ləq BMT-nin al  tı 
rəs  mi di  lin  dən (ərəb, çin, in  gi  lis, fran  sız, 
rus və is  pan) bi  rin  də təq  dim olun  ma  lı -
dır. Mü  ra  ciət  lə  ri qə  bul et  dik  dən son  ra 
təş  ki  la  tın Döv  lət qu  rum  la  rı və rə  qəm -
sal hö  ku  mət şö  bə  si (DPİDG) no  mi  na -
si  ya  la  rı əv  vəl  cə  dən se  çir. Na  mi  zəd  lə  rin 
ara  yış mək  tub  la  rı, təs  di  qe  di  ci sə  nəd  lər 
ki  mi əla  və mə  lu  mat  la  rı təq  dim et  mə  lə  ri 
xa  hiş olu  nur. Son  ra na  mi  zəd  lə  rin qı  sa 
si  ya  hı  sı  nı təq  dim edir. Bu si  ya  hı BMT-
nin Döv  lət İda  rə  çi  li  yi üz  rə Eks  pert  lər 
Ko  mi  tə  si tə  rə  fi n  dən nə  zər  dən ke  çi  ril -

dik  dən son  ra mü  ka  fat  la  rın qa  lib  lə  ri ilə 
bağ  lı Baş ka  ti  bə mü  ra  ciət olu  nur...

BMT-nin Döv  lət Xid  mə  ti Mü  ka  fat  la  rı -
nın qa  lib  lə  ri hər il 23 iyun – Döv  lət xid -
mə  ti gü  nün  də Nyu-York  da, təş  ki  la  tın 
mən  zil-qə  rar  ga  hın  da və ya Döv  lət Xid -
mət  lə  ri Fo  ru  mu  nun bir his  sə  si ola  raq ev 
sa  hi  bi öl  kə  də ke  çi  ri  lən yük  sək sə  viy  yə  li 
təd  bir  də elan edi  lir. 

Gö  rün  dü  yü ki  mi, BMT-nin mü  ka  fat 
ve  rən təş  ki  la  tı rəs  mi ola  raq UNP  SA-dır 
və onun təl  ti  fi   nə la  yiq gö  rül  mək elə də 
asan pro  ses de  yil. 

Bəs BMT ilə adı hal la nan və mət buat-
da yer alan xə bər lər də BMT-nin mü ka-
fat la rı nı təq dim edən qu rum ki mi qeyd 
olu nan UN CO PA ilə bağ lı və ziy yət, əs-
lin də,  ne cə dir? Bu təş ki lat haq qın da 
araş dır ma apa rar kən bu bir cüm lə dən 
və ve ri lən mü ka fat la rın fo to la rın dan 
baş qa əla və mə lu mat ta pa bil mə dik: 
“UN CO PA İs veç rə nin Ce nev rə şə hə rin-
də fəaliy yət gös tə rən və dün ya miq yas lı 
alim lə ri müx tə lif nailiy yət lə ri nə gö rə də-
yər lən di rən qu rum dur”.

Mü ka fat la ra diq qət ye ti rər kən bir sı ra 
mə qam lar diq qə ti mi zi çək di. Təl tif və-
rə qi nin sa ğın da yu xa rı da BMT-nin mə-
lum rəs mi emb le mi əks olu nub. Son da 
isə təl tif edən şəx sin (Meh met Şük-
rü Gü zel) im za sı yer alıb. Mü ka fat lar 

əsa sən dün ya şöh rət li elm, in cə sə nət 
xa dim lə ri nin adı ilə ve ri lir. Mə sə lən, al-
man fi  lo sof, ri ya ziy yat çı Qotf rid Vil helm 
Leyb nis, ital yan rəs sam, hey kəl tə raş 
Leonar do Da Vin ci, İs veç rə ri ya ziy yat-
çı sı Leonard Ey ler və s.

UN CO PA ba rə də araş dır ma apa rar-
kən BMT-nin Azər bay can da kı Nü ma-
yən də li yi nə də mü ra ciət edib təş ki la tın 

be lə bir qu ru mu nun olub-ol ma dı ğı nı xə-
bər al dıq. Nü ma yən də lik dən on la rın da 
bu qu rum haq qın da heç bir mə lu ma ta 
sa hib ol ma dıq la rı nı bil dir di lər. 

İki gün ön cə isə BMT-nin Azər bay can-
da kı Nü ma yən də li yi İn for ma si ya mər-
kə zi nin rəh bə ri Rə şad Hü sey nov so si-
al şə bə kə he sa bın dan bu nun la bağ lı 
açıq la ma pay laş dı:  “Bir ləş miş Mil lət lər 
Təş ki la tı nın (BMT) UN CO PA ad lı qu ru-
mu və ya agent li yi yox dur. Azər bay can 
və tən daş la rı na müx tə lif ad da mü ka fat lar 
ve rən bu təş ki la tın Ce nev rə də yer ləş di-
yi ya zı lır. La kin in ter net dən onun sta tu su 
(QHT? Özəl şir kət?) və di gər fəaliy yət-
lə ri haq qın da mə lu mat ta pa bil mə dim. 
Təş ki la tın veb say tı be lə yox dur...”.

R.Hü sey nov bil di rib ki, bir təş ki lat is tə-
di yi ada ma və ya qu ru ma mü ka fat ve rə 
bi lər: “Sa də cə, bil mə yi ni zi is tə yi rəm ki, 
UN CO PA-nın ver di yi mü ka fat la rın BMT 
ilə ya xın dan-uzaq dan əla qə si yox dur... 

Təəs süf ki, bu hal bi rin ci də fə baş ver-
mir. Bun dan ön cə də UN CO PA-dan mü-
ka fat al mış bə zi döv lət, elm və mə də niy-
yət təm sil çi lə ri bu nu BMT-nin ver di yi ni 
bə yan edib”.

BMT-nin Azər bay can da kı Nü ma yən-
də li yi İn for ma si ya mər kə zi nin rəh bə ri 
qeyd edib ki, ic ti maiy yət UN CO PA-nın 
mü ka fa tı nı BMT-nin Döv lət Xid mət lə ri 
Mü ka fa tı (UN Pub lic Ser vi ce Awards) 
ilə səhv sa lır. Azər bay can da BMT-nin 
Döv lət Xid mət lə ri Mü ka fa tı na yal nız 
“ASAN Xid mət” la yiq gö rü lüb.

Bu ara da öy rən dik ki, “Vek tor” Bey-
nəl xalq Elm lər Aka de mi ya sı nın qu ru cu 
pre zi den ti, pro fes sor El çin İs gən dər za-
də həm də UN CO PA-nın Azər bay can 
təm sil çi si imiş. El çin müəl lim lə əla qə 
sax la yıb təm sil et di yi qu rum haq qın-
da mə lu mat al dıq. O da UN CO PA-nın 
BMT ilə heç bir əla qə si nin ol ma dı ğı nı 
de di: “UN CO PA 1996-cı il də ya ra dı lıb. 
Təş ki lat İs veç rə nin Ce nev rə şə hə rin də 
fəaliy yət gös tə rir. Qu ru ma 15 il dən ar-
tıq dır ki, Meh met Şük rü Gü zel rəh bər lik 
edir. Qu rum dün ya da in san lı ğa xid mət 
gös tə rən şəxs lə rin əmə yi ni də yər lən-
di rir, müx tə lif fəx ri ad lar, or den və me-
dal lar la təl tif edir. Bu nun da məq sə di 
hə min in san la rın fəaliy yə ti ni müx tə lif 
öl kə lər də nü mu nə ki mi təb liğ və təş viq 
et mək dir. 2009-cu il dən həm öl kə miz-
də, həm də onun sər həd lə rin dən kə nar-
da fəaliy yət gös tə rən 30 nə fə rə ya xın 
müx tə lif pe şə sa hi bi olan azər bay can-
lı – döv lət, elm, mə də niy yət, in cə sə nət, 
təh sil xa dim lə ri, iş adam la rı və di gər lə ri 
bu qu ru mun müx tə lif no mi na si ya la rı üz-
rə təl tif olu nub...”.

Qu ru mun mü ka fa tın da BMT-nin rəs-
mi emb le mi nin əks olun ma sı na mü-
na si bət bil di rən El çin İs gən dər za də 
bil dir di ki, UN CO PA ya ran dı ğı gün dən 
BMT-nin mə ram la rı nı özü üçün əsas 
hə dəf se çib. Fəaliy yə ti ni hə min is ti qa-
mət də qur du ğu üçün təl tif və rə qin də 
BMT-nin emb le mi yer alır.

Son da be lə bir nə ti cə yə gəl mək olur 
ki, bi zi mü ka fa ta la yiq bi lən bə zi qu rum-
la rı da ha də rin dən araş dır ma lı, ger çək 
uğur la rı mı za adek vat olub-ol ma dı ğı na 
diq qət ye rit mə li yik. Əks hal da nailiy yə-
ti mi zə qəlb ra hat lı ğı ilə se vi nə bil mə yə-
cə yik...  

Nu rəd din

UNCOPA MÜƏMMASI
BMT-nin adından mükafat paylayan kimdir?

Redaksiyadan
Son vaxt lar öl kə miz də ay rı-ay rı 
özəl tə si sat lar, ic ti mai qu rum lar, 
qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı tə rə fin-
dən müx tə lif tə yi nat lı, bə zən isə tə-
yi na tı da, məq sə di də, se çim-təl tif 
me yar la rı da, yum şaq de sək, sual 
do ğu ran mü ka fat la rın elan olun-
ma sı nın, təm tə raq lı təq di mat la rı nın 
şa hi di olur, xə bər lə ri ni eşi di rik. Bu 
sı ra da adın da, təş ki la ti şə bə kə-
sin də “bey nəl xalq miq yas” olan 
tə si sat lar xü su si lə diq qət çə kir. 
Bir ne çə il əv vəl “Bey nəl xalq Av ro-
pa Nəşr Mət buat Evi” ad lı qu ru mun 
me dal təq di ma tı xə bər lə ri ni oxu-
yan da ilk adı diq qə ti mi zi çək miş di. 
Son ra mə lum ol du ki, AMEA-nın 
əmək da şı Şöh rət Sə lim bəy li nin 
(ötən il dün ya sı nı də yi şib, Al lah 
rəh mət elə sin) rəh bə ri ol du ğu 
qu ru mun Av ro pa sı, sa də cə, adın-
da dır. Axır gün lər isə adı Bir ləş miş 
Mil lət lər Təş ki la tı (BMT) ilə bir yer də 
hal la nan UN CO PA de yi lən tə si sa tın 
mü ka fat la rı xə bər möv zu su olub. 
İş o ye rə ça tıb ki, BMT-nin Azər-
bay can da kı Nü ma yən də li yin dən 
bu nun la bağ lı açıq la ma ya yı lıb... 
Müx tə sə ri, bu “bey nəl xalq mü ka-
fat lar” ge niş araş dı rı la sı mə sə lə dir 
və möv zu ya qa yı da ca ğıq...

Azad edilmiş torpaqlardakı naməlum məzarlar
Axtarış-araşdırma işlərində dronlardan da istifadə ediləcək

“Və tən mü ha ri bə sin də əl də 
edil miş möh tə şəm Zə fər dən 
son ra Bi rin ci Qa ra bağ mü ha-
ri bə si za ma nı it kin düş müş 
və tən daş la rı mız la bağ lı Döv lət 
Ko mis si ya sı na, o cüm lə dən 
aidiy yə ti döv lət qu rum la rı na 
mü ra ciət lə rin sa yı ar tıb”.

Bu nu APA-ya mü sa hi bə sin də 
Əsir və it kin düş müş, gi rov gö-
tü rül müş və tən daş lar la əla qə dar 
Döv lət Ko mis si ya sı nın ka ti bi, 
İş çi qru pu nun rəh bə ri İs ma yıl 
Axun dov de yib.

O bil di rib ki, Azər bay can Res-
pub li ka sı Pre zi den ti nin tap şı rı ğı 
ilə Döv lət Ko mis si ya sı iş ğal dan 
azad olun muş əra zi lər də ki mə-

zar yer lə rin də mü va fi q iş lə rin 
apa rıl ma sı na ilk gün lər dən ha-
zır laş ma ğa baş la yıb: “İc ti maiy-
yə tin ma ra ğı nı nə zə rə ala raq 
diq qə tə çat dı rı ram ki, bu sa hə də 
və ziy yət təh lil edi lib və öl kə rəh-
bər li yi nin tap şı rı ğı ilə iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lər də me yit 
qa lıq la rı nın ax ta rı şı, eks hu ma si-
ya sı və ey ni ləş di ril mə si ilə bağ-
lı aidiy yə ti döv lət qu rum la rı nın 
mü tə xəs sis lə rin dən iba rət xü su-
si he yət ya ra dı lıb.

He yə tə Döv lət Ko mis si ya sı nın 
İş çi qru pu, Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Baş Pro ku ror lu ğu, Hər-
bi Pro ku ror luq, Da xi li İş lər Na-
zir li yi, Mü da fi ə Na zir li yi, Sə hiy yə 
Na zir li yi, Föv qə la də Hal lar Na zir-

li yi, Döv lət Təh lü kə siz li yi Xid mə ti, 
Sə fər bər lik və Hər bi Xid mə tə Ça-
ğı rış üz rə Döv lət Xid mə ti, Döv lət 
Sər həd Xid mə ti, Mi na tə miz lə mə 
Agent li yi və Azər bay can Mil li 
Elm lər Aka de mi ya sı nın mü tə-
xəs sis lə ri da xil dir”.

İs ma yıl Axun dov diq qə tə 
çat dı rıb ki, he yə tin qar şı sın-
da du ran əsas və zi fə Döv lət 
Ko mis si ya sın da top lan mış və 
gə lə cək də əl də edi lə cək mə-
lu mat lar əsa sın da ax ta rış iş-
lə ri nin apa rıl ma sın dan, mə zar 
yer lə ri nin müəy yən edil mə sin-
dən, eks hu ma si ya (me yi tin və 
ya nə şin qa lıq la rı nın mə zar dan 
çı xa rıl ma sı) və ey ni ləş dir mə iş-
lə ri nin apa rıl ma sın dan iba rət-

dir.  Ax ta rış iş lə ri nin apa rıl ma sı 
üçün ən müasir tex no lo gi ya la-
rın tət bi qi də nə zər də tu tu lur. 
Bu məq səd lə ar tıq dün ya da 
möv cud olan mü va fi q dron tex-
no lo gi ya sın dan is ti fa də edil mə-
si üçün ha zır lıq iş lə ri apa rı lır. 
Döv lət Ko mis si ya sı səd ri nin 
gös tə ri şi ilə ar tıq bu tex no lo gi ya 
alı na raq Azər bay ca na gə ti ri lib.

