
“Şuşa İli”ndə
Bülbülcan yad olundu

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə-
zi nin (BMM) “Də yir mi ma sa” 
la yi hə si nin “Şu şa İli”ndə ilk 
təd bi ri şu şa lı məş hur xa nən-

də, Qa ra bağ mu ğam mək tə bi nin 
gör kəm li nü ma yən də si Bül bül ca-
nın 180 il lik yu bi le yi nə həsr edi lib. 

Ye  ni for  mat  da – el  mi-nə  zə  ri və mu -
si  qi  li la  yi  hə şək  lin  də  ke  çi  ri  lən təd -
bir  də xa  nən  də  nin hə  yat və ya  ra  dı -
cı  lı  ğın  dan, mu  ğam sə  nə  ti  nə ver  di  yi 
töh  fə  lər  dən söz açıl  dı.

səh. 6

Otuz il ər zin də məq səd yön lü şə kil də bü-
tün şə hər lə ri miz, kənd lə ri miz, məs cid lə ri-
miz, qə bi ris tan lıq la rı mız er mə ni lər tə rə fin-
dən da ğı dı lıb. İn di bə zi lə ri gə lə cək ba rı şıq 
haq qın da da nı şır lar. Əl bət tə ki, Er mə nis-
tan-Azər bay can ara sın da sülh mü qa vi lə si 
ol ma lı dır. Bey nəl xalq hü qu qun nor ma və 
prin sip lə ri əsa sın da qar şı lıq lı su rət də öl-
kə lə rin əra zi bü töv lü yü nü ta nı maq şər ti lə 
bu sülh mü qa vi lə si im za lan ma lı dır. Mən 
də onu de mi şəm. An caq heç vaxt Azər-
bay can xal qı bu vəh şi li yi unut ma ma lı dır. 
Heç kim bu vəh şi li yi unut ma ma lı dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri fev ra lın 
13-də Ağ dam Cü mə məs ci din də bər pa-res-
tav ra si ya iş lə ri ilə ta nış ol duq dan son ra çı xı-
şı za ma nı söy lə yib.

İş ğal dan azad olu nan əra zi lər də Hey dər 
Əli yev Fon du nun la yi hə lə ri nin koor di na to ru 
Sa biq Ab dul la yev döv lə ti mi zin baş çı sı na və 
bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va ya gö rü lən 
iş lər ba rə də mə lu mat ve rib.

Ağ dam Cü mə məs ci di 1868-1870-ci il-
lər də me mar Kər bə la yı Sə fi  xan Qa ra ba ği 
tə rə fi n dən ti ki lib. Bu məs cid Ağ da mın iş ğal 
al tın da ol du ğu müd dət də şə hər də er mə ni-
lər tə rə fi n dən da ğın tı ya nis bə tən az mə ruz 
qa lan ye ga nə ti ki li dir. Hey dər Əli yev Fon du 
tə rə fi n dən məs ci din bər pa-res tav ra si ya la-
yi hə si nə ötən il baş la nı lıb. La yi hə nin ic ra sı 
üçün Avst ri ya nın “Brug ger&KO Res taura to-
ren GmbH” şir kə ti ilə mü qa vi lə im za la nıb.

Bil di ri lib ki, bər pa iş lə ri bü töv lük də ta ri xi 
gö rü nü şə uy ğun ola raq hə ya ta ke çi ri lə cək. 
İlk mər hə lə də ör tük və se ment bir ləş mə lə-
ri ta ma mi lə çı xa rı la caq. Ti ki li də ki kər pic lə-
rin zə də lən mə mə si və kom po zi tin di var dan 
qop ma ma sı üçün iş lər əl ilə apa rı la caq. Bər-
pa pro se si nin ikin ci mər hə lə sin də fa sad lar 
biogen bö yü mə dən tə miz lə nə cək, zə də lən-
miş və ya qı rıl mış kər pic lər bər pa edi lə cək, 
kar xa na da şı hör gü sü əhəng əsas lı bir ləş-
miş məh lul ilə ye ni dən işa rə lə nə cək.

Məs ci din biş miş kər pic dən hö rül müş iki 
mi na rə si nə spi ral va rı pil lə kən lə qalx maq 
müm kün dür. Bi rin ci mər hə lə də qı rıq bir ləş-
mə lər, ka fel baş la rı və möv cud rəng nü mu-
nə lə ri çı xa rı la caq, ikin ci mər hə lə də mi na-
rə lə rin kər pic hör gü lə ri nin biogen ar tı mı nın 
qar şı sı alı na caq, üçün cü mər hə lə də isə 
kər pic baş la rı bər pa olu na caq. Da ha son-
ra rəng nü mu nə lə ri və ya zı zo laq la rı ta ri xi 
xü su siy yət lə rə uy ğun ola raq mi ne ral rəng li 
ma te rial la bər pa edi lə cək.

Na maz za lın da bi rin ci mər hə lə də əsas 
kər pic dən baş qa bü tün gips çı xa rı la caq və 
son ra kı iş mər hə lə lə ri üçün ha zır la na caq. 
Bü tün otaq lar da əhəng əsa sın da ye ni, üç-
qat lı su vaq sis te mi tət biq edi lə cək, son qat-
da ilk ver si ya ya (ağ rəng li) uy ğun mi ne ral 
bo ya tət biq olu na caq. 

Gö rü lən iş lər lə ta nış olan Pre zi dent İl ham 
Əli yev Ağ dam ra yo nun da və ümu mi lik də iş-
ğal dan azad olun muş əra zi lər də baş la nan 
bər pa və qu ru cu luq pro se si nin bu il da ha vü-

sət lə da vam et di ri lə cə yi ni de yib: “Komp leks 
təd bir lə rin gö rül mə si bi zə im kan ve rə cək ki, 
qı sa müd dət ər zin də Ağ da mı ye ni dən qu-
raq, ya ra daq. Bu gün Ağ da mın gə lə cək in ki-
şa fı ilə bağ lı çox önəm li ad dım lar atıl mış dır, 
bir ne çə tə məl qoy ma mə ra si mi ke çi ril miş dir. 
He sab edi rəm ki, qı sa müd dət ər zin də gö-
rül müş iş lər ya xın gə lə cək də konk ret nə ti cə-
lə rə gə ti rib çı xa ra caq”.
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Moskvada Azərbaycan kinosu
günləri başa çatıb

Müştərək film layihələri istiqamətində danışıqlar aparılıb

səh. 3

Zorla
şorgöz
olmaq?
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Türkiyə Prezidenti “Dubay Ekspo”da 
Azərbaycan pavilyonunu ziyarət edib

Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə rin də sə fər də olan Tür ki yə Pre zi den-
ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan fev ra lın 15-də “Du bay Eks po 2020” 
sər gi sin də Tür ki yə mil li gü nü nün açı lış mə ra si mi nə qa tı lıb. 
Ər do ğan sər gi də ki Azər bay can pa vil yo nu nu da zi ya rət edib.

“Dubay Ekspo 2020”nin Azərbaycan üzrə baş komissarı, Azər-
bay can Pre zi den ti nin kö mək çi si Anar Ələk bə rov Tür ki yə nin döv-
lət baş çı sı na pa vil yon da qu ru lan eks po zi si ya haq qın da mə lu mat 
ve rib. 

Tür ki yə Pre zi den ti Azər bay can in cə sə nət us ta la rı nın ifa sı nı da 
din lə yib, xa ti rə şək li çək di rib.

Xa tır la daq ki, 2020-ci il də açıl ma sı nə zər də tu tu lan, la kin pan-
de mi ya sə bə bin dən er tə lə nən “Du bay Eks po” ötən il okt yab rın 
1-dən fəaliy yə tə baş la yıb. 190 öl kə nin təm sil olun du ğu sər gi 
2022-ci il mar tın 31-nə qə dər da vam edə cək.

Öl kə miz sər gi də Hey dər Əli yev Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Gə lə cə yin to xum la rı” möv zu su ilə çı xış edir. Pa vil yon da öl kə-
mi zin apa rı cı mu zey lə ri nin fond la rın dan eks po nat lar da nü ma yiş 
olu nur, mü tə ma di ola raq müx tə lif mə də ni proq ram lar təş kil edi lir.

“Mədəni yenilənmə”nin yeni qonağı
Mə də niy yət Na zir li yi və YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka nı nın 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə real la şan “Mə də ni ye ni lən mə” la yi hə si 
da vam e dir. La yi hə nin 2022-ci il də ilk təd bi ri nə Azər bay ca nın 
Xalq ar tis ti, TRT-nin An ka ra Ra diosu xo ru nun bə dii rəh bə ri və 
di ri jo ru El na rə Kə ri mo va və xor kol lek ti vi də vət olu nub. 

Fev ra lın 14-də Mə də niy yət Na zirliyində El na rə Kə ri mo va ilə 
gö rü ş ke çi ri lib. Fev ra lın 15-də M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da di ri jor El na rə Kə ri mo va nın 
səh nə fəaliy yə ti nin 30 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə kon sert proq ra mı 
təq dim olu nub.

səh. 3

Türk dünyasının yeddi şəxsiyyəti ilə
bağlı qısa fi lmlər çəkiləcək

Tür ki yə nin Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi və TÜRK SOY-un bir gə 
dəs tə yi ilə “Yed-i Ve la yet, 7 Vi la yət” Bey nəl xalq Qı sa Film lər 
Fes ti va lı çər çi və sin də Türk dün ya sı nın şəx siy yət lə ri ilə bağ lı 
te ma tik sse na ri mü sa bi qə si elan olu nub.

Fes ti val “eh li Sə nət” Si ne ma və Mə də niy yət Dər nə yi tə rə fi n dən 
“Bur sa 2022 – Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” ili çər çi-
və sin də ger çək lə şə cək. Mü sa bi qə yə Türk dün ya sı nın yed di gör-
kəm li şəx siy yə ti nin hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan, əsər lə rin dən bəhs 
edən qı sa fi lm sse na ri lə ri qə bul olu nur.

Sse na ri lər Azər bay can dan Hü seyn Ca vid, Qa za xıs tan dan Əh-
məd Bay tur sun, Qır ğı zıs tan dan Çin giz Ayt ma tov və Tok to bo lot 
Ab du mo mu nov, Öz bə kis tan dan Ab dul hə mid Sü ley man Çol pan, 
Tür ki yə dən Sü ley man Çə lə bi və Türk mə nis tan dan Məh tum ku lu 
Fə ra qi ilə bağ lı ol ma lı dır.

Mü sa bi qə nin ye ku nun da hər şəx siy yət lə bağ lı bir – ümu mi lik də 
7 ən yax şı sse na ri mü ka fat lan dı rı la caq. Bi rin ci ye ri tu tan sse na ri-
lə rə 3000 TL pul mü ka fa tı ve ri lə cək və on la rın əsa sın da qı sa fi lm-
lər çə ki lə cək. Mü sa bi qə yə müx tə lif dil lər də və fərq li öl kə lər dən 
mü ra ciət lər www.7ki sa fi lm.com və www.7s hort fi lms.com in ter net 
sayt la rı üzə rin dən 1 may 2022-ci il ta ri xi nə qə dər qə bul edi lir.

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la-
tı – TÜRK SOY fev ra lın 12-də Uk ray-
na nın Dnepr şə hə rin də gör kəm li 
Azər bay can bəs tə ka rı Fik rət Əmi ro-

vun ana dan ol ma sı nın 100 il li yi nə həsr 
olun muş kon sert proq ra mı ke çi rib.

TÜRK SOY və Dnep ro pet rovsk Vi la yə ti 
Azər bay can lı la rı Konq re si nin (DVAK) təş-
ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən kon sert də Azər-
bay ca nın Xalq ar tis ti, pro fes sor Yal çın Adı-
gö zə lo vun di ri jor lu ğu ilə Dnep ro pet rovsk 
Aka de mik Sim fo nik Or kest ri çı xış edib.

Kon sert dən əv vəl səh nə yə çı xan 
TÜRKSOY-un baş ka ti bi Dü sen Ka seinov 
bil di rib ki, 2022-ci il təş ki lat tə rə fi n dən “Fik-
rət Əmi ro vu an ma ili” elan edi lib. İl ər zin də 
təş ki la ta üzv öl kə lər də, elə cə də TÜRK SOY-

un tə şəb bü sü ilə müx tə lif şə hər lər də bö-
yük Azər bay can bəs tə ka rı na həsr olun muş 
təd bir lər ke çi ri lə cək. Bu qə bil dən ilk təd bir 
Dnepr də real la şır.

Təd bir iş ti rak çı la rı nı sa lam la yan Azər-
bay ca nın Uk ray na da kı föv qə la də və sə la-
hiy yət li sə fi  ri El mi ra Axun do va qeyd edib 
ki, be lə la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si öl kə-
miz lə, o cüm lə dən TÜRK SOY-a üzv olan 
döv lət lər lə Uk ray na ara sın da mə də ni əla-
qə lə rin yük sək ol ma sı nın gös tə ri ci si dir. Sə-
fi r bil di rib ki, bu cür kon sert lər Azər bay can 
mu si qi si nin təb li ği nə mü hüm töh fə dir. Dip-
lo mat vur ğu la yıb ki, Azər bay can la Uk ray na 
ara sın da müx tə lif sa hə lər də, o cüm lə dən 
mə də niy yət sa hə sin də əla qə lər yük sə lən 
xət lə in ki şaf edir.

davamı səh. 8-də

TÜRKSOY Fikrət Əmirovun 100 illiyi münasibətilə 
Ukraynada konsert keçirib

Avropadakı diaspor təşkilatlarından UNESCO-ya müraciət

Azər bay ca nın Av ro pa da kı bir sı-
ra dias por təş ki lat la rı tə rə fin dən 
UNESCO-nun Baş di rek to ru Od ri Azu-
le yə mü ra ciət lər ün van la nıb.

Be ne lüks Azər bay can lı la rı Konq re si, Ni-
der land– Bel çi ka Azər bay can lı la rı Koor di na-
si ya Şu ra sı, Azər bay can Fran sa Mə də niy yət 
As so siasi ya sı, “Od lar Yur du” Ni der land-
Azər bay can As so siasi ya sı, Fran sa-Azər-
bay can Dialo qu As so siasi ya sı tə rə fi n dən 
ün van la nan mü ra ciət lər də Er mə nis tan əra-
zi sin də ki Azər bay can xal qı nın ir si nə qar şı 
hə ya ta ke çi ril miş mə də ni soy qı rı mı haq qın-
da mə lu mat ve ri lir. Bil di ri lir ki, Er mə nis ta nın 
apar dı ğı məq səd yön lü si ya sət nə ti cə sin də 
xal qı mı zın bu öl kə əra zi sin də ki yüz il lər lə 

ta ri xə ma lik mə də ni ir si ta ma mi lə yox ol ma 
təh lü kə si ilə üz lə şib.

Qeyd olu nur ki, əsr lər bo yu öz doğ ma tor-
paq la rı olan bu gün kü Er mə nis tan əra zi sin dən 
1988-ci il də hə ya ta ke çi ril miş so nun cu de-
por ta si ya nə ti cə sin də 250 min dən çox azər-
bay can lı öz yurd la rın dan qo vu la raq qaç qı na 
çev ri lib. Er mə nis tan da bu il lər ər zin də məq-
səd yön lü şə kil də həm et nik, həm də mə də ni 
soy qı rı mı si ya sə ti apa rıl maq la bu əra zi lə rin 
ta ri xi və əzə li sa kin lə ri olan azər bay can lı la rın 
iz lə ri hər yer dən si li nib, Azər bay can xal qı nın 
mə də ni ir si ta la nıb, özü nün kü ləş di ri lib, mən-
şə yi də yiş di ri lib, azər bay can lı la rın ya şa dıq la rı 
əra zi lər də ki qə dim to po nim lər er mə ni ad la rı ilə 
əvəz lə nib.

davamı səh. 2-də

Ermənistanla sülh olsun, amma yaşadığımız 
tarixi, barbarlığı heç vaxt unutmamalıyıq

Şərti adı “Xarıbülbül”

Lit va lı hər bi jur na list, re jis sor 
Ri çard La paitis 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə si nə həsr 
olu nan sə nəd li film üzə rin-

də iş lə yir. Bu gün lər də so sial 
şə bə kə üzə rin dən onun la 
əla qə sax la yıb iş lə rin ge di şi 
ba rə də mə lu mat al dıq.

R.La paitis bil dir di ki, fi l min ide-
ya müəl li fi  özü ol sa da, re jis sor-
lu ğu nu et mə yə cək: “Bü tün ha-
zır lıq mər hə lə lə ri, ide ya və fi  kir 
mə nə məx sus ol sa da, çox za-
man er mə ni dias po ru və bir sı ra 

təş ki lat lar mə ni bir tə rəfl  i möv qe-
də it ti ham et dik lə ri üçün bu də fə 
kə nar dan iş lə mə yi da ha uy ğun 
he sab et dim. Hə lə lik şər ti adı 
“Xa rı bül bül” olan fi l min bir ne çə 
qəh rə ma nı nı 2-3 ay ax tar ma lı ol-
dum. Da ha son ra işi mi zin nə dən 
iba rət ol du ğu nu tam bi lən dən, 
mə nim işə cid di ya naş dı ğı mı 
gö rən dən son ra yar dım çı ol ma-
ğa baş la dı lar. Ha zır da fi l min ko-
man da sı yı ğı lıb və biz çə ki liş lə ri 
real laş dı rı rıq. Fil min çə ki liş lə ri 
ilə bağ lı Kəl bə cər, Qu bad lı və 
La çı na bir da ha sə fər et mə yi miz 

la zım dır. Onu da qeyd edim ki, 
mə nim lə bir gə ça lı şan ko man da 
ilə sək kiz ay dır bu yol da, ne cə 

de yər lər, kü lüng vu ru ruq. İki aya 
işi mi zi ta mam la ya ca ğıq...”.
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əvvəli səh. 1-də
PrezidentAğdamşəhərindəsənaye

parkındayenimüəssisələrin təməlinin
qoyulmasının əlamətdar hadisə oldu
ğunu deyib: “Sənaye parkının təməl
daşınımənkeçəndəfəAğdamdaqoy
muşdum, Müstəqillik Günündə qoy
muşdum. Bu gün isə artıq ilk müəs
sisələrin təməli qoyuldu. Artıq beş
rezidentvardırvəonlarişəbaşlayırlar.
Beləliklə,190hektarərazidəqurulacaq
AğdamSənayeParkınınilkmüəssisə
ləriartıqbusahədəilkaddımlarınıatır.
Bu,çoxönəmlihadisədir.Onagörəki,
Ağdam şəhərinin gələcək inkişafı ilə
bağlı planlarımızda, ilk növbədə, ya
şayışbinalarınıninşasıvəişyerlərinin
açılmasıvar.Çünkiburadayaşayacaq
ağdamlılarişlətəminolunmalıdırlar.İş
yerlərinin yaradılması ilə bağlı əlavə
addımlardaatılacaq...”.

İş adamlarına çağırış: 
azad edilmiş ərazilərə 

sərmayə qoyun!...
Dövlət başçısı iş adamlarına da ça

ğırış edib: “Azərbaycan iş adamlarına
damənbugünburada–AğdamCümə
məscidinin önündə çağırış edirəm ki,
gəlsinlər həmAğdama, həm də azad
edilmiş bütün digər ərazilərə sərmayə
qoysunlar, vəsait qoysunlar. Çünki bu
günAzərbaycandabiznesüçün,sahib
karlar üçün çox gözəl şərait yaradılıb.
Dövlət sahibkarlarıdəstəkləyir vəhəm
mənəvisiyasi dəstək verilir, eyni za
manda, güzəştli kreditlər verilir...Azər
baycansahibkarlarıgərəkazadedilmiş
torpaqlaragəlsinlərvəburadamüəssi
sələrqursunlar,işyerləriyaratsınlar.Biz
azadedilmiş torpaqlarıancaqbuyolla
tezlikləcanlandırabilərik.Əlbəttə,döv
lətöztərəfindənlazımiaddımlarıatırvə
atacaq.AğdamşəhərininBaşplanıha
zırlanıb,Başplanəsasında işlərgörü
lür.Əlbəttəki,özəlsektorunnümayən
dələribuişlərdəfəalolmalıdırlar”.
Prezidentdiqqətəçatdırıbki,Ağdam

daikiyarımstansiyanınaçılışıiləazad
edilmiş torpaqlarda yarımstansiyala
rın sayı 9a çatıb. “Ağdam1” və “Ağ
dam2” yarımstansiyalarının fəaliyyəti
nəticəsindəbütünrayonelektrikener
jisiilədayanıqlışəkildətəminediləcək.
Bundan əlavə, təməli qoyulan meh
manxanatəqribənikiildənsonrafəaliy
yətəbaşlayacaq.Burayaböyüksayda
gələcəkqonaqlaraindişəraityaradılır:
“Əlbəttəki,bugünqeydetdiyimizhadi
sələrdənbiri dəyaşayışkompleksinin
təməldaşınınqoyulmasıdır.Altıevdən
ibarətyaşayışkompleksitəqribənilya
rıma–ikiiləinşaediləcək,bəlkədəon
danda tezvəbeləliklə,Ağdamınhər
tərəfiinkişafıtəminolunacaq.Bugün,
eynizamanda,AğdamMərkəziŞəhər
Xəstəxanasınıntəməliqoyulur.Əlbəttə
ki, 210çarpayılıqxəstəxanaağdamlı
lara tibbi xidmətin göstərilməsi üçün
imkanlaryaradacaq.
Keçən dəfə Ağdamda olarkən mən

burada1nömrəliməktəbintəməliniqoy
dum.Oməktəbdətəqribənminəyaxın
şagirdoxuyacaq.Yəni,birdahademək

istəyirəm,kompleks tədbirlərgörülür–
elektrikenerjisiilətəchizat,Ağdamaqaz
xətlərininçəkilişilayihəsiindiişlənilir,iç
məlisuyungətirilməsi,ocümlədənXa
çınçaysuanbarınıntəmirilayihəsibuilki
İnvestisiyaProqramındavardır,yaşayış
binaları,mehmanxana, işyerləri.Yəni,
bu, hərtərəfi inkişaf deməkdir. Elə bu
günaçılışındavə təməlqoymamərasi
mindəiştiraketdiyimobyektlərdəbizbu
genişmiqyaslıişlərigörəbilərik.
Bununla yanaşı, Ağdamın yolnəq

liyyat infrastrukturu tamamilə yenidən
qurulur.BərdəAğdamavtomobilyolu,
dəmiryoluinşaedilir.Hesabedirəmki,
avtomobilyolutəqribənbiriləhazırola
caq.MənimgöstərişimləFüzuliAğdam
avtomobilyolununçəkilişilayihəsiartıq
icraolunmağabaşlamışdır.Buyolhəm
Füzuli və Ağdam şəhərlərini birləşdi
rəcək, eyni zamanda, Ağdamı Füzuli
BeynəlxalqHavaLimanı iləbirləşdirə
cəkvəAğdamabaşqaölkələrdəngəl
məkdahaasanolacaq”.
Dövlət başçısı daha sonra deyib:

“Bu işlər bir daha onu göstərir ki, biz
vaxt itirmədən, tarixi Zəfərdən sonra
vaxtitirmədənbuişlərəstartvermişik,
siyasi iradə ortaya qoymuşuq, bütün
maliyyəvə texniki imkanlarımızı, kadr
potensialımızı səfərbəretmişik.Bütün
bu işləri biz özümüz görürük, öz və
saitimizhesabına,büdcəmizhesabına,
heçkimdənyardımistəmədən,heçbir
kreditalmadan.BunuAzərbaycanvə
təndaşlarıedir.Əlbəttəki,müxtəlifxa
ricişirkətlərartıqbuişlərdəfəaliştirak
edirlər.Buşirkətlərinsayıartmaqdadır.
Mənçoxşadamki,həmyerlişirkətlər,
həm xarici şirkətlər azad edilmiş tor
paqlarda işləməyə can atırlar, maraq
göstərirlərvəbizbunualqışlayırıq”.

