
Ö
l kə qar şı sın da bir çox prob lem lər 
var və bu prob lem lər tə xi rə sa lın-
maz həl li ni göz lə yir. Am ma bu na 
bax ma ya raq, mə də niy yə tə, mə-

də ni hə ya ta töh fə ve rə bi lə cək hər bir 
tə şəb büs dəs tək lən mə li dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri yan va rın 
30-da Gən cə şə hə rin də AZƏR TAC-a mü sa-
hi bə sin də de yib.

Pre zi dent bir ne çə il əv vəl Gən cə Döv lət 
Fi lar mo ni ya sı nın ye ni bi na sı nın açı lı şın da 
iş ti rak et di yi ni xa tır la da raq, Gən cə Döv lət 
Dram Teat rı nın ye ni bi na sı nın da şə hə rin 
mə də ni hə ya tı na mü hüm töh fə ol du ğu nu 
vur ğu la yıb. 

Xə bər ve ril di yi ki mi, Pre zi dent yan va rın 
30-da Gən cə şə hə ri nə sə fə ri za ma nı Gən cə 
Döv lət Dram Teat rı nın ye ni bi na sı nın açı lı-
şın da iş ti rak edib.

Gən cə Döv lət Dram Teat rı 1921-ci il də Ba-
kı da ya ra dı lıb. 1925-ci ilə dək “Tən qid-təb liğ” 
teat rı, 1932-ci ilə dək “Ba kı-iş çi-kənd li” teat rı 
ad lan dı rı lıb. 1932-ci ilin de kabr ayın da teatr 
bü tün he yə ti ilə bir lik də Gən cə yə kö çü rü lüb 
və fəaliy yə ti ni bu ra da da vam et di rib. Gör-
kəm li teatr xa dim lə ri İs ma yıl Ta lıb lı, Ələs gər 
Ələk bə rov, Ağa sa dıq Gə ray bəy li, Ağa hü-
seyn Ca va dov, Meh di Məm mə dov, Ka zım 
Zi ya, Fat ma Qəd ri, Əmir Da daş lı, Rəm ziy-
yə Vey sə lo va ki mi şəx siy yət lə rin sə nət yo lu 
məhz bu ra dan ke çib.

Döv lət baş çı sı na Gən cə Döv lət Dram 
Teat rı nın ye ni bi na sın da gö rü lən iş lər lə bağ-
lı mə lu mat ve ri lib.

Qeyd edi lib ki, 2014-cü il də tə mə li qo yu-
lan bi na da 478 yer lik bö yük ta ma şa çı za lı 
və 120 yer lik ki çik ta ma şa çı za lı var. Yed di-

mər tə bə li bi na da, həm çi nin iki zal dan iba rət 
Gən cə Teatr Mu ze yi, zən gin ki tab xa na, xo-
reoq ra fi  ya za lı, qrim otaq la rı, meh man xa na, 
ka fe və di gər zə ru ri inf rast ruk tur ya ra dı lıb. 
Teat rın ye ni bi na sın da ta ma şa la rın nü ma-
yi şi üçün müasir tex ni ki şə rait tə min edi lib, 
ya ra dı cı he yə tin məşq lə ri ilə bağ lı bü tün mə-
qam lar nə zə rə alı nıb.

***
Pre zi dent həm çi nin 2 say lı Gən cə re-

gional “ASAN Xid mət” mər kə zi nin açı lı şı nı 
edib, Gən cə İd man Sa ra yın da ti kin ti iş lə ri-
nin ge di şi ilə ta nış olub və Gən cə Me mo rial 
Komp lek si nin tə mə li ni qo yub. Döv lət baş-

çı sı komp lek sin ya ra dı la ca ğı əra zi ilə ta nış 
olub. 

2020-ci ilin Və tən mü ha ri bə si döv rün də 
Gən cə şə hə ri 4, 5, 8, 11 və 17 okt yabr ta-
rix lə rin də Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri tə rə-
fi n dən müx tə lif tə yi nat lı ra ket qur ğu la rın dan 
en di ri lən zər bə lə rə mə ruz qa lıb. Nə ti cə də 
6-sı uşaq ol maq la, 26 mül ki şəxs hə lak olub, 
31-i uşaq ol maq la, 142 dinc sa kin müx tə lif 
də rə cə li bə dən xə sa rət lə ri alıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev Er mə nis tan si lah lı 
qüv və lə ri nin Gən cə şə hə ri nə ra ket hü cu mu 
nə ti cə sin də hə lak olan dinc sa kin lə rin xa ti rə 
gu şə si nin önü nə gül dəs tə si qo yub.

davamı səh. 2-də
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“Böyük 
qırmızı ev”in 
çəkilişləri
başa çatıb

səh. 5

Tağıyevin təvəllüd tarixindəki
qeyri-müəyyənlik nə ilə bağlıdır?

Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin ic ra çı di rek to ru 
Fərhad Cab ba rov la müsahibə

səh. 4

Xalça 
Muzeyində 
qobelen 
dünyası

səh. 7

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

Prezident Xocalı soyqırımının 30-cu 
ildönümü ilə bağlı sərəncam imzalayıb
Pre zi dent İl ham Əli yev yan va rın 28-də Xo ca lı soy qı rı mı nın otu-
zun cu il dö nü mü ilə bağ lı sə rən cam im za la yıb.

Sə rən cam da qeyd olu nur ki, Azər bay can ta ri xi nin ən dəh şət li 
sə hi fə lə rin dən bi ri olan Xo ca lı soy qı rı mın dan 30 il ötür.

1992-ci il fev ra lın 25-dən 26-na ke çən ge cə Er mə nis tan si lah lı 
qüv və lə ri bey nəl xalq hü qu qun nor ma və prin sip lə ri ni ko bud ca sı-
na po za raq keç miş so vet or du su nun Xan kən di də yer lə şən 366-
cı ala yı nın iş ti ra kı ilə Xo ca lı şə hə ri nə hü cum et di və dinc əha li yə 
mis li gö rün mə miş qəd dar lıq la di van tut du.

Xo ca lı soy qı rı mı za ma nı 106 qa dın, 63 uşaq, 70 qo ca ol maq la 
613 şəxs məhz azər bay can lı ol duq la rı na gö rə ağ la sığ maz vəh-
şi lik lə qət lə ye ti ril di, 487 dinc sa kin ağır ya ra lan dı, 1275 nə fər isə 
gi rov gö tü rül dü.

Diq qə tə çat dı rı lır ki, Xo ca lı qət liamı Er mə nis ta nın uzun il lər dən 
bə ri Azər bay ca na qar şı hə ya ta ke çir di yi plan laş dı rıl mış et nik tə-
miz lə mə və tə ca vüz si ya sə ti nin tər kib his sə si idi. Soy qı rı mı nın 
tö rə dil mə si nə gö rə Er mə nis ta nın o za man kı si ya si-hər bi rəh bər-
li yi mə su liy yət da şı yır.

Qeyd olu nur ki, Er mə nis ta nın azər bay can lı la ra qar şı tö rət di yi 
Xo ca lı soy qı rı mı, elə cə də Ba ğa nıs Ay rım, Qa ra dağ lı, Ağ da ban və 
Baş lı bel qət liam la rı ilə mü şa yiət olu nan hər bi tə ca vü zü nə ti cə sin-
də tor paq la rı mı zın 20 faizə qə də ri iş ğal edil di, 20 min və tən da şı-
mız qət lə ye ti ril di, 50 min nə fər dən ar tıq adam ya ra lan dı və əlil 
ol du. Azər bay can bö yük hu ma ni tar fə la kət lə üz-üzə qal dı.

davamı səh. 2-də

Moskvada Azərbaycan kinosunun retrospektivi
Doqquz gün ərzində 19 film göstəriləcək

2022-ci ilin 7-15 fev ral ta-
ri xin də Mosk va da kı “İl lü-
zion” (“Иллюзион”) ki no teat rı 
Azər bay can Res pub li ka sı 
Mə də niy yət Na zir li yi ilə bir gə 
ta ma şa çı la ra Azər bay can ki-
no su nun ge niş ret ros pek ti vi ni 
təq dim edə cək. 

Proq ram da Azər bay can ki-
no su nun ötən əs rin 30-cu il-
lə ri nə aid  səs siz fi lm lə rin dən 
baş la ya raq müx tə lif dövr lər də, 
elə cə də so vet döv rü nün son 
il lə rin də çə kil miş fi lm lər, həm-
çi nin müasir re jis sor la rın bey-
nəl xalq ki no fes ti val lar da uğur 
qa zan mış ek ran əsər lə ri nü-
ma yiş olu na caq.

Ümu mi lik də 19 ek ran əsə rin-
dən iba rət proq ra ma ko me di ya 
və tril ler, na ğıl və de tek tiv he-
ka yə lər, sev gi he ka yə lə ri, so sial 
dram lar və sür realist prit ça lar 
da xil dir. Nü ma yiş lər ki no tən-
qid çi lə ri nin mü ha zi rə lə ri və re-
jis sor lar la gö rüş lər lə mü şa yiət 
olu na caq.

Mə də niy yət Na zir li yi Audiovi-
zual və in te rak tiv me dia şö bə-
si nin mü di ri, re jis sor, proq ra mın 
Azər bay can tə rəf dən ku ra to ru 
Rü fət Hə sə nov la yi hə haq qın da 
mə lu mat ve rə rək bil di rib ki, Azər-
bay can la Ru si ya mə də niy yət, 
xü su si lə ki ne ma toq ra fi  ya sa hə-
sin də sə mə rə li əmək daş lıq edir. 
O xa tır la dıb ki, 2021-ci ilin son la-
rın da (8 no yabr – 5 de kabr) Azər-
bay ca nın və Ru si ya nın Mə də niy-
yət na zir lik lə ri və “Ros ki no”nun 
dəs tə yi ilə “Ki noPoisk” plat for-
ma sı üzə rin dən Azər bay can ta-
ma şa çı la rı üçün ilk də fə on layn 
for mat da “Ru si ya Film Fes ti va lı” 
ke çi ri lib: “İn di isə Mosk va nın “İl-
lü zion” ki no teat rın da Azər bay can 
ki no su nun ge niş miq yas lı ret ros-
pek ti vi nə start ve ri lir. Biz əmi nik 
ki, bu təd bir çox say lı ki no se vər-
lər də bö yük ma raq do ğu ra caq...”.

“Biz Azər bay can ki no su nun 
yə qin ki, Mosk va da kı ilk iri-
miq yas lı proq ra mı nı təq dim et-
mək dən məm nu nuq. Azər bay-
can Res pub li ka sı Mə də niy yət 

Na zir li yi ilə əmək daş lıq sa yə-
sin də tək cə bi zim Döv lət Film 
Fon dun da sax la nı lan so vet 
döv rü nün fi lm lə ri ni de yil, həm 
də ye ni dən qur ma döv rü nün ki-
no su nu və müasir Azər bay can 
“ye ni dal ğa”sı nın ən yax şı nü-
mu nə lə ri ni nü ma yiş et di rə cə-
yik” – bu söz lə ri isə proq ra mın 
Ru si ya tə rəf dən ku ra to ru, “İl lü-
zion” ki no teat rı nın bə dii rəh bə ri 
Alek sand ra Lav ro va de yib. O 
bil di rib ki, ek ran əsər lə ri nin çox 
his sə si 35 mm-lik ki no lent dən 
nü ma yiş et di ri lə cək: “Film lə rin 
rə qəm sal nüs xə lə ri Azər bay can 
Döv lət Film Fon du tə rə fi n dən 
bi zə təq dim olu nub. Bu fi lm lə ri 
in di bö yük ek ran da gör mək, de-
mək olar ki, qey ri-müm kün dür.

Ona gö rə də hər yaş dan olan ki-
no se vər lə ri əsl zi ya fət göz lə yir...”.

Ret ros pek tiv 2021-ci il də Rot-
ter dam Film Fes ti va lın da prem-
ye ra sı ol muş “So nun cu” fi l mi nin 
(re jis sor Fa riz Əh mə dov) nü ma-
yi şi ilə açı la caq.  Proq ram “Də cəl 
dəs tə” (1937, re jis sor lar Qə mər 
Sa lam za də, Alek sandr Po pov), 
“Ma vi də ni zin sa hi lin də” (1936, 
re jis sor Bo ris Bar net), “Sehr li 
xa lat” (1964, Əli sət tar Ata ki şi-
yev), “Uzaq sa hil lər də” (1958, 
To fi q Ta ğı za də), “Öz gə vaxt” 
(1996, Hü seyn Meh di yev), “Hər 
şey yax şı lı ğa doğ ru” (1997, Va-
qif Mus ta fa yev), “Ya ra sa” (1995, 
Ayaz Sa la yev) fi lm lə ri ilə da vam 
edə cək.

davamı səh. 2-də

Əsrarəngiz “Bir Xəzər əfsanəsi”
Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı 2022-ci 
il də özü nün ilk prem ye ra sı nı ger çəkl əş dir di. Özü də çağ daş 
mil li bəs tə kar lıq mək tə bi nü ma yən də lə rin dən bi ri nin ta ri xi 
qəh rə man lıq mo tiv lə ri əsa sın da ər sə yə gə tir di yi nü mu nə ilə.

Teat rın ba let trup pa sı La lə Cə fə ro va nın “Bir Xə zər əf sa nə si” 
ad lı ta ma şa ilə sə nət se vər lə rə xoş ov qat bəxş et di.

səh. 5

Mədəniyyətə töhfə verəcək təşəbbüslər dəstəklənməlidir
Prezident Gəncə Dövlət Dram Teatrının yeni binasının açılışını edib:
“Mən onlara söz vermişdim ki, bu müraciəti nəzərə alacağam...”

2 fev ral Azər bay can da 
Gənc lər Gü nü dür. 1996-cı il 
fev ra lın 2-də Ba kı şə hə rin-
də Azər bay can gənc lə ri nin 
bi rin ci fo ru mu ke çi ri lib. Pre-
zi dent Hey dər Əli yev hə min 
əla mət dar ha di sə ni və döv lət 
qu ru cu lu ğu sa hə sin də gənc-
lə rin müs təs na ro lu nu nə zə rə 
ala raq bu ta ri xin Gənc lər 
Gü nü elan edil mə si ba rə də 
sə rən cam (1 fev ral 1997-ci il) 
im za la yıb.

Fev ra lın 1-də Hey dər Əli yev 
Sa ra yın da “Bi zi bir ləş di rən mə-
də niy yət” la yi hə si çər çi və sin də 
Gənc lər Gü nü nə həsr olun muş 
“AXIN” ad lı sər gi nin açı lı şı ke-
çi ril di. Sər gi Mə də niy yət Na zir-
li yi, Azər bay can Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı və Hey dər Əli yev 

Sa ra yı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
real la şır.

Hey dər Əli yev Sa ra yı nın di-
rek to ru, Əmək dar ar tist Ra mil 
Qa sı mov çı xış edə rək qo naq la rı 
sa lam la dı. Bil dir di ki, döv lə ti mi zin 
priori tet is ti qa mət lə rin dən bi ri də 
gənc lər si ya sə ti dir: “Müasir Azər-
bay can gən ci müs tə qil dü şün cə-
li gənc dir. Döv lə ti mi zin ya ra dı cı 
gənc lə rə diq qə ti, on la rın xa ric də 
təh si li, ey ni za man da Bi rin ci vit-
se-pre zi dent Meh ri ban Əli ye-
va nın gənc lə rin in ki şa fı ilə bağ lı 
la yi hə lə rə ver di yi dəs tək bu gün 
gənc li yi mi zə açı lan qa pı lar dır”.

davamı səh. 2-də

Qahirə sərgisində Azərbaycanla bağlı 
kitabların təqdimatı

Xə bər ver di yi miz ki mi, 26 yan var – 7 fev ral ta ri xin də Mi sir Ərəb 
Res pub li ka sı nın Qa hi rə şə hə rin də ke çi ri lən 53-cü Bey nəl xalq 
Ki tab Sər gi sin də öl kə miz də təm sil olu nur. 

Sər gi də ki Azər bay can sten din də mi sir li təd qi qat çı Əh məd Tə-
ra bi kin öl kə mi zin 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si nə həsr et di yi “Də-
mir yum ruq... 2020-ci ilin Qa ra bağ mü ha ri bə si” və mi sir li ədə-
biy yat şü nas Əh məd Sa mi əl-Ay di nin ərəb di li nə tər cü mə et di yi 
məş hur şərq şü nas alim Yev ge ni Ber tel sin “Bö yük Azər bay can 
şairi Ni za mi” ki tab la rı nın təq di ma tı olub.

səh. 3

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”
Mə də niy yət Na zir li yi “Şu şa mə də niy yə ti nin in ci lə ri” la yi hə si ni 
hə ya ta ke çi rir. 

La yi hə nin “Şu şa nın si ma la rı” böl mə si üz rə ilk təq di mat bu il 
190 il li yi qeyd edi lən ta nın mış şairə, ic ti mai xa dim, xey riy yə çi 
Xur şid ba nu Na tə va na həsr olu nub.

səh. 3

Gənclər üçün Prezident mükafatlarının
yeni laureatları

Pre zi dent İl ham Əli yev fev ra lın 1-də “2022-ci il Gənc lər üçün 
Pre zi dent mü ka fat la rı nın ve ril mə si haq qın da” sə rən cam 
im za la yıb.

Sə rən ca ma əsa sən, elm və təh sil, mə də niy yət, gənc lər si ya sə-
ti və gənc lər lə iş, ic ti mai və so sial yö nüm lü fəaliy yət, in no va si ya 
və sa hib kar lıq sa hə lə rin də xü su si fərq lə nən 10 nəfərə 2022-ci il 
Gənc lər üçün Pre zi dent mü ka fat la rı ve ri lib.

səh. 2
Gənclərin bayramına rəngarəng “AXIN”

“Bizi birləşdirən mədəniyyət” layihəsi çərçivəsində sərgi
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Prezident Xocalı soyqırımının 
30-cu ildönümü ilə bağlı sərəncam imzalayıb
əvvəli səh. 1-də

Sərəncamda vur ğu la nır ki, Er mə nis ta nın daim mül ki əha li ni 
hə dəf se çən təx ri bat la rı na və hər bi tə ca vü zü nə ca vab ola raq, 
2020-ci il sent yab rın 27-də Azər bay can xal qı əzə li tor paq la rı nın 
iş ğal dan qur ta rıl ma sı, BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı qət na mə lə ri nin 
tə ləb lə ri nin ye ri nə ye ti ril mə si və ta ri xi əda lə tin bər pa edil mə si uğ-
run da Və tən mü ha ri bə si nə qalx dı.

Və tən mü ha ri bə si nin ge di şa tın da Er mə nis ta nın Gən cə ni, Bər-
də ni, di gər şə hər və kənd lə ri mi zi küt lə vi məh vet mə im kan la rı na 
ma lik bal lis tik və reak tiv ra ket lər lə, ka set li bom ba lar la hə də fə al-
ma sı bir da ha sü but et di ki, za man la me tod lar də yiş sə də, mül ki 
əha li yə qar şı qan lı ci na yət lər tö rət mək Er mə nis tan tə rə fi nin daim 
hə ya ta ke çir di yi döv lət si ya sə ti dir. 44 gün sü rən dö yüş lər nə ti-
cə sin də rə şa dət li Azər bay can Or du su par laq Qə lə bə qa za na raq 
doğ ma tor paq la rı mı zı iş ğal dan azad et di.

Bil di ri lir ki, haqq sə si mi zin dün ya ya çat dı rıl ma sı və Xo ca lı soy-
qı rı mı nın bey nəl xalq aləm də ta nı dıl ma sı üçün ötən il lər ər zin də 
məq səd yön lü fəaliy yət gös tə ril miş, 2008-ci il dən isə bu fəaliy yət 
“Xo ca lı ya əda lət!” bey nəl xalq kam pa ni ya sı ilə ge niş vü sət al mış-
dır. Ha zır da Xo ca lı soy qı rı mı bir sı ra öl kə lər tə rə fin dən ta nın mış 
və fa ciəyə bey nəl xalq si ya si qiy mət ve ril miş dir.

Xo ca lı soy qı rı mı na hü qu qi qiy mət ve ril mə li və bu dəh şət li fa-
ciəni tö rə dən lər öz la yiq li cə za la rı nı al ma lı dır lar. Azər bay can xal-
qı heç bir vaxt Xo ca lı fa ciəsi ni unut ma ya caq.

Sə rən cam da Xo ca lı soy qı rı mı za ma nı qət lə ye ti ril miş soy daş-
la rı mı zın əziz xa ti rə si fa ciənin otu zun cu il dö nü mü ərə fə sin də bir 
da ha də rin hüzn lə yad edi lir.

Sə nəd də Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin Ad mi nist ra si-
ya sı na Xo ca lı soy qı rı mı nın otu zun cu il dö nü mü ilə əla qə dar təd-
bir lər pla nı ha zır la yıb hə ya ta ke çi ril mə si ni tə min et mək tap şı rı lıb.

Zərifə Salahova “Şərəf ” ordeni ilə təltif edilib
PrezidentİlhamƏliyevfevralın1-dəZərifəTeymurqızıSala-
hovanın“Şərəf”ordeniilətəltifedilməsihaqqındasərəncam
imzalayıb.

Zə ri fə Sa la ho va Azər bay can Res pub li ka sı nın ic ti mai və mə də-
ni hə ya tın da uzun müd dət li sə mə rə li fəaliy yə ti nə gö rə təl tif edi lib. 

Fev ra lın 2-də Əmək dar mə də niy yət iş çi si Zə ri fə Sa la ho va nın 90 
ya şı ta mam olur. Qo ca man mə də niy yət xa di mi Azər bay can dan 
çox uzaq lar da da ta nı nan Mi niatür Ki tab Mu ze yi nin ya ra dı cı sı dır. 

Zə ri fə xa nı mı yu bi le yi və yük sək döv lət təl ti fi mü na si bə ti lə təb-
rik edi rik.

Gənclər üçün Prezident mükafatlarının 
yeni laureatları

PrezidentİlhamƏliyevfevralın1-də“2022-ciilGənclərüçün
Prezidentmükafatlarınınverilməsihaqqında”sərəncam
imzalayıb.SərəncamGənclərüçünPrezidentmükafatınana-
mizədlərinseçilməsiüzrəEkspertKomissiyasınıntəklifinəzər
alınaraqimzalanıb.