Qeyd edək ki, aidiy yə ti döv lət 
qu rum la rı tə rə fi n dən ilk eks hu-
ma si ya işi iş ğal dan azad edil miş 
Şu şa nın Da şal tı kən din də apa rı-
lıb. İş çi qru pu nun rəh bə ri diq qə-
tə çat dı rıb ki, 1992-ci il yan va rın 
26-da hə ya ta ke çi ril miş uğur suz 
Da şal tı əmə liy ya tı za ma nı it-
kin düş müş 44 Azər bay can və-
tən da şı Döv lət Ko mis si ya sın da 
qey diy ya ta alı nıb. O qeyd edib 
ki, 2021-ci ilin fev ral ayın da 

Da şal tı kən din də mü va fi q ax ta-
rış-araş dır ma ke çi ri lib və məhz 
hə min əmə liy yat za ma nı hə lak 
ola raq dəfn edil miş Azər bay-
can və tən daş la rı na aid edil di yi 
bil di ri lən mə zar ye ri müəy yən 
edi lib. Eks hu ma si ya pro se sin-
də Da şal tı kən di əra zi sin də aş-
kar edil miş me yit qa lıq la rı DNT 

nü mu nə lə ri nin gö tü rül mə si üçün 
Sə hiy yə Na zir li yi Məh kə mə-Tib-
bi Eks per ti za və Pa to lo ji Ana-
to mi ya El mi- Təc rü bi və Təd ris 
Bir li yi nə təq dim edi lib. Me yit qa-
lıq la rın dan gö tü rül müş DNT nü-
mu nə lə rin dən mü va fi q pro fi l lər 
çı xa rıl dıq dan son ra ey ni ləş dir-
mə işi nə baş la nı la caq.
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Yanvarın25-dəQaraQarayevinEv-MuzeyindəMusiqiMədə-
niyyətiDövlətMuzeyinintəşkilatçılığıiləgörkəmlibəstəkarın
“Yeddigözəl”baletinin70,“İldırımlıyollarla”baletinin65illik
yubileylərinəhəsrolunantədbirkeçirildi.

Musiqi Mədəniyyəti Dövlət
Muzeyinin direktoru, Əməkdar
mədəniyyətişçisiAllaBayramo
vatədbiriaçaraqbildirdiki,buil
dünyaşöhrətliAzərbaycanbəs
təkarıQaraQarayevyaradıcılı
ğınınzirvəsiolan “Yeddigözəl”
və“İldırımlıyollarla”baletlərinin
yubileyildönümüdür:“Dahibəs
təkarınadıçəkilənvədigərəsər
lərinəgörəfəxarəthissiilədeyə
bilirik ki, Qara Qarayev Azər
baycan mədəniyyətinə dünya
şöhrəti gətirənmusiqi xadimlə
rimizdənbiridir”.
AzərbaycanBəstəkarlar İttifa

qınınsədri,Xalqartisti,professor
FirəngizƏlizadəQaraQarayevin
bənzərsiz yaradıcılığının zirvəsi

olan hər iki baletdən söz açdı.
Diqqətə çatdırdı ki, böyük bəs
təkarın dahiNizamiGəncəvinin
“Yeddi gözəl” poemasının mo
tivləri əsasında yazdığı eyniadlı
baletin ilk tamaşası1952ci ildə
BakıdaOperavəBaletTeatrının
səhnəsində gerçəkləşib: “Əsər
cazibədarmelodiyalarıilədiqqət
çəkdi, musiqisinin koloriti, rən
garəngliyimüəllifəparlaqnailiy
yət qazandırdı. Balet o dövrdə,
deməkolarki,keçmişSSRİnin
vədünyanınbirçoxteatrsəhnə
sində tamaşaya qoyuldu. Qar
şıdan isə “İldırımlı yollarla” ba
letininnəfəsiduyulurdu.Cənubi
AfrikayazıçısıPiterAbrahamsın
romanıəsasındayazdığıbuba

letə qədər Qara Qarayevin hə
yat və yaradıcılığında zirvələrə
qanadlanan müxtəlif yeniliklər
baş verirdi. Onun yorulmadan
bəstələdiyi süitalar, simfonik or
kestr üçün xoreoqrafik lövhələr,
kinofilmlər, eləcə də tamaşalar
üçünişlədiyimusiqilərvəmahnı
larayrıayrılıqdabirsənətzirvəsi
idi...”.
Tədbirdə daha sonra musi

qişünasRayaAbbasova,Azər
baycanDövlətAkademikOpera
vəBaletTeatrının solistiCəmi
lə Kərimova və başqaları çıxış
edərəkQaraQarayevbaletləri
ninyaranmasıvətamaşayaqo
yulmasından, qazandığı səhnə
uğurlarından söz açdılar. Bildi
rildiki,bəstəkar“İldırımlıyollar
la” baleti iləAzərbaycanınmə
dəniyyət tarixinin yeni, parlaq
birsəhifəsiniyazıb.

Çıxışlardan sonra baletlə
rin müxtəlif illərdəki tamaşala
rından fotolar, Rusiya, İsveç,
Türkiyə və başqa ölkələrin
teatrlarındakı nümayişlərindən
rəngarəng səhnə dekorasiya
larının videonümayişi təqdim
edildi. Həmçinin Mədəniyyət
Nazirliyinin sifarişi ilə “Dublyaj”
studiyasında çəkilmiş “Balet,
ömrümmənim” (görkəmli balet
ustaları – Xalq artistləri Rəfiqə
AxundovavəMaqsudMəmmə
dovhaqqında)sənədlifilminü
mayişolundu.
Tədbirdə həmçinin Azərbay

canın və Rusiyanın Əməkdar
artisti Vitali Axundov və məş
hur balet tənqidçisi Aleksandr
MaksovunQaraQarayevin ya
radıcılığı iləbağlıvideoçıxışları
təqdimedildi.

Savalan Fərəcov

sənət 5

Yazınınbaşlığınıəcaibsaymayın.Təkibütünbalacavəyara-
mazgörünənməxluqlarsondabeləqalibolsunlar.Əslində,
çoxvaxtməhzonlar–yəniimtina,gözardıedilmişlərinhəqi-
qətizəfərçalır.Ammabu,elədəasanolmur.Bizim“Balaca,

yaramazməxluq”kimi...

Alman filosof Hegelə görə,
məhəbbətinsanınözünübaşqa
sında tapmasıdır. İş belədirsə,
deməli, biz istər fərd, istərsə də
cəmiyyətolaraqömrüboyuitmək
üçün axtarırıq. Təbii ki, söhbət
burada fiziki və yaxud mənəvi
məhəbbətvəyaitkidənyox,canlı
olaraq natamamlığa sərf olunan
ömrümüzün müddətindəki qa
zancvə itkilərdəngedir.Belədir
sə,heçbiruzunuzadıplanproq
ram,çəhrayıxəyallarqurmadan,
başımızdan yekə iddialar etmə
dənyaşamalıyıq.Bacarsaq.
Yaxşı, gəlin görək yaşaya bi

lirikmi, daha da önəmlisi, yaşat
mağa, yaşamağa imkan veririk
mi?Ammabəzənbirtikədəolsa
özünü, azadlığını, ruhunu, hiss
lərini ifadə edib, bununla özünü
xoşbəxt hiss etmək istəyən, ya
xudxoşbəxtolduğunuxəyaledən
adamlarınbaşınınüstündənfırtı
nakimikeçib,onlarıhəyatından
bezdirənəqədərdirəşirik.Nəticə
bəzihallardaçoxacıolur.Həyata
sonvermək,intihar...
Səksəndiniz? Bu günlərdə

premyera ilə sənətsevərləri ət
rafına toplayan Dövlət Gənc
Tamaşaçılar Teatrı cəmiyyə
ti narahat edən, onun ağrısına
çevrilənproblemmövzunusəh
nəyə gətirən “Balaca, yaramaz
məxluq”u təqdim etdi. Adına
çox da bənd olmayın. Ya ha
mımızyığılıbobalacayarama
zı qorumalı, ya da vicdanımızı
qarşımızaqoyubiçimizdəkibala
yaramazlarıböyütməliyik.
Tamaşasonzamanlarcəmiy

yətimizdəyeniyetməvəgənclər
arasında baş verən intihar ha
disələrinin əsas səbəbləri üzə
rindəqurulub.Problemiharada
axtarmaqlazımdır:cəmiyyətdə,

ailədə, məktəbdə, biganəlikdə,
yoxsa ikili həyat tərzi standart
larında?
Səhnə əsərinin iddia və ide

yası  çox sadə və konkretdir.
Hadisəməktəblərinbirindəbaş
verir.Tamaşa boyu üzünü gör
mədiyimiz,yalnızhaqqındada
nışılanAyseladlı yeniyetmənin
ruh halı, yaşadığı problemlər,
həmyaşıdları tərəfindən psixo
loji şiddət və təzyiqə (yeni ter
minləifadəetsək,bullinqə)mə
ruzqalmasındandanışılır.Daha
doğrusu, onun müəllimi Fidan
həyəcan təbili çalır və bütün
məktəb rəhbərliyini problemin
həllinəcəlbetməyəçalışır.
Proseslər idmanzalındagedir

və təxminən bir saat müddətin
də Ayselin yaşadıqları fonunda,
əslində,məktəb kollektivinin hər
birüzvününmənəviproblemləri,
dərdləriüzəçıxırvəsondahamı
lıqlabirqəraragəlirik:hərkəsilk
olaraq özünə baxmalı və yalnız
özü üzərində nəzarəti təmin et
məlidir.Beləolduqdanəbaşqala
rınıtərbiyəvətənqidə,nədəmü
hakiməetməyəvaxtıolmayacaq.
Bəlkə də heç buna ehtiyac qal
mayacaq.Buanlamdasəhnəişi
sırfcəsarətinəvə ideyanınsadə
vəlakonikhəllinəgörəbütüngö
rünənqüsurlarınınüstünüörtür.
Tamaşanın ədəbi əsasının

müəllifidramaturq İsmayıl İman
dır. Psixoloji dram janrında ya
zılan pyesə Əməkdar incəsə
nət xadimi, teatrın baş rejissoru
BəhramOsmanovquruluşverib.
Sadə tərtibatlı tamaşanın quru
luşçu rəssamı Mustafa Musta
fayev,musiqi tərtibatçısıŞamxal
Novruzlu, xoreoqrafı Nigar İb
rahimbəylidir. Rolları Yasəmən
Məmmədova (Solmaz), İlahə

Əmirxanova(Fidan),ElşənHacı
babayev(Həsən),Əməkdarartist
GülərNəbiyeva(Tamilla)vəAraz
Pirimov(Toğrul)ifaedirlər.
Tamaşa ritmik musiqinin sə

dalarıaltındaməktəbindirektor
müaviniHəsənləmüəllimyolda
şı Toğrulun voleybol oyunu ilə
başlayır. Tamaşaçının nəbzini
tutmağa, onunla hərəkətli ün
siyyətəhesablananbusəhnədə
onlar topu teztez tamaşaçı tə
rəfəatırlar.Cavabolaraqisəsı
ralardankimlərsəayağaqalxıb
topuyenidənsəhnəyəqaytarır.
Onu da deyim ki, premyeranın
nümayişolunduğuTeatrXadim
ləri İttifaqının nisbətən soyuq
zalında büzüşüb oturan tama
şaçıların qırışığı bu yolla 23
dəqiqədənsonraaçıldı.
İclasüçünidmanzalınınseçil

məsidətəsadüfideyil.Çünkibiz
burada mübahisəmühakimələ
rinzamanzamanfiziki təsvirlə
rinidəgörürük.Məsələn,mək
təbindirektoru,yasməclisindən
yenicəqayıdanvəoradayediyi
plovuhəzmetməkdəçətinlikçə
kənSolmazınonaqarşıiddialar
irəli sürən Fidanı saçından tu
tubsürüməsini,yaxud“Üzdəni
raqməxluqlardanyaxşıki,bizim

məktəbdəyoxdur”deməklə,əs
lində, özünün o  şakərini usta
lıqla gizləyən Həsənin hoqqa
bazlıqlarını. Bura Fidanla eşq
yaşamaqüçünəlindəncəsarət
dən başqa hər iş gələnToğru
lunxəyalınıqurduğumacəralar
üçündəəvəzsizməkandır.

İş gününün sonudur və gər
gin pedaqoji heyət onsuz da
zəhlələri gedən və hər vəchlə
əxlaqsız damğasını vurduqları
Fidanaqəzəblidir.Bütünbunları
bilən və vecinəalmayanFidan
məktəbliAyselinprobleminisa
daladıqca və ona kömək üçün
təklifərverdikcəbaşdadirektor
olmaqlahərkəsonutənəyağı
şınatutur.Gahonu,gahdaqız
cığazıasıbkəsirlər.

