
Ələsgər sözü
musiqi qanadlarında
Ötən il 200 il li yi döv lət sə viy yə-
sin də qeyd edi lən Aşıq Ələs-
gər Azər bay can aşıq sə nə ti nin 
in ki şa fın da məx su si ye ri olan 
us tad lar us ta dı dır. Onun ya ra dı-
cı lı ğı xalq ruh lu ədə biy ya tı mı zın 
ən gö zəl nü mu nə lə rin dən he sab 
olu nur. Tə sa dü fi de yil ki, bir sı ra 
şeir lə ri bəs tə kar la rı mı zın da diq-
qə ti ni cəlb edib, unu dul maz nəğ-
mə lə rə, aşıq la rın re per tuarın da 
əbə di yer tu tan saz ha va la rı na 
çev ri lib.

səh. 5

Fev ra lın 10-da Ni za mi Ki no Mər kə zin də Tür ki yə nin öl kə miz də 
sə fər də olan ki ne ma toq raf çı lar he yə ti nin mət buat konf ran sı 
ke çi ril di. Mət buat konf ran sın da “Es lem Film” şir kə ti nin rəh bə ri 
Me tin Yü cel, “As ma lı Ko nak”, “Kurt lar Va di si Pu su” ki mi se ril-

la rın re jis so ru Se la hat tin San cak lı, “Kurt lar Va di si Pu su” fil min-
də Ya sin ob ra zı nı can lan dı ran  Er tuğ rul Şa kar, pro dü ser Yal çın 
Ço ban iş ti rak edir di.

Me tin Yü cel me dia nü ma-
yən də lə ri nin diq qə ti nə çat dır dı 
ki, ya xın za man da Azər bay can 
ki ne ma toq raf çı la rı ilə bir lik də 
2020-ci ilin 44 gün lük Və tən mü-
ha ri bə si və Şu şa dan bəhs edən 
fi l min çə ki liş lə ri nin baş lan ma sı 
nə zər də tu tu lub. Müş tə rək fi l min 
he yə ti nin ya rı sı nı Azər bay can, 
ya rı sı nı da Tür ki yə ki no sə nət çi-
lə ri təş kil edə cək lər.

Film də əsas məq səd Azər bay-
ca nı və öl kə mi zin ta ri xi zə fər lə 
ba şa ça tan Və tən mü ha ri bə si ni 
dün ya ya ta nı maq, ey ni za man da 

otuz il doğ ma tor paq həs rə tin də 
olan azər bay can lı la rın yurd, və-
tən nis gi li ni gös tər mək dir. Fil min 
çə ki liş lə ri Qa ra bağ la ya na şı müx-
tə lif böl gə lə ri miz də də apa rı la caq.

Re jis sor Se la hat tin San cak lı 
fi lm la yi hə si nin əsas he ka yə si nin 
Şu şa üzə rin də qu ru la ca ğı nı de di: 
“Qa ra bağ sa va şı nın hər mər hə-
lə si nə qə dər çə tin ol sa da, Şu-
şa nın alın ma sı və Şu şa dö yüş lə ri 
bu mü ha ri bə nin ən çə tin mər hə-
lə si olub”. Onun söz lə ri nə gö rə, 
la yi hə nin da va mı ki mi se rial çəl-
ki li şi də nə zər də tu tu lub.

Akt yor Er tuğ rul Şa kar fi l-
min bü tün Türk dün ya sı üçün 
əhə miy yət li ola ca ğı nı vur ğu la-
dı. Onun söz lə ri nə gö rə, Şu şa 

və Qa ra bağ sa va şı nın fi lm lə 
dünyaya təq di ma tı na eh ti yac 
var.

davamı səh. 3-də
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Akademik 
Musiqili
Teatr
“Fəcr” 
festivalında

səh. 5

Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər
Federasiyası üzvlük üçün

qəbul elan edib

səh. 4

Tahir 
Salahovla 
“Dialoq” 
kitabının 
təqdimatı

səh. 5

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

Vətən müharibəsi iştirakçılarının təltif 
edilməsi haqqında sərəncam imzalanıb
Pre zi dent İl ham Əli yev fev ra lın 10-da “Və tən mü ha ri bə si iş ti-
rak çı la rı nın təl tif edil mə si haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

Sə rən ca ma əsa sən, Azər bay can Res pub li ka sı nın 2020-ci il 
sent yab rın 27-dən no yab rın 10-dək olan dövr də Və tən mü ha-
ri bə sin də iş ti rak et miş, apa rı lan dö yüş əmə liy yat la rı nın uğur la 
nə ti cə lən mə si nə töh fə ver miş Azər bay can Res pub li ka sı Si lah lı 
Qüv və lə ri nin hər bi qul luq çu la rı və mül ki iş çi lə ri, ha be lə ön cəb-
hə də fə da kar lıq gös tər miş mər kə zi və yer li ic ra ha ki miy yə ti or-
qan la rı nın, Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin ya rat dı ğı 
pub lik hü qu qi şəxs lə rin və döv lə tə məx sus di gər hü qu qi şəxs-
lə rin əmək daş la rı və mül ki iş çi lə ri “Və tən mü ha ri bə si iş ti rak çı sı” 
me da lı ilə təl tif edi lə cək lər.

Gös tə ri lən şəxs lə ri “Və tən mü ha ri bə si iş ti rak çı sı” me da lı ilə təl-
tif et mək sə la hiy yə ti Azər bay can Res pub li ka sı nın Baş na zi ri nə 
ve ri lib.

Na zir lər Ka bi ne ti nə “Azər bay can Res pub li ka sı nın əra zi bü töv-
lü yü uğ run da dö yüş əmə liy yat la rın da iş ti rak et miş şəxs lə rə “Mü-
ha ri bə ve te ra nı” adı nın ve ril mə si ilə bağ lı təd bir lər haq qın da” öl-
kə baş çı sı nın 2021-ci il 29 de kabr ta rix li sə rən ca mı ilə “Mü ha ri bə 
ve te ra nı” adı ve ril miş şəxs lə rin si ya hı sı, ha be lə  əmək daş la rı və 
mül ki iş çi lə ri ön cəb hə də fə da kar lıq gös tər miş mər kə zi, ha be lə 
yer li ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı və di gər qu rum la rın təq dim et di-
yi mə lu mat lar nə zə rə alın maq la Və tən mü ha ri bə si iş ti rak çı la rı nın 
si ya hı sı nı müəy yən et mək tap şı rı lıb.

Ölkəmiz Sankt-Peterburq Beynəlxalq 
Mədəniyyət Forumunda fəxri qonaq olacaq

Azər  bay  can IX Sankt-Pe  ter  burq Bey  nəl  xalq Mə  də  niy  yət Fo  ru -
mun  da “fəx  ri qo  naq öl  kə” sta  tu  sun  da iş  ti  rak edə  cək. 

Fo  ru  mun rəh  bə  ri Ye  qor Mosk  vin bu ba  rə  də Ru  si  ya Fe  de  ra  si -
ya  sı  nın mə  də  niy  yət na  zi  ri Ol  qa Lyu  bi  mo  va ilə gö  rü  şün  də bil  di  rib. 
Azər  bay  can  dan baş  qa Al  ma  ni  ya və Fran  sa da bu  də  fə  ki Sankt-
Pe  ter  burq Bey  nəl  xalq Mə  də  niy  yət Fo  ru  mu  nun qo  naq öl  kə  lə  ri 
ola  caq.

səh. 2

“Şuşa İli”nə həsr olunmuş pyes müsabiqəsi
Mə də niy yət Na zir li yi “Şu şa İli”nə həsr olun muş pyes mü sa bi-
qə si elan edir.

Mü sa bi qə yə in di yə qə dər heç bir teatr da səh nə ləş di ril mə yən 
pyes lər qə bul olu nur. Mü sa bi qə yə qa tıl maq üçün yaş məh du diy-
yə ti yox dur. Əsər lər sent yab rın 1-nə qə dər qə bul edi lir.

səh. 3

UNESCO missiyası Ermənistan ərazisində 
xalqımıza məxsus olmuş irsi tədqiq etməlidir

Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət Na zir li yi UNES CO-
nun Er mə nis ta na və Azər bay ca na mis si ya gön dər mə si ilə 
bağ lı əl də edil miş ra zı lı ğı al qış la yır. Bu ba rə də Mə də niy yət 
Na zir li yi nin yay dı ğı mə lu mat da bil di ri lir.

“Ümid edi rik ki, UNES CO-nun re giona nə zər də tu tu lan mis-
si ya sı Er mə nis tan əra zi sin də Azər bay can xal qı na mən sub olan 
ir sin ət rafl  ı şə kil də təd qiq edil mə si, mü va fi q qay da da mo ni to rin-
qi və sə nəd ləş di ril mə si ba xı mın dan da əhə miy yət li ola caq dır”, – 
de yə mə lu mat da vur ğu la nır.

səh. 2

“Xarıbülbülün rəngləri” –
musiqi və rəsmlərdə

Fev ra lın 9-da Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də “Xa rı bül bü-
lün rəng lə ri” ad lı təd bir ke çi ril di. Təd bir “Kas pi” uşaq mu si qi 
və in cə sə nət mək tə bi (“Kas pi” li sey lə ri nəz din də mək təb) və 
“Müasir Azər bay can Psi xo loq la rı“ İc ti mai Bir li yi nəz din də “Xa rı-
bül bül fi dan la rı” kö nül lü lər təş ki la tı nın tə şəb bü sü ilə real laş dı. 

səh. 3

44 günlük savaş və Şuşa zəfəri haqqında
Azərbaycan-Türkiyə bədii filmi çəkiləcək

Türkiyəli heyət ümumilikdə 8 layihə ilə gəlib, müştərək serialın çəkilməsi də planda var

Azər bay ca nın Ru si ya da kı Sə fir li yi nin, Hey dər 
Əli yev Fon du nun RF-də ki nü ma yən də li yi-
nin və Öz bə kis ta nın Ru si ya da kı Sə fir li yi nin 
dəs tə yi ilə fev ra lın 9-da Mosk va da “Ni za-
mi dən Nə vaiyə qə dər: dövr lə ri bağ la yan 
tel lər” möv zu sun da bey nəl xalq el mi-prak tik 
konf rans ke çi ri lib. On layn for mat da bey nəl-
xalq konf rans M.V.Lo mo no sov adı na Mosk va 
Döv lət Uni ver si te ti nin Asi ya və Af ri ka Öl kə lə ri 
İns ti tu tu nun təş ki lat çı lı ğı ilə real la şıb.

Konf rans da çı xış edən Azər bay ca nın Ru si ya-
da kı sə fi  ri Po lad Bül bü loğ lu iki bö yük mü tə fək-
kir şairə həsr olun muş təd bi rin əhə miy yə tin dən 
söz açıb. “Ta rix də elə gör kəm li şəx siy yət lər var 
ki, əsr lər keç mə si nə bax ma ya raq, on lar öz ya-
ra dı cı lı ğı ilə xalq la rı, mə də niy yət lə ri və öl kə lə ri 
bir ləş di rir lər” de yən sə fi r qeyd edib ki, be lə şəx-

siy yət lər bə şə riy yət də qar şı lıq lı an laş ma mü-
hi ti nin ya ran ma sı na, müx tə lif mə də niy yət lə rin 
da ha da zən gin ləş mə si nə və gə lə cə yə bö yük 
ümid lə bax ma ğa im kan ya ra dır lar. 

Da hi Azər bay can şairi Ni za mi Gən cə vi haq-
qın da da nı şan dip lo mat Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı na əsa sən 2021-ci ilin öl kə miz də “Ni-
za mi Gən cə vi İli” elan edil di yi ni diq qə tə çat dı rıb, 
şairin 880 il li yi nin həm Azər bay can da, həm də 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin də ge niş qeyd olun-
du ğu nu bil di rib.

Po lad Bül bü loğ lu Ni za mi nin qə dim Azər bay-
can şə hə ri olan Gən cə də ya şa yıb-ya rat dı ğı nı 
vur ğu la ya raq, onun zən gin ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
təd bir iş ti rak çı la rı na mə lu mat ve rib. Vur ğu la yıb 
ki, Ni za mi ir si  mə nə vi də yər lə rin qo ru nub sax la-
nıl ma sı na xid mət edir.

davamı səh. 3-də

“Nizamidən Nəvaiyə qədər:
dövrləri bağlayan tellər”

Pol Nadarın Bakıdan İstanbul və Daşkənd yolu
Fev ra lın 10-da Azər bay can Mil li İn cə sə nət 
Mu ze yin də Fran sa nın Me mar lıq və İrs Mul ti-
me dia Ki tab xa na sı nın fo toq ra fi ya şö bə si nin 
rəh bə ri, “Na dar kol lek si ya sı” üz rə eks pert 
Ma tild Fal qi yer tə rə fin dən təq dim olu nan 
“Pol Na dar, Qaf qaz dan keç mək lə İs tan bul-
Daş kənd” möv zu sun da konf rans ke çi ril di.

Hib rid for mat da konf rans Mə də niy yət Na zir-
li yi, Fran sa nın Azər bay can da kı Sə fi r li yi,  Azər-
bay can Fran sız İns ti tu tu (İFA) və Mil li İn cə sə-
nət Mu ze yi nin bir gə əmək daş lı ğı ilə 17 de kabr 
2021-ci il də mu zey də açı lan “Pol Na dar. Ba kı-
ya əs ra rən giz sə ya hət” ad lı sər gi çər çi və sin də 
təş kil edil miş di.

Gi riş sö zü söy lə yən İFA-nın di rek to ru Je rom 
Kel konf rans haq qın da mə lu mat ver di, iki ay 
əv vəl açı lan “Pol Na dar. Ba kı ya əs ra rən giz sə-

ya hət” sər gi si nə Azər bay can Mə də niy yət Na-
zir li yi nin dəs tə yi ni xü su si qeyd et di. Bil dir di ki, 
konf rans da Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te ti nin tə lə bə lə ri də iş ti rak edir.

davamı səh. 2-də

Sənətçilərimiz Kazanda
beynəlxalq opera festivalında

Dirijor pultu arxasında Əyyub Quliyev, səhnədə Əvəz Abdullayev
30 yan var – 22 fev ral ta rix-
lə rin də Ka zan şə hə rin də ki 
M.Cə lil adı na Ta ta rıs tan Döv-
lət Aka de mik Ope ra və Ba let 
Teat rın da bö yük rus mü ğən ni-
si Fyo dor Şal ya pi nə həsr olun-
muş 40-cı bey nəl xalq ope ra 
fes ti va lı ke çi ri lir.

Fes ti val da öl kə mi zi Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın baş di-
ri jo ru və mu si qi rəh bə ri, Əmək-
dar ar tist, bey nəl xalq mü sa bi-
qə lər laureatı Əy yub Qu li yev və 
Al ma ni ya nın Man haym (Mann-
heim) şə hə ri nin Ope ra Teat rı nın 

so lis ti, Azər bay ca nın Xalq ar tis ti 
Əvəz Ab dul la yev (ba ri ton) təm sil 
edir lər.

Buil ki fes ti va lın proq ra mı-
na 11 müx tə lif ope ra əsə ri da-
xil edi lib. C.Puç çi ni nin “Tos ka” 
ope ra sı nın prem ye ra sı (re jis-
sor Yu ri Alek sand rov, rəs sam 
Vya çes lav Oku nev) ilə açı lan 
fes ti va lın son ra kı gün lə rin də 
P.Çay kovs ki nin “Qa ra tox maq 
qa dın”, C.Ver di nin “Tra viata” 
və “Aida” ope ra la rı təq dim edi-
lib. Proq ram da həm çi nin M.Mu-
sorqs ki nin “Bo ris Qo du nov”, 
C.Ros si ni nin “Se vil ya bər bə ri”, 
R.Leon ka val lo nun “Pa yat sı” 
ope ra la rı nın nü ma yi şi nə zər də 
tu tu lub. R.Axi ya ro vun “Syum-
bi ke” ope ra sı na isə mil li səh-
nə əsə ri ola raq fes ti val re per-
tuarın da xü su si yer ay rı lıb.

davamı səh. 2-də
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Ölkəmiz Sankt-Peterburq Beynəlxalq 
Mədəniyyət Forumunda fəxri qonaq olacaq

İki dəfə pandemiya üzündən təxirə salınan forum bu il keçirilə bilər

AzərbaycanIXSankt-Peterburq
BeynəlxalqMədəniyyətForumun-
da“fəxriqonaqölkə”statusunda
iştirakedəcək.

ForumunrəhbəriYeqorMoskvinbubarə
dəRusiyaFederasiyasınınmədəniyyət na
ziri Olqa Lyubimova ilə görüşündə bildirib.
AzərbaycandanbaşqaAlmaniyavəFransa
da budəfəki SanktPeterburq Beynəlxalq
Mədəniyyət Forumununqonaqölkələri ola
caq.
YeqorMoskvinin sözlərinəgörə, forumun

dördəsasistiqamətdə–incəsənət,muzeylər
vəmədəni irs,kino,həmçininkreativsəna
ye istiqamətlərində təşkilolunmasınəzərdə
tutulur.

RusiyanınmədəniyyətnaziriOlqaLyubimova
ölkələrtərəfindənforumahəmrəsmişəxslərin,
həmdəintellektualvəyaradıcıelitanıngöndə
rilməsinin mühümlüyünü qeyd edib. O deyib:
“Postpandemiya reallıqları forumun gündəliyi
ninəsasınıtəşkiledəbilər.Bizimqurumlarəldə
olunantəcrübəvəperspektivlərbarədəsöhbət
aça,əcnəbihəmkarlarıiləonlarınölkəsindəbaş
verəndəyişikliklərimüzakirəedəbilərlər”.
Xatırladaq ki,Azərbaycanın ənənəvi ola

raq qatıldığı SanktPeterburq Beynəlxalq
Mədəniyyət Forumunda “fəxri qonaq ölkə”
statusundaiştiraketməsibarədəqərar2018
ci ildəqəbulolunmuş,bununlabağlı ikiöl
kənin mədəniyyət nazirləri tərəfindən birgə
bəyanat imzalanmışdı. IX SanktPeterburq
BeynəlxalqMədəniyyətForumu2020ciilin,

sonra isə2021ci ilinnoyabrına təyinolun
sa da, hər iki dəfə pandemiya səbəbindən
təxirə salındı. SanktPeterburq Beynəlxalq
Mədəniyyət Forumu axırıncı dəfə 2019cu
ildə keçirilib.Nəhayət, bu il forumun 1012
noyabrtarixindətəşkiliplanlaşdırılır.
ForumçərçivəsindəDövlətErmitajındasil

silə tədbirlərin və Azərbaycan mədəniyyəti
nümunələrindənibarətdaimiekspozisiyanın
təşkilidənəzərdətutulur.

Fevralın10-daAzərbaycanRespublika-
sınınPrezidentiİlhamƏliyevölkəmizdə
rəsmisəfərdəolanMoldovaRespub-
likasınınBaşnazirininmüavini,xarici

işlərvəAvropayainteqrasiyanaziriNiku
Popeskunuqəbuledib.

PrezidentİlhamƏliyevötənilindekabrın
daMoldovaPrezidentiMayaSanduiləBrüs
seldə keçirdiyi görüşü məmnunluqla xatır
layıb və ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın
hərtərəfiinkişafıüçünböyükpotensialınol
duğunuvurğulayıb.
Niku PopeskuMoldova Prezidentinin sa

lamlarınıdövlətimizinbaşçısınaçatdırıb.
PrezidentİlhamƏliyevMoldovanındövlət

başçısınınsalamlarınagörəminnətdarlığını
bildirib,onundasalamlarınıMayaSanduya
çatdırmağıxahişedib.
Nazir Niku Popesku ölkələrimiz arasında

diplomatikmünasibətlərinolduğu30 iləya
xın müddətdə həmrəylik prinsipindən çıxış
edərək Azərbaycan və Moldovanın daim
birbirininərazibütövlüyünüvəsuverenliyini
dəstəklədiyini deyib. Moldovalı nazir iki öl
kəninmüxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı üçün
geniş imkanların olduğunu bildirib, konkret
layihələrin həyata keçirilməsinin vacibliyini
vurğulayıb.

***
Bizimsiyasitərəfdaşlığımızyüksəksəviy

yədədir.İqtisadiəməkdaşlığıvədigərsahə
lərdəəlaqələri dəgücləndirməkniyyətində
yik.
MoldovaBaşnazirininmüavini,xariciişlər

vəAvropayainteqrasiyanaziriNikuPopesku

bu sözləri fevralın 9daAzərbaycanın xari
ciişlərnaziriCeyhunBayramovlagörüşdən
sonrakeçirilənmətbuatkonfransındadeyib.
Görüşdə iqtisadi, ticarət, enerji, humani

tar,mədənivədigərsahələrdəikitərəfiəla
qələrin inkişafı üçün mövcud potensialdan
istifadə olunması ətrafında fikir mübadiləsi
aparıblar.Həmçiningörüşdə iqtisadimüna
sibətlərəxüsusidiqqətinayrılmasınınönəmli
olduğuqeydedilibvəbuxüsusda,Azərbay
can Respublikası ilə Moldova Respublika
sı arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə
Hökumətlərarası Komissiyanın fəaliyyətinin
əhəmiyyətkəsbetdiyivurğulanıb.
Ceyhun Bayramov moldovalı həmkarına

2020ci ilin44günlükmüharibəsindənötən
müddətdə bölgədə mövcud olan vəziyyət,
üçtərəfi (Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya)
bəyanatlarınicrasıvəbuxüsusdaAzərbay

can tərəfindənatılan addımlar, delimitasiya
prosesi,habeləişğaldanazadedilmişərazi
lərdəhəyatakeçirilənbərpavəyenidənqur
maişləriiləbağlıməlumatverib.
Niku Popesku Moldovanın hər zaman

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklə
diyini vurğulayıb. Hazırkı səfərin mövcud
əlaqələrindərinləşməsinə təkanverəcəyinə
ümidvarolduğunubildirib.
Tərəfər Azərbaycanın azad edilmiş əra

zilərində infrastrukturun yenidən qurulması
layihələri, bu xüsusda ərazilərin tez bir za
mandaminalardantəmizlənməsininəhəmiy
yətivəprosesəMoldovaekspertlərinincəlb
edilməsiməsələləriətrafındagenişfikirmü
badiləsiaparıblar.
Xatırladaq ki, Azərbaycan və Moldova

əsası1997ciildəqoyulmuşGUAMregional
əməkdaşlıqtəşkilatındatəmsilolunurlar.

İşğaldan azad edilmiş ərazilər Azərbaycan-Moldova 
əməkdaşlığı üçün yeni meydan ola bilər

UNESCO missiyası Ermənistan ərazisində 
xalqımıza məxsus olmuş irsi də tədqiq etməlidir

AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyiUNESCO-
nunErmənistanavəAzərbaycanamissiyagöndərməsiilə
bağlıəldəedilmişrazılığıalqışlayır.

BubarədəMədəniyyətNazirliyininyaydığıməlumatdabildirilir.
Məlumatdaqeydedilirki,indikiErmənistanərazisindəəsrlərbo

yuyaşamışazərbaycanlılaraməxsuszəngintariximədəni,diniirs
nümunələrimövcudolub.Hələ1869cuildəÇarRusiyasıQafqaz
Canişinliyinin (Tifis şəhərindəyerləşirdi) nəşretdirdiyi “1870ci il
üçünQafqaz təqvimi” adlı sənəddə verilən statistikməlumatlara
görə,ovaxttəkcəİrəvanquberniyasında269məscidolub.Busi
yahıyahəmçinin İrəvandaXansarayı, İrəvanqalasınındivarları,
ümumilikdəhazırkıErmənistanərazisindəmövcudolmuşçoxsaylı
hamam,karvansara,türbə,qəbiristanlıqvəs.əlavəetməkolar.
Qeydedəkki,ötənillərdəErmənistanrəhbərdairələri tərəfin

dənhəyatakeçirilənməqsədlisiyasətnəticəsindəbuölkəərazi
sindəAzərbaycanxalqınaməxsusbütüntariximədəniirs,abidə
lər,tikililərməhvedilib.
“Ümidedirikki,UNESCOnunregionanəzərdətutulanmissiya

sıErmənistanərazisindəAzərbaycanxalqınamənsubolanirsin
ətrafı şəkildə tədqiq edilməsi,müvafiq qaydadamonitorinqi və
sənədləşdirilməsibaxımındandaəhəmiyyətliolacaqdır”,–deyə
məlumatdavurğulanır.