Sə rən ca ma əsa sən, elm və təh sil, mə də niy yət, gənc lər si ya sə-
ti və gənc lər lə iş, ic ti mai və so sial yö nüm lü fəaliy yət, in no va si ya 
və sa hib kar lıq sa hə lə rin də xü su si fərq lə nən aşa ğı da kı şəxs lə rə 
2022-ci il Gənc lər üçün Pre zi dent mü ka fat la rı ve ri lib: Axun do-
va La lə Əh məd qı zı; Bay ra mo va Emi li ya Po lad qı zı; Əli yev Azər 
Rus lan oğ lu; Gü la li ye va Səy ya rə Müş fiq qı zı; Hi da yə tov Coş qun 
Hik mət oğ lu; Hü sey nov Or xan İsa oğ lu; Xə lil li Əli qən bər Ya di gar 
oğ lu; Qa sı mov Əziz Ka mal oğ lu; Qu li yev Azər Alik oğ lu; Mu ra dov 
Suad Rə şad oğ lu.

Ölkəmizin ATƏT-ə üzvlüyünün 30 illiyi
Baş katibdən təbrik paylaşımı

ATƏT-inbaşkatibiHelqaŞmidtəşkilataüzvlüyünün30illiyi
münasibətiləAzərbaycanıtəbrikedib.

Hel qa Şmid özü nün 
“Twit ter” he sa bın da 
bu nun la bağ lı pay la-
şım edib.

30 il əv vəl Azər bay-
can la ya na şı təş ki la ta 
üzv olan di gər 13 öl-
kə ni də təb rik edən 
baş ka tib ATƏT-in bu 
öl kə lə rin ta ri xi nin bir 
his sə si ol ma sı ilə fəxr 
et di yi ni vur ğu la yıb.

Xa tır la daq ki, 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 (o vaxt ATƏT be lə ad la nır dı) 
Xa ri ci İş lər Na zir lə ri Şu ra sı nın top lan tı sın da  Azər bay can Res-
pub li ka sı bu bey nəl xalq qu ru ma üzv qə bul olu nub. 

Moskvada Azərbaycan kinosunun 
retrospektivi

əvvəli səh. 1-də

Bun dan əla və, “Bir 
cə nub şə hə rin də” 
(1969, El dar Qu li yev), 
“Şə rik li çö rək” (1969, 
Şa mil Mah mud bə-
yov), “Bi zim Cə biş 
müəl lim” (1969, Hə-
sən Se yid bəy li), “İs-
tin taq” (1979, Ra sim 
Oca qov), “Şey tan göz 
qa ba ğın da” (1987, 
Ok tay Mir-Qa sım), 

“Qətl dən yed di gün son ra” (1991, Ra sim Oca qov), “Ba lıq çı nın 
qı zı” (2019, İs ma yıl Sə fə rə li), “Sə pə lən miş ölüm lər ara sın da” 
(2020, Hi lal Bay da rov), “Duz, is tiot zöv qə gö rə” (2019, Tey mur 
Ha cı yev), “Ax şa ma doğ ru” (2020, Tey mur Ha cı yev) və “Da xil də ki 
ada” (2020, Rü fət Hə sə nov) film lə ri nü ma yiş olu na caq.

Qeyd edək ki, ha zır da Mosk va da Azər bay can ki no su ilə bağ lı 
da ha bir la yi hə da vam edir. 22 yan var – 20 fev ral ta rix lə ri ara sın-
da şən bə və ba zar gün lə ri Xalq Tə sər rü fa tı Nailiy yət lə ri Sər gi si-
nin “Azər bay can” pa vil yo nun da ötən əs rin 60-80-ci il lə ri nin film-
lə ri nü ma yiş olu nur.

Gənclərin bayramına rəngarəng “AXIN”
əvvəli səh. 1-də

Di rek tor da ha son ra bil dir di ki, 
bu il fəaliy yə tə baş la ma sı nın 50 
il li yi ni qeyd edən Hey dər Əli yev 
Sa ra yı mü tə ma di ola raq gənc lə-
rə həsr olu nan la yi hə lər hə ya ta 
ke çi rir. Bu sər gi də on lar dan bi ri-
dir: “Bi zi bir ləş di rən mə də niy yət” 
la yi hə si çər çi və sin də bir sı ra iş-
lər hə ya ta ke çir dik. Gənc lə rin 
saf dü şün cə si və sə nə tə mə su-
liy yət lə ya naş ma la rı bi zi se vin di-
rir. Bir da ha gənc lə ri mi zi əla mət-
dar bay ram mü na si bə ti lə təb rik 
edir, uğur ar zu la yı ram”.

Azər bay can Döv lət Rəsm Qa-
le re ya sı nın di rek to ru Qa lib Qa-
sı mov bil dir di ki,  gənc li yi mi zin 
ic ti mai-si ya si hə yat da baş ve rən-
lə rə, bu gü nə, keç mi şə ba xı şı və 
bun la rı sə nət də tə za hür for ma la rı 
çox bu caq lı dır: “Əsər lə rin ide ya-

bə dii ma hiy yə ti diq qə ti cəlb edir. 
Bu gün kü sər gi yə əsər lər xü su-
si se çim lə qə bul olu nub. He sab 
edi rəm ki, “AXIN” qru pu üzv lə ri 
gə lə cək də da ha ma raq lı əsər lər 

ər sə yə gə ti rə cək lər. Rəs sam la ra 
uğur lar ar zu la yır, sər gi nin təş ki-
li nə dəs tək olan Mə də niy yət Na-
zir li yi və Hey dər Əli yev Sa ra yı na 
min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm”.

Sə nət şü nas, pro fes sor Zi yad-
xan Əli yev sər gi nin əhə miy yə ti ni 
yük sək qiy mət lən dir di. O, gənc 
rəs sam la rın möv zu dairə si nin 
ge niş lən mə si nin va cib li yi ni vur-
ğu la dı. “Hər bir rəs sam öz döv-
rü nün ay na sı ol ma lı dır. Bu gün 
şa hi di ol du ğu nuz bö yük Qə lə bə-
mi zi çə kin və gə lə cə yə ötü rün”, 
– de yə sə nət şü nas bil dir di.

Qeyd edək ki, “AXIN” sər gi si 
gənc lə rin cə miy yət də ki fəal lı ğı-
nın tə min edil mə si, is te dad və 
ba ca rıq la rı nın üzə çı xa rıl ma sı, 
mə də ni təd bir və la yi hə lər də iş-
ti rak la rı nın dəs tək lən mə si, bə-
dii-es te tik zöv qü nün for ma laş dı-
rıl ma sı məq sə di lə ke çi ri lir.

Sər gi nin eks po zi si ya sın da 
40-a ya xın gənc rəs sa mın əsər-
lə ri sər gi lə nir.

Lalə Azəri

əvvəli səh. 1-də
Mü na qi şə böl gə sin dən ki lo metr lər lə kə nar 

əra zi lə rin qa da ğan olun muş ka set bom ba-
lar la hə də fə alın ma sı nə bey nəl xalq hü qu-
qa, o cüm lə dən Er mə nis ta nın 1993-cü il də 
ra ti fi ka si ya et di yi Ce nev rə kon ven si ya la rı na 
və on la rın əla və pro to kol la rı na uy ğun de-
yil di. Bu ifa də nin də qiq de fi ni si ya sı “al çaq-
ca sı na hü cum”dur. Azər bay can Or du su isə 
mü ha ri bə nin ilk gü nün dən heç bir hal da 
mül ki əha li yə atəş aç mır, yal nız le gi tim hər bi 
hə dəf ə ri zə rər siz ləş di rir, qi sa sı mı zı dö yüş 
mey da nın da alır dı.

Er mə nis ta nın ra ket hü cum la rı nə ti cə sin-
də hə lak olan dinc sa kin lə rin xa ti rə si isə bu 
əra zi ni zi ya rə tə gə lən hər kəs tə rə fin dən eh-
ti ram la anı lır.

Gən cə Me mo rial Komp lek si nin tə mə li nin 
qo yul ma sın dan son ra Pre zi dent İl ham Əli-
yev Azər bay can Döv lət İn for ma si ya Agent li-
yi nə – AZƏR TAC-a mü sa hi bə ve rib. 

Pre zi dent ol du ğu 18 il ər zin də Gən cə yə 
ümu mi lik də 18-ci sə fə ri ni et di yi ni diq qə tə 
çat dı ran İl ham Əli yev şə hə rin inf rast ruk tur 
la yi hə lə ri nin bö yük ək sə riy yə ti nin öz həl li-
ni tap dı ğı nı bil di rib. “Bun lar həll olun ma dan 
şə hə rin in ki şa fın dan söh bət ge də bil məz di. 
Bu nun la pa ra lel ola raq, əl bət tə ki, həm sə-
hiy yə, həm təh sil sa hə sin də bü tün so sial 
inf rast ruk tur ye ni lə nib” de yən döv lət baş çı sı 
əla və edib ki, Gən cə nin mə də ni hə ya tı da 
çox zən gin dir: “Həm Döv lət Fi lar mo ni ya sı-
nın ye ni bi na sı ti ki lib, həm də Dram Teat-
rı nın. Yə ni, Gən cə nin hər tə rəf i in ki şa fı ilə 
bağ lı iş lər gö rü lür, o cüm lə dən park lar, xi-
ya ban lar, is ti ra hət və əy lən cə zo na la rı ye ni-
dən qu ru lur. Gö rü lən bü tün bu iş lər düz gün 
müəy yən edil miş si ya sə tin nə ti cə si dir”.

Gən cə Me mo rial Komp lek si nin 
təmə li  qoyulub

“İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin dən son ra 
Gən cə, ey ni za man da, Kəl bə cər ra yo nu nun 
in ki şa fı ilə bağ lı öz sö zü nü de yir və de mə li-
dir. Çün ki ha zır da bi zim Kəl bə cə rə ye ga nə, 
yə ni, ra hat ge də bi lə cə yi miz yol Gən cə dən 
Göy gö lə, Göy göl dən Kəl bə cə rə dir. Ra hat 
de yən də, biz an caq yaz-yay möv süm lə rin də 
o yol dan ra hat is ti fa də edə bi lə rik. Çün ki qış 
ay la rın da yol həm bə zi yer lər də ke çil məz, 
həm də çox təh lü kə li olur. Bu yol fak ti ki ola-
raq so vet vax tın da ol ma yıb, bir cı ğır idi. Biz 
qı sa müd dət ər zin də o cı ğı rı ge niş lən dir dik 
və mən özüm də ke çən il o yol la Kəl bə cə rə 
get miş dim, Mu rov aşı rı mın dan ke çə rək. Ha-
zır da Mu rov da ğı nın al tın dan bö yük – uzun-
lu ğu təq ri bən 12 ki lo metr olan tu nel çə ki lir. 
Yə ni, Kəl bə cə rin gə lə cək in ki şa fı, və tən-
daş la rın ora ya qa yıt ma la rı və Kəl bə cər ra-
yo nu nun, ey ni za man da, La çın ra yo nu nun 
təc hi za tı bö yük də rə cə də bu böl gə dən təş-
kil edi lə cək dir. Ona gö rə Gən cə və bu zo na 
azad edil miş tor paq la rın bər pa sı, və tən daş-
la rın ra hat ya şa ma sı üçün xü su si əhə miy yət 
da şı yır. Ha zır da bi zim hər bi post la rı mı za, 
bi zim sər həd bo yun ca yer lə şən post la ra da 
əsas təc hi zat bu ra dan ge dir. Ona gö rə Gən-
cə və Gən cə nin ət ra fın da yer lə şən əra zi lə-
rin bun dan son ra da öl kə mi zin hə ya tın da, 
xü su si lə azad edil miş tor paq la rın hə ya tın-
da xü su si ro lu ola caq dır”, – de yə Pre zi dent 
İlham Əli yev vur ğu la yıb.

Şə hər də açı lı şı edi lən ob yekt lər dən bəhs 
edən döv lət baş çı sı bil di rib ki, bu açı lış lar 
Gən cə nin in ki şa fı və şə hə rin prob lem lə ri nin 
həl li nin daim diq qət mər kə zin də ol du ğu nu 
gös tə rir: “Həm də onu gös tə rir ki, bax ma-
ya raq, bi zim əsas diq qət mər kə zi miz azad 
edil miş tor paq la ra – Qa ra ba ğa və Zən gə zu-
ra dır, ey ni za man da, bü tün baş qa şə hər və 
ra yon la rı mız daim diq qət lə əha tə olu nur...”.

Gən cə Dram Teat rı nın ye ni bi na sı ba rə də 
da nı şan Pre zi dent İl ham Əli yev xa tır la dıb ki, 
bir ne çə il bun dan əv vəl Gən cə də olar kən teat-
rın trup pa sı nın nü ma yən də lə ri şə hər də teatr 
üçün ye ni bi na nın ti kil mə si ilə bağ lı mə nə mü-
ra ciət et miş di lər: “Mən də on la ra söz ver miş-
dim ki, bu mü ra ciəti nə zə rə ala ca ğam. Həm 
me mar lıq, həm də funk sional lıq ba xı mın dan 
çox gö zəl, möh tə şəm Dram Teat rı açıl dı. Ye nə 
də de yi rəm, öl kə qar şı sın da bir çox prob lem-
lər var və bu prob lem lər tə xi rə sa lın maz həl li ni 
göz lə yir. Am ma bu na bax ma ya raq, mə də niy-
yə tə, şə hə rin, Gən cə nin mə də ni hə ya tı na töh-

fə ve rə bi lə cək hər bir tə şəb büs dəs tək lən mə-
li dir. Ne cə ki, bir ne çə il bun dan əv vəl Gən cə 
Fi lar mo ni ya sı açıl dı. Ba xın, bu Fi lar mo ni ya nın 
açıl ma sı Gən cə şə hə ri nin mə də ni hə ya tı na nə 
qə dər töh fə ve rib dir, ey ni za man da, şə hə rin 
ümu mi gö rü nü şü nə gö zəl töh fə olub dur. Çün-
ki me mar lıq ba xı mın dan çox gö zəl bir bi na dır. 
Dram Teat rı da çox möh tə şəm bi na dır və ora-
da ar tist lər, trup pa üzv lə ri və ta ma şa çı lar üçün 
gö zəl şə rait ya ra dı lıb.

Bu gün, ey ni za man da, Gən cə İd man Sa-
ra yı nın ti kin ti si ilə ta nış ol dum. Bu sa ra yı da 
mə nim tə şəb bü süm lə in şa et mə yə baş la mı-
şıq. Bu, çox bö yük la yi hə dir. De yə bi lə rəm ki, 
Azər bay can da bu boy da id man sa ra yı yox dur, 
hət ta Ba kı şə hə rin də. Bax ma ya raq ki, Ba kı 
şə hə rin də bir çox id man sa ray la rı var, – an caq 
bü tün əsas id man növ lə ri nin bir yer də cəm-
ləş mə si Ba kı da yox dur... Bu sa ra yı Gən cə də 
in şa et mək gən cə li lə rə edi lən bir hə diy yə dir. 
Onu da bil dir mə li yəm ki, hə lə mən Pre zi dent 
ol ma dı ğım dövr də, Mil li Olim pi ya Ko mi tə si nin 
pre zi den ti ki mi Gən cə də Olim pi ya Mər kə zi nin 
ya ra dıl ma sı ilə bağ lı tə şəb büs lə çı xış et miş-
dim və o id man qur ğu su o vaxt in şa olu nub. 
An caq il lər keç dik cə, əl bət tə ki, bu id man ob-
yek ti həm fi zi ki, həm mə nə vi cə hət dən köh nə-
lib və ora da nor mal məşq et mək üçün şə rait o 
qə dər də uy ğun de yil di. Am ma bu id man sa-
ra yı əmi nəm ki, gə lən ilin so nu na qə dər is ti fa-
də yə ve ri lə cək, həm id man çı lar, həm də şə hər 
sa kin lə ri üçün çox fay da lı ola caq...”.

Gən cə də lo ko mo tiv de po su nun ya ra dıl-
ma sı nın da ba şa çat dı ğı nı de yən İl ham Əli-
yev qeyd edib ki, bu na da çox bö yük eh ti yac 
var. Çün ki Gən cə dən Şərq-Qərb nəq liy yat 
dəh li zi ke çir. Ba kı da bu ya xın lar da lo ko mo-
tiv de po su açı lıb, ikin ci de po isə Gən cə də 
açıl dı: “Bü tün bu açı lış lar və tə məl qoy ma 
mə ra sim lə ri gös tə rir ki, öl kə mi zin hər bir ye-
rin də in ki şaf get mə li dir, da vam et mə li dir, biz 
əl də olun muş nailiy yət lər lə ki fa yət lən mə mə-
li yik, yal nız irə li yə get mə li yik və bü tün gü cü-

mü zü sə fər bər edib in san lar üçün da ha yax-
şı hə yat şə raiti ya rat ma lı yıq...”.

Pre zi dent Və tən mü ha ri bə si za ma nı Er mə-
nis tan si lah lı qüv və lə ri nin Gən cə yə ra ket hü-
cum la rı nə ti cə sin də da ğı dıl mış əra zi də ya ra-
dı la caq xa ti rə komp lek si ba rə də də da nı şıb: 
“Bi lir si niz, bu da ğıl mış ev lə rin önün də ol maq, 
bax, bu dəh şət li mən zə rə ni seyr et mək hər 
bir azər bay can lı üçün çox ağır dır. İkin ci Qa-
ra bağ mü ha ri bə si döv rün də Gən cə də fə lər-
lə ci na yət kar Er mə nis tan or du su tə rə fin dən 
bom ba la nıb. Şə hə rə 13 ra ket atı lıb, on lar dan 
8-i part la ya raq, əf sus lar ol sun ki, in san la-
rın hə ya tı na son qo yub, beş ra ket isə part-
la ma yıb. Bu da öz növ bə sin də onu gös tə rir 
ki, Er mə nis tan or du su nə və ziy yət də idi... 
Tək cə Gən cə şə hə rin də 26 mül ki və tən daş 
na mərd atəş nə ti cə sin də hə lak ol du, er mə ni 
fa şiz mi nin qur ba nı ol du. Gən cə şə hə ri həm 
“Toç ka-U”, həm “SCUD” ra ket lə ri ilə atə şə tu-
tu lur du. Biz bu mə sə lə ilə bağ lı öz sö zü mü zü 
de yən də Er mə nis tan tə rə fi bu nu in kar edir di. 
Son ra da ya lan çı Er mə nis tan təb li ğa tı növ-
bə ti uy dur ma or ta ya qo ya raq bə yan et miş di 
ki, Azər bay can özü öz şə hər lə ri ni atə şə tu tur. 
Gö rün nə də rə cə də al çaq lıq və vic dan sız lıq-
dır. Ne cə ki, vax ti lə er mə ni lər de yir di lər, azər-
bay can lı lar öz lə ri Xo ca lı soy qı rı mı nı tö rə-
dib lər. Bu də fə də er mə ni lər öz ya lan la rı nın, 
ne cə de yər lər, qur ban la rı na çev ri lib. Çün ki 
bal lis tik ra ket lə rin tra yek to ri ya sı bö yük döv-
lət lər tə rə fin dən iz lə ni lir və hər kəs gör dü ki, 
er mə ni or du su ge cə vax tı dinc şə hə ri, mü ha-
ri bə zo na sın dan uzaq lar da yer lə şən şə hə rin 
məhz ya şa yış mə həl lə si ni məq səd yön lü şə-
kil də atə şə tu tub. Yə ni, bu, tə sa dü fən açı lan 
atəş de yil di, məq səd yön lü şə kil də ya şa yış 
bi na sı nı vur maq, Azər bay can və tən daş la rı nı 
öl dür mək, Azər bay can xal qı nın gö zü nü qor-
xut maq, Azər bay can rəh bər li yi ni tor paq la rın 
azad edil mə sin dən çə kin dir mək məq sə di da-
şı yır dı. Əl bət tə, bu, hər bi ci na yət dir və hər-
bi ci na yət ki mi dün ya tə rə fin dən ta nın ma lı-
dır. Azər bay can Or du su mü ha ri bə döv rün də 
be lə ci na yət lə rə əl at ma yıb, biz mü ha ri bə ni 
lə ya qət lə apar mı şıq, biz dö yüş mey da nın da 
düş mə nə ca vab ver mi şik. Gən cə və di gər şə-
hər lər – Min gə çe vir, Bər də, Tər tər, Go ran boy, 
Ağ dam ra yo nu, Fü zu li ra yo nu, Naf ta lan bom-
ba la nan da mən de yir dim ki, biz dö yüş mey-
da nın da qi sa sı mı zı ala ca ğıq... Biz bu gü nah-
sız in san la rın, şə hid lə ri mi zin qi sa sı nı dö yüş 
mey da nın da al dıq. Er mə nis ta nı diz çök dür-
dük, məğ lub et dik. Er mə ni fa şiz mi ni məğ lub 
et dik və əda lə ti bər pa et dik.

Bu ra da tə mə li ni qoy du ğum Me mo rial 
Komp leks bö yük əra zi ni əha tə edə cək. Bu 
Me mo rial Komp leks təq ri bən dörd hek tar da 
ya ra dı la caq. Da ğı dıl mış bu bi na lar ol du ğu 
ki mi qa la caq. Yə ni, bu yad daş si lin mə mə-
li dir. Bu er mə ni vəh şi li yi ni unut ma ma lı yıq. 
Mü ha ri bə ba şa ça tıb. Bə li, biz de yi rik ki, sülh 
ol ma lı dır. An caq heç vaxt er mə ni vəh şi li yi-
ni, er mə ni fa şiz mi ni unut ma ma lı yıq. Xo ca lı 
qur ban la rı nı unut ma ma lı yıq. Gən cə qur ban-
la rı nı, di gər şə hər lə ri mi zin qur ban la rı nı heç 
vaxt unut ma ma lı yıq və unut ma ya ca ğıq. On-
la rın mü qəd dəs ru hu qar şı sın da baş əyə rək 
bir da ha de yi rik ki, on la rın qa nı yer də qal-
ma dı. On la rın ya xın la rı üçün bəl kə də bu, 
tə səl li ola bi lər. Ey ni za man da, de yi rik ki, 
biz mü zəf ər xal qıq, biz qa lib döv lə tik. Er mə-
ni fa şiz mi ni məğ lub et dik. Elə et mə li yik ki, 
er mə ni fa şiz mi bun dan son ra heç vaxt baş 
qal dır ma sın...”.