Beləcə, qəhrəman (Fidan) ta
maşaboyurüşvətxordirektorvə
üzdəniraqmüavini,onasevgisini
hər kəsdən gizlədən istismarçı
Toğrul,özündənbaşqaqadınya
ratmağaçalışanTamilla–birsöz
lə,hərkəsiləayrıayrımüzakirə
qurur.NəticədəAyselinpedaqoq
larınproblemləri fonundagörün
məz qalan məsələsini həll edir.
Uzunçəkişmələrdənsonradirek
tor “Qızı götürüb yanıma gələr
sən”ləbizəişığınucunugöstərir.
Yəni cəmiyyət olaraqhər birimi
zindialoqa,birbirimizidinləməyə
ehtiyacımızolduğunudeyir.
Tamaşadan gəldiyimiz qə

naətlər təxminən bunlardır: si
zi idarə etdiklərini düşünənlər,
əslində, özləri marionetlərdir;
əxlaq dərsini heç də həmişə
əxlaqlı insanlar vermirlər; zəif
adamlardaimşişkinəzələləriilə
qorxularını boğmağa çalışırlar;

başqalarınındoğruları iləhərə
kət edənlər heç vaxt həqiqətlə
rastlaşmırlar;haqqınyolu,çətin
olsada,birdirvəs.
Dramaturqdanişıqçıyaböyük

bir heyət uzunmüddət  (tama
şanın məşqləri hələ pandemi
yanın ilk dövrlərində “Zoom”
proqramı ilə başlanmışdı) gö
türqoy etdikdən sonra səhnə
yəçıxardıqlarıişvasitəsiləbizə
incə bir məqamı pıçıldadılar:

“Bilirəm, əslində, sən özün ən
mükəmməl “Balaca, yaramaz
məxluq”san, sadəcə, bunu eti
rafacəsarətinçatmır...”.
Əvvəldə də dediyim kimi, ta

maşaqüsursuzdeyildivəhətta
hazırlıq müddətinin bu qədər
uzunluğunu nəzərə alsaq, gə
rəkoturubəməllibaşlımüzakirə
edək.Buraaktyorlarıntempadı
iləbirbirininoyununuvurmasın
danbirmövzuətrafındaardar
daazqalaonlarlaprobleminsa
dalanmasına və onların bəzən
havadanasılıqalmasınaqədər
nüanslarıdaxiledəbilərik.Hət
ta kommersiya filmlərində oy
nadığı rolların təsirindən Elşən
Hacıbabayev və Araz Pirimov
səhnədə bəzi “yolavermələri”ni
də nəzərə almasaq, “Balaca,
yaramazməxluq”baxımlıtama
şadır.Ən azı günümüzün real
lığını teatrdan “indi və burada”

işprinsipinitələbedənlər,bunu
görməkistəyənlərüçün.
Sonda onu da qeyd edim ki,

budəfəkisəhnəsalonrabitəsin
dəözümüçünbirqənaətiyəqin
etdim: bu günün teatrı da,  ta
maşaçısıdanəyigöstərib,nəyə
baxmaqistədiyiniyaxşıbilir.Sa
dəcə,hələkibirləşibzamanvə
məkan arasındakı böyük səddi
yıxabilmirlər...

Həmidə Nizamiqızı

Binokulyar ağır görmə pozuntusu olanlar
Musiqi və incəsənət məktəblərində çalışa biləcəklər
AzərbaycanRespublikasıNazirlərKabinetinin2019-cuil18
fevraltarixli57nömrəliQərarıilətəsdiqedilmiş“Pedaqoji
fəaliyyətləməşğulolmağayolverməyənxəstəliklərinSiya-
hısı”naəsasən,binokulyarkorluqvəbinokulyarağırgörmə
pozuntusuolanşəxslərin,xüsusitəhsilmüəssisələriistisnaol-
maqla,pedaqojifəaliyyətləməşğulolmasınaicazəverilmirdi.

Bununlabağlıçoxsaylıvətəndaşmüraciətlərinəzərəalınaraq,
AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,TəhsilNazir
liyi,ƏməkvəƏhalininSosialMüdafiəsiNazirliyitərəfindənbirgə
hazırlanmışmüvafiqsənədaidiyyətiüzrətəqdimedilmişdi.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022ci il 20

yanvartarixli23nömrəliQərarıilə“Pedaqojifəaliyyətləməşğul
olmağayolverməyənxəstəliklərinSiyahısı”nadəyişiklikedilib.
Qəraraəsasən,adıçəkilənxəstəlikləriolanşəxslərinuşaqmusi
qivəincəsənətməktəblərindəpedaqojifəaliyyətinəicazəverilir.

Ağdam teatrının repertuarından
ÖtəniliNikolayNekrasovunəsəriəsasındahazırlanmış“Sə-
ləmçi”tamaşasınınpremyerasıiləbaşavuranAğdamDövlət
DramTeatrının2022-ciilrepertuarplanıdarəngarəngdir.
Builkollektivdördtamaşanıteatrsevərlərətəqdimetmək
niyyətindədir.

Artıqilknümu
nəninməşqləri
başlayıb.Əli
Əmirlinin“Onun
ikiqabırğası”
pyesiteatrınbaş
rejissoruKərim
Həsənovunquru
luşundasəhnə
ləşdirilir.Tama
şanıngələnay
təqdimolunması
nəzərdətutulub.
SənətocağıƏbdürrəhimbəyHaqverdiyevin“Dağılantifaq”ına

dayerayırıb.SəhnəəsərinəgəncrejissorSəbuhiƏhmədovqu
ruluşverəcək.
ÜçüncürübünplanınadaxiledilənSahibİbrahimlinin“Birovuc

torpaq”əsərinə isəaktyorrejissorElmirHümbətovsəhnəhəlli
verəcək.
Anton Çexovun “Albalı bağı” pyesini ağdamlı teatrsevərlər

üçünsəhnələşdirməyidüşünənyaradıcıheyət(quruluşçurejis
sor–KərimHəsənov)nümunənibuilinsonunatamaşaçıönünə
çıxaracaq.

YARAT-ın “Müasir incəsənət məktəbi” 
YARATMüasirİncəsənətMəkanı“YARATTəhsil”proqramı
çərçivəsində“Müasirincəsənətməktəbi”layihəsinəbaşla-
yır.Əməkdarrəssam,kuratorSabinaŞıxlinskayanınrəhbərlik
edəcəyibirillikkursunyekunundamüasirincəsənətinrəssam-
lıq,kuratorluq,art-menecer,art-tənqidçivətədqiqatçısahələri
üzrəmütəxəssislərəsertifikatlarveriləcək.

Layihəhəmnəzəri,həmdəpraktikihissələrdənibarətdir.Bi
rinci mərhələ 6 aylıq intensiv nəzəri proqramı nəzərdə tutur.
Proqram çərçivəsində yerli və xarici mütəxəssislər tərəfindən
müasirincəsənətinfotoqrafiya,video,instalyasiya,performans,
konseptualrəngkarlıq,heykəltəraşlıq,kollaj,animasiyavəs.ki
mijanrlarıüzrəmühazirələrkeçiriləcək.Həmçininbirsıraqale
reya,muzeyvəincəsənətməkanlarındagörüşlərvəmüzakirələr
təşkilediləcək.
Nəzəri mərhələdən sonra yekun sərgiyə sərginin ideya və

konsepsiyalarınıntəqdimatı,tədqiqatlarınaparılması,büdcənin
hazırlanması,quraşdırılması,yekunsərgininaçılışıdaxildir.
Qəbulmüsabiqəəsasındaaparılacaq.Dərslərhəftədə3dəfə

keçiriləcək.

İki əsər – iki zirvə
Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” və “İldırımlı yollarla” baletlərinin yubiley tədbiri

“Balaca, yaramaz məxluq” özünsən!...

Milli Dram Teatrında karantin 
Koronavirusa görə iki həftə bağlı olacaq

SongünlərAzərbay-
canDövlətAkademik
MilliDramTeatrının
əməkdaşlarıarasında
COVİD-19infeksiyası-
nayoluxmahallarının
artmasıiləəlaqədar
profilaktiktədbirlərin
görülməsiqəraraalınıb.
Yanvarın23-dənfevralın
7-dəkteatrınişfəaliyyəti-
nidayandırmasıhaqqın-
daqərarqəbulolunub.

BubarədəməlumatverənteatrınmətbuatkatibiCavidZey
nallınınsözlərinəgörə,qeydolunantarixlərətəyinedilmişta
maşanümayişlərivəməşqlərtəxirəsalınıb,teatrıninzibatibi
nasına giriş fevralın7dəkməhdudlaşdırılıb. Həmin tarixlərdə
nəzərdə tutulan tamaşalar fevralın 7dən etibarən nümayiş
olunacaq.

“Gəl qohum olaq”
Xalq artisti Ağdaşda tamaşa hazırlayır

Xalqartisti
ValehKərimov
Ağdaşrayon
Mədəniyyət
Mərkəzininnəz-
dindəfəaliyyət
göstərənXalq
teatrınınheyəti
iləİsiMəlikza-
dənin“Gəlqo-
humolaq”pyesi
əsasındatama-
şahazırlayır.

TamaşayaquruluşverənValehKərimoveynizamandarollardan
birinioynayır.AğdaşXalqteatrınınaktyorlarıCamalXəlilov,Tura
nəŞıxəliyeva,XanbalaQəniyevvəŞəhlaNəcəfovanındarolaldığı
tamaşanınsonməşqprosesləriaparılır.
PremyeranınAğdaşrayonHeydərƏliyevMərkəzindəkeçirilməsi

nəzərdətutulub.
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mrünüxalqınınmaariflənməsivəictimai-mədənitərəqqi-
sinəhəsredənədibvəziyalılarımızdanbiriFiridunbəyKö-
çərliolub.O,qırxillikədəbifəaliyyətiiləböyükmütəfəkkir,
dramaturqMirzəFətəliAxundzadəninmaarifçilikənənə-

ləriniyorulmadandavametdirib.Azərbaycandafolklorşünas-
lığınyaranması,şifahixalqədəbiyyatınümunələrinin,habelə
milliədəbiyyatımızıntanınansimalarıvəonlarınyaradıcılığının
toplanılmasıvənəşrisahəsindəböyükxidmətlərgöstərib.“Şu-
şanınsimaları”rubrikasındabudəfəqala-şəhərimizdədoğulub
boya-başaçatan,ilkpeşəkarədəbiyyatşünaslarımızdanolan
FiridunbəyKöçərlinin57illikömüryolununbəzisəhifələrinə
qısanəzərsalacağıq.

Firidun bəy Əhməd bəy oğlu
Köçərli 26 yanvar 1863-cü ildə
Şuşa şəhərində anadan olub.
İlk təhsiliniMirzə KərimMünşi-
ninmədrəsəsindəalır.Sonraiki
il də şəhərdəki rusməktəbində
oxuyur.
Zaqafqaziya(Qori)Müəllimlər

Seminariyasının müəllimi Alek-
seyÇernyayevskibutəhsiloca-
ğı üçün tələbə toplamaq məq-
sədilə1878-ciildəŞuşayagəlir,
rusməktəbindədəolur.Müəllim
və şagirdlərlə yaxından söhbət
edir. Firidun bəyi təhsil almaq
üçünözüiləQoriyəaparır.O,7
ilseminariyadaoxuyur.
21 yaşlı Firidun bəy semina-

riyanıntələbəsi ikən1884-cü il-
də “Təlimi-Sokrat”əsəriniyazır.
Təhsilini başa vurduqdan son-
ra 1885-ci ildə təyinatla İrəvan
gimnaziyasında işə başlayır.
Burada pansion mürəbbisinin
köməkçisivəzifəsiniicraetmək-
lə yanaşı, ana dili və hüsnxət
fənlərinitədrisedir.A.Zöhrabza-
də ilə birlikdə “Təlimi-lisani-tür-
kü”(“Türkdilitəlimi”)adlıdərslik
tərtibedir.
Mədəniyyətlə maarifi qoşa

qanad hesab edən F.Köçərli
1890-cıildəİrəvandaMirzəFə-
təlinin“MüsyöJordanvədərviş
Məstəli şah” komediyasını ta-

maşayaqoyur.Birilsonra“Təli-
mi-Sokrat”kitabıBağçasarayda
(Krım) “Tərcüman” mətbəəsin-
də,1892-ciildəisəA.Puşkindən
tərcümə etdiyi “Torçu və balıq”
mənzumnağılıİrəvanşəhərində
kitabhalındaçapolunur.M.Ler-
montovun “Üçxurmaağacı” və
A.Koltsovun “A kişi, niyə yatıb-
san?” şeirlərinin tərcüməsindən
ibarətkitabıŞuşadaişıqüzügö-
rür. “Tatarkomediyaları”adlı ilk
elmiməqaləsi “Novoyeobozre-
niye” qəzetində dərc edilir. Pe-
daqojisahədəəldəetdiyimüvəf-
fəqiyyətə görə bir sıra təltifərə
layiqgörülür.
F.Köçərli təyinat müddəti ba-

şaçatdıqdansonra1895-ciildə
Gürcüstana qayıdır. QoriMüəl-
limlər Seminariyasının Tatar
(Azərbaycan) şöbəsinə Azər-
baycandilivəşəriətmüəllimitə-
yinedilir.O,pedaqojifəaliyyətlə
yanaşı,mətbuatlaəməkdaşlığı-
nıdahadagenişləndirir.Həmin
dövrdə böyük maarifçini ərəb
qrafikalıAzərbaycan əlifbasının
çətinlikləri,dilimizinifadəimkan-
larını taməhatəedəbilməməsi
iləbağlıməsələlərdədüşündü-
rürdü.Onun1898-ciildəyazdığı
“Ərəbəlifbasıvəonunqüsurları”
adlı silsilə məqalələri “Qafqaz”
qəzetindədərcedilmişdi.

Artıq F.Köçərli elmi-mədəni
mühitdə geniş tanınmağa baş-
lamışdı və onun bu sahədəki
proseslərəyanaşmasımüasirlə-
ritərəfindəndiqqətəalınırdı.Bu
dövrdəmaarifçi-pedaqoqunhə-
yatındamühümyenilikbaşverir.
1900-cü ildə Müəllimlər Semi-
nariyalarınınÜmumdünyaParis
SərgisindəQori Seminariyasın-
dannümayişetdiriləneksponat-
larsırasınaF.Köçərlininkitabları
dadaxiledilir.
Geniş tərcüməçilik fəaliyyəti

dəgöstərənədibTifisdə“Azər-
baycan tatarlarının ədəbiyyatı”
kitabını (1903) rus dilində çap
etdirir. Həmin ildə M.F.Axund-
zadənin “Aldanmış kəvakib”
povestini rus dilinə,A.Çexovun
“At familiyası” hekayəsini isə
Azərbaycan dilinə çevirərək ki-
çik müqəddimə ilə “Şərqi-Rus”
qəzetində dərc etdirir. 1906-cı
ildə“MollaNəsrəddin”jurnalının
nəşrə başlamasını yüksək qiy-
mətləndirən F.Köçərli dərginin
birinciüçaylıqfəaliyyətibarədə
icmal hazırlayır. İcmal “Tifiskiy
listok”qəzetində işıqüzügörür.