Azərbaycanla məsləhətləşərək addım atırıq
Türkiyə-Ermənistan normallaşma prosesi

ErmənistaniləTürkiyəarasındanormallaşmaprosesində
Azərbaycanınhərhansıbirnarahatçılığıyoxdur.Taməksinə,
Azərbaycanbuprosesidəstəkləyir.

Bu fikirləri
fevralın 9da
“TRT Haber”
telekanalında
canlı yayım
da çıxış edən
Türkiyənin xa
rici işlər naziri
Mövlud Çavu
şoğludeyib.

SözügedənprosesdəAzərbaycaniləməsləhətləşməaparmadan
addımatılmadığınıdiqqətəçatdıranMövludÇavuşoğluqeydedibki,
AzərbaycanbizimErmənistanlabirbaşatəmasdaolmağımızıistəyir:
“AzərbaycanınQarabağZəfəriiləCənubiQafqazdaişğalproblemi
həllinitapdı.Artıqsülhvəəməkdaşlığıntəminedilməsilazımdır”.
ErmənistandaxilolmaqlabütüntərəfərüçünQarabağZəfərindən

dərsalmağınvacibolduğunu ifadəedənnazirMövludÇavuşoğlu
məlumatveribki,Paşinyanınseçkiləriqazanandansonraünvanladı
ğımesajlaraTürkiyəPrezidentidəcavabverib.TürkiyəvəErmənis
tanınxüsusinümayəndələrifevralın24dəVyanadagörüşəcəklər.
Nazirəlavəedibki,AzərbaycandaErmənistanladavamlısülh

istəyir.
AparıcınınŞuşaBəyannaməsindən (15 iyun 2021ci il) sonra iki

qardaşölkəmünasibətlərinindinamikasınaaidsualınıcavablandıran
nazirMövludÇavuşoğluQarabağZəfərinin“Birmillət,ikidövlət!”anla
yışıvəduyğusuəsasında,qətiyyətliqərarlarnəticəsindəqazanıldığını
diqqətəçatdıraraqdeyib:“ŞuşaBəyannaməsiəsasındaəlaqələrimiz
yenibirformayagəlib.Bizmüttəfiqik.BuBəyannaməçərçivəsindəatı
lacaqaddımlarməlumdurvəbuistiqamətdədəçalışırıq”.
Azərbaycan və Türkiyənin “Bir millət, iki dövlət!” anlayışı ilə

birbirinibundansonradaqoruyacaqlarınıdiqqətəçatdırannazir
MövludÇavuşoğluTürkiyəPrezidentiRəcəbTayyibƏrdoğanvə
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevindostluqvəqardaşlıqmüna
sibətinixatırladaraqvurğulayıbki,Azərbaycan tərəfibeynəlxalq
platformalar da daxil olmaqla bütünməkanlarda səmimi istəklə
hərzamanTürkiyəninyanındaolub.

Sənətçilərimiz Kazanda 
beynəlxalq opera festivalında

əvvəli səh. 1-də
FestivalınəsashadisələrindənolanC.Verdininmöhtəşəm“Aida”

operasıƏyyubQuliyevindirijorluğuiləböyükuğurlagerçəkləşib.
Tamaşadaəsasrollarıdünyanınmüxtəlifoperateatrlarındasolist
kimi fəaliyyətgöstərən tanınmışmüğənnilər təqdimediblər.Ok
sanaKramareva(T.ŞevçenkoadınaUkraynaMilliOperaTeatrı),
LarisaAndreyeva(K.StanislavskiadınaDövlətOperaTeatrı),Mi
xailPiroqov(NovosibirskDövlətOperaTeatrı),ƏvəzAbdullayev
(ManhaymOperaTeatrı),MixailKazakov(RusiyaBolşoyTeatrı),
SergeyKovnir(T.ŞevçenkoadınaUkraynaMilliOperaTeatrı)və
GülnaraQatinanın(M.CəliladınaTatarıstanDövlətOperaTeatrı)
ifasıdinləyicilərtərəfindənayaqüstəalqışlanıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, tamaşaya biletlər artıq festivalın ilk

günləriərzindəoperasevərlərtərəfindənəldəolunub.
ŞalyapinBeynəlxalqOperaFestivalıTatarıstanDövlətOpera

TeatrıilədirijorƏyyubQuliyevinikinciəməkdaşlığıdır.2021ciilin
mayayındahəminteatrdaRudolfNureyevBeynəlxalqBaletFes
tivalı çərçivəsində Mariinski Teatrı (SanktPeterburq) Primorsk
səhnəsinin(Vladivostok)balettruppasıtərəfindəndahiAzərbay
canbəstəkarıFikrətƏmirovun“1001gecə”baletinümayişolun
muşdu.AzərbaycanlıxoreoqrafEldarƏliyevinquruluşverdiyita
maşanıdirijorpultuarxasındaƏyyubQuliyevidarəetmişdi.

ErmənistanXİN-inyaddaşınıtəzə-
ləyirik:Ermənistan30iləyaxınbir
müddətdəAzərbaycanınəra-
zilərininbirhissəsinihərbiişğal

altındasaxlayaraqbuərazilərdə
genişmiqyaslıqeyri-qanunifəaliy-
yət,ocümlədənurbisid,kultursid
vəekosidtörədənbirölkədir.

BubarədəAzərbaycanRespublikası
Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat
xidmətiidarəsininrəisiLeylaAbdullaye
vabildirib.
XİNrəsmisiqeydedibki,Ermənistan

işğaldövründəAzərbaycanın9şəhəri
nivəyüzlərləkəndinidarmadağınedib.
Buərazilərdəki tarixi,mədəni,diniabi
dələrviranqoyulub,talanedilib.
Ermənistan işğal altında saxladığı

ərazilərdətörətdiyiməqsədyönlüdağın
tıları gizlətmək üçün onilliklər ərzində
buərazilərəUNESCOmissiyasınınsə
fərininqarşısınıalıb.BufaktUNESCO
nun2005ciildədərcetdiyifəaliyyəthe
sabatındaaydınşəkildəəksolunub.

Eyni zamanda Ermənistan öz əra
zisindəki Azərbaycanınmədəni irsini
tamamiləməhvedib.Ermənistanson
30ildəbeynəlxalqhüquq,ocümlədən
humanitarhüquqnormalarınıtapdala
yıb;1949cuilCenevrəKonvensiyası,
UNESCOnun1954cüvə1970ciillər
konvensiyalarınıkobudşəkildəpozub.
Ermənistanın yuxarıda sadalanan
vandalizminin nəticələri beynəlxalq
media vəmüstəqil ekspertlər tərəfin
dən geniş şəkildə sənədləşdirilib və
işıqlandırılıb.
“Bütün bu qeyd edilənlər fonunda

görünürErmənistanXİNiAzərbaycan
MədəniyyətNazirliyininbəyanatından
yalan çıxarışlar edərək öz qeyriqa
nuni əməllərini pərdələmək məqsədi
güdür.

Lakin qonşu ölkənin rəsmi qurumu
unudurki,Ermənistandanfərqliolaraq,
Azərbaycantariximədəni irsinədinivə
etnikzəmindəayrıseçkiliketmir.Azər
baycan bütün dünyada tolerantlıq və
mədənimüxtəlifiknümunəsidir.

ErmənistanXİNətövsiyəmizbudur
ki,ətəyinəyalan,uydurma, iftiradolu
daşlarıyığmaqlaözünüdahadadərin
vəçıxılmazvəziyyətəsalmasın,əksi
nə,ətəyindəkidaşlarıataraq,xoşniy
yət və əməllər göstərməyə çalışsın”,
–XİNrəsmisivurğulayıb.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Mədə

niyyət Nazirliyi bir sıra xarici kütləvi
informasiya vasitələrində ölkəmizin
işğaldan azad edilmiş ərazilərindəki
mədəni irsmövzusunda yer alan qə
rəzlixəbərlərləbağlı7fevraltarixində
rəsmiməlumat yaymışdı.Məlumatda

qeydolunurduki,Azərbaycantariximə
dəniirsinəonundinietnikmənşəyindən
asılıolmayaraqhərzamanhörmətləya
naşıb.Buyanaşma,eynizamanda, iş
ğaldanazadedilmişərazilərimizdəyer

ləşən tariximədəni irsə münasibətdə
də sərgilənir.Bunaəyani sübut olaraq
Şuşadabaşlamışgenişmiqyaslıbərpa
quruculuqprosesininməscidlərləyana
şı,ikixristiankilsəsinidəəhatəetməsini
göstərməkolar.
Məlumatda həmçinin qeyd olunurdu

ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən iş
ğaldanazadedilmişərazilərdəmüvafiq
monitorinq aparılır. O cümlədən işğal
dan azad edilmiş ərazilərdə qədim al
banxristianirsidətədqiqedilir,bununla
bağlıyaradılanişçiqrupaxariciekspert
lərdəcəlbolunub.
Erməni tərəfi bu məlumatdan son

raAzərbaycanın işğaldanazadedilmiş
ərazilərdəguyaerməniirsinəaidabidə
ləridəyişdirməkniyyətindəolduğunuid
diaedənaçıqlamalaryaymışdı.

“Ətəyinizdəki daşları ataraq xoş niyyət göstərməyə çalışın”
Azərbaycan XİN: “Erməni tərəf Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin bəyanatından yalan çıxarışlar edir”

əvvəli səh. 1-də

Azərbaycan Milli İncəsənət
Muzeyininelmiişlərüzrədirek
tormüavini,sənətşünaslıqüzrə
fəlsəfədoktoruXədicəƏsədo
vaqeydetdiki,“PolNadar.Ba
kıyaəsrarəngizsəyahət”sərgi
si muzeydə nümayiş etdirilən
maraqlı layihələrdən biridir:
“Bu günə qədər bir çox fotoq
rafarölkəmizintarixinə,mədə
niyyətinəhəsrolunmuşşəkillər
çəkiblər. Onlardan biri də Pol
Nadardır. Onun çəkdiyi foto
lara baxdıqda sanki Bakının
XIX əsrin sonlarındakı tarixinə
səyahət edirsən. Sərgi böyük
maraqdoğurdu.Təsadüfideyil
ki,sərgininaçılışındanbugünə
qədərmuzeyəgələnhərbirzi
yarətçiPolNadarınlentəaldığı
fotolaratamaşaedir...”.
Layihənin kuratoruKönülRə

fiyevavurğuladıki,PolNadarın
Bakıya səfəri zamanı çəkdiyi
yerlər 1890cı ildə tamam fərqli
görünürdü: “Ona görə də onun

fotoreportajıpaytaxtımızhaqqın
daböyükəhəmiyyət kəsbedən
sənədlimateriallardır.Nadarkü
çəni, tövlələri vəbazarları, səy
yartacirləri,oradankeçənköçə
riləri və yeni şəhər cəmiyyətini,
ailələri, uşaqları fotolentə alıb.
Bu şəkillər Fransa Mədəniyyət
Nazirliyinin arxivində saxlanılan
orijinal neqativlərdən çap olu
nub...”.

K.Rəfiyeva çıxışının sonun
da layihəninərsəyəgəlməsində
əməyiolanhərkəsə təşəkkürü
nübildirdi.
Sonra onlayn olaraq konfran

saqoşulanFransanınMemarlıq
və İrs Multimedia Kitabxanası
nın(MAP) fotoqrafiyaşöbəsinin
rəhbəri,“Nadarkolleksiyası”üz
rəekspertMatildFalqiyermövzu
ətrafındaçıxışedərək,Felixsvə

Pol Nadarların həyat və fəaliy
yəti  haqqında məlumat verdi.
Konfrans iştirakçılarının sualları
cavablandırıldı.
Xanım Matild Falqiyer Fran

sanın Memarlıq və İrs Multi
media Kitabxanasının fotoqra
fiya şöbəsinin rəhbəri olmaqla
yanaşı, həmçinin mədəni irsin
qorunması ilə məşğuldur. O,
2018ci ildə “Nadar ailəsi,  fo
toqrafiya  əfsanəsi” sərgisinin
kataloquna öz töhfəsini verib
və “PolNadar –Payram, İpək
yoluüzərindəfotoqrafiyadialo
qu” kitabının həmmüəllifərin
dəndir.
Sonda iştirakçılar muzeydəki

sərgiilətanışoldular.
Xatırladaq ki, “Dahilərin port

retləri”, “Bakı” və “Türküstana
səyahət” adlı üç tematik hissə
dənibarətolan“PolNadar.Bakı
yaəsrarəngizsəyahət”adlısər
gi fevralın 15dək ziyarət üçün
açıqdır.

Nurəddin Məmmədli

Pol Nadarın Bakıdan İstanbul və Daşkənd yolu
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44 günlük savaş və Şuşa zəfəri haqqında 
Azərbaycan-Türkiyə bədii filmi çəkiləcək

əvvəli səh. 1-də
Aktyorseçimlərininhələbaşlanmadığınıqeydedənprodüser

YalçınÇobantəşkilatiişlərbitdikdənsonrakastinqlərinkeçirilə
cəyinibildirdi.
YaradıcıheyətAzərbaycanRespublikasıMədəniyyətNazirli

yiiləgörüşkeçirildiyinidədedi.Layihəninbüdcəsivəssenarisi
haqqındasuallaracavabındaheyətüzvləribildirdilərki,nazirlik
vəəlaqədartəşkilatlarlamüvafiqrazılıqəldəediləndənsonrabu
barədəkonkretdanışmaqolar.
YaradıcıheyətötənilAzərbaycandapolisişinitəcəssümetdi

rənfilmilentəaldığınıvəyaxınvaxtlardatəqdimatınınkeçiriləcə
yinidədiqqətəçatdırdı.Vurğuladıki,Azərbaycanabirgəəmək
daşlıqlabağlıümumilikdə8layihəiləgəlmişik.Müxtəlifjanrvə
mövzularıəhatəedənlayihələrinəsasməqsədiAzərbaycanvə
Türkiyəkinematoqrafçılarıarasındatəcrübəyərəvacvəəlaqələ
rininkişafınatəkanverməkdir.
Azərbaycankinosuhaqqındaazbilgiyəsahibolduqlarınıdaeti

rafedənyaradıcıheyətinüzvlərimədəniyyətlərintəbliğivətanıtımı
üçünsənətsahəsindəçoxsaylılayihələrinvacibliyiniqeydetdilər.

Lalə

“Şuşa İli”nə həsr olunmuş pyes müsabiqəsi
MədəniyyətNazirliyi“Şuşaİli”nəhəsrolunmuşpyesmüsabi
qəsielanedir.

Müsabiqəyəindiyəqədərheçbirteatrdasəhnələşdirilməyən
pyeslərqəbulolunur.
Müxtəlif janrlı əsərlərin yazılması arzuolunandır. Bir müəllif

müsabiqəyəyalnızbirəsərtəqdimedəbilər.Müsabiqəyəqatıl
maqüçünyaşməhdudiyyətiyoxdur.
Əsərlərsentyabrın1nəqədərqəbuledilir.
Qalibpyesmüəllifi2000AZNməbləğindəpulmükafatıilətəltif

olunacaqvədövlətsifarişiəsasındatamaşayaqoyulacaq.
İştirakçılarpyesləbirlikdəözlərihaqqındaməlumatı,şəxsiyyət

vəsiqəsinin surətini, əlaqə nömrələrini em.aliyev@culture.gov.
azünvanınagöndərməlidirlər.
Ünvan:Bakışəhəri,Ü.Hacıbəyliküçəsi84
Telefon:(012)4930603
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Nizaminin xatirəsinin Azərbaycanda,
o cümlədən onun doğma Gəncə şə
hərində əbədiləşdirildiyini qeyd edən
Polad Bülbüloğlu Rusiyada da dahi
mütəfəkkirinadınınhərzamanəziztu
tulduğunudeyib.1941ciildəblokadada
olanLeninqradşəhərindəDövlətErmi
tajının ovaxtkı direktoru İosif Orbelinin
təşəbbüsü ilə dahi mütəfəkkirin 800
illiyinin təntənəli qeydedildiyini xatırla
dan səfir 1991ci ildəPeterburqun sa
biqmeriAnatoliSobçakıniştirakıiləey
nibinadaNizaminin850illikyubileyiilə
bağlıtədbirinkeçirildiyinidəyadasalıb.
Bildirib ki, elə həmin ilMoskvada, ha
zırdaAzərbaycan səfirliyinin yerləşdiyi
binanınyanındayerləşənparkdaşairin
abidəsi ucaldılıb. Bu gün də insanlar
parka gələrək abidənin qarşısına gül
çiçəklərqoyur,Nizamininəzizxatirəsini
yadedirlər.
Səfir onu da diqqətə çatdırıb ki,

2002ciildəNizaminindahabirabidə
siSanktPeterburqşəhərindəucaldılıb.
AbidənintəntənəliaçılışmərasimiRu
siya Federasiyasının Prezidenti Vla
dimirPutinvəAzərbaycanPrezidenti,
ümummilliliderHeydərƏliyeviniştirakı
iləkeçirilib.

ÇıxışınınsonundaPoladBülbüloğlu
Nizamininyaradıcılığınamüraciətedə
rək şairin  poeziyasından bir parçanı
oxuyub.
Konfransda Özbəkistan Respublika

sınınRusiyadakı səfiriBotirjonAsadov,
MDUnunAsiyavəAfrikaÖlkələri İnsti
tutunundirektoruAlekseyMaslov,Avra
siyaXalqlarıAssambleyasıbaşkatibinin
birincimüaviniSvetlanaSmirnova,Bey
nəlxalqTürkAkademiyasınınprezidenti
Darxan Kıdırali, Daşkənd Dövlət Şərq
şünaslıqUniversitetininrektoruQulçexra
Rixsiyeva, Özbəkistan Milli Universiteti
Tarix fakültəsinin dekanı Alişer Mumi
nov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademi
yasının vitseprezidenti İsa Həbibbəyli
vədigərləriçıxışediblər.NatiqlərNizami
vəNəvaininhəyatvəyaradıcılığıhaqda
danışıb,onlarınəsərlərindəbəşəriyyətə
ünvanlanmışçağırışlarıqeydediblər.
Sonra konfrans öz işini seksiyalar

üzrədavametdirib.“XXIəsrdənizami
şünaslıq (Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının880illiyi)”,“NizamiGəncəvi

yaradıcılığındaədalətaxtarışı”,“Ə.Nə
vai yaradıcılığında Nizaminin huma
nizm prinsiplərinin varisliyi”, “Nizami
Gəncəvivəİntibahməsələləri”mövzu
larındaməruzələrdinlənilib.
Tədbirin bilavasitə təşkilatçısı –

MoskvaDövlətUniversitetiAsiyavəAf
rikaÖlkələriİnstitutununMərkəziAsiya
vəQafqazölkələrikafedrasınınmüdiri,
tarix elmləri doktoru, professor Jibek
Sızdıkovabildiribki,Şərqpoeziyasının
ikidahişairi–NizamivəNəvaiyəhəsr
edilmişbeləelmikonfransınkeçirilməsi
təsadüfideyil.Alimqeydedibki,Niza
mi Şərq Renessansının banisi hesab
edilirsə,Nəvai dəNizami ideyalarının
layiqli davamçısı sayıla bilər: “Nəvai
Nizami yaradıcılığına yaxşı bələd idi.
Nəvaidəinsanıtərənnümedirdi.Onun
məhəbbətlirikasıvəfəlsəfilirikasıçox
məşhurdur. Buna görə mən belə bir
konfranstəşkiletməyiqəraraaldımki,
bizbütünŞərqpoeziyasının,xüsusən
türkədəbiyyatı vəmədəniyyətinin tər
kibhissələrinigörəbilək”.

J.Sızdıkova bildirib ki, Nizami və
Nəvainin yaradıcılığının əsrlər boyu,
peşəsindənasılıolmayaraqhərbirin
sanın qəlbinə nüfuz etməsinin səbəbi
barədədüşünərkənrusşairiPasterna
kın “dövrləri bağlayan tellər” sözlərini
xatırlayıb: “Konfransınadınıda “Niza
midən Nəvaiyə qədər: dövrləri bağla
yantellər”qoymağıqəraraaldım...”.

Alimeynizamandadünyanınbirçox
ölkələrindəbumövzuyaböyükmaraq
göstərildiyini,konfransaqoşulmaqistə
yənlərinsayınınçoxolduğunudadiq
qətəçatdırıb.
Qeyd edək ki, 2021ci ildə Nizami

Gəncəvinin880 illiyi iləyanaşı,böyük
özbəkşairiƏlişirNəvainində580illiyi
tamamolub.

“Nizamidən Nəvaiyə qədər: dövrləri bağlayan tellər”
Moskvada elmi-praktik konfrans keçirilib

Fevralın9daBeynəlxalqMu
ğamMərkəzində“Xarıbülbü
lünrəngləri”adlıtədbirkeçiril
di.Tədbir“Kaspi”uşaqmusiqi
vəincəsənətməktəbi(“Kaspi”
liseylərinəzdindəməktəb)və
“MüasirAzərbaycanPsixo
loqları“İctimaiBirliyinəzdində
“Xarıbülbülfidanları”könüllü
lərtəşkilatınıntəşəbbüsüilə
reallaşdı.

Mədəniyyət Nazirliyinin dəs
təyi ilə gerçəkləşən tədbirdə
şəhid övladlarının ebru sənəti
(su üzərində rəsm) əsasında
hazırladıqları əl işləri nümayiş
olunurdu. On iki şəhid övladı
nın 2 ay ərzində hazırladıqla
rı Qarabağ ornamentlərindən

ibarətsərgidəuşaqların təxəy
yülvədüşüncələrininrənglərlə
təsviri təqdim edildi. Azərbay
canbayrağı,azadŞuşa,digər
tematik əl işləri uşaqların tari
ximizəolanmarağındansoraq
verirdi.

Sərgininnümayişindənsonra
“Kaspi”uşaqmusiqivə incəsə
nət məktəbi şagirdlərinin kon
sertproqramıtəqdimedildi.
Tədbirdən əvvəl Azərbaycan

Respublikasının Dövlət himni
səsləndi,şəhidlərimizinruhubir
dəqiqəliksükutlayadedildi.
“MüasirPsixolojiDəstək”İctimai

Birliyinin sədriAidaNəbiyeva çı
xışedərəkuşaqlarınsənətəolan
marağından söz açdı. Bildirdi ki,
sərgilənənəsərlərinhərbirininvə
tənpərvərlikruhundaolmasışəhid
övladlarınınvətənsevgisininüma
yişetdirir.O,tədbirinkeçirilməsin

dədəstəkolanhərkəsəminnət
darlığınıifadəetdi.
“Kaspi” liseylərinin direktoru

MəhəmmədNağıyevşagirdlərə
yaradıcıfəaliyyətlərindəuğurlar
arzuladı.
Konsert proqramı məktəbin

xorunun ifasında “Ulu vətən”
mahnısıiləbaşladı.Rəngarəng

nömrələrdə Üzeyir Hacıbəy
li, Tofiq Quliyev, Vaqif Musta
fazadə və Faiq Sücəddinovun
əsərləri iləyanaşı,Avropabəs
təkarlarının fortepianovəvokal
əsərləridəsəsləndi.

L.Azəri

“Xarıbülbülün rəngləri” 
– musiqi və rəsmlərdə

Fevralın7dənMoskvada
Azərbaycankinosunun
ilkirimiqyaslıretrospektiv
nümayişikeçirilir.Filmlərin

surətiAzərbaycanDövlət
FilmFondutərəfindəntəq
dimedilib.Ənmüxtəlifillərə
aidkinematoqrafiyamızı
əhatəedənfilmlərMoskva
nın“İllüzion”kinoteatrında
nümayişedilir.