Mədəniyyətə töhfə verəcək 
təşəbbüslər dəstəklənməlidir
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MədəniyyətnaziriAnarKəri
movyanvarın27dəBirləşmiş
MillətlərTəşkilatının(BMT)
AzərbaycanRespublikasın
dakırezidentəlaqələndiricisi
xanımVladankaAndreevailə
görüşüb.

QonağısalamlayanAnarKə
rimovartıq30 illiyiqeydedilən
AzərbaycanBMT münasibətlə
rindən sözaçıb, ölkəmizin təş
kilatınbirsırainstitutlarıiləfəal
və səmərəli əməkdaşlığını vur
ğulayıb.
Birgə əməkdaşlığın dərinləş

dirilməsi və inkişaf etdirilməsi,
qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyətini
diqqətə çatdıran nazir müxtəlif
xalqlar və mədəniyyətlər ara
sında dialoq və əməkdaşlığın
inkişafı məqsədilə Azərbay
canRespublikasınınPrezidenti
İlhamƏliyevtərəfindən2008ci
ildəirəlisürülənvəBMTtərəfin
dəndəstəklənən“BakıProsesi”
təşəbbüsünü xatırladıb, bu tə
şəbbüsünməqsədləri istiqamə
tindəçoxsaylıbeynəlxalqtədbir
və layihələringerçəkləşdirildiyi
nidiqqətəçatdırıb.

Görüşdə həmçinin nazir döv
lətimizin BMTnin Sivilizasiya
larAlyansıvəİCESCOiləbirgə
elan etdiyi “Mədəniyyət naminə
sülh” (Peace4Culture) qlobal
çağırışı barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, bu kampaniya mə
dəni irsin qorunması, dinc və
dayanıqlı sülhsevər cəmiyyətlə

rinqurulmasıvəbeynəlxalqsülh
sistemlərinin gücləndirilməsi,
eləcədəsülhünəldəolunmasın
damədəniyyətinroluiləyanaşı,
mədəniyyətininkişafındasülhün
rolunun öyrənilməsi məqsədi
daşıyır. Eyni zamanda bu layi
hə“BakıProsesi” təşəbbüsüvə
2010cuildəBMTBaşAssamb

leyası çərçivəsində irəli sürül
müş Dünya Mədəniyyətlərarası
DialoqForumuideyasınınqlobal
miqyasdadavamınıvəölkəmizin
onunəsasideyalarınasadiqliyini
nümayişetdirir.
BMTnin Azərbaycandakı

Nümayəndəliyinin rəhbəri xa
nımVladankaAndreevaqəbula
görə nazirə təşəkkürünü bildi
rib. O, BMTnin Azərbaycanla
uzun illərə söykənən ikitərəfi
əlaqələrinə istinad edərək bir
gəəməkdaşlığınnövbəti illərdə
də uğurla davametdiriləcəyinə
inandığını və bu istiqamətdə
səylərini əsirgəməyəcəyini vur
ğulayıb.
Görüşmədəniyyətsahəsində

əməkdaşlıq məsələlərinin mü
zakirəsi, gələcək əməkdaşlıq
imkanları, yeni proqram və la
yihələrinhəyatakeçirilməsiba
rədə fikirmübadiləsi ilə davam
edib.

Mədəniyyət Nazirliyində BMT-nin 
ölkəmizdəki nümayəndəsi ilə görüş

Xəbərverdiyimizkimi,26yan
var–7fevraltarixindəMisir
ƏrəbRespublikasınınQahirə
şəhərindəkeçirilən53cüBey
nəlxalqKitabSərgisindəölkə
mizdətəmsilolunur.Sərgiyə
ümumilikdə51ölkəqatılıb.

53cüQahirəBeynəlxalqKitab
SərgisindəkiAzərbaycanstendin
dəmisirlitədqiqatçıƏhmədTəra
bikinölkəmizin44günlükVətən
müharibəsinə həsr etdiyi “Dəmir
yumruq... 2020ci ilin Qarabağ
müharibəsi”vəmisirliədəbiyyat
şünas Əhməd Sami əlAydinin
ərəbdilinətərcüməetdiyiməşhur
şərqşünasalimYevgeniBertelsin
“BöyükAzərbaycanşairiNizami”
kitablarınıntəqdimatıolub.
Tədbirdə Azərbaycanın Misir

Ərəb Respublikasındakı Səfirli
yininmüvəqqətiişlərvəkiliRamiz

Vəliyev, səfirliyin əməkdaşları,
MisirAzərbaycan Dostluq Cə
miyyətininsədriSeymurNəsirov,
sərgininziyarətçiləri,diaspornü
mayəndələrimiziştirakediblər.
Azərbaycan Respublikası

Mədəniyyət Nazirliyi Kitab sə
nayesi şöbəsinin müdiri Akif
Marifi təqdimatı açaraq qeyd
edibki,sərgidəölkəmiz,tarixvə
mədəniyyətimiz,ədəbi irsimizlə
bağlıkitablar,ocümlədənnazir
liyindəstəyiiləişıqüzügörmüş
nəşrlərnümayişetdirilir.
Şöbə müdiri rusiyalı şərqşü

nasYevgeniBertelsin ötənəs
rin40cı illərindənəşrolunmuş
“Böyük Azərbaycan şairi Niza
mi” kitabının əhəmiyyətindən
danışıb,budəyərlitədqiqatəsə
rininAzərbaycanvəingilisdillə
rinə də tərcümə olunduğunu
diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, ki

tabınərəbdilindədənəşrolun
masıdahi şairNizamiGəncəvi
irsinin ərəb ölkələrində daha
dərindən tanıdılmasınamühüm
töhfəolacaq.
“Dəmir yumruq... 2020ci ilin

Qarabağmüharibəsi”kitabıba
rədə də danışan şöbə müdiri
2020ci ildə xalqımızın Vətən
müharibəsindəqazandığıQələ
bədən,otuziləyaxınişğalaltın
daqalmıştorpaqlarımızınazad
edilməsindənsözaçıb.
Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat

Fondunun dəstəyi ilə işıq üzü
görmüş “Dəmir yumruq...2020
ci ilin Qarabağ müharibəsi” ki
tabının müəllifi Əhməd Tərabik
nəşr haqqında ətrafı məlumat
verib. Bildirib ki, Azərbaycanın
44 günlük Vətən müharibəsin
dəmöhtəşəmQələbəsivəərazi
bütövlüyünübərpaetməsibütün

dünyada,ocümlədənərəbölkə
lərində mühüm bir hadisə kimi
qiymətləndirilib. Kitabda müha
ribənin xronologiyası, həmçinin
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin xalqa müraciət
lərivəbeynəlxalqmediaorqan
larına müsahibələrindən əsas
məqamlar yer alıb. Kitabda er
məni işğalçılarının Azərbaycan
torpaqlarında törətdiyi vanda
lizməməllərindəndəbəhsedilir.
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfin

dən Azərbaycan dilində nəşr
edilən “BöyükAzərbaycanşairi
Nizami” kitabının ərəb dilinə
tərcüməçisi, Misirin AynŞəms
Universitetinin professoru Əh
mədSamiəlAydidahimütəfək
kirinhəyatıvəzənginədəbiirsi
barədə danışıb. O, bu qiymətli
əsərin ərəbdilli elm xadimləri
vətələbələrətəqdimedilməsini
mühümhadisəadlandırıb.
Tədbirin sonunda kitabların

müəllifəri iştirakçıların sualları
nıcavablandırıblar.

***
53cü Qahirə Beynəlxalq Ki

tab Sərgisində iştirak edən
Azərbaycan Mədəniyyət Nazir
liyininheyətivəölkəmizinMisir
dəki səfirliyinin nümayəndələri
məşhur İsgəndəriyyə Kitabxa
nasındaolublar.
Heyətkitabxananınfoyesində

dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvininbüstününönünəgül
dəstələri qoyublar. Qonaqlara
İsgəndəriyyə Kitabxanası haq
qındaətrafıməlumatverilib.

Gənclərin bayramı münasibətilə 

Fevralın1dəBakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininM.Ə.Sa
biradınaMədəniyyəteviSabunçurayonGənclərvəİdman
İdarəsiiləbirgəGənclərGününəhəsrolunmuştədbirtəşkil
edib.

Baş idarədən bildirilib ki,
“Gənclərlə irəli” adlı tədbirdə
M.Ə.Sabir adına Mədəniyyət
eviXalqteatrınınüzvləri“Ulduz”
filmindən səhnəcik göstəriblər.
Mədəniyyət evində fəaliyyət
göstərən“Dərya”rəqsansamb
lınınçıxışıdatədbirərəngqatıb.
Gənc rəssamların əl işləri

nümayişolunub,tarvəkaman
çanın müşayiəti ilə Şəbnur Al
lahverdilinin ifasında “Dağlarda
duman gözəldir” xalq mahnısı
səsləndirilib.
Rayonun icra başçısının

müavini Rəna Fərəcova və

Gənclər və İdman İdarəsinin
rəisi Rakif Əliyev çıxış edərək
tədbiriştirakçılarınıGənclərGü
nünün25illiyimünasibətilətəb
rikediblər.

***
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş

İdarəsininİbrahimƏbilovadına
Mədəniyyət Mərkəzi əlamətdar
gün münasibətilə “Gənclər sa
bahımızdır” adlı tədbir keçirib.
Mədəniyyət Mərkəzinin bədii
rəhbəri Məhərrəm Nəcəfzadə
tədbirə qatılan gəncləri təbrik
edib.

Mərkəzin“Oğuzlar”,“Ailə”folk
loransambllarıüzvlərininvə“Şə
lalə”xalqçalğıalətləriansamblı
solistlərinin ifasında muğam və
bəstəkarmusiqilərisəsləndirilib.

***
2fevral–GənclərGünümü

nasibətiləBakıŞəhərMədəniy

yət Baş İdarəsinin 28 nömrəli
Uşaq musiqi məktəbində də
konsertproqramıtəqdimedilib.
Başidarədənbildirilibki,kon

sertdəməktəbinskripkaixtisası
üzrətəhsilalanşagirdləriiştirak
ediblər.ProqramdaAzərbaycan
və xarici ölkə bəstəkarlarının
əsərləriifaolunub.

“Şuşa İli”ndə silsilə tədbirlər, 
layihələr planlaşdırılır

PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən2022ciilinölkəmizdə“Şu
şaİli”elanolunmasıiləbağlıMədəniyyətNazirliyitərəfindən
tədbirlərplanıhazırlanır.Azərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı
Şuşadamədəniyyətindirçəldilməsiistiqamətindəaparılan
işlərçərçivəsindətarixiabidələrin,muzeyvəkitabxanaların,
mədəniyyətmüəssisələrinbərpasınəzərdətutulur.

MədəniyyətNazirliyiMediavəkommunikasiyaşöbəsininmü
diriMəryəmQafarzadəninbildirdiyinəgörə,builərzindəŞuşada
yerlivəbeynəlxalqtədbirlərin,konsertvəfestivalların,mediatur
larıntəşkili,yenifilmlərinçəkilişiplanlaşdırılır.Şuşanınmədəni
adətənənələrinindirçəldilməsi istiqamətindəXarıbülbülMusiqi
Festivalı,VaqifPoeziyaGünləri,ÜzeyirHacıbəyliMusiqiFesti
valıkimiənənəvimədənitədbirlərləyanaşı,builxanqızıXurşid
banuNatəvanın190illiyiiləbağlıŞuşadaədəbiyyatfestivalının
keçirilməsidənəzərdətutulur.
“Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qədim şəhərimizin zəngin

mədəniirsinitanıtmaqməqsədilə“Şuşamədəniyyətinininciləri”
adlılayihəyədəstartverilib.Layihəyeddiistiqamətdənibarətdir:
“Şuşanınmemarlıqsalnaməsi”,“Azərbaycanmusiqisininməbə
di–Şuşa”,“Muğamocağı–Şuşa”,“Qarabağxalçaçılıqməktəbi
–Şuşa”,“Şuşanınədəbihəyatı”,“Şuşanınsimaları”,“Şuşamilli
geyimüslubu”.Layihəninəsasməqsədiqədimtarixəmalikolan
Şuşaşəhərininzənginmədəniyyətinindahageniştəbliğatınıhə
yatakeçirməkdir”,–deyəMəryəmQafarzadəbildirib.

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”
Layihənin “Şuşanın simaları” bölməsi üzrə 

ilk material Natəvana həsr olunub
MədəniyyətNazirliyi“Şuşamədəniyyətinininciləri”layihəsini
həyatakeçirir.LayihəPrezidentİlhamƏliyevinmüvafiqsərən
camıilə2022ciilinölkəmizdə“Şuşaİli”elanedilməsimünasi
bətiləreallaşdırılır.

Layihə
nin“Şuşanın
simaları”böl
məsiüzrəilk
təqdimatbuil
190illiyiqeyd
ediləntanın
mışşairə,
ictimaixadim,
xeyriyyəçi
Xurşidbanu
Natəvana
həsrolunub.
XurşidbanuNatəvan1832ciildəAzərbaycanındilbərguşəsi,

qədimmədəniyyətmərkəziŞuşadadünyayagözaçıb.Xuşidba
nu ilk təhsilinidövrününalimvəsənətkarlarındanalıb.Doğma
diliiləyanaşı,ərəbvəfarsdillərinidəmükəmməlöyrənib,klas
sikpoeziyanınincəliklərinədərindənyiyələnib.
BədiiyaradıcılığıXIXəsrintəxminən50ciillərindənbaşlayan

Xanqızı əvvəl “Xurşid”, sonra isə “Natəvan” təxəllüsü ilə aşi
qanəşeirlərqələməalıb.MüəllifinŞuşanınəsrarəngiztəbiətin
dənilhamlanaraqyazdığıbədiinümunələrhələsağlığındadillər
əzbəri olub. Klassik ədəbi ənənələrimizi yaşadan, yüksək hu
manizmideyaları,dərin lirizmifadəedənyaradıcılığıvəunikal
şəxsiyyətisayəsindəNatəvandövrünədəbimühitininformalaş
masınamühümtəsirgöstərib.
Yaradıcılıqlayanaşı,xeyriyyəçiliyiilədəseçilənNatəvanbü

tün xərclərini öz üzərinə götürərək 1864cü ildən Şuşanın bir
qrup şairindən ibarət “Məclisiüns” ədəbi məclisinə rəhbərlik
edib.O,həmçinin1873cüildəŞuşayaiçməlisukəməriçəkdi
rib.ŞuşadakıXanqızıbulağıtanınmışşairəninxeyirəməllərinin
sübutlarındanbiridir.
XurşidbanuNatəvan 1897ci il oktyabrın 1də vəfat edib və

Ağdamın“İmarət”qəbiristanlığındadəfnolunub.
44 günlük Vətən müharibəsində ərazi bütövlüyümüz bərpa

ediləndən sonra Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni
lərtərəfindənxaricəsatılarkənAzərbaycandövlətininölkəmizə
qaytardığı Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül və Natəvanın güllələnmiş
büstləriŞuşadayenidənəvvəlkiyerlərinəqoyulub.
BugünAzərbaycanmədəniyyətininpaytaxtı270yaşlıŞuşa

şəhəridirçəlir.28illikişğalzamanıermənivandalizminəməruz
qalmışqədimşəhərimizdətarixiabidələrimizbərpaolunur,Şu
şadaaparılanbərpavəquruculuqprosesiŞuşanınorijinalme
marlıqüslubunauyğunolaraqgerçəkləşdirilir.Həyatakeçirilən
işlərçərçivəsindəötənil“Xanqızı”bulağıdabərpaedilib.

Ermənilərin Şuşadan apardıqları xalçalarla bağlı 
Arayış XİN-ə təqdim edilib

Şuşanınazadedilməsindənbirhəftəöncə,2020ciilnoyabrın
1dəerməniişğalçılarıtərəfindənşəhərdənçıxarılanxalça
larlabağlıMədəniyyətNazirliyimüfəssəlarayışhazırlayaraq
XariciİşlərNazirliyinətəqdimedib.

Xatırladaqki,2021ciilfevralın20dəİrəvandakıA.Tamanyan
adınaMilliMemarlıqMuzeyİnstitutundahəminxalçalardaniba
rətsərgitəşkilolunub.Xalçaların2011ciildənetibarənŞuşada
fəaliyyətgöstərmişmuzeydəsərgiləndiyivəerməniəsillikollek
siyaçıyaaidolduğu iddiaedilib.AzərbaycanMilliXalçaMuze
yindəfəaliyyətgöstərənMədəniyyətNazirliyininEkspertKomis
siyasıtərəfindənhəminsərgidənümayişetdirilənxalçalaradair
Azərbaycanvəingilisdillərindəmüfəssəlarayışlarhazırlanaraq
XariciİşlərNazirliyinətəqdimolunub.
Ermənilər28ildənartıqişğalaltındasaxladıqlarıŞuşaşəhə

rindənapardıqlarıxalçalarıfevralın20dəİrəvanda“Arsax”xal
çalarıadıaltındasərgiyəçıxaracaqlar.
Qeydedək ki, ötən ilin fevralında sözügedən sərgi ilə bağlı

AzərbaycanMədəniyyətNazirliyibəyanatyaymışdı.
Bəyanatda qeyd olunurdu ki, Şuşadan çıxarılaraq İrəvanda

təqdimolunanxalçalarAzərbaycanınayrılmazhissəsiolanQa
rabağaməxsusmilliirsnümunələrimizdir.
“Bu sərgi ermənilərin növbəti oğurluğu və qeyriqanunimə

nimsəməsidir.ErmənistanınAzərbaycanınbeynəlxalqsəviyyə
dətanınmışəraziləridaxilindənmədəniirsnümunələrimizinqa
nunsuzçıxarılması,daşınması,digərölkəərazisinəgətirilməsi
kimi əməlləriUNESCOnun “Silahlımünaqişə zamanımədəni
mülkiyyətinmüdafiəsihaqqında”1954cüilHaaqaKonvensiyası
vəonunİkinciprotokolunun19cumaddəsinəvə“Mədənimül
kiyyətinqanunsuzolaraqölkəyəgətirilməsi,ölkədənçıxarılması
vəmülkiyyət hüquqununqanunsuzolaraqbaşqasına verilmə
sinin qadağan olunması və qarşısının alınmasına yönəldilmiş
tədbirlərhaqqında”1970ciilKonvensiyasının11cimaddəsinə
əsasən,beynəlxalqhüququnpozulmasıdırvəbununlabağlıbü
tünməsuliyyətErmənistanhökumətininüzərinədüşür”,–deyə
bəyanatdavurğulanırdı.

Qahirə sərgisində Azərbaycanla bağlı 
kitabların təqdimatı

Dövlət Teatr Muzeyində Gənclər Günü
CəfərCabbarlıadınaAzərbaycanDövlət
TeatrMuzeyində2fevral–GənclərGünü
münasibətilə“Azərbaycangənclərinin
davranışstereotipləriniistiqamətləndirən
amillər”mövzusundadəyirmimasatəşkil
edilib.

Muzeyindirektoru,Əməkdarmədəniyyət
işçisiSevincMikayılovaəsasıuluöndərtə
rəfindənqoyulandövlətgənclərsiyasətinin
uğurla davam etdirilməsindən bəhs edib.

Bildiribki,bu,Azərbaycangəncliyiiləbağlı
dövlət proqramlarının həyata keçirilməsin
dəözünübirdahabüruzəverir.
TədbirdəBinəqədirayonuGənclərevinin

nümayəndəsi,psixoloqOfeliyaƏliyeva,şair
Fərid Hüseyn, “Hədəf“ nəşriyyatının icraçı
direktoruSəbuhi Şahmursoy, yazıçıÜlviy
yə Heydərova, Azərbaycan Dövlət Teatr
MuzeyininəməkdaşlarıSuğraNiftullayeva,
GünayTeymurova,ƏliAbuzərovmövzuət
rafındaçıxışediblər.
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Şuşa – “Şərqin konservatoriyası”
Ma sal lı Re gional Mə də niy yət İda rə si (RMİ) Ma sal lı ra yon 
Hey dər Əli yev Mər kə zin də “2022-ci il “Şu şa İli”dir” möv zu sun-
da də yir mi ma sa ke çi ri lib. Təd bir də “Şu şa İli”nin əhə miy yə ti 
ba rə də da nı şı lıb, qa la-şə hə ri mi zin ta ri xi, tə biəti, abi də lə ri və 
gör kəm li şəx siy yət lə rin dən söz açı lıb. Son da təd bir iş ti rak çı la rı 
ey niad lı vi deoçar xı iz lə yib lər.

Şəm kir RMİ-nin 
rəisi Azər Rə cə-
bov ida rə nin ta-
be li yin də ki uşaq 
mu si qi, in cə sə nət 
və aşıq mək təb lə-
ri nin di rek tor la rı ilə 
gö rü şüb. Gö rüş də 
2022-ci ilin “Şu şa 
İli” elan edil mə si 
ilə bağ lı il ər zin də 

mək təb lər də gö rü lə cək iş lər dən, tək lif və la yi hə lər dən söz açı lıb.
Bi lə su var RMİ-nin ta be müəs si sə si olan Cəb ra yıl ra yon MKS-

nin 21 say lı Yu xa rı Mər can lı kənd ki tab xa na fi  lialı Cəb ra yıl ra yon 
14 say lı tam or ta mək tə bin də “Şu şa, sən azad san!” baş lı ğı al tın da 
sər gi təş kil edib.

Şə ki RMİ S.Vur ğun adı na Qax ra yon Mə də niy yət Mər kə zi və Hey-
dər Əli yev Mər kə zi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Şər qin kon ser va to ri ya sı – 
Qaf qa zın sə nət mə bə di” ad lı te ma tik ge cə ke çi ri lib. Təd bir də “Şu şa nın 
dağ la rı” mah nı sı, Şu şa zə fə ri nə həsr olun muş şeir lər söy lə ni lib.

Ağs ta fa RMİ Ağs ta fa ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən “Şu şa, sən azad san!” ad lı təd bir də mə də niy yət pay tax tı mı za 
həsr edil miş şeir lər, mah nı lar səs lən di ri lib, ra yon Xalq teat rı nın ha zır-
la dı ğı səh nə cik nü ma yiş et di ri lib.

Sum qa yıt RMİ Sum qa yıt MKS-nin Uşaq şö bə si tə rə fi n dən “Şu şa 
İli” mü na si bə ti lə “Ta rix sə nin tor pa ğın da, da şın da dır” möv zu sun da 
sər gi təş kil edi lib. Sər gi də 270 yaş lı şə hə ri mi zin ta ri xi-mə də ni zən gin-
lik lə ri ni əks et di rən nəşr lər yer alıb.