O,“İrşad”qəzetindədərcolunan
“Bir darülmüəllimin kifayətdir”
adlı məqaləsində Azərbaycan-
damüstəqilmüəllimlər semina-
riyasıyaradılmasıtəşəbbüsüilə
çıxış edir. Cəlil Məmmədqulu-
zadənin “Usta Zeynal” kitabça-
sıhaqqındaeyniadlıməqaləsini
“Znaniye”qəzetindədərcetdirir.
M.F.Axundzadənin anadan ol-
masının 100 illik yubileyi mü-
nasibətiləTifisdəkeçiriləntən-
tənəli yığıncaqda məruzə ilə
çıxışedir.Eynizamanda1911-
ci ildə “MirzəFətəliAxundov”,
1912-ci ildə isə uşaqlar üçün
yazdığı “Balalara hədiyyə” ki-
tabı çap olunur. Bir il sonra
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”
üçcildlik fundamental əsərini
tamamlayır.

F.Köçərlipeşəkarədəbitənqidçi
kimiədəbiprosesəyönverir,onun
düzgünistiqamətdəinkişafınaça-
lışırdı.ProfessorXalidƏlimirzəyev
yazırdı:“F.Köçərliədəbiyyatın,sə-
nətin ictimai-siyasi, tərbiyəvi rolu-

nuyüksəltməkuğrundamübarizə
apararkən öz şəxsi xoşbəxtlikləri
üçünxalqının,vətənininmənafeyi-
nisatan,onuntaleyi iləoynayan,
sənəti qazanc mənbəyinə çevir-
məyə çalışan məddah yazıçıları,
şairləridəkəskintənqidedirdi”.
1910-cu ildə Qori Semina-

riyasında Azərbaycan şöbəsi-
nin müvəqqəti təlimatçısı olan
F.Köçərlidahasonrabuşöbənin
inspektoru təyin edilir. 1917-ci
ildə seminariyanın Azərbaycan
şöbəsinin ölkəmizə köçürülmə-
si ilə əlaqədar təşəbbüs gös-
tərir. Siyasi proseslərə qoşula-
raq Müsavat Partiyasına üzv
olur.1918-ci ildəseminariyanın
Azərbaycan şöbəsini tədris lə-
vazimatıvəavadanlıqlarıiləbir-
likdə Qazax şəhərinə köçürür.

Bu şöbənin əsasında Qazax
MüəllimlərSeminariyasıyaradı-
lırvəFiridunbəytəhsilocağının
direktoru təyin olunur. Həmin
ilin17sentyabrındaseminariya
fəaliyyətəbaşlayır.

F.Köçərli ilk respublikamız –
Xalq Cümhuriyyətinin qurulma-
sını alqışlayır.Milli Şuranın üz-
vü seçilir. 1 fevral 1919-cu ildə
MüsavatPartiyasınınsəyyarbü-
rosu –Mərkəzi Komitəsinin tə-
şəbbüsü ilə təşkiledilənQazax
şöbəsinə sədr seçilir. Azərbay-
canda bolşeviklər hakimiyyətə
gələnəqədərQazaxMüəllimlər
Seminariyasınarəhbərlikedir.
1920-ci ilin 28 aprelində Azər-

baycan Rusiya tərəfindən işğal
olunurvəilkCümhuriyyətimizsü-
qutedir.MayayındaF.Köçərlivə
digər müsavatçılar “xalqa xəya-
nət”,“millinifaqtörətmək”,“torpaq
vəmülkzəbtetmək”vədigərab-
surd ittihamlarla həbs olunurlar.
Şahidlər dindirilmədən, verilmiş
izahatlarnəzərəalınmadangüllə-
lənməqərarı çıxarılır vəqısa za-
mandahökm icraedilir.Beləliklə,
millimaarifçiliyin,mədəniyyətinin-
kişafıyolundayorulmadançalışan
FiridunbəyKöçərlinindəömrüən
məhsuldarçağındayarıdakəsilir.
1925-ci ildəF.Köçərlinin“Azər-

baycanədəbiyyatıtariximaterial-
ları”kitabınınIhissəsi,1926-cıil-
dəisəIIhissəsiçapedilir.Kitabda
ilkdəfəolaraqyüzdənartıqədib
vəşairinbədii irsi,böyükbirhis-
səsininisəbioqrafiyasıverilib.Adı
keçən müəllifərin yaradıcılıqları
haqqındaFiridunbəyinmülahizə-
ləriyeralıb.Uşaqlarüçünyazdığı
“Balalarahədiyyə”kitabıisəmüx-
təlifillərdətəkrar-təkrarçapedilib.
2013-cüildədövlətbaşçısının

müvafiq sərəncamına əsasən,
böyükmaarifçinin150illiyigeniş
qeydolunub.HazırdaRespubli-
kaUşaqKitabxanasıədibinadı-
nıdaşıyır.

Savalan Fərəcov

Fədakar maarifçi və ədəbiyyatşünas

İşğaldanazadolunmuşərazi-
lərdə706-sıdövlətqeydiyya-
tındaolmaqla2600-dənçox
tarix-mədəniyyətabidəsivar.
Dahadoğrusu,otuziləyaxın
davamedənişğalzamanıer-
mənivandalizmiiləüzləşmiş
buabidələrinəksəriyyətinin
yalnızdağıntılarıvəxaraba-
lıqlarıqalıb.Həminərazilərdə
MədəniyyətNazirliyiyanın-
daMədəniİrsinQorunması,
İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlət
Xidmətitərəfindənhəyata
keçirilənmonitorinqlərnəti-
cəsindədövlətqeydiyyatında
olan403tarix-mədəniyyət
abidəsinəbaxışolub.Dövlət
qeydiyyatındaolmayantarixi,
memarlıq,arxeolojiəlamət
daşıyan162obyektinmonito-
rinqibaşaçatdırılıb...

Monitorinq edilən tarix-mə-
dəniyyət abidələrindən biri də
dünyaəhəmiyyətliarxeolojiabi-
dəkimidövlətqeydiyyatınaalın-
mışTağlarmağaradüşərgəsidir.
Mağara düşərgəsi Xocavənd
rayonunun Böyük Tağlar kəndi
ərazisində, Azıx mağarasından
3kilometrqərbdəyerləşir.
Tağlar mağara düşərgəsi

Mustye mədəniyyəti kimi el-
mi ədəbiyyata daxil olan Orta
Paleolit dövrü üçün ölkəmizdə
ən yaxşı öyrənilmiş arxeoloji
abidələrdən biri hesab olunur.
HəmindövrdəAzərbaycanəra-
zisindəyaşayanqədiminsanlar
daha geniş ərazilərə yayılaraq

Kiçik Qafqazın cənub-şərq ya-
maclarında, Naxçıvan, Qara-
bağ, Qazax bölgələrində məs-
kən salıblar. Arxeoloqlarımız
Naxçıvanda Qazma, Qazaxda
Damcılı və Qarabağda Tağlar
mağaralarında Orta Paleolit
dövrünəaidzənginmaddimə-
dəniyyətnümunələriaşkaredə-
rəköyrəniblər.

Tağlar mağara düşərgəsində
1963-1978-ci illərdə arxeoloqlar
Мəmmədəli Hüseynov və Əsə-
dullaCəfərovtərəfindəntədqiqat
işləriaparılıb.Buzamanaltımə-
dənitəbəqəaşkarolunub.Мust-
yedövrünəaidolanikinci-altıncı
təbəqələrmaddimədəniyyətqa-
lıqları ilədahazənginolub.Qa-
zıntızamanıxeylidaşməmulatı
və fauna qalıqları aşkarlanıb.
Məlum olub ki, Tağlar mağara-

sının sakinləri başlıca olaraq
maral,dağkeçisiovlayıblar. İkin-
ci təbəqədəmaral sümükləri ilə
bərabər qaban, ayı, porsuq sü-
müklərinintapılmasıərazininhə-
mindövrdəmeşəlikolmasından,
3-cüvə4-cütəbəqələrdətapılan
keçisümükləriisəquruiqlimşə-
raitindənxəbərverir.Mağarasa-
kinləri,əsasənşist,çaxmaqdaşı

və obsidiandan istifadə ediblər.
Aparılan arxeoloji qazıntılar za-
manı8mindənartıqdaşməmu-
latıvə600mindənçoxovlanmış
heyvansümükləri tapılıb.Tağlar
mağara düşərgəsində aparılan
arxeoloji tədqiqatlar ölkə ərazi-
sində Mustye mədəniyyətinin
özünəməxsus xüsusiyyətləri ol-
duğunugöstərib.
İşğal dövründə Ermənistan

tərəfindən digər tarix-mədəniy-

yətabidələrimizkimiTağlarma-
ğarasında da qanunsuz qazıntı
işləri aparılıb, arxeoloji abidəyə
müdaxilələrolunub.
Hazırda isə işğaldan azad

edilmiş ərazilərimizdə yerləşən
tarix-mədəniyyətabidələrininqo-
runması, bərpa və konservasi-
yası istiqamətində mühüm işlər
həyata keçirilməkdədir. Bu isti-

qamətdəhəyatakeçirilən tədbir-
lərdənbiridəeləTağlarmağara
düşərgəsi ilə bağlıdır. Mədəniy-
yətNazirliyiyanındaMədəniİrsin
Qorunması, İnkişafı və Bərpası
üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən
Xocavənd rayonunda yerləşən
“Azıx-Tağlarmağaradüşərgələri”
DövlətTarix-ArxeolojiQoruğunun
təsis edilməsi ilə bağlı müvafiq
addımlaratılır.

Fariz Hüseynli

Şuşanın simaları

Nazim Hikmətin 120 illiyi qeyd edilib
Yanvarın25-dəAzərbaycanYazıçılarBirliyinin“Natəvan”zalın-
dagörkəmlitürkşairi,dramaturqNazimHikmətin(1902-1963)
anadanolmasının120illiyinəhəsredilmiştədbirkeçirilib.
TədbirAzərbaycanYazıçılarBirliyivə“Luç”ƏdəbiYaradıcılıq
Assosiasiyasıtərəfindəntəşkilolunub.

Tədbirdə“Luç”ƏdəbiYaradıcılıqAssosiasiyasınınsədri,filolo-
giyaelmləridoktoru,professorTofiqMəlikli,professorVaqifSul-
tanlı,“Azərbaycan”jurnalınınbaşredaktoruİntiqamQasımzadə,
Yazıçılar Birliyinin  sədrmüavini RəşadMəcid və başqa çıxış
edənlərNazimHikmətinyaradıcılığındansözaçıb,onunХХəs-
rinənböyükşairlərindənbiriolduğunubildiriblər.
Vurğulanıb ki sağlığında Qərbdə Nazim Hikməti inqilabçı

şair, kommunisthesabedirdilər vəzəmanəmizinprizmasından
baxanda, onu gənc yaşlarından sufizm ideyaları ilə ruhlanan,
marksist ideologiyasını dəstəkləyən, faşizmi pisləyən romantik
sosialistutopistadlandırmaqolar.Əqidəsinəgörəşairdəfələrlə
vətənində –Türkiyədə həbs olunub, ümumilikdə 17 ilini dəmir
barmaqlıqlararxasındakeçirib.Əsasənsərbəstşeir,verlibrfor-
masındanistifadəedənşairözfikrinihərzamanaçıqifadəedir-
di.SSRİ-yəmühacirətedəndənsonradao,sovetrəhbərlərinin
qəzəbinəsəbəbolaraq,İ.Stalininşəxsiyyətinəpərəstiş,sosialist
sistemindəkidigərqüsurlarbarədəmənfifikirsöyləyib.
Diqqətəçatdırılıbki,NazimHikmətAzərbaycanısevirdivəRə-

sulRza,SəmədVurğun,SüleymanRüstəmkimigörkəmliAzər-
baycanşairləriilədostluqedirdi.70-ciillərdəBakıdaNazimHik-
mətinəsərlərininyeraldığıtürkşeirantologiyasıişıqüzügörüb.
Qeydedəkki,NazimHikmətin“Məhəbbətəfsanəsi”pyesinin

motivləriəsasındabəstəkarArifMəlikoveyniadlıbaletyazıb.So-
vetİttifaqındaədibinbirsıraəsərləriekranlaşdırılıb.Ocümlədən
“Azərbaycanfilm”də “Yaşamaq gözəldir, qardaşım!” (rejissorlar
RamizƏsgərov,AntonisVoyazos),“Birməhəlləliikinəfər”(rejis-
sorlarƏjdər İbrahimov, İlyaQurin), “Mosfilm”dətürkaktyorların
daiştirakıilə“Məhəbbətimmənim,kədərimmənim”(rejissorƏj-
dərİbrahimov)filmləriçəkilib.

Mikayıl Müşfiqin və Əli Kərimin şeirləri 
ispan dilində

İspaniyanın“Babab.Cul-
turaderevista”elektron
ədəbiyyatjurnalında
görkəmliAzərbaycan
şairləriMikayılMüşfi-
qinvəƏliKəriminispan
dilinətərcüməolunmuş
şeirləridərcolunub.
ŞeirlərDövlətTərcümə

Mərkəzinin“Azərbaycanədəbiyyatıbeynəlxalqvirtualaləm-
də”layihəsiçərçivəsindəyayımlanıb.

ElektronnəşrdəMikayılMüşfiqpoeziyasındanməşhur“Külək-
lər”, “Yenə o bağ olaydı”,Əli Kərimin “Qış günündə” və “Daş”
şeirləri,eləcədəhərikişairhaqqındaməlumatverilib.Şeirlərin
ispandilinəsətritərcüməmüəllifiTutuxanımYunusova,bədiitər-
cüməmüəllifiRaulPoggiAlexandrodur.

QƏDİMİNSANMƏSKƏNİ

Tağlar mağara düşərgəsi

ORTAƏSRYAŞAYIŞYERI
“Şəhərgah”ın əhatəli 
tədqiqata ehtiyacı var

əvvəli səh. 1-də
Kürdəmir Regional Mədəniy-

yət İdarəsininrəismüaviniVaqif
Alıyev abidə haqqında danışar-
kənbildirib ki, 50hektara yaxın
sahəni əhatə edən “Şəhərgah”
yaşayış yeri Bakı-Kürdəmir av-
tomobilyolundan14kilometrcə-
nubda,GirdimançayınınKürça-
yınatöküldüyüərazidəntəqribən
8-10 kilometr şərqdə düzənlik
ərazidədir.Yaxınkeçmişəqədər
“Şəhərgah”ın şimal tərəfindən
Qarasu çayı keçirmiş. 2010-cu
ildə AMEA-nın Arxeologiya və
Etnoqrafiyaİnstitutununarxeoloji
ekspedisiyası tərəfindən ərazi-
də kəşfiyyat xarakterli axtarışlar
aparılıb.Qazıntı işləri iləparalel
olaraqərazinintopoqrafiyası,ət-
rafdakı yaşayış məntəqələri ilə
mümkünəlaqələriöyrənilib.
Tarixəninsanlaryaşayışmən-

təqələri salarkən su mənbələ-
ri olan ərazidə yer seçirdilər.