Fevralın 15dək davam edə
cək proqramda Azərbaycan
kinosunun ötən əsrin 30cu il
lərinə aid səssiz filmlərindən
başlayaraq müxtəlif dövrlərdə,
eləcədəsovetdövrününsonil
lərindəçəkilmiş,həmçininmüa
sirrejissorlarınbeynəlxalqfesti
vallarda uğur qazanmış filmləri
–ümumilikdə19ekranəsəriyer
alıb.
Layihənin təşəbbüskarıAlek

sandraLavrovavə retrospektiv
baxışın kuratoru, Mədəniyyət
NazirliyiAudiovizualvəinterak
tivmediaşöbəsininmüdiri,kino
rejissorRüfətHəsənovRusiya
nın“Seans”jurnalınaproqrama
daxiledilmişfilmlərvəAzərbay
can kinosunun özəllikləri barə
sindədanışıblar.

Azərbaycanda bədii kinonun
ilkonilliklərihaqqındaməlumat
verən Rüfət Həsənov sonra
diqqəti poststalinizm dövrü
nün kinosu və “altmışıncılar”
nəslinin uğurlarına çəkib: “Alt
mışıncı illərdə yeni nəsil kine
matoqrafçılar gəldilər: Rüstəm
və Maqsud İbrahimbəyovlar,
Rasim Ocaqov, Eldar Quliyev.
Onların filmlərində milli kolorit
sezilsə də, ümumilikdə filmlər
o dövrün trendi ilə səsləşərək
çəkilirdi. Məsələn, Eldar Quli
yevin“Bircənubşəhərində”fil
miitalyanneorealizmiruhunda
çəkilib. Filmə baxanda dərhal
görünür ki, müəllifər Fransa
kinosunun “yeni dalğa”sına da
yaxşıbələd imişlər.Bubaxım
danhəminillərmillikinematoq
rafiyamızınçoxparlaqbirdöv
rünüəhatəedir.Kinogündəlik
gerçəkliklərə müraciət edərək
ilk dəfə ekrana tamaşaçıların
hərgünrastlaşdıqları insanları
gətirdi...”.

1970ci illərin sonundan və
xüsusən 1980ci illərin əvvəllə
rindənkinematoqrafçılarınsosial
münaqişələr mövzusuna müra
ciət etdiklərini deyən Rüfət Hə
sənovmüstəqillikəldəediləndən
sonrafilmmüəllifərininistiqamət
axtarışlarının əsaslı şəkildə də
yişdiyini, dünya kinosu konteks
tində öz yerini dərketmə prose
sinin başlandığını vurğulayır:

“1990cı illərdə kinoya şəxsi
sərmayəçilər,sponsorlar,əcnə
bifondlargəldi.Lakinənəsası
budövrdəyenibədiivasitələrin
axtarışıbaşladı”.
Bu xüsusda AyazSalayevin

tərkidünya tərzinin təcəssümü
olan“Yarasa”,VaqifMustafaye
vin “Hər şey yaxşılığa doğru”,
HüseynMehdiyevin“Özgəvaxt”
kimifilmləriqeydedilir: “Bizbu
filmləri retrospektiv proqramı
mızdagörəcəyik.Mənəeləgə
lirki,bufilmləriümumimotivlər,
hansısa eyni təmas nöqtələri
birləşdirir.Deyərdimki,bufilm
lərözsəsinin,yenidilinaxtarışı,
uçuş və azadlıqdır, bütün bun
larofilmlərəbaxandahissolu
nur. ...“Yarasa” ilə “Özgə vaxt”
vaxtilə Berlin Beynəlxalq Film
Festivalının iştirakçısı olublar.
“Hərşeyyaxşılığadoğru”Ober
hauzenfestivalındadördmüka
fatalmışdı...”.
Azərbaycan kinosunda  böh

ranın2000ci illərdəbaşlandığı

nı deyənRüfətHəsənov bunun
nəsillər arasındakı əlaqənin qı
rılması ilə bağlı olduğunu deyir:
“Yeni müəllifər heç də dərhal
meydana çıxmağa hazır deyil
dilər. Əksəriyyəti ölkə xaricində
təhsilalırdı–Avropada,ABŞda,
Rusiyada.Retrospektivproqramı
“Sonuncu”filmiaçacaq.BuAlek
sandr Proşkinin emalatxanası
nın məzunu Fariz Əhmədovun
filmidir. Mənə elə gəlir ki, yeni
Azərbaycankinosununyaranma
mərhələsikimi2013cüilihesab
etməkolar.Məhzhəminilbirne
çə gənc (və ən əsasımüstəqil)
müəllifinfilmiaparıcıbeynəlxalq
kinofestivalların – Lokarno,Kar
lovıVarı,Toronto,Rotterdamvə
s.müsabiqə proqramında para
lel olaraq iştirak edirdi. Retros
pektivdə biz Hilal Baydarovun
Venesiya kinofestivalının müsa
biqə proqramına qatılmış, Tokio
kinofestivalından isəQranpri ilə
qayıtmış “Səpələnmiş ölümlər
arasında”filminitəqdimedirik...”.

“Bizkinematoqrafiyamızınözü
nütəcrid şəraitində yaşamasını
istəmirik” deyən nazirliyin şöbə
müdirinin sözlərinə görə, kino
sənayedə özünütəcriddən sı
ğortalamanğın yollarından biri
müştərək filmlərin istehsalıdır:
“Məsələn, retrospektiv proq
ramımızda Rasim Ocaqovun
“Qətldən yeddi gün sonra” fil
mi də var. Bu film 1991ci ildə
ABŞvəSSRİkinematoqrafçıla
rınınbirgəsəyi ilə çəkilib.Artıq
ozamanmüştərəkkinoistehsalı
üçün zəmin yaradılırdı... Müş
tərəkkinolayihələrədahageniş
yol açmaqdan ötrü nazirlik ola
raqbiriləvvəlFilmKomissiyası
– “FilmingAzerbaijan”yaratdıq.
Əlbəttə, görüləsi işlər çoxdur,
amma bu faktın özü nikbinliyə
köklənməyə əsas verir. Bizim
bu istiqamətdə artıq yaxşı bir
təcrübəmizvar–mən“Netfix”in
Azərbaycanagəlibirikinolayihə
üçünbirneçəsəhnəçəkməsini
nəzərdətuturam.Azərbaycanda
nəqədərçoxəcnəbikinoxadimi
filmçəksə,prodüserliketsə,bir
gə istehsalat institutuvədemə
li,bütövlükdəkinosənətiinkişaf
edəcək...”.

Kino sənayesini özünütəcriddən sığortalamağın 
bir yolu müştərək filmlərin istehsalıdır

Tacikistanla mədəni əlaqələr və UNESCO çərçivəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

AzərbaycanınTacikistandakısəfiri
ƏlimirzaminƏskərovTacikistanın
UNESCOüzrəMilliKomissiyası
nınməsulkatibiZülfiyəBurhon

iləgörüşüb.GörüşdəAzərbaycanilə
Tacikistanarasındamövcudəlaqələr
vəUNESCOçərçivəsindəəməkdaşlığın
perspektivləriətrafındafikirmübadiləsi
aparılıb.

Z.Burhon ikitərəfi münasibətlərin in
kişafından məmnunluğunu ifadə edib, o
cümlədən mədəniyyət sahəsində əmək
daşlığın daha da genişləndirilməsi üçün
əlverişliimkanlarınmövcudluğunudiqqətə
çatdırıb.
SəfirƏ.ƏskərovAzərbaycanınUNESCO

nunümumifəaliyyətinəverdiyiönəmlitöhfə
barədədanışıb,sivilizasiyalar,mədəniyyət
lər vəxalqlararasındadialoqun təşviqi is
tiqamətindədövlətsiyasətindənbəhsedib.

DiplomatbunamisalolaraqBakıdaənənəvi
Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
vəBeynəlxalqHumanitarForumunkeçiril
diyini,ölkəmizinUNESCOnunmühümtəd
birlərinəevsahibliyietdiyinideyib.
DiplomatAzərbaycanın Birinci vitsepre

zidenti, UNESCOnun xoşməramlı səfiri

MehribanƏliyevanınqurumuntəbliğetdiyi
universaldəyərlərinyayılmasında,ümum
bəşərimədəniirsinqorunmasıvəgələcək
nəsillərə çatdırılmasında xidmətlərindən
sözaçıb.Mehribanxanımın rəhbərlik et
diyiHeydərƏliyevFondutərəfindəndün
yanın müxtəlif ölkələrində mədəniyyət,
təhsil,elm,səhiyyəvəs.sahələrdəlayihə
lərinhəyatakeçirildiyiqeydolunub.
SəfirAzərbaycantorpaqlarınınotuziləya

xınErmənistantərəfindənişğalaltındasax
lanılması, o cümlədən tariximədəni və dini
abidələrindağıdılmasıbarədədədanışaraq
2020ciildəişğaldanazadediləntorpaqlarda

quruculuqvəmədəniirsinbərpasıistiqamətin
dəişlərinbaşlandığınıdiqqətəçatdırıb.
GörüşdəikitərəfivəUNESCOçərçivəsin

dəqarşılıqlıəməkdaşlığıngenişləndirilməsi,
mütəmadigörüşlərintəşkili,elm,təhsil,mə
dəniyyət, humanitar sahələrdə əməkdaşlıq
məsələlərinədairfikirmübadiləsiaparılıb.
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üzvlük üçün qəbul elan edib
AzərbaycanYaradıcıSənayelərFederasiyası2021-ciildəölkəmizdə
yaradıcısənayenininkişafetdirilməsi,busahədəfəaliyyətgöstərən
fərdlər,şirkətlərvəictimaitəşkilatlarladövlətqurumlarının,biznes
vəqeyri-kommersiyatərəfdaşlarınınəlaqələndirilməsi,beynəlxalq
vəyerlilayihələrinidarəolunmasıməqsədilətəsisolunub.

Federasiya2022-ciilərzindəmüvafiqdövlət,özəlvəqeyri-hö-
kuməttəşkilatlarıiləməsləhətləşmələraparırvəmüxtəliflayihə-
lər,tədbirlərvədigərfəaliyyətlərüçünhazırlıqvəplanlaşdırma
işlərinihəyatakeçirir.
Buməqsədləyaradıcılıqsənayesivəmədəniyyətbiznesi(ya-

radıcıvəmədəniyyətsənayeləri:ədəbiyyatvənəşriyyat,dizayn,
musiqivəteatr,memarlıqvəmodasənəti,sənətkarlıqvətəsviri
sənət,film,audiovizual–videovəfotosənəti,reklam,TVvəradio
yayımı, oyunlar və yaradıcı texnologiyalar) sahəsində fəaliyyət
göstərənfərdlər,şirkətlərvəictimaitəşkilatlarfederasiyayaqoşul-
mağavə“KreativAzərbaycan”(https://creative.az)brendialtında
yaradıcılıqvəmədəniyyətiqtisadiyyatınıninkişafına,eləcədə,öl-
kəmizinbusahədətanınmasınatöhfəverməyədəvətedilir.
Federasiyayaüzvolmaqüçüntələblər:

 � Fərdişəxslər:yaradıcısənayelərinazıbirsahəsində iş təc-
rübəsivərealfəaliyyətiolanfərdisahibkarlar,kreativbiznes
peşəkarları,yüksəkyaradıcıistedadamalikşəxslərvəs.
 � Şirkətlər:yaradıcısənayelərinazıbirsahəsindəiştəcrübəsi
vərealfəaliyyətiolanözəlşirkətlər.
 � QHT-lər:yaradıcısənayelərinazıbirsahəsindəiştəcrübəsi
vərealfəaliyyətiolanQHT-lər,ictimaibirliklərvəfondlar.

Federasiyaya üzv olmaq istəyən fiziki və hüquqi şəxslərdən
aşağıdakıəlaqəvasitələriiləmüraciətetmələrixahişolunur.Təs-
diqolunanmüraciətlərləbağlıüzvlükbarədəbildirişgöndəriləcək.
Əlaqə:AzərbaycanYaradıcıSənayelərFederasiyası
Bakışəhəri,“Azure”BiznesMərkəzi–9-cumərtəbə,53-cüotaq
Tel:055-206-70-88.E-mail:acif@creative.az

Astarada qayaüstü təsvir, 
Lerikdə kurqanlar aşkarlanıb

AstaravəLerikdə
aparılanarxeoloji
tədqiqatlarzamanı
yenitapıntılaraşkar
edilib.

Bu barədə AMEA-
nın Lənkəran Re-
gionalElmiMərkəzinin
direktoru,aqrarelmlər
doktoru Fərman Quli-
yevməlumatverib.

Onun bildirdiyinə görə, AMEA Arxeologiya, Etnoqrafiya və
AntropologiyaİnstitutununəməkdaşlarıiləbirgəAstararayonu-
nunərazisindəaparılantədqiqatlarzamanıSımkəndindəbölgə
üçünnadirhesabedilənyeniqayaüstütəsvirləraşkarlanıb.Le-
rik rayonununMistan kəndi ərazisində isə SonTunc dövrünə
aidolunmasıehtimaledilənbeşirivəortaölçülükurqantapılıb.

Azad edilmiş ərazilərdə 
itmək təhlükəsi olan 65 bitki növü var

“Qırmızı kitab”a daxil edilməsi tövsiyə olunub
2021-ciildəQarabağınbirsırarayonlarının(Ağdərə,Ağdam,
Xocavənd,Füzuli,Cəbrayıl)bitkigenetikehtiyatlarınınfloristik
təftişi,bioekolojixüsusiyyətlərivəistifadəimkanlarıtəhliledilib.
Tədqiqatlarnəticəsində9genofondqrupunaaid541növün
yayılmasıaşkaredilib.

AMEAGenetik Ehtiyatlar İnstitutunun baş direktoru,AMEA-
nınmüxbirüzvüZeynalƏkbərovbildiribki,torpaqlarınişğaldan
azadolunmasınəticəsindəbuərazilərdəyayılmışbitkivəhey-
vangenetikmüxtəlifiyininmüqayisəlitədqiqiüçünimkanyara-
nıb.GenetikEhtiyatlarİnstitutuişğaldanazadedilmişərazilərdə
bitkigenetikehtiyatlarınıntəftişi,toplanması,mühafizəsi,eləcə
dəQarabağvəŞərqiZəngəzuruntorpaq-iqlimşəraitinəuyğun
yenibitkisortlarınınyaradılmasıişiniprioritetelanedibvəplanlı
şəkildəelmi-tədqiqatfəaliyyətinəbaşlayıb.
Aliminsözlərinəgörə,aparılmıştəhlillərgöstəribki,qeydedilən

bitkilərdənperspektivli növlərəəsasənFüzuli (127növ) vəAğ-
dam(93növ)rayonlarındarastgəlinir.Ərazidəitməktəhlükəsin-
dəolan65bitkinövüaşkaredilərəkAzərbaycanRespublikasının
“Qırmızıkitab”ınınyeninəşrinədaxiledilməsitövsiyəolunub.
Başdirektorişğaldanazadedilmişərazilərdəekspedisiyalarınke-

çirilməsiüçünplanvəyolxəritələrininhazırlandığınıdavurğulayıb.

Regionlardakımədəniyyət
müəssisələrində“Şuşa
İli”çərçivəsindəmüxtəlif
tədbirlər,sərgivətəqdi-

matlarkeçirilir.

Sabirabad Regional Mədə-
niyyət İdarəsi (RMİ) Hacıqabul
rayon Heydər Əliyev Mərkəzi,
Gənclərin İnkişaf və Karyera
Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı
ilə “Qarabağın döyünən ürə-
yi - Şuşa!” müsabiqəsinin ye-
kun tədbiri keçirilib. Hacıqabul
rayon Heydər Əliyev Mərkəzi-
nindirektoruAytənİmanovavə
başqalarımövzuətrafındaçıxış
ediblər.Çıxışlardansonraqalib-
lər diplom və qiymətli hədiyyə-
lərləmükafatlandırılıblar.
Ağstafa RMİ Tovuz rayon

Mərkəzi Kitabxanası Uşaq
şöbəsinin əməkdaşları tərə-
findən N.Tusi adına məktəb-
liseyin foyesində “Şuşanın bu
günü” adlı səyyar sərgi təşkil
edilib.
Masallı RMİ Yardımlı rayon

HeydərƏliyevMərkəzində“Qa-
rabağın döyünən ürəyi” adlı
tədbir təşkil olunub. Tədbirdə
“Şuşa” sənədli filmi nümayiş
olunub,“Şuşa-270”adlısərgi-
yəbaxışkeçirilib.

Yerlərdə “Şuşa İli” tədbirləri

AzərbaycanAlban-udi
xristiandiniicması
azadolunmuşərazilər-
dəkialbanməbədləri

iləbağlıbəyanatyayıb.

“Biz – Alban Apostol Kilsə-
sinin varisi olan Azərbaycan
Alban-udi dini icması işğaldan
azadolunmuşərazilərdəsonbir
ildətarixi-diniabidələrin,ocüm-
lədən xristian alban irsinə aid
məbədlərin qorunması və bər-
pası istiqamətində həyata ke-
çirilən ardıcıl tədbirləri yüksək
qiymətləndirərək dəstəkləyir,
Azərbaycan dövlətinin iradəsi
və əzmi sayəsində bu prose-
sinmümkünqədərqısavaxtda

uğurla başa çatacağına inamı-
mızıifadəedirik”,–deyəbəya-
natdavurğulanır.
Qeyd olunur ki, ciddi mina

təhlükəsininolmasına,çətinyol-
suzluqşəraitinəbaxmayaraq,Al-
ban-udidiniicmasınınüzvlərinin
işğaldanazadolunmuşərazilər-
dəki tarixi albanməbədlərini zi-
yarətetmələriüçünbütünzəruri
tədbirlərhəyatakeçirilir:“Nəticə-
də biz udilər son bir ildəAlban
ApostolKilsəsininmənəvivaris-
lərikimi işğaldanazadolunmuş
LaçındakıAğoğlan,Kəlbəcərdə-
kiXudavəngmonastırlarını,elə-
cə də Hadrut qəsəbəsi və Tuğ
kəndindəki alban məbədlərini
dəfələrləziyarətedəbilmişik”.

Bəyanatdabildirilirki,Qafqaz-
da xristianlığın rəsmi din kimi
strukturlaşmasının tarixi Alban
kilsəsindənbaşlayır.Qədimqay-
naqlar sübut edir ki, tək Azər-
baycanın deyil, bütünQafqazın
dini-mədəni həyatında silinməz
izlər qoymuşAlban kilsəsi xris-
tiandünyasındaənqədimkilsə-
lərdənbiridirvəapostolmənşə-
lidir.Alban kilsəsinin qədimliyini
təkcə tarixi faktlar yox, həmdə
mövcudluğunu dövrümüzə qə-
dərqoruyubsaxlamışqədimal-
banməbədləritəsdiqləyir.
Təəssüf ki,müxtəlif təzyiq və

təsirlərdənsonra1836-cıildəAl-
ban Apostol Kilsəsi ləğv edilib,
onunmaddivəmənəviirsininbir
qisminəerməniQriqorianKilsəsi
sahibçıxmağaçalışıb.Nəticədə
Azərbaycanda, xüsusilə Qara-
bağda tarixi albanməbədlərinin
böyük bir qismi qriqoryanlaşdı-
rılıb, tarixi abidələrimizlə yana-

şı,arxivmateriallarıvəsənədlər
saxtalaşdırılıb. Alban irsinin, o
cümlədən yaşı yüz illərlə, hət-
tamin illərlə ölçülən albanmə-
bədlərinin qriqoryanlaşdırılması
sonyüzildəErmənistanındövlət
siyasətinə çevrilib. Bunun nəti-
cəsidirki,indikiErmənistanəra-
zisində və Azərbaycanın işğal
edilmiş torpaqlarında bir dənə
dəolsunalbanməbədisaxlanıl-
mayıb. Ermənilər ya albanmə-
bədlərinin arxitekturasını dəyiş-
dirərək qriqoryanlaşdırıb, ya da
arxitekturasınıdəyişdirəbilmədi-
yiməbədləridağıdıblar.
Qeyd edilir ki, Azərbaycan

müstəqilliyini bərpaetdikdənvə
ölkəmizdə vicdan azadlığı tam
təmin olunduqdan sonra Alban
Apostol Kilsəsinin statusunun
bərpası və üzləşdiyimiz ədalət-
sizliyinaradanqaldırılmasıüçün
tarixifürsətyaranıb.Udiziyalıla-
rının təşəbbüsü ilə2003-cü ildə

Alban-udi xristian icması yara-
dılıb və dövlət qeydiyyatından
keçib. Azərbaycan hökumətinin
dəstəyi ilə Şəki rayonunun Kiş
kəndindəyerləşənvəQafqazda
“kilsələrin anası” hesab olunan
apostol Yelisey məbədi bərpa
edilib, 2006-cı ildə isə udilərin
kompakt halda yaşadığı Qəbə-
lərayonununNicqəsəbəsindəki
“Çotari”alban-udikilsəsininrəs-
mi açılışı olub: “Alban-udi xris-
tian icmasının dirçəldilməsi və
alban abidələrinin bərpası tarixi
ədalətsizliyinaradanqaldırılma-
sı,ölkəmizdəki tolerantlıqmühi-
tininqorunub-saxlanılmasıbaxı-
mındantəkcəAzərbaycandeyil,
həm də bütün xristian dünyası
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.BizudilərAlbanApostolKil-
səsinin mənəvi varisləri olaraq,
QəbələvəOğuzdakıalbanmə-
bədlərikimi, işğaldanazadedil-
mişərazilərimizdəkidigəralban

məbədlərinindəyüksəksəviyyə-
dəbərpaolunacağınainanırıq”.
Bəyanatdaodavurğulanırki,

Azərbaycan xalqının tolerantlı-
ğı,Azərbaycandövlətininbütün
dinlərin nümayəndələrinə olan
qayğısı və dəstəyi ErməniQri-
qorian Kilsəsinin mənsublarına
da humanist münasibət göstə-
riləcəyini deməyə əsas verir:
“Bunun bariz nümunəsi Bakı
şəhərinin mərkəzində yerləşən
Azərbaycan hökuməti tərəfin-
dənqorunub-saxlanılmış,bərpa
olunmuş“MüqəddəsQriqori”er-
məni kilsəsidir.Əsrlər boyu er-
məni Qriqorian Kilsəsinin təsir
vətəzyiqlərinə,mənimsəməvə
saxtalaşdırmaqla alban irsinə
böyükzərbəvurmasınabaxma-
yaraq, sülhvə insanlıqnaminə
bizdəonlarlaəməkdaşlığa, iş-
ğaldan azad edilmiş ərazilərdə
birgə yaşamağa hazır olduğu-
muzubildiririk”.

Müxtəlif səpkili xəbərlər

BiləsuvarRMİSalyanrayonMərkəziKitab-
xanasında“MübarizİbrahimovAzərbay-
canəsgərininqəhrəmanlıqrəmzidir”adlı
məlumatsaatıtəşkiledilib.Məktəblilərə
cəsurluq,igidlik,mərdliknümayişetdirən
MilliQəhrəmanhaqqındaməlumatverilib.

