
Mə də niy yət Na zir li yi nin işi nin və ida rə-
çi li yi nin tək mil ləş di ril mə si, re gion lar da kı 
mə də niy yət müəs si sə lə ri nin fəaliy yə ti nin 
sə mə rə li li yi və ef fek tiv li yi nin ar tı rıl ma sı 
məq sə di lə böl gə lə rə sə fər pla nı ha zır-
la nır. Məq səd re gion lar da mə də niy yət 
müəs si sə lə ri nin fəaliy yə ti ilə ta nış ol maq, 
möv cud po ten sialı, im kan la rı müəy-
yən ləş dir mək, mə də niy yət və in cə sə nət 
sa hə sin də fəaliy yət gös tə rən şəxs lə ri 
na zir li yin priori tet lə ri və qar şı ya qo yu lan 
məq səd lə ri ba rə də ye rin də mə lu mat lan-
dır maq və hə min şəxs lə ri na zir lik tə rə-
fin dən apa rı lan is la hat la ra bir ba şa cəlb 
edə rək mə də niy yət sa hə si nin da ya nıq lı 
in ki şa fı na töh fə ver mək dir.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov fev ra lın 
3-də Gən cə şə hə ri nə sə fər edib. Sə fər çər-
çi və sin də na zir Gən cə şə hə rin də yer lə şən 
mə də niy yət müəs si sə lə ri nin fəaliy yə ti ilə ta-
nış olub. Ey ni za man da sə fə rin bir məq sə di 
də mə də niy yət və in cə sə nət sa hə sin də ça lı-
şan ta nın mış şəxs lər lə gö rü şüb on la rın fi  kir 
və mü la hi zə lə ri ni din lə mək dir.

Na zir əv vəl cə ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
Gən cə şə hə rin də ki abi də si ni zi ya rət edə rək, 
önü nə gül dəs tə si qo yub.

Son ra Anar Kə ri mov Mi niatür Ki tab Mu ze-
yi nin Gən cə fi  lialı na gə lib. Ba kı da kı Mi niatür 
Ki tab Mu ze yi nin Gən cə fi  lialı 2016-cı il də 
açı lıb. Hey dər Əli yev mey da nın da yer lə şən 
mu zey haq qın da na zi rə mə lu mat ve ri lib.

Da ha son ra Gən cə Döv lət Ta rix- Di yar şü-
nas lıq Mu ze yi nə ba xış ke çi ri lib. Ba xı şın məq-
sə di tə mir dən son ra mu zey də real laş dı rı lan 
iş lər lə ta nış lıq, mü tə xəs sis lər tə rə fi n dən apa-
rı lan in ven ta ri za si ya nı nə zər dən ke çir mək dir. 
Na zir bu gü nə qə dər əl də olu nan nə ti cə lər, 
si ya hı yaalın ma, qey dəalın ma ilə ta nış olub, 

in ven ta ri za si ya işi ni apa ran yer li və Ba kı dan 
də vət olu nan mü tə xəs sis lər lə söh bət edib. 
Bu nun la ya na şı, na zir möv cud prob lem lə-
rin qı sa za man ər zin də ara dan qal dı rıl ma sı 
üçün mü va fi q tap şı rıq lar ve rib.

Mə də niy yət na zi ri səfər çər çi və sin də Gən-
cə şə hər Mər kə zi Ki tab xa na sın da da olub. 
Mər kə zi ki tab xa na və fi  lial la rı nın fon du, dər-
nək lər, kurs lar və gös tə ri lən  xid mət lər haq-
qın da mə lu mat ve ri lib. Ümu mi ki tab fon du 
ilə ta nış olan Anar Kə ri mov fon dun zən gin-
ləş di ril mə si, xü su si lə la tın qra fi  ka lı ki tab la rın 
alın ma sı ba rə də töv si yə lə ri ni ve rib.

Gən cə şə hər Uşaq in cə sə nət mək tə bi nə 
gə lən na zir bi na nın və ziy yə ti ilə ta nış olub. 
Bil di ri lib ki, mək təb də müx tə lif ix ti sas lar üz rə 
400-dən çox şa gird təh sil alır. Na zir bu ra da 
xo reoq ra fi  ya dər si nin ge di şi ni iz lə yib. Xo-
reoq ra fi  ya sin fi  ye tir mə lə ri nin uğur la rı ba rə-
də söh bət açı lıb. Qeyd olu nub ki, mək tə bin 
ye tir mə lə ri Tür ki yə, Gür cüs tan və Uk ray na-

da fes ti val və mü sa bi qə lər də iş ti rak edə rək 
mü ka fat la ra la yiq gö rü lüb lər.

Anar Kə ri mov şə hər də ki Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də ya ra dı lan şə rait lə də ma raq la nıb. 
Mə lu mat ve ri lib ki, bu ra da ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin zən gin döv lət çi lik ir si nin təb li ği hə ya-
ta ke çi ri lir. Mər kəz də ümum mil li li de rin öl kə-
mi zə rəh bər li yi nin hər iki döv rü nü əks et di rən 
ma te rial lar – fo to lar, müx tə lif ta ri xi sə nəd lər 
və s. haq qın da zi ya rət çi lə rə bil gi ve ri lir. Bun-
dan baş qa, mər kəz də mü tə ma di ola raq konf-
rans lar, təq di mat lar, di gər təd bir lər ke çi ri lir.

Gör kəm li ədə biy yat şü nas və ya zı çı Mir 
Cə lal Pa şa ye vin Gən cə də ki ev-mu ze yi nə 
ba xış za ma nı na zir bu ra da apa rı lan tə mir iş-
lə ri nin son mər hə lə lə ri ilə bağ lı tap şı rıq və 
töv si yə lə ri ni ve rib. Mir Cə lal Pa şa ye vin zən-
gin bə dii və el mi ir sin dən söh bət açı lıb, onun 
Azər bay can ədə biy ya tı nın in ki şa fı na ver di yi 
töh fə lər vur ğu la nıb.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni həyatın 
dirçəlməsi üçün önəmli addımlar atılmalıdır

Tor paq la rı mı zın iş ğal dan azad edil mə si qar şı mız da ge niş bir 
fəaliy yət mey da nı açır. Biz hö ku mət, döv lət ola raq, əl bət tə ki, 
qar şı mız da du ran əsas və zi fə lə rin üzə rin də öz fəaliy yə ti mi-
zi qu ru ruq. İlk növ bə də, bər pa iş lə ri, mi na lar dan tə miz lə mə 
iş lə ri, on dan son ra inf rast ruk tur, da ha son ra ya şa yış yer lə ri-
nin, iş yer lə ri nin ti kin ti si və on dan son ra və tən daş la rın ora ya 
qa yıt ma sı gün də li yi mi zin əsas mə sə lə lə ri dir. An caq bu nun la 
ya na şı, Qa ra ba ğın və Zən gə zu run mə də ni hə ya tı nın dir çəl dil-
mə si is ti qa mə tin də də önəm li ad dım lar atıl ma lı dır. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri fev ra lın 2-də Azər bay can 
Gənc lə ri Gü nü nün 25 il li yi nə həsr olun muş Gənc lər Fo ru mun-
da de yib. “Gü lüs tan” sa ra yın da ke çi ri lən təd bir də gənc lər döv lət 
baş çı sı na müx tə lif möv zu lar da sual lar ün van la yıb lar. Azər bay-
can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın əmək da şı, rəs sam El çin Hü sey-
nin sualı Qa ra ba ğın Azər bay can in cə sə nə ti nin be şi yi ki mi ta ri xi 
imi ci nin bər pa sı, ümu miy yət lə, öl kə miz də kreativ sə na ye nin ro lu-
nun ar tı rıl ma sı ba rə də olub.

Pre zi dent diq qə tə çat dı rıb ki, azad edil miş əra zi lər də mə də ni 
hə ya tın dir çəl dil mə si is ti qa mə tin də ar tıq ad dım lar atı lır. “Biz ar tıq 
bu na baş la mı şıq. Mə sə lən, “Xa rı bül bül” fes ti va lı, Va qif Poezi ya 
Gün lə ri bu nun gö zəl nü mu nə si dir. Yə ni, bun lar ar tıq ənə nə si bər-
pa olun muş təd bir lər dir. Mə sə lən, bir tək lif də var idi və he sab 
edi rəm ki, bu, si zin də sö zü nüz lə uz la şır – azad edil miş tor paq-
lar da rəs sam lıq mü sa bi qə lə ri ni ke çir mək. Mə sə lən, mən hət ta 
Ope ra tiv Qə rar ga ha tək lif et miş dim ki, bu il yaz-yay ay la rın da 
dün ya nın müx tə lif yer lə rin dən gənc rəs sam la rı də vət edək, on-
la rı ha va yo lu ilə Fü zu li yə gə ti rək. Fü zu li nin da ğın tı la rı, bun lar bi-
zim təs vi ri sə nət də əks olun ma lı dır. Çün ki bu da ğın tı lar bir az dan 
son ra ol ma ya caq. Düz dür, biz hər bir şə hər də müəy yən kvar tal 
sax la ya ca ğıq ki, xal qı mız er mə ni vəh şi li yi ni heç vaxt unut ma sın. 
Am ma, əl bət tə, biz bü tün bu mən zə rə ni gör mə yə cə yik, çün ki 
da ğın tı lar ara dan gö tü rü lə cək. Am ma biz bu nu in di fo to, vi deo 
sə nəd lər də sə nəd ləş dir mi şik. Bu nu təs vi ri sə nət də, rəng kar lıq da 
əks et dir mək, əl bət tə ki, bö yük iş dir. Yə ni, xa ri ci öl kə lər dən ge niş 
bir qrup gənc rəs sam gə lib ora da öz gör dük lə ri ni özü is tə di yi ki mi 
təs vir et sin. On dan son ra ikin ci is ti qa mət Şu şa. Şu şa nın gö zəl-
lik lə ri ni biz gös tər mə li yik. Ona gö rə bu ra da fəaliy yət üçün çox 
bö yük mey dan var...”, – de yə İl ham Əli yev bil di rib.

Tət bi qi sə nə tin in ki şa fı ilə bağ lı la yi hə lə rin ic ra edil di yi ni de yən 
döv lət baş çı sı be lə tə şəb büs lə rin iş ğal dan azad edi lən əra zi lə ri də 
əha tə et mə si nin, gənc lə rin də bu iş də fəal ol ma sı nın va cib li yi ni qeyd 
edib: “Azad edil miş tor paq la rın çox zən gin ta ri xi var. Bu tor paq lar 30 
il iş ğal al tın da ol du ğu üçün in di ki gənc nə sil ora da ol ma yıb... Ona 
gö rə biz bu böl gə lə ri, bu yer lə ri ye ni dən özü müz üçün kəşf et mə li-
yik. Onun zən gin ta ri xi mi ra sı nı qo ru ma lı yıq və əl bət tə ki, mə də niy-
yət, in cə sə nət sa hə sin də tə şəb büs lə rin or ta ya qo yul ma sı bi zə kö-
mək gös tə rə cək. Ona gö rə xa hiş edər dim ki, bəl kə siz özü nüz be lə 
bir tək lifl  ər ve rə si niz və biz döv lət, hö ku mət ola raq, əl bət tə, mə də ni 
sa hə yə aid olan bü tün bu mə sə lə lə ri plan lı şə kil də apa ra ca ğıq”.

davamı səh. 2-də

“Musiqili Şuşa” layihəsinin ilk konserti
Fev ra lın 2-də Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin 
“Mu si qi hə vəs kar la rı klu bu” “Şu şa İli” ilə bağ lı “Mu si qi li Şu şa” la-
yi hə si çər çi və sin də “Ha cı bə yov lar: Ni ya zi” ad lı təd bir ke çir di. 

Ni ya zi nin Mən zil-Mu ze yin də ger çək lə şən təd bi ri gi riş sö zü ilə 
Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin di rek to ru, Əmək dar mə də-
niy yət iş çi si Al la Bay ra mo va aça raq diq qə tə çat dır dı ki, mu ze yin 
“Mu si qi hə vəs kar la rı klu bu” pan de mi ya ilə əla qə dar ara ver di yi 
təd bir lə ri ni bu ay dan bər pa edir. 2022-ci il də baş tu tan ilk təd bir 
isə “Şu şa İli”nə həsr olu nub.

Ni ya zi nin Mən zil-Mu ze yi nin di rek to ru, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Rza Bay ra mov çı xış edə rək əv vəl cə maest ro Ni ya zi nin 
(1912-1984) 110 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə gö rü lə cək iş lər haq-
qın da mə lu mat ver di.

davamı səh. 3-də

Mirzə Cəlil ilə tanışlığı onu teatra bağlamışdı...
Azər bay can səh nə sə nə ti nin mər kəz dən uzaq lar da ya şa dıl-
ma sı və in ki şa fı na töh fə ve rən sə nət kar lar dan bi ri də ta nın mış 
akt yor və re jis sor, Xalq ar tis ti Sə məd Möv lə vi dir. Sə nət yo lu 
Təb riz, Nax çı van, İrə van və Tif lis səh nə lə rin dən ke çən teatr xa-
di mi həm akt yor oyu nu, həm də müx tə lif pyes lə rə ver di yi ma-
raq lı qu ru luş lar la sə nət se vər lə rin yad da şın da də rin iz qo yub.

səh. 6

“Mədəni yenilənmə” davam edəcək
Mə də niy yət Na zir li yi və YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka nı nın 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ötən ilin okt yab rın da baş la nan və ic ti-
maiy yət də əks-sə da do ğu ran “Mə də ni ye ni lən mə” la yi hə si 
2022-ci il də də da vam edə cək. La yi hə çər çi və sin də ilin ilk 
təd bi ri nə Azər bay ca nın Xalq ar tis ti, TRT-nin (Tür ki yə Ra dio və 
Te le vi zi ya Qu ru mu) An ka ra Ra diosu xo ru nun bə dii rəh bə ri və 
di ri jo ru El na rə Kə ri mo va və xor kol lek ti vi də vət olu nub.

Fev ra lın 15-də Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da El-
na rə Kə ri mo va nın səh nə fəaliy yə ti nin 30 il lik yu bi le yi qeyd olu na caq. 
Kon sert də di ri jo run rəh bər li yi ilə An ka ra Ra diosu xo ru nun ifa sın da 
müx tə lif bəs tə kar la rın əsər lə ri səs lən di ri lə cək.

davamı səh. 2-də

İdarəçiliyin təkmilləşdirilməsi, mədəniyyət 
müəssisələrinin daha səmərəli fəaliyyətinin təşkili

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov Gəncə şəhərinə səfər edib

Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin-
dən 2 fev ral – Gənc lər Gü nü 
mü na si bə ti lə tər tib edi lən “Ye-
ni gənc lik” mu si qi proq ram la rı 
da vam edir. Fev ra lın 3-də 
Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə-
zin də “De ta şe” violin ifa çı la rı 
an samb lı nın kon ser ti ke çi ril di. 

Əv vəl cə Ü.Ha cı bəy li adı na 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
(BMA) pro fes so ru, Xalq ar tis ti 
Zəh ra Qu li ye va bə dii rəh bə ri ol-
du ğu “De ta şe” an samb lı nın ya-
ran ma ta ri xin dən söz aç dı. De di 
ki, öl kə miz də ya ra dı cı gənc lə-
rə döv lə ti miz tə rə fi n dən diq qət 
və qay ğı gös tə ri lir. An sambl da 
BMA-nın tə lə bə lə ri və Pre zi dent 
tə qaüd çü lə ri nin çı xış et mə lə ri 
bu nun ba riz nü mu nə si dir. Xalq 
ar tis ti çı xı şı nın so nun da kon ser-

tin təş ki lat çı la rı na min nət dar lı ğı-
nı ifa də et di. 

Son ra kon sert proq ra mı təq-
dim olun du. An samb lın və so-
list lə rin – Pre zi dent tə qaüd çü sü 
Zər rin Əli ye va, BMA-nın III kurs 
tə lə bə si, bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureatı Os man Mus ta fa za də nin 
çı xış la rı al qış lar la qar şı lan dı. İfa-
çı la rı piano da Sə bi nə Mu ra do va 
mü şa yiət edir di. Proq ra ma Azər-
bay can və Av ro pa bəs tə kar la rı-
nın əsər lə ri da xil edil miş di. 

Qeyd edək ki, “De ta şe” an-
samb lı nın əsas fərq li xü su siy yə-
ti alət tər ki bi nin an caq violin lər-
dən iba rət ol ma sı dır.

“Yeni gənclik” musiqi günləri
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “Detaşe” ansamblının konserti

35 il öncə Azərbaycan əsgərinin
göstərdiyi fədakarlıq

Fev ra lın 3-də Döv lət 
Film Fon dun da 
“Əbə diy yə tə qo vu-
şan ömür” qı sa met-

raj lı fil mi nə bər pa dan 
son ra ba xış ke çi ril di.

1987-ci il də len tə alı-
nan fi lm So vet Or du su 
sı ra la rın da hər bi xid-
mə ti za ma nı Gür cüs tan 
SSR-nin Xo bi ra yo nu-
nun Ça la di di kən din də 
tə bii fə la kət za ma nı öz hə ya tı 
ba ha sı na yer li əha li ni ölü mün 
pən cə sin dən xi las edən azər-
bay can lı əs gər Ra hib Məm mə-
do vun (1967-1987) gös tər di yi 
hü nər dən bəhs edir.

Ek ran əsə ri nə ba xış dan son-
ra çı xış edən Döv lət Film Fon-
du nun di rek to ru, Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Cə mil Qu li yev 
de di ki, Ra hi bin qəh rə man lı ğı 

sa yə sin də hə min fə la kət za ma-
nı yüz lər lə in sa nın hə ya tı xi las 
edil di. La kin özü qəh rə man ca-
sı na hə lak ol du. Ra hib Məm mə-
dov ölü mün dən son ra “Qır mı-
zı ul duz” or de ni ilə təl tif edil di. 
Qəh rə ma nın adı Azər bay can da 
Dö yüş Şöh rə ti Mu ze yin də (Ağ-
da mın Mah rız lı kən di) ya şa dı lır, 
həm çi nin onun adı na kü çə və 
mək təb lər var.

davamı səh. 3-də
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Anar Kə ri mov Azər bay can Ya

zı çı lar Bir li yi nin Gən cə böl mə si
nə də gə lib. Na zir bil di rib ki, 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə sin də 
Zə fər çal mış öl kə mi zi mə də niy
yət və ədə biy yat va si tə si lə da
ha uğur lu təb liğ et mək la zım dır. 
Mil li də yər lə ri miz gənc lər ara
sın da da ha çox aşı lan ma lı dır. 
Bu mə na da ya zı çı və şair lə rin 
üzə ri nə bö yük mə su liy yət dü şür.

Anar Kə ri mov Gən cə Döv lət 
Dram Teat rı nın bu gün lər də is ti
fa də yə ve ri lən ye ni bi na sın da ya
ra dı cı he yət lə də gö rü şüb, teat rın 
kol lek ti vi nə uğur lar ar zu la yıb.

Na zir sə fər çər çi və sin də 
2020ci il də 44 gün lük mü ha ri bə 
za ma nı Er mə nis tan or du su nun 
Gən cə şə hə rin də ya şa yış bi na
la rı na ra ket zər bə lə ri en dir di yi, 

mül ki in san la ra qar şı tö rət di yi 
hər bi ci na yət lə rin ye ri ni zi ya rət 
edib, hə lak olan sa kin lə rin xa ti
rə si ni anıb. Anar Kə ri mov er mə
ni ter ro ru nun qur ba nı olan Gən
cə sa kin lə ri nin xa ti rə löv hə si 
önü nə gül dəs tə lə ri dü züb.

Na zir bu ra da me dia mən
sub la rı nın bir sı ra sual la rı nı da 
ca vab lan dı rıb. O, Gən cə yə sə
fə ri nin məq səd lə rin dən bi ri nin 
tə mi rə eh ti ya cı olan mə də niy yət 
müəs si sə lə ri nin müəy yən ləş di
ril mə si ol du ğu nu de yib. Qeyd 
edib ki, Mə də niy yət Na zir li yi nin 
bu is ti qa mət də Hey dər Əli yev 
Fon du ilə əmək daş lı ğı var. Fon
dun pre zi den ti  Meh ri ban xa nım 
Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə bir ne
çə mə də niy yət müəs si sə si tə mir 
edi lib: “Ha zır da tə mi rə eh ti ya cı 
olan mə də niy yət müəs si sə lə ri nə 

ba xış ke çi ri lir, və ziy yət tam şə
kil də öy rə nil dik dən son ra tək lif
lər ha zır la na caq. Bun dan son ra 
ya Mə də niy yət Na zir li yi nin im
kan la rı he sa bı na, ya da Hey dər 
Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə biz 
bu iş lə ri hə ya ta ke çi rə cə yik”.

Anar Kə ri mov gö rü lə cək iş lə
rin sı ra sın da Gən cə də ki Ni za mi 
Ki no teat rı nın tə mi ri nin də nə zər
də tu tul du ğu nu de yib. Qeyd edib 
ki, tək cə Gən cə də de yil, ümu mi
lik də öl kə də tə mi rə eh ti ya cı olan 
ki no teatr lar la bağ lı la yi hə ha zır
la nır və o, təd ri cən və sis tem li 
şə kil də hə ya ta ke çi ri lə cək.

Jur na list lə rin ta ri xi Gən cə qa
pı la rı nın ta le yi ilə bağ lı sualı na 
ca va bın da na zir bil di rib ki, bu 
mə sə lə ötən il onun Gür cüs ta na 
sə fə rin də gün də lik də olub: “Biz 
bu mə sə lə ni ora da olan aidiy yə ti 

döv lət qu rum la rı ilə mü za ki rə et
dik. Biz Gən cə qa pı la rı nın Azər
bay ca na ge ri qay ta rıl ma sı nı 
mü za ki rə edi rik. Bil di yi niz ki mi, 
Gür cüs tan la Azər bay can ara
sın da hö ku mət lə ra ra sı ko mis si
ya da var və Azər bay can tə rə
fin dən bu mə sə lə ko mis si ya nın 
gün də li yi nə sa lı nıb...”.

Xa tır la daq ki, XI əs rə aid sə nət
kar lıq nü mu nə si olan Gən cə dar
va za sı 1139cu il də baş ver miş 
güc lü zəl zə lə dən is ti fa də edə rək 
şə hə rə qa rət məq sə di lə da xil 
olan gür cü dəs tə lə ri tə rə fin dən 
apa rı lıb. Ha zır da Gən cə qa pı la
rı nın bir ta yı Gür cüs ta nın Ku taisi 
ra yo nu nun He lat (Ge la ti) mo
nas tı rın da sax la nı lır. Dar va za nın 
di gər ta yı nın isə XVIII əsr də mo
nas tır tə mir olu nar kən dam ör tü
yü ki mi is ti fa də olun du ğu bil di ri lir.

əvvəli səh. 1-də

Biz həmişə milli dəyərlərimizə 
sadiq olmuşuq

Pre zi den tə ün van la nan da ha bir sual 
mil limə nə vi də yər lə rin qo run ma sı və 
gə lə cək nə sil lə rə ötü rül mə si üçün müa
sir Azər bay can gən ci nin fəaliy yə ti ilə 
bağ lı olub.