Bucəhətdən “Şəhərgah”ınKür,
Girdiman və Qarasu çaylarının
qovşağında salınması təsadüfi
deyil.
V.Aliyevqeydedibki,ötənəs-

rin50-ciillərindənetibarənşərq-
qərb istiqamətində qazılmış
dərin kanal və şimal-cənub is-
tiqamətində qazılmış xəndəklər
ərazini bir neçə hissəyə bölüb.
Həminkanalvəxəndəklərqazı-
larkənvəsonralaronlarıniçərisi
təkrar-təkrartəmizlənərkən“Şə-
hərgah”ın tarixini özündə əks
etdirən tikinti və istehsalat qa-
lıqları, habelə digərmaddimə-
dəniyyət nümunələri üzə çıxıb.
Kanal və xəndəklərdən XII-XIII
əsrlərə aid çoxlu maddi mədə-
niyyətnümunələritoplanılıb.
Ekspedisiya tərəfindən əra-

zinin yerüstü parametrləri diq-
qətlə öyrənildikdən sonra abi-
dənin cənub-qərb tərəfində,
kanalkeçənərazidən təqribən

50-60 metr şimalda yoxlama
qazıntısıqoyulub.Yerüstüma-
terialların çoxluğu və rənga-
rəngliyihəminərazidətikintivə
istehsalat ocaqlarının sıxlığın-
danxəbərverib.Öyrənilənsa-
hədədərinlik35-40santimetrə
çatdıqda ayrı-ayrı nöqtələrdə
bişmiş kərpicdən hörülmüşdi-
varqalıqlarıüzəçıxıb.Qazıntı
sahəsitədricəndivarqalıqları-
nınçıxdığıistiqamətlərədoğru
genişləndirilərək 160 kvadrat-
metrə çatdırılıb. Dərinə düş-
dükcətikintininümumimənzə-
rəsidətamşəkildəaydınlaşıb.

Nəticədə 5 otaq, 9 vanna, 2
buxarı, 1 ocaq-kürə və3qapı
yeriolmaqlahamamkomplek-
si aşkar edilib. Kiçikmiqyaslı
arxeolojiqazıntılarnəticəsində
əldə olunan  maddi mədəniy-
yət qalıqları Kürdəmir Rayon
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə
təhvil verilib. Tapıntılar əsasən
daş, dəmir, mis, şüşə və gil-
dən hazırlanmış əmək alətləri,
məişət və bəzək əşyalarından
ibarətdir. “Şəhərgah”ın bütün
əlamətlərinə görə Azərbayca-
nınmühümOrtaəsrşəhərlərin-
dənbiriolduğuşübhəsizdir...
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Azər bay can inst ru men tal mu ğam 
ifa çı lı ğı XIX-XX əsr lər də ən bö yük 
in ki şaf mər hə lə si nə yük səl miş dir. 
Bu dövr də ar tıq inst ru men tal mu-

ğam lar xalq ara sın da ge niş ya yıl mış və 
çox is te dad lı ifa çı lar ye tiş miş dir. Bu tü-
kən məz mən bə dən qi da la nan Azər bay-
can ifa çı lıq mək tə bi ni ke çən Arif Əsə dul-
la yev dün ya nın 20-dən ar tıq öl kə sin də 
xalq mu si qi si ni uğur la təm sil et miş, Xan 
Şu şins ki, Şöv kət Ələk bə ro va, Sa ra Qə di-
mo va, Rü ba bə Mu ra do va, İs lam Rza yev, 
El mi ra Rə hi mo va, Sə ki nə İs ma yı lo va, 
Ağa xan Ab dul la yev və baş qa ta nın mış 
ifa çı la rı mü şa yiət edə rək, ulu ka man ça 
alə ti nin us tad əlin də nə yə qa dir ol du ğu-
nu gös tər mə yə ça lış mış dır.

Zən gin ifa çı lıq təc rü bə si olan Arif Əsə-
dul la yev 1967-ci il dən 1997-ci ilə qə dər 
Asəf Zey nal lı adı na Ba kı Or ta İx ti sas Mu si-
qi Mək tə bin də müəl lim iş lə yib, hə min il dən 
bu gü nə ki mi Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sın da Xalq mu si qi si nin ta ri xi və 
nə zə riy yə si ka fed ra sı nın pro fes so ru ki mi 
pe da qo ji fəaliy yə ti ni da vam et di rir. Pe şə-
kar ifa çı və təc rü bə li pe da qoq bir çox təd ris 
proq ram la rı nın, el mi mə qa lə lə rin, “Ça har-
gah” ad lı təd ris vi deofi l mi nin (1999), Əmək-
dar müəl lim, us tad xa nən də Nə ri man Əli ye-
vin 70 il li yi nə həsr olun muş kom pakt dis kin 
müəl li fi  dir. O, Azər bay ca nın yed di əsas 
inst ru men tal mu ğa mı nı – “Rast”, “Şur”, “Se-
gah”, “Ça har gah”, “Ba ya tı-Şi raz”, “Şüş tər”, 
“Hu ma yun”u ilk də fə ola raq no ta yaz mış dır. 
Təh sil Na zir li yi El mi-me to di ki şu ra sı nın təs-
diq et di yi bu inst ru men tal dərs və sait lə ri nin 
re dak to ru müəl li fi n hə yat yol da şı, Xalq ar-
tis ti, pro fes sor Şə fi  qə Ey va zo va dır. Mu ğam 
sə nə ti nin qo ru nub sax la nıl ma sın da müs təs-
na xid mət lə ri olan Arif Əsə dul la ye vin no ta 
al dı ğı bu mu ğam lar müəl lim və tə lə bə lə rin, 
mu si qi ic ti maiy yə ti nin, bəs tə kar və mu si qi-
şü nas lıq ix ti sas la rı üz rə təh sil alan tə lə bə-
lə rin ya rar la na bi lə cə yi çox la zım lı təd ris 
və saiti dir. No ta sa lın mış bu mu ğam lar mu-
ğa mat el mi nin təd qi qi və təb li ği ilə məş ğul 
olan lar və ifa çı lar üçün əsl is ti nad mən bə-
yi dir. Bun dan baş qa, Arif Əsə dul la yev xa ri ci 
öl kə bəs tə kar la rı nın ka man ça ilə for te piano 
üçün iş lən miş iri həcm li əsər lə ri nin, Xalq ar-
tis ti, pro fes sor El dar İs gən də rov la bir lik də “7 
klas sik Azər bay can mu ğa mı” so lo violon çel 
üçün iş lən miş dərs və saiti nin, “Əh sən Da da-
şo vun rəng lə ri” me to dik töv si yə, “İnst ru men-
tal mu ğam lar və on la rın ifa çı lıq mə ziy yət lə ri” 
mo noq ra fi  ya sı nın müəl li fi  dir. Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban xa nım Əli ye-
va nın rəh bər li yi və dəs tə yi ilə nəşr edil miş 

“Azər bay can mu ğa mı” top lu sun da 7 əsas 
mu ğa mın not la rı da təq dim olun muş dur. Se-
vin di ri ci hal dır ki, Arif Əsə dul la yev tə rə fi n-
dən no ta alın mış qə dim mu ğam la rın not la rı 
gə lə cək nə sil lər tə rə fi n dən daim öy rə ni lə cək 
və əsr lər lə ya şa ya caq. 

Bu gün lər də 73 ya şı nı qeyd edən Arif 
Əsə dul la ye vin ömür sə hi fə si ni və rəq lə dik cə 
onun öm rü nün 50 il dən çox his sə si ni ka man-
ça sə nə ti nin təb li ği nə və pe da qo ji fəaliy yə tə 
sərf et di yi ni gö rü rük. Ürə yi Və tən üçün dö-
yü nən sə nət ka rı mı zın zən gin fəaliy yə ti haq-
qın da bö yük bəs tə ka rı mız Arif Mə li ko vun 
söz lə ri ni ya da sal maq is tər dim: “Arif Əsə dul-
la ye vin gör dü yü iş tək cə sə nət şü nas lıq ba xı-
mın dan de yil, bir və tən daş lıq xid mə ti ki mi də 
çox mü hüm dür. Mu ğam la rın no ta alı na raq 
nəşr edil mə si, on la rın mil li mən sub lu ğu ilə 
bağ lı sər və ti mi zə uza nan qə rəz li, xain əl lə-
rin bir də fə lik kə sil mə si de mək dir”.

Arif Əsə dul la yev bö yük bəs tə ka ra söz ve-
rən dən son ra 12 mu ğa mı – “Ma hur-hin di”, 
“Or ta ma hur”, “Ba ya tı-Qa car”, “Dü gah”, “Vi-
la yə ti-Dil keş”, “Qa tar”, “Şah naz”, “Nə va”, 
“Ra hab”, “Ba ya tı-kürd”, “Dəş ti”, “Xa ric se-
gah”  mu ğam la rı nı da no ta ya zıb. Bu da Arif 
müəl li min öz işi nə, pe şə si nə olan mə su liy yə-
tin dən irə li gə lir. Onun “Azər bay ca nın klas-
sik 12 inst ru men tal mu ğa mı” ki ta bı işıq üzü 
gö rüb. Arif müəl lim eti raf edir ki, mu ğam la rı 
no ta sal maq həm ma raq lı, həm də çox çə-
tin iş dir. Onu da qeyd et mək çox va cib dir ki, 
“Rast” ailə si nə da xil olan mu ğam lar qə tiy yən 
ey ni fəl sə fi  fi k ri da şı mır. “Rast” mu ğa mı din-
lə yi ci də nə si hət his si aşı la yır sa, “Ma hur-hin-
di” mərd lik, dö yüş kən lik, mü ha ri bə əh va lı nı 
nü ma yiş edir, qəh rə man lıq ru hu nu ya şa dır. 

“Or ta ma hur” xalq qəh rə ma nı nın ob ra zı nı 
ya ra dır, onun əzə mə ti ni, mü ba riz li yi ni, ye nil-
məz li yi ni din lə yi ci qar şı sın da tə rən nüm et di-
rir. Hər han sı bir mu ğam dəs ga hı nı öz səs 
sı ra sın da ifa et mək la zım dır və va cib dir. Bu 
o de mək dir ki, hər han sı bir mu ğam dəs ga hı 
tem pe ra si ya olun muş səs yük sək li yin də (si 
kö kün də), öz səs sı ra sın da ifa olun ma lı dır.  

Arif Əsə dul la yev qız ğın iş re ji mi nə bax ma-
ya raq, bu gün də el mi fəaliy yə ti ni da vam et-
di rir, BMA-nın El mi-təd qi qat la bo ra to ri ya sı-
nın əmək daş la rı ilə bə ra bər “Azər bay ca nın 
xalq çal ğı alə ti – ka man ça” ad lı mo noq ra-
fi  ya, “Azər bay can mu ğam en sik lo pe di ya sı” 
məc muəsi üzə rin də iş lə yir. Arif müəl li min 
gə lə cək plan la rı da çox dur. O, “Ça har gah” 
inst ru men tal mu ğa mı” ad lı se mi nar ke çir-
mək və 22 il əv vəl  çək di yi “Ça har gah” mu-
ğa mı haq qın da təd ris fi l mi”ni nü ma yiş et dir-
mək fi k rin də dir. 

Son da fi k ri mi Ü.Ha cı bəy li adı na BMA-nın 
rek to ru, pro fes sor Fər had Bə dəl bəy li nin  
Arif Əsə dul la yev haq qın da de di yi söz lər-
lə bi tir mək is tə yi rəm: “Qə dim ta ri xə ma lik  
Azər bay can mu si qi tə fək kü rü nün məh su-
lu olan, pe şə kar xalq mu si qi si ifa çı la rı nın 
əmə yi nə ti cə sin də şi fa hi ənə nə li pro fes-
sional for ma ya yi yə lə nən Azər bay can inst-
ru men tal mu ğam la rı nı də qiq lik lə no ta sa lan 
Arif Əsə dul la yev xal qı mı zın mu si qi mə də-
niy yə ti nin ru hu nu tut muş və bu mə su liy yət-
li işin öh də sin dən la yi qin cə gəl miş dir. Mən 
mü ba li ğə siz de yi rəm ki, Üze yir bə yin ar zu-
la rı nın bi ri olan mu ğam la rı mı zın tem pe ra si-
ya olun muş səs lər lə, 12 pil lə li not sis te min-
də ya zı ya sa lın ma sı ilə Arif Əsə dul la yev ilk 
ifa çı dır ki, öz tə mən na sız zəh mə ti ilə şi fa hi 
ənə nə li Azər bay can mu ğam la rı üçün Av-
ro pa ya pən cə rə aç mış dır. Ar tıq Av ro pa və 
elə cə də bü tün dün ya mu si qi çi lə ri Azər bay-
can inst ru men tal mu ğam la rı nın not ya zı sı 
ilə ta nış olub, is tə dik lə ri mu si qi alə tin də 
onu ifa edə bi lər lər. Müəl li fi n bu fun da men-
tal işin dən el mi məq səd lər üçün is ti fa də et-
mək məq sə dəuy ğun dur. Azər bay can klas-
sik inst ru men tal mu ğam la rı nı no ta al maq la 
pe şə kar lı ğın zir və sin də du ran Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq üz rə fəl-
sə fə dok to ru, pro fes sor Arif Əsə dul la yev 
pro fes sional mu ğam bi li ci si, bö yük pe da-
qoq və sö zün əsl mə na sın da, və tən pər vər 
in san dır...”.

Nigar Bayramova
Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın

elmi işçisi, doktorant 

Azərbaycan
29 yan var 1926 – Xalq ar tis ti, sirk us ta sı, jonql yor, il lü zionist 

Xos rov Ab dul la oğ lu Ab dul la yev (1926 – 31.3.1980) Şa ma xı da 
ana dan olub. “Uşaq lı ğın son ge cə si”, “O qı zı ta pın” və s. fi lm lər də 
çə ki lib.

29 yan var 1927 – Məş hur ba le ri na, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin 
Xalq ar tis ti Ley la Mə həd qı zı Və ki lo va (1927 – 20.2.1999) ana dan 
olub. Ope ra və Ba let Teat rı nın apa rı cı ba let ar tis ti olub. 1953-cü 
il dən Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bin də dərs de yib, təd ris oca ğı na 
rəh bər lik edib.