SumqayıtRMİS.Rüstəmovadına3nöm-
rəli Uşaq incəsənət məktəbinin kollektivi
VətənmüharibəsiqazisiAnarƏsədovuzi-
yarət edib. Görüş zamanı qazinin keçdiyi
döyüşyolundansöhbətaçılıb.
Sumqayıt şəhərindəki Heydər Əliyev

Mərkəzi, şəhər MKS-nin Səməd Vurğun
adınaMərkəziKitabxanasıUşaqşöbəsinin
birgətəşkilatçılığıilə8fevral–“Beynəlxalq

nənələrvəbabalargünü”iləəlaqədartədbir
təşkilolunub.TədbirdəAnarŞükürovadına
25saylıortaməktəbinşagirdlərişeirlərsöy-
ləyib, “Kimyaçı” Mədəniyyət sarayının öz-
fəaliyyətansamblınınüzvlərimusiqinömrə-
ləriifaediblər.
Sumqayıt RMİ-nin tabeliyindəki Sumqa-

yıtşəhərQ.Qarayevadına1nömrəliUşaq
musiqiməktəbininşagirdlərionlaynformat-
da keçirilən “Milad royalı” müsabiqəsində
uğur qazanıblar. Fortepiano ixtisası üzrə
şagirdlərdənValeriyaOlxova1-cidərəcəli,
CeyranTalıblı,AylaHeydərova2-cidərəcə-
li diploma layiq görülüblər,AytacVəlizadə
laureatadınıalıb.

SumqayıtşəhərindəkiS.Rüstəmovadına
3 nömrəli Uşaq incəsənət məktəbinin sk-
ripkaşöbəsininşagirdiNurayMəmmədova
QazaxıstanınNur-Sultanşəhərindəonlayn
formatda keçirilən 1-ci beynəlxalq klassik
musiqimüsabiqəsindəQran-primükafatına
layiqgörülərəkdiplomlatəltifedilib.
AğstafaRMİ-ninrəisiNurəddinMehdiyev

Tovuz rayon mədəniyyət müəssisələrinə
başçəkib,görülən işlərlə tanışolaraqmü-
vafiqtövsiyəvətapşırıqlarınıverib.

Ağcabədi RMİ Ağcabədi rayon Heydər
ƏliyevMərkəzindəXocalısoyqırımının30-
cuildönümüiləəlaqədarolaraq“Şəhidşə-
hər”adlısərgitəşkiledilib.Fevralın28-dək
davam edəcək sərgidə fotolar, sənədlər,
kitab və jurnallar,mərkəzdə fəaliyyət gös-
tərənrəsmkursununüzvlərininəlişlərinü-
mayişetdirilir.
Saatlı rayonu Əhmədbəyli kəndində şə-

hidElvinHəsənovunxatirəsiniəbədiləşdir-
məkməqsədilə inşaolunan“Şəhidbulağı”
istifadəyə verilib.Açılışmərasimində şəhi-
dinailə üzvləri ilə bərabərSabirabadRMİ
SaatlırayonMədəniyyətMərkəzininəmək-
daşlarıdaiştirakediblər.
SabirabadRMİSaatlı rayonMədəniyyət

Mərkəzinin Şirinbəyli kənd Folklor evi və
kəndtamortaməktəbininbirgətəşkilatçılığı
ilə“Narkotikvasitələrəqarşıbirgəmübarizə
aparaq”mövzusundamaarifəndirici görüş
təşkiledilib.Çıxışedənlərbəşəribəlaolan
narkomaniyanınfəsadlarındandanışıblar.
İsmayıllı RMİ İsmayıllı rayon MKS-nin

təşkilatçılığı və rayonun Heydər Əliyev
adınaMədəniyyətMərkəzininbirgəəmək-
daşlığıilə“Oxuyaq,oxumağısevdirək”adlı
tədbirkeçirilib.Çıxışedənlərcəmiyyətinin-
kişafındakitabvəkitabxananınəhəmiyyəti-
nivurğulayıblar.

ŞəkiRMİ-ninrəisivəzifəsininsəlahiyyət-
lərini icra edən Tərlan Nəsibov Zaqatala
rayonundakı mədəniyyət müəssisələrinə
başçəkib,görülənişlərlətanışolub.O,sə-
fərzamanıVətənmüharibəsişəhidiƏhməd
Laçınovunailəsiilədəgörüşüb.
MasallıRMİYardımlırayonHeydərƏliyev

Mərkəzi,GənclərinİnkişafvəKaryeraMər-
kəziYardımlınümayəndəliyininbirgətəşki-
latçılığı ilə“Gənclərüçünəyləncəzamanı”
adlı layihə gerçəkləşdirilib. Gənclər asudə
vaxtlarının daha səmərəli təşkili üzrə fikir
mübadiləsiaparıb,birsıraoyunlaroynayıb-
lar.MərkəzdəhəmçininXocalısoyqırımının
ildönümüiləəlaqədar“XXəsrinfaciəsi”adlı
tədbirkeçirilib.Çıxışedənlər faciəninbaş-
verməsəbəbləri vəermənilərinuzun tarixi
dövr ərzində ölkəmizə qarşı olan ərazi id-
dialarıbarədədanışıblar.Mövzuüzrəsərgi-
yəbaxışkeçirilib.

GəncəRMİGəncəşəhərT.Hacıyevadına
2 nömrəliUşaqmusiqiməktəbininmüəllim
vəşagirdheyətinin iştirakı iləböyükbəstə-
karQaraQarayevin(1918-1982)anadanol-
masından104illiyinəhəsrolunmuşkonsert
keçirilib.Konsertdəbəstəkarınəsərlərindən
parçalarifaolunub.

Hazırladı: N.Məmmədli

Ma sal lı Xalq teat rı nın ta ma şa sı
MasallıRMİ-nintabeliyindəkiN.Gəncəviadı-
naMasallırayonMədəniyyətMərkəzində
fəaliyyətgöstərənXalqteatrının“Şuşa–açılan
səhərim”adlıtamaşasınıntəqdimatıolub.

ÖncəMasallıRMİ-nin rəisiBəxtiyarQılıncov
çıxışedərəkŞuşaşəhərininxalqımızın tarixin-
dəki yerindən, bu əsrarəngiz sənət ocağının
mədəniyyətimizə bəxş etdiyi görkəmli şəxsiy-
yətlərindənsöhbətaçıb.
Dahasonra tamaşanümayişolunub.Səhnə

əsərində Şuşanın mədəni mühiti və tanınmış
sənət adamlarının fəaliyyəti əks etdirilib, eyni
zamanda şəhərin uzun işğal dönəmi və azad-
lığına qovuşması mövzuları monoloq və şeir
kompozisiyalarıvasitəsilədiqqətəçatdırılıb.

TamaşayarejissorCəmaləddinƏliyevquruluş
verib, səhnə vəmusiqi tərtibatıElsevərƏliyev
və Ruslan Zahidova aiddir. Tamaşada teatrın
kollektivivəMasallıDövlətRegionalKollecinin
tələbələriçıxışedir.

Alban-udi icması azad olunmuş ərazilərdəki 
məbədlərlə bağlı bəyanat yayıb

“Qarabağdakı erməni kilsəsinin mənsubları ilə də  əməkdaşlığa, 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə birgə yaşamağa hazırıq”
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Azər bay ca nın dün ya 
şöh rət li rəs sa mı Ta hir 
Sa la ho vun (1928-2021) 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı na 

həsr edil miş “Dialoq” ki ta bı 
(rus di lin də) fev ra lın 8-də Ba-
kı Ki tab Mər kə zin də təq dim 
olu nub. 

2021-ci ilin mar tın da, Ta hir 
Sa la ho vun sağ lı ğın da  işıq üzü 
gö rən ki ta bın müəl li fi  mu si qi şü-
nas Ra ya Ab ba so va dır. Nəşr 
Hey dər Əli yev Fon du nun vit-
se-pre zi den ti Ley la Əli ye va nın 
tə şəb bü sü və “İçə ri şə hər” Döv-
lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda-
rə si nin dəs tə yi ilə ər sə yə gə lib. 
Ley la Əli ye va nın “Bö yük sə nət-
ka rın dün ya sı” sər löv hə li mə qa-
lə si də nəşr də yer alıb.

Ki tab Azər bay ca nın, SSRİ-
nin, ha be lə Ru si ya nın Xalq 
rəs sa mı, iki də fə Azər bay can 
Döv lət mü ka fa tı laureatı, SS Rİ 
və Ru si ya Döv lət mü ka fat la-
rı laureatı, Ru si ya Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı nın vit se-pre zi den-
ti, UNES CO-nun Bey nəl xalq 
Plas tik Sə nət lər As so siasi ya-
sı nın vit se-pre zi den ti Ta hir Sa-
la hov la dialoq jan rın da ya zı lıb. 
Müəl lifl  ə “Dialoq”da Ta hir Sa-
la hov ya şa dı ğı çə tin və şə rəfl  i 
ömür, həm çi nin hə ya tı nın fərq li 
dövr lə ri ilə bağ lı sə mi mi eti raf-
lar edir.

Təq di mat mə ra si min də Ba kı 
Ki tab Mər kə zi nin di rek to ru Gü-
nel Rza ye va vax ti lə re dak to ru 
ol du ğu jur nal da da Ta hir Sa la-
hov la mü sa hi bə lə rin dərc  edil-
di yi ni vur ğu la ya raq, fi  kir lə ri ni və 
xa ti rə lə ri ni bö lü şüb: “Ta hir Sa-
la hov uşaq lı ğın da ata sı nı itir-
miş, la kin hə yat da uca zir və lə rə 
qalx mış bir şəx siy yət olub...”.

G.Rza ye va ki ta bın müəl li fi , 
mu si qi şü nas Ra ya Ab ba so va ya 
bu əmə yi nə gö rə tə şək kü rü nü 
bil di rib. Diq qə tə çat dı rıb ki, ki ta-
bın ide ya müəl li fi  Hey dər Əli yev 
Fon du nun vit se-pre zi den ti Ley-
la Əli ye va dır. 

İçə ri şə hər Mu zey Mər kə zi nin 
di rek to ru Əmi nə Mə li ko va qeyd 
edib ki, ki tab üzə rin də iş 2017-
ci il də baş lan sa da 2021-ci il-
də bi tib. Ki ta bın gec bir vaxt da 
ər sə yə gəl mə si nə sə bəb Ta hir 
Sa la ho vun şəx sən iş pro se si-
nə cəlb olun ma sı idi: “Ya dım-
da dır ki, o, Mosk va dan gə lib 
ki ta bı gö rən də çox se vin di. Da-
hi rəs sam, güc lü şəx siy yət Ta-
hir Sa la hov haq qın da müx tə lif 
dövr lər də ki tab lar çap olu na bi-
lər, am ma rəs sa mın sağ lı ğın da 
onun işıq üzü gör mə si xü su si 
əhə miy yət kəsb edir. Ki tab da 
Pre zi dent İl ham Əli yev və Bi-
rin ci vit se-pre zi dent Meh ri ban 
Əli ye va nın rəs sa ma ün van la-
dı ğı təb rik mək tub la rı da yer 
alıb. Meh ri ban xa nım Əli ye va 
onu pla ne tar bir rəs sam, bə şə-
riy yə tin rəs sa mı ad lan dır mış dır. 
Ta hir Sa la ho vun “Bə şə riy yət 
na mi nə” əsə ri in sa na san ki bir 
ener ji ve rir, onu hə ya ta ruh lan-
dı rır...”.

Xalq ya zı çı sı Anar rəs sam la 
bağ lı xa ti rə lə ri ni da nı şıb: “Mən 
şəx sən Ta hir lə dost ol ma sam 
da, bir-bi ri mi zi gö rən də ya-
xın in san lar ki mi gö rü şür dük. 

Ta hir mə nim şək li mi çə kən də 
xə bər siz idim. Hə min o an lar 
mə nim ya dım dan çıx ma ya caq. 
Çün ki mən ya xın dos tu mu itir-
di yim dən port re tim kə dər li alın-
mış dı. O port ret in di də mə nim 
evim də dir. Pa ra doks odur ki, 
rəs sam lıq da o dövr də abst-
rak sionizm, pop-art və di gər 
cə rə yan lar mey da na çıx mış dı. 
Am ma o realiz mə sa diq qa la-
raq bu jan rın ye ni sə hi fə lə ri ni 
aç maq la sü but et di ki, in san la rı 
hə lə hey rə tə gə tir mək müm-
kün dür”.

Ta hir Sa la ho vun İçə ri şə hər-
də ki ev-mu ze yi nin di rek to ru 
Səadət Mir zə ye va bil di rib ki, 
bu ki tab sə nət ka rın sağ lı ğın da 
işıq üzü gö rən nəşr lər dən so-
nun cu su dur. S.Mir zə ye va Ta hir 
Sa la hov la bir yer də ça lış dı ğı nı, 
onun la sər gi lər də xoş an lar ya-
şa dı ğı nı söy lə yib.

İn san hü quq la rı üz rə mü vək-
kil (om buds man) Sə bi nə Əli ye-
va, Xalq rəs sa mı Arif Hü sey-
nov çı xış edə rək Ta hir Sa la hov 
şəx siy yə ti haq qın da dü şün cə-
lə ri ni bö lü şüb lər. Bil di rib lər ki, 
Ta hir Sa la hov dün ya da real-
ist rəs sam ki mi şöh rət ta pıb. 

Onun rəs sam lıq da sərt üs lu bu 
dün ya ya, hə ya ta ba xı şı və fəl-
sə fi  dü şün cə lə ri, rəng lə rin ən 
in cə ça lar la rı ilə öz ifa də si ni 
ta pıb. O, fəl sə fi  dü şün cə lə ri ni 
fır ça ilə çox ay dın və an la şı lan 
ob raz lı şə kil də çat dı ran qüd rət-
li sə nət kar dır.

Ki ta bın müəl li fi , mu si qi şü-
nas Ra ya Ab ba so va ki ta bın 
ya zıl ma pro se sin dən da nı şıb: 
“Onun haq qın da o qə dər söz 
de mək is tə yi rəm ki, fi k ri mi ar dı-
cıl qu ra bil mi rəm. An caq de mək 
is tə dik lə ri mi ki tab da ol du ğu ki-
mi yaz mı şam. Çox se vi ni rəm 
ki, onun haq qın da yaz ma ğı 
məhz mə nə tap şı rıb lar. Ki tab 
uzun müd də tə ya zıl dı. Yax-
şı ki, be lə ol du. Əgər yu bi le yi 
üçün ya zıl sa idi, son ra dan baş 
ve rən mü hüm ha di sə lər ki ta ba 
da xil edil məz di. Ta hir Sa la hov 
haq qın da rəs sam ki mi da nış-
maq az olar dı, o hər tə rəfl  i bir 
in san idi. Kim lər lə ün siy yət qu-
rur du sa hə min şəx sin yad da-
şın da po zul maz iz bu ra xır dı. 
Bu ki tab Ta hir Sa la ho vu ol du ğu 
ki mi əks et di rir. Onun la et di yim 
söh bət lə rin axı cı keç di yi üçün 
ki tab “Dialoq” ad la nır...”.

sənət 5 Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru
beynəlxalq festivalın münsifl ər heyətində

Uk ray na Mə də niy yət və İn for ma si ya Si ya sə ti Na zir li yi nin təş ki-
lat çı lı ğı ilə 2021-ci ilin de kabr ayın dan 2022-ci ilin fev ral ayı na-
dək 5-25 yaş ara sın da uşaq və gənc lər üçün МАЛЮЙ.UA IV 
Bey nəl xalq İn cə sə nət fes ti va lı ke çi ri lir. Qa lib lə rin əsər lə rin dən 
iba rət sər gi 14-28 fev ral ta ri xn də Ki yev şə hə rin də İ.P.Ka va le-
rid ze Mu zey-ema lat xa na sın da ger çək lə şə cək. 

Bey nəl xalq mün sifl  ər he yə ti nə ümu mi lik də 12 öl kə dən (İs-
pa ni ya, İta li ya, ABŞ, Ka na da, Bel çi ka və s.) ta nın mış rəs sam, 
hey kəl tə raş, mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri da xil dir. Azər-
bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin di rek to ru, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi, pro fes sor Çin giz Fər zə li yev də mün sifl  ər he yə ti nin üz vü 
qis min də də vət olu nub. 

Qeyd edək ki, fes ti va lın əsas məq sə di Uk ray na və di gər xalq-
lar ara sın da mə də niy yət  dip lo ma ti ya sı nın in ki şa fı na, elə cə də 
müx tə lif öl kə lə rin nə sil lə ri ara sın da əla qə lə rin ya ra dıl ma sı na və 
möh kəm lən di ril mə si nə töh fə ver mək dir.

Akademik Musiqili Teatr
“Fəcr” festivalında iştirak edir

Azər bay can 
Döv lət Aka de mik 
Mu si qi li Teatr İran-
da ke çi ri lən 40-cı 
“Fəcr” Bey nəl xalq 
Teatr Fes ti va lın da 
iş ti rak edir. Ya-
ra dı cı he yət 9-13 
fev ral ta ri xin də 
qon şu öl kə də sə-
fər də ola caq.

Ənə nə vi fes ti val da bir ne çə də fə öl kə mi zi təm sil edən Aka de-
mik Mu si qi li Teat rı fev ra lın 11-də “Bir nə fəs qə dər” (S.Qu la mo-
vun pye si əsa sın da) mu si qi li dra mı nı, 12-də isə “Utan caq qız” 
(F.Dos to yevs ki) mo no ta ma şa sı nı Teh ran da nü ma yiş et di rə cək. 
Səh nə əsər lə ri nin hər bi ri iki də fə gös tə ri lə cək.

Re jis sor Sa mir Qu la mo vun müəl li fi  ol du ğu pyes əsa sın da qu-
ru luş ver di yi “Bir nə fəs qə dər” ta ma şa sı Zə fər sal na mə mi zi qan-
la rı ilə ya zan şə hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si nə it haf olu nub. Əsə rin 
sü jet xət tin də Və tən mü ha ri bə si nin kö nül lü dö yüş çü lə rin dən bi ri 
olan Və tən ad lı bir gən cin hə yat he ka yə sin dən bəhs edi lir.

Rus ya zı çı sı Fyo dor Dos to yevs ki nin “Utan caq qız” fan tas tik 
po ves ti əsa sın da Xalq ar tis ti Cən nət Sə li mo va nın qu ru lu şun da 
ha zır la nan ey niad lı mo no ta ma şa da Əmək dar ar tist Şöv qi Hü sey-
nov çı xış edir. O, həm çi nin əsə ri Azər bay can di li nə tər cü mə edib.

Hər iki ta ma şa nın bə dii rəh bə ri Aka de mik Mu si qi li Teat rın di-
rek to ru, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əli qis mət La la yev dir. Qeyd 
edək ki, Aka de mik Mu si qi li Teat rın ya ra dı cı he yə tin dən sa va yı 
teat rın di rek to ru Ə.La la yev də bir ne çə də fə mün sifl  ər he yə ti nin 
üz vü və eks pert ki mi “Fəcr” fes ti va lın da iş ti rak edib.

Tahir Salahovla “Dialoq”
Rəssamla həyat və sənət söhbətlərindən ibarət kitabın təqdimatı

Xalq şairi Os man Sa rı vəl li Aşıq 
Ələs gə ri tə biətin, in san lı ğın, 
düz lü yün, sə da qə tin, dost-
lu ğun-qar daş lı ğın, mə nə vi 

tə miz li yin, gö zəl li yin yo rul maz, 
unu dul maz nəğ mə ka rı ad lan dı-
rır dı. Bir əsr dən çox ömür sür müş, 
hə ya tı nın əsas his sə si ni xal qı na 
sə da qət lə xid mət et miş qüd rət-
li şair, us tad aşıq sa zı nı-sö zü nü, 
zən gin ya ra dı cı lı ğı nı ən qiy mət li 
ya di gar ki mi gə lə cək nə sil lə rə mi-
ras qo yub... 

Ötən il 200 il li yi döv lət sə viy yə sin-
də qeyd edi lən Aşıq Ələs gər (1821-
1926) Azər bay can aşıq sə nə ti nin in-
ki şa fın da məx su si ye ri olan us tad lar 
us ta dı dır. O, ey ni za man da döv rü nün 
gö züaçıq, ha zır ca vab bir şairi, cə miy-
yət də baş ve rən ha di sə lə ri mən ti qi 
ilə du yub mə na lan dı ran, möv zu la rı nı 
poetik yük sək li yə qal dı ra bi lən qüd-
rət li sə nət kar dır. Onun ya ra dı cı lı ğı 
xalq ruh lu ədə biy ya tı mı zın ən gö zəl 
nü mu nə lə rin dən he sab olu nur. Tə-
sa dü fi  de yil ki, bir sı ra şeir lə ri bəs tə-
kar la rı mı zın da diq qə ti ni cəlb edib, 
unu dul maz nəğ mə lə rə, aşıq la rın re-
per tuarın da əbə di yer tu tan saz ha va-
la rı na çev ri lib.

AMEA-nın Me mar lıq və İn cə sə nət 
İns ti tu tu (Mİİ) Azər bay can xalq mu-
si qi si nin ta ri xi və nə zə riy yə si şö bə si-
nin mü di ri, sə nət şü nas lıq üz rə elm lər 
dok to ru, pro fes sor İra də Kö çər li “Aşıq 
Ələs gə rin saz lı-avaz lı, mu si qi li mis-
ra la rı” ad lı mə qa lə sin də ya zır: “Aşıq 
Ələs gər Azər bay can di li nin zən gin bə-
dii im kan la rı nı üzə çı xa rıb, ifa də va si tə-
lə rin dən, səs bo ya la rın dan mə ha rət lə 
ya rar la nıb. Aşıq Ələs gə rin poetik şeir-
lə ri ni, bu ba xım dan, “mu si qi li mis ra lar” 
ki mi də yər lən dir mək düz gün olar dı. 
Aşıq Ələs gə rin şeir lə ri nin klas sik aşıq 
ha va la rı na uyar lı ğı, mu si qi yə ya tım lı lı-
ğı, fi k ri miz cə, məhz bu sə bəb lər lə də 
bağ lı dır. Ələs gər şeirin də is ti fa də olu-
nan bə dii ta pın tı lar – tək rar lar, qa fi  yə-
lər və ci nas söz lər və on la rın çox mə-
na lı lı ğı, ye rin də iş lə dil mə si qa nun la rı 
aşı ğın poeti ka sı nın mu si qi yə bağ lı lı ğı-
na mən ti qi zə min ya rat mış dır. O, bü-
tün şeir lə ri ni sa zı na, ava zı na yan sı dır-
dı. Bu ba xım dan, de mək müm kün dür 
ki, o, hər bir mu si qi ha va sı nın özəl me-
lo dik-in to na si ya qu ru lu şu nu çox də rin-
dən dərk edir və bu nun la da, poetik və 
mu si qi mət ni nin tam üz vi bir li yi nə nail 
olur du, ha mı tə rə fi n dən qə bul edi lir və 
se vi lir di”. 

Mə lum ol du ğu ki mi, Aşıq Ələs gər 
qə dim Azər bay can eli Göy çə aşıq 
mü hi ti nin ye tir mə si dir. Su fi -dər viş 
oca ğı nın nü ma yən də si he sab olu nan 
Mis kin Ab dal, Ağ Aşıq, Aşıq Alı məhz 
bu ra da ya şa yıb-ya ra dıb lar. Mis kin Ab-
da lın ide ya-es te tik gö rüş lə ri, Ağ Aşıq, 

Aşıq Alı ki mi bö yük sə nət kar la rın ya-
ra dı cı lı ğı nın ən müs bət və xa rak te rik 
xü su siy yət lə ri ye ni za man və mü hit 
çər çi və sin də məhz Aşıq Ələs gə rin si-
ma sın da cəm lə nib. 

Tə sa dü fi  de yil ki, klas sik aşıq ha-
va la rı nın bir çox par laq nü mu nə lə-
ri – “Göy çə gü lü”, “Göy çə qa ra gö zü”, 
“Göy çə gö zəl lə mə si”, “Köh nə Göy çə”, 
“Kə və ri”, “Məm məd söy nü”, “Nə cə fi ” 
və di gər lə ri məhz bu mü hit də ya ran-
mış və bü tün Azər bay ca na və on dan 
da uzaq la ra ya yı lıb. Ad la rı çə ki lən bu 
saz ha va la rı Aşıq Ələs gə rin söz lə ri nə 
oxun du ğu za man, san ki ye ni bir məz-
mun kəsb edir, ye ni bir hiss-hə yə can-
la, ye ni bir ov qat la tə ra vət lə nir və özü-
nə məx sus bir ruh la tə zə lə nir. 