“Mil limə nə vi də yər lər döv lə ti mi zin əsa
sı nı təş kil edir. Müasir Azər bay can döv lə ti 
mil li də yər lər üzə rin də qu ru lub. Əmi nəm 
ki, biz bu də yər lə ri qo ru yub sax la dıq ca 
döv lə ti miz da ha da qüd rət li ola caq, xal
qı mız da əbə di azad, müs tə qil xalq ki mi 
ya şa ya caq” de yən döv lət baş çı sı vur ğu
la yıb ki, Azər bay can əsr lər bo yu müs tə qil 
ol ma sa da, xal qı mız öz mil li xü su siy yət
lə ri ni itir mə yib, qo ru ya bi lib: “Məhz ona 
gö rə ki, biz hə mi şə öz mil li də yər lə ri mi
zə sa diq ol mu şuq, ənə nə lə rə sa diq ol
mu şuq, on la rı qo ru mu şuq. Bax ma ya raq 
ki, mə sə lən, əgər so vet döv rü nü nə zə rə 
al saq, o vaxt mark sizmle ni nizm ideolo
gi ya sı hökm sü rür dü. An caq bu na bax
ma ya raq, qa pa lı bir cə miy yət də ya şa ma
ğı mı za bax ma ya raq, hər bir Azər bay can 
ailə sin də bi zim mil li bay ram la rı mız qeyd 
edi lir di. Biz nə sil dənnəs lə əsr lər bo yu bu 
mil li ideolo gi ya mı zı, mil li xü su siy yət lə ri
mi zi ötü rür dük və be lə lik lə, özü mü zü as
si mil ya si ya dan qo ru yur duq, kə nar tə sir
dən qo ru yur duq. Azər bay can lı lar hə mi şə 
dün ya ya açıq olub lar, am ma öz mə nə vi 
ko dek si ni hə mi şə hər şey dən üs tün tu
tub lar. Bir hal da ki, azad ol ma dı ğı mız 
dövr də, əsr lər bo yu həm müs təm lə kə, 
həm baş qa öl kə lə rin tər ki bin də ya şa dı ğı
mız dövr də əgər biz bu də yər lə ri qo ru yub 
sax la mı şıq sa, in di, əl bət tə, biz bu də yər
lə ri qo ru yub sax la ma lı yıq”.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, biz gənc
lə ri mi zi bun dan son ra da müt ləq və tən
pər vər lik əsa sın da tər bi yə et mə li yik. 
Və tə nə bağ lı lıq, Və tə nə sev gi, Və tən ma
raq la rı nı, döv lət ma raq la rı nı hər şey dən 
üs tün tut maq hər bir gən cin bor cu dur: 
“Ye ni ça ğı rış la ra gəl dik də isə bu, qlo bal
laş ma ilə bağ lı dır. Düz dür, qlo bal laş ma 
ter min ola raq in di dün ya lek si ko nun dan 
çı xa rı lır. Çün ki bu cə rə ya na qar şı dün
ya da çox ge niş mü qa vi mət gös tə ril miş
dir, an caq ide ya ola raq qa lır. Yə ni, qlo
bal laş ma bu gün baş qa ad al tın da kök 
sa lır. Bu mey lin əsas məq sə di müx tə lif 
öl kə lə rin da xi li iş lə ri nə qa rış maq, bə ra
bər lik, qlo bal laş ma, ya xud da in san la rı, 
xü su si lə gənc lə ri va hid də yər lər, dır naq
a ra sı də yər lər ət ra fın da bir ləş dir mək, 
kos mo po lit gənc lər ye tiş dir mək və tə bii 
ki, on dan son ra o öl kə lə ri ida rə et mək dir. 
Yə ni, məq səd də yiş mir və də yiş mə yə
cək. Bu nu biz ta rix bo yu gö rü rük. Əgər 
hət ta uzaq ta ri xə nə zər sal saq gö rə rik ki, 
məq səd və mə ram də yiş mir, for ma də
yi şir, mü ba ri zə üsul la rı də yi şir. Han sı sa 
mə sə lə ni həll et mək üçün bu mə sə lə nin 
pər də lən mə si, ya xud da, əgər be lə de
mək müm kün dür sə, qab laş dı rıl ma sı də
yi şir, am ma ma hiy yət də yiş mir. Yə ni, he
ge mon luq uğ run da mü ba ri zə, xü su si lə 
bö yük önəm da şı yan öl kə lər, zən gin tə
bii re surs lar la özü nü tə min et miş öl kə lər 
və çox st ra te ji coğ ra fi yer ləş mə yə ma
lik olan öl kə lər xü su si diq qət cəlb edir. 
Azər bay can da bü tün bu amil lə ri özün də 
eh ti va et di yi üçün biz bu nu hər za man, 
müs tə qil lik il lə rin də də fə lər lə gör mü şük. 
Bax, bu niy yət lə üz lə şi rik, bu na mü qa vi
mət gös tə ri rik və de yə bi lə rəm ki, bu təh
lü kə lə ri dəf edə bil mi şik...”.

Pre zi dent diq qə tə çat dı rıb ki, bu, ak
tual mə sə lə dir və heç vaxt itir mə yə cək: 
“Bu si ya sə tin mən bə lə ri də yi şə bi lər, 
bu, dün ya da geosi ya si və ziy yə tə bağ lı
dır, bə zi güc mər kəz lə ri güc lə nir, bə zi lər 
zəif ə yir. An caq, sö zün dü zü, mən on la
rın ara sın da niy yət nöq te yinə zə rin dən 
bö yük fərq gör mü rəm və mə nim iş təc
rü bəm bu nu de mə yə əsas ve rir. Ona 
gö rə mil li də yər lər tək cə əc dad lar qar
şı sın da bi zim mə nə vi bor cu muz de yil, 
ey ni za man da, öl kə mi zi daim müs tə qil 
sax la maq, öl kə mi zi daim kə nar tə sir
dən qo ru maq və nə sil lər ara sın da kı o 
mə nə vi ip lə ri qır ma maq üçün bu, müt
ləq la zım dır. Çün ki bi zim çox zən gin 
mə də niy yə ti miz, ta ri xi miz var, ədə biy
ya tı mız, ana di li miz var. Ana di li miz də 
bax, bu mil li də yər lə rin tər kib his sə si dir. 
Biz azad ol ma dı ğı mız dövr də onu qo ru
mu şuq. An caq bu gün ana di li mi zi ye nə 
də qo ru maq la zım dır və biz bu nu gö
rü rük. Həm te le vi zi ya mə ka nın da, mət
buat da gö rü rük ki, kə nar söz lər mü da
xi lə edir – ya tə bii ola raq, ya qəs dən. 
Hər bir dil, əl bət tə ki, in ki şaf et mə li dir, 
am ma mil li kök lər üzə rin də. Bi zim di li
miz o qə dər zən gin dir ki, kə nar söz lə rə 
eh ti yac yox dur.

Bü tün bu amil lər, o cüm lə dən bi zim 
bay ram la rı mız, adətənə nə lə ri miz hər 
bi ri miz üçün əsas də yər ol ma lı dır. Bax, 
be lə ol sa, Azər bay can hə mi şə müs tə qil 
ola caq və hə mi şə uğur qa za na caq”.

Pre zi dent gənc lə rin sual la rı na ca vab 
ola raq 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si, xü
su si lə Şu şa nın azad edil mə si nin on da 
do ğur du ğu qü rur his si, ta ri xi Zə fə rin əl
də olun ma sın da və tən pər vər gənc lə ri
mi zin ro lu ba rə də fi kir lə ri ni də bö lü şüb.

“Azər bay can da 29 ya şı na qə dər in
san lar gənc lər sa yı lır. Əgər be lə de mək 
müm kün dür sə, bu gün ən yaş lı gən cin 
mən Pre zi dent və zi fə si nə bi rin ci də fə 
se çi lən də 11 ya şı var idi. Yə ni, bu, real
lıq dır. Mən ça lış mı şam ki, fəaliy yə tim 
döv rün də gənc lə rin tər bi yə olun ma sı ilə 
bağ lı da ha çox iş lər gö rək. Çox şa dam, 
fəxr edi rəm ki, Və tən uğ run da, tor paq 
uğ run da qa ba ğa ge dən lə rin ək sə riy yə ti 
gənc lər idi. Bu, hər bi ri miz üçün qü rur 
mən bə yi dir. Çün ki elə bir gənc nə sil ye
tiş di ki, hət ta Qa ra ba ğı gör mə yən, o acı 
ta ri xi gör mə yən gənc lər Qa ra bağ uğ
run da, Və tən uğ run da, mil li lə ya qət uğ
run da ölü mə ge dir di lər və şə hid ol du lar, 

qa zi ol du lar və mü zəf ər Or du mu zun 
şöh rə ti ni yük sək lə rə qal dır dı lar. Əgər 
bu si ya sət ol ma say dı, əgər gənc lər və
tən pər vər lik ru hun da tər bi yə al ma say
dı lar, bil mək ol maz dı mü ha ri bə nin nə
ti cə lə ri ne cə ola bi lər di”, – de yə İl ham 
Əli yev bil di rib.

Qələbənin bir çox səbəbləri 
var, ancaq əsas amil 

vətənpərvərlikdir
Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, mü ha

ri bə də əl də edil miş Qə lə bə nin bir çox 
sə bəb lə ri var: həm öl kə da xi li sə bəb lər, 
həm də bi zim xa ri ci müs tə vi də ki fəaliy
yə ti miz, əl bət tə ki, güc lü iq ti sa diy ya tı
mız, Or du mu zun müasir ləş di ril mə si: 
“An caq əsas amil və tən pər vər lik dir. 
Bu nu mən, sa də cə ola raq, xoş söz 
üçün de mi rəm. Bu nu mən Ali Baş Ko
man dan ki mi mü ha ri bə döv rün də hər 
an, ne cə de yər lər, bü tün əmə liy yat la
ra rəh bər lik edən şəxs ki mi de yi rəm və 
gö rü rəm ki, bə zi hal lar da, hət ta çə tin 
an lar da bi zim hərb çi lə ri miz müm kün 
ol ma ya nı da real lı ğa çe vir miş lər. Mil
li ruh, mil li lə ya qət və və tən pər vər lik 
on la rı irə li yə apa rır dı. Be lə xalq la heç 
kim mü ba ri zə apa ra bil məz. Bi lir si niz, 
mü ha ri bə nin bir çox dərs lə ri var – həm 
bi zim üçün, həm bü tün dün ya üçün, 
re gion üçün. On lar dan bi ri də odur ki, 
azər bay can lı lar la mü ba ri zə apar maq, 
mü ha ri bə apar maq çox ba ha ba şa gə
lə bi lər...”.

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, və tən pər
vər lik, sa də cə, han sı sa proq ram la rı 
tər tib edib hə ya ta ke çir mək lə ol mur. 
Və tən pər vər ol maq üçün hər bir in sa
nın ürə yin də Və tə nə bağ lı lıq ol ma lı dır, 
sə da qət ol ma lı dır: “Və tən mü ha ri bə si 
ona gö rə Və tən mü ha ri bə si ad lan dı rı lır 
ki, bü tün xalq bu mü ha ri bə də Qə lə bə 
əl də et mək üçün ça lı şır dı. Mən əv vəl ki 
çı xış la rım da də fə lə rə de miş dim ki, hər 
bi ri miz, hər gün bu mü qəd dəs Qə lə
bə gü nü nü ya xın laş dır ma lı yıq. Mə nim 
bü tün sa hə lər üz rə fəaliy yə ti min məq
sə di məhz Qa ra bağ mə sə lə si nin həl li 
idi: bu və ya di gər ad dım bi zi Qə lə bə
yə nə də rə cə də ya xın laş dı ra caq. Yaş lı 
nə sil, təc rü bə li in san lar, ko man dir lər, 
gənc lər, xal qı mız bir or qa nizm ki mi, bir 
yum ruq ki mi bir ləş di və ta ri xi əda lə ti 
bər pa et di.

Gənc lə rin isə, ye nə də de yi rəm, bu 
sa hə də ro lu bö yük dür. Bu gün bi zim 
qəh rə man gənc lə ri miz – döv lət tə rə fin
dən yük sək or den, me dal lar la təl tif edil
miş gənc lə ri miz gənc yaş la rın da uşaq
lar üçün nü mu nə olub lar, 18, 20, 25, 
30, 35 ya şın da nü mu nə olub lar. On lar 
bu mə su liy yə ti dərk edir lər və hə yat da 
öz lə ri ni elə apar ma lı dır lar ki, bu yük sək 
mə su liy yət daim on la rın üzə rin də ol
sun, uşaq lar, ye ni yet mə lər on la ra ba xıb 
on lar ki mi ol maq is tə sin lər. Mü ha ri bə də 
iş ti rak et miş və qəh rə man lıq gös tər miş 
on min lər lə Azər bay can gən ci nin üzə
ri nə in di bax, bu mə su liy yət dü şür və 
əmi nəm ki, gənc lər bu nu dərk edir və 
öz əməl lə ri ilə ye ni ye ti şən nə sil üçün 
də nü mu nə ola caq lar”.

Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, mü ha ri
bə də bi zim mü hüm məq sə di miz Şu şa
nı – mə də niy yət in ci mi zi qay tar maq idi. 
Şu şa sız bi zim işi miz nəin ki ya rım çıq 
ola bi lər di, na ta mam ola bi lər di: “Bi zim 
üçün isə Şu şa bir mü qəd dəs rəmz idi. 
Bi zim bir çox şə hər lə ri miz, de mək olar 
ki, öl kə mi zin hər ye ri xü su si ta ri xi əhə
miy yə tə ma lik dir. Mə nim üçün, sö zün 
dü zü, şə hər lər, böl gə lər ara sın da heç 
bir fərq yox dur. Hər qa rış tor paq mə nim 
doğ ma tor pa ğım dır və hər bir böl gə nin 
özü nə məx sus olan gö zəl li yi var. Şu şa
nın da, tə bii ki, gö zəl li yi var: land şaf tı, 
rel ye fi, qa ya üs tün də yer ləş mə si, əl
bət tə ki, ha va sı, gö zəl li yi. Am ma Şu şa
nın Azər bay can xal qı üçün əhə miy yə ti 
tək cə bu coğ ra fi mən zə rə ilə məh dud
laş mır dı. Şu şa nın çox bö yük rəm zi mə
na sı var idi və onu da de mə li yəm, xü su
si lə iş ğal döv rün də.

İş ğa la qə dər, yə ni so vet döv rün də Şu
şa nın Azər bay can xal qı üçün, mən be lə 
he sab edi rəm, əhə miy yə ti on da idi ki, 
bu, qə dim Azər bay can şə hə ri dir, ta ri xi 
Azər bay can şə hə ri dir və əsas sız ola raq 
so vet ha ki miy yə ti tə rə fin dən sü ni şə kil
də ya ra dıl mış Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar 
Vi la yə ti nin tər ki bi nə sa lın dı. Yə ni, bə li, 
Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yə ti Azər
bay ca nın tər ki bin də idi. Am ma onun 
tər ki bin də Şu şa şə hə ri var idi. Keç miş 
Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yə ti nin rəh
bər li yi ara sın da, Bü ro üzv lə ri ara sın da o 
vaxt bir azər bay can lı var idi. Doq quz, ya 
on bü ro üz vü idi, on lar dan bi ri azər bay
can lı idi – Şu şa şə hə ri nin rəh bə ri, o vaxt 
bi rin ci ka tib de yir di lər. Yə ni, mən he sab 
edi rəm, Şu şa nın bü tün bu tə bii gö zəl
lik lə rin dən baş qa Azər bay can xal qı nın 
ürə yin də ki ye ri məhz onun la bağ lı idi ki, 
bu, Azər bay ca nın tər ki bin də dir, am ma, 
ey ni za man da, sü ni ya ra dıl mış qon dar
ma qu rum olan Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar 
Vi la yə ti nin tər ki bin də idi və elə bil ki, Şu
şa nın bü tün ida rəet mə iş lə ri nə er mə ni lər 
– Dağ lıq Qa ra ba ğın mər kə zin də otu ran 
er mə ni lər ca vab deh lik da şı yır dı. Məhz 
ona gö rə Hey dər Əli yev Şu şa ya xü su
si diq qət gös tə rir di. O vaxt ora da bir çox 
müəs si sə lər ya ra dıl dı və Xa nın və zi ri nin 
məq bə rə si ni so vet vax tın da ucalt maq o 
qə dər də asan mə sə lə de yil di.

İş ğal döv rün də isə Şu şa ya xü su si 
mü na si bət məhz bu əda lət siz lik lə bağ
lı idi. Çün ki mə nim üçün Ağ da mın da, 
Zən gi la nın da, Qu bad lı nın, Kəl bə cə rin, 

La çı nın, Fü zu li nin, Cəb ra yı lın da iş ğa lı 
Şu şa iş ğa lı qə dər ağ rı lı idi. An caq Şu şa 
ilə bağ lı edi lən əda lət siz lik Azər bay can 
xal qın da Şu şa ya xü su si bir mə həb bət 
oyat dı. Bu nu biz bil mə li yik. Mü ha ri bə 
za ma nı Şu şa nın azad edil mə si tək cə 
st ra te ji əhə miy yət da şı mır dı. Hal bu ki 
Şu şa azad olu nan dan son ra ar tıq Er
mə nis tan or du su nun be li tam qı rıl dı. 
Məhz bi zim mil li rəm zi mi zi qay tar maq, 
ora da bay raq ucalt maq bi zim və zi fə 
bor cu muz idi və mü ha ri bə nin ilk gü nün
dən biz Şu şa ya doğ ru ge dir dik...”.

Pre zi dent bil di rib ki, Şu şa nın azad 
olun ma sı xə bə ri ni alan da qü rur his si 
ke çir dim: “Qü rur his si ke çir dim ki, biz 
ta rix qar şı sın da öz və zi fə bor cu mu zu 
ye ri nə ye tir dik. Təəs süf his si ke çir dim 
ki, bi zim bö yük lə ri miz bu gü nü gör mə
yib lər. On min lər lə, bəl kə də yüz min
lər lə azər bay can lı hə yat dan na ra hat 
ge dib – Şu şa nı gör mə dən, azad lı ğı 
gör mə dən...”.

Bərpa işləri bu il 
daha geniş vüsət alacaq

Və tən mü ha ri bə sin dən son ra azad 
edil miş tor paq lar da bər pa iş lə ri nin ge
niş vü sət al dı ğı nı diq qə tə çat dı ran döv
lət baş çı sı bil di rib ki, bu il inf rast ruk tur 
la yi hə lə ri nin da vam et mə si ilə bə ra bər 
məc bu ri köç kün lər üçün nə zər də tu tul
muş ya şa yış bi na la rı nın in şa sı da baş
la na caq. Bü tün şə hər lə ri miz dir çəl dik cə 
bu iş yer lə rin də, ilk növ bə də, müasir 
bi lik lə rə ma lik olan gənc lər, azad edil
miş ra yon lar dan olan gənc lər iş lə mə
li dir lər: “Bu il nə zər də tu tu lan la yi hə lər 
ara sın da mən Ağa lı kən di nin in şa sı nın 
ar tıq ta mam lan ma sı nı qeyd et mə li yəm. 
Bu, pi lot la yi hə dir, bu nun bö yük rəm zi 
mə na sı var. Çün ki ar tıq bu il ilk keç miş 
köç kün lər öz doğ ma tor pa ğı na qa yı da
caq lar və Ağa lı kən di elə bil bi zim is tə
di yi mi zin tə cəs sü mü dür. Biz bu tor paq
lar da han sı sə viy yə ni gör mək is tə yi rik, 
in san lar üçün ya ra dı la caq han sı ra hat lı
ğı gör mək is tə yi rik, bu la yi hə də öz ək si
ni ta pıb. Am ma, ey ni za man da, bu, pi lot 
la yi hə dir. Bu la yi hə ilə bağ lı ge dən iş lə
rə on dan son ra qiy mət ve ri lə cək, təh lil 
apa rı la caq və növ bə ti la yi hə lər əmi nəm 
ki, bü tün bu təh li li nə zə rə ala caq. Am
ma bu, çox bö yük rəm zi xa rak ter da
şı yır. Çün ki be lə çı xır ki, mü ha ri bə dən 
heç iki il keç mə miş biz ha ra da sa, yaz
yay ay la rın da Ağa lı kən di nin sa kin lə ri ni 
ar tıq ora da yer ləş dir mək is tə yi rik. İki il 
keç mə dən ar tıq qa yı dış baş la yır. Bu
nun çox bö yük rəm zi mə na sı var.

Zən gi lan Ha va Li ma nı bu il açı la
caq. Ora da da ki fa yət qə dər iş yer lə ri 
açı la caq, o cüm lə dən gənc lər üçün... 
Biz 2023cü il də də mir yo lu nu müt ləq 
Er mə nis tan sər hə di nə gə ti rə cə yik, av
to mo bil yo lu nun da ti kin ti si ge dir. Yə
ni, bü tün bu iş lər də gənc lər fəal iş ti rak 
edir lər. Çün ki ora da müx tə lif sa hə lər də 
in di min lər lə in san ça lı şır. Nə zə rə al saq 
ki, azad edil miş tor paq lar həm də “Ağıl
lı şə hər” mo de li əsa sın da qu ru la caq, 
“Ağıl lı kənd”, ya şıl ener ji zo na sı – bü tün 
bu ye ni sa hə lər, ye ni pe şə lər, əl bət tə, 
gənc lə rin sə rən ca mın da ola caq...”. 

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni həyatın 
dirçəlməsi üçün önəmli addımlar atılmalıdır

İdarəçiliyin təkmilləşdirilməsi, mədəniyyət 
müəssisələrinin daha səmərəli fəaliyyətinin təşkili

“Mədəni yenilənmə” davam edəcək
əvvəli səh. 1-də

Ey ni za man da sə fər çər çi və sin də Qa ra bağ zə fə ri ilə bağ lı Tür
ki yə və Azər bay ca nın bir gə la yi hə si ki mi Xalq ar tis ti, di ri jor Rauf 
Ab dul la ye vin rəh bər li yi ilə TRT An ka ra Ra diosu xo ru, Azər bay can 
Döv lət Xor Ka pel la sı və Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət 
Sim fo nik Or kest ri nin ifa sın da da hi bəs tə kar Qa ra Qa ra ye vin “Zə
fər mar şı”nın səs ya zı sı nə zər də tu tu lub. Qeyd edək ki, bu əsər 
ori ji nal da “Də niz neft çi lə ri nin mah nı sı” ad la nır dı. E.Kə ri mo va nın 
tə şəb bü sü və bəs tə kar Fə rəc Qa ra ye vin ra zı lı ğı ilə bu əsə rin rus 
di lin də olan söz lə ri Zə fə rə həsr olun muş söz lər lə əvəz edi lib.

Həm çi nin “Mə də ni ye ni lən mə” la yi hə si çər çi və sin də 17 fev ral 
ta ri xin də El na rə Kə ri mo va nın Azər bay ca nın müx tə lif xor kol lek
tiv lə ri nin iş ti ra kı ilə YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka nın da xor ifa
çı lı ğı üz rə us tad dər si ke çi ri lə cək.

El na rə Kə ri mo va Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət Kon
ser va to ri ya sın da (in di ki BMA) bəs tə kar lıq və xor di ri jor lu ğu üz rə 
təh sil alıb. 26 ya şın da Azər bay can Döv lət Xor Ka pel la sı nın bə dii 
rəh bə ri olub. 1992ci il də Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin də və ti ilə An
ka ra ya gə lə rək TRT Çox səs li Xo ru nun bə dii rəh bə ri və zi fə sin də 
iş lə mə yə baş la yıb. Kol lek tiv lə  Tür ki yə nin bir çox şə hə rin də fes ti
val və təd bir lər də 300dən ar tıq kon sert ve rib. Ey ni za man da An
ka ra Döv lət Kon ser va to ri ya sın da, Bil kənd Uni ver si te tin də müəl
lim lik edib və hə vəs kar xor qrup la rı ilə iş lə yib.