Tarixi, dini abidələrimizi də 
bərpa edirik

Prezident vurğulayıb ki, qarşımızda
böyükişlərvar.Buişlərimaksimumsə
mərə iləvəkeyfiyyətləaparmaqüçün
düşünülmüş addımlar planı olmalıdır:

“BütünşəhərlərBaşplanəsasındaye
nidən qurulacaq. Ağdamın, Füzulinin
Baş planları təsdiq edilib. Ağdam və
FüzulirayonlarınınictimaiyyətibuBaş
planlarlatanışolubvəözmüsbətrəyi
niverib.Hazırdayerlivəxaricişirkətlər
tərəfindəndigərşəhərlərinBaşplanları
işlənilir...”.
İşğaldanazadolunanərazilərdəbər

pavəquruculuq işlərindəmədəni irsə
xüsusidiqqətayrıldığınıvurğulayanİl
hamƏliyevdeyib:“Görülmüşbütünbu
işlərlə yanaşı, əlbəttə ki, biz tarixi, di
niabidələrimizidəbərpaedirik.Mənə
bugünverilənməlumatagörə,Ağdam
Cümə məscidinin bərpa işlərinə baş
lanılır.Artıq bütün tədqiqatlar aparılıb
vəmartayındanbaşlayaraqməscidin
həmdaxilində,həmçölhissəsindətə
mirbərpaişlərinəstartveriləcək.Azad
edilmiştorpaqlardahazırda8məscidin
əsaslıtəmiri,bərpasıvətikintisinəzər
də tutulub.Bütünbu istiqamətlərüzrə
işlərgedir.AğdamCüməməscidi,Şu
şadaYuxarıGövhər ağa,AşağıGöv
hərağa,Saatlıməscidləriəsaslıtəmir
edilir. Şuşa şəhərində yeni məscidin
inşasınastartverilib.Zəngilanşəhərin
də,HadrutdavəDaşaltıdaməscidlərin
yenidən qurulması və tikintisi prosesi
başlamışdır”.
Prezidentqeydedibki,buişlərHey

dər Əliyev Fondunun Azərbaycanın
millimənəvidəyərlərininqorunmasına
növbəti töhfəsidir: “Mən müharibədən
sonra Ağdama 3cü dəfədir ki, səfər
edirəm.Hərdəfəburayagələndəürə
yim ağrıyır. ÇünkiAğdamda bir dənə
də olsun salamat bina yoxdur. Təkcə
buyarıdağılmışməsciddirki,onunda
damörtüyüzədələnmişdir.Buməscid
ermənilərtərəfindəntəhqiredilib,bura
da inəklər, donuzlar saxlanılıb. Ermə
nilərnəinkiAzərbaycanxalqını,bütün
müsəlman aləmini təhqir ediblər. Ağ
damşəhərində,Ağdamrayonundabu
yarıdağılmışməsciddənbaşqabirdə
nədəbinaayaqüstədeyil.Bütünbi
nalar, bütün kəndlərdəki evlər, ictimai
binalar ermənilər tərəfindən dağıdılıb.

Bu, misli görünməmiş barbarlıqdır,
vandallıqdır,vəhşilikdir.Bu,ermənifa
şizminineybəcərsifətiningöstəricisidir.
Bütündünyabunugörməlidirvəgörür.
Bizbundansonradaxarici vətəndaş
ları burayadəvət edəcəyik.Onlar gə
ləcəklər və erməni vəhşiliyi nədir onu
görəcəklər”.
Ağdama və Şuşaya avtobusmarş

rutlarının da təşkil edildiyini deyən
İlham Əliyev bildirib ki, ağdamlılar,
şuşalılar və digər bölgələrdən olan
vətəndaşlar buraya gələrək otuz ilə
yaxın davam etmiş bu barbarlığı, bi
zim hansı bəla ilə üzüzə olduğumu
zugörürlərvəbutarixiheçvaxtunut
mamalıyıq:“Əminəmki,bizimbugün
gördüyümüz işlər, o cümlədən ordu
quruculuğu sahəsində gördüyümüz
işlər Azərbaycanı daha da gücləndi
rəcək və Ermənistanda baş qaldıran
revanşistqüvvələrəcavabolacaq.Biz
öz torpağımızdayıq. Biz bu torpağa
qantökərək,şəhidlərverərəkqayıtmı
şıq.Butorpaqdamöhkəmdayanmışıq
vəbutorpaqlardaəbədiyaşayacağıq.
QarabağAzərbaycandır!”

***
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əli

yevvəbirincixanımMehribanƏliyeva
Ağdam rayonuna səfər zamanı “Azə
renerji”ASCnin110/35/10kVluq“Ağ
dam1” və “Ağdam2” elektrik yarım
stansiyalarının, “Qarabağ” Regional
Elektrik Şəbəkəsinin Rəqəmsal İda
rəetməMərkəzininaçılışlarında iştirak
ediblər.
PrezidentAğdam Sənaye Parkında

fəaliyyətgöstərəcəkalternativ vəbər
pa olunan enerjimənbələri ilə qidala
nan işıq dirəklərinin, digər qurğuların
və xalça istehsalı müəssisələrinin,
“Park Forest HotelAğdam”mehman
xanasının və 209 mənzildən ibarət
yeni yaşayış kompleksinin təməllərini
qoyub.
“PMD Projects” MMCnin rəhbəri

NərimanTopçibaşev layihələrbarədə
məlumat verib. Bildirib ki, 2,16 hek

tar ərazidə inşa ediləcək mehman
xana 110 nömrədən ibarət olacaq.
Mehmanxananın ərazisində əsas bi
na iləyanaşı,konfransmərkəzi,açıq
havada üzgüçülük hovuzu,  istirahət
zonaları yaradılacaq. Tikinti işlərinin
2024cü ilin sonunda başa çatdırıl
ması nəzərdə tutulub.Ümumi sahəsi
1,55hektarolanərazidə ilkinmərhə
lədə 209mənzildən ibarət 6 yaşayış
binasıinşaediləcək.Mənzillərinümu
mi yaşayış sahəsi 21min 921 kvad
ratmetrolacaq.Kompleksintikintisinin
2023cüilindekabrındayekunlaşması
planlaşdırılır.
Dövlətimizinbaşçısıvəbirincixanım

QarabağxanlarınınAğdamdakı türbə
lərivəyaşayışevi–İmarətkompleksi
nədəbaşçəkiblər.
Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil

olan işğaldan azad edilmiş ərazi
lərdə (Şuşa rayonu istisna olmaq
la) Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin xüsusi nümayəndəsi Emin
Hüseynov kompleksdə görülməsi
nəzərdətutulantədbirlərbarədəmə
lumatverib.

XVIIIəsrəaidbutarixmemarlıqabi
dəsi xan nəslinin ilk mülklərindən ol
maqla, ikibinadan ibarətdir. İşğaledi
lən ərazilərdəki digər tariximədəni,
diniabidələrkimiPənahəlixanın ima
rətidəermənilərtərəfindəntəhqiredi
lib, vandalizməməruz qalıb. Buradan
tövləkimiistifadəolunub.
Qarabağ xanları Pənahəli xanın, İb

rahimxəlil xanınvəMehdiquluxanCa
vanşirin,eləcədəonlarınailəüzvlərinin
–Xanqızı,şairəvəxeyriyyəçiXurşidba
nuNatəvanın,onunqızı,şairə,“Məclisi
üns”ün iştirakçılarındanolmuşXanbikə
xanımın,şairCəfərquluxanCavanşirin,
xeyriyyəçi,ŞuşadaAşağıvəYuxarıGöv
hərağaməscidlərinitikdirmişGövhərni
səbəyiminqəbirləriburadayerləşir.Xan
sarayınınyaxınlığındayerləşənvəQa
rabağxanınəslininbirçoxnümayəndə
lərinindəfnedildiyi İmarətqəbiristanlığı
daermənivəhşiliyinəməruzqalıb.

Ermənistanla sülh olsun, amma yaşadığımız tarixi, 
barbarlığı heç vaxt unutmamalıyıq

Avropa Muzey Təşkilatları 
Şəbəkəsinin heyəti Bakıda

Muzeylərin inkişafı və muzey idarəçiliyi 
ilə bağlı ustad dərsi

“İçərişəhər”DövlətTarix-MemarlıqQoruğuİdarəsinin
(DTMQİ)üzvüolduğuAvropaMuzeyTəşkilatlarıŞə-
bəkəsinin(NEMO)icraçıdirektoruvəidarəheyətinin
üzvləriAzərbaycanagəlib.

“İçərişəhər”DTMQİninmətbuatxidmətindənbildirilib
ki,səfərçərçivəsindəfevralın14dəmuzeyəməkdaş
larıüçünmuzeyişinintəşkilivəidarəolunmasınadair
ustaddərsitəşkiledilib.
“İçərişəhər” Muzey Mərkəzinin və Bakı şəhərində

fəaliyyət göstərən10a yaxınmuzeyin əməkdaşlarının
qatıldığı tədbirdəmuzeylərin davamlı inkişafı, ictimaiy
yətlə iş, ziyarətçilərin cəb edilməsi, muzey idarəçiliyi,
Azərbaycanmuzeylərininkolleksiyalarındazəngin irslə
bağlıaktualmövzularmüzakirəolunub.Ustaddərsində
NEMOnunAvropanın 6 ölkəsinin (Almaniya, Norveç,
Sloveniya, Estoniya, Niderland, Belçika) muzey asso
siasiyalarınınrəhbərlərindənibarətolanidarəheyətitə
rəfindənmövzularüzrətəqdimatlaredilib.
“İçərişəhər”DTMQİnin İdarəHeyətininsədriƏsgər

Ələkbərov vəNEMOnun icraçı direktoru Julia Pagel
çıxış edərək tədbirin Azərbaycan və Avropa muzey
ləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı baxımından
önəmliolduğunuvurğulayıblar.
TədbirdəMədəniyyətNazirliyiMuzey,qalereyavəsər

gilərşöbəsininmüdiriNərgizAbdullayevadaçıxışedib.
Fevralın15də“İçərişəhər”DTMQİninevsahibliyiet

diyiNEMOİdarəHeyətininiclasıkeçirilib.

əvvəli səh. 1-də
Müraciətlərdə UNESCOya ün

vanlanmış əvvəlki məktublarda
qeydolunmuşfaktlarbirdahatəq
dimedilir.Ermənistandayerləşən
Göy məscid, Qala məscidi, Şah
Abbas,Təpəbaşı, Zal xan,Sərtib
xan,HacıNovruzəlibəy,Dəmirbu
laq,HacıCəfərbəy,Rəcəbpaşa,
Hacı İnam məscidləri kimi 300
dənçoxməscidXXəsrinəvvəllə
rindəqəsdəndağıdılıbvəyadigər
məqsədlərləistifadəedilib.
Ermənistanda azərbaycanlılara

məxsus Ağadədə, Aşağı Şorca,
Güllübulaq, Saral qəbiristanlıqla
rı kimi 500dən çox qəbiristanlıq
məhvedilib.QədimGöyçəmaha
lında,doğulduğukənddəqəbirüs
tü abidəsi ucaldılmışAzərbaycan
xalqının böyük şairiAşıqƏləsgə
rindəqəbridağıdılıb.

“Bu, Ermənistanda Azərbay
can xalqına qarşı mövcud olan
dözümsüzlüyün bariz nümunəsi
olmaqla yanaşı, eyni zamanda,
bütüninsanlığaqarşıolanbirhə
qarətdir.Bütünbunlaronugöstə
rir ki,Ermənistanheçbir ümum
bəşəri dəyəri tanımır. Bütün bu
qanunsuzəməllərin, onillərlə da
vam edən vandallıq əməllərinin
cəzasız qalması isə dünya icti
maiyyətinə yanlış mesaj vermiş
olur. Dünya ictimaiyyəti bu kimi
addımların Ermənistanda döv
lət siyasəti olmasını anlamalı və
bunaqarşıaddımlaratmalıdır”,–
deyəmüraciətdəvurğulanır.
Müraciətlərdə “Mədəni abidə

lərinqəsdəndağıdılması,onların
mənsubiyyətinindəyişdirilməsivə
özününküləşdirilməsi beynəlxalq
humanitar hüququn, xüsusən də

1949cu il Cenevrə Konvensiya
larının, UNESCOnun 1954 və
1970ci illər konvensiyalarının
kobud şəkildə pozulduğu diqqə
təçatdırılır.Qeydolunurki,BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 2017ci
ildəqəbul etdiyi 2347 saylı tarixi
qətnaməsinin də müəyyən etdiyi
kimi, mədəni irsin qəsdən dağı
dılması, həmçinin sülh və təhlü
kəsizlikməsələsidir:“Məhzbütün
bunları əsas gətirərək biz Azər
baycan xalqının çoxəsrlik tarixi
olanmədənivətarixiirsininhazır
kı vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
üçünErmənistanaekspertqrupu
nun göndərilməsini Sizdən xahiş
etmişdik.Təəssüfki,özməkrlivə
qanunazidd əməllərini gizli sax
lamaq üçün Ermənistan belə bir
missiyanın həyata keçirilməsinə
qarşıolmuşdur.

Lakin4fevral2022ciiltarixində
Azərbaycan, Fransa, Ermənistan
liderlərininvəAvropaİttifaqıŞura
sının rəhbərinin videoformatdakı
görüşünün nəticəsi olaraq razılıq
ifadəolunubki,UNESCOnunEr
mənistanavəAzərbaycanamissi
yasıhəyatakeçiriləcək.Buxəbər
bizi ruhlandırdı və Sizə növbəti
müraciətiünvanlamağatəkanver
di”.
Müraciətdə belə bir ümid ifadə

olunurki,bugörüşzamanıözüzə
rinə öhdəlik götürən Ermənistan
UNESCOmissiyasınınreallaşma
sına maneələr yaratmayacaq və
bu missiyanın obyektiv hesabatı
nəticəsindəbütündünyaAzərbay
canxalqınınçoxəsrlik irsinəqarşı
törədilmiş əməllərdən xəbərdar
olacaq. Ermənistan isə öz əməl
lərinəgörəməsuliyyətdaşıyacaq.

Avropadakı diaspor təşkilatlarından UNESCO-ya müraciət

Milli Xalça Muzeyinin direktoruna 
Fransanın ordeni təqdim olunub

AzərbaycanMilliXalçaMuzeyi-
nindirektoru,Əməkdarmədə-
niyyətişçisiŞirinMəlikovaFran-
sanın“İncəsənətvəƏdəbiyyat”
ordenininkavalerrütbəsiilətəltif
olunub.BumünasibətləFran-
sanınAzərbaycandakısəfirinin
iqamətgahındatədbirkeçirilib.

Tədbirdə çıxış edən səfir Za
kari Qross Şirin Məlikovanın
AzərbaycanFransa mədəni əla
qələrinin inkişafı istiqamətində
gördüyü işlərdən danışıb. Qeyd
edib ki, Şirin Məlikova bir çox
sərgilərin kuratoru, kitab və elmi
məqalələrin müəllifi, Şərq xalça
çılıq sənəti üzrə mütəxəssisdir. 

Bu yaxınlarda Fransa səfirliyi ilə
əməkdaşlıq çərçivəsində sərgi
ninkeçirilməsindədə iştirakedib.
“Mədəniyyətəlaqələrinəverdiyiniz
töhfələrə görə sizəminnətdarlığı
mızıbildirirəm”deyənsəfirordeni
ŞirinMəlikovayatəqdimedib.
Şirin Məlikova çıxışında səfirə

minnətdarlığını bildirib: “İncəsənət
vəƏdəbiyyat”ordenininkavalerrüt
bəsinimənə təqdimetdiyinizüçün
minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gün
AzərbaycanFransa əlaqələri yük
səksəviyyədəinkişafedir.Buişdə
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyevanın mü
hüm rolu var. Heydər Əliyev Fon
dunun dəstəyi ilə Fransanınmüx

təlifşəhərlərindəmədəniyyətəhəsr
olunmuştədbirlərkeçirilirvəbuar
tıqbirənənəyəçevrilib.Fransanın
AzərbaycandakıSəfirliyi bizi Fran
sa mədəniyyəti ilə tanış edir, tez
tez müxtəlif tədbirlər təşkil olunur. 

Onudaqeydedimki,fransızlarbi
zimxalçalarımızıçoxbəyənir.Xal
çalarımız Fransamuzeylərində və
şəxsikolleksiyalardaqorunubsax
lanılır.Bizbundansonradamədəni
əlaqələriinkişafetdirəcəyik”.
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sərgisi davam edir
Ötən il mil li təs vi ri sə nə tin gör kəm li nü ma yən də si, Xalq rəs sa
mı Mi ka yıl Ab dul la ye vin 100 il lik yu bi le yi haq qın da Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin mü va fiq sə rən ca mı nın ic ra sı məq
sə di lə Mə də niy yət Na zir li yi bir sı ra təd bir lər hə ya ta ke çi rib.

22 de kabr 2021-ci il ta ri xin də Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu-
ze yin də açı lan “Hə ya ta sev gi ilə: Mi ka yıl Ab dul la yev” ad lı sər gi 
də sə nət se vər lər tə rə fin dən bö yük ma raq la qar şı la nıb.

Mi ka yıl Ab dul la ye vin 100 il lik yu bi le yi nə həsr olun muş sər gi də sə-
nət ka rın zən gin ya ra dı cı lıq ir si – Mil li İn cə sə nət Mu ze yi, Azər bay can 
Döv lət Rəsm Qa le re ya sı və Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin 
kol lek si ya sın dan əsər lər nü ma yiş olu nur. Xü su si zövq və di zayn la 
ha zır lan mış eks po zi si ya da nü ma yiş olu nan rəng kar lıq, qra fi ka nü-
mu nə lə ri, te ma tik tab lo, port ret və mən zə rə janr la rın da əsər lər Mi-
ka yıl Ab dul la ye vin rən ga rəng sə nət du yu mu nu əks et di rir.

Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də “Hə ya ta sev gi ilə: Mi ka-
yıl Ab dul la yev” sər gi si ap rel ayı nın 30-dək da vam edə cək.

Filarmoniyada klassik musiqi axşamı
Müs lüm Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Fi lar mo ni ya sın da Əmək dar ar tist Fuad İb ra hi mo vun di ri jor lu ğu 
ilə Üze yir Ha cı bəy li adı na Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin kon ser ti 
ke çi ri lib. 

Fev ra lın 11-də ger çək lə şən kon sert də is te dad lı so list lər – 
Əmək dar ar tist Alek sey Mil tıx (violon çel) və bey nəl xalq mü sa bi-
qə lər laureatı Nəz rin As lan lı (sk rip ka) səh nə yə çı xıb lar. 

Mu si qi ax şa mın da əv vəl cə İ.Bram sın sk rip ka və violon çel üçün 
qo şa kon ser ti səs lən di ri lib. Qeyd edək ki, müəl lif bu əsə ri sk rip ka çı 
Jo zef İoaxi ma və violon çel ifa çı sı Ro bert Haus man üçün bəs tə lə yib. 

Proq ram da yer alan ikin ci əsər isə Ser gey Rax ma ni no vun mi 
mi nor not lu ikin ci sim fo ni ya sı olub. Bəs tə kar bu əsə ri müəl li mi 
Ser gey Ta ne ye və həsr edib. 

Klas sik mu si qi hə vəs kar la rı so list lə rin mə ha rət li ifa la rın dan bö-
yük zövq alıb, on la rı al qış lar la mü ka fat lan dı rıb lar. 

Lalə

Mə də niy yət Na zir li yi və YA RAT 
Müasir İn cə sə nət Mə ka nı nın 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ötən il 
baş la nan və bö yük ma raq la 
qar şı la nan “Mə də ni ye ni lən
mə” la yi hə si bu il də da vam 
et di ri lir. La yi hə nin ye ni il də ilk 
təd bi ri nə Azər bay ca nın Xalq 
ar tis ti, TRTnin (Tür ki yə Ra dio 
və Te le vi zi ya Qu ru mu) An ka ra 
Ra diosu xo ru nun bə dii rəh bə
ri və di ri jo ru El na rə Kə ri mo va 
və xor kol lek ti vi də vət olu nub. 

Qeyd edək ki, El na rə Kə ri mo va 
1992-ci il dən qar daş Tür ki yə də 
ya ra dı cı fəaliy yət lə məş ğul dur. 
TRT Çox səs li xo ru na rəh bər lik 
et mək lə ya na şı, “Or feon” ka me-
ra xo ru ilə iş lə yib, TÜRK SOY-un 
nəz din də ya ra dı lan xor kol lek ti vi-
nin rəh bə ri olub, bu kol lek tiv lər lə 
müx tə lif öl kə lər də qast rol lar da, 
fes ti val lar da çı xış edib.

Fev ra lın 14-də mə də niy yət na-
zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli-
yev Xalq ar tis ti El na rə Kə ri mo va 
ilə gö rü şüb. El na rə Kə ri mo va nın 
səh nə fəaliy yə ti nin 30 il li yi mü-
na si bə ti lə sə nət ka rı təb rik edən 
El nur Əli yev ona ye ni ya ra dı cı-
lıq uğur la rı ar zu la yıb. Bil di rib ki, 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin də 
ça lı şan in cə sə nət xa dim lə ri miz 
öl kə mi zin mə də ni fəxr lə ri dir.

Na zir lik tə rə fin dən mə də niy yə-
ti mi zin in ki şa fı və təb li ği is ti qa-
mə tin də hə ya ta ke çi ri lən la yi hə-
lər ba rə də Xalq ar tis ti nə mə lu mat 
ve rən El nur Əli yev qə dim ta ri xə 
və zən gin ənə nə lə rə ma lik mə-
də niy yə ti mi zin təb li ğin də xa ric-

də ya şa yan həm və tən lə ri mi zin 
xü su si rol oy na dı ğı nı vur ğu la yıb. 
Diq qə tə çat dı rıb ki, sə nə ti nin pe-
şə ka rı olan və xa ric də mə də niy-
yə ti mi zi təb liğ edən in san lar ye ni 
kadr la rın ye tiş mə sin də ya xın dan 
iş ti rak et mə li, töh fə lə ri ni əsir gə-
mə mə li dir lər. Mə də niy yə ti mi zin 
gə lə cə yə ötü rül mə si mis si ya sı 
həm də on la rın öh də si nə dü şür.