İra də Kö çər li qeyd edir ki, Aşıq Ələs-
gə rin sə si haq qın da müx tə lif fi  kir lər 
səs lən mək də dir. Bə zi fi  kir lə rə gö rə, 
us ta dın sə si güc lü, temb ri isə o də rə-
cə də də mə la hət li ol ma yıb: “Fik ri miz-
cə, əgər be lə ol say dı o, ta rix də bu qə-
dər də rin iz bu ra xa bil məz di. Çox ola 
bil sin ki, bu fi  kir lər onun yaş lı vaxt la rı 
ilə, sə si nin azal dı ğı il lər lə bağ lı ola raq 
ya ran mış dır. Əl bət tə, vo kal mu si qi ni 
oxu maq üçün səs çox önəm li dir. La-
kin ta rix bo yu pəs dən, ki çik diapa zon-
la, hət ta xı rıl tı lı səs lə be lə qəlb lə ri fəth 
edən ifa çı lar ki fa yət qə dər ol muş dur. 
Əsas mə sə lə ifa za ma nı əsə rin duy-
ğu ilə çat dı rıl ma sın da və özü nə məx-
sus də rin şər hin də dir. Təəs süf ki, Aşıq 
Ələs gə rin sə si haq qın da da əli miz də 
bir mə lu ma tı mız yox dur. Bu bir hə qi-
qət dir ki, Aşıq Ələs gər şair de yil di, əsl 
aşıq idi və öz şeir lə ri ni in san la ra, ilk 
növ bə də, sə si və sa zı ilə çat dır mış dır. 
Elə bu sə bəb dən də se vil miş dir. Onun 
aşa ğı da kı mis ra la rı na nə zər ye ti rək: 

Bir sa zım var, yox pər də si, nə si mi,
Onu ça lıb, kim tər pə dər nə si mi?...

bu mis ra lar, ey ni za man da Aşıq Ələs-
gə rin saz da mü kəm məl çal ğı sı na, ifa çı 
ki mi us ta lı ğı na da bir işa rə dir...”.

*** 
Aşıq Ələs gər ya ra dı cı lı ğı Azər bay-

can bəs tə kar la rı nın da il ham qay na ğı, 
söz sax lan cı olub. Sə nət şü nas bil di-
rir ki, ha zır da Me mar lıq və İn cə sə nət 
İns ti tu tu nun ar xi vin də sax la nı lan ma-
te rial lar ara sın da Azər bay can aşıq la-
rı nın ifa sın dan Aşıq Ələs gə rin söz lə ri-
nə oxun muş və no ta kö çü rül müş aşıq 
ha va la rı var. Aşıq ha va la rı nın no ta 
kö çü rül mə si sa hə sin də bəs tə kar, folk-
lor şü nas Qən bər Hü seyn li nin xid mət-
lə ri xü su si lə qeyd edil mə li dir. O, Aşıq 
Ələs gə rin söz lə ri nə oxun muş “Dü bey-
ti”, “Göy çə gö zəl lə mə si”, “Qəh rə ma nı” 
ha va la rı nı no ta ya zıb. Hə min ha va lar 
N.Əli ver di bə yov, B.Hü seyn li tə rə fi n-
dən for te piano ilə oxu maq üçün iş lə ni-
lib və 1960-cı il də çap edi lib. 

No ta sal ma lar ara sın da aşıq şü nas 
alim T.Məm mə do vun da mü hüm xid-
mət lə ri olub. O, “100 Azər bay can klas-
sik aşıq ha va sı” əsə rin də Aşıq Ələs-
gə rin şeir lə ri nə oxun muş “Ağır Şə ri li”, 
“Do la nım ba şı na”, “Kür dü-gə ray lı” və 
s. ha va la rı ya zı ya alıb. Bir çox aşıq 
ha va la rı və xalq mah nı sı sta tu su qa-
zan mış mu si qi nü mu nə lə ri isə məhz 
Aşıq Ələs gə rin söz lə ri ilə məş hur la şıb 
və se vi lib. “Ç ərş  ən bə gü  nü n də”, “Qə-
mər can”, “Gö  zəl”, “Hər ye tən gö  zə-
lə”, “Do la nır”, “Ey bi mür vət”, “Ay sa rı 
köy nək”, “Tel lə rin” (“Or du ba dı” ha va sı 
üs tə), “Bil mi rəm” və s. Aşıq Ələs gə rin 
li rik şeir lə ri daim bəs tə kar la rı da özü nə 
cəlb edib.

Bəs tə kar Q.Hü seyn li no ta sal ma lar la 
ya na şı, Aşıq Ələs gə rin söz lə ri nə çox lu 
say da vo kal əsər lər də ya zıb. “Bu xağ  a 
dü ş  dü ”, “Sö z qa nan ola”, “Olan ol du”, 
“Gör düm”, “Çər şən bə gü nün də”, “Qa-
dan alım”, “Gör düm” ki mi mah nı la rı 
Aşıq Ələs gə rin şeir lə ri ki mi sə mi mi, 
xoş ov qat lı, aram lı, saf, ül vi hiss lə rin 
üs tün lük təş kil et di yi mi niatür mu si-
qi li-poetik əsər lər dir. Xalq tə rə fi n dən 
se vi lən bu vo kal əsər lə ri ilə bəs tə kar 
ol duq ca li rik, tə ra vət li, bən zər siz mah-
nı lar, mah nı mün tə xə ba tı ya ra dıb. 

Aşıq Ələs gə rin şeir lə ri nə mu si qi yaz-
mış sə nət kar lar ara sın da Səid Rüs tə-
mov (“Ay gö zəl”, “Ay cey ran”), Hö ku-
mə Nə cə fo va (“Ya nı ram mən”), Ra miz 
Mi riş li (“Gü lən dam”), Şə fi  qə Axun do va 
(“Kö nül is tər”), Ca van şir Qu li yev (“Xoş  
gəl din”, “Mi niatür lər”) ki mi bəs tə kar la rı 
qeyd et mək olar. 

Aşıq Ələs gə rin ya ra dı cı lı ğı na da ha 
çox mü ra ciət edən bəs tə kar lar dan bi-
ri də Ha cı Xan məm mə dov dur. O, aşı-
ğın söz lə ri nə sil si lə mah nı lar bəs tə lə-
yib. “Keç  di”, “Cey ran”, “Gü l lü ”, “Qa dan 
alım”, “Ni yə dö n dü ”, “So na keç  di”, “Tel-
li”, “Get mə aman dı” mah nı la rı bu gün 
də se vi lir. Dər bən din söz-sə nət mü hi-
tin də do ğu lub bo ya-ba şa ça tan bəs tə-
kar üçün aşıq ya ra dı cı lı ğı və Aşıq Ələs-
gər şeir lə ri daim çox doğ ma olub. Aşıq 
Ələs gər poezi ya sı nın zən gin ob raz lar 
alə mi, di li nin sa də və axı cı lı ğı, gö zəl li-
yin çox çe şid li rəng ça lar la rı və on la rın 
poetik tə rən nü mü, elə cə də, aşıq ha va-
la rı nın özü nə məx sus lu ğu, nik bin ov qa tı 
və s. bəs tə ka rı, san ki, mu si qi yaz ma ğa 
özü sövq edib. Bu mah nı lar aşıq poezi-
ya sı və mu si qi si nin bu laq tək dup du ru 
mil li ru hu nu, me lo dik, rit mik, mə qam-in-
to na si ya özəl lik lə ri ni özün də da şı yır.

Aşıq Ələs gər ya ra dı cı lı ğı və bəs tə-
kar lıq möv zu sun da sə nət şü nas lıq üz-
rə fəl sə fə dok to ru, pro fes sor Züm rüd 
Da daş za də nin ma raq lı mü la hi zə lə ri 
var. Alim “Ca van şır Qu li yev: to tal mu-
si qi ax ta rış la rın da” ad lı mə qa lə sin də 
bəs tə ka rın 1982-ci il də aşı ğın söz lə-
ri nə yaz dı ğı “Dö nüb dü” mi niatü rü nü 
təh lil edir. Qeyd edir ki, bəs tə ka rı ge-
niş din lə yi ci küt lə si nə ta nı dan və sev-
di rən məhz onun nəğ mə lə ri – məx su si 
folk lor si ma sı, bül lur tək şəff  af və saf 
mu si qi di li ilə se çi lən mah nı la rı dır. Mu-
si qi şü nas vur ğu la yır ki, hər za man 
söz dən tə kan alan bəs tə kar a ka pel-
la xor üçün Aşıq Ələs gə rin qoş ma sı-
na yaz dı ğı “Dö nüb dü” mi niatü rün də 
bu niy yə tin gö zəl il lüst ra si ya sı nı ya-
ra da bi lib, xalq di lin də ya zıl mış mis-
ra la rı xalq ruh lu mu si qi ilə ifa də edib. 

Aşıq Ələs gə rin şeir lər top lu su na ya zıl-
mış ön söz də təd qi qat çı, us tad sə nət ka-
rın nə və si İs lam Ələs gər aşı ğın ha mı nın 
iş lət di yi adi söz lər dən ha mı nı hey rət də 
qo ya caq bir poezi ya ya rat maq iq ti da rı-
nı qeyd edir. Xor üçün nə zər də tu tu lan 
“Dö nüb dü” əsə rin də də bəs tə kar C.Qu li-
yev bu sə viy yə yə nail olub. Ha mı ya bəl-
li in to na si ya və ritm lə ri zövq lə bir ara ya 
gə ti rə rək tə ra vət li xor in ci si – Ələs gər tək 
“sa də li yin mö cü zə si”ni ya ra dıb. 

Sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to-
ru, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Səadət 
Təh mi raz qı zı “Aşıq Ələs gər poezi ya sı-
nın mu si qi də tə cəs sü mü” ad lı mə qa-
lə sin də bəs tə kar H.Xan məm mə do vun 
us tad aşı ğın ya ra dı cı lı ğı na mü ra ciəti 
ba rə də söz açır. Qeyd edir ki, Aşıq Ələs-
gər poezi ya sı san ki bəs tə ka rın me lo di-
ya la rı ilə vəh dət ya ra dır. Bu mə na da 
1976-cı il də “Se vil” vo kal an samb lı nın 
ifa sın da səs lə nən “Qur ban be lə gə li nə”, 
1979-cu il də Gü la ğa Məm mə do vun ifa-
sın da “So na keç di”, 1981-ci il də Şöv kət 
Ələk bə ro va nın ifa sın da “Sa rı köy nək” 
və nə ha yət, 1983-cü il də Gü la ğa Məm-
mə do vun oxu du ğu “Tel li” mah nı la rı nı 
qeyd et mək olar. Bəs tə ka rın “Get mə, 
aman dır” mah nı sın dan son ra Sev da 
İb ra hi mo va da 1986-cı il də hə min şeirə 
mah nı bəs tə lə yib. S.İb ra hi mo va nın us-
ta dın şeiri nə da ha bir mah nı sı da “İn ci-
mə rəm” ad la nır. 

Aşıq Ələs gə rin “Qa dan alım” rə difl  i 
şeiri nə us tad xa nən də Əli ba ba Məm mə-
dov da mü ra ciət edə rək “Ma hur” mu ğa-
mı üs tə mah nı qo şub. Mah nı ilk də fə elə 
xa nən də nin öz ifa sın da səs lə nə rək len-
tə alı nıb. Bu şeirə bəs tə kar Adil Gə ray 
da mü ra ciət edə rək 1955-ci il də “Çeş-
mə ba şın da” ad lı mah nı ya zıb. Hə min 
mah nı Tü kəz ban İs ma yı lo va nın ifa sın da 
len tə alı nıb. İlk qa dın bəs tə kar la rı mız-
dan olan Ağa ba cı Rza ye va 1972-ci il də 
us ta dın “Xoş gəl din” rə difl  i şeiri nə mah nı 
bəs tə lə yir və hə min əsər Gü la ğa Məm-
mə do vun ifa sın da səs lə nə rək kö nül lə ri 
ox şa yır. “Qə dəm qo yub as ta-as ta, Sən 
bu di ya ra xoş gəl din” mis ra la rı ilə baş-
la nan şeir C.Qu li ye vin də diq qə ti ni cəlb 
edir. Onun 1978-ci il də bəs tə lə di yi “Xoş 
gəl din” ad lı mah nı mü ğən ni Akif İs lam-
za də nin ifa sın da gö zəl səs lə nib.

Bəs tə kar Ra miz Mus ta fa ye vin də 
Aşıq Ələs gə rin söz lə ri nə sil si lə mah-
nı la rı var. Uzun il lər Azər bay can Te le-
ra dio Ve ri liş lə ri QSC-də fəaliy yət gös-
tə rən Ca han gir Ca han gi rov adı na xor 
kol lek ti vi nin bə dii rəh bə ri olan R.Mus-
ta fa yev bu sil si lə dən həm özü nün və 
həm də di gər bəs tə kar la rın mah nı la rı-
nı xor üçün də iş lə yib. 

Ümu miy yət lə, Aşıq Ələs gər öz əbə-
di sə nə ti ilə nə sil lər lə qo şa ad dım la yır. 
Onun şe riy yə ti nin mu si qi ilə qo vuş ma-
sı da us ta dın əbə di ya şar lı ğı nın da ha 
bir tə za hü rü dür. 

Lalə Azəri

Ələsgər sözü musiqi qanadlarında
Saz-söz ustadının 200 illik yubileyinə sözardı



6 sərbəst www.medeniyyet.az

№12 (1885)
11 fevral 2022Toyunun ildönümündə şəhid oldu...

Ya dım da dır, uşaq yaş la rım da hər də fə ev də söz dü şən də 
“ana, da yım ha ra da dır?” de yə so ru şar dım. Anam isə hər 
za man “şə hid olub, oğ lum, cən nət də dir”, – de yə göz yaş la rı 
ilə mə nə ca vab ve rər di. O vaxt dan şə hid li yin ən ali mər tə bə 
ol du ğu nu öy rən miş dim. 

O söz lə rin üs tün-
dən il lər ke çib. Bu 
gün bir da ha an la yı-
ram ki, şə hid lər hə qi-
qə tən də, öl məz dir lər. 
On lar hər za man xal-
qı mı zın qəl bin də ya-
şa ya caq. 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də 
qan la rı nın son dam-
la sı na qə dər dö yü şə-
rək şə hid olan igid lər 
ki mi...

Və tən mü ha ri bə sin-
də şə hid lik zir və si nə 
uca lan qəh rə man la rı-
mız dan bi ri də Hə sən 
Sü ley ma nov dur.

Hə sən İs ma yıl oğ lu Sü ley ma nov 1991-ci il av qus tun 25-də Ağ ca-
bə di ra yo nun da dün ya ya göz açıb. O, üç ba cı nın tək qar da şı olub. 
İlk təh si li ni Ağ ca bə di ra yon 3 say lı tam or ta mək təb də alıb. 2008-ci 
il də or ta mək tə bi bi ti rə rək Qa zax ra yo nu N say lı hər bi his sə sin də 
xid mə tə yol la nıb. Hər bi xid mə ti ni snay per ki mi ye ri nə ye ti rib.

2020-ci ilin Və tən mü ha ri bə si baş la yan dan iki gün son ra – 
sent yab rın 29-da sə fər bər li yə cəlb olu nub. 

Şə hi din hə yat yol da şı Qum ru Sü ley ma no va hə min gü nü be lə 
xa tır la yır: “Hə sə nə ça ğı rış gə lər kən o, ev də yox idi, tor paq sa-
hə sin də iş lə yir di. Hə sə nə zəng edə rək, ona ça ğı rış gəl di yi ni söy-
lə dik. O, dər hal evə gə lib ha zır laş dı. Ana sı ona ye mək çək di. 
An caq, o, “ye mə yi mi Qa ra bağ da ye yə cə yəm” – de yə rək ev dən 
çıx dı. Hə sən çox hə yə can lı idi. O, qa pı dan çı xar kən öv lad la rı “ata, 
bi zi qo yub get mə” – de yə ağ la dı lar. Hə sən on la ra gə lə cə yi ni söy-
lə di. Öv lad la rı mı zı mə nə əma nət edə rək, xu da ha fi z ləş di...”.

Hə sən Fü zu li, Cəb ra yıl, Zən gi lan və Qu bad lı uğ run da ge dən 
dö yüş lər də iş ti rak edir. Okt yab rın 25-də Qu bad lı is ti qa mə tin də 
ge dən dö yüş lər də şə hid olur.

Qum ru Sü ley ma no va bil di rir ki, hə yat yol da şı mü ha ri bə də olan 
za man im kan düş dük cə on lar la əla qə sax la yır mış: “So nun cu 
də fə okt yab rın 24-də zəng et di. İnam la de di ki, “az qa lıb, tez bir 
za man da Qə lə bə xə bə ri ni ala caq sı nız...”. Hə sən hə min ax şam 
Qu bad lı ya yol lan dı. Okt yab rın 25-də, to yu mu zun il dö nü mün də 
şə hid lik zir və si nə ucal dı...”.

Qum ru xa nım söy lə yir ki, Hə sən ata sı nın əmi si nin adı nı da-
şı yır dı. O da 1941-1945-ci il lər də Bö yük Və tən mü ha ri bə sin də 
hə lak olub: “Hə sən də onun yo lu nu get di. Al lah bü tün şə hid lə ri-
mi zə rəh mət elə sin”.

2013-cü il də ailə hə ya tı qu ran Hə sə nin Fa ti mə və Hü seyn ad lı 
iki öv la dı Və tə nə əma nət qa lıb.

Hə sən Sü ley ma nov okt yab rın 26-da Ağ ca bə di ra yo nu Şə hid-
lər xi ya ba nın da tor pa ğa tap şı rı lıb. Öl kə baş çı sı nın mü va fi q sə-
rən cam la rı ilə ölü mün dən son ra “Və tən uğ run da”, “Cəb ra yı lın 
azad olun ma sı na gö rə”, “Qu bad lı nın azad olun ma sı na gö rə” və 
“Cə sur dö yüş çü” me dal la rı ilə təl tif edi lib.

Ru hu şad ol sun.
Nurəddin

İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 140 illiyi 
silsilə tədbirlərlə qeyd olunacaq

Bu il İrə van Müəl lim lər Se mi na ri ya sı nın 140 il li yi qeyd olu na-
caq. Bu nun la bağ lı Azər bay can Pre zi den ti tə rə fin dən 29 de-
kabr 2021-ci il ta ri xin də mü va fiq sə rən cam im za la nıb.

Ba kı Şə hə ri üz rə 
Təh sil İda rə si tə rə fi n-
dən İrə van Müəl lim lər 
Se mi na ri ya sı nın 140 
il li yi ilə bağ lı təd bir-
lər müəy yən ləş di ri-
lib.  Təd bir lər pla nı-
na əsa sən, “İrə van 
Müəl lim lər Se mi na ri-
ya sı nın mil li təh sil ta-
ri xi miz də ye ri və ro lu” 
möv zu sun da də yir mi 
ma sa, “XIX əsr də re-

gion da dün yə vi təh sil ve rən İrə van Müəl lim lər Se mi na ri ya sı nın 
müəl lim lə ri və mə zun la rı” möv zu sun da mək təb dən kə nar təh sil 
müəs si sə lə ri nin dər nək üzv lə ri ara sın da es se mü sa bi qə si, se-
mi nar, sər gi və di gər təd bir lər nə zər də tu tu lur.

Həm çi nin gör kəm li maarif pər vər zi ya lı Fi ri dun bəy Kö çər li nin 
İrə van Müəl lim lər Se mi na ri ya sın da müəl lim ki mi fəaliy yə ti ilə 
bağ lı Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sın da mək təb li lə rin iş ti ra kı ilə 
təd bir keçi ri lə cək.

Qeyd edək ki, döv lət baş çı sı nın sə rən ca mın da da vur ğu lan dı ğı 
ki mi, XIX əs rin ikin ci ya rı sın dan eti ba rən Cə nu bi Qaf qaz da maarif-
çi lik hə rə ka tın da İrə van Müəl lim lər Se mi na ri ya sı nın xü su si ye ri 
olub. 1881-ci ilin no yabr ayın da fəaliy yə tə baş la yan İrə van Müəl-
lim lər Se mi na ri ya sı çar ha ki miy yə ti nin böl gə də ki ma raq la rı na mi-
nə ya ra dıl ma sı na bax ma ya raq, 40 ilə ya xın müd dət də ha zır la dı ğı 
müasir dün ya gö rü şü nə ma lik yük sə kix ti sas lı mil li müəl lim kadr la rı 
ilə azər bay can lı la rın üs tün lük təş kil et di yi İrə van ma ha lın da ədə bi-
ic ti mai, el mi-mə də ni hə ya tın ənə nə vi dol ğun lu ğu nun qo ru nub sax-
la nıl ma sın da təq di rə la yiq xid mət lər gös tə rib. Fi ri dun bəy Kö çər li 
se mi na ri ya nın ilk müəl lim lə rin dən olub, ge niş mə də ni-maarif iş lə ri 
apa rıb. Se mi na ri ya nın mə zun la rı sı ra sın da xal qı mı zın bir çox ta-
nın mış şəx siy yət lə ri və döv rü nün gör kəm li zi ya lı la rı var.

Gürcüstanda azərbaycanlılara məxsus 
abidələrin qorunması və təbliği

Gür cüs tan da kı azər bay can lı la ra məx sus mad di və qey ri-
mad di mə də ni irs abi də lə ri nin rəs mi sta tus al ma sı, qo ru nub 
sax la nıl ma sı və təb li ği is ti qa mə tin də ye ni la yi hə yə baş la nı lıb.

La yi hə “Həm rəy lik Mu ze yi” qey ri-hö ku mət təş ki la tı tə rə fi n dən 
hə ya ta ke çi ri lə cək. Təş ki la tın rəh bə ri El nur Əli soy bil di rib ki, la-
yi hə çər çi və sin də apa rı la caq təd qi qat ma te rial la rı və töv si yə lər 
çap olu na raq aidiy yə ti qu rum la ra təq dim olu na caq.

Bu məq səd lə Kve mo Kart li böl gə si nin bə lə diy yə lə ri nin əra zi lə-
ri nə çöl iş lə ri və eks pe di si ya lar təş kil olu na caq, abi də lə rin möv-
cud və ziy yə ti öy rə ni lə cək, tə mir və bər pa sı ilə əla qə dar he sa bat-
lar tər tib olu na caq.

Ey ni za man da bə lə diy yə lə rin mu zey lə ri və şən lik lə rin də et nik 
az lıq la rın mə də niy yə ti nin təm sil olun ma sı mo ni to rin qi apa rı la-
caq, qey ri-do mi nant et nik qrup la rın mə də niy yə ti nin qo run ma sı 
və ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də bə lə diy yə büd cə lə rin dən ay rıl mış 
mad di və sait ana liz olu na caq.

Azər bay can ədə biy ya-
tı ta ri xin də müs təs na 
ye ri olan şair, ya zı çı, 
dra ma turq, tər cü mə çi 

Ab dul la Şaiq həm də maarif 
və mə də niy yə ti mi zin gör-
kəm li si ma la rın dan bi ridir. 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi. 
Öm rü nü xal qın maarif lən-
mə si nə həsr edən ədib mil li 
uşaq ədə biy ya tı mı zın ən na-
dir nü mu nə lə ri ni ya ra dıb. 

Ab dul la Axund Mus ta fa oğ-
lu Ta lıb za də (Ab dul la Şaiq) 24 
fev ral 1881-ci il də Tifl  is şə hə ri-
nin Şey tan ba zar mə həl lə sin də 
ru ha ni ailə sin də dün ya ya göz 
açıb. Al tı si nifl  i şə hər mü səl man 
mək tə bin də təh sil alır. 1893-cü 
il də Xo ra sa na zi ya rə tə ge dən 
ana sı özü ilə Ab dul la və bö yük 
qar da şı Yu si fi  də apa rır. On-
lar ora da döv rü nün ta nın mış 
maarif çi si Yu sif Zi ya nın mək tə-
bin də yed di il oxu yur lar, ədə biy-
yat, ta rix, mən tiq üz rə yax şı təh-
sil alır lar. 1900-cü il də ye ni dən 
Tifl  i sə qa yı dır lar. 