29 yan var 2011 – Əmək dar rəs sam Ən vər Va hid oğ lu Qa ra yev 
(18.2.1947 – 2011) və fat edib. De ko ra tiv-tət bi qi sə nət, xal ça, ba ti-
ka, par ça üzə rin də tik mə tex ni ka sı nın ma hir us ta sı idi.

29 yan var 2016 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar Mu sa Ab dul la oğ lu Mir-
zə yev (26.1.1933 – 2016) və fat edib. Sim fo ni ya, sim fo nik or kestr 
üçün əsər lər, kan ta ta, vo kal sil si lə lə ri, mah nı la rın müəl li fi  dir. Ü.Ha-
cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

30 yan var 1920 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor Tey-
yub Mir zə hə sən oğ lu Axun dov (1920 – 3.12.1991) ana dan olub. 
“Onu ba ğış la maq olar mı?”, “Sehr li xa lat”, “Dağ lar da dö yüş”, “Tü-
tək sə si” və s. fi lm lə rin ope ra to ru dur.

30 yan var 1930 – Ba kı Fəh lə Uşaq Teat rı nın (in di ki Gənc Ta ma-
şa çı lar Teat rı) Azər bay can böl mə si fəaliy yə tə baş la yıb. Azər bay-
can SSR Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın 1928-ci il 5 okt yabr ta rix li 
qə ra rı na əsa sən, ön cə teat rın rus böl mə si ya ra dıl mış dı. 1936-cı il 
iyu nun 18-də Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı ad lan dı rıl dı. 

30 yan var 1935 – Əmək dar rəs sam Gen na di Dem ya no viç Bri-
jat yuk (1935 – 11.6.2008) Gən cə şə hə rin də ana dan olub. Ya ra dı-
cı lı ğın da gül təs vir lə ri, Ab şe ron la bağ lı pey zaj lar, qa dın port ret lə ri 
da ha çox yer tu tur.

30 yan var 1936 – Əmək dar rəs sam Əli Ver di yev (1936 – 
8.5.2020) Lən kə ran da ana dan olub. Port ret, mən zə rə, na tür mort 
və di gər janr lar da əsər lə rin, çox fi  qur lu tab lo la rın müəl li fi  dir: “Ba bə-
kin sa va şı”, “Hü seyn Ca vid”, “Qı zıl toy” və s.

30 yan var 1936 – Əmək dar elm xa di mi, ədə biy yat şü nas Araz 
Məm məd Arif oğ lu Da daş za də (1936 – 4.11.1990) ana dan olub. 

30 yan var 1948 – Xalq ar tis ti, ta nın mış vo kal ifa çı sı El xan Yəh-
ya oğ lu Əhəd za də (1948 – 8.10.2010) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik 
Mu si qi li Teatr da, Mah nı Teat rın da ça lı şıb.

30 yan var 1943 – Ta nın mış akt yor Ələs gər Əli oğ lu İb ra hi mov 
(1943 – 10.3.1983) ana dan olub. “İn san məs kən sa lır”, “Yed di 
oğul is tə rəm”, “Tor paq. Də niz. Od. Sə ma.” və s. fi lm lər də yad da-
qa lan ob raz lar ya ra dıb.

31 yan var 1879 – Ta nın mış sa ti rik şair Sə məd Mən sur (Sə məd 
Ha cı Əh məd oğ lu Ka zı mov; 1879 – 3.1.1927) Ba kı nın Əmir can 
kən din də do ğu lub. “Mol la Nəs rəd din”, “Şey pur” və s. jur nal lar da 
şeir lə ri dərc edi lib. “Sə fa” cə miy yə ti nəz din də ki teatr üçün pyes lər 
ya zıb, tər cü mə lər edib. 

31 yan var 1884 – Gör kəm li ic ti mai-si ya si xa dim, ya zı çı-pub li-
sist Mə həm məd Əmin Ha cı Mol la Ələk bər oğ lu Rə sul za də (1884 
- 6.3.1955) Ba kı nın Nov xa nı kən din də do ğu lub. Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin (1918-1920) ba ni si dir, Cüm hu riy yə tin sü qu tun-
dan son ra Av ro pa da, Tür ki yə də Azər bay can mü ha ci rə ti nə rəh bər lik 
edib, jur nal və qə zet lər nəşr et di rib. “Çağ daş Azər bay can ədə biy-
ya tı”, “Çağ daş Azər bay can ta ri xi”, “Azər bay can şairi Ni za mi” və s. 
əsər lə rin müəl li fi  dir. Mə za rı An ka ra da dır.

31 yan var 1903 – Əmək dar rəs sam, ta nın mış bo ya kar və qra-
fi k Ələk bər Ələs gər oğ lu Rza qu li yev (1903 – 31.1.1974) Ba kı da 
ana dan olub. “Köh nə Ba kı” sil si lə si, “M.Ə.Sa bir”, “Çay be cə rən lər” 
və s. li noq ra vü ra la rın müəl li fi  dir. 30-40-cı il lər də rep res si ya ya mə-
ruz qa lıb, həbs və sür gün edi lib.

31 yan var 1915 – Xalq ar tis ti Ve ra Kar lov na Şir ye (1915 – 
5.5.2003) Ba kı da ana dan olub. 1933-cü il dən Azər bay can Döv lət 
Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub, “İs tiq lal” or de ni (2000) ilə təl tif 
olu nub.

31 yan var 1918 – Xalq ar tis ti Kons tan tin Ni ko la ye viç Ba ta şov 
(1918-1991) Tifl  is də do ğu lub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
ba let ar tis ti olub, Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bin də dərs de yib.

31 yan var 1924 – Şair, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əli Tu də 
(Əli Əli qu lu oğ lu Ca vad za də; 1924 – 26.2.1996) Ba kı da do ğu lub. 
1940-cı il lər də Cə nu bi Azər bay can da azad lıq hə rə ka tı nın ön cül lə-
rin dən olub.

31 yan var 1963 – Gör kəm li akt yor, SS Rİ Xalq ar tis ti Ələs gər 
Ha cıağa oğ lu Ələk bə rov (26.3.1910 – 1963) və fat edib. 1933-cü 
il dən Aka de mik Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib. Film lər də (“Fə-
tə li xan”, “Bö yük da yaq” və s.) unu dul maz ob raz lar ya ra dıb.

1 fev ral 1935 – Ya zı çı-pub li sist Na zim Sa diq oğ lu İb ra hi mov 
(1935 – 1.9.2019) Ba kı da do ğu lub. Po liq ra fi  ya və Ki tab Ti ca rə ti 
Ko mi tə si nin səd ri, “Azər bay can” nəş riy ya tı nın baş di rek to ru iş lə-
yib. Ali So ve tin de pu ta tı, Ya zı çı lar Bir li yi nin sədr müavi ni olub.

1 fev ral 1948 – Əmək dar ar tist Əli Fər man oğ lu Al lah ver di yev 
(1948 – 15.6.2010) Sa mux ra yo nun da do ğu lub. Gən cə Döv lət 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

1 fev ral 2004 – Xalq ar tis ti, re jis sor, akt yor Lüt fi  Şah baz oğ lu 
Məm məd bə yov (6.2.1927 - 2004) və fat edib. Te le vi zi ya ta ma şa la-
rı na qu ru luş ve rib. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Sə hər”, “Sehr li xa lat” 
və s. fi lm lər də çə ki lib.

Dünya 
29 yan var 1860 – Rus ya zı çı sı və dra ma tur qu An ton Pav lo viç 

Çe xov (1860 – 15.7.1904) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qa ğa yı”, “Al ba lı 
ba ğı”, “Van ya da yı”, “Üç ba cı” (pyes lər), “6 nöm rə li pa la ta”, “Mu-
jik lər” (po vest lər), “Bu qə lə mun”, “Qı lafl  ı adam” (he ka yə lər) və s.

29 yan var 1866 – Fran sız ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı laureatı (1915) Ro men Rol lan (Ro main Rol land; 1866 – 
30.12.1944) ana dan olub. Əsər lə ri: “Jan-Kris tof” (10 ki tab dan iba rət 
ro man), “Ca na var lar”, “İd ra kın tən tə nə si”, “Dan ton” pyes lə ri və s.

30 yan var 1720 – İtal yan rəs sam, Ve ne si ya mək tə bi nin nü ma-
yən də si Ber nar do Be lot to (Ber nar do Fran ces co Paolo Er nes to 
Bel lot to; 1720-1780) ana dan olub.

30 yan var 1923 – Ki no re jis sor, SS Rİ Xalq ar tis ti Leonid Qay day 
(1923 – 19.11.1993) ana dan olub. Po pul yar so vet ki no ko me di ya-
la rı nın (“I əmə liy ya tı”, “Qaf qaz əsi ri”, “Bril yant əl”, “İvan Va sil ye viç 
pe şə si ni də yi şir” və s.) müəl li fi  dir.

30 yan var 1928 – Ame ri ka blüz mu si qi si nin ta nın mış si ma la rın-
dan olan mü ğən ni Rut Braun (Ruth Brown; 1928-2006) ana dan 
olub.

31 yan var 1797 – Avst ri ya bəs tə ka rı Frans Şu bert (Franz Pe ter 
Sc hu bert; 1797-1828) ana dan olub. “Al fon so və Est rel la” ope ra sı, 
sim fo ni ya, mah nı və ro mans la rın müəl li fi  dir.

31 yan var 1921 – Ame ri ka ope ra mü ğən ni si, akt yor Ma rio Lan-
sa (Ma rio Lan za – əsl adı Alf re do Ar nol do Co coz za; 1921-1959) 
ana dan olub.

31 yan var 1924 – Gür cü ki no re jis so ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Ten giz 
Abu lad ze (1924-1994) ana dan olub. Film lə ri: “Mən, nə nəm, İli ko 
və İl la rion”, “Ar zu ağa cı”, “Töv bə” və s.

1 fev ral 1895 – Ame ri ka ki no re jis so ru Con Ford (John Ford – 
John Mar tin Feeney; 1895-1973) ana dan olub. 4 də fə “Os kar” mü-
ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

1 fev ral 1999 – Məş hur türk mu si qi çi si, bəs tə kar Ba rış Man ço 
(2.1.1943 – 1999) və fat edib. Tür ki yə də rok mu si qi si nin ön cül lə rin-
dən bi ri dir. 200-dən çox mah nı ya zıb. Ha zır la dı ğı te le vi zi ya proq-
ram la rı ilə bir çox öl kə lər də sə fər də olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

29 yanvar – 1 fevralXatirə təqvimi

Peşəkarlığın  zirvəsində

İn san özü- özü nü for ma laş dı rır. 
Əv vəl var olub, son ra özü nü 
möv cud edən yal nız in san dır. 
Mə sə lən, bir ma sa nə yə ya ra-
ya ca ğı, ne cə ola ca ğı əv vəl dən 
dü şü nü lə rək var  edi lir (dü zəl-
di lir). Ma sa nın özü var ol ma-
sın dan əv vəl dir. Tək in san dır 
ki, əv vəl var olur, son ra özü nü, 
ne cə ola ca ğı nı, nə yə ya ra ya-
ca ğı nı özü əməl lə riy lə gös tə rir. 
İn san möv cud luq dan əv vəl 
tə yin olu na bil məz. An caq var 
ol duq dan son ra, həm də özü-
nü ne cə et sə, elə ola caq. 

Pla to na gö rə, in san lar da üç 
ya şam tər zi var dır: həzz (bit ki səl) 
ya şa mı, şə rəf, şöh rət (top lum sal) 
ya şa mı, hik mət (teore tik) ya şa-
mı. Aris to tel müəl li mi nin fi  kir lə ri ni 
da vam et di rə rək Yu na nıs tan da 
ke çi ri lən olim piada la ra gə lən in-
san la rı üç qis mə ayı rır dı: həzz 
üçün gə lən lər,  ya rar, mən fəət 
üçün gə lən lər və sa də cə, olan la rı 
də yər lən dir mək, nə zər ye tir mək, 
ta ma şa et mək üçün gə lən lər. So-
nun cu lar bioteori kos – nə zə riy-
yə çi lər, hik mə ti se vən lər idi lər. 

Dün ya ya şa mı nı mə na lı edən 
be lə in san lar dır. On lar sı ra la rı-
mız da dav ra nış la rıy la çox la rı na 
nü mu nə ola bi lə cək ay dın lar dır. 
Bu gün xe yir əmə lə, doğ ru sö-
zə hə mi şə kin dən da ha çox eh-
ti ya cı mız var. Hə ya tı mı zı mə na lı 
edən, çox say lı ağ rı-acı la rı yün-
gül ləş di rən, ya şam la bi rint lə ri nin 
çö zü mü nü asan laş dı ran hik mət 
sa hib lə ri ni ta nı ma lı və ta nıt-
ma lı yıq. Ən azı cə miy yə ti sağ-
lam laş dır maq, ya şam hə və si ni 
ar tır maq üçün bu nu et mə li yik. 
Əs lin də, on la rın bu na eh ti ya cı 
yox dur. Top lu mun və onu təş kil 
edən fərd lə rin bu na eh ti ya cı var. 

AMEA Me mar lıq və İn cə sə nət 
İns ti tu tu nun şö bə mü di ri, sə nət-
şü nas lıq dok to ru, pro fes sor Rə-
na Ab dul la ye va bu elm oca ğın-
da in san lıq alə mi nə işıq sa çan 
alim lər dən bi ri dir. Yu nus Əm rə 
de yir di: “Elm el mi bil mək dir, elm 
kən din (özü nü) bil mək dir. Sən 
kən di ni bil məz sən, bu ne cə bir 
bil mək dir”. Nəs nə lə rin in san 
zeh nin də ki təs vi ri nə elm de yi lir. 
Alim lik za man və mə ka na bağ-
lı dır. De tal la rın (duy ğu sal) təs bi ti 
və tək ra rı ada mı alim edər. Özü-
nü bil mək ir fan dır. İr fan gör gü yə 
əsas la nır və arif ad lan dı rı lır. 