Xalq ar tis ti El na rə Kə ri mo va 
sə mi mi qə bu la gö rə tə şək kü-
rü nü bil di rib. Sə nət kar “Mə də ni 
ye ni lən mə” la yi hə si nin əhə miy-
yə ti ni qeyd edib, fi kir və tək lif ə-
ri ni di lə gə ti rib.

Qeyd edək ki, 2021-ci ilin 
okt yab rın dan hə ya ta ke çi ri lən 
“Mə də ni ye ni lən mə” la yi hə si nin 
məq sə di xa ric də ya şa yan, mu-

si qi, teatr, ki no, ədə biy yat və 
elm sa hə sin də pe şə kar uğur la ra 
im za at mış is te dad lı soy daş la rı-
mı zın fəaliy yə ti ilə Azər bay can 
cə miy yə ti ni ta nış et mək, on lar la 
da vam lı tə mas lar ya rat maq dır. 

***
Fev ra lın 15-də la yi hə çər çi-

və sin də M.Ma qo ma yev adı na 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi-
lar mo ni ya sın da di ri jor El na rə Kə-
ri mo va nın səh nə fəaliy yə ti nin 30 
il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə kon sert 
proq ra mı təq dim olu nub.

Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı 
Hu ma ni tar si ya sət, dias por, mul-
ti kul tu ra lizm və di ni mə sə lə lər 
şö bə si nin mü di ri Fə rəh Əli ye va 
və mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci 

müavi ni El nur Əli yev kon sert də 
iş ti rak edib lər.

Ge cə də di ri jo run rəh bər li yi ilə 
TRT An ka ra Ra diosu xo ru nun 
ifa sın da bəs tə kar la rın xor əsər-
lə ri səs lən di ri lib.

Yu bi ley ax şa mı və kon sert proq-
ra mı ba rə də ət raf ı qə ze tin növ bə ti 
sa yın da mə lu mat ve rə cə yik.

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

Fev ra lın 17-də isə YA RAT 
Müasir İn cə sə nət Mə ka nın da 
“Mə də ni ye ni lən mə” la yi hə si 
çər çi və sin də El na rə Kə ri mo va-
nın Azər bay ca nın xor kol lek tiv-
lə ri üçün xor ifa çı lı ğı üz rə us tad 
dər si ola caq.

“Mədəni yenilənmə”nin yeni qonağı
Mədəniyyət Nazirliyində Xalq artisti Elnarə Kərimova ilə görüş keçirilib

Mosk va da kı “İl lü zion” ki no teat
rın da Azər bay can Res pub li ka
sı Mə də niy yət Na zir li yi ilə bir gə 
la yi hə əsa sın da ger çək lə şən 
Azər bay can ki no su nun ret ros
pek tiv nü ma yi şi ba şa ça tıb. 

7-15 fev ral ta ri xin də təq dim 
olu nan proq ram Azər bay can ki-
no su nun ötən əs rin 30-cu il lə-
rin dən 2021-ci ilə dək – müx tə lif 
dövr lər də çə kil miş film lər – ümu-
mi lik də 19 ek ran əsə rin dən iba-

rət idi. La yi hə nin ku ra tor la rı Mə-
də niy yət Na zir li yi nin Audiovi zual 
və in te rak tiv me dia şö bə si nin 
mü di ri Rü fət Hə sə nov və “İl lü-
zion” ki no teat rı nın art-di rek to ru 
Alek sand ra Lav ro va dır.

Xə bər ver di yi miz ki mi, ret ros-
pek tiv nü ma yiş C.Cab bar lı adı-
na “Azər bay can film” Ki nos tu di-
ya sı nın di rek to ru, re jis sor Fa riz 
Əh mə do vun “So nun cu” (2021) 
sə nəd li fil mi ilə açı lıb. Ru si ya 
pay tax tın da Azər bay can ki no su 
gün lə ri nin iş ti rak çı sı olan Fa riz 
Əh mə dov AZƏR TAC-a mü sa-

hi bə sin də təəs sü ra tı nı bö lü şüb, 
elə cə də mil li ki no mu zun qar şı-
sın da du ran və zi fə lər dən, gö-
rü lən iş lər dən və möv cud prob-
lem lər dən da nı şıb. 

Mosk va da ilk də fə Azər bay can 
ki no su nun be lə ge niş həcm də ret-
ros pek tiv nü ma yi şi nin ümu mi lik də 
mə də niy yə ti miz üçün əla mət dar 
ha di sə ol du ğu nu vur ğu la yan re-
jis sor “İs tər Mosk va sa kin lə ri nin, 
is tər sə də ru si ya lı ki ne ma toq raf-
çı la rın Azər bay can ki no gün lə ri nə 
ma ra ğı, əl bət tə, bi zi se vin dir mə yə 
bil məz” de yə əla və edib.

“Azər bay can film”in di rek to ru 
qeyd edib ki, bu la yi hə Ru si ya 
ilə ki ne ma toq ra fi ya sa hə sin də 
əmək daş lı ğın ge niş lən di ril mə-
si yö nün də də mü hüm zə min 
ola caq. “Azər bay can ki no su. 
Ret ros pek tiv” proq ra mın da iş-
ti rak et mək üçün Mə də niy yət 
Na zir li yi nin şö bə mü di ri Rü fət 
Hə sə no vun rəh bər li yi ilə Mosk-
va şə hə ri nə ezam olu nan nü-
ma yən də he yə ti müx tə lif döv lət 
və özəl ki no şir kət lə ri, ya yım və 
dist ri bu si ya şir kət lə ri ilə gö rüş-
lər ke çi rib. Bu gö rüş lər za ma nı 

iki öl kə ara sın da ki no sa hə sin-
də əla qə lə rin in ki şaf et di ril mə si 
mə sə lə lə ri mü za ki rə edi lib, müş-
tə rək film la yi hə lə ri nin real laş dı-
rıl ma sı is ti qa mə tin də da nı şıq lar 
apa rı lıb. “Mü hüm gö rüş lər dən 
bi ri də Ümum ru si ya Döv lət Ki-
ne ma toq ra fi ya Uni ver si te ti nin 
(VGİK) rəh bər li yi ilə ol du. Ki no 
təh si li ilə bağ lı il kin mü za ki rə lər 
və fi kir mü ba di lə si apa rıl dı. Dü-
şü nü rəm ki, ya xın müd də tə bu 
da nı şıq la rın real nə ti cə lə ri ni gö-
rə bi lə cə yik...”, – de yə Fa riz Əh-
mə dov bil di rib.

əvvəli səh. 1-də
Çə ki liş pro se si nin çə tin lik lə ri 

ba rə də da nı şan R.La paitis de di: 
“Bə zən hə min əra zi lər də ge cə-
lə mə li olu ruq. Bu da çox təh lü-
kə li dir. Bi lir si niz ki, əra zi lər hə lə 
mi na lar dan tam tə miz lən mə yib”. 

Onu da öy rən dik ki, ek ran 
işi əra zi lə ri miz Er mə nis tan tə-

rə fin dən iş ğal al tın da sax la nıl-
dı ğı otuz ilə ya xın müd dət də 
mə də ni ir si mi zə qar şı hə ya ta 
ke çi ri lən van da lizm si ya sə ti ilə 
ya na şı, in san ta le lə ri nə də işıq 
sa la caq. 

Qeyd edək ki, Ri çard La paitis 
lit va lı re jis sor And reas Bro ka sın 
Xo ca lı soy qı rı mın dan bəhs edən 

“Son suz dəh liz” (2014) sə nəd-
li fil min dən bi zə ta nış dır. Film 
Hey dər Əli yev Fon du nun vit se-
pre zi den ti Ley la Əli ye va nın tə-
şəb bü sü ilə “Xo ca lı ya əda lət!” 
bey nəl xalq təb li ğat kam pa ni ya sı 
çər çi və sin də çə ki lib. Ek ran işi 
Xo ca lı dəh şət lə ri nin şa hi di olan 
jur na list Ri çard La paiti sin fa-
ciədən 20 il son ra ye ni dən Azər-
bay ca na gə lə rək qət liam dan 
xi las ol muş ha di sə şa hid lə ri ilə 
gö rüş lə rin də len tə alın mış xa ti-
rə lə ri əsa sın da qu ru lub. O vaxt 
jur na list be lə de miş di: “Ni yə elə 
hey Xo ca lı dan da nı şı ram? Sus-
maq ci na yət kar lar la əl bir ol maq-
dır!”. 

Ye ni film lə bağ lı mu si qi şü nas, 
pro fes sor Züm rüd Da daş za də 
so sial şə bə kə sə hi fə sin də pay la-
şım edib: “Azər bay ca nın ən ağır 
gün lə rin də ya nı mız da olan Ri çard 
La paitis. Onun “Son suz dəh liz” fil-
mi si lah ol du əli miz də – o za man 
ki heç kəs bi zi eşit mək is tə mir di. 
Ri qa da iki də fə mər kə zi mey dan-
lar da nü ma yiş et dir dik. Bir də fə 
də “Euro pean House”da. On dan 
son ra bi lən bi lir nə qə dər hə də lə-
yi ci mək tub lar ya zıl dı sə fir li yi mi zin 
ün va nı na. İn di isə Ri çard ye ni film 
üzə rin də ça lı şır. Çox bö yük in ti-
zar la göz lə yi rik. Xo ca lı fa ciəsin-
dən düz 30 il ke çir...”.

L.Azəri

Şərti adı “Xarıbülbül”
Litvalı jurnalist Vətən müharibəsi haqqında 

sənədli film çəkir

Moskvada Azərbaycan kinosu günləri başa çatıb
Rusiyalı həmkarlarla müştərək film layihələri istiqamətində danışıqlar aparılıb

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti 
Təş ki la tı – TÜRK SOYun Ni za mi 
Gən cə vi nin 880 il li yi mü na si bə
ti lə nəşr et di yi “Ni za mi Gən cə
vi ni oxu yaq” (“Reading Ni za mi 
Gan ja vi”) artal bo mu Ki yev də – 
Uk ray na Mil li Ya zı çı lar İt ti fa qın
da təq dim edi lib. Qeyd edək 
ki, in gi lis di lin də nəşr olu nan 
artal bo mun in di yə dək bir sı ra 
şə hər lər də təq dima tı ke çi ri lib.

Ki yev də ki təq di mat TÜRK-
SOY, Uk ray na Mil li Ya zı çı lar İt ti-
fa qı, Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu-
ra lizm Mər kə zi və Azər bay ca nın 
Uk ray na da kı Sə fir li yi nin təş ki lat-
çı lı ğı ilə ger çək lə şib.

Uk ray na Mil li Ya zı çı lar İt ti fa-
qı nın rəh bə ri Mi xail Sı dor jevs ki 
mə ra si mi aça raq TÜRK SOY-un 
Baş ka ti bi Dü sen Ka sieno vun 
rəh bər lik et di yi nü ma yən də he yə-
ti ni sa lam la yıb, Uk ray na-türk ədə-
bi la yi hə lə ri nə töh fə ver mək dən 
məm nun lu ğu nu bil di rib. Mi xail 
Sı dor jevs ki de yib: “Ni za mi dün-
ya miq yas lı da hi dir. Bu gör kəm li 
azər bay can lı nın xa ti rə si Uk ray-
na cə miy yə tin də də eh ti ram la 
yad edi lir. Ni za mi nin əsər lə ri nin 
tər cü mə çi lə ri ara sın da Uk ray na 
ədə biy ya tı nın klas sik lə ri Leonid 
Per vo mays ki, Va sıl Bar ka, Va sıl 
Mı sık, Mı ko la Mi roş ni çen ko və 

baş qa la rı, Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nın 
uk ray na lı təd qi qat çı la rı ara sın da 
Aqa fan gel Krıms ki, Lev Lo pa tıns-
ki, Mı ko la Qu lak ki mi məş hur lar 
var. Biz Ni za mi Gən cə vi ir si nin 
Uk ray na da po pul yar laş dı rıl ma sı-
na öz töh fə mi zi ver mə yə şa dıq...”.

Dü sen Ka seinov TÜRK SOY-un 
iş ti ra kı ilə Uk ray na da hə ya ta ke-
çi ril miş təd bir lər ba rə də mə lu mat 
ve rib. Qeyd edib ki, Uk ray na audi-
to ri ya sı nın türk mə də niy yə ti nə, o 
cüm lə dən Azər bay can mə də niy-
yə ti nə ma raq gös tər mə si çox se-
vin di ri ci hal dır: “İn gi lis di lin də nəşr 
edil miş “Reading Ni za mi Gan ja vi” 
ad lı art-al bo ma da hi şair və mü tə-
fək ki rin əsər lə rin dən il ham al mış 
türk rəs sam lar tə rə fin dən çə kil miş 
tab lo və mi niatür lər da xil edi lib. 
Bu ki tab Ni za mi ir si nin Uk ray na 
cə miy yə ti nə hər tə rəf i təq dim edil-
mə si nə mü hüm töh fə ola caq...”.

Azər bay ca nın Uk ray na da-
kı sə fi ri El mi ra Axun do va ke çən 
il Xar kov da Ni za mi Gən cə vi nin 
abi də si nin ucal dıl dı ğı nı, Hey dər 
Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə Ta-
ras Şev şen ko adı na Ki yev Mil li 
Uni ver si te ti nin Nə ba tat ba ğın da 

Azər bay ca nın bö yük şair və mü-
tə fək ki ri nin hey kəl kom po zi si ya sı-
nın qo yu la ca ğı nı diq qə tə çat dı rıb. 
O, həm çi nin sə fir lik tə rə fin dən 
Ni za mi nin “Xəm sə”sin də ki beş 
poema dan par ça lar da xil edil miş 
ki ta bın Uk ray na di lin də nəşr edil-
mə si haq qın da mə lu mat ve rib.

Uk ray na Mil li Elm lər Aka de mi-
ya sı nın V.İ.Ver nads ki adı na Uk-
ray na Mil li Ki tab xa na sı nın şö bə 
mü di ri Tat ya na Dob ko ke çən il 
apa rıl mış “Ni za mi Gən cə vi Uk-
ray na di li nə tər cü mə və araş-

dır ma lar da (1917-2021)” ad lı 
bib lioq ra fik təd qi qat ba rə də da-
nı şıb. Qeyd edib ki, bu, Ni za mi 
əsər lə ri nin Uk ray na di li nə tər-
cü mə lə ri, uk ray na lı alim lə rin Ni-
za mi haq qın da mə qa lə lə ri, el mi 
konf rans lar ba rə də tam və sis-
tem ləş di ril miş bib lioq ra fi ya dır.

Uk ray na Mil li Elm lər Aka de mi-
ya sı nın Aqa fan gel Krıms ki adı na 
Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun el mi 
ka ti bi, ta rix elm lə ri na mi zə di Ol-
qa Mav ri na ins ti tu tun Uk ray na-
türk la yi hə lə rin də, o cüm lə dən 

Ni za mi Gən cə vi nin ədə bi ir si nin 
təd qi qa tı na yö nəl miş la yi hə lər də 
iş ti ra kı ba rə də mə lu mat ve rib. 

“Ki yev-Mo gil yans ki Aka de mi-
ya sı” Mil li Uni ver si te ti nin pro-
fes so ru Fər had Tu ran lı Ni za mi 
Gən cə vi nin “Xəm sə” ki ta bı nın 
nəş rə ha zır lan ma sın da fəaliy yə-
ti ba rə də da nı şıb.

Təd bi rin mo de ra to ru, Uk ray-
na-türk la yi hə lə ri nin ku ra to ru 
Ma ri na Qon ça ruk Uk ray na da Ni-
za mi əsər lə ri nin tər cü mə lə ri və 
araş dır ma la rı, “Ya ros la vov Val” 
nəş riy ya tı nın di rek to ru Svet la na 
Ko ro nen ko Ni za mi nin “Ley li və 
Məc nun” poema sı nın Uk ray na da 
nəş ri (Azər bay can Döv lət Tər cü-
mə Mər kə zi nin la yi hə si)  və təq-
di ma tın dan söz açıb. 

Təd bir də Ta ras Şev çen ko 
adı na Ki yev Mil li Uni ver si te ti nin 
tə lə bə si Emi li ya Mə mi şo va Ni-
za mi nin qə zəl lə ri ni Azər bay can 
di lin də, Ki yev Mil li Mə də niy yət 
və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
tə lə bə si Dar ya Po no ma ren ko 
Ni za mi nin “Ley li və Məc nun” 
poema sın dan par ça nı Uk ray na 
di lin də söy lə yib.

Uk ray na Mil li Aka de mik Xalq 
Çal ğı Alət lə ri Or kest ri nin üz vü 
Ma ri na Viş nevs ka ya “Sa rı gə-
lin” Azər bay can xalq mah nı sı nın 
me lo di ya sı nı və Fik rət Əmi ro-
vun “Nok türn” əsə ri ni ban du ra da 
ifa edib. Uk ray na nın Xalq ar tis ti 
Qur ban Ab ba sov Ni za mi nin şeir-
lə ri nə ya zıl mış mah nı la rı oxu yub.

Təd bir çər çi və sin də TÜRKSOY 
mü ka fat la rı nın təq dim edil mə si 
mə ra si mi də ke çi ri lib. Məş hur 
Uk ray na şairi, türk xalq la rı, o 
cüm lə dən Azər bay can ədə biy-
ya tı nın tər cü mə çi si Pa vel Mov-
ça na TÜRK SOY-un 2019-cu il də 
tə sis et di yi “İma dəd din Nə si mi” 
me da lı, Azər bay ca nın Uk ray na-
da kı sə fi ri El mi ra Axun do va ya 
və Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu-
ra lizm Mər kə zi nin Uk ray na da kı 
nü ma yən də si Ma ri na Qon ça ru-
ka “Ni za mi Gən cə vi” me da lı təq-
dim edi lib.

Uk ray na Mil li Ya zı çı lar İt ti fa-
qı nın rəh bə ri Mi xail Sı dor jevs ki, 
elə cə də təd bir də çı xış edən uk-
ray na lı və azər bay can lı sə nət çi-
lər, tə lə bə lər xa ti rə hə diy yə lə ri 
və fəx ri fər man lar la təl tif edi lib.

Xa tır la daq ki, TÜRK SOY-un 
“Ni za mi Gən cə vi ni oxu yaq” art-
al bo mu nun fev ra lın 11-də Uk-
ray na nın Dnepr şə hə rin də də 
təq di ma tı ol muş du.

“Nizami Gəncəvini oxuyaq” – 
TÜRKSOY-un art-albomu Kiyevdə təqdim edilib
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Bölgələrdəki mədəniyyət müəssisələrində “Şuşa İli”

AğdaşRegionalMədəniyyətİda
rəsiRMİZərdabrayonHəsən
bəyZərdabiMuzeyindəkeçirilən
“Azərbaycanınmədəniyyətpaytax

tı–Şuşa”adlıtədbirdəmuzeyindirek
toruVəfaBayramovavədigərqonaqlar
mövzuətrafındaçıxışediblər.

Masallı RMİ Masallı Tarix-Diyarşünaslıq
MuzeyivəMasallıDövlətRəsmQalereyası-
nınbirgətəşkilatçılığıilə“Şuşamədəniyyəti-
mizinbeşiyidir”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdə
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən2022-ciilin
ölkəmizdə “Şuşa İli” elan edilməsinin əhə-

miyyətindəndanışılıb,Vətənmüharibəsində
əldəetdiyimiztarixiQələbəsayəsindəölkə-
mizinbeynəlxalqarenadasözsahibinəçev-
rildiyiqeydolunub.
BərdəRMİYevlaxşəhərMədəniyyətMərkə-

zininfilialıolanAran-2qəsəbəMədəniyyətevi
“Şuşaabidələrşəhəridir”adlıtədbirtəşkiledib.

Sabirabad RMİ Saatlı rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin2saylışəhərklubundaŞuşaşə-
hərinin əsasının qoyulmasının 270 illiyi və
QarabağxanıPənahəlixanbarədəməlumat
xarakterli toplantı təşkil olunub. Tədbirdə
mədəniyyət işçilərivəictimaiyyətnümayən-
dələriiştirakediblər.

AğstafaRMİTovuzrayonDüzQırıqlıkənd
Uşaq musiqi məktəbində “Əziz Şuşa, sən
azadsan!” başlıqlı tədbir keçirilib.Məktəbin
müəllimləri mövzu ətrafında çıxış edib, şa-
girdlərşeirlərsəsləndirib.
ŞəkiRMİBalakənrayonMədəniyyətMər-

kəzində “Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtıdır” adlı ədəbi-bədii kompozisiya
təşkiledilib.Tədbirdəregional idarəninrəh-
bərliyivəəməkdaşları,1-civə2-ciQarabağ
müharibəsiəlillərivəşəhidailələri,Balakən
rayonundafəaliyyətgöstərənidarəvətəşki-
latların nümayəndələri, mədəniyyət işçiləri
iştirakediblər.

Vətənin qəhrəmanları unudulmur

KürdəmirRMİninrəisiFaiqXudanlıvəida
rəninbirqrupəməkdaşı2016cıilinAprel
döyüşlərişəhidi,başleytenantƏbuBəkr
İsmayılovunKürdəmirşəhərindəkibüstünü
ziyarətediblər.Şəhidinbüstüönünəçiçəklər
qoyulub,xatirəsiniehtiramlayadolunub.

Ağdaş RMİ Zərdab rayon MKS-nin Mər-
kəzi KitabxanasındaAprel döyüşləri şəhidi
NurlanAbdullazadənindoğumgünüiləbağlı

“MənMübarizolacağam”başlıqlı tədbirke-
çirilib.
XaçmazRMİQubarayonMKS-ninQam-

qamkəndkitabxanafilialınınəməkdaşlarıvə
oxucularıVətənmüharibəsişəhidiElməddin
Abdullayevindoğumgünü iləəlaqədarmə-
zarınıziyarətediblər.
Sumqayıt RMİ Qubadlı rayon nümayən-

dəliyindəVətənmüharibəsininşəhidpolkov-
nik-leytenantıFaiqQasımovundoğumgünü
iləəlaqədarxatirəsianılıb.Tədbirdəşəhidin
həyatyolunuəksetdirənvideoçarxnümayiş
etdirilib.RegionalidarənintabeliyindəkiZən-
gilan şəhərUşaqmusiqiməktəbininəmək-
daşlarıisəVətənmüharibəsişəhidiİmamalı
Hüseynovunailəsiniziyarətediblər.Kollektiv
ailəninqayğılarıiləmaraqlanıb,onlaramad-
divəmənəvidəstəkgöstəriblər.
ŞamaxırayonundayerləşənŞəhidlərxiya-

banındaVətənmüharibəsişəhidi,Qobustan

şəhər R.Behbudov adına Uşaq incəsənət
məktəbinintarmüəllimiolmuşRaufƏliyevin
doğum gününə həsr edilən anımmərasimi
keçirilib. Mərasimdə İsmayıllı RMİ-nin rəisi
Elçin Nəcəfov, Uşaq incəsənət məktəbinin
müəllim kollektivi və şəhidin ailə üzvləri iş-
tirakediblər.

Abidələrlə bağlı yeni Dövlət Proqramının 
hazırlanması təklif olunur

MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidmətininabidələrləbağlıfəaliyyə
tinin,planlaşdırmavəkoordinasiyanıntəminedilməsiüçün
yeniDövlətProqramınınhazırlanmasıtəklifolunur.