Ab dul la Ba kı ya kö çür. Maarif-
çi lik sa hə sin də fəaliy yət gös tər-
mə yə baş la yır. 1901-ci il də 3-cü 
Oğ lan lar gim na zi ya sın da xü su si 
ko mis si ya qar şı sın da im ta han 
ve rə rək ana di li müəl li mi şə ha-
dət na mə si alır. Bir müd dət son ra 
Rus-ta tar mək tə bin də də eh ti yat 
müəl lim ki mi işə qə bul olu nur. 

1906-cı ilin av qus tun da Ba kı-
da ke çi ri lən müəl lim lə rin I qu rul-
ta yı nın təş ki lin də ya xın dan iş ti rak 
edən Ab dul la Şaiq qu rul tay da 
ana di li və ədə biy ya tın təd ri si nə 
dair mü tə rəq qi tə şəb büs lər or-
ta ya qo yur. Nə ti cə də qu rul tay 
tə rə fi n dən H.Zər da bi, F.Kö çər-
li, M.Mah mud bə yov, S.Sa ni, 
A.Şaiq və baş qa la rın dan iba rət 
xü su si ko mis si ya ya ra dı lır. Azər-
bay can di lin də mü va fi q proq ram 
ha zır la maq bu he yə tə tap şı rı lır. 

Qu rul tay dan bir il keç mə miş 
“Əlif ba”, “Uşaq çeş mə yi” (“Uşaq 
göz lü yü”), “İkin ci il” və “Gül zar” 
ad lı dərs lik lər ər sə yə gə lir. Ab-
dul la Şaiq da ha son ra müx tə lif 
il lər də bir-bi ri nin ar dın ca “Mil li 
qi raət”, “Mün tə xə bat”, “Türk çə-

lən gi”, “Ədə biy yat”, “Türk ədə-
biy ya tı”, “Gül şə ni-ədə biy yat” 
ad lı dərs lik və proq ram lar ha zır-
la yır. Hə min dərs lik lər də Azər-
bay can klas sik lə ri nin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da mə lu mat 
və əsər lə rin dən par ça lar yer 
alır. O həm də qa dın lar üçün 
jur nal çı xar maq, uşaq bağ ça sı 
aç maq, ki tab xa na ya rat maq və 
ka sıb uşaq la rı pul suz oxut maq 
ki mi tə şəb büs lər də irə li sü rür.

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, 
A.Şaiq ya ra dı cı lı ğa tər cü mə və 
qə zəl lə baş la sa da, ilk mət bu 
əsə ri “Lay la” ad lı uşaq şeiri olub. 
O, 1906-cı il dən baş la ya raq 
Azər bay can mil li uşaq poezi ya-
sı nın diq qə tə la yiq nü mu nə lə ri ni 
ya ra dır. “Də bis tan” və “Mək təb” 
uşaq jur nal la rın da dərc edi lir. 
Hə min il “Ni cat” cə miy yə ti ida rə 
he yə ti nə üzv se çi lir.

A.Şaiq şi fa hi xalq ədə biy ya-
tı na xü su si diq qət ye ti rir, ya ra-
dı cı lı ğın da bu ör nək lə rə ge niş 
yer ve rir. “Tıq-tıq xa nım”, “Tül-
kü həc cə ge dir”, “Yax şı ar xa” 
ki mi mən zum na ğıl la rı ma raq la 
qar şı la nır. 1910-cu il də yaz dı-
ğı “Gö zəl ba har” pye si ilə mil li 
uşaq dra ma tur gi ya sı nın əsa sı nı 
qo yur. Ey ni za man da ic ti mai-si-
ya si hə yat la səs lə şən  “Hür riy-
yət pə ri si”, “Ni yə uç du?”, “Bir 
quş”, “XX əs rə xi tab”, “Şi ka yət-
lə rim” və di gər şeir lə ri ni qə lə mə 
alır. Müəl lif “Hə pi miz bir gü nə şin 
zər rə si yiz” şeiri ilə şər qüv və lə-
rin xalq lar ara sın da ni faq sal ma-
sı nı if şa edir. 

Nəsr ya ra dı cı lı ğı na “İki müz-
tə rib və ya əzab, vic dan” ya-
rım çıq ro ma nı ilə baş la yan 
ədib “Mək tub ye tiş mə di”, “Köç”, 
“Daş qın”, “İn ti har mı, ya şa maq-
mı”, “Gö bə lək”, “Dur sun”, “Əs ri-
mi zin qəh rə man la rı” ki mi gö zəl 
nəsr ör nək lə ri ya ra dır.

1918-ci il də ya ra dı lan Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti ni bö-
yük se vinc lə qar şı la yır. 1919-cu 
il də Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
ya ran ma sı ilə bağ lı dü şün cə lə-
ri nin yer al dı ğı “Tə lə bə hə ya tı” 
pye si ni ya zır. Son ra ya rım çıq 
qa lan “Əs ri mi zin qəh rə man la-
rı” ro ma nı nı ta mam la yır. Müəl lif 
müs tə qil lik ar zu la rı nı di lə gə ti rir.  
Döv lət çi li yi miz üçün ye ni mil li 
kadr lar ha zır lan ma sı mə sə lə-
si ni önə çə kir. “Ye ni ay do ğar-
kən”, “Türk ədə mi mər kə ziy yət 
Mü sa va ta it haf”, “Araz dan Tu-
ra na” ki mi şeir lə ri ədə bi mü hit-
də bö yük sə da do ğu rur. “Və tə-
nin ya nıq sə si” şeirin də isə şair 
oğuz la rın hü nə ri, Al tay türk lə-
ri nin qəh rə man lı ğın dan bəhs 
edir. “İki mü ca hid” və ya xud “Atı 
ya ra lı əs gər” şeirin də I Dün ya 
mü ha ri bə si nin ya ra la rı, er mə ni 
daş nak la rı nın Azər bay can tor-
paq la rın da kı tö rət di yi vəh şi li yi, 
Qa ra bağ da kı fi t nə-fə sad la rı na 
diq qət ye ti rir. 

28 ap rel 1920-ci il də bol şe-
vik lər Azər bay ca nı iş ğal edir və 
so vet ha ki miy yə ti qu ru lur. Bü tün 
bun la ra bax ma ya raq, A.Şaiq xal-
qın gə lə cə yi üçün öz ədə bi-pe-
da qo ji fəaliy yə ti ni da vam et di rir. 

Ça lış dı ğı gim na zi ya “Şaiq nü mu-
nə mək tə bi” ad lan dı rı lır. Ədə bi 
ya ra dı cı lıq dan qal ma yan A.Şaiq 
“Və zi fə”, “Özü bil sin, mə nə nə?”, 
“Ana ba cı”, “Əsə bi adam” ki mi 
he ka yə lə ri və “Araz” in qi la bi-ta-
ri xi ro ma nı nı ya zır. O həm də 
“Tən qid-təb liğ” teat rı üçün əsər-
lər qə lə mə alır.

Ge niş miq yas lı maarif çi lik işi 
apa ran zi ya lı uşaq lar üçün gö-
zəl əsər lər yaz maq la qal mır, 
di gər sə nət dost la rı nı da bu işə 
cəlb edir. Onun “May nəğ mə si”, 
“Top oyu nu”, “Bə növ şə”, “Qə-
rən fi l”, “Bül bül” ki mi uşaq şeir-
lə ri, na ğıl və poema la rı bu gün 
də oxu cu lar tə rə fi n dən ma raq la 
qar şı la nır.

Ədə biy yat şü nas və folk lor çu 
ki mi də ta nı nan A.Şaiq klas sik 
ədə biy yat la bağ lı bir sı ra araş-
dır ma lar apa rıb. Azər bay can 
ədə biy ya tı nın Xa qa ni, Ni za mi, 
Nə si mi, Fü zu li, Xə tai, Va qif, 
Vi da di, Za kir, Mir zə Fə tə li, Se-
yid Əzim, Sa bir, Səh hət, Ha di, 
H.Ca vid ki mi ədib lə rin ya ra dı cı-
lı ğı na işıq sa lıb. 

Gör kəm li ədib tər cü mə sa hə-
sin də də uğur qa za nıb. Bö yük 
Ni za mi Gən cə vi nin ya ra dı cı lıq 
zir və si he sab edi lən “İs kən-
dər na mə” poema sı nın “Şə rəf-
na mə” his sə si ni di li mi zə çe vi-
rib. O həm çi nin Ə.Fir dov si nin 
“Şah na mə” poema sın dan bir 
par ça nı, V.Şeks pi rin “Maq bet”, 
C.Svif tin “Qul li ve rin sə ya hə ti” 
əsər lə ri ni, ha be lə Puş kin, Ler-
mon tov, Krı lov, Qor ki, Nek ra-
sov və di gər rus ya zı çı la rı nın 
bə dii nü mu nə lə ri ni Azər bay can 
di li nə çe vi rib.

Xid mət lə ri hö ku mət tə rə fi n-
dən yük sək qiy mət lən di ri lən 
A.Şaiq 1940-cı il də “Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi” fəx ri adı na və 
döv rün bir sı ra təl tifl  ə ri nə la yiq 
gö rü lüb. 

Ölkəmizdə uşaq və gənclər 
tərəfi ndən maraqla oxunan, 
sevilən və qəlblərdə heykəlləşən 
Abdulla Şaiq 24 iyul 1959-cu 
ildə Bakıda vəfat edib, Fəxri xi-
yabanda dəfn edilib. 

Savalan Fərəcov

Maarif carçısı və uşaqların sevimli ədibi

Mehdi Hüseyn, Nazim Hikmət, Süleyman Rəhimov,
Abdulla Şaiq, Bayram Bayramov

2021-ci ilin 12 no yab rın da  İs tan bul da 
ke çi ri lən Türk dil li Döv lət lə rin Əmək daş lıq 
Şu ra sı nın (Türk Şu ra sı) VIII Zir və gö rü şün-
də qu ru mun adı də yiş di ri lə rək Türk Döv-
lət lə ri Təş ki la tı (TDT) ol du. Türk dün ya sı nın 
bir çox si ya sət çi lə ri, dip lo mat la rı təş ki la tın 
adın da kı də yi şik li yin fəaliy yə ti nə də əhə-
miy yət li tə si ri ola ca ğı qə naətin də dir. 

Tür ki yə nin Azər bay can da kı sa biq sə fi  ri, 
öl kə lə ri miz ara sın da və Türk dün ya sın-
da xid mət lə ri ilə ta nı nan, Azər bay ca nın 
“Dost luq” or de ni laureatı, İM ZA So sial İn-
ki şa fa Dəs tək İc ti mai Bir li yi nin Tür ki yə nü-
ma yən də si  Hu lu si Kı lıç bi zim lə söh bə tin-
də bu xü sus da ma raq lı fi  kir lər bil dir di. 

– Hu lu si bəy, Türk dil li Döv lət lə rin Əmək-
daş lıq Şu ra sı nın Türk Döv lət lə ri Təş ki-
la tı na çev ril mə si ilə fəaliy yə tin də, Siz cə, 
nə ki mi ye ni lik lər ola caq?
– Bu də yi şik lik za tən, göz lə ni lən idi. 

2009-cu il okt yab rın 3-də Nax çı van sa-
zi şi nin im za lan ma sın dan son ra qu ru lan 
Türk Şu ra sı fəaliy yə ti ni bu gü nə dək uğur-
la da vam et dir di. 13 il əv vəl Nax çı van da 
“Türk dil li Döv lət lə rin Əmək daş lıq Şu ra sı-
nın ya ra dıl ma sı haq qın da” sa zi şi ni im za la-
yan 4 döv lət var dı, ha zır da bu rə qəm 7-dir. 
Bu, nor mal in ki şaf dır. Əv vəl Türk Şu ra sı 
re gional bir təş ki lat tə si ri ba ğış la yır dı, am-
ma in di be lə de yil. TDT ar tıq Av ro pa Bir li yi, 
Ərəb Döv lət lə ri Li qa sı ki mi bey nəl xalq bir 
təş ki lat dır. 

Təş ki la tın ye ni ad la – TDT ola raq fəaliy-
yə ti üçün Azər bay ca nın dö nəm baş qan lı-
ğı döv rün də ha zır lıq lar gö rül dü. 12 no yabr 
2021-ci il də də İs tan bul da təş ki lat ye ni ad la 
fəaliy yə tə baş la dı. Funk si ya sın da da əl bət-
tə, də yi şik lik ola ca ğı göz lə ni lən dir. Si ya si, 
iq ti sa di, mə də niy yət və tu rizm sa hə sin də 
ça lış ma la rın ge niş lən mə si la zım dır ki, bu nu 
da ar tıq gör mək də yik.

Bu  təş ki lat kim sə yə qar şı ya ra dıl ma yıb, 
ta ma mi lə bi zim dil, kök, mə də niy yət bir li yi-
miz dən irə li gə lən bir qu ru luş dur. Ye ni adı 
ilə bə ra bər təş ki lat ye ni fəaliy yə ti ilə də re-
gionun in ki şa fı na çox bö yük dəs tək ve rə-
cək. Ey ni soy dan, ey ni dil dən olan in san-
la rın,  öl kə lə rin bir li yi və əmək daş lı ğı son 
də rə cə tə biidir. 2022-ci il də Tür ki yə nin dö-
nəm baş qan lı ğı za ma nın da da bu mə sə lə-
lər ye tər li şə kil də öz ye ri ni tu ta caq və da ha 
da in ki şaf edə cək. 

Yed di döv lət ara sın da Ma ca rıs ta nın yer 
al ma sı xü su si lə önəm qa zan dı. Av ro pa nın 
mər kə zin də Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı nü ma-
yən də li yi nin ol ma sı çox əhə miy yət li dir. Bun-
dan baş qa, TDT nəz din də Yar dım fon du qu-
rul du ki, o da ki çik və or ta biz ne sə dəs tək 
ve rə cək, bu nun da iq ti sa di ba xım dan əhə-
miy yə ti var. Av ro pa nın ener ji təh lü kə siz li yi ni 
tə min et mək ba xı mın dan da bu öl kə lər çox 
önəm li dir. 

– Türk mə nis ta nın mü şa hi də çi qis min də 
qa tıl ma sı haq qın da möv qe yi niz nə dir?
– Türk mə nis tan tə rəf siz, müs tə qil bir öl kə-

dir. TDT bir hər bi təş ki lat de yil, Türk mə nis tan 
da ne cə ki, mər kə zi Teh ran da olan İq ti sa di 
Əmək daş lıq Təş ki la tı na üzv dür, TDT-yə də 
üzv lü yü nor mal dır. Mən ina nı ram ki, Türk mə-
nis tan bu təş ki la ta tam üzv ola raq qa tı la caq. 
Bu təş ki la tın tək cə re giona de yil, dün ya ya da 
müs bət tə si ri ola caq. Çün ki sül hə, ba rı şa, iq-
ti sa diy ya ta, ener ji tə mi na tı na qat qı sı olan bir 
təş ki lat dır. Biz türk döv lət lə ri ola raq bu təş ki-
lat da da ha da ya xın la şa ca ğıq. Bir za man lar 
ara la rı mız da itən əla qə lər bər pa olu na caq və  
bu ya xın laş ma ilə di li miz də ki ləh cə fərq lə ri 
də təd ri cən ara dan qal xa caq. Tə bii ki, bu nun 
üçün də çox fəal ol maq, çox iş lə mək la zım dır.

– TDT-nin nəz din də ki təş ki lat la rın fəaliy-
yə ti ar tı rıl ma lı dır, yox sa ye ni qu rum lar da 
ya ra dıl ma lı dır?
– Ka tib li yi İs tan bul da olan TDT-nin ümu-

mi çə ti ri al tın da An ka ra da yer lə şən Bey nəl-
xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK-
SOY, Nur-Sul tan şə hə rin də Bey nəl xalq Türk 
Aka de mi ya sı, Ba kı da Türk Döv lət lə ri Par la-
ment lər As samb le ya sı – TÜRK PA və Türk 
Mə də niy yə ti və İr si Fon du, ye nə də İs tan bul-
da Tür ki yə Ti ca rət və Sə na ye Pa la ta sı, Biş-
kek də isə Kö çə ri Si vi li za si ya Mər kə zi var. Bu 
qu rum la rın fəaliy yət lə ri tə bii ki, ar tı rıl ma lı dır.

– Siz cə, bu xü sus da TÜRK SOY-un üzə ri-
nə da ha çox iş düş mür mü?  Dil, mə də niy-
yət, mə nə viy yat mə sə lə lə ri əsa sən onun 
fəaliy yət sa hə si nə da xil dir...
– Əl bət tə, TDT ye ni dən təş ki lat lan dıq dan 

son ra onun tər ki bin də ki bü tün qu rum lar dan, 

o cüm lə dən TÜRK SOY-dan fəaliy yə ti nin 
da ha da ar ta ca ğı nı göz lə yi rik.  TÜRK SOY-a  
bə zən Türk dün ya sı nın UNES CO-su de yi lir.  
Ona gö rə də TÜRK SOY-un UNES CO ki mi  
bir or qa na çev ril mə si va cib dir. Mən TDT-nin 
gə lə cə yi nin çox gö zəl ola ca ğı na ina nı ram. 
Öl kə lə ri miz  ara sın da ti ca rət mü ba di lə si da-
ha çox art dıq dan son ra, türk dil li döv lət lər 
bir-bi ri nə dəs tək ol maq la, nis bə tən az in ki-
şaf et miş öl kə lər də in ki şaf edə cək.

– Yə ni, Av ro pa Bir li yin də ol du ğu ki mi?
– Bə li. Mən Fran sa da Av ro pa Bir li yi hü-

qu qu üz rə də təh sil al mı şam. Za tən, TDT 
Av ro pa Bir li yi mo de lin də dir. 

– Dün ya nın bir çox ye rin də türk lər ya şa-
yır. Bəs türk az lıq la rın bu təş ki lat da yer 
al ma sı ne cə müm kün ola bi lər?
– Mən Türk dün ya sı nı  4 qrup üz rə təs ni-

fat lan dı rar dım: bi rin ci si, 7 türk döv lə ti; ikin ci-
si mux ta riy yət olan lar – Ru si ya nın tər ki bin-
də ki mux tar res pub li ka lar,  Qər bi Tür küs tan 
(Çi nin tər ki bin də), Mol do va da Qa qauzi ya; 
üçün cü sü, türk az lıq lar dır ki, Qər bi Trak-
ya da (Yu na nıs tan), Bol qa rıs tan da, İraq da, 
Su ri ya da, İran da, Gür cüs tan da ya şa yır lar;  
dör dün cü sü, isə Av ro pa ya ge dib yer ləş miş 
türk lər dir. Be lə dias por türk lə ri nin sa yı 10 
mil yon dan çox dur. Elə cə də, Asi ya, Ame-
ri ka, Af ri ka öl kə lə rin də də ya şa yan türk lər 
var. Ona gö rə də TDT az lıq da olan türk lər 
üçün də bir gü vən ye ri ola caq. Bu gün TDT-
yə qa tıl maq is tə yən öl kə lər çox dur.

– Ru si ya da bu təş ki lat da yer al maq is-
tə yir...
– Ha zır da 10-a ya xın be lə öl kə var. Bu təş-

ki lat qey ri-türk dil li öl kə lə rin də ma ra ğın da dır. 
TDT-yə yal nız rəs mi döv lət di li türk cə olan 
öl kə lər tam üzv ola bi lər. Mə sə lən, Şi ma li 
Kipr Türk Cüm hu riy yə ti ora da təm sil olu na-
caq. Am ma bu təş ki lat da or taq əmək daş lıq 
de yə bir ye ni lik də ol du. Bu na gö rə də Ru-
si ya mü şa hi də çi ola raq qa tı la bi lər, Ko re ya 
da qa tıl maq is tə yir. Azər bay can, Qa za xıs tan, 
Türk mə nis tan neft və qa zı, mü hüm trans mil li 
nəq liy yat im kan la rı, Tür ki yə isə coğ ra fi  möv-
qe və dün ya da kı yük sək nü fu zu ilə bu təş-
ki lat da əhə miy yət li yer tu tur. Türk Döv lət lə ri 
Təş ki la tı nın gə lə cək 10 il içə ri sin də çox güc-
lü şə kil də in ki şaf edə cə yi nə ina nı ram.   

Mehparə Sultanova
Ankara

“Türk dövlətləri olaraq bu təşkilatda 
daha da yaxınlaşacağıq”

Hulusi Kılıç: “Türk Dövlətləri Təşkilatının çox güclü şəkildə
inkişaf edəcəyinə inanıram”   
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12 fev ral 1911 – Məş hur tar zən, Xalq ar tis ti Bəh ram Mə şə di Sü-
ley man bəy oğ lu Mən su rov (1911 – 14.5.1985) Ba kı da do ğu lub. 
1932-ci il dən Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti və kon sert-
meys te ri olub.

12 fev ral 1912 – Me mar, AMEA-nın müx bir üz vü Ən vər Əli oğ lu 
Qa sım za də (1912 – 12.3.1969) ana dan olub. 

12 fev ral 1921 – Məş hur akt yor Əbül hə sən Anap lı (Məm mə dov; 
1894, Qu ba – 1921) və fat edib. Ha cı bəy li qar daş la rı nın teatr trup-
pa sı nın apa rı cı ar tist lə rin dən olub.

12 fev ral 1923 – Şair, dra ma turq İs lam Əh məd oğ lu Sə fər li 
(1923 – 6.11.1974) Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı Ba bək ra yo nu-
nun Şə kə ra bad kən din də do ğu lub. “Göz hə ki mi”, “Ana ürə yi”, “Yo-
lay rı cı” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir. Şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib.

12 fev ral 1925 – Fi lo sof, Əmək dar elm xa di mi, pro fes sor Adil 
Yu sif oğ lu Nə cə fov (1925-1989) ana dan olub.

12 fev ral 1933 – Hey kəl tə raş, Əmək dar rəs sam El mi ra Meh ra lı 
qı zı Hü sey no va (1933 – 23.1.1995) ana dan olub. Hə sən bəy Zər-
da bi (Ba kı), Cə fər Cab bar lı (Sum qa yıt) və baş qa gör kəm li şəxs lə-
rin abi də lə ri nin müəl li fi  dir. 

12 fev ral 1933 – Xa nən də, Əmək dar ar tist Mais Qur ban oğ lu 
Sal ma nov (1933 – 25.7.2008) Şəm kir ra yo nu nun Mo rul kən din də 
do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

13 fev ral 1898 – Xalq ar tis ti Vik tor Pet ro viç Şar la xov (1898-
1989) ana dan olub. Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt yo ru (1938-
1953) olub, Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

13 fev ral 1910 –  Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor Nə za kət Hə-
sən qı zı Ağa za də (1910-1979) ana dan olub. Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti Par la men ti nin sədr müavi ni Hə sən bəy Ağa ye vin 
qı zı dır. 

13 fev ral 1927 – Xalq ar tis ti Ro za Hey dər qı zı Cə fər xa no va 
(1927 – 18.5.2010) Nax çı van MR Or du bad ra yo nun da do ğu lub. 
Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub.

13 fev ral 1946 – Xalq ar tis ti Əliab bas Gü lab bas oğ lu Qə di rov 
(1946 – 8.3.2006) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat-
rın da ça lı şıb, teat ra rəh bər lik (2002-2006) edib. Ki no da (“Qı zıl 
uçu rum”, “Nəğ mə dər si”, “Kü çə lə rə su səp mi şəm” və s.) yad da-
qa lan ob raz lar ya ra dıb, Döv lət mü ka fa tı na (“Se vinc bux ta sı” – Na-
zim, 1978) la yiq gö rü lüb.