1999cu il də “Or feon” ka me ra xo ru ilə iş lə mə yə baş la yıb. Bu 
kol lek tiv lə İn gil tə rə, Ka na da və Avst ri ya da fes ti val lar da mü
ka fat lar qa za nıb, Bel çi ka, Pa kis tan, İs rail, Ya po ni ya və Çin də 
kon sert lər ve rib. Di ri jor 2009cu il də TÜRK SO Yun təq dim et
di yi bey nəl xalq la yi hə də Ü.Ha cı bəy li nin “Ko roğ lu” ope ra sın dan 
xor səh nə lə ri ni iş lə yib. 2010cu il də Azər bay can Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi nin tə şəb bü sü ilə “Bu ta” ka me ra xo ru nu ya ra
dıb. 2015ci il də TÜRKSOY ka me ra xo ru ilə Al ma ni ya nın Maq
de burq şə hə rin də Av ro pa Xor Oyun la rın da qı zıl me dal qa za nıb. 
2011ci il də Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin sə rən ca mı 
ilə “Əmək dar ar tist”, 2018ci il də “Xalq ar tis ti” fəx ri ad la rı na la yiq 
gö rü lüb.

Xa tır la daq ki, “Mə də ni ye ni lən mə” la yi hə si nin məq sə di ha zır
da Azər bay ca nın hü dud la rın dan kə nar da ya şa yıbya ra dan mə
də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri mi zi, gör kəm li si ma la rı çağ daş 
nəs lə ta nıt dır maq, on la rın doğ ma və tən lə rin də kəsb et di yi əhə
miy yə ti vur ğu la maq, fəaliy yət təc rü bə si ilə pe şə kar bil gi lə ri nin 
mü ba di lə si ni tə min et mək dir.
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Təşkilatın Azərbaycanda 
regional ofisi məsələsi də müzakirə olunub

Fevralın2-dəAzərbaycanRespublikasınınmədəniyyətnaziri
AnarKərimovvəİslamDünyasıTəhsil,ElmvəMədəniyyətTəş-
kilatının(İCESCO)BaşdirektoruSalimbinMəhəmmədəl-Mali-
kiniştirakıiləvideokonfansformatındagörüşkeçirilib.

OnlayngörüşzamanıAzərbaycanvəİCESCOarasındakımə
dəniyyət sahəsindəəməkdaşlığınhazırkı vəziyyəti vəgələcək
perspektivləribarədəfikirmübadiləsiaparılıb.
Bu kontekstdə gələcəkdə İCESCOnun Azərbaycanda re

gional ofisinin təsis edilməsi və təşkilatın ekspertlərdən ibarət
texnikimissiyasının yaxınmüddətdə ölkəmizəmümkün səfəri
müzakirə edilib.Eyni zamandaMədəniyyətNazirliyininmədə
niyyətlərarası dialoq istiqamətində olan təşəbbüsləri, xüsusilə
“Mədəniyyətnaminəsülh”qlobalkampaniyasıçərçivəsindəgö
rülənişlərədairqarşıtərəfəməlumatverilibvəİCESCOnunbu
kampaniyayagöstərdiyidəstəyəgörəminnətdarlıqifadəedilib.
OnlayngörüşbarədəİCESCOdaməlumatyayıb.Məlumatda

bildirilirki,SalimbinMəhəmmədəlMalikAzərbaycanlaəmək
daşlığınyüksəksəviyyədəolduğunuqeydedib.Odiqqətəçat
dırıbki,üzvölkələrləbirgəfəaliyyətüzrəyenistrategiyaçərçivə
sindəhərbirdövlətinxüsusiyyətlərinəzərəalınmaqlayenibirgə
proqramlarhəyatakeçiriləcək.
MədəniyyətnaziriAnarKərimovölkəmizinİCESCOiləəlaqə

lərininəhəmiyyətindənbəhsedib, təşkilatınmədəniyyət sahə
sinə, o cümlədən İslam irsinin mühafizəsi, sivilizasiyalararası
dialoqaverdiyitöhfələrivurğulayıb.
Görüşdə İCESCOvəAzərbaycanRespublikasınınMədəniy

yətNazirliyiarasındahəyatakeçiriləcəkproqramlarvəlayihələ
rədairfikirmübadiləsiaparılıb.

Gənclər Kitabxanasında Gənclər Günü 
CəfərCabbarlıadınaRespublikaGənclərKitabxanasında
GənclərGünümünasibətilətədbirtəşkilolunub.

“ A zə r ba y c an
gəncləri” adlı təd
biri kitabxananın
direktoru Aslan
Cəfərov açıb.Ulu
öndərHeydərƏli
yevin“Hərbirxal
qın, hər bir millə
tin,hərbirölkənin
gəncləri onun bu
günü, gələcəyi,
həm də sabaha
olanümididir”sözlərinidiqqətəçatdırandirektorAzərbaycanda
dövlətgənclərsiyasətininəsasınınqoyulması,busiyasətinnə
ticəsikimiölkəmizdəidarəetməbacarığıiləseçilənintellektual,
genişdünyagörüşünəmaliknəslinyetişməsindənbəhsedib.
Elmi işlərüzrədirektormüaviniXalidəMusayevaAzərbaycan

gəncliyininxaricdəölkəmiziuğurla təmsiletməsindənsözaçıb.
ŞöbəmüdiriTamellaMəmmədova hazırladığı “Gənclər vətənin
işıqlısabahı,nurlugələcəyidir”adlıbiblioqrafikicmalıtəqdimedib.
ŞöbəmüdirləriAbuzərQuliyeva,MehribanAbbasova,Sevda

Axundova,SəadətŞəfiyeva,XəyaləMəmmədovamüstəqillikvə
dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi, etibarlı gələcəyimizin tə
minedilməsindəgənclərin sosialsiyasi fəaliyyətimövzusunda
danışıblar.
Fəaliyyəti ilə fərqlənən gənc əməkdaşlara diplomlar təqdim

olunub.Sonda“Ucalsıngəncliyinsəsi”adlıkitabsərgisinəbaxış
keçirilib.

“Qələbə ruhlu Azərbaycan gəncliyi”
İstiqlal Muzeyində musiqili-bədii tədbir 

Fevralın2-dəAzərbaycanİstiqlalMuzeyindəGənclərGününə
həsrolunmuş“QələbəruhluAzərbaycangəncliyi”adlımusiqi-
li-bədiitədbirkeçirilib.

Tədbirdə qeyd
olunub ki, gənc
lik hər bir ölkənin
gələcək inkişafı
üçün təməl daşı
dır. Azərbaycan
gəncliyi ölkənin
ictimai, siyasi və
mədəni həyatın
dafəaliştirakedir,
mədəniyyət, elm
və idman sahələ
rindənailiyyətlərqazanır.
VətənpərvərruhdaböyüyənAzərbaycangəncliyi44günlükVətən

müharibəsindəqanınıvəcanınıəsirgəmədəndüşməntapdağındakı
torpaqlarımızıazadlığınaqovuşdurdu.BugünAzərbaycangəncliyi
əlamətdarbayramınıqalibölkəningənclərikimifəxrləqeydedir.
Tədbirdə4nömrəliUşaqgənclərinkişafmərkəzininvəBülbül

adınaOrtaİxtisasMusiqiMəktəbininistedadlışagirdlərimusiqi
nömrələrindənvərəqslərdənibarətbədiiproqramlaçıxışediblər.
Tədbirdə Səbail RayonGənclər və İdman İdarəsi və Xəzər

rayonGənclərevininfəalgəncləri,“ASANKönüllülər”Təşkilatı
nınüzvlərivəmuzeyəməkdaşlarıiştirakediblər.

Fortepiano və vokalın dueti – “Gəl, ümid”
Fevralın1-dəBeynəlxalqMuğamMərkəzində“Gəl,ümid”
(Komm,Hoffnung)adlıkamera-vokalmusiqisiaxşamıtəqdim
olundu.GecədahialmanbəstəkarıLüdviqVanBethovenin
(1770-1827)yaradıcılığınahəsredilmişdi.

“BakuOperArt”ın layihəsi olan konsert proqramında Fəridə
Məmmədova (soprano) və Yuliya Kərimovanın (piano) ifaları
maraqlaqarşılandı.
KonsertproqramındayeralanəsərlərinəksəriyyətiBakıda ilk

dəfəsəslənirdi.İlkdəqiqədənmusiqinincazibədargücüMuğam
Mərkəzininbütünzalınıbürüdü.Tamaşaçılaratəqdimolunanre
pertuarhəmvokalifaçısı,həmdəfortepianomüşayiətiüçünçətin
idi.ƏvvəlcəBethovenin,dahasonraŞumanvəŞubertinəsərləri
səsləndi.ProqramaBethoveninəsərləriiləyekunvuruldu.
Proqramçoxgözəlqurulmuşdu.FəridəMəmmədovanınkonsert

boyuvokalda işlətdiyibütünnüanslar,pianodanforteyə,fortedən
pianoyakeçidləridinləyiciniheyranedirdi.Duethəmdəvokalınfor
tepianoiləhəmahəngliyibaxımındanmaraqlıidi.Bütünnüanslaro
qədərsinxron,harmonikidiki,səsinvəpianonunvahidtandemiay
dınduyulurdu.YuliyaKərimovanınrəqsedənbarmaqlarınınyalnız
düymələrətoxunduğuhissivaridivəonlaradərhalsehrlisəslərlə
cavabverilirdi.Konsertsankifortepianovəvokalındialoquidi.
Səsləndirilənəsərlərklassikmusiqihəvəskarlarınahəmingün

böyükümidvəsevgilərbəxşetmişoldu.
Lalə

Fevralın2-dəƏməkdarmə-
dəniyyətişçisi,Azərbaycan-
dançoxuzaqlardadatanı-
nanMiniatürKitabMuzeyinin
yaradıcısıZərifəSalahovanın
90yaşıtamamolub.

Bu münasibətlə mədəniyyət
naziriAnarKərimov İçərişəhər
dəyerləşənMiniatürKitabMu
zeyindəyubilyarlagörüşüb.
Yubilyarıtəbrikedənnazirona

ən xoş arzularını çatdırıb. Zə
rifə Salahovanın Azərbaycanın
ictimaimədəni həyatında fəal
iştirak etdiyini və bu fəaliyyətin
dövlətimiztərəfindənyüksəkqiy
mətləndirildiyinivurğulayanAnar
Kərimov onu 1 fevral tarixində
ölkəPrezidentininsərəncamıilə
“Şərəf”ordeninəlayiqgörülməsi
münasibətilədətəbrikedib.
Zərifəxanımdiqqətəgörəna

zirə minnətdarlığını bildirib və
onuyaratdığımuzeyinkolleksi
yasıilətanışedib.
Sonra Anar Kərimov Mədə

niyyətNazirliyinin“NizamiGən
cəvinin 880 illiyi (11412021)”

xatirənişanınıZərifəSalahova
yatəqdimedib.
Sonda nazir Zərifə xanımın

ailəüzvləri iləbirgəxatirəşəkli
çəkdirib.

Qeydedəkki,ZərifəSalaho
va uzun illərdən bəri topladığı,
eləcədənəşretdirdiyiminiatür
kitablardanibarətunikalmuzey
təşkil edib. 2002ci ildə əsası

qoyulan Miniatür Kitab Muze
yində ümumilikdə dünyanın 83
ölkəsində nəşr edilmiş 8500
dənçoxminiatürkitabsaxlanılır.
Muzeydünyanınənzənginmi
niatürkitabkolleksiyasınomina
siyasıüzrə“GinnesinRekordlar
Kitabı”nadaxiledilibvəmüvafiq
sertifikatla (“Guinness World
Records”)təltifedilib.
Hazırdamuzeyinekspozisiya

sında,“GinnesinRekordlarKita
bı”nın standartlarınauyğunola
raq,ölçüləri75x75mməqədər
olan 3500 ədəd miniatür kitab
nümayiş etdirilir. Burada Azər
baycan ədəbiyyatının görkəm
li nümayəndələrinin əsərlərinin
yer aldığı miniatür kitablar da
var.Muzeyinfonduyeniminiatür
nəşrlərlədaimizənginləşdirilir.

MİNİATÜRKİTABMUZEYİNİNYARADICISI
Mədəniyyət naziri Zərifə Salahovanı 

yubileyi münasibətilə təbrik edib

əvvəli səh. 1-də
Görkəmli dirijor və bəstə

karın yüksək sənətkarlıq key
fiyyətlərindən danışan direk
tor bildirdi ki, Niyazi dünyada
təktək yetişən A.Toskanini,
V.Furtvengler, Erix Playber ki
mi dirijorlarla müqayisə edilir:
“Maestro səhnədəki özünə
məxsus hərəkətlərinə, ifaçılıq
tərzinə və dirijorluq üslubuna
həmişə sadiq qalıb. Birbirin
dənfərqlənənneçəneçəəsərə
dirijorluq edərkən də heç kəsi
təkrarlamayıb”.
Muzeyin şöbə müdiri Xanım

AbdinovaçıxışındaŞuşaşəhə
rinin keçmişindən, tarixdə üz
ləşdiyi müharibələrdən, erməni
faşistlərinin 28 il əsarətdə sax
ladığı və müzəfərAli Baş Ko
mandan İlhamƏliyevin rəhbər
liyi altındaAzərbaycanOrdusu
tərəfindən azad edilməsindən
danışdı. Mədəniyyət beşiyimi
zinyetirdiyisənətkarlardansöz
açan şöbə müdiri dedi ki, Şu
şanın məşhur nəsillərindən

olan Hacıbəyovlar Azərbaycan
xalqına görkəmli şəxsiyyətlər
bəxş edib. Musiqi sahəsində
parlayanbuqüdrətlisənətkarlar
ucazirvələrəyetiblər.Ölkəsinin,
millətinin təəssübünü çəkərək
təkrarsız yaradıcılıqları iləhəm
də bəşəriyyətə xidmət ediblər.

Niyazi də bu tanınmış nəslin
layiqli nümayəndələrindəndir.
Keçmiş SSRİnin və Azərbay
canın müxtəlif ali təltifərinə,
beynəlxalq mükafatlara layiq
görülənsənətkarıhamıhəryer
dəbiradlatanıyırvəbiradlaça
ğırırdı–maestroNiyazi.

Çıxışlardan sonra bədii his
səyəkeçildi.Bildirildiki,2fevral
ölkəmizdə gənclərin bayramı
dır.Bumünasibətləbeynəlxalq
və respublika müsabiqələri
laureatları – Ü.Hacıbəyli adına
Bakı Musiqi Akademiyası və
BülbüladınaOrtaİxtisasMusiqi
Məktəbi tələbələrinin ifalarında
konsert proqramı təqdim olun
du.
Niyazinin“Rast”simfonikmu

ğamından fraqmentlər, İ.Baxın
“Ave Mariya”, F.Bədəlbəylinin
“Niyaziyəithaf”,S.Hacıbəyovun
“Kvartet”, Q.Qarayevin “Ada
jio”, V.Adıgözəlovun “Qərənfil”,
T.Bakıxanovun“Görüşyerimiz”,
K.Şumanın “Skertso” əsərlərin
dənibarətrəngarəngmusiqiçə
ləngialqışlarlaqarşılandı.

SavalanFərəcov

Fevralın2-dəAzərbaycanGəncləriGünününtəsisedilməsinin
25ilitamamoldu.ƏsasıümummilliliderHeydərƏliyevtərə-
findənqoyulmuşdövlətgənclərsiyasətiAzərbaycangəncliyi-
nininkişafındaxüsusiönəmkəsbedir.Uluöndərin1997-ciildə

imzaladığıfərmanaəsasən,2fevraltarixi“AzərbaycanGəncləri
Günü”elanedilib.BeləbirəlamətdargünMDBməkanında
vəŞərqiAvropaölkələriarasındailkdəfəAzərbaycandaqeyd
olunmağabaşlanıb.

Hər il olduğu kimi, bu il də
gənclərinbayramımünasibətilə
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
tədbirlər proqramı hazırlanıb.
24 fevral tarixində reallaşan
“Yenigənclik”musiqigünləridə
buqəbildəndir.
M.Maqomayev adına Azər

baycan DövlətAkademik Filar
moniyasındafevralın2də“Yeni
gənclik”musiqigünləriçərçivə
sində ilkkonsertkeçirildi.Filar
moniyanın “Gənclərə dəstək”
layihəsi iştirakçılarının çıxış et
diyi konserti dinləməyə mədə
niyyət və incəsənət xadimləri,
musiqisevərlərgəlmişdi.

Proqramda Q.Qarayev adı
naAzərbaycan Dövlət Kamera
Orkestri (bədii rəhbər və baş
dirijor – Xalq artisti Fəxrəddin
Kərimov) yerli və xarici bəstə
karlarınəsərlərinitəqdimetdi.
Orkestrin ifasında ilk olaraq

Antonio Vivaldinin feyta və or
kestrüçünkonsert (solist–Rə
hiləNəzərova,feyta)əsərisəs
ləndirildi. Sonra səslənən Tofiq
Bakıxanovun süitası (ilk ifa)
gecənin iştirakçılarını yüksək
əhvala köklədi. Qara Qaraye
vin “İnsanməskənsalır” filminə
yazdığımusiqiniNuranəƏliyeva
(piano)böyükcoşquiləifaetdi.

Daha sonra Zakir Bağırovun
“Rapsodiya”,VaqifMustafazadə
nin“Mart”,FikrətƏmirovun“Mən
səni araram”, “Muğam poema”,
YozefHaydnın1nömrəliviolonçel
vəorkestrüçünkonsert(Ihissə),
Edvard Elqarın “Salut d’Amour”,
ErnestBloxun “Niqun”,Volfqanq
AmadeyMotsartın5nömrəlikon
sertvəPabloSarasatenin“Qara
çı nəğmələri” əsərlərinin səslən
məsigecəyərəngqatdı.
Proqramın musiqili qonaq

ları Əmirə Terequlova (violin),
SevdaCəbrayılova,Zilhiccəİs
mayılova (hər ikisiqanun),Cə
milə Rəhimova (piano), Emil
Hüseynzadə(vokal),VaqifQur
banov (violonçel), Səbinə Hə

sənzadə (violin), Humay Hacı
zadə(viola),AytacKara,Səidə
ƏhmədovavəToğrulAbdullaye
vin(hərüçüviolin)gözəl ifaları
dagənclərinbayramınayadda
qalanmusiqitöhfəsioldu.
Konsertə“Qarabağşikəstəsi”

zərbimuğamınınifasıiləyekun
vuruldu.GəncxanəndələrSabir
Ağayev,FəqanXəlilli vəNihad
Məmmədzadənin möhtəşəm
ifasınamusiqisevərlərguralqış
larlaqarşılıqverdi.
Qeydedəkki,“Gənclərədəs

tək”layihəsininməqsədiölkədə
gəncistedadlarınüzəçıxarılma
sıvəyaradıcı fəaliyyətin təşviq
edilməsidir.

Nurəddin

Gənclərin bayramına 
sənət ərməğanı
“Yeni gənclik” musiqi günləri 

çərçivəsində konsert

35 il öncə Azərbaycan əsgərinin 
göstərdiyi fədakarlıq  

“Əbədiyyətə qovuşan ömür” filmi bərpa olunub

əvvəli səh. 1-də
Əməkdar incəsənət xadimi,

filmin rejissoru Cahangir Zey
nallıodövrdəbuhadisəbarə
də gələcək nəsillərə örnək ol
sundeyəfilmçəkildiyinibildirdi.

O,filminərsəyəgəlməsiprose
sindəndanışdı,çəkilişlərləbağlı
xatirələrini bölüşdü. Qeyd etdi
ki,həminvaxtlarekranişikino
teatrlarda nümayiş olunub və
televiziyalarda göstərilib. Kino

lent daha sonra Film Fonduna
təhvilverilib.
Rejissorsöylədiki,filmintex

nikikeyfiyyətiqənaətbəxşolma
dığınagörəbərpaetməkqərara
alınıb: “Filmi bərpa edib əvvəl
ki vəziyyətinə qaytardıq. Ekran
işiemosionalgücəmalikdir.Bu
gün təqdimatına qatılan filmin
bəstəkarı Firəngiz Əlizadəyə,
AğcabədiRegionalMədəniyyət
İdarəsininrəisiQalibHəsənova
təşəkküredirəm”.
Cahangir Zeynallı həmçinin

diqqətəçatdırdıki,RahibMəm
mədov o zaman Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı adına layiq görül
məliidi.Lakinmüxtəlifmaneələr
bunaimkanvermədi.
AğcabədiRMİnin rəisiQalib

Həsənov, “Xocalı Soyqırımını
Tanıtma” İctimai Birliyinin səd

riŞamilSabiroğluçıxışedərək
Rahib Məmmədovun qəhrə
manlığının gənc nəsil üçün ör
nəkolduğunusöylədilər.
Sonda qəhrəmanın ailəsi

adından onun adını daşıyan
Döyüş Şöhrəti Muzeyinin di
rektoru Sahib Məmmədov çı
xış edərək tədbirə qatılanlara
təşəkkürünü bildirdi. Dedi ki,
muzey 1987ci ildə Rahibin
doğulduğu Ağdamın Mahrızlı
kəndində yaradılıb. Muzeydə
onun şəxsi əşyaları, haqqında
çıxan qəzet, jurnal məqalələri
vəkitablarsərgilənir.Muzeydə
həmçinin Birinci Qarabağ mü
haribəsində canlarını qurban
verənigidoğullarınşəxsiəşya
ları,məktubları,hərbigeyimləri
nümayişetdirilir.
Qeyd edək ki, “Əbədiyyətə

qovuşan ömür” filminin rejisso
ruvəssenarimüəllifiCahangir
Zeynallı,bəstəkarıFirəngizƏli
zadə, operatorları Tofiq Sulta
novvəAzərSalayev,səsope
ratoruMaratİsgəndərovdur.

L.Azəri

“Musiqili Şuşa” layihəsinin ilk konserti
“Şuşa İli”nə həsr olunan tədbirdə maestro Niyazi yada salındı
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Vətənin qəhrəman oğulları unudulmur
AğdaşRMİZərdabrayonMərkəziKitabxanasınınəməkdaş
larıVətənmüharibəsindəşəhidlikzirvəsinəucalangizirFaiq
Vəlizadənindoğumgünüiləbağlıməzarınıziyarətediblər.

KürdəmirRMİFü
zuli rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində
şəhid ailələri ilə gö
rüş keçirilib. Rayon
İcra Hakimiyyətinin
başçısıAlıAlıyevvə
Kürdəmir RMİnin
rəisiFaiqXudanlının
da iştirak etdiyi təd
birdə gənc rəssam
Türkan Məmmədli

ninçəkdiyi82şəhidinportretlərindənibarətsərginümayişolunub.
Portretlərdahasonraşəhidailələrinəxatirəolaraqtəqdimedilib.