BuməsələHesablamaPalatasının“Daşınmaztarixvəmədə-
niyyətabidələrininbərpası,qorunması, tarixvəmədəniyyətqo-
ruqlarınınfəaliyyətinintəkmilləşdirilməsivəinkişafınadair2014-
2020-ciillərüzrəDövlətProqramı”nınicrasıiləbağlıMədəniİrsin
Qorunması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətininfəaliyyəti
üzrəsəmərəlilik(performans)auditininnəticələrinədairhesaba-
tındaqeydolunub.
Auditorhesabatındaabidələrinbərpası,konservasiyasıvəmü-

hafizəsiüzrəfəaliyyətlərintəşkili,aparılmasıvəmüvafiqfəaliyyət-
lərinkoordinasiyaməsələlərini,müddətləri vəməqsədləriəhatə
edəngələcəkdövrüçünyeniDövlətProqramınınlayihəsininha-
zırlanmasıtövsiyəolunur.
Eyni zamanda müvafiq qaydada inventarizasiya aparılmaqla

mövcudolmayan,eləcədətəkrarənreyestrəsalınmışabidələrin
siyahıdançıxarılması,yeniaşkarolunmuş,eləcədədövlətmü-
hafizəsinəgötürülməmişaşkarşəkildəabidəəlamətlitikililərinsi-
yahıyadaxiledilməsi,abidələrinünvanlarınındəqiqləşdirilməsiilə
siyahınınyenilənməsitəklifolunur.
Auditorhesabatındaabidələrüzrəməsuliyyətlərindahadərin-

dənqavranılmasıüçünabidələrinbalansmənsubiyyətinindəqiq-
ləşdirilməsidətövsiyəedilib.
Həmçininfizikivəhüquqişəxsləriabidələrəmüdaxilədənçəkin-

dirməamilləriningücləndirilməsiiləbağlıCinayətMəcəlləsinəvə
İnzibatiXətalarMəcəlləsinəmüvafiqdəyişiklikedilməsitəklifolu-
nur.Məcəllələrdəabidələrinbərpasıvəkonservasiyasıüzrəva-
hidsiyasətinyeridilməsiməqsədiləqanunpozuntularınınabidəyə
ziyanvurmadərəcəsinə,beləpozuntuyabirincidəfəvəyatəkrar
yolverilməsinəuyğuntəsnifatlaşdırılması,məsuliyyətmüddətinin
artırılmasıvəcəzatədbirlərininsərtləşdirilməsitəklifedilir.

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”
Layihənin növbəti təqdimatı 

Şuşa xalçalarına həsr olunub
MədəniyyətNazirliyinin“Şu
şaİli”münasibətiləhəyata
keçirdiyi“Şuşamədəniyyə
tinininciləri”layihəsiqədim
şəhərimizinmədənimira
sınahəsrolunanmüxtəlif
təqdimatlarladavamedir.
Layihəninnövbətitəqdimatı
“Qarabağxalçaçılıqməktə
bi–Şuşa”bölməsiniəhatə
edir.

QədimzamanlardanAzər-
baycanınəlverişliiqlimşəraitiburadaxalçaçılığıninkişafınatəkan
verib.Arxeolojitapıntılarvətarixiyazılıabidələrgöstərirki,Azər-
baycanərazisindəeramızdanəvvəlIIminillikdəinsanlarxalçavə
xalçaməmulatıtoxuyaraqözzərifiyi,gözəlliyiiləseçilənmüxtəlif
əşyalarhazırlayıblar.
AzərbaycanxalçalarıarasındaQarabağxalçalarıxüsusiyertu-

tur. Bu xalçalar özmükəmməl toxunuşu, iri ölçüləri, rəngarəng
çalarlarıiləhəmişəseçilib.RəngpalitrasıisəQarabağıntəbiicoğ-
rafişəraiti,gözəlmənzərələri,bağları,meşələrivəyaşılçəmən-
lərindəngələnşux(qırmızı,sarı),parlaqvəkontrastrənglərdən
ibarətdir.
QarabağxalçaçılıqməktəbindəŞuşavəCəbrayılxalçaqrupları

xüsusiləseçilib.Şuşaqrupunaaid“Malıbəyli”,“Ləmpə”,“Bağça-
dagüllər”,“Bulud”,“Saxsıdagüllər”və“Nəlbəkigül”xalçalarıhün-
dürxovu,əlvan,şuxkoloriti,çoxnazik,incətoxunuşuiləfərqlənir.
Birqaydaolaraqbuərazilərdəxanlaraməxsusböyüksarayla-

rınvəirimalikanələrinbəzədilməsiüçünböyükölçülüxalılartoxu-
nub.Bunanümunəkimiüç-beşhissədənibarətdəstxalı-gəbələri
misalçəkməkolar.Budəstlərintoxunmasında,əsasən,“Ləmpə”,
“Qoca”,“Balıq”,“Buynuz”,“Açma-yumma”,“Bulud”kimigenişya-
yılmışçeşnilərdənistifadəedilib.
“Bulud”,“Bağçadagüllər”və“Saxsıdagüllər”adlıməşhurŞu-

şaxalçalarınıntoxunmasınaAzərbaycan-Rusiyaarasındamədə-
ni-iqtisadiəlaqələrinyaranmasındansonrabaşlanılıb.XIXəsrin
ikinciyarısındanetibarənRusiyadanAzərbaycanamüxtəlifçeşidli
mallargətirilirdi.Şuşasənətkarlarıhəminməmulatlarınüzərində-
kitəsvirlərdənilhamalaraqbucürxalçalartoxuyurdular.

“Ozan” toplusunun növbəti nömrəsində...
AzərbaycanAşıqlarBirliyinin(AAB)
illiknəşriolan“Ozan”elmvəsənət
toplusununbeşinciburaxılışı(2021
ciil)işıqüzügörüb.

Nəşr AAB-nin sədri, Əməkdar
elm xadimi, professor Məhərrəm
Qasımlının Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyevin
60 illik yubileyinə təbrik məktubu
ilə açılır. Topluda, həmçinin Azər-
baycanRespublikası Prezidentinin
“AşıqƏləsgərin200illikyubileyinin
qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral
2021-ciilvə“AşıqƏləsgərinabidə-

sininucaldılmasıhaqqında”30noyabr2021-ciiltarixlisərəncam-
ları,aşıqsənətinininkişafına,ustadaşıqlarınyubileylərininqeyd
olunmasınagöstərdiyiqayğıvədiqqətəgörəölkəbaşçısınaAAB
adındantəşəkkürməktubudadərcolunub.2021-ciildə“Əməkdar
mədəniyyətişçisi”fəxriadına(İbadAllahverdiyev,BəhmənKazı-
mov)vədigərmükafatlara layiqgörülmüşsənətkarlara təbriklər
dənəşrdəyeralıb.
AAB-ninkatibi,ƏməkdarmədəniyyətişçisiMusaNəbioğlubil-

dirib ki, toplunun bu nömrəsində 2021-ci ildə 200 illik yubileyi
təntənəiləqeydolunmuşAşıqƏləsgərhaqqındaelmi-publisistik
məqalələrdərcolunub.BunömrədəoxuculareləcədəM.Qasım-
lıvəM.Allahmanlının“Aşıqməclisininaçılışındavəqapanışında
oxunanpoetikmətnlər”vəM.QasımlınınustadaşıqHüseynŞəm-
kirliyəhəsretdiyi“Qüdrətlisaz-sözustadı”adlıməqalələriilədə
tanışolabilərlər.
Topluda ilk dəfə olaraq dastanlarımıza da yer ayrılıb – “Aşıq

HüseynləReyhanxanımdastanı”vəNizamiGəncəvinineyniadlı
məsnəvisiəsasındahazırlanaraq2021-ciilindekabrayındaBakı-
da–HeydərƏliyevSarayındatamaşaçılaratəqdimolunan“Leyli
vəMəcnun”dastan-tamaşasıdiqqətəçatdırılır.
Topluda2021-ciildəAzərbaycanAşıqlarBirliyininhəyatakeçir-

diyitədbirlərvənəşrlərihaqqındaxəbərxronikasıdaverilib.
Xatırladaqki,2017-ciildənnəşrolunantoplununbaşredaktoru

Əməkdarelmxadimi,professorMəhərrəmQasımlı,başredakto-
runmüaviniƏməkdarmədəniyyətişçisiMusaNəbioğludur.

Görüş, sərgi, müsabiqə, təqdimat...

XaçmazRMİQubarayonMKSnin
MərkəziKitabxanasıUşaqşöbəsi
nintəşkilatçılığıilə14fevral–Bey
nəlxalqKitabBağışlamaGünü

iləəlaqədartədbirkeçirilib.Tədbirdə
kitabxananınfəaloxucularınakitablar
hədiyyəedilib.

MKS-nin Mərkəzi Kitabxanasında isə XX
əsrAzərbaycanədəbiyyatınıngörkəmlinüma-
yəndəsi,Xalqyazıçısı,ədəbiyyatşünasalim,
professor Əzizə Cəfərzadənin oğlu texnika
üzrəfəlsəfədoktoruTuranİbrahimovlagörüş
keçirilib.T.İbrahimovgöstəriləndiqqətvəqay-
ğıyagörəkitabxanarəhbərliyinətəşəkküredib
vəƏzizəCəfərzadəninsondövrlərnəşredi-
lənkitablarınıkitabxanayabağışlayıb.

Masallı RMİ Masallı Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyinin təşkilatçılığı ilə “Narkomaniya –
əsrin bəlası” mövzusunda maarifəndirici
tədbir keçirilib. Çıxış edənlər narkomaniya
kimizərərlivərdişlərinyaratdığıfəsadlardan,
gəncnəslinsağlamtərbiyəsiyönündəaparı-
lanmaarifəndiriciişlərdəndanışıblar.

Masallı Dövlət Rəsm Qalereyasında Xo-
calıfaciəsinin30-cuildönümünəhəsrolunan
“Dəhşətligecə”adlırəsmsərgisitəşkiledilib.
Sərgidərayonunbirneçəümumtəhsilmək-
təbişagirdlərininəlişlərinümayişolunub.

Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər S.Rüstə-
movadına3nömrəliUşaq incəsənətmək-
təbi Fortepiano şöbəsinin şagirdləri Sevinc
Atakişiyeva,MəryəmƏliyeva,LəmanƏliza-
dəvəFidanBalamiyevaQazaxıstanınNur-
Sultan şəhərində onlayn formatda keçirilən
vokal-instrumentalmüsabiqədə2-cidərəcəli
diplomalayiqgörülüblər.
SumqayıtşəhərHeydərƏliyevMərkəzin-

də “Gender bərabərliyi” mövzusunda konf-
rans keçirilib. Tədbirdə Sumqayıt Regional
“ASANXidmət”MərkəzinindirektoruKəmalə
Rəhimovavədigərnatiqlərmövzuətrafında
fikirlərinibölüşüblər.

SabirabadRMİ-ninrəisiFəridQurbanzadə
SabirabadrayonMədəniyyətMərkəzindəakt-
yor,rejissorvəvideoblogerTalehYüzbəyov-
lagörüşüb.Görüşdəregionalidarəninəhatə
etdiyi şəhər və rayonlarda kino sənəti üzrə
maarifəndirməişinintəşkili,kadrhazırlığıisti-
qamətindəfikirmübadiləsiaparılıb.SonraTa-
lehYüzbəyovunçəkdiyi “Zəhər tuluğu” tam-
metrajlı bədii filmi nümayiş olunub. Ssenari
müəllifəri Orxan Mərdan, Taleh Yüzbəyov,
PərvizHəsənovvəCəlilCavanşirolanfilmta-
maşaçılarınmarağınasəbəbolub.

ŞəkiRMİŞəkişəhərHeydərƏliyevMərkə-
zindəİkinciDünyamüharibəsindəFransaMilli
Müqaviməthərəkatının fəalüzvlərindənəfsa-
nəvipartizanƏhmədiyyəCəbrayılovun(1920-
1994)100illiyinəhəsrolunmuş“O,Xarqoidi”
filminintəqdimatıkeçirilib.MədəniyyətNazirliyi-
ninsifarişiilə“Salnaməfilm”studiyasındaisteh-
salolunanekranəsərindəbaşroluaktyorİqbal
Əliyevifaedib.FilminssenarimüəllifiŞahinSi-
naria,rejissoruTahirTahiroviç,operatoruRafiq
Əliyev,prodüseriisəNazimHüseynovdur.

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin (1925-
2009)vəfatınınildönümü(13fevral) iləəla-
qədarŞəkişəhərindəxatirətədbirikeçirilib.
ŞəkiRMİ-nin rəhbərliyi,mədəniyyət işçiləri,
ziyalılar şairin Şəki şəhərinin mərkəzindəki
parkdaucaldılanabidəsiönünəgüldəstələ-
ri düzüb, xatirəsini ehtiramlaanıblar.Şairin
şəhərdəki ev-muzeyində “açıq qapı” günü
təşkil olunub. Ziyarətçilərə Bəxtiyar Vahab-
zadəninAzərbaycan ədəbiyyatında xidmət-
ləribarədəməlumatverilib.

Regional idarənin tabeliyindəki Zaqata-
la rayonMKS-ninUşaqşöbəsindəvəkənd
kitabxana filiallarındaBeynəlxalq KitabBa-
ğışlama Günü münasibətilə tədbirlər təşkil
edilib.

Biləsuvar RMİ Biləsuvar rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində regional idarənin əhatə
etdiyiBiləsuvar,Salyan,NeftçalavəCəbra-
yıl rayonlarınınmədəniyyətmüəssisələrinin
rəhbərləriiləgörüşkeçirilib.

GəncəRMİ,GəncəŞəhərİcraHakimiyyə-
tinindəstəyi,GəncəİctimaiİştirakçılıqMəcli-
si,DiniQurumlarla İş üzrəDövlətKomitəsi-
ninGəncəbölgəsiüzrəşöbəsivə“Kitaboxu”
kitabevinintəşkilatçılığı iləBeynəlxalqKitab
BağışlamaGünümünasibətiləaksiyakeçiri-
lib.GəncəDövlətFilarmoniyasınınqarşısın-
datəşkilolunanaksiyadaşəhərİcraHakimiy-
yətinin başçısı Niyazi Bayramov, Türkiyənin
GəncədəkibaşkonsuluZekiÖztürkvəidarə,
müəssisə, təşkilat rəhbərləri, ictimaiyyət nü-
mayəndələriiştirakediblər.

İsmayıllı RMİAğsu rayon Heydər Əliyev
Mərkəzi,Gənclərin İnkişafvəKaryeraMər-
kəzi Ağsu nümayəndəliyinin birgə təşkilat-
çılığı ilə “Uluöndərvəgəncliyimiz” layihəsi
çərçivəsindəgörüşkeçirilib.Görüşərayonun
sosial-iqtisadi,ictimai-mədənihəyatındafəal
iştirakedən,Vətənmüharibəsindədöyüşyo-
lukeçəngənclərqatılıb.

AğstafaRMİAğstafarayonMKS-ninoxu-
culara xidmət və uşaq şöbələri tərəfindən
BeynəlxalqKitabBağışlamaGünüiləəlaqə-
dar“Hərkitabbirxəzinədir”adlıkitabsərgisi
təşkiledilib.

“Qərbi Azərbaycanda mədəni irsimiz: dünən və bu gün”
SumqayıtınTarixiMuzeyində“Qərbi
Azərbaycandamədəniirsimiz:dünən
vəbugün”adlıelmipraktikkonfrans
keçirilib.

“QərbiAzərbaycanİcması”İctimaiBirliyi
şəhərnümayəndəliyinintəşkiletdiyitədbir-
dəMilliMəclisin deputatlarıMüşfiqMəm-
mədlivəƏzizƏləkbərli,ictimaiyyətnüma-
yəndələriiştirakediblər.
Əvvəlcəmuzeydə “Bir elin harayı” eks-

pozisiyasınabaxışkeçirilib.Ekspozisiyada
Sumqayıtşəhər39nömrəliortaməktəbin
direktoru Baxşeyiş Ələmşahovun vaxtilə
Zəngəzur mahalından, ata-baba yurdun-
dan deportasiya  edilərkən çıxara bildiyi
məişət əşyaları sərgilənir. Ekspozisiyada
müxtəlif əsrlərə aid 60-a qədər qiymətli
məişətəşyasıyeralıb.

Sonra konfransda çıxışlar dilənilib, fikir
mübadiləsiaparılıb.Qeydolunubki,Prezi-
dentİlhamƏliyevinrəhbərliyi ilə44günlük
VətənmüharibəsindəqazanılanQələbədən
sonraQərbiazərbaycanlılarınözdədə-baba
torpaqlarınaqayıtmaqinamıdahadaartıb.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ
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Xə bər ver di yi miz ki mi, Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu-
si qi li Teat rı 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 müx tə lif öl kə lər-
dən teatr kol lek tiv lə ri nin qa tıl dı ğı ənə nə vi fes ti va la iki 

ta ma şa apa rıb.

Aka de mik Mu si qi li Teatr fev-
ra lın 11-də Teh ran Şə hər teatr 
sa lo nun da “Bir nə fəs qə dər” ta-
ma şa sı nı nü ma yiş et di rib. 

Ta ma şa dan əv vəl Azər bay-
ca nın İran da kı sə fi  ri Əli Əli za də 
çı xış edə rək qo naq la rı və teat-
rın kol lek ti vi ni sa lam la yıb. Qeyd 
olu nub ki, Azər bay ca nın sə nət 
adam la rı nın İra na qast rol sə fə ri-
nə gəl mə si və “Fəcr” Bey nəl xalq 
Teatr Fes ti va lın da çı xış et mə si 

xalq la rı mı zın mə də ni əla qə-
lə ri nə töh fə dir. Əli Əli za də 
Ali Baş Ko man dan İl ham Əli-
ye vin rəh bər li yi ilə rə şa dət li 
Or du mu zun tor paq la rı mı zı 
er mə ni iş ğa lın dan azad et-
mə sin dən bəhs edib. Azər-
bay can xal qı nın tor paq la rın 
azad lı ğı uğ run da min lər lə 
şə hid ver di yi ni bil di rən sə fi r 
ta ma şa nın 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə si nə və qəh rə man 

şə hid lə ri mi zə it haf olun du ğu nu 
vur ğu la yıb.

Dip lo mat ta ma şa nın İran da 
mil li bay ram – İs lam in qi la bı nın 
il dö nü mün də ke çi ri lən ənə nə vi 
“Fəcr” on gün lü yün də nü ma yiş 
et di ril mə si nin də əla mət dar ol-
du ğu nu qeyd edib və bay ram 
mü na si bə ti lə İran döv lə ti ni və 
xal qı nı təb rik edib.

Son ra “Bir nə fəs qə dər” ta-
ma şa sı təq dim 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 
olan Və tən ad lı gən cin hə yat 
he ka yə sin dən bəhs edi lir.

Əmək dar ar tist Na hi də Oru-
co va, akt yor lar Gül na rə Ab dul-
la ye va, Gül ca han Sa la mo va, 
Əm rah Da da şov, Nəz rin İs ma-
yıl za də, Sa mir Qu la mov, Sə-
məd za də Xa si yev, Əli Kə ri mov 
və Qa bil Gö zə lo vun iş ti rak et-
dik lə ri ta ma şa sü rək li al qış lar la 
qar şı la nıb. Ta ma şa çı lar ya ra dı-
cı he yət lə xa ti rə şə kil lə ri çək di-
rib, av toq rafl  ar alıb lar.

Fev ra lın 12-də fes ti val çər-
çi və sin də Aka de mik Mu si qi li 
Teat rın da ha bir səh nə əsə ri – 
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 nü ma yiş olu-
nub. Ta ma şa da Əmək dar 
ar tist Şöv qi Hü sey nov (o 
həm çi nin əsə ri Azər bay can 
di li nə tər cü mə edib) çı xış 
edib.

Şöv qi Hü sey no vun özü nə-
məx sus ifa sı iz lə yi ci lər tə rə-
fi n dən rəğ bət lə qar şı la nıb.

Qeyd edək ki, fes ti val da 
nü ma yiş olu nan 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.

sənət 5 ƏSA Teatrının premyerası – “Çıxış yoxdur!”
Azər bay ca nın ilk ink lü ziv teat rı olan ƏSA Teat rı nın ye ni ta ma-
şa sı nın – “Çı xış yox dur!” fəl sə fi dra mı nın prem ye ra sı ke çi ri lib.

Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın səh nə sin də nü ma yiş 
olu nan ta ma şa məş hur fran sız ya zı çı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fat çı sı Jan-Pol Sart rın “Bağ lı qa pı lar ar xa sın da” əsə ri (1944) 
əsa sın da ha zır la nıb.

Ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru Ni had Qu lam za də, pro dü se ri 
Ni cat Qu lam, işıq üz rə rəs sa mı Bin ya min Sailov dur. Səh nə əsə-
rin də El şən Əs gə rov, Sə ma yə Ağa ya ro va, La lə Sü ley ma no va, 
İm ran La la yev, El se vər Rə hi mov, Ay sel Fe zi ye va və Gül çin Qa-
sı mo va çı xış edir lər.

Teatr dan ve ri lən mə lu ma ta gö rə, ta ma şa nı mə də niy yət na zi-
ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev və Mə də niy yət Na zir li yi nin İn-
cə sə nət və qey ri-mad di mə də ni irs şö bə si nin əmək daş la rı da 
iz lə yib lər.

Nü ma yiş dən son ra ya ra dı cı he yət lə gö rü şən El nur Əli yev ta-
ma şa nın xa ri ci fes ti val lar da öl kə mi zi təm sil edə bi lə cə yi ni de yib, 
teat rın kol lek ti vi nə uğur lar ar zu la yıb.

Qeyd edək ki, ƏSA Teat rı nın öz səh nə si ol ma dı ğın dan kol-
lek tiv ta ma şa la rı nı ay da bir də fə Aka de mik Rus Dram Teat rı nın 
səh nə sin də təq dim edir.

İncəsənət əsərlərinin onlayn auksionu 
Alıcılarla satıcılar öz aralarında razılığa gələcəklər
Xə bər ver di yi miz ki mi, yan va rın 10-dan “Auc tion Ba ku” MMC-
nin təş ki lat çı lı ğı, Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın 
dəs tə yi ilə in cə sə nət əsər lə ri nin on layn auk sionu ke çi ri lir di. 15 
gün müd də tin də nə zər də tu tu lan auk sion son ra dan 1 aya dək 
uza dıl dı.