13 fev ral 1948 – Xalq ar tis ti, xa nən də Sa bir Mə hər rəm oğ lu Əli-
yev (1948 – 22.12.2020) Cə li la bad ra yo nun da ana dan olub. 1968-
ci il dən öm rü nün so nu na ki mi Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rın da so list-vo kal çı ki mi ça lı şıb.

13 fev ral 1952 – Ta nın mış akt yor Şah mar Qə rib oğ lu Qə rib-
li (1952-2018) ana dan olub. H.Ərəb lins ki adı na Sum qa yıt Döv lət 
Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib,  ta ma şa la ra qu ru luş ve rib.

13 fev ral 2009 – Xalq şairi, dra ma turq, ədə biy yat şü nas, aka de-
mik, Döv lət mü ka fat la rı laureatı  Bəx ti yar Mah mud oğ lu Va hab za də 
(16.8.1925 – 2009) və fat edib. 20-dək poema nın, 10 dram əsə ri nin 
(“Vic dan”, “Yol la ra iz dü şür”, “Özü mü zü kə sən qı lınc” və s.) müəl-
li fi  dir.  

14 fev ral 1918 – Me mar lıq dok to ru, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Da vud Ağa oğ lu Axun dov (1918 – 19.11.2003) ana dan olub. Qaf-
qaz Al ba ni ya sı döv rün də Azər bay can me mar lı ğı nın ta ri xi nə dair 
əsər lə rin müəl li fi  dir.

14 fev ral 1925 – Xalq ar tis ti, di ri jor, Döv lət mü ka fa tı laureatı Na zim 
Əsə dul la oğ lu Rza yev (1925 – 2.5.2006) ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Ka me ra Or kest ri nin bə dii rəh bə ri olub, Tür ki yə də ça lı şıb.

14 fev ral 1940 – Azər bay can Te le vi zi ya sı nın ilk dik tor la rın dan 
Ta ma ra Cə fər qı zı Gö zə lo va-Ağa mi ro va (1940 – 8.5.2020) Ba kı da 
ana dan olub. “O ol ma sın, bu ol sun” fi l min də (1956) Gül naz ro lu na 
çə ki lib. Mil li Ki tab xa na da ça lı şıb.

14 fev ral 1980 – Gör kəm li akt yor, re jis sor, Xalq ar tis ti Rza Təh-
ma sib (20.4.1894 – 1980) və fat edib. “Ba kı da kü lək lər əsir”, “Qa-
nun na mi nə” və s. fi lm lər də çə ki lib, “Onu ba ğış la maq olar mı?” fi l-
mi nin re jis so ru dur. Azər bay can Teatr Cə miy yə ti nin səd ri olub.

15 fev ral 1909 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, akt ri sa Xə di cə 
Ba həd din qı zı Qa zı ye va (1909 – 8.7.1991) Ka zan şə hə rin də do-
ğu lub. 1926-cı il də Azər bay ca na gə lib, Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rın da ça lı şıb.

15 fev ral 1914 – Xalq ar tis ti, akt yor Mux tar Hə sən oğ lu Av şa-
rov (1914 – 6.12.2004) ana dan olub. Gən cə Dram, Aka de mik Mil li 
Dram, Ba kı Bə lə diy yə teatr la rın da ça lı şıb. “Də li Kür”, “Qa çaq Nə-
bi”, “Ki şi sö zü” və s. fi lm lər də çə ki lib.

15 fev ral 1922 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Mi rə ziz Zi yad oğ-
lu Rə fi  yev (1922-2007) ana dan olub. Yar dım lı Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

15 fev ral 1923 – Mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq na mi zə di Xan lar 
Hə mid oğ lu Mə li kov (1923-1999) ana dan olub. Mu ğam la rın lad in-
to na si ya xü su siy yət lə ri haq qın da təd qi qat la rın müəl li fi  dir. 

15 fev ral 1933 – Əmək dar ar tist Bür cə li Vey səl oğ lu Əs gə rov 
(1933 – 1.11.2005) Bor ça lı böl gə si nin Qa sım lı kən din də do ğu lub. 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. Film lər də (“Onu ba ğış la maq olar-
mı?”, “Qır mı zı qar”), te le vi zi ya ta ma şa la rın da çə ki lib.

15 fev ral 1934 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Adil Mu sa 
oğ lu Bə bi rov (1934 – 26.9.2021) Ba kı da ana dan olub. Müx tə lif janr-
lar da əsər lər, fi lm lə rə, ta ma şa la ra mu si qi ya zıb, mah nı la rın müəl li fi -
dir. Öm rü nün son il lə ri ni Ka na da da ya şa yıb, ora da və fat edib.

15 fev ral 2005 – Xalq ar tis ti Xu ra man Ha cı ye va (7.3.1945 – 2005) 
və fat edib.  “Ar şın mal alan” (1965), “Lə ti fə” və s. fi lm lər də çə ki lib. 
Gənc Ta ma şa çı lar, Nax çı van Mu si qi li Dram teatr la rın da iş lə yib.

Dün ya
12 fev ral 1865 – Pol yak şairi, ya zı çı və dra ma turq Ka zi mej 

Pşer va-Tet ma yer (1865-1940) ana dan olub.
12 fev ral 1881 – Dün ya şöh rət li ba le ri na, SS Rİ Xalq ar tis ti An na 

Pav lov na Pav lo va (1881-1931) ana dan olub.

13 fev ral 1873 – Rus ope ra mü ğən ni si Fyo dor İva no viç Şal-
ya pin (1873-1938) ana dan olub. 1921-ci il də mü ha ci rə tə ge dib, 
Pa ris də və fat edib.

13 fev ral 1883 – Rus akt yo ru və re jis so ru, teatr xa di mi Yev ge-
ni Baq ra tiono viç Vax tan qov (1883-1922) Vla di qaf qaz da do ğu lub.

13 fev ral 1903 – De tek tiv ro man lar müəl li fi , Bel çi ka əsil li fran sız 
ya zı çı sı Jorj Si me non (Geor ges Jo seph Ch ris tian Si me non; 1903-
1989) ana dan olub.

14 fev ral 1483 – Öz bək şairi və ya zı çı sı, döv lət xa di mi, Bö-
yük Mo ğol lar döv lə ti nin qu ru cu su Za hi rəd din Mə həm məd Ba bur 
(1483-1530) ana dan olub. Əmir Tey mu run nəs lin dən dir, “Ba bur-
na mə”nin müəl li fi  dir.

14 fev ral 1914 – İtal yan ki no re jis so ru, sse na rist Pyet ro Cer mi 
(Piet ro Ger mi; 1914-1974) ana dan olub. “İtal yan sa ya ğı bo şan ma” 
fi l mi nə gö rə “Os kar” mü ka fa tı (1963) alıb.

14 fev ral 1944 - İn gi lis re jis so ru və sse na ris ti Alan Par ker (Alan 
Wil liam Par ker; 1944 –31.7.2020) ana dan olub. “Ge cə ya rı sı eks-
pes si”, “Mə lək ürə yi” fi lm lə ri ni çə kib, Kann ki no fes ti va lı nın qa li bi 
olub.

15 fev ral 1564 – İtal yan fi  zi ki, ast ro nom, ri ya ziy yat çı və fi  lo sof 
Qa li leo Qa li ley (Ga li leo Ga li lei; 1564 – 8.1.1642) ana dan olub.

15 fev ral 1906 – Ta tar şairi, So vet İt ti fa qı Qəh rə ma nı Mu sa Cə lil 
(1906 - 25.8.1944) ana dan olub. Bö yük Və tən mü ha ri bə sin də əsir 
gö tü rü lüb, Ber lin də Moabit həbs xa na sın da öl dü rü lüb.  

15 fev ral 1914 – Qa za xıs tan mil li ki no su nun ilk re jis sor la rın dan 
bi ri, SS Rİ Xalq ar tis ti Şa ken Ay ma nov (1914-1970) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

12–15 fevralXatirə təqvimi

“Yeni aşıq səsləri” 
Azər bay can Aşıq lar Bir li yi (AAB) “Ye ni aşıq səs-
lə ri” la yi hə si nin ic ra sı na baş la yıb. Bir lik də ye ni-
yet mə və gənc aşıq la rın se çi lən, diq qət çə kən 
səs lə ri, ifa tərz lə ri mü tə ma di ola raq din lə ni lir, 
on la ra is ti qa mət ve ri lir və uy ğun mə qam da 
səh nə yə çı xa rı la raq saz-söz ic ti maiy yə ti nə təq-
dim olu nur. 

Bu la yi hə üz rə ilk ad dım ola raq fev ra lın 5-də 
Azər bay can Te le vi zi ya sı nın “Mə də niy yət” ka na-
lın da  ya yım la nan “Saz-söz ax şa mı” ve ri li şin də 
(apa rı cı AAB-nin səd ri, Əmək dar elm xa di mi, pro-
fes sor Mə hər rəm Qa sım lı – red.) gənc və ye ni-
yet mə aşıq lar dan Əh məd Təb ri zoğ lu, Na hid Yu-
si fov, Rəq sa nə La çın lı, İba dət Meh di yev, Mu rad 
Ba ba şov, Mu rad Da da şə li yev və baş qa la rı nın ifa-
la rı ta ma şa çı la ra təq dim edi lib.

Mar tın 5-də efi  rə çı xa caq “Saz-söz ax şa mı”nda 
isə xa nım ifa çı la rın ye ni səs lə ri saz se vər lə rin gö-
rü şü nə gə lə cək.

“Ye ni aşıq səs lə ri” la yi hə si il bo yu da vam edə-
cək.

AzTV-nin “Şuşa İli”nə töhfəsi
Azər bay can Te le vi zi-
ya sı (AzTV) “Şu şa İli” 
ilə əla qə dar ola raq 
ye ni la yi hə yə start 
ve rir. AzTV-nin So sial 
me dia və ic ti maiy-
yət lə əla qə lər şö bə-
sin dən ve ri lən mə lu-
ma ta gö rə, “Şu şam 
mə nim” ad lı la yi hə 
sil si lə ve ri liş lər şək-
lin də ola caq.

İl ər zin də ya yım la na caq ve ri liş də Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas, pro-
fes sor İl ham Rə him li iki şu şa lı ilə bir lik də şə hə ri qa rış-qa rış gə zə cək. On lar Şu-
şa da əv vəl möv cud olub, iş ğal za ma nı er mə ni lər tə rə fi n dən da ğı dıl mış abi də lə rin 
ye ri ni, ya xud qa lıq la rı nı ta pır, köh nə şə kil lə ri ni və ha zır kı və ziy yə ti ni nü ma yiş et-
di rir lər.

Hər bu ra xı lış möv zu lar üz rə (mə həl lə lər, bu laq lar, məs cid lər, ta ri xi abi də lər və s.) 
iş lə nə cək.

La yi hə nin məq sə di iş ğal döv rün də şə hər də hə ya ta ke çi ril miş er mə ni bar bar lı ğı nı 
bir da ha dün ya ya nü ma yiş et dir mək dir.

Ən qə dim nü mu nə lə ri 
Qə dim Mi sir də ər sə yə 
gə ti ri lən və çox-çox 
son ra lar fran sız əsil li 

Qo be len qar daş la rı nın so ya-
dı ilə məş hur la şan qo be len 
sə nə ti nin yal nız XX əsr də 
Azər bay can sə nət mə ka nı-
na gəl mə si, heç şüb hə siz, 
on la rın uzun müd dət  yer li 
xov lu və xov suz to xu cu luq 
nü mu nə lə ri ilə rə qa bət apar-
maq gü cün də ol ma ma sı 
ilə bağ lı dır. Azər bay ca nın 
so vet ləş mə sin dən son ra xü-
su si təh sil ocaq la rın da xal ça 
sə nə ti ilə ya na şı, həm də 
Av ro pa mə də niy yə ti nü mu-
nə si ki mi di gər to xu cu luq nü-
mu nə lə ri nin, o cüm lə dən də 
qo be le nin es te ti ka sı nı əha tə 
edən bə dii-tex ni ki xü su siy-
yət lər aşı lan maq da idi. Odur 
ki, təh sil son ra sı bə zi lə ri hər 
iki sa hə ilə məş ğul olur du lar. 
Hər iki sa hə yə ma raq gös-
tə rən lər dən bi ri də Ta mil la 
Ab dul la ye va ol muş dur.

Əla və edək ki, za ma nın da 
Tifl  is də ki İ.Toid ze adı na Rəs-
sam lıq Mək tə bin də qo be len-
lə bağ lı yi yə lən di yi vər diş lər lə 
Ba kı da gör kəm li xal ça us ta sı 
Lə tif Kə ri mov dan al dı ğı sə nət 
dərs lə ri ni qo şa laş dı ran gənc 
rəs sam, tez lik lə özü nü rə qa-
bət li rəs sam lıq mə ka nın da çox 
inam lı hiss et mə yə baş la mış dı. 
Onun ya ra dı cı lı ğın da mü şa hi-
də olu nan bə dii ax ta rış lar da 
bu nu təs diq lə yir. Ümu mi bə dii 
tu tu mu na gö rə bir-bi rin dən fərq-
lə nən xal ça və qo be len nü mu-
nə lə rin də çox dan ənə nə vi lə şən 
bə dii ya naş ma la ra özü nə məx-
sus ya ra dı cı mü na si bə ti gör mək 
müm kün dür. Bu pro ses də ən 
diq qət çə kən mə qam müəl li fi n 
ya rat dı ğı nü mu nə lər də hər iki 
sə nət nö vü nün “es te tik xə ri tə-
si”nin çər çi və si ni du yu la sı də-
rə cə də ge niş lən dir mək is tə yi nin 
uğur lu təs di qi ni ta pa bil mə si dir. 

Or na men tal xal ça la rın da il mə lə-
rin klas sik də qiq li yi ni əl də et mə-
yə səy gös tə rən Ta mil la xa nım 

qo be len lə rin də sər bəst və ic ra 
imp ro vi zə lə ri nə meyl li dir. Bu nun 
çox vaxt möv zu nun mə na-məz-
mun yü kün dən qay naq lan dı ğı-
nı vur ğu la maq la, bə dii-tex ni ki 
pro se sin son nə ti cə də, əsə rin 
cəl be di ci li yi ilə ya na şı, həm də 
dü şün dü rü cü lü yü nü şərt lən dir-
di yi ni qeyd et mək la zım dır.

Əgər onun 1980-2012-ci və 
son ra kı il lər də ər sə yə gə tir di yi 
xov lu xal ça la rın es te ti ka sı nı də-
yər lən dir mə li ol saq, on da da ha 
qa ba rıq gö rü nən bə dii mə ziy-
yə tin müəl li fi n klas sik kom po zi-

si ya la ra özü nə məx sus gör kəm 
ver mək ol du ğu nu de mə li yik. 
Həm də mil li bə dii irs nü mu nə-
lə ri nə yad da qa lan nə zi rə ki mi 
qə bul olu nan bu xal ça lar da or-
na men tal rit min ko lo rit yığ cam-
lı ğı ilə ifa də sin də nü ma yiş et-
di ri lən yük sək sə nət kar lıq da 
ki fa yət qə dər gö rü nən dir. Elə 
bu nun sa yə sin də onun müx tə-
lif il lər də ər sə yə gə tir di yi xal ça 
və xal ça es kiz lə ri nin yad da qa-
lan ol du ğu nu vur ğu la maq is tər-
dik. Bu mə na da “Or na men tal 
kom po zi si ya” (2010), “Bağ ça da 
gül lər” (1980), “Əf şan” (2010), 
“İs li mi bənd” (1980), “Sax sı da 
gül lər” (2012) və di gər xal ça la-
rın da şı dı ğı rəm zi-fəl sə fi  na xış 
ör tü yü nün və in cə ko lo ri tin nə 
qə dər ruh sal ol du ğu nu söy lə-
mək müm kün dür. On la rın bə dii 
tu tu mu nu şərt lən di rən nə ba ti 
və hən də si or na ment lə ri nin es-

te ti ka sı na cəl be di ci lik lə ya na şı, 
həm də dü şün dü rü cü lük qa tıl-
dı ğın dan il mə lər lə əya ni lə şən 
ümu mi gö rün tü nün duy ğu lan dı-
rı cı ol du ğu nu de mə li yik...

Ta mil la Ab dul la ye va nın qo-
be lən lə ri həm də bə dii-tex ni-
ki imp ro vi zə lə rin zən gin li yi ilə 
fərq lə nir. On la rın dü şün dü rü-
cü lü yü yə qin ki, bu de ko ra tiv 
sə nət nü mu nə lə rin də həm də 
hik mət do lu xal ça es te ti ka-
sın dan ya ra dı cı lıq la fay da lan-
ma nın uğur lu nə ti cə lə ri ni əks 
et di rir. Ümu mi bə dii tu tu mu 
və ifa də es te ti ka sı ilə həm də 
rəng kar lıq tab lo la rı nı xa tır la-
dan bu əsər lər də ov qat ya rat-
maq gü cü du yu lan dır. Bu nun 
üçün müəl lif for mat dan və ko-
lo rit dən çox uğur la is ti fa də edir. 
“Gü nə ba xan lar” (2012), “La lə-
lər” (2013), “Şə hid lə rin xa ti rə-
si nə” (2020), “Çə mən də gül lər” 
(2020), “Dir çə liş” (2022) və s. 
əsər lə rin də ümu mi ko lo ri tin və 
rəm zə çev ril miş ay rı-ay rı ay rın-
tı la rın cəl be di ci li yin də həm də 
də rin mə na-məz mun hifz olun-
du ğu dan on lar ta ma şa çı ilə di-
aloq ya rat maq gü cün də dir.

Müəl li fi  dü şün dü rən möv zu-
la rın sil si lə qo be len lər lə ifa də 
edil mə si də onun ya ra dı cı lı ğı 
üçün sə ciy yə vi dir. Bu mə na-
da müx tə lif il lər də ya ra dıl mış 
“Nov ruz” (2020), “İlin fə sil lə ri” 
(2020), “Kə pə nək lər” (2005-
2006), “Qə dim Azər bay can 
rəmz lə ri” (2019-2020), “İlin dörd 
fəs li” (1998) və “Rəng lə rin har-
mo ni ya sı” (2020) qo be len lə ri-
ni qeyd et mək olar. Əsa sən bir 
ne çə əsə rin bir ara ya gə ti ril mə si 
ilə dü şün cə lə ri ni ifa də edən rəs-
sam, on lar ara sın da axı cı rəng 
və for ma-bi çim ke çi di ni əl də 
et mək lə, son nə ti cə də kom po-
zi si ya nın bü töv lü yü nə nail ola 
bil miş dir. Baş qa söz lə de sək, 
Nov ruz bay ra mı nın əh val-ru hiy-
yə si, kə pə nək zə rifl  i yi nin cəl be-
di ci li yi, fə sil lə rin rəng və ov qat 
da şı yı cı lı ğı, ağac möh tə şəm li-
yi nin qü rur ve ri ci li yi cəl be di ci və 

gö zox şa yan es te ti ka ilə ifa də 
edil di yin dən, on lar da kı bə dii bü-
töv lük ey ni za man da xoş aura 
ya ra dı cı sı ki mi çı xış edir. Bu 
həm də on lar dan ye ri gə lən də 
in ter yer bə zə yi ki mi is ti fa də ni 
şərt lən di rir, de sək, hə qi qə ti söy-
lə miş ola rıq. 

Qo be len kom po zi si ya la rın da 
mil li mad di-mə nə vi sər vət nü-
mu nə lə rin dən is ti fa də et mə si də 
onun ya ra dı cı lıq xü su siy yət lər-
dən dir. Rəs sa mın xal ça na xış-
la rın dan və ar xeolo ji qa zın tı nü-
mu nə lə rin dən uğur lu is ti fa də si 
za ma nın da müəl li mi Lə tif Kə ri-
mo vun ya rat dı ğı xal ça la rı xa tır-
lat sa da, hə min bə dii ay rın tı la rın 
gö zox şa yan məc mu su ey ni za-
man da mə nə vi də yər lə rin ye-
ni li yə bə lən miş qü rur ve ri ci gör-
kəm də ta ma şa çı ya təq di ma tı 
ki mi yad da qa lır.

Ta mil la xa nı mın tər tib et di yi 
bir çox kom po zi si ya la ra müəy-
yən mey və lə ri da xil et mə si, bi la-
va si tə na tür mort jan rı ya rat maq 
is tə yi ki mi qə bul olun sa da, bü-
tün lük də onun da ha çox ay rı-ay-
rı ne mət lə rə xas olan es te tik də-
yər lə ri qa bart maq is tə yi du yu lur. 

“Nar” (2012), “Xur ma” (2021), 
“Li mon” (2021), “Pa yız ne mət lə-
ri” (2022) və s. qo be len lə rin də-
ki mey və lər nə qə dər de ko ra tiv 
gö rün sə lər də, on la rı sə ciy yə-
lən di rən plas ti ka nın cəl be di ci li yi 
elə ilk ba xış dan hiss olu nur. 

Əgər Ta mil la Ab dul la ye va nın 
xal ça lı-qo be len li ya ra dı cı lıq ir-
si nə ye kun laş dı rı cı də yər ver-
mə li ol saq, on da ilk növ bə də bu 
çox say lı de ko ra tiv-tət bi qi sə nət 
nü mu nə lə rin də mil li bə dii ir sə 
ya ra dı cı ya naş ma nü ma yi şi nə 
şa hid lik et di yi mi zi söy lə yə bi-
lə rik. Bu mü na si bə tin kö kün də 
ənə nə ilə müasir li yin qo vuş ma-
sı dur du ğun dan ər sə yə gə ti ri lən 
to xu cu luq nü mu nə lə ri is tə ni lən 
ta ma şa çı nı ov sun la maq gü cün-
də dir...

Ziyadxan Əliyev
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

İlmələrin  hikməti

MÜHACİRƏT ƏDƏBİYYATIMIZ

Alazan Baycanın “Əsərləri” çapdan çıxıb
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı Ni za mi Gən cə vi 
adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun tə sis et di yi “Azər bay can 
mü ha ci rət ədə biy ya tı ki tab xa na sı” se ri ya sı nın V cil di – 
Ala zan Bay ca nın “Əsər lə ri” “Elm və təh sil” nəş riy ya tın da 
çap dan çı xıb.

Ədə biy yat İns ti tu tun dan ve ri lən mə lu ma ta gö rə, ki ta ba 
Azər bay can mü ha ci rət ədə biy ya tı nın nis bə tən az ta nın-
mış nü ma yən də si Ala zan Bay ca nın (1913-1989) şeir lə ri, 
poema la rı, al man poezi ya sın dan tər cü mə lə ri və mək tub la-
rın dan ör nək lər da xil edi lib. Mü ha cir şairin ədə bi ir si ki tab 
ha lın da Və tə nin də ilk də fə nəşr olu nur.

Se ri ya nın baş re dak to ru AMEA-nın vit se-pre zi den ti, 
Ədə biy yat İns ti tu tu nun baş di rek to ru aka de mik İsa Hə bib-
bəy li dir. Cil din tər tib çi si, ön söz və qeyd lə rin müəl li fi  fi  lo lo-
gi ya elm lə ri dok to ru Nik pur Cab bar lı, mə sul re dak to ru fi  lo-
lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Abid Ta hir li dir.

İns ti tut da “Azər bay can mü ha ci rət ədə biy ya tı ki tab xa na-
sı” se ri ya sı nın növ bə ti cild lə ri üzə rin də iş lər da vam et di ri lir.

TARİX MUZEYİNİN FONDUNDA

XVI-XIX əsrlərə aid 300-dən çox silah nümunələri 
Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin 
XVI-XIX əsr lə rə aid si lah kol lek-
si ya sın da 300-dən ar tıq müx-
tə lif çe şid li, funk sional tə yi nat lı 
mü da fiə, so yuq və od lu si lah 
nü mu nə lə ri qo ru nur.