Rə na xa nım alim ol maq la ya-
na şı, həm də arif dir. Yük sək el mi 
nailiy yət lə ri  ilə bə ra bər  in sa ni 
key fi y yət lə ri onu hər za man ar-
zuedi lən edir. Xü su si lə kol lek tiv-
də an la şıl maz lıq olan da ilk ya da 
dü şən o olur. Bir yer də oxu muş-
dum ki, in san lar çə ti nə dü şən də 
iki ye rə: Al la ha və hik mət sa-

hib lə ri nə, müd rik lə rə mü ra ciət 
edir lər. Be lə müd rik lə rin sı ra la rı-
mız da  ol ma sı çox yax şı hal dır. 
Bə zən bu nun fər qin də ol ma saq 
be lə, mə də ni in san la rın ol du-
ğu mü hit də po zi tiv dü şün cə lər, 
hə yat eş qi xır da ça tış maz lıq la rı 
gö rün məz edir. 

Pro fes sor Rə na Ab dul la ye-
va ins ti tu tu muz da Kul tu ro lo gi ya 
və in cə sə nə tin nə zə riy yə si şö-
bə si nə rəh bər lik edir. Mu si qi nin 
funk si ya sı nın es te tik təh li li və 
Azər bay can es te tik fi  kir ta ri xin-
də təd qiq təc rü bə si, in for ma si-
ya mə də niy yə tin də bə dii üs lub 
prob le mi möv zu la rın da təd qi-
qat la rın, öl kə miz də və xa ric də 
çap dan çıx mış yüz dən çox el mi 
əsə rin müəl li fi  dir.

Onun rəh bər lik et di yi şö bə bü-
tün sa hə lər üz rə nü mu nə vi sa yı la 
bi lər. Bu ra da ça lı şan əmək daş-
lar fəaliy yət lə ri ni sev gi, qay ğı, 
sə mi miy yət üzə rin də qur muş lar, 
və zi fə dən çox in san lı ğa gö rə ta-
nı nır lar. Hər kəs öz işi ni se və rək 
ic ra edir. Əs lin də, bu gün bi zə ən 
çox la zım olan da bu dur. Azər-
bay can çi çək lən mək də dir. Xü-
su si lə  tor paq la rı mı zın iş ğal dan 
azad edil mə si hər bi ri mi zə əla-
və ruh ve rir. Şö bə nin fəaliy yə ti 
mü va fi q el mi is ti qa mət lə ya na şı, 
həm də əl də edil miş ta ri xi uğu ra 
elm nə zə rin dən töh fə ver mək dir. 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin-
dən son ra qı sa müd dət də şö bə 
əmək daş la rı nın ər sə yə gə tir di-
yi iş lər  – do sent N.Ab ba so vun 
“Qa ra ba ğın qa ra ba ğı” və L.Əli-

ye va nın “Qa ra bağ mü na qi şə si: 
Azər bay ca nın mil li mə də ni ir si” 
mo noq ra fi  ya la rı, elə cə də çox-
say lı el mi mə qa lə lər bu yol da 
və tən daş bor cu nun ifa də si dir. 
Əl bət tə, be lə müs bət nə ti cə lər də 
bü töv lük də ins ti tut rəh bər li yi nin 
də pa yı var dır. AMEA-nın müx-
bir üz vü, Me mar lıq və İn cə sə nət 
İns ti tu tu nun baş di rek to ru Ə.Sa-
lam za də nin kol lek tiv də ya rat dı ğı 
el mi-ya ra dı cı mü hit tək cə bir şö-
bə nin de yil, di gər şö bə lə rin də 
fəaliy yə tin də uğur lu nə ti cə lə rə 
mü hüm zə min dir.

Sə nət şü nas lıq dok to ru, pro-
fes sor Rə na Ab dul la ye va nın ad 
gü nü ya xın laş maq da dır. Be lə 
ay dın la rın var lı ğı sağ lam cə miy-
yə tin, iş gü zar kol lek ti vin möv-
cud lu ğu nu ifa də edir. İn san la rın 
hə ya tı na se vinc, əzm, mü ba riz-
lik və ya ra dı cı lıq ener ji si qa tır. 
Rə na xa nı ma ins ti tut kol lek ti vi 
adın dan ən xoş ar zu la rı mı zı bil-
di ri rik. Hər za man sağ lam, güm-
rah və ara mız da ol ma sı nı ar zu 
edi rik. Onun öl kə mi zin mü hüm 
elm ocaq la rın dan olan AMEA 
Me mar lıq və İn cə sə nət İns ti tu-
tu nun da vam lı in ki şa fı nı zən-
gin ləş di rən töh fə lə ri bu ar zu nun 
sə mi mi li yi nin ifa də si dir. Də yər li 
in san lar haq qın da la yiq ol duq la-
rı, qəl bi mi zin də rin li yin də çağ la-
yan fi  kir lə ri ifa də et mə yə bə zən 
sö zün gü cü çat mır. Rə na xa nım, 
çox ya şa yın! 

Namiq Abbasov
Memarlıq və İncəsənət İnstitutu-

nun əməkdaşı, kulturologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru

Yaşamı mənalı edən insanlarla 
çalışmaq xoşbəxtlikdir

“Böyük qayıdış” kitabının təqdimatı keçirilib

Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti (BŞİH) və 
AMEA Ta rix İns ti tu tu nun bir gə la yi-
hə si olan “Bö yük qa yı dış” ki ta bı nın 
təq di ma tı ke çi ri lib.

Mə ra sim də çı xış edən Ba kı Şə hər İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı El dar Əzi zov diq qə-
tə çat dı rıb ki, ki tab Və tən mü ha ri bə sin də 
Zə fər dən son ra Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
iş ğal dan azad edil miş ra yon la ra sə fər lə rin-
dən bəhs edir. Qeyd edib ki, öl kə baş çı sı-
nın bu sə fər lər za ma nı hər bir çı xı şı də rin 
el mi-ta ri xi əhə miy yət da şı yır. Vur ğu la nıb 
ki, bu gün azad edil miş tor paq lar da ak tiv 
bər pa pro se si apa rı lır və Azər bay can özü-
nün ye ni və şan lı ta ri xi ni ya zır. 

Təd bir də pay taxt ra yon la rı nın ic ra ha ki-
miy yət lə ri nə Ba kı Şə hə ri üz rə Təh sil İda rə si 
ilə bir gə Qa ra bağ hə qi qət lə ri, şan lı Qə lə-

bə miz, Pre zi dent İl ham Əli ye vin si ya si və 
sər kər də lik fəaliy yə ti nin gənc lər ara sın da 
təb li ği nin güc lən di ril mə si ilə bağ lı töv si yə-
lər ve ri lib.

AMEA Ta rix İns ti tu tu nun di rek to ru Kə rim 
Şü kü rov, Mil li Məc li sin de pu tat la rı Ay dın 
Hü sey nov və Azər Ba da mov, Ba kı Şə hə-
ri üz rə Təh sil İda rə si nin mü di ri Meh ri ban 
Və li ye va, qa zi Fa mil Mə li kov və di gər çı-
xış edən lər ki ta bın əhə miy yə tin dən söz 
açıb lar. Nəş rin iş ğal dan azad edi lən əra-
zi lər də ki bər pa iş lə ri, ye ni inf rast ruk tu run 
ya ra dıl ma sı və məc bu ri köç kün lə rin öz 

doğ ma yurd-yu va la rı na qa yı dı şı pro ses lə ri-
nin öy rə nil mə sin də mü hüm rol oy na ya ca ğı 
vur ğu la nıb.
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
373 il əv vəl...

30 yan var 1649-cu il də İn gil tə rə Bur jua in qi la bı nə ti cə sin də 
taxt dan sa lı nan I Karl Stüart xü su si ola raq tə sis edil miş Ali Məh
kə mə nin qə ra rı ilə edam olu nub. İn gil tə rə res pub li ka elan edi lib, 
Lord lar Pa la ta sı qo vu lub. 16481649cu il lər İn gil tə rə in qi la bı Av
ro pa nın si ya si ta ri xin də mü hüm mər hə lə, ka pi ta liz mə ke çid ol du. 

203 il əv vəl...
1 fev ral 1819-cu il də in di ki Qır ğı zıs tan əra zi si Ru si ya im pe ri ya

sı na bir ləş di ri lib. 107 il son ra, 1926cı il də bu ha di sə nin il dö nü mü 
mü na si bə ti lə SS Rİ rəh bər li yi Qa za xıs tan SSR tər ki bin də Qır ğı zıs
tan So vet So sialist Mux tar Res pub li ka sı nın ya ran dı ğı nı elan et di. 
1936cı il də Qır ğı zıs tan SSRə çev ril di. 

202 il əv vəl...
29 yan var 1820-ci il də Ru si ya nın də niz eks pe di si ya sı (Frid

rix Bel lins hauzen, Mi xail La za rev) An tark ti da nı kəşf edib. Bu kəşf 
coğ ra fi ya el min də mü hüm ye ni lik ol du – dün ya nın 5 de yil, 6 ma te
rik dən iba rət ol du ğu də qiq ləş di. Ye ni ma te rik Ru si ya im pe ri ya sı nın 
nə za rə ti nə keç di. 

120 il əv vəl...
31 yan var 1902-ci il də Şa

ma xı şə hə rin də güc lü zəl zə lə 
bö yük da ğın tı və tə lə fat tö rə
dib. Şa ma xı da və ət raf kənd
lər də 2 min dən çox sa kin hə
lak ol muş,  20 min nə fə rə dək 
əha li ev siz qal mış dı. Azər
bay ca nın seys mik böl gə lə
rin dən olan Şa ma xı da 1856, 
1861 və 1872ci il lər də də 
da ğı dı cı zəl zə lə lər baş ve rib.

92 il əv vəl...
1 fev ral 1930-cu il də SS Rİ Xalq Ko mis sar la rı So ve ti “Küt lə

vi kol lek tiv ləş mə nin sü rət lən di ril mə si və qol ço maq lar la mü ba ri zə 
haq qın da” qə rar qə bul edib. Ge niş miq yas lı rep res si ya ma şı nı işə 
dü şüb. Kol xoz qu ru cu lu ğu na qar şı çı xan lar ya məhv edi lir, ya da 
sür gü nə gön də ri lir di.

89 il əv vəl...
30 yan var 1933-cü il də Al ma ni ya par la men tin də (Reyx staq) say

ca üçün cü frak si ya ya ma lik olan Na sionalSo sialist Par ti ya sı nın li de ri 
Adolf Hit ler Pre zi dent Petr Qin den burq tə rə fin dən reyxs kans ler (Baş 
na zir) tə yin olu nub. Par la ment çox lu ğu nun qur du ğu koali si ya da ğı
lan dan son ra pre zi dent bu ad dı mı at ma ğa məc bur ol muş du. Bu, Hit
le rin ha ki miy yə tə gə li şi idi. Öl kə də real ha ki miy yət kans le rə məx sus 
idi. Bir il son ra Qin den burq və fat et di və Hit ler qa nun la pre zi dent lik 
ins ti tu tu nu ləğv et di. Al ma ni ya da fa şist dik ta tu ra sı bər qə rar olun du.

80 il əv vəl...
29 yan var 1942-ci il də 

SSRİ, Bö yük Bri ta ni ya və İran 
ara sın da fa şist Al ma ni ya sı na 
qar şı al yans ba rə də sa ziş im
za la nıb. Sa zi şə əsa sən, İran 
əra zi sin də – Cə nu bi Azər bay
can da SS Rİnin hər bi kon
tin gen ti yer ləş di ril di və mü
ha ri bə nin so nu na dək (1945) 
so vet qo şun la rı ora da qal dı. 

73 il əv vəl...
1 fev ral 1949-cu il də Tür ki yə nin pay tax tı An ka ra da Azər bay can 

Kül tür Dər nə yi tə sis edi lib. Mə həm məd Əmin Rə sul za də nin rəh
bər li yi ilə ya ra dı lan qu rum dün ya da kı azər bay can lı la rın təş ki lat lan
ma sı sa hə sin də ilk mü hüm ad dım idi. 

31 il əv vəl...
29 yan var 1991-ci il də 

Tür ki yə ilə Azər bay can ara
sın da ilk hö ku mət lə ra ra sı 
əmək daş lıq sa zi şi im za la nıb. 
Nəq liy yat sa hə sin də sa zi şə 
əsa sən, Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sı nın Sə də rək ra
yo nun da Araz ça yı üzə rin də 
(o vaxt Tür ki yəSS Rİ sər hə
di) kör pü ti kil mə li idi. “Ümid 
kör pü sü”nün tən tə nə li açı lı şı 1992ci il ma yın 28də ke çi ril di. 

30 il əv vəl...
30 yan var 1992-ci il də Pra qa da Av ro pa da Təh lü kə siz lik və 

Əmək daş lıq Mü şa vi rə si nin (1994cü il dən təş ki lat sta tu su alıb və 
ATƏT ad la nır) üz vü olan öl kə lə rin Xa ri ci İş lər Na zir lə ri Şu ra sı nın 
top lan tı sı ke çi ri lib. Top lan tı da Azər bay can və Er mə nis tan ATƏM 
üzv lü yü nə qə bul olu nub. Təş ki lat Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nin 
həl li ilə məş ğul ol maq üçün re giona mis si ya gön dər mək ba rə də 
qə rar qə bul edib.
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MƏDƏNİYYƏT

“Birlik ölkələri xalqlarının musiqi folkloru”
Moskvada keçirilən sərgidə Azərbaycan da təmsil olunub

AzərbaycanMoskvada
keçirilən“Birlikölkə
lərixalqlarınınmusiqi
folkloru”adlısərgidə

təmsilolunub.

2022ci il Müs tə qil Döv lət lər Bir
li yin də (MDB) “Xalq ya ra dı cı lı ğı və 
mə də ni irs ili” elan edi lib. Bu ba rə
də qə rar 2021ci ilin 12 no yab rın da 
MDB Hö ku mət Baş çı la rı Şu ra sı nın 
vi deokonf rans for ma tın da ke çi ri
lən ic la sın da qə bul olu nub. İc las da 
bu nun la bağ lı 2022ci il də təd bir lə
rin ke çi ril mə si üz rə plan la yi hə si nin 
təs diq edi lə cə yi göz lə ni lir.

Te ma tik il çər çi və sin də MDB
yə üzv öl kə lər də xalq sə nə ti və 
folk lo ru na həsr olu nan çox say lı 
la yi hə və təd bir lər plan laş dı rı lıb.