Öl kə miz də mə də niy yət və in cə sə nət sa hə sin də biz nes mü na-
si bət lə ri ni ya rat maq, alı cı və sa tı cı lar ara sın da əla qə qur maq, 
art biz nes sa hə sin də rə qa bət qa bi liy yət li li yi güc lən dir mək, öl-
kə nin iq ti sa di in ki şa fın da ya ra dı cı sə na ye nin ro lu nu ar tır maq 
məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lən on layn hər rac da ümu mi lik də 13 
tab lo  – Mi ka yıl Ab dul la ye vin “Mən zə rə”, Mah mud Rüs tə mo vun 
“Gla mours ge ne tics – 2”, Rə şad Cab ba ro vun “Pi şik lə söh bət”, 
Fər man Qu la mo vun “Də niz ya xın lı ğın da”, Bəh ruz Kuulun “Cən-
nət dən bir par ça”, Sə mə da ğa Cə fə ro vun “Ağ çi çək lər”, Na miq 
Məm mə do vun “Dua”, Həm zə Ab dul la ye vin “Li man”, Bəx ti yar Yu-
su fo vun “Acı bi bər”, Əliab bas Kə ri mo vun “Gə mi”, Mi ra zər Ab dul-
la ye vin “Sirr”, İl ham Mir zə ye vin “Ana mə həb bə ti” və Vü qar Əli nin 
“Nəğ mə” əsər lə ri təq dim edil miş di. 

Döv lət Rəsm Qa le re ya sın dan bil di ril di ki, hər rac lar açıq və qa-
pa lı for mat lar da real la şır. Bir ay müd də tin də da vam edən bu də-
fə ki hər rac alı cı la rın is tə yi ilə qa pa lı və ano nim ke çi ri lib. Alı cı lar 
bi la va si tə sa tı cı lar la əla qə lən di ri lib. Bun dan son ra kı mər hə lə də 
isə ar tıq alı cı la rın han sı əsə ri al ma la rı tə rəfl  ər ara sın da da nı şıq 
və ra zı laş ma dan ası lı ola caq... 

Lalə

Təx mi nən üçil lik fa si lə dən son ra  oy na nı la caq ta ma şa nın so-
ra ğı ilə üz tut duq Aka de mik Mil li Dram Teat rı na. Əs lin də, hə lə 
2013-cü il də prem ye ra sı ol muş səh nə işi nə (“Zo rən şor göz”) 
iki də fə bax mış dım. Ye ni dən iz lə mək sə bə bim isə həm də 

bu di na mik ko me di ya nı pan de mi ya nın ya rat dı ğı uzun fa si lə dən 
son ra ya ra dı cı he yə tin ne cə təq dim edə cə yi ni gör mək is tə yi ilə 
bağ lı idi. Üs tə lik, əsas ob raz lar dan bi ri nin oyun çu su ye ni nə sil 
akt ri sa ilə əvəz lən miş di.

Fev ra lın 13-də baş tu tan bu 
nü ma yiş əv vəl ki lə rin dən müəy-
yən mə qam lar da fərq lən mə yi 
ba car dı. Am ma üz də ni raq pan-
de mi ya nın oyun çu lar da bu rax-
dı ğı iz lər bu qə dər oy naq temp li 
bir əsə rə temp də mü na si bə ti 
is tər-is tə məz lax la dır dı. Bir şe-
yi unut maq ol maz ki, əla həz rət 
səh nə daim gö zəl lik və plas ti-
ka is tə yir. Xü su sən gənc və or-
ta nə sil dən. Be lə olan təq dir də 
sağ lam lıq im kan la rı nı nə zə rə 
alan hər bir səh nə ada mı daim 
xa ri ci gö rü nü şü nü nə za rət də 
sax la ma lı və re jis so run rol böl-
gü sü nə “mə ni də” de məz dən 
əv vəl ay na önü nə keç mə li dir. 
Yox sa, və ziy yət ürə ka çan ol-
mur.

Bu yer də, teatr züm rə si nin di li 
ilə de sək, dubl yor mə sə lə si də 
qa ba rıq şə kil də öz ak tual lı ğı nı 
bü ru zə ve rir. Odur ki, ta ma şa-
nın təh li li nə keç məz dən əv vəl 
hör mət li re jis sor la ra xi ta bən 
so ruş maq is tər dik: mə gər teatr-
la rın akt yor trup pa la rı o qə dər 
ka sad dır ki, dubl yor suz, bir növ 
əvə zo lun maz he yət lə ta ma şa 
qu rur su nuz? Ya xud, han sı sa 

akt yo run həm ka rı na ün van-
la nan “O kim dir ki, mən onun 
dubl yo ru olum?” hik kə sin dən o 
ya na ke çə bil mir si niz? Sə bə bi 
siz re jis sor la ra bəl li olan prob le-
min nə ti cə si ni səh nə dən gö rən 
ta ma şa çı ya  de yə bil mə dik cə 
hə lə çox “Bu uğur suz lu ğun tək 
sə bəb ka rı re jis sor dur” qı na ğı nı 
eşi də cək si niz, biz dən de mək. 
O ki qal dı tək he yət lə (əsas eti-
ba ri lə) qu ru lan “Zo rən şor göz” 
ta ma şa sı na, de di yim prob lem 
bu ra da da öz dik tə si ni et di. Səh-
nə də ki lər dən bi ri nin yün gül (bəl-
kə də ağır) zə də si bü tün oyu na 
mü na si bə ti nə (mü na si bə ti mi zə) 
tə sir et di...

Gə lək “Zo rəz şor göz” ko me-
di ya sı nın, da ha doğ ru su, tra gi-
ko me di ya sı nın (və ziy yə tə gö rə) 
səh nə həl li nə.

De yim ki, in gi lis dra ma tur-
qu, akt yor, re jis sor, bü tün lük-
də teatr ada mı – bu il 90 ya şı 
ta mam olan Rey Ku ni nin ya-
ra dı cı lı ğı haq qın da az-çox mə-
lu mat lı yam. Onun ma raq lı, no-
va tor və ümu mi lik də səh nə dən 
ta ma şa çı ilə oyu na  he sab lan-
mış for mu lun dan xo şum gə lir. 

Tə sa dü fi  de yil ki, bu gün dün-
ya nın ən müx tə lif səh nə lə rin də 
onun əsər lə ri fərq li qu ru luş lar da 
ta ma şa çı ilə gö rü şür. Ye ri gəl-
miş kən, Rey Ku ni nin bu pye si 
(ori ji nal da “Qa rı şıq lıq” ad la-
nır) 2018-ci il də Aka de mik Rus 
Dram Teat rın da da “Ki şi, qa dın, 
pən cə rə... mə şuq” adı ilə ta ma-
şa ya (re jis sor – Xalq ar tis ti İra nə 
Ta ğı za də) qo yu lub.

Aka de mik Mil li Dram Teat rın-
da “Zo rən şor göz” adı ilə səh-
nə yə gə lən ta ma şa ya Əmək dar 
ar tist Ni cat Ka zı mov qu ru luş 
ve rib. Özü nün həm də baş ro-
lu (Ri çard Uil li) oy na dı ğı iki his-
sə li ko me di ya an lıq və ziy yə tin 
vi zual trak tov ka sı, be lə de mək 
müm kün sə, bir mə kan da müx-
tə lif və ziy yət lə rin fərq li təq di ma-
tı ba xı mın dan ma raq lı dır. Di gər 
rol la rı Xalq ar tis ti Ka zım Ab dul-
la yev (Meh man xa na mü di ri), 
Əmək dar ar tist lər As lan Şi rin 
(Corc Piq den), Rə şad Bəx ti ya-
rov (Ofi  siant), Mət ləb Ab dul la-
yev (Ron ni), Şə la lə Şah və ləd-
qı zı (Pa me la), akt yor lar İla hə 
Hə sə no va (Ceyn Uor zinq ton), 
Şəh la Əli qı zı (Qle dis), Vü sal 
Mus ta fa yev (De tek tiv) və Di la rə 
Nə zə ro va (Ma ri ya) ifa edir di lər. 
Ta ma şa nın qu ru luş çu rəs sa mı 
El şən Sər xa noğ lu, mu si qi tər ti-
bat çı sı Hə mid Ka zım za də dir.

Bir mə na lı ola raq si tuasi ya ko-
me di ya sı (“sit kom”) he sab et di-
yi miz bu səh nə işin də əv vəl dən 
so na dək di na mizm, eks sent rik-
lik, yu mor və oyun için də oyun 
ön plan da dır. Ha di sə lər Lon don 
meh man xa na la rı nın bi rin də cə-
rə yan edir. Növ bə ti eşq baz lıq 
ma cə ra sı nı ic ra et mək is tə yən 
iq ti dar par ti ya sı nın de pu ta tı, 
üs tə lik baş na zi rin sa diq kö-
mək çi si Ri çard Uil li və mü xa li-
fət li de ri nin gənc ka ti bə si Ceyn 
Uor zinq ton giz lin cə bu ra da gö-
rü şür lər. Gu ya de ba ta ha zır la-
şan de pu tat və mə şu qə si ya saq 
eşq baz lı ğın qur ba nı olur lar. 

Be lə ki, nöm rə lə rin də ki pən-
cə rə dən ya rı ma sı lı qa lan ki şi 
“me yit”i on la rın ke fi  nə əməl li-
baş lı so ğan doğ ra yır.

Cey nin əri Ron ni nin ar va dı nı 
güd mək üçün tut du ğu de tek ti-
vin “can sız bə də ni“ de pu ta tın 
həm eş qi nin, həm də kar ye ra-
sı nın üs tü nü qa ra bu lud ki mi 
alır. Bir an da bü tün öl kə də rüs-
vay ola ca ğı nı xə yal edən de pu-
tat tez təd bir tök mə yə baş la yır. 

Tə bii ki, bu iş də ye nə də fa ğır, 
eşq dən baş qa hər işə qol qo-
yan kö mək çi si Corc Piq de ni 
qur ban ki mi se çir. Bə li, məhz 
qur ban. Çün ki bü tün ha di sə lər 
də məhz ya şıl kost yum lu utan-
caq ki şi nin gə li şi ilə baş la yır.

Öm rü bo yu ana sı nın əsa rə-
tin də olan və ev lə rin dən baş qa 
heç yer də ge cə lə mə yən yaş-
lan mış su bay Corc bir dən-bi rə 
bir ne çə qa dı nın “eh ti ra sı nın 
ağu şu na atı lır”. Nə ti cə də  “zo-
rən şor göz”ə çev ri lir və be lə cə 
is tə mə dən şəh və tin (qa dın la rın) 
alə ti nə çev ri lir.

Ke çək “zo rən şor göz”lük-
lə “məş ğul” olan la rın per for-
mans la rı na. Dü zü nü de yim 
də, bu per for mans sö zün dən 
zəh ləm ge dir. Am ma teatr  
mü hi tin də “trend”ə çev ril mə-
sin dən son ra mə nim də di li mə 
ya tıb. 

Ni cat Ka zı mov re jis sor və baş 
qəh rə man ki mi oyu nu nun yü kü-
nü la yi qin cə çək di. Ara da bu nu 
tə rəf-mü qa bil lə ri nin də əvə zin də 
et di. Bir-iki vi zual və ziy yə ti ifa də if-
rat la rı nı nə zə rə al ma saq (mətn və 
mi zan on suz da o mət ləb lə ri ay dın 
gös tə rir di de yə, mən cə, iza fi  izah-
lı-təs vir lə rə gə rək yox dur), əla tə-
sir ba ğış la dı. Bu ra müəy yən tex ni-
ki, ani ən gəl lə rin ye rin də həl li ni də 
əla və et sək, al qı şı haqq edir.

As lan Şi ri nin “zo rən şor ğöz lü-
yü”nə gə lin cə, ümu mən akt yor 
ki mi oyu na kök lən mə si nə sa də-
cə va leh ol dum. Onu bir akt yor 
ki mi bu oyun da da ha çox kəşf 
et dim. Nə zə rə al saq ki, iki his sə li 
ta ma şa nın əsas oyun yü kü həm 
də onun çi yin lə rin də idi. Hə rə-
kət dən səs temb ri nə dək fraq-
men tar də yi şik lik lər və ye ni dən 
əsas və ziy yə tə qa yı dış mü kəm-
məl alın mış dı. O, ko me di ya nın 
için də qəh rə ma nı nın dra ma-
tiz mi ni, müəl li fi n iy nə ucu boy-
da yer qoy du ğu safl  ı ğı nı ge niş 
plan da ta ma şa çı ya çat dır ma ğın 
da nü mu nə si ni gös tər di.

Meh man xa na mü di ri ni oy na-
yan Ka zım Ab dul la yev klas sik 
for ma sın da idi. De tek tiv Vü sal 
Mus ta fa yev “ölü” ol sa da, oyu-
nu dip di ri yad da şa köç dü. Ümu-
mən akt yor ki mi onun bo yu na 
bi çil miş temp və yor ma yan di-

na mi ka sı bu də fə ki oyu nu na da 
ha kim idi. 

Rə şad Bəx ti ya ro vun “Für sət çil 
ofi  siant”ı, Di la rə Nə zə ro va nın ta-
ma şa çı ilə yal nız “çar pa yı” sö zü 
ilə dialoq qu ran tə miz lik çi Ma ri-
ya sı xü su sən son səh nə lər də, 
ümu mi lik də ta ma şa nın əsas ge-
di şin də yer al dıq la rı nı gös tər di lər.

Təəs süf ki, bu söz lə ri Fos ter 
ba cı-Qle dis və Pa me la ob raz la-
rı haq qın da de yə bil mə yə cəm. 
Çün ki hər oyun çu bu rol la rı nı 
uzun müd dət oy na ma dıq la rı nın 
haqq-he sa bı nı “çü rüt dü lər”. Nə-
ti cə də biz ta ma şa çı ola raq bir 
ki şi üçün giz li-aş kar mü ba ri zə 
apa ran iki qa dı nın şəh və tin də 
ili şib qal dıq. 

Bu söz lər xə ya nət şüb hə si ilə 
ya nıb-ya xı lan (əs lin də sö nük) 
Ron ni yə də aid dir. Cüs sə li akt-
yor səh nə də var-gəl et dik cə, 
hə də və hökm lər ver dik cə qu la-
ğı mı mə həl lə uşaq la rı nın ləh cə-
si cır maq la yır dı. 

Gə lək bu he yət də ye ni oyun-
çu İla hə Hə sə no va nın təq di-
ma tın da mə şu qə yə – Cey ni nə. 
Akt ri sa nın gənc li yi, fi  zi ki ak tiv li-
yi, plas ti ka sı və öz oyu nu na ha-
kim li yi yax şı tə sir ba ğış la dı. Ən 
əsa sı tə rəf-mü qa bil lə ri nin onu 
oyun la rı ilə üs tə lə mə lə ri nə im-
kan ver mə di.

Üs tə lə mək de miş kən, son 
vaxt lar, de mək olar ki, bü tün 
teatr lar da kı köh nə-ye ni ta ma şa-
lar da təəs süf və bir az da təəc-
cüb lə mü şa yiət et di yi miz bir hal 
var: tə rəf-mü qa bil lə ri ya bir-bi ri-
nin rep li ka sı nı ta mam la ma sı na 
im kan ver mir, ya da ani unu dul-
muş fra za nı al ma yın ca dil lən-
mir lər. Nə ti cə də ya temp adı ilə 
oyun qı rı lır, ya da əcaib pauza 
ya ra nır. Ta ma şa çı da ya re jis-
so run qa ra sın ca de yi nir, ya da 
pan de mi ya nı ya ra da nı qar ğa yıb 
köks ötü rür...

Həmidə Nizamiqızı 

P.S. Ta ma şa la rın iki he yət lə 
qu rul ma sı və akt yor la rın səh-
nə də fi  zi ki ha zır lı ğı möv zu la rı na 
qa yı da ca ğıq...

Zorla şorgöz olmaq?

Akademik Musiqili Teatr Tehranda
“Fəcr” festivalında çıxış edib

BXA-nın rəqqasələri beynəlxalq
konsert-müsabiqədən laureat adı ilə qayıdıblar

Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de-
mi ya sı nın (BXA) müəl li mi, 
Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Lyud mi la Qutl yans-
ka ya nın mü şa yiəti ilə 
BXA-nın tam or ta mək-
tə bi nin IX si nif şa gird lə ri 
Liana Ber na di na və Ley la 
Də mi ro va 11-14 fev ral 
ta ri xin də Sankt-Pe ter burq 
şə hə rin də məş hur rus 
ba le ri na sı An na Pav lo va-
nın 140 il li yi nə həsr olun-
muş “Klas sik və müasir 
rəqs ifa çı la rı nın bey nəl xalq kon sert-mü sa bi qə-
si”ndə iş ti rak edib lər.

Pe ter hof Yay Sa ra yın da ke çi ri lən mü sa bi qə də 
Liana Ber na di na “Ar mi da pa vil yo nu” və “Əbəs 
ye rə eh ti yat lı lıq”, Ley la Də mi ro va isə “Yat mış 
gö zəl” ba le tin dən Ya sə mən pə ri si, “Pa xi ta” ba-
le tin dən va riasi ya la rı ifa edib lər.

Ley la Də mi ro va möh tə-
şəm çı xı şı na gö rə 107 ifa çı 
ara sın da I də rə cə li laureat, 
Liana Ber na di na isə II də-
rə cə li laureat adı na la yiq 
gö rü lüb.

Mü sa bi qə An na Pav lo-
va nın yu bi le yi nə həsr edil-
di yin dən mü ka fat lan dır ma 
ba le ri na nın ev-mu ze yin də 
ke çi ri lib.

Qeyd edək ki, mü sa bi-
qə də 107 ifa çı ümu mi lik-
də 215 rəqs ifa sı ilə çı xış 
edib. Mü sa bi qə nin mis-

si ya sı klas sik ba le tin ən yax şı ənə nə lə ri ni qo-
ru yub sax la maq, tə lə bə lə rin qa bi liy yət lə ri ni və 
ifa çı lıq ba ca rıq la rı nı in ki şaf et dir mək, on la rın 
ya ra dı cı lıq po ten sialı nın real laş dı rıl ma sı üçün 
əl ve riş li şə rait ya rat maq, is te dad lı rəq qas la rı 
üzə çı xar maq və dəs tək lə mək, sə nət əla qə lə ri 
ya rat maq dır.

Musiqi məktəbi 
şagirdinin uğuru

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş 
İda rə si G.Şa ro yev adı na 35 
nöm rə li on bi ril lik Mu si qi mək tə-
bi nin şa gir di Lə man Şə rif za də 
Mosk va da ke çi ri lən Av ra si ya in-
cə sə nət mü sa bi qə sin də uğur la 
çı xış edib.

Baş ida rə dən bil di ri lib ki, F.Men-
del so nun for te piano üçün “Söz-
süz mah nı” (№1) əsə ri ni ifa edən 
Lə man Şə rif za də “inst ru men tal 
mu si qi” no mi na si ya sı üz rə 12-13 
yaş ka te qo ri ya sın da “Av ra si ya in-
cə sə nət mü ka fa tı”nın I də rə cə li 
dip lo mu na la yiq gö rü lüb. 

Mün sifl  ər he yə ti ifa çı nın müəl-
li mi Kə ma lə Ələs gə ro va nı gös-
tər di yi yük sək pe şə kar lı ğa və 
şa gir din mu si qi-es te tik in ki şa fı na 
ver di yi bö yük töh fə yə gö rə tə şək-
kür na mə ilə təl tif edib.
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“Gələcək öz əlimizdədir” 

MədəniyyətNazirliyininMədəniyyətüzrəElmi-Metodikivə
İxtisasartırmaMərkəzinin(MEMİM)təşkilatçılığıiləfevra-
lın11-dəpaytaxtdakıG.Şaroyevadına35saylıonbirillik
Musiqiməktəbindənarkomaniyayaqarşımübarizə-

dəmaarifləndirməfəaliyyətiiləbağlı“Gələcəközəlimizdədir!”
mövzusundatədbirkeçirilib.

Mərkəzin əməkdaşları və
regional mədəniyyət müəssi
sələri işçilərinin onlayn iştira
kı ilə keçirilən tədbirdə Gənc
lər Təşkilatları Milli Şurasının
baş katibi Ramin Həbibzadə,
İ.M.Seçenov adına Birinci
MoskvaDövlətTibbUniversite
tininBakıFilialıTələbəgənclər
təşkilatınınsədriAydanHöccə
tova,gənclərlə işüzrəekspert
və təlimçi Məryəm Məcidova,
DİNnin Bakı Şəhər Baş Nar
kotiklərlə Mübarizə İdarəsinin
xüsusi mühüm işlər üzrə baş
əməliyyat müvəkkili, polis pol

kovnikleytenantı Seymur Qu
liyev, “Sağlam yaşa” Gənclə
rin Maarifəndirilməsi İctimai
Birliyinin icraçı direktoru Tə
lət Qəribov, QİÇS mərkəzinin
əməkdaşı, həkiminfeksionist
Günəş Cəfərova, həkimnar
koloqRövşənKərimli,psixoloq
Aynur Mahmudova, kinorejis
sor Mehdi Yaqubov, blogerlər
AğaMehdiyev,NailKəmərlivə
başqalarıçıxışediblər.
Çıxışlarda qeyd olunub ki,

sonvaxtlargənclərinzərərlivər
dişlərəmeylinin artması olduq
canarahatlıqdoğurur.Buprob

lemdən çıxış yollarından biri
gənclərarasındasağlamhəyat
tərzinin təbliğ edilməsi, onların
asudəvaxtlarınınfaydalıkeçiril
məsi,kütləvimədəniyyət,təhsil
və idman tədbirlərinəcəlbedil
məsidir.
Mövzu ətrafında müzaki

rə və fikir mübadiləsi aparılıb,

tematik videoçarxlar nümayiş
olunub.Tədbirinbədiihissəsin
də “Mavi röya – qara yuxular”
adlı tamaşadan səhnə nüma
yişolunub.Tamaşanınssenari
müəllifi və rejissoruMEMİMin
“Bölgə” teatr truppasının bədii
rəhbəri Hüseyn Məmmədov
dur.

“Şəhid olacağam, ad çıxaracağam...”
44günlükVətənmüharibəsindəbizlərəQələbəsevincibəxş
edənqəhrəmanlarımızıtanıtmaqdadavamedirik.Buyazıda
şəhidəsgərSabirSalahovhaqqındasözaçacağıq.