Xə bər ver di yi miz ki mi, 2021-ci 
ilin no yab rın da UNES CO-nun 
Pa ris də ke çi ri lən 41-ci Baş 
Konf ran sı çər çi və sin də Azər-
bay ca nın iki ta ri xi şəx siy yə ti 
– me se nat Ha cı Zey na lab din 
Ta ğı ye vin (1823–1924) ana-
dan ol ma sı nın 200 il li yi və 
dün ya şöh rət li bəs tə kar Fik rət 
Əmi ro vun (1922–1984) 100 il li yi 
təş ki la tın 2022–2023-cü il lər 
üz rə yu bi ley lər proq ra mı na 
sa lı nıb. Bu il yan va rın 18-də 
isə Ba kı da Ta ğı ye vin abi də-
si nin açı lı şı ger çək lə şib. Hər 
iki əla mət dar ha di sə məş hur 
mil yon çu mu zun ömür yo lu 
və xal qı mız qar şı sın da bö yük 
xid mət lə ri nə ye ni dən nə zər 
sal maq üçün ye ni im kan dır. 

Mü sa hi bi miz AMEA Mil li Azər-
bay can Ta ri xi Mu ze yi nin ic ra çı di-
rek to ru, ta rix üz rə fəl sə fə dok to-
ru, do sent Fər had Cab ba rov dur. 

– Fər had müəl lim, gə lən il 
UNES CO-da məş hur mil yon-
çu mu zun 200 il li yi qeyd edi lə-
cək. Am ma Ta ğı ye vin tə vəl lüd 
ta ri xi ilə bağ lı müx tə lif mən bə-
lər üz rə qey ri-müəy yən lik var. 
Bu ba rə də nə de yə bi lər si niz?
– 1900-cü il də gör kəm li döv lət 

xa di mi Nə ri man Nə ri ma nov Ha-
cı Zey na lab din Ta ğı yev haq qın da 
bir ki tab ya zıb. Bu ra da Ta ğı ye vin 
1838-ci il də do ğul du ğu qeyd olu-
nur. Hər hal da ki tab Ta ğı ye vin 
sağ lı ğın da çap edi lib və dü şü nü-
rəm ki, səhv ola bil məz di. Qı zı Sa-
ra xa nım da ata sı nın 1838-ci il də 
ana dan ol du ğu nu ya zır. 1823-cü il 
eh ti ma lı ha ra dan ya ra nır? 1896-cı 
il də Ta ğı ye və Za qaf qa zi ya şey xü-
lis la mı tə rə fi n dən do ğum şə ha dət-
na mə si ve ri lir. Bu ra da onun 1823-
cü il də do ğul du ğu qeyd olu nur. 
Hə min şə ha dət na mə ni Ta ğı yev 
ni yə 1896-cı il də alıb, bu da hə lə 
ki, müəm ma lı dır. Bu gü nə ki mi ca-
vab ta pıl ma yıb və bu ye ga nə sə-
nəd dir. Baş qa heç bir sə nəd 1823-
cü ili təs diq et mir. Bə zi sə nəd lər də 
hət ta 1841 və 1842-ci il lər də ya zı-
lıb. Öl kə baş çı mı zın aç dı ğı abi də 
üzə rin də də 1838-ci il qeyd olu-
nub. Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 

öl kə yə rəh bər lik et di yi dövr də nəşr 
olu nan so vet en sik lo pe di ya sın da 
da 1838-ci il qeyd edi lib. 

– Hər hal da gə lən il Ta ğı ye vin 
200 il li yi də, 185 il li yi də ol sa, 
yu bi le yi dir. Mil li Azər bay can 
Ta ri xi Mu ze yin də UNES CO 
sə viy yə sin də qeyd olu na caq 
yu bi ley lə bağ lı nə ki mi iş lər 
gö rü lə cək?
– Biz hər za man Ta ğı yev lə bağ lı 

müəy yən la yi hə lər hə ya ta ke çi ri-
rik. UNES CO ilə bağ lı olub-ol ma-
sa da, biz mu zey ola raq bu iş lə ri-
mi zi da vam et di ri rik. Ta ğı ye vin qı zı 
Sa ra xa nı mın xa ti rə lə ri ni və mək-
tub la rı nı çap et dir mə yi plan laş dı rı-
rıq. Bi li rik ki, so vet döv rün də Sa ra 
xa nım Ta ğı ye vin adı nın bər pa sı 
uğ run da ar dı cıl mü ba ri zə apa rıb. 
Bu nun la bağ lı ar xiv də çox lu sə-
nəd lər, mü ra ciət lər və mək tub lar 
var. Bun la rı ki tab şək lin də ge niş 
izah lar la çap et di rə cə yik. İn san la-
rı mız bu ki tab la Sa ra xa nı mın ağır 
hə yat yo lu nu və Ta ğı ye vin özü 
və fəaliy yə ti ilə bağ lı ma raq lı mə-
qam la rı oxu ya bi lə cək lər. 

– So sial şə bə kə lər də Ta ğı ye-
vin nə və lə ri və nə ti cə lə ri ilə 
bağ lı mü tə ma di ya zı lar dərc 
olu nur. Mu ze yin on lar la əla qə-
si var mı?

– Bə li, var. Jur na list Ha fi z Əh-
mə dov xa ric də ya şa yan ta nın-
mış nə sil lə rin nü ma yən də lə ri ni 
araş dı rıb ta pır. Onun Ta ğı ye vin 
va ris lə ri ilə də mü sa hi bə lə ri var. 
Həm Sa ra xa nım, həm də Ley-
la xa nı mın nə və lə ri ilə əla qə lə-
ri miz var idi. On lar mu ze yin 100 
il li yin də Ba kı da və bi zim bi na da 
olub lar. 

“Döv lət lə cəmiyyətin 
Tağı ye və münas ibə ti

üst-üs tə dü şür”

– Ta ğı yev ir si nin araş dı rı cı-
sı ki mi hey kəl qo yul duq dan 
son ra ya ra nan mü za ki rə lə rə 
mü na si bə ti ni zi bil mək is tər-
dik.
– Hey kəl, doğ ru dan da, mü-

za ki rə lə rə sə bəb ol du. Bu, 
müs bət hal dır. Sü but edir ki, 
cə miy yət ha di sə yə bi ga nə ya-
naş ma yıb. Bu şəx siy yə tə hör-
mət və ma raq hə lə də var. 
Hey kə lin qo yu lu şu tə sa dü fi  
reak si ya ya sə bəb ol ma yıb. 
Hər kə sin fərq li mü na si bə ti ola 
bi lər. Kim sə bə yə nər, kim sə yox. 
Bü tün hal lar ob yek tiv dir. Əsas 
mə sə lə odur ki, ar tıq şə hə ri miz-
də bu bö yük in sa nın hey kə li var. 

Çox se vin di ri ci hal dır ki, açı lış-
dan bir qə dər son ra in san lar 
ora gül lər apa rıb lar. Bə dii cə-
hət dən, mə kan ba xı mın dan nə 
də rə cə də uğur lu ol ma sı ba rə də 
hər kə sin öz fi k ri var. Mə nim də 
bə yən di yim və bə yən mə di yim 
mə qam lar var. Biz bu ra da alt 
sə bəb lər ax tar ma ma lı yıq. Öl kə 
baş çı sı, cə nab İl ham Əli ye vin 
hey kə lin açı lı şın da çı xı şı və Ta-
ğı yev haq qın da söy lə di yi fi  kir lər 
döv lə ti mi zin möv qe yi ni gös tər di. 

Uzun müd dət döv lə tin Ta ğı ye və 
mən fi , cə miy yə tin müs bət mü-
na si bə ti təəs sü ra tı hiss olu nub. 
Bu gün hər iki si üst-üs tə dü şür. 

Pre zi dent İl ham Əli yev Mər də-
kan da Ta ğı ye vin adı nı da şı yan 
mək tə bin bər pa sı za ma nı çı xı-
şın da, bi zim mu zey də olar kən, 

mə də niy yət xa dim lə ri ilə gö rü-
şən də səs lən dir di yi fi  kir lər Ta-
ğı yev ir si nə diq qət və hör mə tin 
ba riz nü mu nə si dir. Bu, bi zi se-
vin di rir.

– Bir az da ha zır da mu ze yin 
fəaliy yə tin də ki ye ni lik lər dən 
da nı şaq...
– Bi zim ən bö yük ye ni li yi miz 

bu ol du ki, öl kə də Və tən mü ha-
ri bə si nə aid ilk sər gi təş kil edil-
di. Ötən ilin may ayın da sər gi ni 
aç dıq və bu gün də da vam edir. 

Biz mü ha ri bə bit mə dən so sial 
şə bə kə lər va si tə si lə şə hid ailə-
lə ri nə və qa zi lə rə şəx si əş ya la-
rı nı mu ze yə təh vil ver mə si ilə 
bağ lı mü ra ciət et dik. Tə səv vür 
edin ki, mü ha ri bə bit mə dən 
qa zi və şə hid ailə lə ri bi zə şəx-
si eks po nat lar təq dim et mə yə 
baş la dı lar. Ma te rial la rın çox 
ol du ğu nu gö rüb ay rı ca bir st-
ruk tur – Və tən mü ha ri bə si 
fon du ya rat dıq. Çün ki bu ta ri xi 
və Qə lə bə ni yaz maq la zım dır. 
Təq dim olu nan bü tün eks po-
nat lar bu fond da top la nır. Ha-
zır da iki min dən çox ma te rial 
var. Po lad Hə şi mo vun əş ya-
la rın dan baş la ya raq 200-dən 
çox şə hid və qa zi yə aid ma te-
rial bu fond da sər gi lə nir. Sər-

gi nin ka ta lo qu da çap olu nub. 

– “Şu şa İli” ilə bağ lı nə lər göz-
lə ni lir?

– “Şu şa İli” ilə əla qə dar mu ze-
yin kol lek si ya sı əsa sın da Şu şa-
nın ta ri xi nə həsr olun muş bö yük 
sər gi ha zır la nır. Sər gi no yabr 
ayı na nə zər də tu tu lub. Bu sər gi 
çər çi və sin də “Qa ra ba ğın mə də-
ni-ta ri xi ir si” möv zu sun da res-
pub li ka el mi konf ran sı təş kil et-
mə yi dü şü nü rük. 

Bun dan əla və, may ayın da 
mu ze yin si lah kol lek si ya sı na 
həsr olun muş sər gi miz açı la-
caq. İl ər zin də ki tab la rı mız nəşr 
olu na caq. Ye ri gəl miş kən qeyd 
edim ki, ötən il mu zey də 18 ki tab 
nəşr olu nub. Bu ki tab la rın bə zi-
lə ri mu ze yin fond la rı əsa sın da 
ya zı lıb, bə zi lə ri isə el mi mə qa lə-
lər dən iba rət dir. 

– Mu ze yin ta rix eks po zi si ya sı 
nə za man açı la caq?

– Bi zim ən bö yük prob le mi miz 
və ağ rı lı mə sə lə miz ta rix eks po-
zi si ya mı zın bağ lı ol ma sı dır. Ar tıq 
aidiy yə ti döv lət qu rum la rı na mü-
ra ciət olu nub və müs bət ca vab 
alı nıb. Eks po zi si ya ilə bağ lı iş-
lə rə baş la nı lıb. İna nı ram ki, bu il 
zi ya rət çi lər eks po zi si ya nın ta rix 
his sə si ni də gö rə bi lə cək lər.

– Son da öz el mi ya ra dı cı lı ğı-
nız la bağ lı ye ni lik lər haq qın da 
mə lu mat ve rər di niz... 
– 1905–1906-cı il lər də Qa-

ra bağ da və Zən gə zur da er mə-
ni ter ro ru möv zu sun da ki ta bım 
nəşr olu na caq. Fak ti ki ola raq er-
mə ni lər lə toq quş ma lar məhz bu 
il dən baş la nı lıb və ən qan lı qır-
ğın lar Zən gə zur və Şu şa da tö rə-
di lib. İkin ci ki tab isə, qeyd et di-
yim ki mi, Sa ra xa nı mın xa ti rə lə ri 
ilə bağ lı dır.

Lalə Azəri

YUBİLEYİ UNESCO-DA QEYD EDİLƏCƏK

Tağıyevin təvəllüd tarixindəki
qeyri-müəyyənlik nə ilə bağlıdır?

Vətənin qəhrəmanları unudulmur

Kür də mir RMİ Bey lə qan ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si şə hi di 
Na tiq İma no vun anım gü nü nə həsr olu nan 
“Şə ha də tin 28-ci zir və si” ad lı təd bir ke çi ri lib. Çı-
xış lar da şə hi din dö yüş yo lun dan söh bət açı lıb.

Sum qa yıt RMİ Ab şe ron ra yon Mə də niy yət Mər-
kə zi və Meh diabad qə sə bə Di yar şü nas lıq evi nin 
əmək daş la rı şə hid Ba bək Al lah ver di ye vin ailə si ni 
zi ya rət edib, qay ğı la rı ilə ma raq la nıb, mad di və 
mə nə vi dəs tək olub lar. Ab şe ron ra yon MKS “Xan 
qı zı Na tə van” ədə bi məc li si ilə bir gə “Sən şə hid 

ana sı san” ad lı təd bir ke çi rib. Təd bir də iş ti rak edən 
şə hid ana la rı qəh rə man oğul la rı ilə bağ lı xa ti rə-
lə ri ni bö lü şüb lər. Sum qa yıt MKS-nin Uşaq şö bə si 
“Si la hı mə həb bət, son sö zü Və tən” və “Şə hid lər 
evə qa yı dır” baş lıq lı sər gi lər təş kil edib.

Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə si (RMİ) 
Məh sə ti Gən cə vi Mər kə zin də “Və tən mü ha ri bə si 
fo toq rafl  a rın gö zü ilə” la yi hə si çər çi və sin də şə hər-
də sə fər də olan yer li və xa ri ci fo toq rafl  a rın sər gi si 
ke çi ri lib. Sər gi də fo toq rafl  a rın la yi hə çər çi və sin də 
Şu şa, Ağ dam, Fü zu li, Tər tər və Gən cə də çək dik-
lə ri şə kil lə ri nü ma yiş et di ri lib.

Ma sal lı RMİ Ma sal lı Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi, 
Ma sal lı Döv lət Rəsm Qa le re ya sı və “Ümi dim Sən-
sən” İc ti mai Bir li yi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Bi rin ci 
Qa ra bağ və 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si qəh rə man-
la rı nın ta nı dıl ma sı, on lar la bağ lı mə lu mat la rın əl də 
edil mə si məq sə di lə “Və tə nin öl məz oğul la rı” ad lı la-
yi hə yə baş la nı lıb. Təd bir də çı xış edən lər la yi hə nin 
əhə miy yə ti ni yük sək qiy mət lən di rib, il bo yu hə ya ta 
ke çi ri lə cək sil si lə təd bir lər haq qın da mə lu mat ve rib-
lər. Çı xış lar dan son ra Ma sal lı şə hər 2 say lı tam or ta 
mək tə bin şa gird lə ri şə hid lə rin xa ti rə si nə həsr olu nan 
ədə bi-bə dii kom po zi si ya təq dim edib lər.

Müxtəlif səpkili tədbirlər
Şə ki RMİ Şə ki şə hər 4 nöm rə li Uşaq mu si qi mək-
tə bi Qa za xıs ta nın As ta na şə hə rin də ke çi ri lən 
on layn bey nəl xalq vo kal və inst ru men tal mü sa-
bi qə sin də təm sil olu nub. Şa gird lər dən Hic ran 
İs ma yı lo va, Naz lı Ha cı mə si mo va I, İlk nur Həm-
zət li, Sə ma Lə ti fo va, Mu rad Mus ta fa yev II, Şəms 
Hə mi do va isə III də rə cə li laureat adı nı qa za nıb.

Sum qa yıt RMİ Zən gi lan ra yon Mə də niy yət evin də 
“Qa ra bağ il mə lər də” ad lı sər gi açı lıb. Təd bir də ida-
rə nin Zən gi lan ra yo nu nü ma yən də li yi nin baş məs-
lə hət çi si Meh man Nə si rov və di gər qo naq lar xal ça-
çı lıq sə nə ti, xal ça çı lı ğın in ki şa fı, mad di mə də ni ir sin 
qo run ma sı haq qın da çı xış lar edib lər.

Sa bi ra bad RMİ Saat lı ra yon Mə də niy yət Mər kə zi-
nin 1 say lı şə hər klu bun da “Nar ko ma ni ya in san lı ğın 
düş mə ni dir” möv zu sun da təd bir ke çi ri lib. Çı xış edən-
lər nar ko ma ni ya nın fə sad la rı ba rə də söz açıb lar.

Ma sal lı RMİ Cə li la bad ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də “Uşaq la ra dair St ra te gi ya nın hə ya ta 
ke çi ril mə si üz rə 2020-2025-ci il lər üçün Fəaliy yət 
Pla nı”na əsa sən, Cə li la bad şə hər 11 say lı “Mə lək” 
kör pə lər evi nin iş ti ra kı ilə təd bir ke çi ri lib. Mər kə zin 
di rek to ru Ofe li ya Qəh rə ma no va uşaq la rı zə rər li 
in for ma si ya lar dan qo ru maq la bağ lı va li deyn lər lə 
söh bət apa rıb. Son ra ba la ca lar Mə də niy yət Na zir-
li yi nin dəs tə yi ilə is teh sal olu nan “Xe yir xah kir pi”, 
“Ba la ca ev” və “Ən güc lü kim dir?” ciz gi fi lm lə ri ni 
iz lə yib lər.

Hazırladı: N.Məmmədli

Xə bər ve ril di yi ki mi, 2 fev ral – Azər-
bay can Gənc lə ri Gü nü nün tə sis 
edil mə si nin 25 il li yi mü na si bə ti lə 
Gənc lər və İd man Na zir li yi tə rə-

fin dən “Gənc lər həf tə si” elan olu nub. 
Böl gə lər də fəaliy yət gös tə rən mə də-
niy yət müəs si sə lə rin də bu mü na si bət lə 
müx tə lif təd bir lər ke çi ri lir.

Ağ ca bə di RMİ Ağ ca bə di ra yon Hey dər Əli-
yev Mər kə zi, ra yon Gənc lər və İd man İda-
rə si və Təh sil Şö bə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin Azər bay-
can gənc li yi nə gös tər di yi diq qət və qay ğı nın 
təb li ği nə həsr olu nan təd bir ke çi ri lib. Çı xış-
lar da Azər bay can da hə ya ta ke çi ri lən döv lət 
gənc lər si ya sə ti nin əhə miy yə ti vur ğu la nıb. 
Həm çi nin əla mət dar gün mü na si bə ti lə ra-
yon gənc lə ri nin mər kə zə eks kur si ya sı təş kil 
edi lib. Eks kur si ya za ma nı gənc lər ulu ön də-
rin si ya si ir si ilə bağ lı əya ni və sait lər lə ta nış 
olub lar.

Sa bi ra bad RMİ Sa bi ra bad ra yon Mə də-
niy yət Mər kə zin də “Gənc lər həf tə si” çər çi-
və sin də rəsm sər gi si təş kil olu nub. Sər gi də 
ye ni yet mə və gənc rəs sam la rın çək dik lə ri 
müx tə lif möv zu la rı əha tə edən rəsm əsər lə ri 
nü ma yiş et di ri lib.

Lən kə ran Re gional Mə də niy yət İda rə si 
(RMİ) As ta ra Döv lət Rəsm Qa le re ya sı və 
ra yon Gənc lər və İd man İda rə si nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Gənc lər gə lə cə yi miz dir” 
möv zu sun da ke çi ri lən rəsm sər gi si nə ye-
kun vu ru lub. As ta ra Ra yon Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı nı təm sil edən 18 nə fər ye ni-
yet mə və gən cin çək di yi rəsm lər mün sifl  ər 
he yə ti tə rə fi n dən qiy mət lən di ri lib. Qa lib lər 
dip lom lar və hə diy yə lər lə mü ka fat lan dı rı-
lıb lar.

Ağs ta fa RMİ Ağs ta fa Döv lət Rəsm Qa le-
re ya sın da “Gənc lər Azər bay ca nın bu gü nü 
və sa ba hı dır” ad lı rəsm sər gi si ke çi ri lib. İda-
rə rəisi Nu rəd din Meh di ye vin də iş ti rak et di yi 
sər gi də fərq lə nən gənc lər fəx ri fər man la təl tif 
olu nub.

Ağ daş RMİ Ağ daş Döv lət Rəsm Qa le re-
ya sı və ra yon Gənc lər və İd man İda rə si nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Gənc lər Gü nü – 25” 
möv zu sun da gənc lə rin əl iş lə rin dən iba rət 
rəsm sər gi si açı lıb. Sər gi də 28 gənc rəsm 
hə vəs ka rı nın çək di yi 40-a ya xın əl işi nü ma-
yiş olu nub.

Xaç maz RMİ-nin ta be müəs si sə si olan 
Qu sar Döv lət Rəsm Qa le re ya sın da Azər-
bay can Gənc lə ri Gü nü nə həsr olu nan sər gi 
açı lıb. Sər gi də gənc rəs sam Söh rab Na ğı-
ye vin və Uşaq in cə sə nət mək tə bi nin is te-
dad lı şa gird lə ri nin, ümu mi lik də 36 əsə ri nü-
ma yiş et di ri lib.

Gən cə RMİ Sa mux ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də “Azər bay can gənc lə ri – Azər-
bay ca nın gə lə cə yi” baş lı ğı al tın da in tel lek-
tual ya rış ke çi ri lib. Sa mux ra yo nu üz rə 22 
(şə hər, qə sə bə və kənd) mək təb li nin qa tıl-
dı ğı ya rış 3 mər hə lə dən iba rət olub. Sa mux 
şə hər 3 say lı tam or ta mək təb I, İns ti tut qə-
sə bə tam or ta mək təb II, Sa mux şə hər 2 
say lı tam or ta mək təb isə III ye rə la yiq gö-
rü lüb.

İs ma yıl lı RMİ, ra yon Gənc lər və İd man 
İda rə si, Gənc lə rin İn ki şaf və Kar ye ra Mər-
kə zi İs ma yıl lı ra yon nü ma yən də li yi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə rəsm sər gi si ke çi ri lib. Gənc-
lə rin ya ra dı cı lıq qa bi liy yət lə ri nin in ki şa fı və 
asu də vaxt la rı nın sə mə rə li təş kil edil mə si 
məq sə di lə ke çi ri lən sər gi də gənc rəs sam la-
rın əsər lə ri nü ma yiş olu nub. 