Bu qə bil dən ilk təd bir ki mi 
Mosk va da Ru si ya Döv lət Ki
tab xa na sı, MDB öl kə lə ri nin mil li 

dias por la rı, o cüm lə dən “Azər
bay can Konq re si”nin Mosk va 
re gional təş ki la tı nın iş ti ra kı ilə 

ha zır lan mış “Bir lik öl kə lə ri xalq
la rı nın mu si qi folk lo ru” ad lı sər gi 
açı lıb. 

Bu ra da MDB öl kə lə ri xalq la
rı nın mu si qi folk lo ru nun par laq 
nü mu nə lə ri sər gi lə nir. Sər gi də 
möv zu üz rə Azər bay can da nəşr 
olu nan ki tab lar və mil li mu si qi 
alət lə ri də nü ma yiş et di ri lir.

Eks po zi si ya nın açı lı şın da 
azər bay can lı rəq qas lar “Naz elə
mə”, “Uzun də rə” mil li rəqs lə ri ni 
ifa edib.

Ru si ya Döv lət Ki tab xa na sı nın 
pre zi den ti Vik tor Fyo do rov çıxı
şın da müx tə lif xalq la rın ya xın
laş ma sı na və birbi ri lə ri ni da ha 
yax şı ta nı ma ğa şə rait ya ra dan 
la yi hə nin əhə miy yə ti ni qeyd 
edib.

“NİZAMİGƏNCƏVİİLİ”NİNYEKUNLARI

Özbəkistan kitabxanalarına 
nəşrlər hədiyyə olunub

ÖzbəkistandakıHeydərƏliyev
adınaAzərbaycanMədəniy
yətMərkəzi(AMM)tərəfindən
Ə.NəvaiadınaÖzbəkistanMilli
Kitabxanası,ÖzbəkistanMilli
ElmlərAkademiyasınınMərkəzi
ElmiKitabxanası,Biruniadına
Şərqşünaslıqİnstitutunun,
M.UluqbəyadınaÖzbəkistan
MilliUniversitetinin,Ə.Nəvai
adınaDaşkəndDövlətÖzbək
DilivəƏdəbiyyatıUniversite
tininkitabxanalarınaNizamiGəncəvi
vəƏlişirNəvaiirsiiləbağlı,habelə
Azərbaycantarixivəədəbiyyatınadair
zənginkitabkolleksiyasıhədiyyəedilib.

Xa tır la daq ki, Azər bay can da “Ni za mi 
Gən cə vi  İli” elan olu nan 2021ci il də Öz
bə kis tan da da Əli şir Nə vainin 550 il li yi qeyd 
edi lib. Ötən il Türk dün ya sı nın iki mü tə fək kir 
şairi – Ni za mi və Nə vainin ya ra dı cı lı ğın dan 
bəhs edən ki tab lar da işıq üzü gö rüb.

Sö zü ge dən kol lek si ya ya AMMin la yi
hə si ilə öz bək di lin də nəşr olun muş Ni
za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si, Azər bay can 
və öz bək dil lə rin də çap edil miş “Əli şir 
Nə vainin hik mət lə ri” ki ta bı, ha be lə hər iki 

şairin ir si nə dair qiy mət li nəşr lər, mo no
qra fi ya lar yer alıb. 

Bun dan baş qa, öz bək di li nə tər cü mə 
olun muş Azər bay can poezi ya sı an to lo gi ya
sı, Azər bay can şair və ya zı çı la rı nın əsər lə ri, 
ha be lə azər bay can caöz bək cə, öz bək cə
azər bay can ca lü ğət və da nı şıq ki tab ça
sı, Qa ra bağ mü na qi şə si, Xo ca lı soy qı rı mı 
möv zu sun da nəşr lər hə diy yə olu nub. 

AMMdən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, Ni za
mi Gən cə vi nin öz bək di lin də nəşr olun muş 
“Xəm sə”si, ha be lə da hi Azər bay can şairi 
haq qın da öz bək alim lə ri nin mo noq ra fi ya
la rı Sə mər qənd, Bu xa ra, Ciz zax, Nə vai, 
Nu kus, Ur gənc, Fər qa nə, Ter mez uni ver
si tet lə ri nin ki tab xa na la rı na gön də ri lə cək.

ERKÜLPUAROROLUNAGÖRƏ

Devid Suşeyə “Cəngavər bakalavr” ordeni
Tanınmışbritaniyalıaktyor
DevidSuşeAqataKristinin
məşhurromanınınqəhrəma
nı–detektivErkülPuaroob
razınagörəcəngavərrütbəsi
alıb.“Cəngavərbakalavr”
ordeninintəqdimatmərasimi
Vindzorqəsrindəkeçirilib.

Dra ma tur gi ya və xey riy yə çi lik sa hə sin də xid mət lə ri nə gö rə akt yo ra 
or de ni Kemb ric her so qu şah za də Vil yam təq dim edib.

Su şe öz təəs sü rat la rı nı so sial şə bə kə də pay la şıb: “Kemb ric her so
qu bu gün Vind zor qəs rin də mə ni cən ga vər elan et dik dən son ra qü rur 
his si ke çi rir və bir qə dər də sı xı lı ram”.

Qeyd edək ki, bri ta ni ya lı akt yo run kar ye ra sı 1960cı il lər də te le vi zi
ya şoula rı və se rial lar da gö rün mə si ilə baş la yıb. Akt yor Aqa ta Kris ti
nin əsə ri əsa sın da çə ki lən se rial da (19892013) de tek tiv Er kül Puaro 
ro lu ilə dün ya şöh rə ti qa za nıb.

Da vid Su şe Bri ta ni ya Ki no və Te le vi zi ya Sə nə ti Aka de mi ya sı nın üz
vü və beş də fə BAF TA mü ka fa tı na na mi zəd olub.

Cavid

Xronoqraf

Türk dünyası üçün ortaq 
dərsliklərlə bağlı müzakirə

BeynəlxalqTürkAkademiyasının(BTA)vitse
prezidentiFüzuliMəcidliTürkiyəmillitəhsil
nazirininmüaviniPetekAşkariləgörüşüb.

BTAdan bil di rib lər ki, söh bət za ma nı Türk dün
ya sı nın el mi in teq ra si ya sı na yö nəl miş bir gə la yi
hə lər, əmək daş lı ğın da ha da güc lən di ril mə si yol
la rı mü za ki rə olu nub. Xü su si lə mək təb li lər üçün 
or taq ta rix, ədə biy yat və coğ ra fi ya dərs lik lə ri üz rə 
eks pert ko mis si ya sı nın ye kun ic la sı na ha zır lıq 
mə sə lə lə ri ət ra fın da fi kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Qeyd edək ki, mən zilqə rar ga hı Qa za xıs ta nın 
pay tax tı NurSul tan da yer lə şən Bey nəl xalq Türk 
Aka de mi ya sı nın El mi Şu ra sı na ha zır da Tür ki yə 
Cüm hu riy yə ti Mil li Təh sil Na zir li yi sədr lik edir.

Azərbaycan-Gürcüstan 
birgə səyahət layihəsi

Yanvarın26daTbilisişəhərindəDövlət
TurizmAgentliyivəGürcüstanınİqtisadiy
yatvəDavamlıİnkişafNazirliyiarasında
turizməlaqələrinininkişafıiləbağlıişgü
zargörüşkeçirilib.

Döv lət Tu rizm Agent li yi səd ri nin mü şa vi
ri Kə nan Qu lu za də və Gür cüs ta nın iq ti sa
diy yat və da vam lı in ki şaf na zi ri nin müavi ni 
Ma riam Kvi ri viş vi li nin iş ti ra kı ilə tur la rın və 
məh sul la rın ya ra dıl ma sı üz rə ha zır la nan 
“Azər bay canGür cüs tan bir gə sə ya hət la yi
hə si” ba rə də mü za ki rə lər apa rı lıb.

Döv lət Tu rizm Agent li yin dən bil di ri lib ki, 
mü za ki rə lər də Azər bay can və Gür cüs ta nın 
müəy yən hə dəf ba zar lar üçün müş tə rək mar
ke tinq və təb li ğat kam pa ni ya sı apar ma sı nın 
məq sə dəuy ğun lu ğu da vur ğu la nıb. İki öl kə 
ara sın da tu rizm və mül ki aviasi ya sa hə sin də 
əmək daş lı ğın priori tet lə ri, pan de mi ya ilə mü
ba ri zə təd bir lə ri çər çi və sin də tu riz min bər pa
sı və in ki şa fı ilə bağ lı fi kir mü ba di lə si apa rı lıb.

La yi hə yə əsa sən, plan laş dı rı lan bir gə tur
la rın əsas hə də fi Av ro pa nın bə zi öl kə lə ri ilə 
ya na şı, Çin, Ya po ni ya, İn do ne zi ya, Ma lay zi
ya, ABŞ və Ka na da dan da ha çox uzun müd
dət li sə ya hə tə üs tün lük ve rən tu rist lər ola caq.

Hə min gün Tbi li si də ki “Azer baijan.Tra vel” 
qo naq mər kə zin də yer li tu ro pe ra tor lar üçün 
“Azər bay canGür cüs tan bir gə sə ya hət la yi
hə si”nin təq di ma tı ke çi ri lib. Gür cüs tan pay
tax tın da “Azer baijan.Tra vel” qo naq mər kə zi 
2019cu il dən fəaliy yət gös tə rir.

“EUROVİSİON–2022”

Ölkəmiz ikinci yarımfinalda iştirak edəcək
“Eurovision–2022”mahnımüsabiqəsi
builmayın10dan14nəqədərİtaliyanın
Turinşəhərindəkeçiriləcək.Builkiyarış
manınsloqanı“TheSoundofBeauty”
(“Gözəlliyinsəsi”)olub.Loqoisəsəsdal
ğalarıiləhazırlanıb.

66cı də fə ke çi ri lə cək ya rış ma da Azər bay can 
da iş ti ra kı nı təs diq lə yib. Ha zır da mü sa bi qə də 
səs lən di ri lə cək mah nı nın se çim tu ru baş la yıb.

Bu ara da “Euro vi sion – 2022” mah nı mü
sa bi qə sin də öl kə lə rin ya rım fi nal böl gü sü ilə 
bağ lı püş kat ma atı lıb. Püş kat ma nın nə ti cə
si nə gö rə, Azər bay can təm sil çi si ma yın 12
də, ikin ci ya rım fi nal da səh nə yə çı xa caq. Bi
rin ci ya rım fi nal isə ma yın 10da baş tu ta caq.

Ha zır da mü sa bi qə də öl kə mi zi təm sil edə
cək mah nı nın se çi mi üz rə qə bul da vam edir. 

Azər bay can da “Euro vi sion”un rəs mi ya yım 
hü qu qu na sa hib olan İc ti mai Te le vi zi ya və 
Ra dio Ya yım la rı Şir kə tin dən ve ri lən mə lu ma
ta gö rə, mah nı se çi min də iş ti rak et mək is tə
yən lər yan va rın 31ə qə dər öz mah nı la rı nı 
song@euro vi sion.az elekt ron ün va nı na gön
də rə bi lər lər.

“Qremmi” mərasiminin vaxtı və yeri bəllidir
Yanvarın31dəLosAncelesdəkeçirilmə
sinəzərdətutulan“Qremmi”mükafatla
rınıntəqdimatmərasimikoronavirusun
“omikron”ştammınınsürətləyayılmasına
görəertələnmişdi.

Təd bi rin təş ki lat çı sı olan Ame ri ka Səs yaz
ma Şir kət lə ri As so siasi ya sı “Qrem mi” mü ka
fat la rı nın təq di ma tı nı bu il ap re lin 3də Las
Ve qas da (Ne va da şta tı) ke çi rə cək.

Mə lu mat da bil di ri lib ki, 64cü “Qrem mi” mə ra
si mi LasVe qas da kı “MGM Grand Gar den”dən 
“CBS” te le ka na lı va si tə si lə tam for mat da can lı 

ya yım la na caq. Mə ra si min apa rı cı sı 2021ci il
də ol du ğu ki mi, ko me di ya us ta sı, akt yor və te
leapa rı cı Tre vor Noah ola caq. “MGM”in are na sı 
17 min nə fə ri qə bul edə bi lə cək.

Ümu mi lik də no mi na si ya lar üz rə 85 mü
ka fat təq dim olu na caq, o cüm lə dən iki ye ni 
mü ka fat əla və edi lib: et nik mu si qi üz rə “Ən 
yax şı mu si qi ifa sı” və La tın Ame ri ka sı ifa çı
la rı üçün “Ən yax şı şə hər al bo mu”.

“Qrem mi” mu si qi dün ya sı nın ən nü fuz
lu mü sa bi qə si sa yı lır. Mü ka fat 1958ci il də 
Ame ri ka Səs yaz ma Şir kət lə ri As so siasi ya sı 
tə rə fin dən tə sis edi lib.

Çindən Mərkəzi Asiya respublikalarına 
500 milyon dollar yardım

Diplomatik əla qə lə rin 30 illiyi münasibətilə
ÇinXalqRespublikası(ÇXR)iləbeşMərkəziAsiyadövləti–Öz
bəkistan,Qazaxıstan,Qırğızıstan,TacikistanvəTürkmənistan
arasındadiplomatikəlaqələrinqurulmasının30illiyimünasi
bətiləyüksəksəviyyədəvideokonfranskeçirilib.

ÇXRin səd ri Si Cin pin, Öz bə kis tan, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Ta ci
kis tan və Türk mə nis tan pre zi dent lə ri  Şav kat Mir zi yo yev, Ka sımJo
mart To ka yev, Sa dır Ja pa rov, Emo ma li Rah mon və Qur ban qu lu Ber
di mə həm mə do vun on layn  gö rü şün də bir gə bə ya nat qə bul olu nub.

Si Cin pin gö rüş də bu öl kə lər ara sın da əmək daş lı ğın də rin ləş di
ril mə si is ti qa mə tin də gö rü lən iş lər dən da nı şıb, ya xın 3 il ər zin də 
beş Mər kə zi Asi ya res pub li ka sın da iq ti sa di və hu ma ni tar la yi hə
lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nə 500 mil yon dol lar tə mən na sız yar dım 
tək lif edib. Çin rəh bə ri de yib ki, bu proq ram təh sil, el mi təd qi qat, 
sə hiy yə sa hə sin də kadr la rın ha zır lan ma sı, ka sıb lı ğın ara dan qal
dı rıl ma sı, kənd tə sər rü fa tı, in for ma si ya tex no lo gi ya la rı nın in ki şa fı 
və di gər sa hə lə ri əha tə edə cək.
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