Sabir Hikmət oğlu Sa
lahov1999cuilavqustun
15dəSalyan rayonunda
anadan olub. İlk təhsili
ni Salyan şəhər 3 saylı
tamortaməktəbindəalıb.
Sabir Azərbaycan Döv
lət Neft və Sənaye Uni
versiteti nəzdində Bakı
NeftEnergetikaKollecinə
daxil olur. Lakin təhsilini
dayandırıb 2017ci ildə
hərbi xidmətə yollanır.
2019cu ildəhəqiqihərbi
xidmətini başa vursada,
şanlıformanıəynindəye

nidəndaşımaqqərarıverir.Müddətdənartıqhəqiqihərbixidmət
qulluqçusukimiFüzulirayonundaxidmətinidavametdirir.
2020ci il sentyabrın27dəbaşlananVətənmüharibəsinin ilk

günlərindəSabirSalahovdadöyüşlərdəiştirakedir.Füzulirayonu
uğrundagedənşiddətlidöyüşlərinbirindəsnaypergülləsinətuş
gəlir.DöyüşyoldaşlarıSabiribaşqayaralılarlabirgətəxliyəedirlər.
Birneçəsaatsonrao,yaralıolsada,yenidəndöyüşəatılır.
ŞəhidinanasıSevgülSalahovaqeydedir ki,Vətənmühari

bəsi başlayandanbir günsonra– sentyabrın28dəSalyanda
Sabirinşəhidolmasıiləbağlıxəbəryayılır.Ammatezlikləbuxə
bərindoğruolmadığıüzəçıxır.Məlumolurki,Sabirdöyüşlərdən
birindəözformasınışəhidolmuşsəngəryoldaşıSəyyadınüstü
nəörtərəkdöyüşlərədavamedir.Döyüşmeydanındanşəhidlə
rinnəşinigötürərkənSəyyadınüstünəörtülənformadaSabirin
adsoyadınıoxuyanlareləbiliblərki,Sabirşəhidolub.SabirSa
lahovoktyabrın3dədüşməntərəfindənaçılanminomyotatəşi
nəticəsindəşəhadətəyüksəlir.
Sevgül xanım bildirir ki, Sabir uşaqlıqdan sakit təbiətli olub:

“Ailədəikiqardaşolublar.Sabirağıllıolmaqlayanaşı,həmdəçox
zəhmətkeşidi.Kiçikyaşlarındanişləyibatasınaköməketməkis
təyirdi...MüharibəzamanıSabirləyanaşı,qardaşıVüsaldahə
qiqihərbixidmətdəolub:“VüsalTərtər istiqamətindəgedəndö
yüşlərdəiştiraketmişdi.Birilidiki,birbirlərinigörmürdülər.Vüsal
hərgünevəzəngvuraraqSabirisoruşurdu.Rabitəçiidi,onagörə
dəqardaşınınşəhidolmağınıbizdənqabaqöyrənmişdi.Sabirlə
axırıncıdanışığımızınbirində“şəhidolacağam,adçıxaracağam”
dedivəsözününüstündədurdu.MənSabirləfəxredirəm.O,əv
vəllərtəkcəmənimoğlumidisə,indihamınınoğludur.Məndətək
cəSabirinyox,bütünşəhidoğullarınınanasıyam”.
SabirSalahovoktyabrın6daSalyanrayonŞəhidlərxiyaba

nındatorpağatapşırılıb.
Ölkə başçısının müvafiq sərəncamları ilə ölümündən sonra

“Vətənuğrunda”,“Füzulininazadolunmasınagörə”,“Xocavən
dinazadolunmasınagörə”və“Cəsurdöyüşçü”medallarıilətəl
tifolunub.
Allahrəhməteləsin.

Nurəddin

Ö
tənəsrinbirinciyarısın-
dasənətəgələn,milli
səhnəmizininkişafına
töhfələrverənsənət-

karlardanbiriXalqartisti
RəmziyyəVeysəlovaolub.
Görkəmliaktrisa62illik
səhnəfəaliyyətidövründə
yerlivədünyaklassiklərinin
əsərlərindəmaraqlıvəbitkin
obrazlarqalereyasıyaradıb.

Əslən acar olan Rəmziyyə
Osman qızı Veysəlova 11 fev
ral 1914cü ildə Gürcüstanda
dünyayagözaçıb.Gürcüstanda
sovethökumətiqurularkənbol
şeviklər tərəfindən valideynləri
güllələnir, evləri müsadirə olu
nur.QohumlarıisəQazaxıstana
sürgünedilir.Ailəyə yaxın olan
Petinov soyadlı şəxs altı yaşlı
RəmziyyənivəqardaşıNeymə
tiNərimanNərimanovunyanına
aparır. O, uşaqları Bakıda Ba
har Ağalarovanın uşaq evinə
verir.RəmziyyəBakıdayenitipli
qızməktəbindətəhsilalır.
1929cuildəsənətmüəllimləri

nin tövsiyəsi iləsənədləriniBakı
TeatrMəktəbininAktyorluqfakül
təsinəverir.SonraBakıTürkİşçi
Teatrınınyardımçıheyətinəqəbul

olunur.Əvvəllər kütləvi səhnələ
rə çıxır, epizodik rollar oynayır.
F.Pavlovun “Çin tanrısı”nda Vi
yen,N.Paqodinin “Baltapoema
sı”ndaQız,V.Kirşonun “Küləklər
şəhəri”ndə Qadın, Ə.Hamidin
“Hind qızı”nda Stelina, Ə.Fövzi
nin“Gizliəl”əsərindəƏsli,H.Nə
zərlinin “Yolların”da Gülbahar
obrazlarısəhnədebütüolur.Duy
ğulusəsi,aydındiksiyası,səhnə
plastikasıvəitiyaddaşıRəmziy
yəVeysəlovanınsənətuğurunda
mühümroloynayır.
Bir müddət Şəki teatrında

çalışan aktrisanın həyat yolda
şı, Gəncə teatrının baş rəssa
mı, Əməkdar incəsənət xadimi
BəhramƏfəndiyev(19101967)
1932ci ildə Aşqabad Dövlət
Azərbaycan Dram Teatrında
(1940cı ilədəkmüxtəlif adlarla
fəaliyyətgöstərib)işləməyədə
vət olunur. Beləliklə,Rəmziyyə
Veysəlovanın sənət yolunubu
radadadavametdirməsi üçün
imkan yaranır. O, üç ilə yaxın
Aşqabad səhnəsində C.Cab
barlının“Yaşar”ındaYaqut,“Od
gəlini”ndə Solmaz, V.Şekspi

rin “Otello”sunda Dezdemona,
Ş.Saminin “Dəmirçi Gavə”sin
dəMehriban, Ə.Hamidin “Hind
qızı”nda Elampa, A.Niyazovun
“Qızılorden”indəCeyranvədi
gərrollardaçıxışedir.
19341935ci il teatr mövsü

mündəailəGəncəşəhərinəqa
yıdır.Hər ikisi burada teatr kol
lektivinəqəbulolunur.Bueləbir
dövridiki,Gəncəsəhnəsininsi
masına çevrilmiş Barat Şəkins
kayaBakıyagetmişdi.Onagörə
dəRəmziyyəVeysəlova tezliklə
bu teatrın aparıcı aktrisası olur.
O,qısavaxtərzindəçoxsaylıxa
rakterikobrazlaryaradır.Gəncə
Dövlət Dram Teatrında lirikpsi
xoloji üslubun yaradıcılarından
və aparıcı sənətkarlarından biri
kimi tanınır. Rejissorların ümi
dini doğruldan aktrisa fasiləsiz
olaraq öz üzərində işləyir və
axtarışlaraparır.Fərdi yaradıcı
lıqkeyfiyyətiniyüksəltməküçün
fədakarlıqnümayişetdirir.Gən
cə səhnəsində Sitarə, Gülsüm,
Nabat, Mariya Timofeyevna və
Almaz (C.Cabbarlı, “Nəsrəddin
şah”, “Odgəlini”, “1905ci ildə”,

“Almaz”), Gülnar, Xuraman və
Tükəzban, Məryəm (S.Vurğun,
“Vaqif”,“FərhadvəŞirin”),Firuzə
xanım,Kamilə,Sənubər(S.Rəh
man,“Küləklər”,“Toy”,“Xoşbəxt
lər”), Tükəz (M.F.Axundzadə,
“Hacı Qara”), Xumar, Nina və
Südabə (H.Cavid, “Şeyx Sə
nan”, “Səyavuş”), Mehri xanım
(Ə.Haqverdiyev, “Bəxtsiz ca
van”)obrazlarıtamaşaçılartərə
findənmaraqlaqarşılanır.Rəm
ziyyəVeysəlovaoynadığırolları
sadəcəifaetmir,həmdəobraza
girərək onun xarakterini açmaq
və tamaşaçını inandırmaqüçün
səsinin bütün çalarlarından sə
nətkarlıqlaistifadəedir.
Yaradıcılığı yüksək qiymət

ləndirilən sənətkar 1955ci ildə
“Əməkdar artist”, 1958ci ildə
isə “Xalq artisti” fəxri adlarına
layiq görülür. Aktrisa 1981ci
ildə Azərbaycan SSR Ali So
vetinin fəxri fərmanı ilədə təltif
edilir.
Yazıcıdramaturq Nüşabə

ƏsədMəmmədliRəmziyyəVey
səlova haqqında xatirələr kita
bındayazır:“Mənimyadımdadır

ki,uzunillərevimizindivarından
Əşrəf Yusifzadə ilə birgə Rəm
ziyyəxanımınportretiasılmışdı.
Onun rəsmi də həyatda olduğu
kimi çox gözəl idi. Bu şəkildə
onunboynundanAnnaAxmato
vanın boyunbağısından var idi
(Anna Axmatovanın şəkillərin
də görmüşdüm). Mən heç vaxt
Rəmziyyə xanımdan bu boyun
bağı iləbağlıheçnəsoruşmur
dum.Ancaqölümündənbirneçə
ayqabaqRəmziyyəxanımmən
dən xahiş etdi ki, ona kömək
edibqonaqotağınaaparım.Mən
onuyataqotağındanqonaqota
ğınagətirəndəoözşəklininqar
şısındadayanıbbaxdıvəüzünü
mənətutubsoruşdu:
– Nuşa, sən bilirsən bu bo

yunbağınımənəkimverib?
–Yox,–dedim.
O,söylədi ki,1941ci ildəal

man faşistləriMoskvayayaxın
laşanda hökumət Moskva Bə
daye Teatrını Gəncəyə təxliyə
etdi və bir müddət Rusiyanın
böyüksənətkarlarıKoçalov,Ra
nevskaya, KnipperÇexova və
başqaları Gəncədə yaşadılar,

azərbaycanlı həmkarları ilə çi
yinçiyinəişlədilər...”.
Həmin dövrdə Gəncə teat

rındaLermontovun “İkiqardaş”
pyesi oynanılır.RəmziyyəVey
səlovasəhnədəeləparlaqoyun
nümayiş etdirir ki, zalda həm
karları ilə əyləşən Olqa Knip
perÇexova öz boyunbağısını
çıxarıbonunboynundanasır...
TanınmışsəhnəxadimiRəm

ziyyə Veysəlova 22 avqust
1993cüildə,79yaşındaGəncə
şəhərində haqq dünyasına qo
vuşub.

Savalan Fərəcov

BeynəlxalqMuğamMər-
kəzinin(BMM)“Dəyirmi
masa”layihəsinin“Şuşa
İli”ndəilktədbirişuşalı

məşhurxanəndə,Qarabağ
muğamməktəbiningör-
kəmlinümayəndəsiBülbül-
canın(ƏbdülbaqiZülalov;
1841-1927)180illikyubileyinə
həsredilib.

Fevralın 11də yeni format
da – elminəzəri və musiqili
layihə şəklində  keçirilən təd
birdə xanəndənin həyat və ya
radıcılığından,muğamsənətinə
verdiyi töhfələrdən söz açıldı.
LayihəninideyamüəllifiBMMin
direktoru,XalqartistiMuradHü
seynovdur.
Tədbiri filologiya üzrə fəlsəfə

doktoru,Bülbülcanirsininaraşdı
rıcısıGülhüseynKazımlı açaraq
BMMinlayihəsihaqqındaməlu
mat verdi, xanəndənin həyat və
yaradıcılığındanbəhsetdi.
Əməkdar incəsənət xadimi,

xanəndəAqilMəlikovçıxışedə
rək Bülbülcanın qardaşları Əli
vəQəmbərZülalovlarhaqqında
danışdı.
Əməkdar artist, tarzən Valeh

Rəhimovötənəsrlərdənbugü
nəkimiAzərbaycanmuğamının

keçdiyiyolanəzərsalaraqBül
bülcanı bu yolun ən görkəmli
xanəndələrindənbirikimixarak
terizəetdi.
Filologiya elmləri doktoru,

professor Vilayət Quliyev XIX
əsrinIIyarısındaŞuşanınədəbi
vəmədənimühiti haqqındaət
rafısözaçdı.
Üzeyir Hacıbəylinin EvMu

zeyinin direktoru, Xalq artisti

Sərdar Fərəcov dahi bəstəka
rın Bülbülcanla sənət əlaqələri
haqqındadanışdı.
Yazıçıpublisist, Əməkdar

mədəniyyətişçisiMustafaÇə
mənli xanəndənin yaradıcılığı
ilə bağlı düşüncələrini bölüş
dü.
Bülbülcanın nəticəsi Tərlan

Zülalovvəxanəndəninqardaşı,
operamüğənnisi Əli Zülalovun

nəvəsi AnarHacızadə tədbirin
təşkilinəgörəBMMrəhbərliyinə
təşəkküretdilər.
Layihənin musiqi hissəsi –

BMMsolistlərinin ifaları foyedə
tədbiriizləyəntamaşaçılartərə
findənalqışlarlaqarşılandı.
Əməkdar artist İlkin Əhmə

dov, xanəndələr Hüseyn Mə
likov, Vəfa Vəzirova, Nisbət
Sədrayeva və Rövşən Bəşi
rovun ifasında xalq mahnıları
vəmuğamlarsəsləndirildi.Xa
nəndələri Rövşən Qurbanov
(tar), Ceyhun Muradov (ka
mança),Əməkdar artistTəra
nəƏliyeva(qanun),AmilMus
tafayev(nağara)vəbalabanda
RafaelƏsgərovmüşayiətedir
di.
Qeydedəkki,BMMin tədqi

qat işləri “Unudulmayanlar” və
“Dəyirmimasa” layihələriçərçi
vəsindəhəyatakeçirilir.“Dəyir
mimasa”nınmartayıburaxılışı
Cabbar Qaryağdıoğluna həsr
olunacaq.

Lalə

Romantik və realist xarakterlər ustası

Yazıçı-dramaturq Əfqan vəfat edib
Tanınmışyazıçı-dramaturq,publisist,Əməkdarincəsənətxa-
dimiƏfqan(ƏfqanƏsgərov)fevralın13-də,ömrünün93-cü
ilindəvəfatedib.

ƏfqanHacıağaoğluƏs
gərov 23 sentyabr 1929
cuildəSalyanrayonunun
Qarabağlı kəndində ana
dan olub. 1953cü ildə
Bakı Dövlət Universitetini
jurnalistikaixtisasıüzrəbi
tirəndən sonra “Azərbay
can gəncləri” qəzetində
fəaliyyətə başlayıb.Gənc
yazarın ilk hekayələridə
oillərdənəşredilib.

SonraMoskvadaAliSsenaristlərKurslarınıbitirib, “Azərbay
canfilm” Kinostudiyasında redaktor işləyib. Fəaliyyətini “Kom
munist”qəzetində(indiki“Xalqqəzeti”)davametdirənyazıçıjur
nalistuzunillərburedaksiyadamədəniyyətşöbəsinərəhbərlik
edib.1989cuildən“Sovetkəndi”,19911992ciillərdə“Həyat”
qəzetininbaşredaktoruolub.
ƏfqanƏsgərovbuillərərzindəistedadlıyazıçıvədramaturq

kimitanınıb.“Gülyanaq”,“Katib”,“Həsrətdəbirvüsaldır”,“Qartal
əfsanəsi”romanları,“DədəBəhmən”trilogiyası,“Qozbel”,“Mə
həbbətətirliqərənfilim”, “Dünyagözəlliyindir”, “O,daşdeyildir”
vəbaşqapovestləri,çoxsaylıhekayələrigenişoxucukütləsitə
rəfindənrəğbətləqarşılanıb.“Sarıəlcək”,“Omənimoğlumdur”,
“Qızatası”,“Gülməyənadam”,“Dağseli”,“Tamahdişi”pyesləri
teatrlardatamaşayaqoyulub.Ədibinsonböyükəsəri–“Şahlar
şahı”romanı90illikyubileyiərəfəsində(2019)çapdançıxmışdı.
Allahrəhməteləsin.

“Şuşa İli”ndə Bülbülcan yad olundu
BMM-in “Dəyirmi masa” layihəsi davam edir

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİda-
rəsiYasamalrayonMərkəzləş-
dirilmişKitabxanaSisteminin
(MKS)MərkəziKitabxanasında

“Şuşahəqiqətləri”adlıtədbirke-
çirilib.

MKSnin direktoru Lətifə Məmmə
dova,kitabxananınəməkdaşlarından
İradəHüseynova,YeganəQafarova,
Sevil Namazova və Lalə Səlimova
Şuşa şəhərinin tarixindən, Azərbay
canınmədənihəyatınınmühümmər
kəzlərindən biri olmasından söhbət
açıblar.
Vurğulanıb ki, 1992ci ilmayın 8də Er

mənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
edilən Şuşada xalqımızın tariximədəni ir
si dağıdılıb. 8 noyabr 2020ci il Şuşanın
tarixində şanlı gün kimi yazılıb, qədimşə
hərimiz 28 illik işğaldan sonra müzəfər
AzərbaycanOrdusutərəfindənazadedilib.
2021ciildəPrezidentİlhamƏliyevinmüva
fiqsərəncamı iləŞuşaAzərbaycanmədə
niyyətininpaytaxtıelanolunub.1752ciildə
Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən tə

məliqoyulanşəhərbuil270yaşınıtəntənə
iləqeydedəcək.

***
Bakı ŞəhərMədəniyyət Baş İdarəsinin

“8Mart” adınaMədəniyyət evində “Şuşa
İli”iləbağlıdəyirmimasatəşkilolunub.
Baş idarədənbildirilib ki, tədbirdə “Şuşa

İli”nəhəsrolunmuşvideoçarxtəqdimedilib.
SonraMədəniyyətevininmetodistiZəhra

Fərzəliyevanın“Şuşaİli”haqqındaməruzə
sidinlənilib.

***

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İda
rəsi Xətai rayon MKSnin Mərkəzi
Kitabxanası Vətən müharibəsi şəhi
di, tankçı Murad Nağıyev haqqında
videomaterialhazırlayıb.Videomate
rialdaşəhidinişərəfiömüryoluhaq
qındaməlumatverilib.
Murad Nağıyev 1997ci il fevralın

9daQazaxrayonundaanadanolub.
UşaqikənailəsiBakışəhərinəköçüb.
Sabunçu rayonunun Bakıxanov qə
səbəsində271nömrəlitamortamək
təbdə təhsil alıb. 2011ci ildə Cəm
şid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə

qəbulolub.Sonrahərbi təhsiliniTürkiyədə
davam etdirib.  2016cı ildəAzərbaycana
qayıdıb. 2020ci ildə Heydər Əliyev adına
AzərbaycanAliHərbiMəktəbindənməzun
olub.Nsaylıhərbihissədəleytenanthərbi
rütbəsi ilə tanktaborundatağımkomandiri
olaraqxidmətedib.
Vətənmüharibəsi zamanı Füzuli, Cəbra

yıl,ZəngilanvəHadrut istiqamətlərindədö
yüşlərdəiştirakedənMuradNağıyevoktyab
rın 11dəCəbrayıl rayonuərazisində şəhid
olub.Bakıda,IIFəxrixiyabandadəfnedilib.

Mədəniyyət ocaqlarının xatirə tədbirləri
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Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə də-
niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə 
Mil li Ki tab xa na tə rə fin dən ha-
zır la nan “Şu şa – Azər bay ca nın 
mə də niy yət pay tax tı. Bib lioq-
ra fi ya” ki ta bı çap dan çı xıb. Şu-
şa haq qın da ilk fun da men tal 
bib lioq ra fi ya şə hə rin Azər-
bay ca nın mə də niy yət pay tax tı 
elan edil mə si haq qın da döv lət 
baş çı sı nın mü va fiq sə rən ca mı-
na əsa sən ər sə yə gə lib. 

Şu şa nın iş ğal dan qur tu lu şu-
na həsr olu nan bib lioq ra fi  ya da 
qə dim şə hə ri mi zin ta ri xi, mə də-
niy yə ti, ta ri xi və me mar lıq abi-
də lə ri, ic ti mai-si ya si hə ya tı haq-
qın da ki tab lar, döv ri mət buat da, 
dərs lik lər də, məc muələr də çap 
edil miş zən gin ma te rial lar ək si-
ni ta pıb. Ki tab da həm çi nin Şu şa 
haq qın da di gər xa ri ci dil lər də 
olan ma te rial lar, elə cə də dün ya 
və mil li uni ver si tet ki tab xa na la-
rın da sax la nı lan ədə biy yat lar 
ay rı ca böl mə lər lə ve ri lib. 

1876-2021-ci il lə ri əha tə edən 
bib lioq ra fi  ya da ma te rial lar Azər-
bay can, rus və in gi lis dil lə rin də 
ve ri lib. 

Nəşr Şu şa şə hə ri nin Azər bay-
ca nın mə də niy yət pay tax tı elan 
edil mə si haq qın da Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin 7 may 2021-ci 
il ta rix li sə rən ca mı ilə açı lır. Ali 
Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin 
2020-ci ilin 8 no yabr ta ri xin də 
Şə hid lər xi ya ba nın da Şu şa-
nın iş ğal dan azad edil mə si ilə 

bağ lı xal qa mü ra ciəti nin və 15 
iyun 2021-ci il də Azər bay can 
Res pub li ka sı ilə Tür ki yə Cüm-
hu riy yə ti ara sın da müt tə fi q lik 
mü na si bət lə ri haq qın da Şu şa 
Bə yan na mə si nin mətn lə ri də ki-
tab da yer alıb.

Şu şa şə hə ri nin ta ri xi ilə bağ lı 
ha di sə lə rin xro no lo gi ya sı, həm-
çi nin bəd nam er mə ni lə rin müx-
tə lif dövr lər də bu ra da hə ya ta 
ke çir dik lə ri qır ğın və ta lan lar, 
1992-2020-ci il lə ri əha tə edən 
iş ğal mər hə lə si, azad olun-
muş Şu şa ya döv lət baş çı sı nın 
mün tə zəm sə fər lə ri və s. nəşr-
də ar dı cıl lıq la ve ri lib. Həm çi nin 
gör kəm li şəx siy yət lə rin Şu şa 
haq qın da fi  kir lə ri də bu qə dim 
şə hə rin Azər bay ca nın ic ti mai-
mə də ni hə ya tın da oy na dı ğı ro-
lu bir da ha ya da sa lır. Bun dan 
əla və, Şu şa bə dii ədə biy yat da, 
Şu şa nın təh sil ocaq la rı, Şu şa 
möv zu su mə də niy yət və in cə-
sə nət də, Şu şa ki tab və mo-

noq ra fi  ya, dis ser ta si ya və av to-
re fe rat lar da böl mə lə ri üz rə də 
ma raq lı fakt lar təq dim olu nur. 

Bib lioq ra fi  ya da Şu şa nın di ni-
ta ri xi abi də lə ri və ta ri xi-me mar-
lıq abi də lə ri haq qın da si ya hı da 
yer alır. Şu şa lı Mil li Qəh rə man-
lar da nəşr də bir da ha yad edi lir. 
Şu şa nın mu si qi də tə rən nü mü, 
ki no da təs vi ri ilə bağ lı böl mə də 
in cə sə nət sa hə sin də təd qi qat-
çı lar üçün va cib in for ma si ya la rı 
diq qə tə çat dı rır. 

Bib lioq ra fi  ya nın so nun da 
nəşr dən is ti fa də ni asan laş dır-
maq məq sə di lə Şu şa haq qın-
da ki tab la rın, mə qa lə lə rin ad lar 
gös tə ri ci si və Şu şa ba rə də ya-
zan müəl lifl  ə rin əlif ba gös tə ri ci-
lə ri də təq dim olu nur.  