Gənclər gələcəyimizdir

bi lər. Kim sə bə yə nər, kim sə yox. 

Bu gün hər iki si üst-üs tə dü şür. 

Pre zi dent İl ham Əli yev Mər də-

bağ lı mü ra ciət et dik. Tə səv vür 
edin ki, mü ha ri bə bit mə dən 
qa zi və şə hid ailə lə ri bi zə şəx-
si eks po nat lar təq dim et mə yə 
baş la dı lar. Ma te rial la rın çox 
ol du ğu nu gö rüb ay rı ca bir st-
ruk tur – Və tən mü ha ri bə si 
fon du ya rat dıq. Çün ki bu ta ri xi 
və Qə lə bə ni yaz maq la zım dır. 
Təq dim olu nan bü tün eks po-
nat lar bu fond da top la nır. Ha-
zır da iki min dən çox ma te rial 
var. Po lad Hə şi mo vun əş ya-
la rın dan baş la ya raq 200-dən 
çox şə hid və qa zi yə aid ma te-
rial bu fond da sər gi lə nir. Sər-

Fərhad Cabbarov:
“Zaqafqaziya şeyxülislamı 

tərəfindən Tağıyevə 
verilən doğum haqqında 

şəhadətnamədə
1823-cü il qeyd edilib. 

Başqa heç bir mənbə bunu 
təsdiqləmir...”
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MədəniyyətNazirliyinin
İncəsənətvəqeyri-mad-
dimədəniirsşöbəsinin
müdiriFərəhAcalova,

TeatrsektorununmüdiriKönül
CəfərovavəbaşməsləhətçiEmin
Əliyev27-28yanvartarixlərində
Gəncədəişgüzarsəfərdəolublar.

Nazirliyin nümayəndələri Gəncə
Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi
VasifCənnətovlabirlikdəFikrətƏmi
rovadınaGəncəDövlətFilarmoniya
sında, Gəncə Dövlət Dram Teatrın
davəGəncəDövlətKuklaTeatrında
olublar.

Fikrət Əmirov adınaGəncəDövlət
Filarmoniyasının musiqi kollektivlə
rinin – “Göygöl” mahnı və rəqs an
samblının, Kamera orkestrinin, Xalq
çalğıalətləriansamblınınvə“Xəmsə”
estradaansamblınınifasındakonsert
proqramlarıtəqdimedilib.
GəncəDövlətDramTeatrınınNüşa

bəƏsədMəmmədlinineyniadlıəsəri
əsasında hazırlanan (quruluşçu re
jissor Əsgər Əsgərov) “Cavad xan”
tamaşasına və Gəncə Dövlət Kukla
TeatrındaXanımanaƏlibəylininəsəri
əsasındaŞamilMəmmədlininquruluş
verdiyi“Bizimbağıngözəli”tamaşası
nabaxışkeçirilib.

Hər iki teatrın yaradıcı kollektivi ilə
görüşlər keçirilib, mövcud problemlər
və gələcək inkişaf perspektivləri haq

qındafikirmübadiləsiaparılıb.
Nazirliyin əməkdaşları kollektivlərə

yenisənətuğurlarıarzulayıblar.

sənət 5

“BÖYÜKQAYIDIŞ”INLAYİHƏSİ

“Böyük qırmızı ev”in çəkilişləri
başa çatıb

MədəniyyətNazirliyininötəniltəşkiletdiyi“BöyükQayıdış”
qısametrajlıbədii,sənədlivəanimasiyafilmlayihələrimüsa-
biqəsindəqalibolan“Müharibəuşaqları”(yeniadıilə“Böyük
qırmızıev”)bədii-sənədlifilmininçəkilişləribaşaçatıb.

Mədəniyyət Nazir
liyinin sifarişi əsasın
da “Azərbaycanfilm”
K i nos tu d i ya s ın da
istehsal edilən, çəki
lişləriBakı vəGəncə
şəhərlərindəaparılan
15 dəqiqəlik ekran
işininmontajişləriye
kunlaşmaqüzrədir.
Bədiisənədlifilmdə2020ciilinİkinciQarabağmüharibəsige

dişindəErmənistanın terrorhücumlarınəticəsindəfiziki vəpsi
xolojitravmalaraməruzqalmışuşaqlarınhəyatlarınaişıqtutulur.
FilminssenarimüəllifivərejissoruLeylaxanımQənbərli,quru

luşçuoperatoruDanielQuliyev,kreativprodüseriİradəBağırza
də,icraçıprodüseriVidadiRüstəmov,prodüseriFarizƏhmədov
dur.FilmdəkuklaçıobrazınıaktyorNamiqAğayevifaedir.
Qeyd edək ki, müsabiqə milli kinematoqrafiya sahəsində

fəaliyyətgöstərənyaradıcışəxslərədəstəkolmaq,buistiqamət
də çalışan dövlət studiyalarının vəmüstəqil prodüsermərkəz
lərininfəaliyyətinistimullaşdırmaq,habeləVətənmüharibəsində
qazanılmışböyükZəfərəkinovasitəsilətöhfəverməkməqsədilə
elanolunmuşdu.Münsifərheyətitərəfindənbədiikinematoqrafik
keyfiyyətlərinəzərəalınmaqla26işarasındanbədii,sənədlivə
animasiyaolmaqlaümumilikdə11layihəqalibseçilmişdi.

Qısametrajlı “İmtahan” 
RejissorRuslanMollayev“İmtahan”qısametrajlıbədiifilminin
çəkilişləriniyekunlaşdırıb.

Filminmövzusu in
sanların birbirlərinə
vəhadisələrəlaqeyd
liyiüzərindəqurulub.
Quruluşçuoperato

ruSəidRzalıolanek
ranəsərindəbaş rol
ları Vüqar Alimov və
Murad Məmmədov
canlandırıblar.

Akademik Musiqili Teatrda “Leyli və Məcnun”
AzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrındadahibəstəkar
Ü.Hacıbəylinin“LeylivəMəcnun”muğamoperasınınmotivləri
əsasındalibrettosuvəquruluşurejissorSamirQulamovaaid
olaneyniadlıtamaşanınməşqlərinəbaşlanılıb.Tamaşanın
ideyamüəllifivəbədiirəhbəriAkademikMusiqiliTeatrındirek-
toru,ƏməkdarincəsənətxadimiƏliqismətLalayevdir.

SəhnəəsərininquruluşçudirijoruƏməkdar incəsənətxadimi
FəxrəddinAtayev, quruluşçu rəssamı Vüsal Rəhim, quruluşçu
baletmeysteriƏməkdarartistEminƏliyev,xormeysteriƏməkdar
artistVaqifMəstanov,muğam ifasıüzrəməsləhətçisi Xalqar
tisti Səkinə İsmayılova, solo tar ifaçıları Əməkdar artist Elxan
Mansurov, Səxavət Məmmədov, konsertmeysteri  Nərminə
Əbdürəhmanova, rejissor assistentləri Əmrah Dadaşov və
SevincMəmmədovadır.
LeyliobrazınıVIIMuğamteleviziyamüsabiqəsininqalibiİlahə

Rüstəmova, Məcnun obrazını isə respublika və beynəlxalq
muğammüsabiqələrininlaureatıOrxanHüseynlicanlandıracaq.

Şair Osman Əhmədoğlunun 
xatirə gecəsi keçiriləcək

Fevralın12-dəBeynəlxalqMuğamMərkəzində(BMM)şair-
publisistOsmanƏhmədoğlunun(DərvişOsman)xatirəgecəsi
keçiriləcək.TədbirAMEAFolklorİnstitutu,BMMvə“Mirvarid
DilbaziPoeziyaMəclisi”İctimaiBirliyininbirgətəşkilatçılığıilə
gerçəkləşəcək.

Folklor İnstitutunun direktoru, akademik Muxtar Kazımoğlu
İmanov,AzərbaycanAşıqlarBirliyininsədri,professorMəhərrəm
Qasımlışairinömürvəyaradıcılıqyolubarədəçıxışedəcəklər.
Tədbirinbədiihissəsindətanınmışincəsənətustalarıvəaşıq

larınifasındakonsertproqramıtəqdimolunacaq.
OsmanƏhmədoğlu1948ciildəGürcüstanınMarneuli(Borça

lı)rayonununKeşəlikəndindəanadanolub.KeşəlivəqonşuKə
pənəkçikəndməktəblərindətəhsilalıb.1974cüildəAzərbaycan
DövlətUniversitetinin(BDU)Filologiyafakültəsinibitirib.Borçalı
RayonMədəniyyətŞöbəsindəmüxtəlifvəzifələrdəçalışıb.Gür
cüstanAşıqlar Birliyinin sədri olub.Yeniyetməlik illərindən şeir
yazanOsmantələbəlikdövründənbaşlayaraqmətbuatdatarixi
məfkurəvimövzuluyazılarlaçıxışedib.
“OsmanKeşəli”,“OsmanƏfəndi”,“DərvişOsman”imzalarıilə

tanınanistedadlışairin“Borçalıdaocaqyanır”adlı ilkşeirlərki
tabı1989cu ildəBakıda“Yazıçı”nəşriyyatında işıqüzügörüb.
Şair2020ciilmartın18dədünyasınıdəyişib,doğulduğukənd
dədəfnolunub.

Gəncənin sənət ocaqlarında görüşlər

BakıdakıRusevi“Sodrujestvo”ədəbitəşkilatıiləbirgətanınmışrus
şairəsiRimmaKazakovanın(1932-2008)anadanolmasının90illi-
yinəhəsredilənədəbiqiraətlərkeçirib.

Rusiya İnformasiyaMədəniy
yət Mərkəzindən (RİMM) verilən
məlumatagörə,“Rossotrudniçest

vo”nun Bakıdakı nümayəndəliyi
nin bölmə müdiri Dmitri Yeqorov
tədbiriştirakçılarınısalamlayıb.

“Sodrujestvo” ədəbi təşkilatı
nın rəhbəriPaşaYusupovşairə
ninhələgəncikən,1960cıillərdə
nəşredilənilkşeirlərtoplusundan
bəhsedib.Kitabıodövrüngənc
yazarları – 19701980ci illərdə
rus poeziyasının tanınmış sima
larıolanNikolayDorizo,Yaroslav
Smelyakov, Sergey Vasilyev re
daktəetmişdilər.
“LiteraturnıyAzerbaydjan”jur

nalınınşöbəmüdiri,Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü Alina
Talıbova Rimma Kazakova ilə
Bakıdapoeziyafestivalındagö
rüşlərindən söhbət açıb, onun

unikal və qeyriadi istedadının
xüsusiyyətləribarədədanışıb.
ŞairElberdTumanovözşeir

lərinisöyləyib.
Tədbir iştirakçılarına Rimma

Kazakovanınhəyatvəyaradıcı
lığıbarədə“Onunsayəsindəde
yil, ona rəğmən yaşamaq” adlı
videoçarx təqdimedilib, həmçi
nintanınmışrusyazıçılarınınki
tablarıhədiyyəedilib.
Ədəbiqiraətlərə“Rossotrudni

çestvo”nunAzərbaycandakınü
mayəndəliyinin tədris proqram
larıüzrəəlaqələndiricisiLyubov
Yakuninayekunvurub.

RusiyanınƏməkdarartisti,
vokalçılarınbeynəlxalqmüsa-
biqələrininlaureatı,Moskva
DövlətKonservatoriyasının
professoruLarisaRudakova
AzərbaycanDövlətAkademik
OperavəBaletTeatrırəhbərli-
yinindəvətiiləteatrdaçalışan
gəncvokalçılaraustaddərsi
keçəcək.

Ustaddərsləri613fevraltari
xindəkeçiriləcək.
L.Rudakova1992ciildəMosk

vaDövlətKonservatoriyasınıbiti
rərək Akademik Böyük Teatrda
(Bolşoy Teatr) çalışmağa baş
layıb. Lirikkoloratur səs tembrli
vokalçı90cıillərdəbirbirininar
dıncabeynəlxalqmüsabiqələrdə
qalibgəlib.1995ciildəBBCtele

korporasiyası Larisa Rudakova
nınadınıdünyanınənyaxşıgənc
vokalçısıbeşliyinədaxiledib.
Larisa Rudakova Bolşoy

Teatrlayanaşı,dünyanınbirsıra
məşhur opera səhnələrində çı
xışedib,N.Gedda,V.Kazarova,
P.Dominqo, F.Arayza, L.Nuç
çi, Y.Nesterenko, Y.Obrazsova,
T.Sinyavskayakimioperaulduz
ları ilə eyni səhnəni paylaşıb.
TeatrsəhnəsindəVioletta(“Tra
viata”),Müzetta(“Bohema”),Cil
da (“Riqoletto”), Mikaela (“Kar
men”), Lyudmila (“Ruslan və

Lyudmila”),İolanta(“İolanta”)və
başqapartiyalarıifaedib.
P.Çaykovski adına Moskva

DövlətKonservatoriyasınınmüəl
limiolanvokalçınıntələbələribey
nəlxalq müsabiqələr laureatıdır,
RusiyavəAvropateatrlarındaso
listolaraqçalışırlar.
Xatırladaq ki, Larisa Rudako

va 2009cu ildə Bakıda konsert
proqramı iləçıxışedib,2019cu
ildə isəAzərbaycanDövlətAka
demikOperavəBaletTeatrırəh
bərliyinindəvəti iləazərbaycanlı
həmkarlarınaustaddərsikeçib.

Əsrarəngiz “Bir Xəzər əfsanəsi”

2022-ciildəözününilkpremyerasını(30yanvar)budəfəAzər-
baycanDövlətAkademikOperavəBaletTeatrıetdi.Özüdə
çağdaşmillibəstəkarlıqməktəbinümayəndələrindənbirininta-
rixiqəhrəmanlıqmotivləriəsasındaərsəyəgətirdiyinümunəilə.
TeatrınbalettruppasıLaləCəfərovanın“BirXəzərəfsanəsi”adlı
balettamaşasıiləsənətsevərlərəxoşovqatbəxşetdi.

İlkinməlumatüçünvurğulayım
ki, “Bir Xəzər əfsanəsi” adlı ba
letin librettomüəllifidəLaləCə
fərovadır. Tamaşanın quruluşçu
baletmeysteriXalqartistiKamilla
Hüseynova, quruluşçu rəssamı
Əməkdarmədəniyyət işçisiTeh
ranBabayev,dirijoruAntalDorati
adına beynəlxalq müsabiqənin
laureatıOrxanHəşimovdur.
Millikoloritvədöyüşruhunun

harmonik həll olunduğu səhnə
nümunəsində əsas partiyala
rı balet truppasının aparıcı so
listləri –ƏməkdarartistlərAnar
Mikayılov (Xəzər şah),  Makar
Ferştandt (İbrahim şah), həm
çinin gənc solistlərdən Ayan
Eyvazova (Türkan), Seymur
Qədiyev(Turan)vəİslamMəm
mədov(Oğuz)ifaedirdilər.
İkipərdəli tamaşada, dediyim

kimi,cəngovqatıdaimönplan
daoldu.Tamaşaçı çağırış ruhlu
musiqininsədalarıaltındadöyüş
təsvirinigörürvədaim ikihissin
–savaşiləsülhündiltapacağına
inanır. Ulu məhəbbətin bu dəfə
dəzəfərçalacağınıdüşünür.
...GəncvəgüclüTurandöyüş

meydanındadır. İbrahimşahbu
sadiq sərkərdəsini yeni cəngə,
bəlkə də dönülməz səfərə yola
salır–onaXəzərşahaqarşısa
vaşaatılmağıəmredir.

Digər tərəfdə qüdrəti ilə alə
mə ün salan basılmaz Xəzərin
cəngavərləriazadtorpaqlarında
qurduqları əyləncədə, güc nü
mayişindədirlər.Bu zamanTu
ranşahınsarayınayaxınlaşırvə
onun  qızı Türkanla qarşılaşır.
Birbirinə aşiq olan gənclər bu
nuheçkimdəngizlədəbilmirlər.
Təbii ki, düşmən torpaqlardan
gələnelçişahınqəzəbinədüçar
olur və onun əmri ilə zindana
atılır.
İki gəncin sevgisi daha da

alışırvəsondaşahqızınınmə
həbbətiqarşısındaacizqalır.O,
Turanı azad etdirir və gənclər
evlənirlər.
Məsud cütlük çox xoşbəxtdir.

Doğulacaq övladlarını gözlə
yirlər.Amma qəfil elçi hər şeyi
altüst edir. İbrahim şah israr
la sərkərdəsini geri çağırtdırır.
Ayrılıq məqamında sevgilisinə
doğulacaq övladı üçün seçdiyi
bazubəndi verən igidTuraneli
nədönür.
İkinci pərdədəartıqmüəyyən

zamanın ötdüyünü və Turanla
TürkanınOğuzadlıoğlanlarının
olduğunu görürük. Atasından
xəbərsiz Oğuz böyüyərək igid
birdöyüşçüolur.Buillərərzində
Türkanınnəsevgisi,nədəhəs
rətiazalmır.

Günlərin bir günü dostları ilə
yarışda bazubəndini yerə sa
lanOğuzətrafındakılarındiqqət
və sorğusualından sonra, nə
hayət, atası haqqında həqiqəti
öyrənir.Anasınınetirazınabax
mayaraq, atasını tapmaq, ona
qovuşmaqüçünyürüşəçıxır.
İkincişəkilartıqİbrahimşahın

sarayındakıtəşvişlitəsvirləbaş
layır.Oğuzunkimliyibarədəmə
lumatalanxainşahəsasarzu
sunu reallaşdırmaqüçün tədbir
tökür.Ata iləoğulu,birbirindən
xəbərsizikicəngavəridöyüşdü
rür. Bununla intiqamını hər iki
tərəfdən alacağını düşünür. İs
təyinədəçatır.

Üçüncü şəkil döyüşmeydanı
ilə başlayır. Gənc və dəliqan
lıOğuzmeydanda vargəl edir.
Turan və dəstəsi yetişir, qızğın
döyüş başlayır. Gənc Oğuz bir
həmlədəTuranıyerəyıxır.Lakin
zərbəendirməyəəligəlmir.Am
maxəbərsizataəlinədüşən ilk
fürsətdə Oğuza ölümcül zərbə
endirir,qollarıyanadüşənOğu
zun bazubəndini görən Turan
hərşeyianlayır.
Bu məqam atanın əzab çır

pıntıları, övlad qatili olmağının
yaşatdığıamansızhissonunacı
fəryadı ilə nəticələnir.Oğuz isə
əksinə,ölümmələyiiləqarşılaş
masınarəğmənxoşbəxtdir,çün
ki artıq atasına qovuşub. Artıq
sonanlarınıyaşadığınıbilsədə,
məsuddur.
Oğlunu qolları arasına alan

atanın səhnəni tərk etməsi ilə

bitən emosional səhnə nümu
nəsi  tamaşaçılarda dərin izlər
buraxdı.
Pərdə və şəkillər arasında

kıgörünənrabitəvəmövzunun
xoreoqrafik xronikası qüvvətli
alınmışdı.
Ümumilikdə iki pərdə və beş

şəkildən ibarət baletdə ideya,
onunhəllivətamaşaçınısürətlə
dəyişən emosional vəziyyətlərə
salan quruluş xətti diqqətəla
yiqdir.Tamaşada ideya, dolğun
məzmun və obrazların dərin
emosionalpsixoloji ifadəsi ha
kim idi. Müəllifinyeniyollarvə
ifadə formaları iləmövzuyanü
fuzunuvətamaşaçıdakıtəəssü
rata öncədən bələdçilik etmək
cəhdinidəgörürük.

Musiqidəkiparlaqmilliözünə
məxsusluq, tembr rəngarəngliyi
və bunun oyunda efektivliyinin
sərgilənməsibaxımlıvəənəsa
sıqüvvətlitəsirilənəticələndi.
Onu da qeyd edək ki, Lalə

CəfərovaAzərbaycanBəstəkar
lar İttifaqınınüzvü,BakıMusiqi
Akademiyasınındosenti,sənət
şünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
Əməkdarmüəllimdir. Bir simfo
niya, fortepiano və simfonik or
kestr üçün iki konsert, simfonik
süitalar, kamera, instrumental
və caz əsərlərinin, mahnı və
marşların müəllifi olan bəstə
kar,eynizamandabədiisənəd
lifilmlərəmusiqiyazıb.Əsərləri
Azərbaycan Dövlət Akademik
Filarmoniyasında simfonik or
kestrvəxorunifasındadəfələrlə
səslənib...

Həmidə Nizamiqızı

Bakıdakı Rus evində 
ədəbi qiraətlər

Rimma Kazakovanın 90 illiyi münasibətilə

BOLŞOYTEATRINULDUZLARINDANBİRİ

Məşhur vokalçının Bakıda ustad dərsləri
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Bu il gör kəm li mu si qi şü nas alim, pe da qoq, Əmək dar in cə sə
nət xa di mi, mər hum pro fes sor El mi ra Ab ba so va nın ana dan 
ol ma sı nın 90 il li yi dir. XX əsr Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə
bi nin gör kəm li si ma la rı, o cüm lə dən Üze yir Ha cı bəy li ya ra dı

cı lı ğı haq qın da san bal lı əsər lə rin müəl li fi ki mi ta nı nan alim in di ki 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın ilk qa dın rek to ru olub.

Elmira Əbdülhəmid qızı Ab
basova10yanvar1932ci ildə
Bakıda dünyaya göz açıb. Er
kənçağlardanmusiqiyəmaraq
göstərib. Orta məktəblə yana
şı, yeddiillik musiqi məktəbin
də də oxuyub. Həmyaşıdları
arasında istedadı və ictimai
fəallığı ilə daim fərqlənib.Mu
siqimüsabiqələrindəqazandığı
uğurlaronubusənətəülvi tel
lərləbağlayıb.
Ortaməktəbibaşavurduqdan

sonra Üzeyir Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Konservato
riyasının (indiki BMA)musiqişü
naslıq ixtisasına qəbul olunub.
1955ci ildə təhsilini başa vu
raraq əmək fəaliyyətinə elə bu
musiqitədrisiocağındabaşlayır.
Pedaqojifəaliyyətləyanaşı,elmi
araşdırmalar da aparır. 1962ci
ildə Moskva Ümumittifaq Sə
nətşünaslıq İnstitutunda “Üzeyir
Hacıbəylinin operaları və musi
qili komediyaları” mövzusunda
namizədlik (fəlsəfədoktoru)dis
sertasiyası müdafiə edir. Alimin
“Üzeyir Hacıbəylinin opera və
musiqili komediyaları”, “Üzeyir
Hacıbəylinin “Koroğlu” operası”,
“ÜzeyirHacıbəyli:həyatvəyara
dıcılıqyolu”monoqrafiyalarıelmi
ictimaiyyət tərəfindən maraq
la qarşılanıb. Musiqişünas dahi
bəstəkardanbəhsedərkənyazır:
“O öz əsərləri ilə Azərbaycanla
Avropabəstəkarlıqməktəbiara
sında əbədi bir körpü yaratdı.