SumqayıtRMİ
Sumqayıtşəhər
S.VurğunadınaMər
kəziKitabxananın
Uşaqşöbəsindəşə
hidanalarıiləgörüş
təşkiledilib.Kitabxa
nanınəməkdaşıZü
beydəMəmmədova
çıxışındayanvarfev
ralaylarındaanadan
olansumqayıtlışə

hidlərhaqqındaməlumatverib.Şəhidanalarıqəhrəmanoğulları
iləbağlıxatirələrinibölüşüblər.
AYBSumqayıtbölməsininsədriGülnarəCəmaləddin,şairəEs

miraGünəşvəbaşqaları çıxışlarında şəhidlərinəziz xatirəsinin
daim uca tutulacağını deyiblər.  Sonda şöbəninmüdiriYeganə
Hüseynova tədbirdə iştirak etdiklərinə görə şəhid analarına tə
şəkkürünübildirib.

Regionlarda turizm startaplarının dəstəklənməsi 
Qalib layihələr müəyyən edilib

Regionlardaturizmstartaplarınındəstəklənməsi,eləcədəre
gionalturizməinvestisiyalarıncəlbedilməsiməqsədiləhəyata
keçirilən“RegionalİnnovativTurizmMəhsulu”(RİTM)startap
proqramınınqaliblərielanolunub.

BununlabağlıkeçirilənonlayntədbirdəçıxışedənAzərbaycan
TurizmBürosunun(ATB)başicraçıdirektoruFlorianZenqstşmid
layihənineynizamandamüxtəlifçeşidliyeniturizmməhsullarının
yaranmasınadəstəkolacağınıbildirib.
Onlayn tədbirəAlmaniyanınAzərbaycandakı səfirininmüavini

HaykoŞvartzdaqatılıb.O,layihəniniqtisadiyyatvəturizmüçün
vacibməqsədlərdaşıdığınıqeydedib.
ProqramDövlətTurizmAgentliyi(DTA)vəATBnintəşəbbüsü

iləAlmaniyaBeynəlxalqƏməkdaşlıqCəmiyyətinin(GİZ)icraetdi
yi“CənubiQafqazdaözəlsektoruninkişafıvətexnikipeşətəhsili
vətəlimi”proqramınındəstəyiiləhəyatakeçirilib.
Proqramçərçivəsində4 regiondan8müxtəlif klasterüzrə təq

dimolunan270dənçoxmüraciətdən28layihəideyasıinkubasiya
mərhələsinəseçilərəkQuba,Şəki,GəncəvəLənkərandakeçiri
ləntəlimlərəcəlbedilib.“RİTM”proqramıüzrəfinalayüksələn10
startaplayihəsimünsifərheyətitərəfindənqiymətləndirilibvəilküç
yerüzrəseçilənqaliblərəbizneslərinininkişafıməqsədiləmüvafiq
olaraq10min,5minvə2min500manatmükafattəqdimolunub.
Proqramınnövbətiillərdədədavametdirilməsinəzərdətutulur.

2fevral–AzərbaycanGəncləri
Günümünasibətiləbölgələrdə
kimədəniyyətmüəssisələrində
müxtəliftədbirlərtəşkilolunub.

Sabirabad Regional Mədə
niyyət İdarəsi (RMİ) Sabirabad
rayon Mədəniyyət Mərkəzində
təşkilediləntədbirdəçıxışedən
lərölkəmizingələcəkinkişafında
Azərbaycangəncliyininrolundan
söhbətaçıblar.Tədbirinsonunda
konsertproqramıtəqdimolunub.
RegionalidarəninSaatlırayonu

üzrənümayəndəliyi,rayonGənc
lərvəİdmanidarəsi,“Gənclərevi”
sosialxidmətmüəssisəsininbirgə
təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə
RMİnin rəisi Fərid Qurbanzadə
çıxışedərəkuluöndərHeydərƏli
yevtərəfindənəsasıqoyulandöv
lət gənclər siyasətinin layiqincə
davam etdirilməsindən danışıb.
Saatlı rayonMədəniyyətMərkəzi
vəBülbüladınaUşaqmusiqimək
təbinintəqdimatındamusiqinöm
rələrisəsləndirilib.

Lənkəran RMİ Astara rayon
Heydər Əliyev Mərkəzində keçi
rilən tədbirdə gənclərə göstərilən
yüksək diqqət və qayğıya görə
dövlətimizin başçısına minnət
darlıq ifadə edilib. Astara Dövlət
Rəsm Qalereyasında keçirilən
“Gəncliyin səsi” adlı rəsmmüsa
biqəsinəyekunvurulub.Rayonun
ümumtəhsilməktəblərinivəAsta
raDövlətRəsmQalereyasınıtəm
siledən25istedadlıgəncinçəkdiyi
rəsmlərarasındanqaliblərseçilib.

Lerik rayon Mədəniyyət Mər
kəzində Gənclər Günü ilə əla
qədarkeçirilənümumrayontəd
birində rayon İcra Hakimiyyəti
başçısının səlahiyyətlərini icra
edənCəlilBaxşıyevvədigərqo
naqlarçıxışediblər.Rayonunic
timaisiyasihəyatında fərqlənən
bir qrup gəncə mükafatlar təq
dimolunub.

Sumqayıt RMİ Sumqayıt şə
hərMədəniyyətevində“Gənclik
sabahımızdır” adlı bayram kon
serti təqdim edilib. Konsertdə
“Şəms” instrumental ansamblı
nın solistləri, özfəaliyyət dərnə
yininüzvləriçıxışediblər.
Sumqayıtın Tarixi Muzeyində

“Azərbaycangəncliyi–Azərbay
canıngələcəyi”adlıtədbirkeçiri
lib.Tədbirdəçıxışedənlərgənc
lərsiyasətininölkəmizdəprioritet
istiqamətlərdənbiriolduğunubil
diriblər.
Xırdalan şəhərindəki Hey

dərƏliyevMərkəzində keçirilən
tədbirdə isə gənclərimizin milli
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
olunmasının əhəmiyyəti qeyd
edilib.
SumqayıtRMİQ.Qarayevadı

na1nömrəliUşaqmusiqimək
təbinin fortepiano ixtisası üzrə
3cüsinifşagirdiZəhraKərimo
va Rumıniyanın paytaxtı Buxa
restdəonlaynformatdakeçirilən
“Qışnağılı–2022”adlımüsabi
qədəiştirakedərəközyaşkate
qoriyasında2ciyerəlayiqgörü
lüb.

ŞəkiRMİM.F.Axundzadəadı
naŞəkiMədəniyyətMərkəzinin
təşkilatçılığı ilə “Vətənimizingə
ləcəyi olan gənclər” adlı tədbir
keçirilib.ŞəkiRMİninrəisisəla
hiyyətlərinimüvəqqəti icraedən
Tərlan Nəsibov və digər çıxış
edənlərgəncləriəlamətdarbay
ram münasibətilə təbrik edib,
onlara gələcək fəaliyyətlərində
uğurlararzulayıblar.Birqrupfəal
gəncəmükafatlartəqdimolunub.
Şəkişəhər4nömrəliUşaqmusi
qiməktəbindəkeçiriləntədbirdə
isəməktəbinmüəllim və şagird
kollektivikonsertproqramıiləçı
xışedib.

KürdəmirRMİKürdəmirrayon
Gənclər evində keçirilən tədbir
dəMədəniyyətMərkəzivərayon
Uşaqmusiqiməktəbininhazırla
dığıkonsertproqramıiştirakçılar
tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Beyləqan rayon Gənclər Mər
kəzində keçirilən tədbirdə ida
rə rəisi Faiq Xudanlı çıxış edə
rəkəlamətdargünmünasibətilə
gəncləritəbrikedib.Tədbirkon
sertproqramıilədavametdirilib.

Biləsuvar RMİ Salyan rayon
HeydərƏliyevMərkəzindəkeçi
rilən‘’Gənclərləuğurlugələcəyə
doğru gedən Azərbaycan” adlı
tədbirdə Vətən müharibəsində
qəhrəmanlıq göstərən gənclə
rimizdən bəhs edən videoçarx
nümayiş olunub. Sonra gənclər
arasındaintellektualvəəyləncəli
yarışlartəşkiledilib.

Ağdaş RMİ Ucar rayon Hey
dər Əliyev Mərkəzində əlamət
dargünləbağlıtədbirdəCoşqun
İsmayılovun təqdimatında “Za
manınvəhəyatınidarəolunma
sı” mövzusunda təlim keçirilib.
Sonrasəkkizkomandaarasında
intellektualyarıştəşkiledilib.

Gəncə RMİ Gəncə şəhər
MKSnin19saylıkitabxanafilialı
“Vətənin aparıcı qüvvəsi olan
gəncliknecəolmalıdır?”adlıdis
kussiya keçirib. Naftalan şəhər
Uşaq musiqi məktəbində keçi
rilən tədbirdəməktəbinbir qrup
müəllimvəşagirdininhazırladığı
konsertproqramıtəqdimolunub.

Xaçmaz RMİ Quba rayon
MKSnin Mərkəzi Kitabxanasın
da “Azərbaycan gəncliyi vətən
pərvərliknümunəsidir”adlıtədbir
keçirilib.Tədbirdə“GənclərAzər
baycanınparlaqgələcəyinintəmi
natçısıdır”adlıvideoçarxizlənilib,
“HeydərƏliyevmüasirgənclərsi
yasətinin banisidir” mövzusunda
sərginümayişolunub.

Şəmkir RMİninGöygöl rayo
nuüzrənümayəndəliyivərayon
Gənclərevininbirgətəşkilatçılığı
ilə“Azərbaycangəncləri–Azər
baycanın gələcəyi” adlı konsert
proqramı təşkil edilib. Konsert
dəvətənpərvərlikruhlumusiqilər
təqdimolunub.

MasallıRMİMasallırayonHey
dər Əliyev Mərkəzində “Müasir
Azərbaycanıninkişafındagənclə
rinrolu”mövzusundatədbirkeçiri
lib.Çıxışlardaölkəmizdəgənclərə
göstərilənqayğıdandanışılıb.
Yardımlı rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində keçirilən tədbirdə iş
tirakçılar mərkəzin ekspozisiya

zalındaümummilliliderinhəyatvə
fəaliyyətini əksetdirəneksponat
larlatanışolublar.Regionalidarə
ninəhatəetdiyiMasallı,Cəlilabad
və Yardımlı tarixdiyarşünaslıq
muzeyləri, Cəlilabad Heydər Əli
yev Mərkəzi, rayon Mədəniyyət
MərkəzivəYardımlırayonMərkə
zi Kitabxanasında da əlamətdar
günləbağlıtədbirlərtəşkilolunub.

Ağcabədi RMİ Ağdam rayon
Rahib Məmmədov adına Döyüş
Şöhrəti Muzeyi, Ağdam Rayon
TarixDiyarşünaslıq Muzeyi və
Mahrızlıkəndtamortaməktəbinin
birgətəşkilatçılığıilə“Gəncliyimiz
ləfəxredirik”adlıtədbirtəşkilolu
nub. Çıxışlarda ölkəmizdə yeni
yetməvəgənclərinvətənpərvərlik
tərbiyəsinin prioritet istiqamətlər
dənolduğudiqqətəçatdırılıb.

Ağstafa RMİ Ağstafa rayon
HeydərƏliyevMərkəzi,GİKMra
yon nümayəndəliyinin birgə təş
kilatçılığı ilə “Qalib ölkənin qalib
gəncləri”adlıtədbirkeçirilib.
İdarənin əhatə etdiyi Qazax

Dövlət Rəsm Qalereyasında
“Gənclikgələcəyinümididir”,To
vuzDövlətRəsmQalereyasında
isədərnəküzvlərininəlişlərindən
ibarət “Gənclər bu günümüz və
sabahımızdır”adlı rəsmsərgiləri
təşkilolunub.

İsmayıllı RMİ, İsmayıllı Rayon
İcra Hakimiyyəti, rayon Gənclər
və İdman İdarəsi,Gənclərin İnki
şafvəKaryeraMərkəzinin(GİKM)
rayonnümayəndəliyininbirgətəş
kilatçılığıiləəlamətdargünləbağlı
tədbirkeçirilib.İcraHakimiyyətinin
başçısı Nahid Bağırov, RMİnin
rəisi Elçin Nəcəfovun da iştirak
etdiyi tədbirdə “Niyal” instrumen
talansamblınınifasındamahnılar
səsləndirilib, rayon gəncləri bədii
kompozisiya və rəqslər nümayiş
etdiriblər. İsmayıllı Dövlət Rəsm
Qalereyasında əməkdaşların əl
işlərindənibarət“Gənclikrəngləri”
mövzusundasərgitəşkiledilib.

Hazırladı:N.Məmmədli

Gənclik gələcəyin ümididir

“Azərxalça”da “Açıq qapı”
“Azərxalça”AçıqSəhmdar
Cəmiyyəti(ASC)qədimxalq
sənətinigənclərarasındatəb
liğetməkvəbusənətəmarağı
artırmaqməqsədiləmüxtəlif
təşəbbüslərhəyatakeçirir.

2 fevral – Gənclər Günündə
“Azərxalça” ölkənin müxtəlif re
gionlarında yerləşən emalatxa
nalarında gənclər üçün “Açıq
qapı”aksiyasıelanedib.
“Azərxalça” ASCdən bildirilib

ki, emalatxanalara gələn region
gəncləri və gənclər təşkilatları
nümayəndələrinə xalçalar haq

qında ümumi məlumat verilib,
onlaraistehsalprosesiniizləmək
şəraitiyaradılıb.
AzərbaycanDövlətRəssamlıq

Akademiyasının Dekorativtət
biqi sənət fakültəsinin bir qrup
tələbəvəmüəllimheyətiisəAb
şeron (Qobu) emalatxanasına
başçəkib. “Azərxalça”nın isteh
salat direktoru tələbələrə xalça
lar haqqında söz açıb, istehsal
prosesinin incəliklərindən danı
şıb və tələbələri maraqlandıran
suallaracavabverib.
Məlumatda o da qeyd olunur

ki, səhmdar cəmiyyətin emalat
xanalarınınqapılarıbirgündeyil,
ilinbütüngünlərihəmgənclərin,

həmdəxalçaları sevənhər kə
sinüzünəaçıqdır.

Bərdə-Ağdam dəmiryolu yenidən qurulur
İşğaldanazadolunmuşərazilər
ləbağlıhəyatakeçirilənnəqliyyat
layihələrindənbiridəBərdəAğ
damdəmiryolununyenidən
qurulmasıdır.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı
SəhmdarCəmiyyətindənverilənməlu
mata görə, dövlət başçısının müvafiq
sərəncamına əsasən, BərdəAğdam
dəmiryoluxəttinintikintiquraşdırmaiş
lərinə2020ci ilindekabrındastartve
rilib.
Yol xəttinin uzunluğu 47,1 kilometr

dir.Layihəçərçivəsində4stansiyanın,
3 körpünün, ümumilikdə 100dən çox
sünimühəndisqurğunun tikintisiplan
laşdırılır.
Tikintiişləriikimərhələdəhəyatake

çirilir. BərdəKöçərliTəzəkənd stansi
yalarını əhatə edən (20,78 km) mər
hələüzrə16,8kmyolunüstquruluşu
elementləri və 18 yoldəyişdirən qurğu

quraşdırılıb.KöçərlivəTəzəkəndstan
siyalarının inşası aparılır. Ümumilikdə
birinci mərhələ üzrə tikintiquraşdırma
işləri65faizyerinəyetirilib.
İkinci mərhələ üzrə dəmiryolu xətti

(TəzəkəndAğdam, 26,32 km) mina
landığındantikintiquraşdırmaişlərimi
natəmizləməprosesinəparalelhəyata
keçirilir. BərdəAğdam dəmiryolunun
tikintisinin 2023cü ildə yekunlaşdırıl
masıplanlaşdırılır.

Tovuz 2022-ci il üçün “Azərbaycanın 
Gənclər Paytaxtı” elan olunub

2012ciildən“Azər
baycanınGənclərPay
taxtı”layihəsihəyata
keçirilir.Həril,paytaxt
Bakıistisnaolmaqla,
ölkəninbirşəhərvəya
rayonubumissiyanı
daşıyır.2022ciildə
estafetiTovuzşəhəri
qəbuledir.

Fevralın 2də Azərbaycan Gəncləri Gününün 25
illiyinə həsr olunmuş Gənclər Forumu çərçivəsində
ölkənin 9 şəhəri arasında püşkatma keçirilib. Püş
katmanın nəticəsinə əsasən, Tovuz 2022ci il üçün
“AzərbaycanınGənclərPaytaxtı”elanedilib.
Qeyd edək ki, ötən müddətdə Gəncə, Biləsuvar,

Quba, İsmayıllı,Şəmkir,Balakən,Naxçıvan,Şama
xı,Masallı,Göygöl“AzərbaycanınGənclərPaytaxtı”
seçilib.

Tarix və mədəniyyət abidələrinin 
yeni siyahısı ilə bağlı işlər davam edir

“Daşınmaztarixvəmədəniyyətabidələri
ninbərpası,qorunması,tarixvəmədəniy
yətqoruqlarınınfəaliyyətinintəkmilləşdiril
məsivəinkişafınadair20142020ciillər
üzrəDövlətProqramı”ndanirəligələrək
müvafiqqeydiyyataalınmıştarixvəmə
dəniyyətabidələrininyenireyestrinintərtib
edilməsiistiqamətindəişlərdavametdirilir.

AMEAdan verilən məlumata görə, bu
məqsədləSumqayıt,XızıvəSiyəzənrayon
larıərazisindəyerləşənmövcudvəyeniqey
də alınmış abidələrin saxlanılma vəziyyəti,
dövrlərivəəhəmiyyətlilikdərəcələrinimüəy
yənetməküçünArxeologiya,Etnoqrafiyavə
Antropologiya İnstitutunun Beynəlxalq elmi
əlaqələr şöbəsinin müdiri Səfər Aşurov və
AbidələrintoplususektorununmüdiriMikayıl
Mustafayevbölgəyəezamolunublar.

MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsin
Qorunması, İnkişfı və Bərpası üzrə Dövlət
XidmətiŞabranRegionalİdarəsininrəisiSa
bitQurbanov,Sumqayıtüzrəbaşmütəxəs
sislər Məhəbbət Hüseynova, Sədi Vəliyev,
Xızı rayonuüzrəbaşmütəxəssisTuralBa
bayev və Dövlət Turizm Agentliyinin “Beş
barmaqdağı”tarix,mədəniyyətvətəbiətqo
ruğuüzrəmütəxəssisiMirsalehHəsənovun
iştirakıiləabidələrinqeydəalınmasındaolan
problemlərmüzakirəedilib.Dövlətqeydiyya
tınagötürüləcəkarxeolojiabidələrhaqqında
rəylərhazırlanıb.XızıvəSiyəzənrayonların
da yenimüəyyən edilmiş arxeoloji abidələ
rinqeydiyyataalınmasıüçünfikirmübadiləsi
aparılıb.
Məlumatdabildirilir ki, proses respublika

nın bütün bölgələri üzrə mərhələli şəkildə
həyatakeçiriləcək.
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Çətindir.İtirmək,gəncömrünbiraniçindəsolmasınatamaşa
etmək,dözmək,onuqaysaqlamışyarakimihərgünovut
maq.Bu,əgərcanındanparçaolanövladitkisidirsə,onun
yaşatdığıağrınıtəsəvvüreləməkbelədözülməzhissdir.

Təbii ki, hərəmiz bu itkini bir
cür qəbul edirik. Çox yaxın ta
rixdə, hamımızın şahidi olduğu
İkinci Qarabağ müharibəsi za
manı oğul itirən ataanaların,
ata itirən övladların, yar itirən
qadınların ağrıacısını, kədərini
gördük, sezdik. Sezmək nədir
ki,iliyimizəqədərhissetdik.Ən
çox anaların yanğısına dözmə
yə acizlik çəkdik. Sonra mətin,
güclü şəhid analarının düşmən
sevinməsin deyə kədərlərini
boğmasını, “Vətən sağ olsun”
təsəllisində tarix boyu böyüklü
yü və qüdrəti ilə öyündüyümüz
Azərbaycanqadınlarınınnümu
nələrinigördük...
Yanvarın 28da Şuşa Dövlət

MusiqiliDramTeatrınıntəqdima
tında “Ana” mənzum dramının
tamaşasını izləyərkən övladını
Vətənə fəda edən həmin ana
larınsimasıcanlandıgözümdə.
Onlarınsəbri,mərdliyi,mətanəti
bir daha ruhuma hakim kəsildi.
Beləcə, yenidən bütün yaradı
cılığıboyuxeyirləşərinmübari
zəsinitəsviredənHüseynCavid
yaradıcılığının ən təsirli nümu
nələrindən olan əsərdə təsvir
etdiyi bənzərsiz ana obrazının
realprototiplərinin,müasirlərinin
təsirinədüşdüm.
“Ana”yaradıcılığındamüxtəlif

mövzulardaməhəbbətvəfəlsəfi
məzmunluəsərləryazan,sənət,
fikirvəamalınımüxtəlifobrazvə
situasiyalarınfonundaoxucuya,
tamaşaçıya ustalıqla qəbul et
dirməyi bacaran müəllifin milli
teatrımızda azmüraciət olunan
əsərlərindəndir. Hərçənd məhz
bu nümunə ana, qadın obrazı
nın əzəmətinin təqdimatı baxı
mındanbənzərsizdir.
Xatırladım ki, Şuşa teatrının

baş rejissoru, Əməkdar artist
Loğman Kərimovun quruluş

verdiyi tamaşa böyük ədibin
anadanolmasının140 illiyimü
nasibətilə hazırlanıb. Səhnə
nümunəsinin quruluşçu rəssa
mı Valeh Məmmədov, musiqi
tərtibatçısıƏməkdarartistAzad
Məmmədovdur.
Təbii və inandırıcı, ən əsası

təsirli aktyor oyunu ilə təqdim
olunan tamaşada rolları Bahar
Həmzəyeva (Səlma ana), Sü
rahi Əliməmmədova (İsmət),
MirqabilƏkbərov(Orxan),Nihat
Heybətov (Səlim), Rasəf Meh
diyev(ÇərkəzMurad)vəƏlirza
Kənani(Qanpolad)ifaedirlər.
Ailəməişət mövzulu tamaşa

dahadisələr,əsərdədəolduğu
kimi,Dağıstandabaşverir.Səl
maadlıanagözününağıqarası
tək oğlu Qanpoladın qayıtma
sını gözləyir. Nişanlı oğlunun
parlaqgələcəyiiləbağlıhərgün
min cür rəngli xəyallar qurur,
onun toyunu,oğuluşağaqarış
masını görmək üçün gündə az
qalayüzdəfəAllahayalvarır.
Qanpoladınnişanlısıİsmətdə

artıqhəsrətinbitəcəyigünüipilə
çəkir. Budur, Qanpoladdan na
məgəlirvəoradaqısazamanda
dönəcəyini, gələn kimi sevdiyi
ilə evlənəcəyini yazır, anasına
toytədarükügörməsiniərzedir.
Buməqamdaxeyrin,sevincin

hökmsürdüyüxoşsükutuşərin,
kədəringəlişipozur.İsmətəaşiq
azğınOrxanyenidənpeydaolur.
İsmətəsevgisini,onunüçünalı
şıbyandığını, nəyin bahasına
olursaolsun, ona sahib olaca
ğınıbəyanedir.İsməthədəqor
xularaboyunəymir,Qanpolada
aşiq olduğunu çəkinmədən Or
xanavəonundostuzalımÇər
kəzMuradabəyanedir.Beləcə,
İsmətsevinc,qorxuvəhəyəcan
hisslərininyandırıcıatəşindəni
şanlısınınyolunugözləyir.