Nəş rin el mi re dak to ru pro fes-
sor, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Kə rim Ta hi rov, re dak to ru El nur 
Nə ci yev, tər tib edə ni Xey ran sa 
Ab ba so va dır. 

Lalə Azəri

Şuşaya həsr olunmuş
fundamental biblioqrafiya

Unudulmuş xalça məmulatlarını 
məişətimizə qaytaraq...

Bu həm də sağlamlığımız üçün gərəklidir

Bə şə riy yət ya ran dı ğı 
dövr dən in san cə miy yə-
ti müx tə lif for ma si ya lar 
ya ra da raq, ic ti mai-si ya si, 

mə də ni in ki şa fa doğ ru irə li-
lə miş dir. Bu in ki şaf yo lun da 
əc dad la rı mız həm də zən gin 
mə də ni mi ras ya rat mış dır. 

Xal ça sə nə ti də bu qə dim mə-
də ni zən gin lik ara sın da özü nə-
məx sus ye rə ma lik dir. Müasir 
in san la rın in cə sə nə tin “de ko ra-
tiv-tət bi qi sə nət” ad lan dır dı ğı nö-
vü nə aid ilk xal ça nü mu nə lə ri nə, 
əsa sən ilk vaxt lar da kö çə ri hə yat 
tər zi ke çi rən xalq la rın mə də niy-
yə tin də rast gə li nir. Xal qı mız da 
xal ça sə nə ti nin ən qə dim nü mu-
nə lə ri ni to xu muş dün ya xalq la rı 
sı ra sın da dır. Qə dim ge ne zi sə sa-
hib olan Azər bay can xal ça sə nə ti 
ge niş möv zu nu əha tə edir. Əsr lər 
bo yu xal ça və xal ça mə mu lat la rı 
xal qı mı zın hə ya tın da, məişə tin də 
mü hüm yer tut muş dur. Tə bii bo-
yaq mad də lə ri əl də et mək üçün 
ana tə biət yur du muz dan heç nə yi 
əsir gə mə miş dir. Məhz bu na gö rə 
də xal ça mə mu lat la rı zən gin ko-
lo ri ti ilə göz ox şa yır.

Müasir döv rü müz də xal ça sə-
nə ti nin müx tə lif sə nət şü nas lar 
tə rə fi n dən il lər lə təd qiq olun-
ma sı na bax ma ya raq, hə lə də 
araş dı rıl ma ğa eh ti yac du yu-
lan, diq qət dən kə nar da qa lan 
qa ran lıq mə qam lar, möv zu lar 
var dır. Xal ça sə nət şü nas la rı nın 
qar şı sın da du ran di gər mə sə lə 
isə keç miş za man lar da ge niş is-
ti fa də edi lən, la kin za ma nı mız-
da hə yat tər zi nin in ki şa fı ilə əla-
qə dar unu du lan xal ça növ lə ri ni 
və xal ça mə mu lat la rı nı ye ni dən 
müasir döv rü mü zə uy ğun laş-
dı ra raq ge ri qay tar maq dır. Bu 
iş də sə nət şü nas la ra ge yim və 
in ter yer di zay ner lə ri, is teh sa lat 
sə na ye si kö mək et mə li dir. 

Onu da qeyd et mək la zım dır 
ki, müasir hə ya tın yük sək tem pi-
nə bax ma ya raq, xal ça sə nə ti hə-
lə də müəy yən qə dər öz var lı ğı nı 
qo ru yub sax la ma ğı ba car mış dır. 
Söz süz ki, sə nə tin unu dul ma-
ma sı is ti qa mə tin də öl kə miz də 
mü tə ma di ola raq təd bir lər gö-
rü lür.  O cüm lə dən xü su si pe şə 
mək təb lə rin də və ix ti sa sa uy ğun 
ali təh sil müəs si sə lə rin də xal ça 
sə nə ti üz rə gənc kadr lar ha zır la-
nır. “Azər xal ça” ASC öz fəaliy yə ti 
ilə Azər bay can da xal ça və xal ça 
mə mu lat la rı nın is teh sa lı nı, bu 
sa hə də ye ni tex no lo gi ya la rın tət-
bi qi ni tə min edir.

Xal ça çı lıq ənə nə si nin təb li-
ğin də Azər bay can Mil li Xal ça 
Mu ze yi nin də apar dı ğı maarif-
lən dir mə iş lə ri təq di rə la yiq dir. 
Mu zey nə fi s xal ça və xal ça mə-
mu lat la rın dan iba rət daimi eks-
po zi si ya dan baş qa, mü tə ma di 
ola raq xal ça us ta la rı nın ya ra-
dı cı lıq la rı na həsr et di yi müx tə lif 
sər gi və konf rans lar la da təb li-
ğat sa hə sin də uğur lu nailiy yət-
lər əl də edir. La kin unu dul maq-
da olan xal ça sə nə ti nə dair bir 
çox sa hə lə rin ye ni dən dir çəl mə-
si üçün əla və təd bir lə rin gö rül-
mə si nə eh ti yac var. Mə sə lən, 
xal ça çı lıq da qə dim də is ti fa də 
edi lən bo yaq mad də lə ri nin ha-
zır lan ma sı, unu dul muş xal ça 
çe şid lə ri nin bər pa sı, is ti fa də dən 
çı xa rıl mış xal ça mə mu lat la rı na 
ye ni hə yat bəxş edil mə si üçün 
plan lı ad dım lar atıl ma lı dır.

Ta ri xi keç mi şə nə zər sal saq, 
xal ça nın in san hə ya tı nın əsas 
sa hə lə rin də is ti fa də edil di yi ni, 
bu zə rif sə nə tin əha li üçün nə 
qə dər önəm li ol du ğu nu gör müş 
ola rıq. La kin, çox təəs süf ki, ha-
zır da xal ça sə nə ti prak tik hə-
ya tı mız da az iş ti rak et di yi üçün 
bir çox mə mu lat lar döv rü müz də 
is ti fa də dən çı xa rıl mış dır. Uzun 
il lər bo yu Azər bay can məişə tin-
də ge niş is ti fa də edi lən qa şıq-
dan və ya çöm çə dan ha zır da 
əha li nin yay laq-qış laq hə yat tər-
zin dən uzaq laş ma sı və ev lə ri nə 
mət bəx me be li nin da xil ol ma sı 
ilə is ti fa də dən sı xış dı rı lıb çı xa-
rıl mış dır. 

Qa şıq dan üz tə rə fi  zi li, ar xa 
tə rə fi  isə pa laz olan – qa şıq, 
çöm çə, ox lov ki mi mət bəx lə-
va zi mat la rı nın yı ğıl ma sı üçün 
uzun sov tor ba tip li xal ça mə-
mu la tı dır. Öl çü sü çox da bö-
yük ol ma yan qa şıq dan bə dii 
de ko ra tiv ba xım dan in cə zövq 
ilə bə zə di lir di. Ət rafl  a rı sa çaq-
lı, ağız his sə sin də isə tor ba nı 
büz mək üçün ip olur du. Qa şıq-
dan za ma nın da çox prak tik və 
əvəz siz xal ça mə mu la tı ol maq la 
ya na şı, həm də əc dad la rı mı zın 
in cə zöv qü nü, dün ya gö rü şü nü, 
inanc la rı nı öz ki çik öl çü lü sət hi 
üzə rin də na xış di li ilə əks et di-
rən nə fi s sə nət məh sul la rı sı ra-
sın da dır.

Ha zır da məişət də ar xaik xü-
su siy yət da şı yan di gər xal ça 
mə mu la tı isə duz sax la maq 
üçün is ti fa də edi lən tor ba dır. Bu 
tor ba dan həm du zu sax la maq, 
həm də bir yer dən baş qa ye rə 
da şı maq üçün is ti fa də edi lir di. 

Ağ zı dar və uzun sov olan duz 
tor ba sı nın üzə ri xü su si na xış lar 
ilə bə zə di lir di. Rəng li yun, pam-
bıq və ipək ip lər dən zi li üsu lu 
ilə to xu nur du. Gö rü nü şü nə gö-
rə san dı ğı xa tır la dan məf rə şə 
bə zi yer lər də “fər məş” də de yi-
lir. İçə ri si nə yor ğan-dö şək dəs ti 
yı ğı la raq bir yer dən baş qa ye rə 
da şı nır dı. Həm çi nin gə lin kö çən 
qız la rın ce hi zi də onun içə ri si nə 
yı ğı lır dı. Üst his sə sin də ağ zı nı 
gö zə mək üçün il gək lər olur du. 
Ki lim və ya zi li to xu nuş lu olan 
məf rəş lər xov lu xal ça tex ni ka sı 
ilə də to xu nur du. 

Keç miş də məişət də, gün də-
lik hə yat da ge niş is ti fa də edi lən 
di gər bir xal ça mə mu la tı isə çu-
val dır. Çu val lar, adə tən bö yük öl-
çü də olub, içə ri sin də dən li bit ki lər 
sax la nı lır dı. Hə min xal ça mə mu-
la tı xov lu və xov suz tex ni ka ilə to-
xu nur du. Ağız his sə sin də tor ba nı 
büz mək üçün ip olur du. Se vin di-
ri ci hal dır ki, müasir döv rü müz də 
Nov ruz bay ra mı mə ra sim lə rin də 
ki çik öl çü lü çu val lar dan bay ram 
süf rə lə ri nin bə zə dil mə sin də is-
ti fa də edi lir. Onun içə ri si nə qoz-
fın dıq, no ğul qo yu lur. Həm çi nin 
ni şan lı qız la ra apa rı lan bay ram 
xon ça la rın da da mil li li yin ək si ki-
mi be lə çu val lar dan is ti fa də edi lir. 
Bu ge ri dö nüş et miş mə mu la tın 
is ti fa də si ni ge niş lən dir mək və 
yay maq isə biz lə rin bor cu dur. 

İki göz dən və on la rı bir ləş di rən 
ara his sə dən iba rət olan xur cun 
isə, təəs süf ki, məişət və tə sər-
rü fa tı mız dan bir də fə lik çıx mış dır. 

Qə dim də xur cun dan mi nik hey-
van la rı nın üzə rin də yük da şın-
ma sı üçün is ti fa də edi lir di. Xur-
cu nun ön (gö rü nən) his sə si zi li, 
ki lim ki mi nə fi s na xış lı xov suz 
xal ça tex ni ka la rın da to xu nur-
du. Ar xa his sə si isə sa də pa laz 
to xu nuş lu idi. İn san la rın çi yin lə-
rin də yük da şı ya bil mə lə ri üçün 
isə da ha ki çik öl çü lü hey bə lər dən 
is ti fa də edi lir di.

Məişə ti miz dən bir də fə lik çıx-
mış di gər xal ça mə mu lat la rı 
olan dü yə baş lıq, də və nin be li ni 
ört mək üçün dü yə xa lı, ça dır da 
kar niz eff  ek ti ya ra dan yo lam, 
ça dır dan ası lan kə rə gə-tor ba, 
oca ğın üzə rin dən ası lan ocaq-
ba şı, ça dır da be lin söy kən mə si 
üçün ası lan püş ti və s. ki mi xal-
ça mə mu lat la rı za ma nın da ge-
niş is ti fa də edi lir di.

Elə xal ça mə mu lat la rı var ki, 
çu val ki mi on la rı da müasir hə ya-
ta uy ğun laş dı rıb ye ni dən is ti fa də 
et mək müm kün dür. Be lə mə mu-
lat lar dan bi ri gü nü müz də də is-

ti fa də edi lən pər də dir. Qə dim də 
isə qa lın yun par ça dan, ki lim və 
ce cim lər dən pər də ki mi is ti fa-
də edi lir di. Bu pər də lər qa pı la ra 
ası lır və ya ala çı ğı otaq la ra böl-
mək üçün is ti fa də olu nur du. Yun 
par ça lar dan ha zır la nan pər də-
lər uzun üfü qi is ti qa mət də olan 
ənə nə vi zo laq lar və qo taz lar ilə 
bə zə di lir di. Xov suz xal ça lar dan 
ha zır lan mış pər də lər dən bu gün 
də otaq la rı mı zın in ter ye rin də is-
ti fa də et mək olar. Yə ni müasir 
pər də lə rin teat ral his sə sin də zi-
li, ki lim, ce cim, vər ni, şəd də ki mi 
xov suz xal ça növ lə rin dən is ti fa-
də edə rək in ter yer də mil li ab-ha-
va ya rat maq müm kün dür.

Gün də lik hə ya tı mı za da xil 
edə bi lə cə yi miz da ha bir xal ça 
mə mu la tı isə xov lu və xov suz 
tex ni ka ilə to xu nan çan ta lar-
dır. Qə dim də as maq üçün ip lə ri 
olan dörd künc ki çik həcm li tor-
ba nın içə ri si nə xır da əş ya lar qo-
yu lur muş. Çan ta nın bə zə yi xal-
ça us ta sı nın zöv qün dən ası lı idi. 
Bu əş ya asan lıq la döv rü müz də 
də prak tik xa rak ter da şı ya bi lər. 

Ça ğı mı za uy ğun laş dı rı la raq 
ye ni dən is ti fa də edi lə bi lə cək 
əş ya lar dan bi ri də keç miş də 
məişət də ge niş is ti fa də edi lən 
ba lı şü zü dür. Ba lı şü zü həm kə-
tan, həm də ipək dən ha zır la-
nır dı. Ba lış üz lə ri ey ni za man-
da xal ça to xu nuş lu da olur du. 
Xal ça to xu nuş lu ba lış üz lə ri XX 
əs rin əv vəl lə ri nə ki mi məişət də 
ge niş is ti fa də edi lir di. Ha zır da 
unu dul muş xal ça mə mu lat la rı 
sı ra sın da dır. Yer li is teh sal da bu 
cür ba lış üz lə ri nə yer ay rıl say dı, 
gə lin kö çən qız la rı mız ce hiz lik-
lə rin də xa ri ci is teh sal olan taxt 
ör tük lə ri, çar pa yı dəst lə ri əvə zi-
nə məhz mil li xü su siy yət li məh-
sul lar dan ya rar lan maq im ka nı-
na sa hib olar dı lar.

Xal ça mə mu lat la rı nı döv rü-
mü zə uy ğun laş dır ma ğın di gər 
bir yo lu isə on lar dan müasir tə-
lə bə uy ğun ak se suar la rın ha zır-
lan ma sı dır. Bu iş də di zay ner lə-
rin öh də li yi bö yük dür. 

Unu dul muş xal ça məh sul la-
rı na ye ni hə yat ver mək üçün 
bu mə mu lat la ra tə lə bi ar tır maq 
priori tet ol ma lı dır. Bu məq səd lə 
in ter yer di zay ner lə ri öz la yi hə-
lə rin də mil li xa rak ter li gu şə lə rin 
ha zır lan ma sı na diq qət ye tir-
sə lər, yax şı olar. Bö yük ti kin ti 
şir kət lə ri hə min di zay ner lər lə 
əmək daş lı ğa üs tün lük ver mə li-
dir lər. Teks til və xal ça is teh sa lı 
sa hə lə ri də müasir əş ya la rı ha-
zır la yar kən xal ça mə mu lat la rı nı 
döv rün tə lə bi nə uy ğun laş dı ra-
raq is teh sa lı na yer ayı ra bi lər-
lər. Mə sə lən, qə dim də yal nız 
var lı la rın is ti fa də et di yi çar pa yı 
ör tü yün dən döv rü müz də kür sü-
lə rin, av to mo bil otu ra caq la rı nın 
ör tül mə si üçün də ya rar lan maq 
müm kün dür. Bu yön də təb li ğat 

apa rıl ma lı və is teh sa lat da ce-
cim və ki lim to xu nuş lu ör tük lə rə 
yer ay rıl ma lı dır.

Bun dan əla və, ge yim və ak se-
suar mar ka la rı nın ya ra dıl ma sı na 
ya tı rım lar edi lə bi lər. Ge yim sek-
to run da qol suz ar xa lıq la rın (ji let-
lər) uzun bo ğaz çək mə lə rin ha zır-
lan ma sın da xov suz xal ça dan və 
ya sır ğa, saç ak se suar la rı, broş-
la rın di zay nın da xal ça mə mu lat-
la rın dan is ti fa də et mək olar.

Tə sər rü fat sa hə sin də is ti fa də-
si unu dul muş xal ça mə mu lat la rı-
na tə lə bat ya rat maq üçün müx-
tə lif mil li bay ram və fes ti val la rın 
təş ki li za ma nı iş ti rak çı la ra tək lif 
olu na caq əş ya la rın xal ça mə mu-
lat la rın dan ha zır lan ma sı nı şərt-
lər dən bi ri ki mi irə li sür mək olar. 
Mə sə lən, Cı dır dü zün də at ya rış-
la rı za ma nı at la rın bə zə dil mə sin-
də xal ça mə mu lat la rı nın is ti fa də-
si bu sa hə nin diq qət mər kə zi nə 
alın ma sı na sti mul ola bi lər.

Yu xa rı da da qeyd et di yim ki mi, 
qə dim za man lar da kö çə ri əha-
li nin məişə tin də ge niş is ti fa də 
edi lən xov suz xal ça mə mu lat la rı 
müasir hə ya tın in ki şa fı ilə gün-
də lik hə ya tı mız dan çıx mış dır. 
Həm bə dii or na men tal tər ti ba-
tı ba xım dan qiy mət li olan, həm 
də tə bii tər kib li bu qə dim xal ça 

mə mu lat la rı nı müasir hə ya tı-
mı za uy ğun laş dır maq sə nət şü-
nas la rın qar şı sın da du ran va cib 
öh də lik dir. Xal ça mə mu lat la rı-
nı müasir in sa nı qa ne edə cək 
tərz də ha zır la maq və ye ni dən 
məişə ti mi zə da xil et mək üçün 
təb li ğat iş lə ri də apa rıl ma lı və bu 
kon tekst də sağ lam məişət mü-
hi ti nin ya ra dıl ma sı nın va cib li yi 
vur ğu lan ma lı dır. Çün ki çağ daş 
dövr də bi zi hər yer də sağ lam lı-
ğa zə rər olan plas tik və kim yə vi 
tər kib li mə mu lat lar əha tə edir. 
Ge yim lə ri miz, üzə rin də yat dı ğı-
mız yor ğan-dö şək, məişət lə va-
zi ma tı, həm çi nin qi da la rı mız da kı 
sü ni tər kib li çox zə rər li mad də lər 
xəs tə lik lə rə sə bəb olur. Xü su sən 
də əs rin bə la sı xər çən gin ya yıl-
ma və in ki şaf sə bəb lə rin dən bi ri 
məhz bu cür zə rər li və key fi y yət-
siz əş ya lar dır. Bu sə bəb dən tə-
bii tər kib li yun, pam bıq, ipək dən 
to xun muş xal ça və xal ça mə mu-
lat la rı na ye ni hə yat bəxş et mək 
həm də sağ lam lı ğı mı zın qey di nə 
qal maq de mək dir. Xal ça mə mu-
lat la rı nı təb liğ edək, sağ lam hə-
ya ta qo vu şaq...

Sədaqət Əliyeva
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 

Akademiyasının I kurs 
magistrantı

Azərbaycan
16 fev ral 1913 (ye ni təq vim lə 1 mart) – Xalq ya zı çı sı, sse-

na rist və dra ma turq Ən vər Qa far oğ lu Məm məd xan lı (1913 
– 19.12.1990) Göy çay da ana dan olub. “Şər qin sə hə ri”, “Od 
için də”, “Şir van gö zə li” pyes lə ri nin, nəsr əsər lə ri nin müəl li fi  dir. 
“Fə tə li xan”, “Ley li və Məc nun”, “Ba bək” fi lm lə ri nin sse na ri si ni 
ya zıb.

16 fev ral 1916 – Ta nın mış sə nət şü nas, aka de mik Əb dül va-
hab Rə him oğ lu Sa lam za də (1916 – 19.8.1983) Şa ma xı da do-
ğu lub. Azər bay can me mar lıq ta ri xi nə dair təd qi qat əsər lə ri nin, 
“Abi də lər da nı şır”, “Azər bay can me mar lıq abi də lə ri” və s. ki tab-
la rın müəl li fi  dir.

16 fev ral 1918 – Qə zəl xan şair, tər cü mə çi Qə ni Hü seyn qu lu 
oğ lu Hü sey nov (Hə kim Qə ni; 1918 – 10.6.2008) ana dan olub. 
Mə həm məd Fü zu li nin qə zəl lə ri nin rus di li nə ilk tər cü mə çi lə rin-
dən dir.

16 fev ral 1925 – Gör kəm li me mar Zi vər bəy Əh məd bə yov 
(1873-1925) və fat edib. Tə zə pir məs ci di nin la yi hə müəl li fi  dir. 
Cüm hu riy yət döv rün də Ba kı nın baş me ma rı olub.

16 fev ral 1945 – Ope ra mü ğən ni si, akt yor, re jis sor, pe da qoq, 
Xalq ar tis ti Hü seyn qu lu Mə lik oğ lu Sa rabs ki (Rza yev; 20.3.1879 
– 1945) və fat edib. “Ley li və Məc nun” ope ra sın da Məc nun ro lu-
nun ilk və 30 ilə ya xın əvəz siz ifa çı sı olub.

17 fev ral 1895 – Qə zəl xan şair, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Əliağa Va hid (Əliağa Məm məd qu lu oğ lu İs gən də rov; 1895 – 
1.10.1965) Ba kı nın Ma sa zır kən din də do ğu lub. Ni za mi, Xa qa ni, 
Fü zu li, Nə vai və b. şair lə rin qə zəl lə ri ni Azər bay can di li nə tər cü-
mə edib.

17 fev ral 1919 – Ədə biy yat şü nas, mətn şü nas, klas sik poezi-
ya nın bi li ci si Əli Fəh mi (1919 – 13.3.1975) Ba kı nın Sa bun çu qə-
sə bə sin də ana dan olub.

17 fev ral 1920 – Dil çi-fi  lo loq, pro fes sor, Əmək dar elm xa di mi 
Əlöv sət Za kir oğ lu Ab dul la yev (1920-1993) ana dan olub.

17 fev ral 1926 – Xalq ar tis ti Sof ya Hə sən qı zı Hü sey no va 
(1926 – 30.7.2015) Nax çı van da do ğu lub. Nax çı van teat rı nın ilk 
azər bay can lı akt ri sa sı Xə di cə Qa zı ye va nın qı zı dır, uzun il lər bu 
sə nət oca ğın da ça lı şıb. 

17 fev ral 1945 – Əmək dar ar tist Və li Al lah ver di oğ lu Ba ba yev 
(1945-1989) Nax çı van da ana dan olub. Nax çı van Mu si qi li Dram 
Teat rı nın baş re jis so ru iş lə yib.

17 fev ral 1958 – Ta nın mış akt yor Xey ri Os man oğ lu Əmir-
za də (1893-1958) və fat edib. Krım tür kü dür. 1930-cu il lər dən 
Azər bay can da fəaliy yət gös tə rib. “Kənd li lər”, “Sə bu hi”, “Bəx ti-
yar” və s. fi lm lər də çə ki lib.