MəhzÜzeyirbəydənsonraŞərq
vəQərbmusiqisimədəniyyətlə
ri arasındabağlılıqözbəhrəsini
verdi. Azərbaycan bəstəkarları
nınyaratdığınəhəngmusiqiabi
dələrininşöhrətielləridolaşdı...”.

Elmira Abbasovanın digər
tədqiqat mövzusu görkəm
li bəstəkar Qara Qarayevlə
bağlı olub. O, araşdırmasında
bəstəkarın zəngin irsinin tək
doğma vətənində deyil, dün
yada musiqisevərlər tərəfin
dən maraqla qarşılanmasının
səbəbini açmağa çalışıb.Alim
həmçinin müxtəlif nəsillərdən
olan görkəmli bəstəkar və ifa
çılarınyaradıcılığınadadiqqət
yetirib. Onun Cövdət Hacıyev,
RəşidBehbudov, SoltanHacı
bəyov,SəidRüstəmov,Qurban
Pirimov, Bəhram Mansurov

kimi musiqi xadimləri haqqın
daaraşdırmaməqalələri Bakı,
Moskva və digər şəhərlərdə
dərcolunub.
Musiqişünas eyni zamanda

XX əsrdə muğamın elmi şəkil
dəöyrənilməsiüçünböyüksəy
göstərib. Araşdırmalarda qeyd
edilirki,SSRİBəstəkarlarİttifa
qının təşəbbüsü və V.Vinoqra
dovun redaktorluğu ilə hazırla
nan,keçmiş ittifaqın respublika
və xalqlarını əhatə edən “Xalq
müğənniləri vəmusiqiçiləri” sil
silə nəşrlərində iştirak edib.

Onun Q.Pirimov və B.Mansu
rov haqqında broşürləri həmin
layihəçərçivəsindəişıqüzügö
rüb.
1958ci ildə, 26 yaşında

Azərbaycan SSR Bəstəkarlar
İttifaqının üzvü seçilən Elmi
raAbbasova1962ci ildəSSRİ
Bəstəkarlar İttifaqının üzvlüyü
nəqəbuledilib.O,1967ci ildə
“Əməkdar incəsənət xadimi”
fəxriadınalayiqgörülüb.1975
ci ildəAzərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqınınkatibi,eləcədəSSRİ
Bəstəkarlarİttifaqıİdarəheyəti
ninüzvüseçilib.

ElmiraAbbasova1977ciildən
1991ciiləqədər,14ilAzərbay
can Dövlət Konservatoriyasının
rektoruvəzifəsindəçalışıb.Rek
torluğudövründəzənginənənə
ləri olan təhsil ocağının hərtə
rəfi inkişafıəlindənüçüngələni
əsirgəməyib. Üzeyir bəyin dərs
otağı kiçikmuzeyə çevrilib,Şə
fiqə Məmmədova adına opera
studiyasıtikilibistifadəyəverilib.
Həmin illərdə bu təhsilmüəssi
səsindəXalqmusiqisikafedrası
nınbazasındaAzərbaycanxalq
çalğıalətlərivəAzərbaycanxalq
musiqisinin tarixi və nəzəriyyə
si kafedraları yaradılıb. Onun
təşəbbüsü ilə eyni zamanda
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı
nəzdindəictimaiəsaslarlaUşaq
filarmoniyasıtəşkilolunub.
Beynəlxalqforum,konfransvə

tədbirlərdəiştirakedənprofesso
rundünyanınçoxməşhurmusi
qişünaslarının qatıldığı mötəbər
məclislərdəparlaqçıxışlarıhəmi
şəmaraqlaqarşılanıb.ElmiraAb
basovahəmçininonlarlamusiqi
şünasvəsənətşünasınyetişməsi
üçünböyüksəylərgöstərib.
Ölkəmizdə musiqi tədrisinin

təşkilində mühüm xidmətləri
olanprofessorElmiraAbbasova
12 fevral 2009cu ildə Bakıda
vəfatedib.

Savalan Fərəcov

Musiqişünas və pedaqoq ömrü

Sə nət adam la rı ilə şə kil 
çək dir mək, gör dü yüm 
hər yer də ya xın la şıb 
haləh val tut maq ki mi 

vər di şim yox dur. Uza ğı 34 
akt yor ilə xa ti rə ol sun de yə 
şə kil çək dir mi şəm. O da 
tə sa dü fən. Sə bə bi ni isə heç 
özüm də bil mi rəm. Sa də cə, 
mə nim üçün akt yor səh
nə də, ki noek ran da qal sın 
is tə yi rəm. Bu nun il lər son ra, 
say sız sə nət adam la rı ilə 
söh bət və gö rüş lər dən 
son ra özüm üçün iza hı nı da 
tap mı şam: on lar heç də ha
mı sı bi zə gös tər dik lə ri ki mi 
bəx ti yar, nik bin, ümid li de
yil lər və mən on la rı ku lis dən 
xa tır la maq is tə mi rəm...

Bəli, etiraf etməyə nə qədər
çətinlikçəksəkdə,sənətinşan
şöhrəti, dəbdəbə, qısası, uğur
heçdəhamıyanəsibolmur.On
larlaaktyor,ifaçırepertuardasırf
onun adına gələcək tamaşaçı
selini gözləyəgözləyə, adının
qarşısında titullarının (əslində,
bu fəxri adməsələsi özlüyündə
mübahisə predmetidir) sıralan
masınıxəyaledəedə,tamaşaçı
önünə təzimə çıxanməşhur, ti
tullu aktyor həmkarlarına gözu
cuhəsədləbaxabaxa,səhnənin
mərkəzindəkibaşrol ifaçılarının
qucağınadolangülçiçəklərinət
riiləməstolaolaənuzaqküncə,
yan pərdənin az qala arxasına
keçəkeçə səssizcə görünməz
olurlar.
Bir çox tamaşaçı kimi,mənə

görədəsənətkarölümüsəma
dan sürətlə süzən ulduz axışı
kimidir.Həminanbizsəmadakı
onöqtəninboşluğunda itibbat
saqda,başımızıbirdəsəmaya
qaldıranda nə o ulduzu, nə də
onunqopubdüşdüyüyeriayırd
edəbilirik...
Yanvarın8dəAzərbaycanteatr

səhnəsidahabiraktyorunuitirdi.
Xırıltılısəsli,bəyazsaçlısənətkar
aylardır haqqında yazılan “ölüm
yatağındadır”,“həkimlərvaxtqoy
du”,“Əməkdarartistmənzilarzu
layır”, “kirayə qalanməşhur akt
yorun fəryadı” kimi qaraqışqırıq
xəbərlərə də üsyan edirmiş kimi
əbədi sükuta qərq oldu. Beləcə,
bahardadoğulduğunagörəNov
ruzadıqoyulan,qürurluolduğuna
görəözünə“Qartal”təxəllüsüse
çən güləgülə kədərlənən adam
üzünəqonansontəbəssümüdə
itələyərək köçünü bu dünyadan
çəkdivəfanidünyadakıünvansız
mənzilindən əbədiyyətdəki daimi
evinəköçdü...
Nədənsə, son illər daha çox

onu kommunal problemləri, fəx
ri ad gileygüzarları, səhhəti ilə

bağlı narahatlıqları ilə yada sa
lırdılar. Bilmirəm, bu, kimin təq
siridir,ammaunutmaqolmazki,
Novruz Qartal (Novruz Əliyev;
19472022)çalışdığı teatrınqızıl
dövrününbugünlərədəkyaşayan
azsaydanümayəndələrindənidi.
Peşəkar, səhnədə komediyanın
əsasprinsipləriniqoruyanvəən
əsası, teatr tamaşası ilə səhnə
cik arasındakı incə fərqi duyan
aktyor idi. Yersiz improvizələrə
qaçmaz, səhnədədahaçoxgü
lüş yaratmaq üçün canfəşanlıq
etməzvəheçvaxttərəfmüqabili
ninoyununu“vurmazdı”.

Bildiyimiz kimi, komediya, xü
susənmusiqilikomediyaçoxmü
rəkkəb və çoxşaxəli janrdır. Bu
üslubdaərsəyəgələnfundamen
talnümunələri,klassikəsərvəon
ların səhnə təcəssümlərini (təbii
ki,buzamanyalnıznostalgiyaya
qapılabilirik)yadasalarkənonla
rı bizə sevdirən böyük bir aktyor
nəslini də minnətdarlıqla xatırla
mışoluruq.Bax,NovruzQartalda
məhz həmin üst sıralamada yer
alanaktyorlardanidivəbunuheç
vaxtrejissordantamaşaçıya–heç
kiməsübutetməyəçalışmırdı.
Ruhuşadolsun,qapılarınkan

darınıayaqlamaq,rejissorunya
nını kəsdirmək, həmkarlarının
dediqoduqazanındaqaynamaq
kimivərdişidəyoxidi.Teatraişi,
sənətiiləməşğulolmaqüçünge
dər və insafən, bununöhdəsin
dən də ustalıqla gələrdi.Aktyor
kimi təpədəndırnağa komediya
janrıüçünseçilmişadamidi.
Yəqineləbunagörədəömrü

boyubirteatrda–AkademikMu
siqiliTeatrdaçalışdı,onunsəhnə
sinə,tamaşaçısınasadiqqaldı.
1966cıildəAzərbaycanDöv

lətİncəsənətİnstitutunun(indiki
ADMİU)Musiqili komediyaakt
yorluğufakültəsinibitirənaktyor
1968ciildənömrününsonuna
dəkbusənətocağındaçalışdı.

Özünü epizodik və əsas rolların
mahir ifaçısı kimi tamaşaçıla
ra sevdirməyi bacaran sənətkar
Azərbaycan, eləcə də müxtəlif
xarici dramaturqların əsərlərində
onlarla yaddaqalan rollarda oy
nadı. O, “Toy kimindir?” səhnə
əsərindəQoşun,“Durna”daDur
sun, “Hicran”daBalaəmi, “Lənət
şeytana”daİsrafil,“Özümüzbilə
rik”dəİbişov,“Milyonçunundilən
çi oğlu”nda Xidmətçi, “Sevindik
qız axtarır”daTələbə, “Nənəmin
şahlıqquşu”ndaQədimQədimo
viçvədigərrollarıilətamaşaçıla
rındərinrəğbətiniqazanıb.

MərhumXalqartisti,sənətdos
tu Hacıbaba Bağırovun rəhbərlik
etdiyi “Tənqidtəbliğ” teatrındada
çalışan və bu truppa ilə tamaşa
konsertlərlə ölkəni gəzən aktyor
MusiqiliTeatrdandatamqopabil
məyib.Nəzərə alaq ki, 90cı illər
teatrlar, aktyorlar, ümumən sənət
adamlarıüçünmürəkkəbdövridi...
Aktyorun populyar rollarından

danışırıqsa,“92dəqiqəgülüş”də
Xəstə, “On min dollarlıq kef”də
Dayıoğlu, “Hərənin öz uldu
zu”nda Kələntər, “Dəli dünya”da
TıntınƏsəd,“Oolmasın,buol
sun”da Məşədi Qəzənfər (ən
sevimli rolu), “Bankir adaxlı”da
Dilənçilər padşahı, “Əlin cibin
də olsun”da Dilənçi, “Məhəbbət
oyunu”ndaDaşdəmirov,“Volqa”lı
canan”da Müqəddəsov, “Aldın
payını, çağır dayını”da Əhmədi
Biqəm, “Şeytanın yubileyi”ndə
Şivanıdaunutmamalıyıq.
Cari repertuara daxil olan bir

sıratamaşalardamüxtəlifxarak
terli rollar oynayan aktyor həm
dəYeni il tətiligünlərindəteatra
üztutanyüzlərləuşağınsevimli
Şaxtababasıidi.Musiqilikome
diyajanrındaçəkilənikitelevizi
yafilminin–“Gülüşsanatoriyası”
(1989)və“Şirbalanınməhəbbə
ti”nin (1991) də populyarlaşma
sındaonunpayıazolmayıb.

2013cüildə“Əməkdarartist”
fəxriadına layiqgörülənaktyor
müxtəlifillərdəPrezidentmüka
fatıdaalıb.
Hələ pandemiyadan əvvəl

teatrda məşqlərinə başlanılan
“Beşmanatlıqgəlin”vəaktyorun
dahaçoxşöhrətqazandığı“Hic
ran” tamaşalarının yeni qurulu
şununaktyorheyətindəodayer
alırdı.Lakingünügündənağır
laşanxəstəliyivəortayadüşən
koronavirus qadağaları onun
da əlayağını teatrdan çəkdi.
Müsahibələrinin birində “Ömrü
münsonunaqədərdəbuteatra

sadiqqalacam.Çünkibu teatr
da gənclik illərim keçib. Teatra
gələndə 1819 yaşım var idi.
İndi isə artıq qocalmışam.Xal
qınazçoxməhəbbətinibuteatr
sayəsində qazanmışam.Az da
olsa,özümüsevdirəbilmişəm”,
deyənaktyoryanılmadığınıyax
şıanlayırdı.Həmoteatranəqə
dər gərəkli olduğunu deyəndə,
həmdətamaşaçılarınsafsevgi
sinihaqqı iləqazandığını ifadə
etməyəçalışanda...
Qoy bunu da yazım, qalma

sın.Əsasənhəftəninikincigün
ləriçalışdığı teatrınxidmətiqa
pısının qarşısında rastlaşardıq.
Yəqinki,məşq fasiləsinəçıxır
dı.Yanyörəsindəsənətdostla
rıolsada,o,təkliyəçəkilər,su
sub dayanardı. Bir gün özümü
saxlamayıb ötəri salamlaşanda
“Novruz müəllim, heç olmasa,
keçib bulvar tərəfdə dayanın,
təmiz hava alın” deyib gülüm
sündüm.Güləgülə“Mənteatrın
havası ilə nəfəs alıram” dedi.
Ürəyimdəonunhaqqındao an
nədüşündüklərimiburayazma
ğıartıqhesabedirəm.Ammabir
şeyəondakıkimiindidəsevini
rəm: nə yaxşı, teatrı, səhnəni
beləböyükvətəmənnasızmə
həbbətləsevənaktyorlarvar...

Həmidə Nizamiqızı

Gülüşümüzün xatirəsindəki 
kədərli adam

Əməkdar artist Novruz Qartalı xatırlayarkən

Elmira Abbasova – 90

“Salamat qayıtsam, Vətən torpağında 
rahat gəzə bilərəm...”

Tor paq la rı mı zın azad lı ğı 
üçün öz ca nı nı fə da edən 
igid lər hər za man xal qı mı zın 
qəl bin də ya şa yır lar. Və tən 
na mi nə şə hid lik zir və si nə 
uca lan qəh rə man la rı mız ye
ni nə sil lər üçün əsl ör nək dir
lər. II Qa ra bağ mü ha ri bə si
nin igid şə hid lə rin dən bi ri də 
ka pi tan Zül fü qar İs mi oğ lu 
Qu ba tov dur.

ZülfüqarQubatov 1975ci
ilsentyabrın25dəAğsura
yonunun Dilman kəndində

anadanolub.Orta təhsilinikəndortaməktəbindəalıb.1992ci
ildəBakıAliBirləşmişKomandanlıqMəktəbinə(indikiAzərbay
canAliHərbiMəktəbi)qəbulolunub.1995ciildəleytenantrüt
bəsi alaraqməktəbi bitirib, 3 ay Türkiyədə təlim kursu keçib.
2008ciilədəkAzərbaycanSilahlıQüvvələrininsıralarındamüx
təlifhərbihissələrdəxidmətedib.2008ciildəehtiyataburaxılıb.
ZülfüqarQubatov2020ciilin27sentyabrındaVətənmüharibə

sibaşlanandayenidənhərbiformanıgeyinərəkcəbhəyəyollanır.

ŞəhidinhəyatyoldaşıAynurQubatovahəmingünübeləxatır
layır:“28sentyabrdaaxşamtəxminənsaat8olardı.Səfərbərlik
vəHərbi XidmətəÇağırış üzrəDövlət XidmətininAğsu rayon
şöbəsindənZülfüqarıntelefonunazənggəldi.Övladlarıiləgörü
şərəkonlara“MənAzərbaycanOrdusundazabitolmuşam.Bu,
mənimVətənəxidmətetməkborcumdur.Allahımaşükürlərol
sunki,mənəbufürsətiverdi”,–deyərəkyoladüşdü...”.
ZülfüqarVətənmüharibəsizamanıTərtərrayonununTalışvə

Suqovuşan yaşayışməntəqələri istiqamətində döyüşlərdə bö
yükşücaətgöstərir.Oktyabrın14dəSuqovuşanistiqamətində
ağırdöyüşlərzamanışəhidlikzirvəsinəucalır.
Aynurxanımbildirirki,ZülfüqarVətənionunyolundacanından

keçəcək qədər sevirdi: “Müharibə vaxtı teztez bizimlə əlaqə
saxlayırdı.Övladlarıilədanışanzamanonlara“Sağsalamatqa
yıtsam,artıqVətəntorpağındarahatgəzəbilərəm.Şəhidolsam,
siz rahat olun,mənimlə fəxr edin” deyirdi. Bizimlə danışanda
hərşeyinyaxşıolduğunusöyləyib,narahatolmamağıtapşırırdı.
Ancaqsondanışıqlarınınbirində“Hərşeyəhazırlıqlıolun,haq
qınızıhalaledin”söylədi”.
1997ci ildə ailə həyatı quran Zülfüqarın Şəbnəm, Nəzri və

ÖməradlıüçövladıVətənəəmanətqalıb.Bundansonrabuüç
şəhidövladıqalibxalqınnümayəndələrikimiazadVətəntorpa
ğındayaşayacaqlar.
Zülfüqar Qubatov oktyabrın 15də doğulduğu Dilman kənd

qəbiristanlığındatorpağatapşırılıb.Ölkəbaşçısınınmüvafiqsə
rəncamlarıiləölümündənsonra3cüdərəcəli“Rəşadət”ordeni,
“Vətənuğrunda”,“Döyüşdəfərqlənməyəgörə”və“Suqovuşanın
azadolunmasınagörə”medallarıilətəltifedilib.
Allahrəhməteləsin.

Nurəddin

Teatrşünas, rejissor Şaiq Səfərov vəfat edib 
Azər bay can mə də niy yə ti nə 
it ki üz ve rib. Ta nın mış teatr
şü nas, re jis sor Şaiq Sə fə rov 
yan va rın 27də, 68 ya şın da 
və fat edib.

Şaiq Cabir oğlu Səfərov
1954cü il dekabrın 18də
Bakışəhərindəanadanolub.
1972–1977ci illərdə Azər
baycan Dövlət İncəsənət
İnstitutunun (indiki ADMİU)
Rejissorluq fakültəsini bitirib.
Müxtəlif illərdəGəncəDövlət

Dram,SumqayıtDövlətDram,AzərbaycanDövlətAkademikMilli
Dram,AzərbaycanDövlətAkademikRusDramteatrlarındaçalışıb.
ŞaiqSəfərovbirmüddətMədəniyyətNazirliyininİncəsənətşö

bəsindəTeatrsektorununmüdiriolub.2012,2014,2016və2018
ciillərdəBakıdaBeynəlxalqTeatrKonfransınınvə2011,2013cü
illərdəBeynəlxalqKuklaTeatrlarıFestivalınınkeçirilməsiiləbağlı
hazırlıq,təşkilatiişlərböyükölçüdəŞaiqSəfərovunadıiləbağlı
dır.O,həmçinindəfələrləAzərbaycanıxariciölkələrdəteatrsim
poziumlarında,treninqvəseminarlardalayiqincətəmsiledib.
Birneçədilbilənteatrxadimitərcüməçiliklədəməşğulolub,

dünyaədəbiyyatının tanınmışnümayəndələrininəsərlərinidili
mizəçevirib.
ŞaiqSəfərovunxatirəsionutanıyansənətsevərlərinvəhəm

karlarınınqəlbindəyaşayacaq.
Allahrəhməteləsin.

Şuşanın 270 illiyi münasibətilə 
beynəlxalq elmi konfrans

Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın (AMEA) Elm Ta ri xi İns
ti tu tu (ETİ) ma yın 8də Şu şa şə hə ri nin 270 il li yi nə həsr olu nan 
“Azər bay ca nın elm və mə də niy yət mər kə zi – Şu şa” möv zu
sun da bey nəl xalq el mi konf rans ke çi rə cək. 

Beynəlxalqkonfransölkəbaşçısının2022ciilin“Şuşaİli”elan
edilməsi haqqında sərəncamına uyğun olaraq təşkil ediləcək.
Konfransınməqsədi şəhərin tarixi, görkəmli şəxsiyyətləri,mil
limənəvivəsosialmədəniirsi,ədəbiyyat,incəsənət,memarlıq,
din,fəlsəfəvədigəraspektlərdənaraşdırılmasıdır.
KonfransAzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıolaraqŞuşavə

onuntarixi,ŞuşanınAzərbaycanədəbiirsindəyeri,Şuşadain
cəsənətvəmemarlıqnümunələri,Şuşadadinimədəniabidələr,
Şuşanıngeosiyasiəhəmiyyətivə44günlükVətənmüharibəsin
dəqazandığımızZəfərvədigərmövzularıəhatəedəcək.
Konfransaalimlər,elmiişçilər,doktorantvəmagistrlərməruzə

vəməqalələr təqdimedəbilərlər.MəqalələrAzərbaycan, türk,
ingilis və ya rus dillərində aprelin 1dək elmtarixi@gmail.com
elektronpoçtünvanınagöndərilməlidir.
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XALÇA MUZEYİNDƏ SƏRGİ

“Rəngarəng qobelen dünyası”
Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze-
yin də qo be len və xal ça üz rə ta-
nın mış rəs sam Ta mil la Ab dul-
la ye va nın “Rən ga rəng qo be len 
dün ya sı” ad lı sər gi si açı lıb.