Qanpoladın kəndə gəlməsi
xəbərinieşidənOrxanxainpla
nınıreallaşdırır.Pusqudadurub
onunişanalır,hərikisiyaralanır.
Qanpoladı öldürənÇərkəzMu
radonuqovanSəlimdənqaça
raqözüdəbilmədənqatilioldu
ğu oğulun anasına – Səlmaya
sığınır.
Bağışlamaqla rəzil düşmənə

dərsverən,onuvicdanıiləözü
nümühakiməyə çəkən ana ta
maşaçınıağrı və intiqam,nifrət
və mərhəmət, üsyan və inayət
kimi birbirinin qəsdinə durmuş
duyğulariçinəatır.Nəticədəbü
tünbuamansızseçimlərdənöz
böyüklüyü,humanizmivəinsan
lığı iləçıxanananın idealobra
zınıgörürük.Dramınqəhrəmanı
Səlmaananıntimsalındamərd
lik, mənəvi nəciblik, insani sə
daqət duyğuları aktrisanın təq
dimatındadaimönplandaqalır.
Hüseyn Cavid bu əsərində

türkqadınınınmərdanəhərəkə
tini əks etdirməyə çalışıb. Ana
evinə qəbul etdiyi qonağın oğ
lununqatili olduğunubilincənə
qədərsarsılsada,“qonaqAllah
qonağıdır”, “Sözümə sadiqəm,
düşməndəolsa,buradaaman
dadır” düşüncəsində qalır, dö
zümlükvəmətanətgöstərir.

Tamaşanın ədəbi əsasından
irəli gələn səhnə həllində rejis
sor bizə insanın ağrılarını, itir
məkhissinəmünasibətinivəbu
ucsuzbucaqsızkədəryükündən
zərif ana ürəyi ilə necə çıxma
ğın mümkünlüyünü təsvir edir.

Qışqırıqsız,pafossuz,bəzəndə
sadəcə, səssiz. Loğman Kəri
movun Bahar Həmzəyevadan
istədiyi ana faktura baxımından
daobrazatamuyğunidi.Buana
munis çöhrəli aktrisanın ifasın
da elə təbii idi ki, çarəsiz, bit
kin, köməksiz görünən çəlimsiz
qadının timsalındabəzənbütün
dünyailəsavaşabiləcəkmüba

rizqadıncizgilərinidəasanlıqla
görəbilirsən.
Aktrisanın təbii oyunu, mi

zan və ümumi plana uyğun
manevrləri, tərəfmüqabilləri,
xüsusən oğlunun son nəfəsini
verərkən–oqısaandaonun
la təmassız rabitəsi və həmin
təəssüratı tamaşaçıyaani təs
virləçatdırmasıoyunununtex
niki ləngimələrini belə darma
dağın edir. Həm rejissor, həm
dəaktrisabütünsituasiyalarda
bir an belə olsun qışqırıq və
təsvirilətəsiryaratmaqfəndlə
rinəgetməyib.
Rejissor əsərin son hissəsin

dəmüəyyəngəzişmələredərək
sadiq, çılğın, həyatsevər İsmə
ti əbədi vüsal üçün həyatından
keçən qadın obrazında təqdim
edir. Sürahi Əliməmmədovanın
güclüxarakterverməyəçalışdı
ğı İsmətin timsalındabizsadiq,

qorxmaz və saf sevgi nümayişi
gördük.O,maneəyə,böyükqor
xuya,vədolunanucsuzbucaq
sız malmülkə rəğmən sevdi
yindənəlçəkmir.Tamaşanınən
sürətlikeçidlərləyüklənmişoyu
nu gənc aktrisaya həvalə olu
nub.O, həyəcanı, sevgini, qor
xunu,ağrınıbirlikdə,çoxvaxtda
ardardayaşamalıidi.

İnsafən,bununöhdəsindənvar
gücü ilə gəlməyə, tamaşa boyu
əsasmissiyasını – tamaşaçı ilə
rabitəni möhkəmləndirməyə ça
lışdı. Lakin əsas oyun yükünün
kulminasiyasında– nişanlısının
öldüyünüqəbullanmaqanındakı
ruhi çarpışmasındayetəriqədər
emosional,təsirliolabilmədi.Ağ
lını itirmək həddini, kədərin çıl
ğınlığa keçidini, qüssə anındakı
qərarsızlıq tərzini ona biçilmiş
miqyasda (rejissor yəqin ki, po
tensialına bələd idi) ifadədə bir
qədərçətinlikçəkdi.
RasəfMehdiyevənənəvioyun

vəifadəformasındanfərqlitəsir
oyatdı,obrazı,onun təfsiriüzə
rindəmöhkəmdayandı.Mirqabil
Əkbərovun aşiq Orxanına gə
lincə, tamaşaçı onun bəraəti
ni əsaslandırmaq çırpınışlarını
qəbul elədi. Onun sevgi, daha
doğrusu, rəqibsiz qələbə üçün
cəhdlərini anladı və bu işdə,
təbii ki, aktyor kimi onun dina
mik təsviri bəyənildi.Bu fikirləri
Nihat Heybətovun Səliminə də
şamiletməkolar.Əsasetibarilə
arxaplanahesablanmışyeriol
sada,tamaşaçıiləfürsətəlaqə
ləriniyaxşıdəyərləndirmişdi.
Tamaşanın ideyası, çağdaş

teatrtəsvirbucaqlarındaverilməsi,
rejissorun materialın ideyasından
irəli gələn tələblər üzərində daha
çoxdayanmasıvətamaşaçıüçün
fərqli qəhrəman ştrixləri cızma
sı nəticəni qüvvətləndirdi. Aktyor
oyunu, onların hər birinə biçilmiş
təsvir vasitələri rejissorun truppa
sınıtanıdığını,onlarınpotensialını
vətamaşaçıyanüfuzparametrləri
niyaxşıbildiyinigöstərdi.
Tamaşada diqqətçəkən tərti

batdakısadəlik,dövrünməişəti
nə bələdçilik də az iş görmədi.
Rejissorun evocaq, komalar,
ayrı otaqlar kimi qurulan deko
rasiyayasonradanfunksionallıq
verməsi, xüsusənonlarınkölgə
oyunformasındaifadəliliyiyaxşı
addımidi...

Həmidə Nizamiqızı
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Qarabağ müharibəsi haqqında filmin 
ssenarisi üzərində iş gedir 

Xəbərverildiyikimi,buil44günlükİkinciQarabağmüharibəsi
haqqındabədiifilministehsalınabaşlanılacaq.Mədəniyyət
Nazirliyinindəstəyiiləərsəyəgələcəkekranəsəridöyüşfilmi
janrındaolacaq.

Hazırdafilminssenarisiüzərindəişgedir.Ssenariyazılışıpro
sesində müharibə ilə bağlı məlumatlar, real döyüş hekayələri
toplanır,emalolunur.Realfaktlarvəyaxıntarixhaqqındafilmin
mükəmməlbədii(ekran)təcəssümünənailolmaqxüsusiləciddi
vəməsuliyyətliişdir.
2022ciildəsözügedənfilminssenarisinintamamlanması,ha

zırlıq prosesinin aparılması və çəkilişinə başlanılması nəzərdə
tutulub.

Füzuli teatrında “Dönüş” və “Nənənin kələyi” 
FüzuliDövlətDramTeatrında(Horadizşəhəri)“Dönüş”adlı
filmtamaşavə“Nənəninkələyi”tamaşasıtəqdimedilib.

“Dönüş”filmtamaşasındaəsasənsimvolikdetallaraüstünlük
verilib.Vətənpərvərlikmövzusundatamaşanınmüəllifivərejisso
ruNicatMirzəzadədir.TamaşadaEminAbışov,NicatSüleyman
zadə,OrxanTəvəkküllü,RuslanŞıxəliyev,VüqarBabayev,Elçin
Məmmədov,RahibəBaxşəliyeva,ElşənGözəlov,VüsalQuliyev,
ZaminQuliyev,QəlbinurƏhmədlivəbaşqalarırolalıblar.
TamaşayaKürdəmirRMİninrəisiFaiqXudanlıvəFüzulirayo

nununmədəniyyətişçiləridəbaxıblar.
ƏhmədOrucoğlununəsəriəsasındaƏliHüseynovunquruluş

verdiyi “Nənənin kələyi” tamaşasının səhnə tərtibatçısı Ellinaz
Balaşova,musiqitərtibatçısıZiyadSüleymanovdur.Rollardaİn
tizarQuliyeva,SevincMəmmədova,ElşənGözəlov,QaçaqQa
rayev,SehranXanlarovvəbaşqalarıçıxışediblər.

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının 
yeni tamaşası 

Uşaqyazarı,AzərbaycanYazıçılarBirliyininüzvüVüqarHaqverdi
yevin“Qarınquluayı”uşaqpyesiəsasındaBakıUşaqvəGənc
lərTeatrındayenitamaşahazırlanır.Tamaşayateatrınrəhbəri,
ƏməkdarartistİntiqamSoltanquruluşverir.

Kiçikyaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan səhnə əsəri ideya,
məzmun, süjet baxımından müasirliyi və orijinallığı ilə seçilir.
Əsərinəsasməramısevimliheyvanlarındiliiləuşaqlaradostluq,
yoldaşlıqhissləriniaşılamaq,düzdanışmağınniyəvacibolduğu
nugöstərmək,eləcədəbalacalardahəkimə,iynəyəqarşıqorxu
hissinigötürməkdir.
Teatrdanbildirilibki, “Qarınquluayı” tamaşasınınpremyerası

fevralın19dakeçiriləcək.

Bir  “Ana”nın  ağrısı

2fevral–AzərbaycanGəncləriGünüGürcüstanpaytaxtındada
qeydolunub.TbilisidəkiMirzəFətəliAxundzadəadınaAzərbay
canMədəniyyətiMərkəzindəəlamətdargünləbağlısərgiaçılıb,
konserttəşkilolunub.TədbirəAzərbaycansəfirliyininəməkdaşla
rıdaqatılıb.

İştirakçılarəvvəlcəMarneulidə
fəaliyyətgöstərən“Qrinviç”təhsil

mərkəzini təmsil edəngənclərin
əlişləriilətanışolublar.

 “Çıraqdan” xalq alətləri an
samblının ifasında Azərbaycan
vəgürcüfolklornümunələrisəs
ləndirilib.
Yerlivəbeynəlxalqmüsabiqə

lərinqalibi,Tbilisidəki 150nöm
rəli tam orta məktəbin şagirdi
MariamTsiklaurigürcümahnıları

iləyanaşı,Azərbaycanbəstəkarı
QəmbərHüseynlinin“Cücələrim”
uşaqmahnısınıdaifaedib.
Azərbaycanvəgürcürəqsləri

nindəyeraldığımaraqlıkonsert
proqramıalqışlarlaqarşılanıb.
Tədbir çərçivəsindəgənc rəs

samNinoMçedlişviliçəkdiyi“Ba
kı”rəsminivəNizamiGəncəvinin
portretiniAzərbaycanın Gürcüs
tandakıSəfirliyinəhədiyyəedib.
Səfirliyin əməkdaşı Ramel

Lətifov hədiyyəyə görə minnət
darlığını bildirib. Qeyd edib ki,
Azərbaycanvəgürcüxalqlarının
qədimdostluqəlaqələri var.Bu
cürtədbirlərbizidahadayaxın
laşdırır.Diplomat tədbirin təşki
linəgörəM.F.Axundzadəadına
AMMin rəhbəri, Azərbaycanın
ƏməkdarmədəniyyətişçisiLey
laƏliyevayatəşəkküredib.
Sonra Marneulidən gəlmiş

gənclər Azərbaycan və gürcü
xalqrəqslərinitəqdimediblər.
Sondagəncrəssamvəmusi

qiçilərtəltifolunublar.

Azərbaycanıngörkəmlibəstəkarı
CövdətHacıyevinşərəfinəkeçirilən
VII“FloridaKeys”beynəlxalqmusi
qimüsabiqəsiaçıqelanolunub.

DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsininmət
buatxidmətindənbildirilibki,ənənəvimüsa
biqəABŞınFlorida ştatında fəaliyyət gös
tərən AmerikaAzərbaycan Mədəniyyət
Assosiasiyasının rəhbəri Töhfə Eminova
və təşkilatın nəzdindəki təhsil və mədə
niyyət məsələləri üzrə komitənin rəhbəri
PərvinMuradovanınbirgə təşkilatçılığı ilə
keçirilir.
Müsabiqəninşərtlərinəəsasən,535yaş

həddindəolanmusiqiçilərifaetdikləriəsər
ləri onlayn formatda təşkilatçılara təqdim
etməlidirlər. Müxtəlif nominasiyalar üzrə
qalibləriməşhur ifaçılar vəmüəllimlərdən
ibarətmünsifərheyətimüəyyənləşdirəcək.

Qeydedəkki,Floridaştatındayaşayan
Pərvin Muradova bəstəkar Cövdət Hacı
yevin qızıdır. Onun rəhbəri olduğu layihə
dünyanın müxtəlif ölkələrindən istedadlı
pianoçuların üzə çıxarılması, Azərbayca
nın zəngin musiqi mədəniyyətinin təbliğ
edilməsiməqsədiləhəyatakeçirilir.
Müsabiqənin qalakonsertinin və qa

liblərin mükafatlandırılması mərasiminin
2022ciilaprelin5dəNyuYorkunməşhur
“Carnegie Hall” mədəniyyət mərkəzində
keçirilməsinəzərdətutulub.

AMERİKADACÖVDƏTHACIYEVİNŞƏRƏFİNƏ
“Florida Keys” müsabiqəsi 

yeddinci dəfə keçirilir

Fevralın2dəQaraQarayevadınaMər
kəziİncəsənətMəktəbindəGənclər
Günümünasibətiləkonsertproqramı
təqdimolunub.

Konsertdəməktəbinfortepiano,vokal,or
kestr alətləri, xalq çalğı alətləri şöbələrinin
müəllimvəşagirdləriçıxışediblər.
GecədəF.Sücəddinovun “Vətən ballada

sı”,KarlBomun“Sarabanda”,“Eynuri” rəq
si, F.Əmirovun “Məhəbbət rəqsi”, T.Quliye
vin “Sevgi valsı”,T.Bakıxanovun “Ballada”,
F.Şopenin “Vals”, “Por una Cabeza” və s.
əsərlərtəqdimedilib.
Bayram konsertində kollektivin “Por una

Cabeza” əsərinin ifası zamanımaraqlı və
ziyyətyaşanıb.
Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin direktoru,

ƏməkdarartistƏzizQarayusifininqəfətən
zaldan ifaçılara qoşularaq həmin nömrəni
klarnetdəsəsləndirməsiiştirakçılarüçünəsl
sürprizolub.

Gecənin təşkilatçısı və aparıcısı Mər
kəziİncəsənətMəktəbiFortepianoşöbə
sinin müəllimi, respublika və beynəlxalq

müsabiqələr laureatıMətanət Nurullaye
vaolub.Konsertproqramıalqışlarlaqar
şılanıb.

Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin 
Gənclər Gününə musiqi töhfəsi 

Tbilisidəki Azərbaycan Mədəniyyəti 
Mərkəzində sərgi və konsert



6 yaddaş www.medeniyyet.az

№10 (1883)
4 fevral 2022

Mirzə Cəlil ilə tanışlığı onu teatra bağlamışdı...

Azər bay can səh nə sə nə ti nin mər kəz dən uzaq lar da ya şa dıl-
ma sı və in ki şa fı na töh fə ve rən sə nət kar lar dan bi ri də ta nın-
mış akt yor və re jis sor, Xalq ar tis ti Sə məd Möv lə vi dir. Sə nət 
yo lu Təb riz, Nax çı van, İrə van və Tif lis səh nə lə rin dən ke çən 

teatr xa di mi həm akt yor oyu nu, həm də müx tə lif pyes lə rə ver di yi 
ma raq lı qu ru luş lar la sə nət se vər lə rin yad da şın da də rin iz qo yub.

Əb dül sə məd Mir zə Mə həm məd 
oğ lu Möv lə vi-Rza lı (Sə məd Möv-
lə vi) 20 fev ral 1900-cü il də Təb riz 
şə hə rin də ana dan olub. Xal ça çı lıq 
kar xa na sın da iş lə yən ata sı ailə ni 
güc lə do lan dır sa da, Sə mə din təh-
si li nə diq qət ayı rır, onu mol la mək-
tə bi nə qo yur. An caq sək kiz ya şı 
olan da Mir zə Mə həm məd və fat 
edir. Bö yük qar da şı Əh məd ailə nin 
bü tün yü kü nü çi yin lə ri nə gö tü rür. 
Sə məd, çə tin lik lə də ol sa, 1916-cı 
il də təh si li ni ba şa vu rur. 1920-ci il-
lə rin əv vəl lə rin də İran da ic ti mai-
si ya si və ziy yət tez-tez də yiş di-
yin dən ailə Nax çı van şə hə ri nə 
köç mək məc bu riy yə tin də qa lır...

Xalq ar tis ti Sid qi Ru hul la xa-
ti rə lə rin də Sə məd Möv lə vi dən 
bəhs edə rək ya zır: “Mən İra na 
qast ro la ge dər kən Təb riz də Nə-
ri man Nə ri ma no vun “Na dir şah” 
fa ciəsi ni ta ma şa ya qoy du ğu muz 
za man qa dın su rə ti Gül ca ha nı 
ifa edən ta pıl ma dı. Mən hə min 
ro lu “Rüş diy yə” mək tə bin də təh-
sil alan gənc tə lə bə Sə məd Möv-
lə vi yə tap şır dım. O, heç nə dən 
çə kin mə dən bö yük bir cə sa rət lə 
Gül ca han ro lu nu ifa et di...”. 

Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı 
Döv lət Ar xi vi nin apa rı cı mü tə xəs-
si si Gü nay Rüs tə mo va araş dır-
ma sın da qeyd edir ki, ötən əs rin 
əv vəl lə rin də İran da bi rin ci rus in qi-
la bı nın tə si ri ilə bir sı ra mü tə rəq qi 
təş ki lat lar ya ra dı lır. On lar dan bi ri 
də “Cə miy yə ti-xey riy yə” olur. Bu 
təş ki lat mü tə rəq qi fi  kir lə ri küt lə lə-
rə çat dır maq üçün teatr ta ma şa la rı 
da ha zır la yır. Hə min vaxt Təb riz də 
ta ma şa ya qo yu lan “Ölü lər” tra gi-
ko me di ya sın da İs kən dər ob ra zı nı 
Bö yük xan Nax çı van lı, Şeyx Nəs-
rul la hı isə Sə məd Möv lə vi bö yük 
mə ha rət lə oy na yıb.

Cə lil Məm məd qu lu za də adı na 
Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rı nın keç miş əmək daş la rın-
dan Ək bər Ab ba sov da xa ti rə lər ki-
ta bın da bu gör kəm li sə nət kar dan 
bəhs edib: “Çox yax şı ya dım da-
dır. Sə məd Möv lə vi o za man Şeyx 
Nəs rul lah ro lu nu bö yük mə ha rət lə 
oy na yır dı. Onun fi t ri is te da dı ya-
dım da yax şı qa lıb. Nax çı van da 
so vet ha ki miy yə ti qu rul duq dan 

son ra onun Nax çı van Döv lət Mu-
si qi li Dram Teat rı na gə ti ril mə si ni 
təş kil et dim”. 

Ya rım əs rə ya xın bir dövr də 
Sə məd Möv lə vi bu teat rın səh-
nə sin də 200-dən çox müx tə lif xa-
rak ter li ob raz ya ra dıb. Onun hə-
yat ver di yi ob raz lar sil si lə sin də 
Şeyx Nəs rul lah ro lu teatr şü nas-
lar tə rə fi n dən yük sək qiy mət lən-
di ri lib. Gör kəm li sə nət kar xa ti rə-
lə rin də ya zır: “Bö yük dra ma turq 
Mir zə Cə lil ilə ta nış lı ğım mə ni 

akt yor ol ma ğa va dar et di sə də, 
ar zu la rım Ara zın o ta yın da yox, 
an caq bu ta yın da çi çək lən mə yə 
baş la dı...”. 

Eh ti mal ki, Sə məd bö yük ədib və 
mət buat xa di mi Mir zə Cə lil lə Təb riz-
də ta nış ol muş du. Çün ki 1920-ci il-
də C.Məm məd qu lu za də öz ailə si ilə 
Cə nu bi Azər bay ca na köç müş dü. O, 

1921-ci ilin fev ra lın da “Mol la Nəs-
rəd din”in nəş ri ni Təb riz də ye ni dən 
bər pa et miş və bu ra da jur na lın 8 
nöm rə si işıq üzü gör müş dü...

Araş dır ma lar dan mə lum olur ki, 
Sə məd Möv lə vi nin xid mət lə ri tək-
cə Nax çı van teat rı nın səh nə si ilə 
ba şa çat mır. Be lə ki, İrə van şə hə-
rin də Azər bay can teat rı nın təş ki li 
də ona hə va lə edi lir. O, 1924-cü 
il dən 1925-ci ilin sent yab rı na dək 
İrə van Azər bay can Döv lət Dram 
Teat rın da Hü seyn Ca vi din “İb lis”, 
“Şeyx Sə nan”, Cə fər Cab bar lı nın 
“Ay dın”, Nə ri man Nə ri ma no vun 
“Na dir şah”, Üze yir Ha cı bəy li nin 
“Ley li və Məc nun”, “Ər və ar vad”, 
“Ar şın mal alan” əsər lə ri ni ta ma şa-

ya qo yur. Sə məd Möv lə vi da ha son-
ra Gür cüs ta na ge dir, Tifl  is Azər bay-
can Teat rın da da bir çox uğur la ra 
im za atır. Bu ra da Alek sandr Tu qa-

nov, Ana to li Yev do ki mov, Ke to Mar-
ca naş vi li, Mir sey fəd din Kir man şah lı 
və s. ki mi re jis sor lar la bir gə səh nə 
ya ra dı cı lı ğı Sə məd Möv lə vi üçün bir 
mək təb olur. 

Ye ni dən Nax çı va na qa yı dan Sə-
məd Möv lə vi teatr da re jis sor luq 
fəaliy yə ti nə baş la yır. O, Cə fər Cab-
bar lı nın “Od gə li ni”, “1905-ci il də”, 
Hü seyn Ca vi din “Şeyx Sə nan”, “İb-
lis”, “Şey da”, “Uçu rum”, “Kn yaz”, 
M.F.Axund za də nin “Ha cı Qa ra”, 
Şəm səd din Sa mi nin “Də mir çi Ga-
və”, Vil yam Şeks pi rin “Ham let”, 
“Otel lo”, Frid rix Şil le rin “Qa çaq lar”, 
“Məkr və mə həb bət”, Ni ko lay Qo qo-
lun “Mü fət tiş”, Alek sandr Ost rovs ki-
nin “Gü nah sız mü qəs sir lər” və di gər 
müəl lifl  ə rin pyes lə ri ni mü vəff  ə qiy yət-
lə ta ma şa ya qo yub. Ey ni za man da 
özü də ay rı-ay rı rol lar da çı xış edib. 

İkin ci Dün ya mü ha ri bə si il lə rin də 
həm də fəal bir ic ti maiy yət çi ki mi diq-
qə ti çə kən Sə məd Möv lə vi SS Rİ Ali 
So ve ti nin Rə ya sət He yə ti tə rə fi n dən 
“İgid li yə gö rə”, “Qaf qa zın mü da fi əsi 
üçün” me dal la rı ilə təl tif edi lib. Səh-
nə fəaliy yə ti yük sək qiy mət lən di ri lən 
sə nət kar 1943-cü il də “Əmək dar 
ar tist”, 1960-cı il də isə “Xalq ar tis ti” 
fəx ri ad la rı na la yiq gö rü lüb. 