18 fev ral 1201 – Bö yük ri ya ziy yat çı, ast ro nom və fi  lo sof Nə-
si rəd din Mə həm məd ibn Hə sən Tu si (1201 – 23.6.1274) Hə-
mə dan şə hə rin də ana dan olub. Tu si nin ya rat dı ğı Ma ra ğa rə-
səd xa na sı uzun il lər Şər qin mö tə bər elm mər kəz lə rin dən olub. 
“Əx la qi-na si ri” etik trak ta tı, fəl sə fə yə dair əsər lə rin müəl li fi  dir.  

18 fev ral 1924 – Əmək dar ar tist Os man İs ma yıl oğ lu Ha cı bə-
yov (1924-1979) Şu şa şə hə rin də do ğu lub. Döv lət Gənc Ta ma-
şa çı lar Teat rı nın akt yo ru olub.

18 fev ral 1925 – Pub li sist, tər cü mə çi Ha cı Əli hey dər oğ lu Ha-
cı yev (1925-2008) ana dan olub. Uzun il lər Azər bay can Jur na-
list lər Bir li yi nə rəh bər lik edib.

18 fev ral 1934 – Ya zı çı-dra ma turq, pub li sist Şa mil Xur şud 
(Şa mil Xur şud oğ lu Fər zə liyеv; 1934-1986) Ucar ra yo nun da 
(əs lən Er mə nis ta nın Sis yan ra yo nu nun Ağu di kən din dən dir) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Ağac lar kə sil mə di”, “Na xır çı çö rə yi”, 
“Yol ay rı cın da” və s.

18 fev ral 1947 – Əmək dar rəs sam Ən vər Va hid oğ lu Qa ra-
yev (1947 – 29.1.2011) Şə ki də ana dan olub. De ko ra tiv-tət bi qi 
sə nət, xal ça, ba ti ka, par ça üzə rin də tik mə tex ni ka sı nın ma hir 
us ta sı idi.

Dünya  
16 fev ral 1845 – Ame ri ka ya zı çı sı Corc Ken nan (Geor ge Ken-

nan; 1845-1924) ana dan olub.
16 fev ral 1926 – Bri ta ni ya ki no re jis so ru, “Os kar” (“Ge cə ya rı sı 

kov boy”, 1970) mü ka fat çı sı Con Şle zin ger (John Ric hard Sch le-
sin ger; 1926-2003) ana dan olub.

17 fev ral 1600 – İtal yan fi  lo so fu və şairi Cor da no Bru no (Gior-
da no Bru no; 1548-1600) ink vi zi si ya nın (Ka to lik kil sə si nin məh-
kə mə si) qə ra rı ilə edam edi lib.

17 fev ral 1906 – Rus-so vet ya zı çı sı, uşaq lar üçün çox say lı 
əsər lə rin, fi lm sse na ri lə ri nin müəl li fi  Aq ni ya Lvov na Bar to (1906-
1981) ana dan olub.

18 fev ral 1838 – Avst ri ya fi  lo so fu, po zi ti viz min ta nın mış nü-
ma yən də si Ernst Max (Ernst Mach; 1838-1916) ana dan olub.

18 fev ral 1932 – Çex əsil li Ame ri ka ki no re jis so ru Mi loş For-
man (Mi losh For man – Jan To mash For man; 1932 – 13.4.2018) 
ana dan olub. “Qu qu şu nun yu va sı üzə rin də uçuş” fi l mi (1975) 5 
no mi na si ya da, “Ama dey” fi l mi (1984) 8 no mi na si ya da “Os kar” 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

18 fev ral 1934 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti, sirk us ta sı Mux tar-
bek Kan te mi rov (1934-2017) ana dan olub. “Azər bay can fi lm”də 
“Qorx ma, mən sə nin lə yəm!” fi l min də çə ki lib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

16–18 fevralXatirə təqvimi



Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin kollektivi 
Muzey Mərkəzinin direktoru Liana Vəzirovaya anası

Svetlana Anatolyevna Abbakumovanın
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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16 fevral 2022son səhifə Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
159 il əv vəl...

17 fev ral 1863-cü 
il də Ce nev rə də Bey-
nəl xalq Qır mı zı Xaç 
Ko mi tə si tə sis edi-
lib. Ha zır da dün ya nın 
bü tün “qay nar” nöq-
tə lə rin də hu ma ni tar 
fəaliy yət gös tə rən təş-
ki la tın tə şəb büs ka rı və 
ilk rəh bə ri is veç rə li iş 
ada mı, ic ti mai xa dim An ri Dü nan (Jean Hen ri Du nant) olub.

106 il əv vəl...
16 fev ral 1916-cı il də I Dün ya mü ha ri bə si ge di şin də Qaf qaz cəb-

hə sin də hü cu mu da vam et di rən Ru si ya qo şun la rı Tür ki yə nin Ər zu-
rum böl gə si ni iş ğal edib lər. Ru si ya bu na dək Tür ki yə nin 1877-1878-ci 
il lər mü ha ri bə sin də itir di yi Qars və Ər də han böl gə lə ri nə də nə za rət 
edir di. Ər zu ru mun iş ğa lı ilə böl gə də ki er mə ni qüv və lə ri nin türk əha li si-
nə qar şı hü cum la rı da ge niş lə nib. Tür ki yə 1918-ci il də hər üç böl gə ni 
Ru si ya dan ge ri ala bil di.

89 il əv vəl...
16 fev ral 1933-cü il də Al ma ni ya nın gə lə cək tə ca vü zü qar şı-

sın da bir ara ya gə lən Çe xos lo va ki ya, Ru mı ni ya və Yu qos la vi ya 
“Ki çik An tan ta” ad lı it ti faq ya ra dıb lar. La kin bu it ti faq on la rı 1939-
cu il də fa şist Al ma ni ya sı nın iş ğa lın dan xi las edə bil mə di. 

75 il əv vəl...
17 fev ral 1947-ci il də “Ame ri ka nın sə si” ra diosu nun dal ğa la rı 

keç miş SS Rİ mə ka nı na ya yıl ma ğa baş la yıb. 40 il dən ar tıq müd-
dət də ra dios tan si ya so vet döv lə ti əley hi nə  təb li ğat sa va şı nın ru-
po ru olub.

70 il əv vəl... 
18 fev ral 1952-ci il də Tür ki yə ilə Yu na nıs tan NA TO üzv lü yü nə 

qə bul olu nub. Kipr və Egey də ni zi mə sə lə lə rin də ara la rın da mü-
ba hi sə olan iki döv lə tin ey ni vaxt da al yan sa qə bu lu NA TO-nun 
prin si pial möv qe yi idi. 

57 il əv vəl... 
18 fev ral 1965-ci il də Bö yük Bri ta ni ya nın Af ri ka da kı müs təm-

lə kə si olan Qam bi ya döv lət müs tə qil li yi ni elan edib. 

43 il əv vəl... 
17 fev ral 1979-cu il də Çin qo şun la rı Vyet nam əra zi si nə da xil 

ola raq onun bir his sə si ni iş ğal edib. Bey nəl xalq ic ti maiy yə tin kəs-
kin eti ra zı nı do ğu ran iş ğal mar tın 5-dək da vam et di. 

30 il əv vəl... 
16 fev ral 1992-ci il də Azər-

bay can İq ti sa di Əmək daş lıq 
Təş ki la tı na (ECO – Eco no mic 
Coope ra tion Or ga ni za tion) üzv 
olub. Təş ki la tın Teh ran da ke çi ri-
lən top lan tı sın da keç miş SS Rİ-
nin da ha beş mü səl man res pub-
li ka sı – Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Türk mə nis tan, Öz bə kis tan və Ta-
ci kis tan da üzv lü yə qə bul edi lib. 
ECO 1985-ci il də Tür ki yə, İran və 
Pa kis tan tə rə fin dən tə sis edi lib. 
Ha zır da Əf qa nıs tan da da xil ol maq la 10 öl kə ni bir ləş di rir.

17 fev ral 1992-ci il də er mə ni si lah lı qüv və lə ri Azər bay ca nın 
Dağ lıq Qa ra ba ğın böl gə si nin Xo ca vənd (Mar tu ni) ra yo nun da 
azər bay can lı la rın ya şa dı ğı Qa ra dağ lı kən di ni iş ğal edib lər. Bu-
na dək kənd də fə lər lə er mə ni lə rin hü cum la rı na mə ruz qal mış dı. 
İş ğal za ma nı kənd də olan 118 nə fər əsir gö tü rül müş, on la rın 68 
nə fə ri da ha son ra öl dü rül müş dü.

13 il əv vəl... 
18 fev ral 2009-cu 

il də Ba kı da “İs lam 
Mə də niy yə ti nin Pay-
tax tı 2009” ili nin açı-
lış mə ra si mi ke çi ri lib. 
Ba kı şə hə ri İs lam öl-
kə lə ri elm, təh sil və 
mə də niy yət təş ki la tı 
– İCES CO-nun 2007-
ci il də qə bul et di yi qə-
rar la “İs lam Mə də niy yə ti nin Pay tax tı” elan olun muş du.

Hazırladı:V.Orxan
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əvvəli səh. 1-də
DVAK-ın səd ri Nə cəf Əh mə-

dov, Dnepr Şə hər Şu ra sı nın 
ka ti bi Alek sandr San ja ra çı xış-
la rın da Fik rət Əmi rov ya ra dı cı-
lı ğın dan söh bət açıb lar və mə-
də ni təd bir lə rin öl kə lər ara sın da 
sıx əmək daş lıq ya rat dı ğı nı vur-
ğu la yıb lar.

Rəs mi his sə dən son ra səh nə 
sə nət çi lə rə ve ri lib. Kon sert proq-
ra mı or kest rin ifa sın da F.Əmi-
ro vun möh tə şəm “Azər bay can 
kap riç çiosu” ilə baş la yıb. 

Proq ram da F.Əmi ro vun ya ra-
dı cı lı ğın dan “Kor ərə bin mah nı-
sı”, “Azər bay can el lə ri”, “Ni za mi 
haq qın da das tan” əsər lə ri də 
yer alıb. Həm çi nin Ü.Ha cı bəy-
li nin N.Gən cə vi nin söz lə ri nə 

yaz dı ğı “Sev gi li ca nan” ro man sı 
Azər bay ca nın Əmək dar ar tis ti, 
vo kal çı İl ham Nə zə ro vun ifa sın-
da  səs lə nib. 

Kon ser tin so nun da Dü sen Ka-
seinov ifa la rı na gö rə sə nət çi lə rə 
tə şək kü rü nü bil di rib. Di ri jor Yal-
çın Adı gö zə lov, or kestr üzv lə ri 
və vo kal cı İl ham Nə zə ro va pla-
ket lər təq dim edi lib.

***
Qeyd edək ki, bir gün ön cə, 

fev ra lın 11-də Uk ray na nın Dnepr 
şə hə rin də da hi Azər bay can şairi 
Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik yu bi-
le yi mü na si bə ti lə Uk ray na di li nə 
tər cü mə olun muş “Xəm sə”dən 
seç mə lər ki ta bı nın və “Ni za mi 
Gən cə vi ni oxu yaq” bə dii al bo-

mu nun (in gi lis di lin də) təq di mat 
mə ra si mi ke çi ri lib. “Xəm sə”də ki 
poema lar dan nü mu nə lə rin top-
lan dı ğı ki tab Azər bay ca nın Uk-
ray na da kı Sə fir li yi, bə dii al bom 
isə TÜRK SOY tə rə fin dən ha zır-
la na raq nəşr edi lib.

Dnepr Tex ni ki Mil li Uni ver si-
te ti nin nəz din də Uk ray na-Azər-
bay can Mə də niy yət və iş mər-

kə zin də ger çək lə şən təd bir də 
TÜRK SOY-un Baş ka ti bi Dü sen 
Ka seinov, öl kə mi zin Uk ray na da-
kı sə fi ri El mi ra Axun do va, uni-
ver si te tin rek to ru Olek sandr Az-
yu kovs ki, DVAK-ın səd ri Nə cəf 
Əh mə dov çı xış edib lər.

Təd bir za ma nı ta nın mış azər-
bay can lı hey kəl tə raş, Uk ray na-
nın Xalq rəs sa mı Ka tib Məm-

mə do va və Uk ray na nın Ta ras 
Şev çen ko adı na Mil li mü ka fa tın 
laureatı, Azər bay can əsil li Qri-
qo ri Hü sey no va TÜRK SOY-un 
“Ni za mi Gən cə vi” xa ti rə me da lı 
təq dim olu nub.

Ni za mi Gən cə vi ya ra dı cı lı ğı 
ilə bağ lı es se mü sa bi qə si nin qa-
lib lə ri DVAK tə rə fin dən mü ka fat-
lan dı rı lıb.

Təd bi rin bə dii his sə sin də tə-
lə bə lər Ni za mi nin poezi ya sın-
dan par ça lar söy lə yib, uk ray na lı 
piano çu An na Aki men ko və azər-
bay can lı vo kal çı İl ham Nə zə rov 
Ü.Ha cı bəy li nin Ni za mi nin söz lə-
ri nə yaz dı ğı “Sən siz” və “Sev gi li 
ca nan” əsər lə ri ni ifa edib lər.

MehparəSultanova 
Ankara

TÜRKSOY Fikrət Əmirovun 100 illiyi münasibətilə 
Ukraynada konsert keçirib

2022-ci il təşkilat tərəfindən “Fikrət Əmirovu anma ili” elan edilib

Soljenitsinin arxivini 
4,4 milyon rubla alıblar

Rusiyalıyazıçı,
ədəbiyyatüzrə
Nobelmükafat
çısıAleksandr
Soljenitsinin
(19182008)yazı
arxivihərracda
4,4milyonrubla
(təxminən57,5
mindollar)satılıb.

Ru si ya me diası nın mə lu ma tı na gö rə, ya zı-
çı nın hər ra ca öz əli ilə ya zıl mış “QU LAQ ar xi-
pe la qı”  ro ma nı 350 min rubl baş lan ğıc qiy mə-
ti ilə 1,3 mil yon rub la sa tı lıb.

Ümu mi lik də, hər rac za ma nı ar xi vin qiy mə ti 
1,76 mil yon rubl dan 4,4 mil yon rub la yük sə-
lib. Ar xi və av toq raf ar, müəl lif ya zı la rı da xil dir.

Frensis Bekonun 47 milyon dollarlıq triptixi
İngilisrəssamıFrensisBeko
nun“Triptix,19861987”adlı
tablosuilkinqiyməti35mil
yonfuntsterlinq(47milyon
dollar)olaraqhərracaçıxarı
lıb.“Christie’s”hərracevində
satışmartın1dəkeçiriləcək.

“Fren sis Be ko nun son bö yük 
sə nət nailiy yət lə rin dən bi ri ki mi qə bul edi-
lən bu əsər za ma nın tə biəti və in sa nın tən-
ha lı ğı haq qın da dü şün cə lə rin nə ti cə si dir”, 
– de yə hər rac evin dən bil di ri lib.

Trip ti xin sol pa ne lin də ki kost yum lu ki şi təs-
vi ri ABŞ Pre zi den ti Vud ro Vil so nun 1919-cu 
il də Ver sal mü qa vi lə si nin (Bi rin ci Dün ya mü-
ha ri bə si nin ye kun la rı na dair) im za lan ma sın-
dan son ra qə zet dən gö tü rül müş fo to şək li nə 
əsas la nır. Sağ pa nel də ki təs vir so vet Ru si-
ya sı nın rəh bər lə rin dən bi ri, Sta li nin əlin dən 
xa ri cə qa çan Lev Trots ki 1940-cı il də Mek si-

ka da öl dü rül dük dən son ra onun ofi si nin fo to-
şək lin dən ya ra dı lıb. Mər kə zi pa nel də ki ada-
mın üzü isə rəs sam Fren sis Be ko nun ya xın 
dos tu Con Ed vard sı xa tır la dır.

Qeyd edək ki, Fren sis Be kon (1909-
1992) fi qu ra tiv (ob raz lı) sə nət us ta sı dır. 
Onun əsər lə rin də əsas möv zu ref rak tor lu 
in san bə də ni dir. Rəs sa mın ekst ra va qant, 
bə zən şo ke di ci tab lo la rı kol lek si ya çı lar tə-
rə fin dən yük sək qiy mət lən di ri lir. 2015-ci il də 
rəs sa mın “Av to port ret üçün iki es kiz” (1977) 
trip ti xi Lon don da 22,4 mil yon dol la ra sa tı lıb.

Xronoqraf

Venesiya karnavalı – ikiillik fasilədən sonra
Pandemiyalı maska rejimində maskalı karnaval

Maskalıkarnavalolaraq
dabilinənVenesiya
karnavalınınikiillikfa
silədənsonra,özüdə

pandemiyalımaskarejimində
keçirilməsixüsusimaraqdo
ğurur.

Yə ni kar na val qəh rə man la rı öz ta-
ri xi mas ka la rın da, küt lə vi ta ma şa çı-
iz lə yi ci lər də tib bi mas ka lar da.

Yer li mət buata gö rə, buil ki kar na val da iş ti rak et mək üçün 50 mi nə dək in-
san Ve ne si ya şə hə ri nə gə lib.

Qeyd edək ki, Ve ne si ya kar na va lı 2020-ci və 2021-ci il lər də ko ro na vi rus 
pan de mi ya sı sə bə bin dən ke çi ril mə miş di.

Mar tın 1-dək da vam edə cək gü lüş və ta ma şa ilə bol olan bay ram əh val-ru-
hiy yə li kar na va lın əsas at ri bu tu, tə bii ki, mas ka lar dır. Kar na val üçün li bas lar 
isə adə tən bir il ön cə dən si fa riş olu nur.

1268-ci il dən bə ri qeyd olu nan Ve ne si ya kar na va lı müəy yən vaxt lar da 
qa da ğan olun sa da, 1979-cu il dən bə ri hər il ke çi ri lir. Əv vəl lər so sial sin fi 
ay rı-seç ki li yi ara dan qal dır maq üçün is ti fa də olu nan mas ka lar in di Ve ne si-
ya kar na va lı nın ay rıl maz tər kib his sə si nə çev ri lib. Kar na va lın ke çi ril di yi vaxt 
tu rist lə rin Ve ne si ya nı ən çox zi ya rət et di yi dövr dür.

Bütün mahnılarını 
250 milyon dollara satıb

BritaniyalımusiqiçiStinqbütün
mahnılarınınmüəllifhüquqla
rını“UniversalMusicGroup”
(UMG)şirkətinəsatıb.Mü
qavilətəxminən250milyon
dollarabaşagəlib.

Şir  kət mü  ğən  ni  nin bü  tün 
bəs  tə  lə  ri  nin, o cüm  lə  dən son 
al  bo  mu “The Brid  ge”dən olan 
trek  lə  rin mas  ter su  rət  lə  ri  ni al -
maq hü  qu  qu  nu əl  də edib. 
UMG həm  çi  nin “The Po  li  ce” 
qru  pun tər  ki  bin  də ça  lış  mış və 
Stinq tə  rə  fin  dən ya  zıl  mış bü -

tün mu  si  qi  lə  rin hü  quq  la  rı  nı əl  də edib. Mah  nı  la  rın nəşr hü -
quq  la  rı “Uni  ver  sal Mu  sic Pub  lis  hing Group”a ve  ri  lib.

“Mə  nim üçün çox va  cib  dir ki, ya  ra  dı  cı  lıq ir  sim də  yər  li 
və hör  mət  li bir evə sa  hib ol  sun. Bu, tək  cə sa  diq pə  rəs  tiş -
kar  la  rım ilə ye  ni for  ma  da əla  qə qur  maq üçün de  yil, həm 
də mah  nı  la  rı  mı ye  ni audi  to  ri  ya  ya, mu  si  qi  çi  lə  rə və nə  sil  lə  rə 
çat  dır  maq üçün  dür”, – de  yə Stinq bil  di  rib.

Cavid

Qazax rejissorun “Akın”ı 
“Berlinale”də nümayiş olunub

Xəbərverdiyimizkimi,Almaniya
paytaxtında72ci“Berlinale”–
BerlinBeynəlxalqFilmFestivalı
keçirilir.Fevralın10dabaşlayan
kinofestivalın“Forum”proqra
mındaQazaxıstanistehsalıolan
“Akın”filmininAvropapremyera
sıdabaştutub.

Ek ran əsə ri Qa za xıs tan Mə də-
niy yət və İd man Na zir li yi nin si fa ri şi, 
“Mil li ki no ya döv lət dəs tə yi fon du nun 
dəs tə yi ilə Ş.Ay ma nov adı na “Qa-
zax film” Ki nos tu di ya sın da çə ki lib.

Qu ru luş çu re jis sor Da re jan Omir-
ba yev Ber li nə ge də bil mə di yin dən 
fil mi pro dü ser Yu li ya Kim və akt ri sa 
Qul jan Tu zel ba ye va təq dim edib-
lər. Təq di mat za ma nı Y.Kim de yib: 
“Biz “Ber li na le” də iş ti rak et mək dən 
məm nu nuq. Bi zim fil mi miz poezi ya, 
ge niş is teh lak çı lıq döv rün də tab gə-

tir mə yə cəhd edən çox in cə və in ci-
di lən sə nət ba rə də dir. Mən cə, ya ra-
dı cı hər kəs, öz işi nin əsl us tad la rı 
bu film də öz lə ri ni gö rə bi lə cək lər...”. 

Qeyd et mək la zım dır ki, Qa za xıs-
tan fil mi Ber lin də ma raq la qar şı la-
nıb. Anş laq la ke çən prem ye ra ya bi-
let lər bir ne çə gün ön cə dən sa tı lıb. 

Ber lin ki no fes ti va lı fev ra lın 20-
dək da vam edə cək.

Skrinlayf festivalı – ilk dəfə Tatarıstanda 
BuyayTatarıstanınƏlmət
(Аlmetyevsk)şəhərində
skrinlayfformatlıfilmlə
rinbeynəlxalqfestivalı
keçiriləcək.Bubarədə
kinorejissorTimurBek
mambetov“Skrinlayf:yeni
kinodilininaxtarışında”
kitabınıntəqdimatməra
simindəməlumatverib.

Sk rin layf (sc reen li fe – ek ran da hə yat) bü tün ha di sə lər və təs-
vir kom pü ter, plan şet, ya xud smart fon ek ra nı nın çər çi və si nə sı-
ğan film – ki no nəq li for ma tı dır. Bu for ma tı Ru si ya da da ha çox 
po pul yar laş dı ran isə re jis sor-pro dü ser Ti mur Bek mam be tov dur. 

Ki no fo ru mu ba rə də da nı şan re jis sor de yib: “Biz zənn 
edir dik ki, bu fes ti val ya Si li kon va di sin də, ya da har da sa, 
yə ni  uzaq lar da baş tu ta caq. Am ma elə ol du ki, bi zim tək-
li fi mi zə Ta ta rıs tan da kı neft şir kət lə ri bi rin ci səs ver di lər...”. 

Bek mam be to vun de di yi nə gö rə, bu təd bir bü tün dün ya dan 
sk rin layf for ma tın da film ya ra dı cı la rı nı bir ara ya gə tir mə li dir. 
Təx mi nən iyul ayı na nə zər də tu tu lan fes ti val da film nü ma yi şi ilə 
ya na şı də yir mi ma sa nın ke çi ril mə si də plan laş dı rı lır. 

Gülcahan
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