Sər gi də xal ça çı rəs sa mın 
1990-2022-ci il lər də ya rat dı ğı 50-
dən ar tıq əsər – qo be len, xal ça və 
xal ça es ki zi nü ma yiş olu nur.

Eks po zi si ya da “Kə pə nək lər”, 
“Ağac lar”, “Qə dim Azər bay can 
rəmz lə ri”, “Tə biət ün sür lə ri”, 

“Dörd fə sil” ad lı sil si lə əsər lə ri, o 
cüm lə dən abst rakt və çi çək kom-
po zi si ya lı əsər lər təq dim olu nur.

Rəs sam bu əsər lə ri ya ra dar kən 
ək sər hal lar da ha zır es kiz dən de-
yil, yal nız bə dii ide ya və imp ro vi-
za si ya ba ca rı ğın dan bəh rə lə nib.

Sər gi də T.Ab dul la ye va nın 
us ta dı, gör kəm li rəs sam Lə tif 
Kə ri mo vun ya ra dı cı lıq yo lu nu 
da vam et di rə rək ya rat dı ğı “İs-
li mi bənd lik”, “Əf şan”, “Sax sı da 
gül lər” xal ça la rı da yer alır.

Yük sək zövq və ro man tik qəl-
bə sa hib rəs sa mın bu əsər lə rin-
də rəng və or na ment lər ara sın-
da çox gö zəl bağ lı lıq qu ru lub.

Sər gi çər çi və sin də mü ha zi rə, 

rəs sam la gö rüş, qo be len to xu ma 
üz rə us tad dərs lər, te ma tik eks-
kur si ya lar da ke çi ri lə cək.

Sər gi fev ra lın 25-dək da vam 
edə cək.

Azərbaycan
2 fev ral 1882 – İrə van şə hər gim na zi ya sı nın müəl li mi, maarif pər-

vər Mə şə di İs ma yı lın şa gird lə ri ilə bir gə ha zır la dı ğı V.Mə də to vun 
“Ta mah kar lıq düş mən qa za nır” pye si nin ta ma şa sı gös tə ri lib. Bu-
nun la İrə van da pe şə kar Azər bay can teat rı nın əsa sı qo yu lub.

2 fev ral 1912 – Xalq ar tis ti, re jis sor, Döv lət mü ka fa tı laureatı Mə-
hər rəm Ka zım oğ lu Ha şı mov (1912 – 2.5.1969) Ba kı da do ğu lub. 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da, Rus Dram Teat rın da baş re jis sor iş lə-
yib. “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sı nın di rek to ru (1960-1965) olub. 

2 fev ral 1932 – Dil çi alim, aka de mik Ağa mu sa Ağa sı oğ lu Axun-
dov (1932 – 5.9.2015) Kür də mir də do ğu lub. AMEA-nın Hu ma ni tar 
və ic ti mai elm lər böl mə si nin aka de mik ka ti bi olub. 

2 fev ral 1936 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Rə şid Rza oğ-
lu Məm mə dov (1936-2006) Nax çı van şə hə rin də ana dan olub. Nax çı-
van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da bir çox ta ma şa la ra mu si qi ya zıb.

2 fev ral 1942 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Yan var Pi ra lı 
oğ lu Bə də lov (1942 – 27.12.2018) İs ma yıl lı ra yo nu nun Tir can kən-
din də do ğu lub. 

2 fev ral 1955 – Əmək dar ar tist Mux tar Şah mar oğ lu İba dov 
(1955 – 23.9.2013) Ba la kən ra yo nun da do ğu lub. Şə ki Dram, Döv-
lət Gənc lər teatr la rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.

2 fev ral 1983 – Xalq ya zı çı sı Əli Qa ra oğ lu Və li yev (27.2.1901 – 
1983) və fat edib.  “Nə nə min cəh rə si”, “Qar lı dağ lar”, “Ürək dost la rı”, 
“Ana qız”, “Ötən gün lər” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

3 fev ral 1891 – İc ti mai xa dim, jur na list, tər cü mə çi Cey hun bəy 
Əb dül hü seyn oğ lu Ha cı bəy li (1891 – 22.10.1962) ana dan olub. Da-
hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin ki çik qar da şı dır. Xalq Cüm hu riy yə ti 
döv rün də “Azər bay can” qə ze ti nin re dak to ru olub. Son ra mü ha ci rə-
tə ge dib, Fran sa da ya şa yıb və ora da və fat edib. Mə za rı Pa ris də dir.

3 fev ral 1951 – Əmək dar ar tist Hə sə na ğa Hü sey nə li oğ lu Hü sey-
nov (1951-2002) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı-
nın akt yo ru olub, teatr da trup pa mü di ri iş lə yib.

3 fev ral 1959 – Əmək dar ar tist Mər dan Əh mə diy yə oğ lu Fey zul-
la yev (1959 – 13.8.2017) Şə ki ra yo nu nun Kiş kən din də do ğu lub. 
Şə ki Dram Teat rı nın baş re jis so ru olub. 1994-cü il dən Mosk va da 
ya şa yıb, özü nün ya rat dı ğı “Dər viş” teat rın da Azər bay can müəl lifl  ə-
ri nin əsər lə ri ni ta ma şa ya qo yub.

3 fev ral 1990 – Gör kəm li akt yor Ham let Xa nı za də (5.6.1941 – 
1990) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, ki no da, te-
le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

4 fev ral 1945 – Əmək dar rəs sam Fər man Sə məd oğ lu Qu la mov 
(1945 – 23.12.2016) As ta ra ra yo nun da do ğu lub. Əsər lə ri Mosk va da 
Döv lət Tret ya kov Qa le re ya sın da, Şərq Xalq la rı İn cə sə nət Mu ze yin-
də sax la nı lır. Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın müəl li mi olub.

4 fev ral 1982 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru, akt yor İb ra him (Mi rib-
ra him) Ta ğı oğ lu Həm zə yev (25.12.1908 – 1982) və fat edib. 1937-ci 
il dən Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da ça lı şıb, teat rın di rek-
to ru, baş re jis so ru olub.

4 fev ral 2003 – Akt ri sa Töh fə İb ra him qı zı Əzi mo va (6.2.1938 
– 2003) və fat edib. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Əh məd ha ra da dır?” 
fi lm lə rin də çə ki lib. Ba kı da 1 say lı Uşaq in cə sə nət mək tə bin də for te-
piano müəl li mi iş lə yib.

Dünya
2 fev ral 1595 – Ni der land rəs sa mı, klas si siz min ta nın mış nü ma yən-

də si Ya kob van Kam pen (Ja cob van Cam pen; 1595-1657) ana dan olub.
2 fev ral 1873 – Avst ri ya bəs tə ka rı Leo Fall (1873-1925) ana dan olub. 

“Ma dam Pom pa dur”, “Dol lar şah za də si” və s. ope ret ta la rın müəl li fi  dir.
2 fev ral 1882 – İr land ya zı çı sı və şairi, mo der niz min nü ma yən-

də si Ceyms Coys (Ja mes Augus ti ne Aloy sius Joy ce; 1882-1941) 
ana dan olub.

3 fev ral 1809 – Al man bəs tə ka rı, di ri jor Fe liks Men del son (Ja kob 
Lud wig Fe lix Men dels sohn Bart holdy; 1809 – 4.11.1847) ana dan 
olub. “Toy” mar şı nın müəl li fi  dir.

3 fev ral 1881 – Rus ki ne ma toq ra fı nın ba ni lə rin dən bi ri, re jis sor 
Ya kov Akek sand ro viç Pro ta zo nov (1881-1945) ana dan olub.

 
4 fev ral 1873 – Rus ya zı çı sı Mi xail Mi xay lo viç Priş vin (1873-

1954) ana dan olub.
4 fev ral 1915 – İn gi lis akt yo ru, “mis ter Pit kin” haq qın da ki no ko-

me di ya lar da baş ro lun ifa çı sı Nor man Uiz dom (Nor man Jo seph 
Wis dom; 1915-2010) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

2–4 fevralXatirə təqvimi

Ki no sə na ye si in ki şaf edib 
ide ya və for ma ta gö rə 
ye ni film lər or ta ya çıx sa 
da, klas sik ek ran əsər-

lə ri nin bəxş et di yi izah sız 
nos tal gi ya biz lə ri heç cür tərk 
et mir. Mil li ki ne ma toq ra fi-
ya mız da ki fa yət qə dər be lə 
nü mu nə lər var. Ta ma şa çı lar 
bö yük şə hər dən ki çik kənd 
in san la rı na mü na si bət lə rə, 
mə həb bət dən və tən pər vər li-
yə, əmək se vər lik dən ideolo ji 
məh ku miy yə tə qə dər on lar la 
ek ran işin də özü üçün müt-
ləq nə isə bir yad daş yü kü, 
xa ti rə boğ ça sı ta pa bi lir.

Ba kı və onun ar xa mə həl lə lə-
ri nin qə ri bə və bir az da mü ba-
hi sə do ğu ra caq çıl paq lı ğı ilə ve-
ril di yi “Bir cə nub şə hə rin də” fi l mi 
bu mə na da ən küt lə vi nü mu nə-
lər dən dir. Bu nu fi l min rə qəm sal 
bər pa sın dan son ra onun nü ma-
yi şi nə yı ğı lan lar, ki noek ran dan 
də fə lər lə bax ma la rı na rəğ mən 
bir də köh nə Ba kı nın qo ca man 
ki no teat rın da iz lə mək zöv qü nü 
ya şa maq is tə yən lər də təs diq 
edir di.

Xə bər ver di yi miz ki mi, yan va-
rın 27-də Ni za mi Ki no Mər kə-
zin də C.Cab bar lı adı na “Azər-
bay can fi lm” Ki nos tu di ya sı nın 
1969-cu il də is teh sal et di yi “Bir 
cə nub şə hə rin də” tam met raj lı 
bə dii fi l mi nin bər pa olun muş for-
mat da nü ma yi şi ke çi ril di. 

“Ba lans” Mil li Rə qəm sal Bər-
pa Stu di ya sı tə rə fi n dən hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə nin təq di ma tın da 
ta nın mış mə də niy yət və in cə-
sə nət xa dim lə ri, ki no sə na ye si 
təm sil çi lə ri və ki no se vər lər iş ti-
rak edir di.

Bu na qə dər üç bə dii fi l mi bər-
pa edən stu di ya ümu mi lik də mil-
li pe şə kar ki no mü tə xəs sis lə ri ilə 
bir gə fi lm ar xi vi mi zin rə qəm sal-
laş ma sı, bər pa sı və rəng lən mə-
si is ti qa mə tin də fəaliy yət gös tər-
mək də dir.

Onu da qeyd edək ki, ne qa-
tiv lə rin sax la nıl dı ğı Mosk va ar-
xi vin dən im ti na gəl mə si nə rəğ-
mən, stu di ya bu işi Azər bay can 
Döv lət Film Fon dun da qo ru nan 
lent lər əsa sın da real laş dı rır.

Təq di mat dan ön cə çı xış edən 
ANS Şir kət lər Qru pu nun rəh bə ri 
Va hid Mus ta fa yev bər pa pro se-
si nin çə tin lik lə rin dən söz aç dı. 
Bil dir di ki, bu ki no lent müəy yən 
qə dər aşın ma ya mə ruz qal dı ğı 
üçün bər pa işi uza nıb. Əmək-

daş lı ğa və dəs tə yə gö rə Mə də-
niy yət Na zir li yi nə və Döv lət Film 
Fon du na tə şək kü rü nü bil di rən 
V.Mus ta fa yev bu la yi hə nin da-
vam et di ri lə cə yi ni vur ğu la dı. 

Son ra gör kəm li ki no re jis sor, 
Xalq ar tis ti El dar Qu li ye vin ki-
no ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı qı sa vi-
deoçarx nü ma yiş olun du.

Ge cə də çı xış edən qo ca man 
ki no şü nas, Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi Ay dın Ka zım za də 
hər bir fi l min nü ma yi şi nin bay-
ram ol du ğu nu de di və ge cə ni 
mil li fi lm lə ri mi zə sev gi nin heç 
də azal ma dı ğı nın is ba tı ki mi sə-
ciy yə lən dir di. Bil dir di ki, fi lm o 
döv rün ideolo gi ya sı na, so sialist 
realiz mi cə rə ya nı na xid mət et-
mə di yi hal da sər həd lə ri aş ma ğı 
ba car dı və mil li ki ne ma toq ra-
fi  ya mız da dö nüş nöq tə si ol du. 

Ek ran əsə ri real hə yat təs vir lə-
ri nin, sa də in san la rın mü na si bət 
və otu ruş muş qay da la rın özü-
nə məx sus re jis sor süz gə cin dən 
ke çi ri lə rək ki ne ma toq ra fi k ba-
xım dan yük sək pe şə kar və ən 
əsa sı Ba kı ru hu nu ifa də edən 
nü mu nə si dir.

A.Ka zım za də da ha son ra de-
di: “Azər bay can da ilk rəng li fi lm 
adı çə ki lən də nə dən sə “O ol-
ma sın, bu ol sun” (1956) ya da 
dü şür, am ma bu fakt hə qi qə tə 

uy ğun de yil. İlk rəng li ek ran əsə-
ri miz 1947-ci il də çə ki lən “Ba-
kı dan Göy gö lə dək” ad lı sə nəd li 
fi lm dir. La kin o, çox iş lən di yi nə 
gö rə xa rab olub və ağ-qa ra va-
rian tı qa lıb”. Ki no şü nas bu prob-
le min ara dan qal dı rıl ma sı üçün 
“Ba lans” stu di ya sı nın rəh bə ri nə 
mü ra ciət et di. Diq qə tə çat dır dı 
ki, hə min fi l min rəng lən mə si ilə 
ki no ta ri xi miz lə bağ lı bu yan lış 
da ara dan qal xa caq. 

Ge cə də da ha son ra Xalq ar-
tist lə ri Oq tay Mir qa sı mov və 
Fəx rəd din Ma na fov da çı xış 
edə rək El dar Qu li ye vin ki no ta-
ri xi miz də ki əvəz siz ye rin dən 
da nış dı lar. Bil di ril di ki, re jis so-
run fi lm lə ri Azər bay can ta ri xi nin, 
mə də niy yə ti nin, hə yat tər zi nin, 
mə nə vi dün ya sı nın ori ji nal və 
mü kəm məl təs vi rin dən iba rət dir. 

Mə də niy yət Na zir li yi Audiovi-
zual və in te rak tiv me dia şö bə si nin 
mü di ri Rü fət Hə sə nov çı xı şın da 
El dar Qu li ye vin tə lə bə si ol ma sın-
dan, sə nət ka rın onun re jis sor ki mi 
ye tiş mə sin də oy na dı ğı rol dan da-
nış dı. O, El dar Qu li ye vin əsa sı nı 
qoy du ğu “De büt” stu di ya sın da 
ilk sə nət ad dım la rı nı at ma sın dan 
bö yük qü rur his si ke çir di yi ni bil dir-
di: “Sağ lı ğın da onu tə rifl  ə səy dim, 
müt ləq mə ni tən beh edər di. An-
caq in di haq qın da de mək is tə dik-
lə ri mi çə kin mə dən söy lə yi rəm...”. 

Son da la yi hə yə dəs tək ve rən 
“Sant ral” şir kə ti nin təm sil çi si El-
na rə Mah mu do va çı xış edə rək 
qu ru mun hə ya ta ke çir di yi mə də-
niy yət və gənc lər lə bağ lı la yi hə-
lər dən da nış dı.

Çı xış la rın bit mə si ni sə bir siz-
lik lə göz lə yən çox say lı ta ma şa-
çı son da bö yük ek ran da köh nə 
Ba kı nın təs vir lə ri ilə qar şı-qar-
şı ya qal dı. Müx tə lif nə sil lər dən 
olan ta ma şa çı lar doğ ma mə kan-
la rın, az qa la in di ta rix olan kü-
çə və mə həl lə lə rin, ye ni ti ki li lər 
sa yə sin də ta nın maz olan kü çə-
lə rin köh nə ad la rı nı, tə zə-köh nə 
ün van la rın mü qa yi sə ni et dik cə 
ümu mi lik də ki no nun is tə ni lən 
tex ni ki tə rəq qi dö nə min də əvəz-
siz ün siy yət va si tə si ol du ğu nu 
ye ni dən təs diq lə miş ol du lar.

Xa tır la daq ki, C.Cab bar lı adı na 
“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın-
da 1969-cu il də is teh sal edi lən 
“Bir cə nub şə hə rin də” bə dii fi l mi 
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 lu şun da ər sə yə gə-
lib. Film 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 ta nın mış sə nət kar lar çə ki lib. 

Həmidə Nizamiqızı

Yenilənən “Bir cənub şəhərində”
Ekran əsəri rəqəmsal formatda bərpadan sonra nümayiş olunub

“Teknofest Azərbaycan” 
festivalı keçiriləcək

Azər bay can da Tür ki yə nin ən bö yük tex-
no lo gi ya fes ti va lı olan “Tek no fest” əsa-
sın da “Tek no fest Azər bay can” fes ti va lı 
təş kil olu na caq.

Təh sil İns ti tu tun dan bil di ri lib ki, 26-29 
may ta ri xin də real la şa caq fes ti val çər çi və-
sin də müx tə lif ka te qo ri ya lar üz rə gənc lər 
ara sın da mü sa bi qə lə rin ke çi ril mə si plan-
laş dı rı lıb.

“Tek no fest Azər bay can” çər çi və sin də 
“Ba ku Skills” ka te qo ri ya sı üz rə mü sa bi qə 
Təh sil Na zir li yi və Təh sil İns ti tu tu nun dəs-
tə yi ilə “STEAM Azər bay can” la yi hə si tə rə-
fi n dən təş kil olu na caq.

“Ba ku Skills” mü sa bi qə si iş ti rak çı la rın 3D 
çap tex no lo gi ya sın da is ti fa də ba ca rıq la rı-
nın tək mil ləş di ril mə si ni hə dəfl  ə yir. Ya rış-
ma da 3D mo del ləş dir mə və çap sa hə sin də 
ma ra ğı və bi li yi olan bü tün tə lə bə lər iş ti rak 
edə bi lər lər. “Ba ku Skills” (3D mo del ləş mə, 
3D çap) ka te qo ri ya sı üz rə ya rış ma da iş ti-
rak hü qu qu qa zan mış ko man da lar üçün la-
zı mi ava dan lıq və lə va zi mat təc hi za tı Təh-
sil Na zir li yi tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lə cək.

Mü sa bi qə ilə bağ lı əla və mə lu ma tı ins-
ti tu tun Təh sil də in no va si ya lar şö bə si nin 
elekt ron poçt ün va nı (in no va tions@ar ti.
edu.az) va si tə si lə öy rən mək müm kün dür. 
Həm çi nin steam.edu.az say tı va si tə si lə in-
for ma si ya ses si ya sı ke çi ri lə cək.

1, 2 və 3-cü yer lə rin sa hi bi ola caq ko-
man da lar və on la rın rəh bər lə ri üçün pul 
mü ka fat la rı nə zər də tu tu lub.

Aktyor Natiq Fərzəliyev 60 yaşını “Sehrli tütək”lə qeyd edib
Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si Ba kı 
Uşaq və Gənc lər Teat rı nın ta nın mış akt yo ru 
Na tiq Fər zə li ye vin 60 il lik yu bi le yi mü na si bə-
ti lə “Sehr li tü tək” ta ma şa sı nü ma yiş olu nub.

Ta ma şa yan va rın 29-da pay tax tın Su ra-
xa nı ra yo nun da kı  Q.Ab ba sov adı na Mə də-
niy yət Sa ra yın da təq dim edi lib.

Na tiq Fər zə li yev 1962-ci il fev ra lın 1-də 
Yev lax ra yo nun da ana dan olub. 1987-ci il-
də Azər bay can Döv lət İn cə sə nət İns ti tu tu-
nun Mə də ni-maarif fa kül tə si ni bi ti rib. 1981-
ci il dən Döv lət Gənc lər Teat rın da akt yor 
ki mi ça lı şıb. 2009-cu il dən isə Döv lət Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rın da iş lə yib. Teatr səh-
nə si ilə ya na şı te le vi zi ya ta ma şa la rın da da 
yad da qa lan rol lar oy na yıb.

“Aşıq divaniləri və müxəmməsləri” 
antologiyası çapdan çıxıb

Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin 
2022-ci ildə ilk nəş ri –  “Aşıq di-
va ni lə ri və mü xəm məs lə ri” ad lı 
an to lo gi ya işıq üzü gö rüb.

Aşıq lar Bir li yi nin səd ri, Əmək dar 
elm xa di mi, pro fes sor Mə hər rəm 
Qa sım lı, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 
pro fes sor Mah mud Al lah man lı və fi -
lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Al tay 
Məm məd li nin tər tib et dik lə ri an to lo gi-
ya  XVI əsr dən bu ya na aşıq la rı mı zın 
ya rat dıq la rı di va ni və mü xəm məs şeir 
çe şid lə ri nin ən seç kin ör nək lə ri ni əha-
tə edir. Nəşr də aşıq məc li si nin açı lı şı nı, il kin xeyir-duası nı or ta ya 
qo yan di va ni lə rin, elə cə də qa pa nı şı nı xoş bir ov qat la ta mam la yan 
mü xəm məs lər ta ri xi-xro no lo ji ar dı cıl lıq la təq dim olu nur.

An to lo gi ya da yüz dən çox sə nət ka rın di va ni və mü xəm məs lə ri yer 
alıb. Us tad məc lis lə rin də, el yığ ıncaq la rın da dil lər əz bə ri nə çev ri lən bu 
nü mu nə lər yüz il lər bo yu ulu la rı mı zın kö nül həm də mi ki mi on la ra sə nət 
yol daş lı ğı edib. Top lu saz-söz us tad la rı nın bağ rı nın ba şın dan qo pan 
bu də rin poetik ir si gə lə cək nə sil lə rə çat dır maq məq sə di lə ha zır la nıb.

Nizami yaradıcılığında multikultural və 
bəşəri dəyərlər

Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi nin ye ni nəş ri – “Ni-
za mi Gən cə vi ya ra dı cı lı ğın da mul ti kul tu ral və ümum bə şə ri 
də yər lər” ad lı mə qa lə lər top lu su işıq üzü gö rüb.