Akt yor luq, is tər sə də re jis sor-
luq fəaliy yə ti döv rün də Nax çı van 
Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın 
hər tə rəfl  i in ki şa fı üçün bö yük səy 
gös tə rən Sə məd Möv lə vi 3 fev ral 
1962-ci il də, 62 ya şın da Nax çı van 
şə hə rin də və fat edib. Səh nə xa di-
mi nin sə nət yo lu nu oğ lu, Nax çı van 
səh nə si nin ta nın mış akt yo ru, Xalq 
ar tis ti To fi q Möv lə vi da vam et di rib. 

Savalan Fərəcov

“Ruhumun ünvanı Şuşa!” 
Respublika rəsm müsabiqəsi

Şu şa şə hə ri nin abi də lə ri ni, me mar lıq komp leks lə ri ni, 
fü sun kar tə biəti ni, ta ri xi ni, o cüm lə dən iş ğal döv rü nü və 
iş ğal dan son ra baş la nan ye ni in ki şaf mər hə lə si ni uşaq və 
gənc lə rin bə dii tə xəy yü lün də əks et dir mək, on la rın ya ra-
dı cı lıq po ten sialı nı, ye ni is te dad la rı üzə çı xar maq məq sə-
di lə da ha bir mü sa bi qə ke çi ri lir.

Ümum təh sil mək təb lə ri nin şa gird lə ri və uşaq-gənc lər in ki-
şaf mər kəz lə ri nin dər nək üzv lə ri ara sın da “Ru hu mun ün va nı 
Şu şa!” ad lı rəsm mü sa bi qə si fev ra lın 3-də baş la yıb.

Təh sil Na zir li yi nin dəs tə yi, Gənc lə rin Res pub li ka Bə dii Ya-
ra dı cı lıq Evi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən mü sa bi qə mar tın 16-
dək da vam edə cək.

Mü sa bi qə üç yaş qru pu üz rə (7-10, 11-15, 16-20 yaş) iki 
mər hə lə də ke çi ri lir.

Fev ra lın 3-dən mar tın 10-dək da vam edə cək bi rin ci mər-
hə lə də Ba kı şə hə rin də və re gion lar da yer lə şən ümum təh sil 
mək təb lə rin və uşaq-gənc lər in ki şaf mər kəz lə ri hər üç yaş 
qru pu üz rə se çil miş rəsm lər və iş ti rak çı ba rə də mə lu mat la rı 
qeyd et mək lə Gənc lə rin Res pub li ka Bə dii Ya ra dı cı lıq Evi nin 
elekt ron ün va nı na (grb ye@mk.edu.az) və  poçt la mü va fi q 
ün va na gön dər mə li dir.

İkin ci mər hə lə də əl iş lə ri mün sifl  ər he yə ti tə rə fi n dən də yər-
lən di ri lə rək qa lib lər se çi lə cək.

 Mü sa bi qə yə möv zu ya uy ğun Azər bay ca nın qə dim şə hə ri 
Şu şa nı vəsf edən rəsm lər təq dim olun ma lı dır. Rəsm lər A3 
for mat da, is tə ni lən tex ni ka da (sər bəst se çim) çə ki lə bi lər. 
Hər müəl lif mü sa bi qə də bir rəsm lə iş ti rak edə bi lər. Təq dim 
olu nan əl iş lə ri ge ri qay ta rıl mır.

Qa lib lər və fəal iş ti rak çı lar dip lom və ser ti fi  kat lar la təl tif 
olu na caq.

Tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin 
məktəblərdə fəaliyyəti

AMEA-nın Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi Azər bay can 
ta ri xi nin el mi təd qi qi və təq di mi şö bə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
il ər zin də ke çi ril mə si nə zər də tu tu lan se mi nar lar sil si lə si-
nin ilk on layn təd bi ri olub.

Mu zey dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, se mi nar 2022-ci ilin öl-
kə miz də “Şu şa İli” elan edil mə si ilə əla qə dar təş kil olu nub.

Ta rix-di yar şü nas lıq mu zey lə ri di rek tor la rı nın, Qa ra bağ böl-
gə si üz rə mək təb lə rin di rek tor və müəl lim he yə ti nin iş ti rak 
et di yi se mi nar Və tən mü ha ri bə si möv zu sun da şa gird lər lə 
apa rı lan iş lə rə həsr edi lib.

On layn se mi na ra qo naq qis min də Üze yir Ha cı bəy li nin Şu-
şa da kı ev-mu ze yi nin di rek to ru Nə si bə Ey va zo va və Hərb Ta-
ri xi Mu ze yi nin şö bə mü di ri Gül şən Hü sey no va da qa tı lıb lar.

Azər bay can ta ri xi nin el mi təd qi qi və təq di mi şö bə si nin mü-
di ri Nər giz Əli ye va çı xış edə rək se mi nar iş ti rak çı la rı nı əmək-
daş lı ğa ça ğı rıb və on la ra uğur lar ar zu la yıb.

Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin el mi iş çi si Lə man Mu sa-
ye va “Ana dır ar zu la ra hər za man Qa ra bağ” ad lı sər gi, Və tən 
mü ha ri bə si fon du, Qa ra bağ la bağ lı mu ze yin nəşr et dir di yi 
ki tab lar, mə qa lə lər, ta rix-di yar şü nas lıq mu zey lə ri haq qın da 
mə lu mat ve rib.

Mu ze yin Və tən mü ha ri bə si fon du nun mü di ri Şə fa Möv sü-
mov fon dun ya ran ma ta ri xin dən, fəaliy yə tin dən bəhs edib.

Min gə çe vir Ta rix Mu ze yi nin, Fü zu li şə hər 1 nöm rə li tam 
or ta mək tə bin, Bey lə qan, Bər də, La çın, Kəl bə cər, Xo ca lı, 
Cəb ra yıl, Xaç maz, Daş kə sən və Qu ba ta rix-di yar şü nas lıq 
mu zey lə ri nin di rek tor la rı Və tən mü ha ri bə si möv zu sun da mu-
zey-mək təb əla qə lə ri haq qın da da nı şıb lar. 

Xal qın zən gin mə də ni ir si ni təs diq lə yən ele ment lər dən bi ri də 
abi də lər və ta ri xi yer lər dir. Bu nu res pub li ka mı zın əra zi sin də 
olan qə dim ya şa yış məs kən lə ri, əsr lə rin sı na ğın dan çı xa raq 
bu gü nə gə lib çat mış qiy mət li abi də lər də ay dın gös tə rir. Bir 

sı ra ar xeolo ji və me mar lıq abi də lə ri miz bə şər si vi li za si ya sı nın in-
ki şa fın da xal qı mı zın da bö yük xid mət lə ri ol du ğu nu de mə yə əsas 
ve rir. Məhz be lə əhə miy yə ti nə gö rə ta rix ya di gar la rı nın gə lə cək 
nə sil lə rə çat dı rıl ma sı üçün on la rın tə mir-bər pa sı va cib dir. 

Öl kə miz də ta ri xi-mə də ni mi ra-
sın qo run ma sı, bər pa sı, təd qi qi 
və təb li ği döv lə ti mi zin mə lum mə-
də niy yət si ya sə ti ilə tən zim lə nir. 
Bu nun la bağ lı ay rı ca qu rum – Mə-
də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni 
İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər-
pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti fəaliy yət 
gös tə rir. Qə dim mə də ni ir sin bər pa 
və kon ser va si ya sı öl kə rəh bər li yi-
nin diq qət mər kə zin də sax la nı lır. 
Bu gü nə dək ta ri xi, mə də ni və di ni 
abi də lə ri mi zin bər pa sı is ti qa mə tin-
də çox say lı iş lər hə ya ta ke çi ri lib. 

“Bu mirası gələcəyə 
ötürməliyik”

Bəs, gö rə sən, bü tün keç miş ti-
ki li lər, o cüm lə dən ic ti mai ha mam 
bi na la rı da ta ri xi abi də sa yıl ma lı-
dır mı? Ya xud bu ti ki li lər han sı me-
yar la ra əsa sən abi də he sab edi lir? 
Bu və di gər sual la rı mı zı AMEA-nın 
Me mar lıq və İn cə sə nət İns ti tu tu 
Me mar lıq abi də lə ri nin qo run ma sı 
və bər pa sı prob lem lə ri böl mə si-
nin rəh bə ri, me mar lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru Ra hi bə Əli ye va ya ün van-
la dıq. Alim bil dir di ki, öl kə əra zi-
sin də ta ri xi abi də sta tu su ala raq 
qo ru nan ha mam ti ki li lə ri nin ha mı-
sı qiy mət li me mar lıq abi də lə ri dir: 
“Bun lar həm konst ruk si ya sı na gö-
rə, həm ta ri xi li yi ba xı mın dan, üs lu-
bu na, ti kin ti tex ni ka sı na gö rə hər 
bi ri əhə miy yət li dir. Ha mam lar Or ta 
əsr lər dən bə ri müx tə lif for ma da 
in şa edi lib lər. Ab şe ro nun ya şa yış 
mən tə qə lə rin də XVIII əs rə qə dər 
qum ha mam la rı na da ha çox rast 
gə li nir. Bu bi na lar ye rin al tın da ti-
kil miş ha mam lar dır. Bir his sə si 
ye rin al tın da, bir his sə si isə üst də 
ti ki lib. Bu ha mam lar həm də ona 
gö rə qiy mət li dir ki, on la rın in şa sı 
za ma nı tex ni ka yox idi, be lə ti ki li-
lər, bü tün gün bəz lər, or na ment lər 
us ta la rın əli nin əmə yi dir. Di gər üs-
tün lük on da dır ki, ha mam la rın ye-
rin al tın da ti kil mə si həm də on la rın 
su axı nı nı, ka na li za si ya sis te mi ni 
tə min et mək məq sə di da şı yır dı. 

Di gər tə rə fi n isə ye rin al tı so yuq 
ay lar da is ti li yi sax la maq üçün mü-
na sib idi. XIX əsr dən iki ka me ra lı 
ha mam lar ya ran ma ğa baş la dı. 
Biz on la rı bə zən Av ro pa tip li ha-
mam lar da ad lan dı rı rıq. Av ro pa ilə 
ge diş-gə liş ar tan dan son ra bi zim 
mil yon çu la rın xa ri ci sə fər lə ri, elə-
cə də sə ya hət çi lə rin gə li şi ilə so-
yu nub-ge yin mə otaq la rı, hüc rə lər, 
gün bəz li ha mam lar in şa edil mə yə 
baş lan dı”.

Şəx si ha mam lar la da bağ-
lı fi  kir lə ri ni bil di rən mü sa hi bi miz 
pay tax tın Mər də kan qə sə bə sin-
də bir ti ki li nin adı nı çək di: “Qə-
sə bə sa ki ni nin hə yə tin də olan 
ha mam la bağ lı sa hi bi nə bi na ya 
abi də sta tu su ver mək is tə di yi mi-
zi bil di rən də o ra zı laş mır dı. De-

yir di, bu ha mam mə nim şəx si ti-
ki lim dir və ba bam tə rə fi n dən in şa 
edi lib. Şəx si ha mam da ol sa, biz 
ona ni yə abi də sta tu su ve rə rək 
qo ru yub sax la ma yaq? Çün ki be-
lə bi na lar na dir ti ki li lər dir. Am ma 
və tən daş is rar edir di ki, bu bi zim 
ailə əm la kı mız ol du ğu üçün is tə-
di yi miz ki mi də is ti fa də edə bi lə-
rik. Dü şü nü rəm ki, biz bu mi ra sı 
gə lə cə yə ötür mə li yik. Be lə ti ki li-
lə ri tə biət ha di sə lə rin dən və di gər 
tə sir lər dən qo ru ma lı yıq”. 

Mü tə xəs sis de yir ki, Şərq öl kə-
lə rin də ha mam lar mə də niy yə tin 
bir his sə si dir: “Ona gö rə də ha-
mam la rın şəx si, ya xud döv lə tin 
hi ma yə sin də ol ma sın dan ası lı 
ol ma ya raq qo run ma sı va cib dir. 

Abi də döv lət qey diy ya tın da ol-
ma lı dır ki, eh ti yac ya ra nan da 
bər pa edil sin, daim nə za rət də 
ol sun. Azər bay ca nın bü tün böl-
gə lə rin də ha mam lar var. Ab şe ro-
nun kənd lə rin də elə kənd lər var 
ki, ora da bir ne çə ic ti mai ha mam 
möv cud dur. Şu şa nın 17 mə həl lə-
si olub və hər bir mə həl lə nin öz 
məs ci di, öz ha ma mı var mış”.

Dövlət mühafi zəsində
54 hamam binası var

Möv zu ilə əla qə dar Mə də ni İr-
sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər-
pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti nə də 
mü ra ciət et dik. Qu rum dan bil di-
ril di ki, öl kə əra zi sin də ta rix-mə-
də niy yət abi də lə ri nin so nun cu 
re yest ri Azər bay can Res pub li ka-
sı Na zir lər Ka bi ne ti nin 2 av qust 
2001-ci il ta rix li 132 nöm rə li qə-
ra rı ilə təs diq olu nub. Hə min qə-
rar la öl kə əra zi sin də 6308 da şın-
maz ta rix və mə də niy yət abi də si 
döv lət mü ha fi  zə si nə gö tü rü lüb. 
Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa-
fı və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti 
tə rə fi n dən öl kə əra zi sin də apa rı-

lan ta rix-mə də niy yət abi də lə ri nin 
mo ni to rinq lə ri nə ti cə sin də 1400-
dən çox abi də nin möv cud lu ğu 
müəy yən edi lib və ye ni aş kar 
olun muş abi də ki mi qey də alı nıb. 
Apa rıl mış iş lər yal nız ye ni si ya hı-
nın ha zır lan ma sı na xid mət et mir, 
ey ni za man da müasir tə ləb lə rə 
ca vab ve rən mə lu mat ba za sı nın 
ya ra dıl ma sı üçün əsas rol oy na-
yır. Hə min abi də lə rin də döv lət 
mü ha fi  zə si nə gö tü rül mə si is ti qa-
mə tin də iş lər da vam et di ri lir.

Ta rix-mə də niy yət abi də lə ri nin 
döv lət mü ha fi  zə si nə gö tü rül mə-
si qa nun ve ri ci li yə uy ğun ola raq 
Döv lət Xid mə ti tə rə fi n dən öl kə 
əra zi sin də hə ya ta ke çi ri lən mo-
ni to rinq lər nə ti cə sin də ta rix, me-
mar lıq və ar xeolo ji əla mət da şı-
yan ob yekt lər müəy yən edi lə rək 
qey də alı nır. Da ha son ra hə min 
ob yekt lə rə ta ri xi abi də sta tu su-
nun ve ril mə si üçün AMEA-nın 
mü va fi q ins ti tut la rı tə rə fi n dən 
əsas lan dı rıl mış rə yin ve ril mə si 

üçün mü ra ciət olu nur. Rəy alın-
dıq dan son ra hə min ob yekt lər 
ye ni aş kar edil miş ta ri xi abi də 
qis min də qey də alı nır və on la ra 
mü ha fi  zə nin il kin də rə cə si tət biq 
edi lir. Bun dan son ra ye ni aş kar 
edil miş ta ri xi abi də lə rin döv lət 
mü ha fi  zə si nə gö tü rül mə si üçün 
mü va fi q sə nəd lər Na zir lər Ka-
bi ne ti nə təq dim olu nur. Na zir lər 
Ka bi ne ti nin qə rar la rı ilə abi də lər 
döv lət mü ha fi  zə si nə gö tü rü lür.

Döv lət Xid mə tin dən bil di ril-
di ki, ta rix-mə də niy yət abi də lə ri 
qey diy ya ta alı nar kən on la rın ta-
ri xi, yə ni hə min ob yek tin ti kil di yi 
dövr, müəy yən ta ri xi ha di sə lə rin 
ora da cə rə yan et mə si, han sı sa 
ta ri xi şəx siy yət lə bağ lı lı ğı ki mi 
mə qam lar diq qə tə alı nır, ha be lə 
me mar lıq üs lu bu nun zən gin li yi, 
bə dii-es te tik xü su siy yət lə ri, in şa 
tex no lo gi ya sı, kə nar ti ki li lər üzə-
rin də do mi nant lı ğı və di gər bu 
ki mi mə sə lə lə rə önəm ve ri lir. Ar-
xeolo ji əla mət da şı yan ob yekt lə-

rin qey diy yat za ma nı isə ar xeolo-
ji tə bə qə lə rin sa yı, əha tə et di yi 
ta ri xi dövr, ora da aş kar olun muş 
mad di mə də niy yət nü mu nə lə-
ri nin zən gin li yi ki mi mə qam la ra 
xü su si diq qət ye ti ri lir.

Ha mam la rın ta ri xi abi də ki-
mi döv lət mü ha fi  zə si nə gö tü rül-
mə si mə sə lə si nə gə lin cə, bu tip 
me mar lıq abi də lə ri öl kə miz də 
çox luq təş kil edir. Ya şı yü zil lik-
lə ri ötən ha mam lar var. Bu ta ri xi 
ti ki li lər xal qı mı zın adət-ənə nə si-
nin bir par ça sı ki mi uzun müd dət 
fəaliy yət gös tə rib lər və bu gün də 
öz il kin mis si ya sı nı da vam et di-
rən ti ki li lər möv cud dur. Ha mam-
la rın bir qis mi isə bər pa olu na raq 
mu zey, qa le re ya ki mi fəaliy yət 
gös tə rir. On lar dan Qu ba ra yo-
nun da Hün dür gün bəz li ha ma mı, 
Maş ta ğa qə sə bə sin də Qum ha-
ma mı nı qeyd edə bi lə rik.

Döv lət Xid mə tin dən öy rən dik 
ki, bu gün Ba kı və ət raf qə sə bə-
lər də, elə cə də Ab şe ron ra yo nun-
da döv lət mü ha fi  zə si nə gö tü rül-
müş 54 ta ri xi ha mam möv cud dur. 
Bər pa-kon ser va si ya ya eh ti ya cı 
olan ha mam lar in ves ti si ya pla nı-
na sa lı na raq ora da da mü va fi q 
iş lər hə ya ta ke çi ri lə cək. Yer li əhə-
miy yət li ta ri xi abi də lər si ya hı sı na 
da xil olan ha mam lar la ya na şı, 
ümu mi lik də bü tün abi də lə ri mi zin 
qo run ma sı tək cə döv lə tin de yil, 
həm də hər bir və tən da şın diq qə-
tin də ol ma lı dır... 

Lalə Azəri

Hamam, yoxsa abidə?
Təyinatı üzrə fəaliyyətini dayandıran bütün hamamlar tarixi-mədəni irs obyekti sayılmalıdırmı?

Şəmkirdə iki türbə aşkarlanıb
Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin 
Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət 
Xid mə ti nin Gən cə Re gional İda rə si tə rə fin dən 
Şəm kir ra yo nu nun Qa ra cə mir li kən din də yer-
lə şən qə bi ris tan lı ğın da  2 ədəd at fi qur lu daş 
ki ta bə və 2 tür bə aş kar olu nub.

Döv lət Xid mə tin dən bil di ri lib ki, ta ri xi, me mar lıq 
və ar xeolo ji əla mət da şı yan ob yekt lə rin ta rix-mə-
də niy yət abi də si ki mi qey diy ya ta alın ma sı ilə bağ-
lı mü tə ma di fəaliy yət hə ya ta ke çi ri lir.

Şəm kir ra yo nu nun Qa ra cə mir li kən din də qeyd 

olu nan at fi  qur lu daş ki ta bə lər və iki tür bə də ha-
zır da ye ni aş kar olun muş abi də lər qis min də nə-
zər dən ke çi ri lir.

yir di, bu ha mam mə nim şəx si ti- Dövlət mühafi zəsində

Dövlət Xidməti: “Tarix-mədəniyyət abidələri qeydiyyata 
alınarkən onların tikildiyi dövr, müəyyən tarixi hadisələrin 
orada cərəyan etməsi, hansısa tarixi şəxsiyyətlə bağlılığı 

kimi məqamlar diqqətə alınır. Həmçinin binanın memarlıq 
üslubunun zənginliyi, bədii-estetik xüsusiyyətləri, inşa 

texnologiyası, kənar tikililər üzərində dominantlığı və digər 
məsələlərə də önəm verilir”.

NİZAMİNİN “YEDDİ GÖZƏL”İNƏ NƏZİRƏ

“Həft mənzər” Azərbaycan dilində
AMEA-nın aka de mik Zi ya Bün ya dov adı na Şərq-
şü nas lıq İns ti tu tu tə rə fin dən Ab dul lah Ha ti fi nin 
“Həft mən zər” əsə ri nin Azər bay can di li nə fi lo lo ji 
və nəzm lə tər cü mə si nəşr olu nub.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, da hi Azər bay can şairi Ni za mi 
Gən cə vi nin əsər lə ri nə on lar la nə zi rə ya zı lıb. Nə zi rə 
müəl lifl  ə ri nin hər bi ri Ni za mi nin qoy du ğu ide ya la rı öz 
dü şün cə si nə uy ğun ola raq təq dim edib. Be lə müəl lif-
lər dən bi ri olan Ab dul lah Ha ti fi  nin Ni za mi Gən cə vi nin 
“Yed di gö zəl”in dən tə sir lə nə rək yaz dı ğı “Həft mən-
zər” əsə rin də gö zəl lər üçün ti kil miş yed di ima rət dən 
bəhs edi lir. Bu ra da cə rə yan edən he ka yə lə rin hər bi ri 
ib rə ta miz möv zu ya həsr olu nub. 

Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun Mən bə şü nas lıq və ya-
zı lı abi də lə rin təd qi qi və nəş ri şö bə si nin apa rı cı el mi 

iş çi si, fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru, do sent Ay gün 
Əli za də əsə ri Azər bay can di li nə fi  lo lo ji tər cü mə edib, 
ey ni za man da əl yaz ma nı kö çü rə rək ön söz və izah-
lar ya zıb. “Həft mən zər”in Azər bay can di lin də nəz mə 
çə kil mə si isə Ay gün Əli za də ilə bir gə Şərq şü nas lıq 
İns ti tu tu nun Türk fi  lo lo gi ya sı şö bə si nin apa rı cı el mi 
iş çi si, fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Rə şid Təh mə-
zoğ lu na aid dir. 

Əsə rin fars di lin dən Azər bay can di li nə həm fi  lo lo ji, 
həm də nəzm lə tər cü mə si Azər bay can oxu cu su na 
Ni za mi dü ha sı nın tək cə öz əsər lə rin də de yil, həm 
də ya rat dı ğı mək təb də də əks olun du ğu nu gös tər-
mək məq sə di da şı yır.

Ab dul lah Ha ti fi  nin “Həft mən zər” əsə ri 2 min 224 
beyt dən iba rət dir. Fars di lin də olan ori ji nal mət nin 
qar şı sın da tər cü mə lə ri ve ri lib.

Şeyx Kazım hamamı (Mərdəkan qəsəbəsi) Xanbaba hamamı (Mərdəkan qəsəbəsi)
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Sənətdə yorulmayan sənətkar
Kinoda çəkilməsəydi belə, səsləndirdiyi filmlərlə yenə məşhurlaşacaqdı... 