Mu zey dən bil di ri lib ki, bu nü mu nə-
lər ara sın da zən gin ənə nə lə rə ma lik 
yer li si lah saz la rın ema lat xa na la rın-
da is teh sal olu nan si lah lar bö yük ək-
sə riy yət təş kil edir. Us ta ha zır la dı ğı 
si la hı və onun his sə lə ri ni nö vün dən 
ası lı ola raq, adə tən kəs mə, bas ma, 
cız ma üsul la rı ilə, bas ma qı zıl dan 
və ci la la ma dan is ti fa də et mək lə bə-
zə yir di. Dəs tək və qəb zə lə rə, qın-
la ra, tü fəng lə rin qun daq la rı na nə-
ba ti or na ment və hən də si na xış lar 

qa ra sa vad la, qı zıl iş lə mə lər lə nəqş 
olu nur du. Si la hın üs tün də onun 
məz mu nu na uy ğun ya zı lar, elə cə də 
sa hi bi nin, ya xud us ta nın adı, bə zən 
də is teh sal ta ri xi nə fi s xət lə, de ko ra-
tiv mo tiv lər lə həkk edi lir di.

Mu ze yin fon dun da sax la nı lan 
çox say lı na dir si lah növ lə ri ara sın da 
bir üzün də “Əs-Sul tan”, di gər üzün-
də “Şah İs ma yıl” söz lə ri ya zıl mış tə-
bər zin də mü ha fi  zə olu nur. Bir tə rəfl  i 
olan bu tə bər zi nin kə sər his sə si ay-
pa ra for ma sın da dır. Kə sər his sə nin 
mər kə zin də cız ma üsu lu ilə çə kil miş 
nə ba ti or na ment lər fo nun da yu xa rı-
da kı söz lər ya zı lıb. Uzun lu ğu 71 
san ti metr olan bu tə bər zi nin dəs tə yi 
içi boş də mir dir. Aşa ğı və yu xa rı tə-
rəfl  ə ri spi ral va rı na xış lar la bə zə di lib.
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Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

174 il əv vəl...
15 fev ral 1848-ci il də Lon don da Karl Marks və Frid rix En gel sin bir

gə yaz dı ğı “Kom mu nist par ti ya sı nın ma ni fes ti” əsə ri çap dan çı xıb. İlk 
nəş ri al man di lin də işıq üzü gö rən 23 sə hi fə lik bro şür ilə uzun il lər bir 
sı ra öl kə lər də ha kim ol muş kom mu nist ideolo gi ya sı nın tə mə li qo yu lub.

102 il əv vəl...
12 fev ral 1920-ci il də Azər bay can Kom mu nist (bol şe vik lər) Par ti

ya sı ya ra nıb. Par ti ya nın tə sis qu rul ta yın da (1112 fev ral) qə bul olu nan 
proq ram da Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti hö ku mə ti ni yıx maq üçün 
si lah lı üs yan xət ti irə li sü rü lüb. Bol şe vik Ru si ya sı nın si ya sə ti ni hə ya ta 
ke çi rən AK(b)Pnin rəh bə ri isə er mə ni mil lət çi si Anas tas Mi ko yan idi.

100 il əv vəl...
15 fev ral 1922-ci il də Haaqa da (Ni der land) Bey nəl xalq Qa nun

çu luq Məh kə mə si nin ilk ses si ya sı açı lıb. II Dün ya mü ha ri bə sin
dən son ra Haaqa da Bey nəl xalq Tri bu nal fəaliy yə tə baş la dı. 

77 il əv vəl...
13 fev ral 1945-ci il də II 

Dün ya mü ha ri bə sin də ən 
bö yük bom bard man lar dan 
bi ri baş ve rib. ABŞBri ta ni
ya hər bi aviasi ya sı Drez
den şə hə ri nə ümu mi lik
də 3750 ton bom ba atıb. 
Şə hər də 100 min dən çox 
adam ölüb, içə ri sin də yüz
lər lə ta ri xi abi də olan 30 
min dən çox bi na da ğı dı lıb. Mü ha ri bə nin ta le yi nin həll olun du ğu bir 
vaxt da hər bi nöq te yinə zər dən st ra te ji əhə miy yət da şı ma yan şə
hər də be lə bir əmə liy ya ta eh ti yac yox idi. La kin Bri ta ni ya bu nun la 
1940cı il də al man la rın Lon do nu bom ba la ma sı nın əvə zi ni çı xır dı. 

66 il əv vəl...
14 fev ral 1956-cı il də Mosk va da Sov.İKPnin XX qu rul ta yı işə 

baş la yıb. So vet döv lə ti nin ali top lan tı sı 11 gün da vam et di və Sta
lin mi fi nin da ğıl ma sı ilə ta ri xə düş dü. Qu rul tay da mə ru zə ilə çı xış 
edən SS Rİ rəh bə ri Ni ki ta Xruş şov İosif Sta li nin “şəx siy yə tə pə rəs
tiş si ya sə ti”ni if şa edib. Qu rul tay SS Rİdə nis bi de mok ra tik “is ti ləş
mə” döv rü nün baş lan ma sın da ta ri xi rol oy na dı. 

14 fev ral 1956-cı il Azər
bay can Te le vi zi ya sı nın ya
ran dı ğı gün dür. Ba kı Te
le vi zi ya Stu di ya sı ya yı ma 
baş la yıb. Te les tu di ya əv vəl
cə həf tə də 3 də fə, 1957ci 
il dən 5 də fə 2 saat lıq proq
ram la efi rə çı xır dı. 1962ci il
də gün də lik efi rə çı xan proq
ram la rın həc mi 7 saata dək 
ar tı rıl dı. 70ci il lər də gün də lik ve ri liş lə rin ya yım həc mi 10, 80ci il lər də 
18 saata çat dı rıl dı. 2005ci il dən 24 saat lıq fa si lə siz ya yı ma ke çib.

30 il əv vəl...
13 fev ral 1992-ci il də Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si ilə bağ lı 

re giona ATƏTin (o vaxt ATƏM ad la nır dı) ilk mis si ya sı nın sə fə
ri baş la yıb. Təş ki la ta sədr lik edən Çe xos lo va ki ya (1993cü il də 
Çe xi ya və Slo va ki ya ya bö lün dü) Pre zi den ti Ad mi nist ra si ya sı nın 
rəh bə ri Ka rel fon Şvart sen ber qin baş çı lıq et di yi he yət bir həf tə 
ər zin də Ba kı, Ye re van və Xan kən di də ol muş du. Hə min ilin 24 
mar tı da ATƏTin Minsk qru pu ya ran dı.

Hazırladı: V.Orxan

BeynəlxalqTürkMədəniy
yətiTəşkilatı–TÜRKSOY
unlayihəsiüzrə2022ci
ildə“TürkDünyasınınMə

dəniyyətPaytaxtı”elanedilən
BursaşəhərininAvropada
dahabirtəqdimatıkeçirilib.

Təq di mat Bos ni ya və Her se qo
vi na nın pay tax tın da – 38ci Sa ra
ye vo Qış Fes ti va lı nın açı lış mə ra
si mi çər çi və sin də Bur sa ya həsr 
edi lən fo to sər gi ilə ger çək lə şib.

Sa ra ye vo da kı Yu nus Əm rə 
İns ti tu tun da təş kil olu nan təd
bir də Tür ki yə nin Sa ra ye vo da kı 
sə fi ri Sa dık Ba bür Gir gin, Bur sa 
Bə lə diy yə si Mə də niy yət Mü dir
li yi nin rəh bə ri, “Bur sa – 2022: 
Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət 
Pay tax tı”nın koor di na to ru Fə tul
lah Bin gül, TÜRK SOYun Baş 
ka ti bi Dü sen Ka seinov, Sa ra
ye vo Qış Fes ti va lı nın di rek to ru 
İb ra him Spa hiç və Sta ri Qrad 
Bə lə diy yə si nin səd ri İb ra him 
Ha cı bay riç iş ti rak edib lər.

Təq di mat da çı xış edən Fə tul
lah Bin gül Bur sa ilə Sa ra ye vo
nun 1972ci il dən bə ri qar daş bə
lə diy yə lər ol du ğu nu xa tır la da raq, 
“Güc lü əla qə lə ri miz və dost lu ğu
mu zun son su za qə dər da vam 
edə cə yi nə ümid edi rəm” de yib. 
O, Bur sa da Bal kan la ra bən zə
yən çox say da mə də ni iz lə rin ol
du ğu nu da diq qə tə çat dı rıb: “Bur
sa me mar lıq və mə də niy yə tin ən 
yax şı nü mu nə lə ri, tə bii gö zəl lik
lə ri, yayqış tu riz mi im kan la rı na 
ma lik ta ri xi bir şə hər dir”.

Sə fir Sa dık Ba bür Gir gin də 
Sa ra ye vo və Bur sa nın ta ri xi 
bən zər li yin dən da nı şıb: “Sa ra
ye vo və Bur sa ya bax dı ğı nız za
man on la rın hə qi qə tən də, ox
şar ol du ğu nu gö rə cək si niz. Hər 
iki şə hər uzun ta rix bo yu pay
taxt olub. On la rın bö yük mə də ni 
ir si var. İki şə hə ri bir bi ri nə bən
zə dən or taq xü su siy yət lər həm
çi nin in san la rı və tə biəti dir...”. 

Dü sen Ka seinov isə öz çı xı
şın da TÜRK SOYun əsas mis si
ya sın dan bəhs edib: “Məq sə di
miz qar daş xalq la rı mız la dost luq 
əla qə lə ri ni qo ru yub sax la maq la 
or taq mə də niy yə ti mi zi, di li mi zi, 
ta ri xi mi zi, adətənə nə lə ri mi zi kəşf 
et mək, in ki şaf et dir mək, qo ru yub 

sax la maq, dün ya da ta nıt maq və 
gə lə cək nə sil lə rə ötür mək dir...”.

Bey nəl xalq Sa ra ye vo Qış 
Fes ti va lı nın di rek to ru İb ra him 
Spa hiç Sa ra ye vo və Bur sa ara
sın da əla qə lə rin da ha da güc lə

nə cə yi nə inan dı ğı nı bil di rib.
Qeyd edək ki, 38ci Sa ra ye

vo Qış Fes ti va lı nın rəs mi açı lış 
mə ra si min də TÜRK SOYun Baş 
ka ti bi Dü sen Ka seino va hu ma
nizm, mə də niy yət, in san hü quq 
və azad lıq la rı na ver di yi töh fə lə rə 
gö rə “Azad lıq Mü ka fa tı” (“Nag ra
da Slo bo da”) təq dim olu nub. 

Sə fər ge di şin də Dü sen Ka
seinov  Bos ni ya və Her se qo vi
na Döv lət Baş qan lı ğı Şu ra sı nın 
üz vü (öl kə ni bos ni ya lı mü səl
man lar, xor vat və serb lə ri təm
sil edən üç lü Baş qan lıq  Şu ra sı 
ida rə edir – red.) Şe fik Ca fe ro viç 

tə rə fin dən də qə bul edi lib.
Mə lu mat üçün bil di rək ki, “Sa

ra ye vo Qış Fes ti va lı” 1984cü 
il də bu şə hə rin ilk də fə ev sa
hib li yi et di yi Qış Olim pi ya Oyun
la rın dan son ra ənə nə vi ola raq 
ke çi ri lir. Buil ki fes ti va lın açı lı şı na 
bir çox yer li və qo naq sə nət çi lər 
də qa tı lıb. Fev ra lın 7də baş la
nan fes ti val mar tın 21dək müx
tə lif təd bir lər lə da vam edə cək.

Xa tır la daq ki, 2022ci il də 
“Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət 
Pay tax tı” elan edi lən Bur sa şə

hə ri nin  bun dan ön cə Ser bi ya da 
– Belq rad şə hə rin də ta nı tım
təq di mat mə ra si mi ke çi ril miş di.

Mehparə Sultanova 
Ankara

AmerikaKinoAkademi
yası2022ciil“Oskar”
mükafatıuğrundamü
barizəaparacaqnami

zədlərinadınıaçıqlayıb.

Bu il “Ən yax şı film” no mi na
si ya sın da 10 film rə qa bət apa
ra caq. On la rın ara sın da re jis sor 
Ceyn Kem pionun (Ye ni Ze lan di
ya) ötən ay “Qı zıl qlo bus” (Hol

li vud Xa ri ci Jur na list lər Bir li yi nin 
mü ka fa tı) qa zan mış “Kö pə yin 
hökm ran lı ğı” (“The Po wer of the 
Dog”) fil mi də var. Sti ven Spil
ber qin “Qərb tə rə fin əh va la tı” 
(“West Si de Story”) və Ken net 
Bra na nın (“Bel fast”) film lə ri də 
“Os kar”a id diaçı lar ara sın da dır.

Ken net Bra na, Ryu su ke Ha
ma qu ti, Pol To mas An der son, 
Ceyn Kem pion və Sti ven Spil
berq “Ən yax şı re jis sor” adı uğ
run da mü ba ri zə apa ra caq lar.

“Ən yax şı akt ri sa” ka te qo ri
ya sın da qa lib ol maq üçün Ni
kol Kid man (“Ri kar do ol maq”), 

Oli vi ya Kol man (“Yad qız”), Pe
ne lo pa Kruz (“Pa ra lel ana lar”), 
Ces si ka Çes teyn (“Tem mi Fe yin 
göz lə ri”), Kris ten Stüart (“Spen
ser”) mü ba ri zə yə qa tı lıb.

“Ən yax şı akt yor” no mi na si
ya sın da isə “Os kar” na mi zəd lə ri 
bun lar dır: Xav yer Bar dem (“Ri
kar do ol maq”), Be ne dikt Kam
ber betç (“Kö pə yin hökm ran lı
ğı”), Endr yu Qar fild (“Tiktak, 
bum!”), Uill Smit (“Kral Ri çard”) 
və Den zel Va şinq ton (“Mak bet”).

Ya po ni ya lı ki ne ma toq raf çı la
rın “Qı zıl qlo bus”a la yiq gö rül
müş “Ma şı nı mın sü ka nı na keç” 
(“Dri ve my car”, re jis sor Ryu su
ke Ha ma qu çi) bə dii fil mi “Xa ri ci 
dil də ən yax şı film” (in gi lis di lin
də ol ma yan film lər) ka te qo ri ya
sın da da “Os kar”a əsas id diaçı
lar dan dır.

Qeyd edək ki, ABŞ ki noaka
de mi ya sı nın əsas mü ka fa tı olan 
“Os kar”ın 94cü mü ka fat lan dır
ma mə ra si mi mar tın 27də  ənə
nə vi ola raq LosAn ce les də ki 
“Dolby Teat rı”nda ke çi ri lə cək.

PİSLƏRİNPİSİ

“Qızıl moruq” uğrunda da “yarışma” var
Amerikadaənənəviolaraq“Oskar”mərasi
mindənbirgünəvvəlverilənvəənuğursuz
film,rejissor,aktyorvəs.üçünnəzərdətutulan
“Qızılmoruq”mükafatınındanamizədlərinin
siyahısıaçıqlanıb.

Bu də fə “pis lə rin pi si” (tə bii ki, ki no man la rın 
de yil, mün sif ə rin rə yi nə gö rə) adı na “id diaçı
lar” ara sın da məş hur akt yor Br yus Vil lis, Skott 
İst vud, Ben Aff ek, akt ri sa Emi Adams, re jis sor
lar Kris to fer Eş li (Diana: mü zikl), Sti ven Çbos ki 
(“Əziz Evan Han sen”) və baş qa la rı var.

“Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” 
Bursa Sarayevoda təqdim olunub

Azərbaycanın turizm imkanları İstanbul sərgisində

Fevralın9daİstanbulda
dünyanınənböyükturizm
sərgilərindənolan“EMİTT–
2022”–ŞərqiAralıqdənizi

BeynəlxalqSəyahətvəTu
rizmSərgisiişəbaşlayıb.

Bu il 25ci də fə ke çi ri lən bey nəl
xalq sər gi də Döv lət Tu rizm Agent
li yi və Azər bay can Tu rizm Bü ro su 
tə rə fin dən öl kə mi zin mil li sten di 
qu ru lub. Stend də beş yer li tu rizm 
şir kə ti, bir meh man xa na qru pu və 
“Azər bay can Ha va Yol la rı” QSC
nin gu şə lə ri də yer alıb.

İs tan bu lun TÜ YAP Sər gi və 
Konq res Mər kə zin də fev ra lın 12
dək da vam edə cək sər gi çər çi və
sin də Tür ki yə nin apa rı cı tu rizm 
şir kət lə ri və xa ri ci öl kə lər dən 
olan nü ma yən də lər lə, mar ke tinq 
və PR agent lə ri, ey ni za man da 
döv lət qu rum la rı nın təm sil çi lə ri 
ilə gö rüş lər də ke çi ri lir. Gö rüş lər

də qar şı lıq lı əmək daş lıq, Azər
bay ca nın tu rizm po ten sialı nın 
ta nı dıl ma sı mə sə lə lə ri mü za ki
rə edi lir, yer li tu rizm məh sul la rı, 
eko tu rizm, kam pinq, şə rab tu riz
mi və qast ro no mi ya, qış tu rizm 
im kan la rı təq dim olu nur.

Sər gi də Azər bay ca nın iş ğal
dan azad olu nun əra zi lə ri nin tu
rizm po ten sialı, Zən gə zur dəh
li zi və bu dəh li zin im kan la rı da 
təb liğ edi lir.

Tür ki yə nin mə də niy yət və tu
rizm na zi ri Meh met Nu ri Er soy 

“EMİTT – 2022” sər gi si nin açı lış 
gü nü Azər bay can sten di ni də zi
ya rət edib. Na zir Döv lət Tu rizm 
Agent li yi nin və Azər bay can Tu
rizm Bü ro su nun nü ma yən də lə ri 
ilə gö rü şüb.

Meh met Nu ri Er soy Azər bay
can və Tür ki yə ara sın da tu rizm 
əla qə lə ri nin ha zır kı in ki şa fı
nı yük sək qiy mət lən di rib və bu 
əmək daş lı ğı da ha da ge niş lən
dir mək is tə dik lə ri ni de yib. “Mən 
qar daş öl kə ni zi ya rət et di yim 
za man Azər bay ca nın çox bö
yük tu rizm po ten sialı nın ol du
ğu nu gör düm. Tür ki yə nin tu rizm 
po ten sialı yük sək olan böl gə lə
rin də Azər bay ca nın ye tə rin cə 
ta nı dıl ma sı öl kə yə türk tu rist lə
rin cəlb olun ma sı nı ar tı ra caq. 
Bu ra da möv cud qar şı lıq lı tu rizm 
əla qə lə ri mi zin da ha da ar tı rıl ma
sı əsas mə qam lar dan bi ri dir”, – 
de yə o bil di rib.

“Mövsümün sonu” 
Kölndə nümayiş olunub

AlmaniyanınKölnşəhərindərejis
sorElmarİmanovun“Mövsümün
sonu”filmininnümayişiolub.

Fev  ra  lın 8də ger  çək  lə  şən təq 
di  ma  ta Mə  də  niy  yət Na  zir  li  yi  nin və 
Azər  bay  can Ki  ne  ma  toq  raf  çı  lar İt  ti  fa 
qı  nın dəs  tə  yi ilə fil  min akt  yor he  yə  ti 
də qa  tı  lıb. 

Bu ba  rə  də Əmək  dar ar  tist Ra  sim Cə  fər mə  lu  mat ve  rib. Bil  di  rib 
ki, fil  min nü  ma  yi  şin  dən son  ra ta  ma  şa  çı  lar film haq  qın  da fi  kir  lə  ri  ni 
bö  lü  şüb  lər: “Bu,  Azər  bay  can ki  no  su  nu təm  sil edən bir akt  yor ki 
mi mə  ni həm se  vin  dir  di, həm qü  rur  lan  dır  dı...”.

Qeyd edək ki, “Möv  sü  mün so  nu” fil  mi Al  ma  ni  ya  nın müx  tə  lif 
şə  hər  lə  ri  nin ki  no  teatr  la rın  da təq  dim olu  na  caq. Növ  bə  ti nü  ma  yiş 
Ber  lin  də baş tu  ta  caq.

Lalə

Xronoqraf
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MƏDƏNİYYƏT
“Berlinale” – 72-ci dəfə
Fevralın10daAlmaniyanınpaytax
tındaAvropanınənnüfuzluüçkino
forumundanbiriolan“Berlinale”
BeynəlxalqFilmFestivalıaçılıb.

72ci “Ber li na le”nin  əsas proq ra mın
da 27 tam met raj lı film (16 bə dii, 11 sə
nəd li), “Fo rum Spe cial” proq ra mın da 
isə 14 ek ran əsə ri var. Bun dan əla və, 
fes ti va lın “En coun ters”, “Ge ne ra tion 
14+”, “Ber li na le Se ries Mar ket” ki mi 
proq ram və böl mə lə ri də var.

Pan de mi ya ilə əla qə dar “Ber li na le” for ma tı nı bir qə dər də yi şib. 
Fes ti va lın əsas mü sa bi qə film lə ri nin (“Qı zıl ayı” və “Gü müş ayı” uğ
run da ya rı şan lar) nü ma yi şi fev ra lın 16dək ke çi ri lə cək. Mü ka fat la rın 
təq di met mə mə ra si mi də hə min gün ola caq. Bun dan son ra isə fev
ra lın 20dək bü tün “Ber li na le” ki no teatr la rın da fes ti va lın film lə ri nin 
tək rar nü ma yi şi təş kil olu na caq. Pan de mi ya şərt lə ri nə gö rə “Ber li na
le” ki no teatr la rı nın tu tu mu kəs kin şə kil də – 50 faizə qə dər azal dı lıb.

“Kökünü kəsmək mümkün deyil, amma...”
Koronavirusunkökünükəsməkmümkünsüzdür,ammaümid
varki,yaxınvaxtlardaCOVİD19məhdudiyyətlərindənimtina
etməkmümkünolacaq.

Bu nu ABŞın baş in fek sionis ti En to ni Fauçi “Fi nan cial Ti mes” 
qə ze ti nə mü sa hi bə sin də de yib.

“Biz bu vi ru sun kö kü nü heç cür kə sə bil mə rik... Am ma mən ümid edi
rəm ki, vaxt gə lə cək, ye tə rin cə in san lar pey vənd olu na raq əv vəl ki in fek
si ya lar dan mü da fiə əl də edə cək və CO VİD məh du diy yət lə ri keç miş də 
qa la caq”,  de yə o, bil di rib. Onun fik rin cə, hər ame ri ka lı ya mün tə zəm 
vak si na si ya la zım gəl mə yə cək: “Əgər siz 30 ya şın da sağ lam in san sı
nız sa, si zə tək rar vak si na si ya dörd və ya beş il dən bir la zım ola bi lər...”.

Bu ara da dün ya üz rə CO VİD19 ilə bağ lı rəs mi mə lu mat la rın sta tis ti
ka sı nı apa ran “Worl do me ter” say tı ye ni rə qəm lə ri açıq la yıb. Sayt xə bər 
ve rir ki, fev ra lın 10da dün ya da  ko ro na vi ru sa yo lu xan la rın ümu mi sa yı 
405 mil yo na ça tıb. Həm çi nin in fek si ya sə bə bin dən ölən lə rin sa yı 5,8 
mil yo na ya xın la şıb. Gün də lik yo lux ma sa yı 2,7 – 3 mil yon ara sın da dır.

ABŞ pan de mi ya nın baş lan ğı cın dan bə ri həm yo lux ma, həm də 
vi rus la bağ lı ölən lə rin sa yı na gö rə bi rin ci yer də dir. Bir ləş miş Ştat
lar da in di yə dək ko ro na vi ru sa 80 mil yo na ya xın in san yo lu xub, on
lar dan 933 min dən ço xu hə ya tı nı iti rib.

İkin ci yer də Hin dis tan (44 mil yon dan çox rəs mi təs diq edil miş 
yol xu ma, 506 min dən çox ölü), üçün cü yer də Bra zi li ya dır (27 mil
yon yo lux ma, 635 mi nə ya xın vi ru sun qur ba nı).
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