BBMM-in mət buat xid mə tin dən bil di ri lib ki, ki tab öl kə baş çı sı nın 
mü va fi q sə rən ca mı ilə 2021-ci ilin “Ni za mi Gən cə vi İli” elan edil mə-
si ilə əla qə dar ha zır la nıb.

Mul ti kul tu ral əh va lın, to le rant du ru mun klas sik Azər bay can ədə biy-
ya tın da əsr lər bo yu for ma la şan və bə dii nü mu nə lər də ya şa yan tə za-
hü rü çox şa xə li dir. Bu kon tekst də ilk ola raq bö yük mü tə fək kir Ni za mi 
Gən cə vi nin ya ra dı cı lı ğı diq qə ti cəlb edir. Dün ya ədə biy ya tı nın gör kəm li 
nü ma yən də si, da hi Azər bay can şairi Ni za mi nin əsər lə ri mul ti kul tu ral 
mü hit, çox mə də niy yət li lik ele ment lə ri və də yər lə ri ilə zən gin dir.

Mə qa lə lər top lu sun da Ni za mi Gən cə vi nin çox ça lar lı ya ra dı cı lı ğı 
əsa sən mul ti kul tu ra lizm və to le rant lıq priz ma sın dan nə zər dən ke çi ri-
lir. Qüd rət li söz us ta dı nın xal qı mı zın mə nə viy ya tı nın ay rıl maz his sə si-
nə çev ril miş par laq ir si əsr lər dən bə ri Şər qin mi sil siz mə də ni sər vət lər 
xə zi nə sin də özü nə məx sus ye ri ni qo ru yub sax la maq da dır.

Nəşr də al tı öl kə dən (Azər bay can, Gür cüs tan, Öz bə kis tan, Uk-
ray na, Al ma ni ya, Tür ki yə) 20-yə ya xın müəl li fi n el mi və pub li sis-
tik mə qa lə lə ri top la nıb. Nəş rin el mi re dak to ru və ön sö zün müəl li fi  
Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi Hi ma yə çi lər Şu ra sı nın 
səd ri, aka de mik Ka mal Ab dul la, la yi hə rəh bə ri BBMM-in ic ra çı di-
rek to ru Rə van Hə sə nov dur.

Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin kitabxanasında elektron baza
Qa ra Qa ra yev adı na Mər kə zi İn cə sə nət Mək tə bin də ye-
ni dən bər pa edil miş ki tab xa na nın təq di ma tı ke çi ri lib.

Ki tab xa na çı Ül viy yə Bay ra mo va ki tab xa na fon du nu 
ix ti sas lar üz rə sis tem ləş di rib, elekt ron ba za və ki tab xa-
na nın ka ta lo qu nu ya ra dıb.

Mək tə bin di rek to ru – Əmək dar ar tist, do sent Əziz 
Qa ra yu sifl  i çı xış edə rək zən gin fon du olan ki tab xa-
na nın əhə miy yə tin dən da nı şıb. Diq qə tə çat dı rı lıb ki, 
ki tab xa na nın ye ni dən təş ki lin də mu si qi şü nas Nər giz 
Kə ri mo va, ki tab xa na çı lar Gül nar Tar ver di ye va və Sev-
da Məm mə do va nın, ki tab xa na nın rəsm əsər lə ri ilə tər-
ti ba tın da mək tə bin rəs sam lıq ix ti sa sı üz rə müəl li mi Əli 
Ağa da da şo vun xid mət lə ri olub.

Oxu cu lar ar tıq ye ni ya ra dıl mış elekt ron ba za və ka-
ta loq va si tə si lə ki tab xa na ilə ya xın dan ta nış ola bi lə-
cək lər.
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
192 il əv vəl...

3 fev ral 1830-cu il də Ru si ya, Bri ta ni ya və Fran sa nın iş ti ra kı ilə 
“Lon don pro to ko lu” im za la nıb. Bey nəl xalq ra zı laş ma ya əsa sən, 
Os man lı İm pe ra tor lu ğu nun tər ki bin də olan Yu na nıs ta na kons ti tu
si ya lı mo nar xi ya ya rat maq im ka nı ta nı nıb. 

174 il əv vəl...
2 fev ral 1848-ci il də ABŞla Mek si ka ara sın da kı mü ha ri bə 

(18461848) bi rin ci nin qə lə bə si ilə ye kun la şıb. Sülh sa zi şi nə əsa
sən, Te xas, NyuMek si ka və Yu xa rı Ka li for ni ya üç ye ni ştat ola raq 
ABŞa bir ləş di ri lib. 

161 il əv vəl...
4 fev ral 1861-ci il də ABŞın 7 cə nub şta tı nın rəh bər lə ri Ala ba ma da 

bir ara ya gə lə rək Şi mal dan ay rıl dıq la rı nı və Ame ri ka Fe de ra tiv Ştat
la rı ad lı döv lə tin qu rul du ğu nu elan edib lər. Bir qə dər son ra Şi malCə
nub mü ha ri bə si baş lan dı. Dörd il sü rən mü ha ri bə şi mal ştat la rı nın 
qə lə bə si ilə ye kun laş dı. 

98 il əv vəl...
3 fev ral (bə zi mən bə lər də 

8 fev ral) 1924-cü il də Ba kı
da ilk tram vay nəq liy ya tı işə 
sa lı nıb. Azər bay can da po lad 
rels lər üzə rin də ilk nəq liy yat 
1883cü il də işə sa lı nan Ba
kıTif is də mir yo lu ol muş du. 
1899cu il də Ba kı da ilk kon ka 
iş lə mə yə baş la mış dı. 1923
cü il də elekt rik tram vay xət ti
nin çə ki li şi baş la nır və 1924cü il fev ra lın əv və lin də is tis ma ra ve ri
lir. 2002ci il də Ba kı da tram vay nəq liy ya tı ləğv olun du.

77 il əv vəl...
4 fev ral 1945-ci il də Krım (Yal ta) konf ran sı işə baş la yıb. İosif 

Sta lin (SS Rİ), Frank lin Ruz velt (ABŞ) və Uins ton Çör çill (Bri ta ni ya) 
II Dün ya mü ha ri bə si nin gə lə cək ye kun la rı nı mü za ki rə edib lər. Sta
lin Al ma ni ya nın ka pi tul ya si ya sın dan son ra öl kə nin 4 zo na ya (4cü 
Fran sa nın zo na sı ol du) bö lün mə si nə, SS Rİnin Ya po ni ya ya qar şı 
mü ha ri bə yə baş la ma sı na və Ko re ya nın 38ci pa ra lel üz rə bö lün
mə si nə ra zı lıq ve rib. Ra zı laş ma ya əsa sən, Şi ma li Ko re ya SS Rİ
nin, Cə nu bi Ko re ya isə ABŞın nə za rə ti nə keç mə li idi. 

74 il əv vəl...
4 fev ral 1948-ci il də Bri ta ni ya nın müs təm lə kə si olan Sey lon ada sı 

müs tə qil li yi ni elan edib. 1972ci il dən ŞriLan ka Res pub li ka sı ad la nır. 

68 il əv vəl...
4 fev ral 1954-cü il də Azər

bay can da ən iri su elekt rik 
stan si ya sı – Kür ça yı üzə rin
də Min gə çe vir SES is ti fa də
yə ve ri lib. İn şa sı 1945ci il də 
baş la nan Min gə çe vir SES 
Cə nu bi Qaf qaz da ən iri su 
elekt rik stan si ya sı dır. Stan
si ya nın işə sa lın ma sı ilə res
pub li ka nın ye ni sə na ye mər
kə zi nin – ener ge tik lər şə hə ri Min gə çe vi rin tə mə li qo yu lub.

64 il əv vəl...
3 fev ral 1958-ci il də Haaqa (Ni der land Kral lı ğı) şə hə rin də bir 

ara ya gə lən Bel çi ka, Ni der land və Lük sem burq gə lə cək Av ro pa 
Bir li yi nin özə yi olan “Be ni lüks” iq ti sa di it ti fa qı nın əsa sı nı qo yub lar. 
Mü qa vi lə 50 il müd də ti nə bağ lan mış dı. 

37 il əv vəl... 
4 fev ral 1985-ci il də BMTnin iş gən cə lə rin qa da ğan olun ma sı 

haq qın da kon ven si ya sı qüv və yə mi nib. 4 fev ral dün ya da “İş gən
cə lər əley hi nə gün” ki mi qeyd olu nur. 

33 il əv vəl...
2 fev ral 1989-cu il də SS Rİ hər bi kon tin gen ti Əf qa nıs tan dan 

çı xa rı lıb. Doq qu zil lik mü ha ri bə SS Rİyə ağır it ki və bey nəl xalq 
biabır çı lıq dan sa va yı heç nə ver mə di. Rəs mi sta tis ti ka ya gö rə, Əf
qa nıs tan mü ha ri bə sin də 20 min so vet hərb çi si hə lak ol muş du. 

26 il əv vəl... 
2 fev ral 1996-cı il də Azər bay can gənc lə ri nin ilk ümum res pub li

ka fo ru mu ke çi ri lib. Fo rum da Pre zi dent Hey dər Əli yev iş ti rak edib. 
Pre zi dent Hey dər Əli ye vin im za la dı ğı fər man la 1997ci il dən eti ba
rən 2 fev ral Azər bay can da Gənc lər Gü nü ki mi qeyd edi lir.

18 il əv vəl... 
3 fev ral 2004-cü il də Pre zi dent İl ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə “Gü

lüs tan” sa ra yın da Ba kıTbi li siCey han la yi hə si nin ma liy yə si üz rə 
son sə nəd lə rin im za lan ma mə ra si mi ke çi ri lib. Azər bay can, Gür
cüs tan və Tür ki yə hö ku mət lə ri nin, BTCnin kre di tor lar qru pu nun 
nü ma yən də lə ri tə rə fin dən im za la nan pa ket 78 müx tə lif tə rə fin 17 
min dən ar tıq im za sı olan 208 ma liy yə sə nə din dən iba rət idi.
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Yanvarın31-dəAzərbaycanXalq
Cümhuriyyətininbanisi,ictimai-siyasi
xadim,yazıçı-publisistMəhəmməd
ƏminRəsulzadənin(1884–1955)

anadanolmasının138-ciildönümüta-
mamoldu.

Rə sul za də 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” ki mi də yər li 
əsər lər ya zıb. 1949cu il də onun rəh bər li
yi ilə Tür ki yə də Azər bay can Kül tür Dər nə yi  
tə sis edi lib. Rə sul za də öm rü nün so nu na
dək Azər bay ca nın is tiq lal da va sı nı da vam 
et di rib. 1955ci ilin 6 mar tın da və fat edən 
Rə sul za də An ka ra da, Əs ri mə zar lı ğın da 
dəfn olu nub.

2014cü il də Pre zi dent İl ham Əli ye vin mü
va fiq sə rən ca mı ilə Mə həm məd Əmin Rə sul
za də nin ana dan ol ma sı nın 130 il li yi döv lət 
sə viy yə sin də qeyd edi lib. Həm çi nin Azər bay
can döv lə ti nin dəs tə yi ilə Rə sul za də nin mə
za rı nın ət ra fı abad laş dı rı lıb.

Mə həm məd Əmin Rə sul za də ana dan ol
ma sı nın 138ci il dö nü mün də mə za rı ba şın da 
anı lıb.

Azər bay ca nın Tür ki yə də ki sə fi ri Rə şad 
Məm mə dov və sə fir li yin əmək daş la rı Əs ri 
mə zar lı ğı na gə lə rək Rə sul za də nin qəb ri ni zi
ya rət edib lər. Mə zar önü nə ək lil qo yu lub. 104 
il ön cə mü səl man Şər qin də ilk res pub li ka nın 

– Azər bay can Cüm hu riy yə ti nin qu rul ma sın da 
ta ri xi xid mət lə ri ol muş döv lət xa di mi nin xa ti rə si 
eh ti ram la yad edi lib.

MehparəSultanova 
Ankara

Rəsulzadənin doğum günündə 
məzarı ziyarət edilib

Onildənartıqdırki,
“Dostluqbayramı”
festivalıadlımədəniy-
yətlərbayramıRusiya

FederasiyasınınMurmansk
vilayətindəyaşayanmüxtəlif
millətlərinnümayəndələrini
biryerətoplayır.Bumüddət-
dəfestivalsülh,xeyirxahlıq
vədostluqbayramınaçev-
rilib.Butədbirhəril“Mə-
dəniyyətdənbirliyə”devizi
altındatəşkilolunub.

Vi la yət də ki “Azər bay can Mə
də niy yət Mər kə zi” İc ti mai Təş ki
la tı nın və Ru si ya Azər bay can lı 
Gənc lər Bir li yi yer li böl mə si nin 
mət buat ka ti bi, Ru si ya Jur na list lər 
İt ti fa qı nın üz vü Əli hü seyn Şü kü
rov bil di rib ki, buil ki bay ram xü su

si əhə miy yət kəsb edir – Ru si ya 
Fe de ra si ya sı Pre zi den ti nin fər
ma nı ilə 2022ci il “Ru si ya Xalq
la rı nın Mə də ni İrs İli” elan edi lib.

Təd bir də çı xış edən Mur
mansk vi la yə ti nin mə də niy yət 
na zi ri Ol qa Obu xo va bil di rib ki, 
Za pol yar ye di ya rın da ta ri xən 

müx tə lif xalq la rın nü ma yən də lə
ri ya na şı ya şa yıb lar. Mur mansk 
vi la yə ti nin hey rə ta miz mə də ni 
müx tə lif i yi ni şi mal lı la rın gə lə cək 
nə sil lə ri üçün qo ru yub sax la maq 
məq sə di lə “Dost luq bay ra mı” ki
mi xoş ənə nə ni da vam et dir mək 
la zım dır.

“Azər bay can Mə də niy yət Mər
kə zi”nin səd ri Afil Hü sey nov çı
xı şın da vur ğu la yıb ki, şi mal lı la
ra xas olan qar şı lıq lı hör mət və 
dost luq, mə də ni müx tə lif ik və 
mə nə vi bir lik Mur mansk sa kin
lə ri nin qü rur mən bə yi, on la rın ən 
bö yük sər və ti dir.

Fes ti val çər çi və sin də təş kil 
edil miş sər gi də müx tə lif mə də
niy yət lə rə xas olan mil li məişət 
əş ya la rı və de ko ra tivtət bi qi ya
ra dı cı lıq mə mu lat la rı nü ma yiş 
et di ri lib. Son ra kon sert proq ra mı 
təq dim olu nub. Proq ra ma müx
tə lif xalq la rın mə də niy yə ti ni əks 
et di rən rəqs, mu si qi və ədə biy
yat nöm rə lə ri da xil edi lib.

1 milyon funtluq “oyuncaq tövlə” 

BritaniyalırəssamBenksinin“oyuncaq
tövlə”si1milyonfunt-sterlinqə(1,34milyon
dollar)satılıb.Bubarədəİngiltərədəki
“AndersonvəQarland”hərraceviməlu-
matyayıb.

Mə lu mat da bil di ri lir ki, “oyun caq töv lə” ma
ke ti “Me ri vey lin kənd mo de li” mi niatür par
kı nın sa hib lə ri tə rə fin dən hər ra ca çı xa rı lıb. 
On lar ötən il av qus tun 6da par kın mi niatür 
ti ki li lə ri ara sın da eni və hün dür lü yü 44 san ti
metr olan “töv lə” ma ke ti ta pıb lar. Ma ke tin üs
tün də sp rey bo ya ilə “Ya hər şey, ya da heç 
nə” (Go Big or Go Ho me) söz lə ri ya zı lıb.

Bir ne çə gün son ra kü çə in cə sə nə ti nin kra lı 
Benk si (Banksy) “İns tag ram” va si tə si lə İn gil
tə rə nin şər qin də ki Saf olk və Nor folk qraf ıq
la rı nın ku rort şə hər lə rin də pey da olan qra fi ti 
və artob yekt lə rin müəl li fi ol du ğu nu təs diq lə
yib. Benk si nin söz lə ri nə gö rə, “The Great Bri
tish Aero sol Va ca tion” se ri ya sı na da xil olan 
“oyun caq töv lə” onun doq quz əsə rin dən bi
ri dir.

Bun dan son ra mi niatür par kı nın sa hib lə ri 
onu su rə ti ilə əvəz edib, əs li ni isə ma liy yə 
və ziy yə ti ni yax şı laş dır maq məq sə di lə hər
rac evin də sa tı şa çı xa rıb lar. BBC mi niatür 
par kı sa hib lə ri nin söz lə ri ni si tat gə ti rib: 
“Benk si bi zim xi las ka rı mız ol du, çün ki biz 
pan de mi ya sə bə bin dən uzun müd dət idi ki, 
fəaliy yə ti mi zi da yan dır mış dıq. Ümid edi
rik ki, bu sa tış kən di mi zin gə lə cə yi ni tə min 
edə cək...”.

“Lo ta ma raq o qə dər yük sək idi ki, biz onu 
bir ne çə yüz min funt ster linq məb lə ğin də 
qiy mət lən dir dik, an caq son da 1 mil yon funt 
ster lin qə sa tıl dı. Bu, kü çə in cə sə nə ti əsə ri 
üçün ödə ni lən çox yax şı məb ləğ dir”, – de yə 
“An der son və Qar land” hər rac evi nin nü ma
yən də si Yan BaiyatSmit bil di rib.

Xronoqraf

Murmanskda “Dostluq bayramı”
Milli mədəniyyətlərin festivalında azərbaycanlı diasporu da iştirak edib

“Netflix”də yeni türk filmi
“Netflix”yayımşirkətitürkiyəlirejissorOnurBilgetayın
“UFO”filminintreylerininümayişedib.

Ro man tik janr da olan film də (sse na ri müəl li fi Mer yem Gül
ta bak) baş rol la rı İpek Fi liz Ya zı cı və Mert Ra ma zan De mir 
can lan dı rır lar. 

“UFO” çox fərq li hə yat ya şa yan iki gənc haq qın da dır. Film 
hə vəs kar mo to sik let ya rış çı sı olan və “UFO” ad lan dır dı ğı mo
to sik le ti ilə kü çə ya rış la rı na qa tı lan gənc Ese (Mert Ra ma zan 
De mir) ilə zən gin, təh sil li bir ailə nin qı zı Də niz (İpek Fi liz Ya
zı cı) ara sın da kı mü na si bət lər dən bəhs edir. Fərq li dün ya nın 
adam la rı olan gənc lər öz lə ri ni hey ra ne di ci bir sev gi nin için də 
ta pır lar.

19İLDƏNSONRA

Kevin Kostner ekranlara qayıdır
Məşhuramerikalı
aktyorKevinKost-
ner“Horizon”adlı
vesterni(Ame-
rikanınhəyatını
əksetdirənjanr)
ekranlaşdırmağa
hazırlaşır.

Akt yor 19 il dən 
son ra ek ran la ra ye
ni dən re jis sor ki mi 
dö nə cək, ey ni za
man da film də əsas 
ob raz lar dan bi ri ni 
can lan dı ra caq.

Çə ki liş lə rin av qust ayın da baş
lan ma sı nə zər də tu tul sa da, kas
tinq lər ar tıq fev ral ayın dan eti ba rən 
start gö tü rə cək.

Qeyd edək ki, K.Kost ner son ola
raq 2003cü il də “Açıq mə kan” fil

min də rol alıb. Onun “Ca na var lar la 
rəqs” fil mi “Ən yax şı film” no mi na si
ya sı da da xil ol maq la 7 “Os kar” qa
za nıb. Film Ame ri ka Ki no Aka de mi
ya sı nın “Qı zıl şe devr lər” si ya hı sı na 
sa lı nıb.

“Belə bir oğlan yaşayır”dı...
Leonid Kuravlyov vəfat edib

RusiyanınXalqartisti,birsırafilmlərdən
Azərbaycantamaşaçısınadayaxşı
tanışolanLeonidKuravlyovyanvarın
30-da,86yaşındavəfatedib.Aktyor

birmüddətəvvəlağciyərsətəlcəmidiaq-
nozuiləxəstəxanayayerləşdirilmişdi.

Leonid Vya çes la vo viç Ku ravl yov 8 okt yabr 
1936cı il də Mosk va da fəh lə ailə sin də ana dan 
olub. Uşaq lı ğı asan keç mə yib. Ata sı çi lin gər, 
ana sı isə qa dın bər bə ri iş lə yir di. O, beş ya şın
da olan da Bö yük Və tən mü ha ri bə si baş la yır 
və ana sı sax ta it ti ham la Şi ma la sür gün olu nur. 
Ba la ca Leonid də ana sı ilə bir lik də sür gü nə 
ge dir. Ma raq lı dır ki, so vet ki no su nun ul du zu na 
çev ri lən sə nət çi Şi mal da ke çir di yi uşaq lıq hə
ya tı nı “xoş bəxt il lər” ki mi xa tır la yır dı... 

1955ci il də Leonid Ku ravl yov Mosk va da 
Ümu mit ti faq Döv lət Ki ne ma toq ra fi ya İns ti tu
tu nun (VQİK) Akt yor sə nə ti fa kül tə si nə (Bo
ris Bi bi ko vun kur su) da xil olur. 1960cı il də  
M.Şveyt sa rın ta ri xiin qi la bı ek ran əsə ri olan 
“Miç man Pa nin” fil min də mat ros ro lu nu oy na
yır. Ki no da ilk bö yük uğu ru 1964cü il də Va si li 
Şuk şi nin “Be lə bir oğ lan ya şa yır” fil min də oy
na dı ğı baş rol ilə qa za nır.

2015ci ilə dək ki no da çə ki lən Leonid Ku
ravl yov ya ra dı cı lı ğı döv rün də 200dək rol ifa 
edib. Akt yo run ən se vi lən və yad da qa lan per
so naj la rın dan bi ri re jis sor Geor gi Da ne li ya nın 
“Afon ya” fil min də ki çi lin gər Afa na si Bor şov 
ob ra zı dır. Ek ran la ra 1975ci il də çı xan film 
hə min il so vet pro ka tı nın li de ri (62 mil yon ba
xış) ol muş du. Bu rol akt yo ra ümum xalq sev

gi si və ge niş şöh rət gə ti rir. Ku ravl yov,  həm çi
nin “İvan Va sil ye viç pe şə si ni də yi şir”, “Gö rüş 
ye ri ni də yiş mək ol maz”, “Hə yat üçün təh lü kə
li dir” və di gər film lər də ki rol la rı ilə ta nı nır. 

Lalə
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