Onu teatr, te le vi zi ya ta ma şa la rın dan, ki no da ya rat dı ğı 
xa rak te rik ob raz lar dan, elə cə də bir çox ek ran əsər lə rin-
də sə sin dən yax şı ta nı yı rıq. İş ti rak çı sı ol du ğu ya ra dı cı lıq 
nü mu nə lə ri ni iz lə dik cə ya şı nın müd rik ça ğın da sə nət 

ça ğı rış la rın dan usan ma dı ğı na da se vi ni rik. Bi li rik ki, iş ti rak et di yi 
hər bir sə nət nü mu nə si ni ya ra dı cı lıq üs lu bu na gö rə dol ğun laş-
dı ra caq, sə nə tin hə yat üçün va cib li yi ni təs diq lə yə cək. Söh bət 
uzun il lər Azər bay can teatr, ki no sə nə tin də yo rul ma dan ça lı şan, 
bir çox yad da qa lan ek ran ob raz la rı na im za atan gör kəm li sə-
nət kar, Xalq ar tis ti Ra fiq Əzi mov dan ge dir. 

Hə lə uşaq yaş la rın dan sə nə tə 
hə vəs gös tə rən, gənc yaş la rın-
dan (1958) teat ra üz tu tan, yer li 
və xa ri ci dra ma turq la rın əsər lə ri 
əsa sın da ha zır la nan ta ma şa lar-
da bö yük  hə vəs, coş qu ilə çı xış 
edən Ra fi q Əzi mo vun məh sul-
dar ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti 1962-ci 
il dən baş la yır. Hə min il Azər bay-
can Aka de mik Mil li Dram Teat-
rı nın trup pa sı na qə bul olu nub 
və ki no da de büt edib. De büt işi 
“Əmək və qı zıl gül” fi l min də olub. 
Bun dan son ra ki no ya çə kil mək-
lə bə ra bər, “Azər bay can fi lm”in 
dubl yaj şö bə sin də müx tə lif ek-
ran əsər lə rin də, o cüm lə dən 
“Dağ lar da dö yüş” hər bi-və tən-
pər vər lik fi l min də Oleq, “Uşaq lı-
ğın son ge cə si”ndə Mu rad, “Bir 
cə nub şə hə rin də” so sial dra mın-
da Sa bir, “Qı zıl uçu rum”da Qüd-
rət və baş qa ki no per so naj la rı nı 
pe şə kar lıq la səs lən di rib, rol la rın 
da xi li mə ni ni, ar zu və is tək lə ri ni 
ifa çı lar qə dər də qiq xa rak te ri zə 
edib. 30-a ya xın fi lm də iri li-xır-
da lı xa rak te rik ek ran ob raz la rı 
ya ra dan Ra fi q Əzi mov ki no da 
çə kil mə səy di be lə, ye nə də dik-
si ya sı na, ifa də li, qəl bə ya tım lı, 
ahəng dar sə si nə gö rə məş hur-
la şa caq dı, ta nı na caq dı. 

Sə nət də saç-saq qa lı nı ağar-
dan, 6 fev ral da 84 ya şı ta mam 
olan us tad akt yo ru hə ya tı sə nət, 
sə nə ti hə yat zir və sin dən seyr et-
mək nə sib ol ma sı mü na si bə ti lə 
təb rik edi rik, für sət dən is ti fa də 
edib ya ra dı cı lıq dün ya sı na sə-
nət dost la rı nın ürək söz lə ri fo-
nun da bir da ha nə zər sa lı rıq. 

Re jis sor la rı onun han sı 
cə hə ti cəlb edir? 

Xalq ar tis ti, te le vi zi ya və ki-
no re jis so ru Ra miz Hə sə noğ lu: 
“Ra fi q müəl lim lə üç ta ma şa da  
(“To pal Tey mur”, “Or dan-bur-

dan” və “Ni ga ran çı lıq”) iş lə mi-
şəm. Hər də fə də onun la olan 
iş bir li yim dən ra zı qal mı şam. Re-
jis sor la rı onun han sı cə hə ti cəlb 
edir? On da ilk növ bə də son də-
rə cə də mə su liy yət var. O həm 
də çox is te dad lı dır. İs te da dı na 
və zəh mət keş li yi nə gö rə Ra fi q 
Əzi mo va is tər Azər bay can ki no-
sun da, is tər teat rın da, is tər sə də 
te le vi zi ya ta ma şa sın da hə mi şə 
eh ti yac olub. O, ya ra dı cı şəxs-
dir. Mən ona can sağ lı ğı, uğur 
ar zu la yı ram və ümid edi rəm ki, 
yol la rı mız ye nə də kə si şə cək. 
Biz ye ni iş lər lə bir-bi ri mi zi se vin-
di rə cə yik...”.

Ki no re jis sor İl qar Nə cəf: “Ra-
fi q müəl lim lə ilk də fə “Bu ta” fi l-
mi nin çə ki liş lə rin də gö rüş dük. 
O, mə ni ta nı ma sa da, mən onu 
yad da qa lan ob raz la rın dan yax-
şı ta nı yır dım. On da mən çox 
hə yə can lı idim. Bu da tə-
biidir, çün ki ilk fi l mim idi, 
mə su liy yə ti də bö yük idi. 
Bü tün sa hə lər də müəy-
yən tə rəd düd lə rim var dı, 
akt yor se çi min də də həm-
çi nin. Çə ki liş pro se sin də 
bir da ha əmin ol dum ki, 
düz qə rar ver mi şəm. Ra-
fi q müəl lim yax şı akt yor 
ol maq la ya na şı, həm də 
mə su liy yət li in san dır. Bu, 
mə nim ilk fi l mim ol sa da, 
onun çox say lı iş lə rin dən 
bi ri idi. Bu na bax ma ya raq onun 
mə su liy yə ti mə nə çox kö mək 
et di. Film də uşaq akt yor da var-
dı. An caq Ra fi q müəl li min pe şə-
kar lı ğı öz işi ni gör dü. Onun fər di 
ifa sı və tə rəf-mü qa bil lə ri ilə olan 
dialoq la rı uğur lu alın dı. 

Hər akt yo ra ki no da, te le vi zi ya 
ta ma şa sın da və teatr da uğur lu 
ob raz lar oy na maq nə sib ol mur. 
O, bu ya şa ki mi sə nət də dol ğun 
yol ke çib və əmi nəm ki, özü də 

bu yo lu keç di yi üçün fəxr edir. 
Hər bir re jis sor ar zu la yar ki, be lə 
cid di, pe şə kar bir akt yor la iş lə-
sin. “Bu ta” fi l min dən son ra çə ki-
liş mey dan ça sın da gö rüş mə sək 
də, bay ram lar da zəng lə şi rik, 
dost lu ğu muz da vam edir. Fil-
mim də oy na ma ğa ra zı lıq ver di yi 
üçün ona bir da ha tə şək kü rü mü 
bil di rir, uğur la rı nın da vam lı ol-
ma sı nı ar zu la yı ram...”.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
ki no re jis sor El çin Mu saoğ lu: 
“Ra fi q Əzi mo vu çox dan ta nı sam 
da, ki no mey dan ça sın da ilk də fə 
2007-ci il də ta nış ol dum. “40-cı 
qa pı” fi l mi ni çə kən də ona zəng 
et dim. Xo şu ma gə lən cə hə ti o 
ol du ki, onun la da nı şan da elə bi-
lir sən ki, çox dan ta nış san. Çox 
meh ri ban, ürə yə ya tan adam dı. 
Söh bət za ma nı ağ saq qal ol-
du ğu üçün mə sa fə sax la ma ğa 
ça lış sam da, o, mə nim lə həm-
ya şı dım ki mi ün siy yət ya ra dır dı. 
Sse na ri ni ona ver di yim də oxu du 
və ma raq lı fi  kir lə ri ni söy lə di. Bu 
da tə biidir. Çün ki ço xil lik iş təc-
rü bə si var. Əla və lə ri ni bir ba şa 
de mir di. Bu nu tə va zö kar ca sı na 
edir di. Çə kil di yi di gər fi lm lər dən 
mi sal çə kir di, fi  kir lə ri ni do la yı-
sı ilə bil di rir di. Çox bö yük da xi li 
mə də niy yə tə ma lik in san dır.    

Ra fi q müəl li mi fi lm də bir ne-
çə epi zod da çə kə cək dim. Bi rin-
ci çə ki li şi miz Ba kı nın Qa la kən-
din də ol du və çox ra hat iş lə dik. 
Bir həf tə keç di, növ bə ti epi zo da 
çək mək üçün ona zəng et dim, 
te le fo nu gö tür mə di. Dost la rı na, 
nə ha yət, hə yat yol da şı na zəng 
et dim. De di ki, bəs bil mir si niz, 
Ra fi q müəl lim in farkt ke çi rib.  
Mən çox pis ol dum. Bir ne çə gün 
keç di və o, özü mə nə zəng et di. 
Sə si ni eşit di yim də çox se vin dim. 

Hal-əh val tut duq. Söh bət əs na-
sın da zəif səs lə bil dir di ki, El çin, 
ba ğış la, sə nin də işi ni ya rım çıq 
qoy dum. On da ya dı ma düş dü 
ki, doğ ru dan da, axı biz iş lə yir-
dik onun la. De dim, Ra fi q müəl-
lim nə da nı şır sı nız, əsas si zin 
sağ lam lı ğı nız dır, na ra hat ol ma-
yın. Son ra əla və et dim ki, yə qin 
bir-iki həf tə dən son ra si zi növ-
bə ti epi zo da çə kə bi lə rik. Gü-
lüm sə di və bil dir di ki, hə kim lər 
bir ay dan çox uzan ma ğı mı məs-
lə hət gö rür lər. İş lə mə yi mə ica zə 
ver mir lər. An la dım ki, sse na ri də 
də yi şik lik et mə li yəm. 

Bax ma ya raq ki, o, bir epi zod-
da oy na yıb, an caq ob ra zı elə 
dol ğun ya ra dıb ki, ada ma elə 
gə lir ki, bir ne çə epi zod da çə ki-
lib. Çox ma raq lı gü lü şü var. Ona 
hə mi şə göz lə rin dən gü lən adam 
de yi rəm. O, gül mə yə baş la yan-
da bi rin ci göz lə ri gü lür. Onu əs-
lin də xoş bəxt sə nət kar ad lan-
dır maq olar. Çün ki bu in sa na 
Al lah- Təala, de mək olar ki, hər 
şey ve rib. Öv lad la rı, sə nə ti, sev-
dik lə ri. Ona can sağ lı ğı, iş lə rin də 
uğur ar zu la yı ram...”.

Tə rəf-mü qa bil lə ri nə 
mü na si bə ti ilə hə mi şə 

se çi lib
Xalq ar tis ti Sa bir Məm mə dov: 

“Ra fi q Əzi mo va çox bö yük hör-
mə tim var. 30 il dən çox-
dur ki, onun la bir lik də ça-
lı şı ram. Zəh mət se vər li yi, 
tə rəf-mü qa bil lə ri nə olan 
mü na si bə ti ilə hə mi şə 
se çi lib. O, elə bir şəx siy-
yət dir ki, ona həm ar xa-
lan maq, həm də onun la 
dost luq et mək olar. Mə-
nim ən əziz dost la rım dan-
dır. Yol yol da şı ki mi çox 
gö zəl in san dır. Də fə lər lə 
xa ri cə və böl gə lə rə sə fər 

et mi şik. Çox in cə yu mor his si 
var. Dubl yor la rı na sə nət sir lə ri ni 
hə mi şə çox sə mi miy yət lə ba şa 
sa lır. Xa ti rə da nış ma ğı da çox 
se vir. Klas sik lər haq qın da olan 
mə lu mat la rı de mək olar ki, on-
dan so ru şu ruq, öy rə ni rik. Çox 
ma raq lı həm söh bət və meh ri-
ban in san dır. Bəx tim gə ti rib ki, 
be lə gö zəl sə nət kar la bir səh nə-
ni bö lü şü rəm...”.

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Azərbaycan
5 fev ral 1918 – Bö yük bəs tə kar, pe da qoq, aka de mik, SS Rİ Xalq 

ar tis ti, döv lət mü ka fat la rı laureatı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Qa-
ra Əbül fəz oğ lu Qa ra yev (1918 – 13.5.1982) ana dan olub. Dün ya 
mu si qi xə zi nə si nə da xil olan “Yed di gö zəl” (1952), “İl dı rım lı yol lar la” 
(1958) ba let lə ri, sim fo ni ya lar, “Don Ki xot” sim fo nik qra vü rü, “Ley li 
və Məc nun” sim fo nik poema sı, di gər mu si qi əsər lə ri nin müəl li fi  dir. 
“Uzaq sa hil lər də”, “Onun bö yük ürə yi”, “Ni za mi” və s. fi lm lə rə mu si qi 
ya zıb. 30 ilə ya xın Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı na rəh bər lik edib.

5 fev ral 1923 – Əmək dar ar tist, tar zən Ba ba Əli hey dər oğ lu 
Sa la hov (1923 – 12.8.1981) ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi-
ya sı və Ra diosu nun “Araz” Xalq çal ğı alət lə ri an samb lı sə nət ka-
rın adı nı da şı yır.

5 fev ral 1942 – Teatr xa di mi Ağa kə rim Səf tər oğ lu Şə ri fov 
(1895-1942) və fat edib. C.Cab bar lı adı na Azər bay can Döv lət 
Teatr Mu ze yi nin ya ra dı cı sı və di rek to ru olub. Ba kı Teatr Mək tə-
bin də dərs de yib, mil li teatr ta ri xi nə dair ki ta bın müəl li fi  dir.

5 fev ral 1948 – Şair, dra ma turq Mər kəz Mi ka yıl oğ lu Qa car 
(1948-2013) Fü zu li şə hə rin də do ğu lub. İx ti sas ca hü quq şü nas 
olub. Təm sil, rü bai, poema, dram əsər lə ri nin müəl li fi  dir.

5 fev ral 1963 – Əmək dar ar tist, Döv lət mü ka fa tı laureatı Mü nəv-
vər Sə məd qı zı Kə lən tər li (1912-1963) və fat edib. 1933-cü il dən 
səh nə fəaliy yə ti nə baş la yıb, Ope ra və Ba let, Mu si qi li Ko me di ya 
teatr la rın da ça lı şıb. “Ar şın mal alan” (1945), “Bəx ti yar”, “Gö rüş”, 
“O ol ma sın, bu ol sun” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

6 fev ral 1924 – Xalq ar tis ti Fi rən giz Ab bas Mir zə qı zı Şə ri fo va 
(1924 – 20.2.2014) ana dan olub. Uzun il lər Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rın da ça lı şıb. “Qə rib cin lər di ya rın da”, “Ən va cib mü sa hi bə”, 
“Bay quş gə lən də”, “Qətl gü nü” və s. fi lm lər də çə ki lib. 

6 fev ral 1927 – Xalq ar tis ti, re jis sor, akt yor Lüt fi  Şah baz oğ lu 
Məm məd bə yov (1927 – 1.2.2004) Ağ daş da do ğu lub. 50-dək te-
le vi zi ya ta ma şa sı na qu ru luş ve rib. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Sə-
hər”, “Sehr li xa lat” və s. fi lm lər də çə ki lib.

6 fev ral 1950 – Xalq ar tis ti, xa nən də Ağa xan Mi nə xan oğ lu 
Ab dul la yev (1950 – 25.12.2016) Ba kı nın Əmir can kən din də do-
ğu lub. 1977-ci il dən ya ra dı cı lıq la ya na şı, pe da qo ji fəaliy yət lə də 
məş ğul olub. Tür kan qə sə bə Mə də niy yət evi sə nət ka rın adı nı 
(2017-ci il dən) da şı yır.

7 fev ral 1919 – Xalq ar tis ti, gör kəm li ki no re jis sor To fi q Meh-
di qu lu oğ lu Ta ğı za də (1919 – 27.8.1998) ana dan olub. “Gö rüş”, 
“Uzaq sa hil lər də”, “Ar şın mal alan” (1965), “Yed di oğul is tə rəm”, 
“Də də Qor qud”, “O dün ya dan sa lam” və s. fi lm lə ri ilə mil li ki no-
mu za də yər li töh fə lər ve rib.

7 fev ral 1922 – Gör kəm li rəs sam, qra fi  ka us ta sı Bəh ruz Şi rə li 
bəy oğ lu Kən gər li (22.1.1892 – 1922) və fat edib. Nax çı van da 
do ğu lub. Əsər lə rin də doğ ma tor pa ğı vəsf edib. “Qaç qın lar” sil si-
lə si er mə ni lər tə rə fi n dən yurd la rın dan qo vu lan soy daş la rı mı zın 
ta le yi nin bə dii ini ka sı dır.

7 fev ral 1959 – Azər bay ca nın ilk mə də niy yət na zi ri (1953-
1955), fi  lo loq, Əmək dar müəl lim Məm məd Hə mid oğ lu Ələk bər li 
(1899-1959) və fat edib. 

8 fev ral 1928 – Əmək dar me mar Na zim Məm məd oğ lu Ha cı-
bə yov (1928 – 23.3.2020) Ba kı da do ğu lub. “Gü lüs tan” sa ra yı nın 
la yi hə si nə gö rə res pub li ka Döv lət mü ka fa tı na (1982) la yiq gö rü-
lüb. Azər bay can Me mar lar İt ti fa qı səd ri nin bi rin ci müavi ni olub.

8 fev ral 1929 – Xalq rəs sa mı Məm mə da ğa Hü sey na ğa oğ lu 
Hü sey nov (1929 – 20.1.2002) Ba kı da do ğu lub. Ki no rəs sa mı ki-
mi ta nı nıb, 20-dən çox fi l mə (“Sə hər”, “Bö yük da yaq”, “Əh məd 
ha ra da dır?”, “Bi zim Cə biş müəl lim” və s.) bə dii tər ti bat ve rib.

8 fev ral 1992 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Əş-
rəf Cə lal oğ lu Ab ba sov (23.3.1920 – 1992) və fat edib. Ü.Ha-
cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın rek to ru 
(1953-1957) olub.

8 fev ral 2018 – Xalq ar tis ti Zər ni gar Fə ti qı zı Ağa ki şi ye va 
(7.11.1945 – 2018) və fat edib.  Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça-
lı şıb, te le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də ma raq lı ob raz lar ya ra dıb.

Dünya 
5 fev ral 1810 – Nor veç mil li mu si qi mək tə bi nin ba ni lə rin dən 

bi ri, bəs tə kar, sk rip ka çı Ule Bull (Ole Bor ne man Bull; 1810-1880) 
ana dan olub.

5 fev ral 1914 – Ame ri ka ya zı çı sı Uil yam Stüard Ber rouz (Wil-
liam Se ward Bur roughs; 1914-1997) ana dan olub.

6 fev ral 1894 - Gür cü ki no re jis so ru və sse na ris ti, SS Rİ Xalq 
ar tis ti Mi xail Edi şe ro viç Çiaure li (1894-1974) ana dan olub. 

6 fev ral 1932 – Fran sız akt yo ru və re jis so ru, ki no sə nə tin də 
“ye ni dal ğa”nın ba ni lə rin dən bi ri Fran sua Trüff  o (Fran çois Ro-
land Truff  aut; 1932-1984) ana dan olub.

7 fev ral 1812 – İn gi lis ya zı çı sı Çarlz Dik kens (Char les John 
Huff  am Dic kens; 1812-1870) ana dan olub. “Oli ver Tvis tin ma-
cə ra la rı”, “De vid Kop per fi ld”, “Dom bi və oğ lu” və s. ro man la rın 
müəl li fi  dir.

7 fev ral 1885 – Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə ilk ame ri ka-
lı No bel mü ka fa tı laureatı (1930) Sink ler Lyuis (Sinc lair Le wis; 
1885-1951) ana dan olub. 

7 fev ral 1929 - Türk şairi və akt ri sa sı Kö nül (Gö nül) Ay sel Gü-
rel (1929 – 17.8.2008) ana dan olub. Po pul yar mah nı la rın söz lə-
ri nin müəl li fi  dir.

8 fev ral 1828 – Fran sız ya zı çı sı, səy yah Jül Vern (Ju les Gab-
riel Ver ne; 1828 - 24.3.1905) ana dan olub. “Ka pi tan Qran tın 
uşaq la rı”, “80 gün dün ya ət ra fın da” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

8 fev ral 1928 – Rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Vya çes lav Va-
sil ye viç Ti xo nov (1928 - 4.12.2009) ana dan olub. “Ba ha rın on 
yed di anı” te le se rialın da Ştir lis ro lu ilə şöh rət qa za nıb. “Hərb və 
sülh”, “Qa ra qu laq ağ Bim” və s. fi lm lər də çə ki lib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

5–8 fevralXatirə təqvimi

Sə məd Vur ğu nun Ev-Mu ze yin də 
Xalq şairi Va qif Sə mə doğ lu nun 
(1939-2015) və fa tı nın yed din ci il-
dö nü mü mü na si bə ti lə təd bir təş kil 

edi lib.

Təd bir də şairin hə yat yol da şı Nü şa-
bə Və ki lo va nın bö yük sə nət kar haq qın da 
“Mən sə nin yu xu nam” ad lı xa ti rə lər ki ta bı-
nın təq di ma tı ke çi ri lib.

Xa ti rə ax şa mın da ədə biy yat və in cə sə-
nət nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər. Pro fes-
sor lar Fə ri də Sə fi  ye va, Rüs təm Ka mal, 
şair, tər cü mə çi, Ya zı çı lar Bir li yi nin ka ti bi 
Sə lim Ba bul laoğ lu, gənc şair Fə rid Hü seyn, 
gənc ya zar Pər vin Nu rə li ye va və baş qa la rı 

çı xış edə rək Va qif Sə mə doğ lu ya ra dı cı lı ğı 
və xa ti rə lər ki ta bı ilə bağ lı fi  kir lə ri ni bö lü şüb-
lər.  

Tür ki yə dən qo naq gəl miş Nil gün Sar yal 
Va qif Sə mə doğ lu poezi ya sı haq qın da ürək 
söz lə ri ni söy lə yib. Şairə Zə rən giz Də mir çi 
Qa ya lı Va qif Sə mə doğ lu na həsr et di yi şeiri 
oxu yub. Xalq ar tis ti Meh ri ban Zə ki və akt yor 
Kam ran M.Yu nis şairin şeir lə ri ni söy lə yib lər.

Son da çı xış edən Nü şa bə Və ki lo va təd-
bir iş ti rak çı la rı na min nət dar lı ğı nı bil di rə rək 
de yib: “Va qif dən da nı şa ca ğım hər şe yi ki-
ta bım da qeyd et mi şəm. İçim də ra hat lıq 
tap dım ki, mən bu nu et dim. Mə nim bü tün 
öm rü mə Va qif Sə mə doğ lu adı ya zı lıb. Va-
qif mə nə bir ne çə şeir həsr edib. Mə nə 
həsr et di yi bir şeir də de yir: “Mən sə nin yu-

xu nam”. Məhz bu na gö rə ki ta bı mın adı nı 
“Mən sə nin yu xu nam” qoy dum...”.

Xalq şairi Vaqif Səmədoğlunun xatirəsi anılıb
“Mən sənin yuxunam” kitabı təqdim olunub

Al ma ni ya lı alim Mi xael Rayn hard Hess “Məc lis – Azər bay-
can mə də niy yə ti nin mər kə zi fo ru mu” ad lı mə qa lə ya zıb. 
Mə qa lə TRT-nin al man di lin də xid mə ti nin (TRT Deutsch) 
in ter net sə hi fə sin də ya yım la nıb.

Mə qa lə də Av ro pa da er kən sə-
na ye ləş mə döv rün də for ma la şan 
“ədə bi sa lon lar”ın Şərq öl kə lə rin-
də ki ox şa rı olan “ədə bi məc lis lər” 
Şu şa nın tim sa lın da təh lil edi lir. 

Azər bay can mə də niy yə ti və ədə-
biy ya tı nın in ki şa fı na ver di yi töh fə-
lə rə gö rə Şu şa Al ma ni ya nın ta ri xi 
mə də niy yət mər kə zi Vay mar (Wei-
mar) şə hə ri ilə mü qa yi sə olu nur.

M.Hess mə qa lə də, xü su si lə, 
Qa ra bağ xan lı ğı nın çar Ru si ya sı 
tə rə fi n dən is ti la sın dan son ra baş 
ve rən mə də ni trans for ma si ya nın 
tə sir lə ri ni Cə fər qu lu xan Nə va nın 
(1787-1866) ya ra dı cı lıq nü mu nə-
sin də izah edir. Qa ra bağ və Şu-
şa xa nı İb ra him Xə lil xa nın nə və si 
olan Cə fər qu lu xan 1829-cu il dən 
Ru si ya dan sür gün dən qa yıt dıq-
dan son ra Şu şa da 30-40 nə fər 
ya ra dı cı şəx sin iş ti ra kı ilə mün-
tə zəm ədə bi məc lis lər ke çi rir di. 
Son ra kı il lər də Xur şid ba nu Na tə-
va nın (1832-1897) “Məc li si-üns” 
(“Dost luq məc li si”) və Mir Möh sün 
Nəv va bın (1833-1918) “Məc li si-
fə ra mu şan” (“Unu dul muş lar məc-
li si”) ədə bi məc lis lə ri nin tim sa lın-

da Şu şa Azər bay can ədə biy yat 
ta ri xin də məc lis mə də niy yə ti nin 
əsas mər kə zi ki mi təq dim edi lir.

Mə qa lə də Han no ver Kral lı ğın-
dan olan şair Frid rix Mar tin von 
Bo denş ted tin (1819-1892) 1840-
ci il lər də gən cə li şair Mir zə Şə fi  
Va ze hin Tifl  is də təş kil et di yi ədə-
bi məc lis lə rə qa tıl ma sı, 1851-
ci il də Al ma ni ya ya qa yıt dıq dan 
son ra isə Va ze hin şeir lə ri ni nəşr 
et dir mə sin dən də bəhs edi lir.

Al man alim vur ğu la yır ki, bu 
mə də ni-ədə bi məc lis lər Şu şa 
və ümu mi lik də, Qa ra bağ di ya rı-
nın Azər bay can mə də niy yət və 
ədə biy yat ta ri xin də mi sil siz əhə-
miy yə tə ma lik ol du ğu nu bir da ha 
təs diq lə yir.

Şu şa nın 2020-ci il də iş ğal dan 
azad edil mə si nə və bu şə hə rin 
Azər bay ca nın mə də niy yət ta ri xin-
də ye ri nə to xu nan M.Hess ya zır: 

“Bir da ha ay dın olur ki, otuz il 
da vam edən iş ğal döv rün də nə-
yə gö rə sis te ma tik ola raq Şu-
şa dan Azər bay can ir si ni sil mək 
məq sə di lə onun təh rif edi lə rək 
də yiş di ril mə si üçün sağ lam dü-
şün cə yə sığ ma yan cəhd lər edil-
miş dir...”.

M.Hess Al ma ni ya nın Qiesen 
(Gies sen) Uni ver si te tin də ça lı-
şır. O, Er mə nis ta nın Azər bay-
ca na qar şı tə ca vü zü ilə əla qə-
dar 2016-cı il də Ber lin də al man 
di lin də nəşr edi lən “Tank lar 
cən nət də” və 2020-ci il də Mün-
xen də in gi lis di lin də nəşr edi lən 
“Qa ra bağ XIII əsr dən 1920-ci 
ilə dək. Azər bay can ta ri xi nin açı-
lı mı” ki tab la rı nın müəl li fi  dir.

Alman alim Şuşanın ədəbi məclisləri haqqında
M.Hess: “Şuşa Almaniyanın mədəniyyət beşiyi Vaymar ilə müqayisə edilə bilər”
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
216 il əv vəl...

8 fev ral 1806-cı il də çar Ru si ya sı nın Qaf qaz da kı iş ğal çı qo şun la
rı nın ko man da nı, Azər bay can tor paq la rı nın is ti la sın da xü su si aman
sız lıq gös tər miş ge ne ral Pa vel Si sianov Ba kı nın Qa la qa pı sı ya nın da 
qət lə ye ti ri lib. Si sianov şə hə rin təs lim edil mə si ba rə də Ba kı xa nı Hü
seyn qu lu xan la da nı şıq lar apa rar kən xa nın qar da şı oğ lu As lan bəy 
tə rə fin dən öl dü rül müş dü. Bun dan son ra rus qo şun la rı nın hü cum la rı 
xü su si lə aman sız ol du. 1806cı ilin okt yab rın da Ba kı iş ğal edil di. 

194 il əv vəl...
8 fev ral 1828-ci il də İran

la növ bə ti mü ha ri bə (1826
1829) ge di şin də Cə nu bi Azər
bay can tor paq la rı nı is ti la edən 
Ru si ya qo şun la rı Ər də bil şə
hə ri ni ələ ke çi rib lər. İş ğal nə ti
cə sin də şə hə rin ta ri ximə də ni 
ir si yağ ma lan mış, o cüm lə dən 
Şeyx Sə fi məq bə rə sin dən qə
dim əl yaz ma lar SanktPe ter
bur qa apa rıl mış dı.

182 il əv vəl...
6 fev ral 1840-cı il də Ye ni Ze lan di ya Bö yük Bri ta ni ya im pe ri ya

sı nın nə za rə ti al tı na ke çib. Ada nın yer li qə bi lə lə ri nin baş çı la rı ilə 
Bri ta ni ya hö ku mə ti ara sın da bağ la nan mü va fiq sa ziş də bu nun kö
nül lü lük əsa sın da baş ver di yi qeyd olu nur du. 

167 il əv vəl... 
7 fev ral 1855-ci il də Ru si ya ilə Ya po ni ya ara sın da Uzaq Şərq lə 

bağ lı mü ba hi sə lə ri tən zim lə yən ilk mü qa vi lə im za la nıb. Ku ril ada
la rı iki öl kə ara sın da bö lüş dü rü lüb, Sa xa lin ada sı isə bir gə ida
rə çi lik də sax la nı lıb. 19041905ci il lər də Ya po ni ya ilə mü ha ri bə də 
məğ lu biy yət dən son ra Ru si ya hər iki əra zi ni itir di. II Dün ya mü ha
ri bə sin də Ya po ni ya nın məğ lub ol ma sın dan son ra Ku ril ada la rı və 
Sa xa lin ye ni dən Ru si ya nın (o vaxt SS Rİnin) tər ki bi nə keç di. 

117 il əv vəl... 
6 fev ral 1905-ci il də Ba kı da er mə ni daş nak qüv və lə ri nin mü səl

man (türk) əha li yə qar şı küt lə vi qır ğın la rı baş la yıb. Çar Ru si ya sı 
ha kim dairə lə ri nin öl kə də ki in qi lab dal ğa sın dan diq qə ti ya yın dır
maq üçün təh rik et dik lə ri toq quş ma lar fev ra lın 9dək sür dü.

65 il əv vəl...
6 fev ral 1957-ci il də Bri ta ni ya nın Qər bi Af ri ka da kı keç miş müs

təm lə kə si olan Qı zıl Sa hil döv lə ti Qa na Res pub li ka sı adı al tın da 
müs tə qil li yi ni elan edib. 

60 il əv vəl...
5 fev ral 1962-ci il də Fran sa keç miş müs təm lə kə si Əl cə zairin 

müs tə qil li yi ni ta nı yıb. Bu, Əl cə zair xal qı nın müs tə qil lik uğ run da 6 il 
mü ha ri bə sin dən son ra müm kün ol muş du. Pre zi dent Şarl de Qol
lun qə ra rı Fran sa nın ək sər qüv və lə rin də cid di eti raz do ğu rub.

32 il əv vəl...
5 fev ral 1990-cı il də Sov.İKP MKnın Ple nu mu öl kə də tək par ti ya

lı lıq sis te mi nə son qo yul ma sı ba rə də ta ri xi qə rar qə bul edib. SS Rİ 
Kons ti tu si ya sı nın 6cı mad də si (Kom mu nist Par ti ya sı nın rəh bər ro lu 
ba rə də) ləğv olu nub. 

31 il əv vəl...
5 fev ral 1991-ci il də 12ci 

ça ğı rış Ali So ve tin ilk ic la sın da 
Azər bay can SSRin Azər bay
can Res pub li ka sı ad lan dı rıl
ma sı haq qın da qə rar qə bul 
olu nub.  Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
üç rəng li bay ra ğı Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Döv lət bay
ra ğı ki mi təs diq edi lib. Bun dan 
ön cə, 1990cı ilin 17 no yab
rın da üç rəng li bay raq Nax çı van Ali Məc li sin də qə bul olun muş du.

30 il əv vəl...
7 fev ral 1992-ci il də Ni der lan dın Maast rixt şə hə rin də Av ro pa İq ti

sa di Bir li yi öl kə lə ri nin XİN baş çı la rı nın gö rü şün də “Av ro pa Bir li yi haq
qın da” mü qa vi lə im za la nıb. “Maast rixt mü qa vi lə si” ilə iq ti sa di əmək
daş lıq si ya si ma hiy yət də qa za nıb. Av ro pa Bir li yi in di ki şək li ni alıb.

17 il əv vəl...
7 fev ral 2005-ci il də Pre zi

dent İl ham Əli yev Azər bay can 
mil li val yu ta sı nın – ma na tın 
de no mi na si ya sı haq qın da fər
man im za la yıb. Fər ma na əsa
sən, 2006cı il yan va rın 1dən 
döv riy yə ye ni əs ki nas lar (1 
ye ni ma nat (AZN) – 5000 köh
nə ma nat nis bə tin də) bu ra xıl
dı. 1992ci il dən döv riy yə də 
olan köh nə ma nat lar 2006cı il de kab rın 31də tə da vül dən çı xa rıl dı.
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Fransapaytaxtındakı“Ga
lerieDİX9”salonunda
gəncazərbaycanlırəssam
FərhadFərzəlinin“Tigeris

tigerisatigerisatiger”(“Pə
ləngpələngdir,pələngelə
pələngdir”)adlısərgisinin
açılışıolub.

Çin təq vi mi üz rə fev ra lın 1də 
baş la yan ye ni ilin sim vo lik hey
va nı, elə cə də Azər bay can mə
də niy yə tin də ob raz lı lı ğın rəm
zi olan pə lən gin adı ve ril miş 
sər gi nin açı lı şın da öl kə mi zin 
UNESCO ya nın da daimi nü
ma yən də si, sə fir El man Ab dul
la yev, nü ma yən də lin əmək daş
la rı, yer li sə nət se vər lər, me dia 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Sər gi ba rə də mə lu mat da qeyd 
olu nur ki, adətənə nə lə rin, ayin
lə rin ka ley dos ko pu na çev ril miş 
Ba kı rəs sam Fər had Fər zə li nin 
ant ro po lo ji təd qi qat la rı nı zən gin
ləş di rib, onu öl kə si nin müx tə lif 
mə də niy yət kök lə ri ni araş dır
ma ğa sövq edib. Be lə lik lə, gənc 
rəs sam araş dır ma la rı ilə pə lən gi 
müs tə qil Azər bay can kim li yi nin 

bir rəm zi ki mi də qə bul edə rək 
ya ra dı cı lı ğı nı bu ob raz ət ra fın da 
qu rub.

Fər had Fər zə li nin Pa ris də ilk 
sər gi si nin ku ra tor la rı Azad Asi
fo viç və Əs li Sə mə do va bir lik də 
“Ga le rie DİX9” üçün ori ji nal la
yi hə ha zır la yıb lar. Ənə nə vi mə
də niy yə ti, xalq es te ti ka sı nı və 
keç miş so vet geosi ya si və ziy

yə ti nin təh li li ni bir ara ya gə ti rən 
gənc rəs sa mın pə ləng ob ra zı 
ət ra fın da post so vet folk lo ru nun 
ka ta loq laş dı rıl mış for ma sı, elə
cə də Azər bay ca nın büt pə rəst 
keç mi şi və qa lib ov çu lu ğu təm sil 
edən Me so po ta mi ya ila hi at ri bu
tu tə cəs süm et di ri lir. Bə zi İs lam 
ənə nə lə rin də mə lək müj də çi
si he sab olu nan pə ləng müasir 

dövr də ki şi gü cü nün rəm zi ki
mi qə bul olu nur. Pə ləng lə bağ lı 
anax ro nis tik əkssə da lar Fər had 
Fər zə li ya ra dı cı lı ğı nın, onun pə
ləng ob ra zı na bağ lı lı ğı nın əsa sı
nı təş kil edir. Rəs sam bu rəm zin 
də yə ri ni öy rən mək üçün kod la rı 
və möv cud is ti nad la rı bir ara ya 
gə ti rib.

Sər gi də nü ma yiş olu nan tab
lo lar da pə ləng ba şı nın üz ifa
də lə ri sis te ma tik bir ruh da də
yi şir və pə lən gi onun çe vik və 
də yiş kən ob ra zı ilə əla qə lən di
rir. Qə dim mi niatür üs lu bu  və 
ciz gi fil mi ant ro po mor fiz min dən 
il ham la na raq çə kil miş pə ləng 
baş la rı tə xəy yü lü uz laş dır ma ğa 
me yil li li yi əks et di rir.

Sər gi də nü ma yiş olu nan pə
ləng fi qur la rı qa dın la rın ge yin
di yi pə ləng na xış lı pal tar lar dan 
ha zır la nıb. San ki rəs sam qa
dın la rın pə ləng dən gö tür dü yü 
ge yi mi ye ni dən pə lən gin özü nə 
qay tar ma ğa ça lı şır.

Qeyd edək ki, gənc rəs sa mın 
əsər lə ri bir çox fər di və kol lek tiv 
sər gi lər də nü ma yiş olu nub. Sər
gi fev ra lın 27dək zi ya rət çi lə rə 
açıq ola caq.

Pələng var, pələng var...
Parisdə gənc rəssam Fərhad Fərzəlinin sərgisi açılıb

Çində ay təqvimi ilə 2022-ci il başlayıb 
Şərqölkələrininaytəqvimiiləfevralın1də
2022ciilbaşlayıb.Yeniilinbaşlamasıxüsu
siləÇindəböyüktəmtəraqlaqeydolunur.Çin
zodiaksisteminəəsasən,2022ciilPələng
ilidir.

Çin də ye ni ilin gə li şi həm də yaz fes ti va lı ki mi 
qeyd olu nur. Fes ti val bir çox ənə nə lə ri, ayin lə ri 
ilə zən gin dir və mə də ni ir si, Çin si vi li za si ya sı
nın məğ zi ni özün də eh ti va edir. Ev lər, kü çə və 
mey dan lar, park lar ka ğız dan ha zır lan mış qır mı
zı fə nər lər lə bə zə di lir, qa pı və pən cə rə lər qır mı
zı rəng lə bo ya dı lır. Bay ram gü nü qır mı zı ge yin
mək də növ bə ti il də uğur la ra yol açır. COVİD19 
pan de mi ya sı sə bə bin dən ar tıq üçün cü il dir Çin
də küt lə vi bay ram şən lik lə ri təş kil olun mur. Bu
na bax ma ya raq, əha li bay ram əh va liru hiy yə
sin də dir. 

Yaz fes ti va lı ilə əla qə dar öl kə də bir həf tə qey riiş 
gün lə ri he sab olu nur. Özəl sek tor da qey riiş gün lə ri 
isə bir aya dək da vam edir. Çin li lə rin bö yük his sə si 
bu für sət dən is ti fa də edə rək sə ya hə tə çı xır lar. Am
ma pan de mi ya sə bə bin dən bu il də sə ya hət lər öl kə 
da xi lin də və məh dud miq yas da ola caq.

HƏRGÜN3MİLYONARTIR

Dünyada koronavirusa yoluxma sayı 385 milyonu ötüb
SonhəftələrdədünyaüzrəCOVİD19infek
siyasınayoluxmasayısürətləartır.Pande
miyanınstatistikasınıaparan“Worldometer”
saytınınməlumatınagörə,gündəlikyolux
ma(ölkələrinrəsmistatistikasıəsasında)
3milyonuötür.Fevralın2dədünyaüzrə
yoluxanlarınümumisayı385milyonnəfəri
keçib.Həmçinininfeksiyasəbəbindənölən
lərinsayı5,7milyondançoxdur.

ABŞ CO VİD19 in fek si ya sı na həm yo lu
xan la rın, həm də ölən lə rin sa yı na gö rə dün

ya da li der lik edir. Öl kə də ko ro na vi ru sa 77 
mil yon dan in san yo lu xub, on lar dan 914 mi ni  
hə ya tı nı iti rib.

Yo lu xan la rın sa yı na gö rə ikin ci yer
də ge dən Hin dis tan da 42 mil yon nə fər də 
COVİD19 xəs tə li yi təs diq lə nib, 498 min dən 
çox insan və fat edib.

Üçün cü pil lə də olan Bra zi li ya da pan de mi
ya döv rü ər zin də 26 mil yon nə fər vi ru sa yo
lu xub, on lar dan 628 min dən ço xu ölüb.

Qeyd edək ki, bun lar 3 fev ral ta ri xi nə olan 
sta tis ti ka dır.

Xronoqraf

“Kədər adamı” 
Bottiçellinin əsəri 45 milyon dollara satılıb

İntibahdövrününən
məşhurrəssamlarından
olanSandroBottiçellinin
“Kədəradamı”tablosu
NyuYorkdakı“Sotheby’s”
hərracında45,4milyon
dollarasatılıb.

Bu, hər rac lar da in di yə
dək İn ti bah döv rü nə aid 
rəsm əsər lə ri nə qo yu lan 
ən yük sək qiy mət lər dən 
bi ri dir.

“Sot heby’s” hər rac 
evin dən bil di ri lib ki, Bot ti çel li nin əsər lə ri, xü su si lə də son iş
lə ri hər rac lar da ol duq ca na dir ta pın tı dır. Qeyd olu nub ki, “Kə
dər ada mı” tab lo su 1963cü il də hər rac da alın dıq dan son ra 
ey ni ada mın şəx si kol lek si ya sın da qa lıb.

Sand ro Bot ti çel li İta li ya nın ən ta nın mış rəs sam la rın dan bi ri 
he sab olu nur. Onun əsər lə ri ara sın da “Ve ne ra nın do ğul ma
sı”, “Ba har”, “Ve ne ra və Mars” xü su si lə məş hur dur.

Cavid

72-ci San-Remo festivalı
İtaliyanınSan
Remoşəhə
rindəənənəvi
musiqifestivalı
keçirilir.Fevralın
1dəaçılışıolan
72ciSanRe
moMusiqiFes
tivalıİtaliyanın
“RAI”telekanalı
vasitəsiləcanlı
yayımlanır.

“Aris ton” teat rı nın səh nə sin də ke
çi ri lən açı lış mə ra si mi nin apa rı cı sı 
məş hur akt ri sa Or nel la Mu ti olub. 
Fes ti val da ta nın mış mü ğən ni lər 
Gian ni Mo ran di və Mas si mo Ra
nieri ilə ya na şı, Ac hil le Lauro, Har
lem Gos pel Choir, Yu man, Noemi, 
Mic he le Bra vi, Mah mud&Blan co, 
Ana Me na, Rko mi, Dar gen D’A mi
co, Giusy Fer re ri ki mi gənc mu si qi
çi lə rin ifa la rı din lə ni lib.

İtal yan pop mu si qi si nin ən nü
fuz lu ya rış ma sı olan fes ti val fev
ra lın 5dək da vam edə cək. Qa li bə 
ənə nə vi “Qı zıl pal ma” mü ka fa tı ve
ri lə cək.

İta li ya nın SanRe mo ku rort şə
hə rin də mu si qi fes ti va lı nın əsa sı 
1951ci il də qo yu lub. Ötən il lər də 
fes ti va lın bir çox qa lib lə ri son ra dan 
Av ro pa və dün ya miq ya sın da ul du
za çev ri lib lər.

İ
sveçinirinəşrlərindənolan
“Expressen”qəzetiAzər
baycandakıƏlincəqalasını
AvropanınMaçuPikçusu
adlandırıb.

Jur na list Nik las Sess ler “Na
mə lum qa la – Av ro pa nın Ma çu
Pik çu su” sər löv hə li mə qa lə də 
oxu cu ya be lə sual la mü ra ciət 

edir: “Siz 1500dən çox pil lə
kən lə sıl dı rım pi ya da cı ğı rı ilə 
da ğa qalx ma ğa və ora da si zi 
göz lə yən möh tə şəm mən zə rə 
–  “Azər bay can Ma çuPik çu su” 
ki mi ta nı nan, nə vaxt sa Tey
mur lən gin xə zi nə si nin yer ləş di yi 
Əlin cə qa la sı nın Or ta əsr lər dən 
qa lan xa ra ba lıq la rı nın mən zə rə
si ilə rast laş ma ğa ha zır sı nız mı”?

Mə qa lə də Azər bay ca nın Nax
çı van Mux tar Res pub li ka sı əra
zi sin də yer lə şən, Qərb də az 
ta nı nan möh tə şəm Əlin cə qa la
sın dan söh bət açı lır. Qa la nın ti
kin ti si ilə bağ lı tə fər rüat so na dək 
mə lum ol ma sa da, alim lər he
sab edir lər ki, ilk is teh kam bu ra
da hə lə era mız dan əv vəl bi rin ci 
əsr də qu ru lub. La kin bu is teh ka
mın yük sə li şi xey li son ra kı döv rə 
tə sa düf edir. XII əsr də El də ni zin 
hökm dar lı ğı döv rün də Nax çı
van re gionun qüd rət li mər kə zi nə 
çev ri lib. Or ta əsr lər də qa la Nax
çı van da hökm dar lıq edən sü la
lə lə rin is ti fa də sin də olub.

Mə qa lə də qa la nın alın maz
lı ğı da vur ğu la nır. Bu nu o fakt 
sü but edir ki, qa la 1401ci il də 

sər kər də Tey mur ləng tə rə fin dən 
ta ma mi lə da ğı dı lan dan əv vəl 14 
il lik mü ha si rə yə tab gə ti rə bi lib. 
Rə va yə tə gö rə, Tey mur ləng qa
la dan xə zi nə ki mi is ti fa də edib. 

İs veç li jur na list bil di rir ki, qa
la qa lın daş di var lar la əha tə 
olu nub və ona yal nız sıl dı rım 
pi ya da cı ğı rı ilə qalx maq müm
kün dür. Əlin cə qa la sı əl çat maz 
yer də ol du ğu na gö rə jur na list 
onu Azər bay ca nın Ma çuPik çu
su ad lan dı rır.

Ma çu Pi çu (is pan ca “qo ca 
dağ”) Cə nu bi Ame ri ka da, in di ki 
Pe ru əra zi sin də an tik şə hə rin qa
lıq la rı dır. Qə dim şə hər yer üzün
dən si lin miş İnk im pe ra tor lu ğu
nun (XIXV əsr lər) rəm zi he sab 
olu nur.

AVROPANINMAÇUPİKÇUSU

İsveç qəzeti 
Əlincə qalası haqqında 
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