
“Qızıl ayı” İspaniyaya getdi
72-ci Ber lin Film Fes ti va-
lı nın (Ber li na le) qa lib lə ri 
elan olu nub. Fes ti val 10-
20 fev ral ta ri xin də ke çi ril-
sə də, mü ka fat çı la rın ad-
la rı fev ra lın 16-da ax şam 
açıq la nıb. Qa lan dörd 
gün də fes ti val film lə ri nin 
nü ma yi şi Ber lin ki no teatr-
la rın da da vam edə cək. 
Təş ki lat çı lar pan de mi ya 
şərt lə ri ni nə zə rə ala raq be lə yay ğın qra fik tər tib edib lər.

Be lə lik lə, ame ri ka lı re jis sor M.Night Şi ma la nın (Shy ma lan) 
rəh bər lik et di yi bey nəl xalq mün sifl  ər he yə ti nin qə ra rı ilə 72-ci 
“Ber li na le” nin baş mü ka fa tı – “Qı zıl ayı” is pa ni ya lı re jis sor Kar la 
Si mo nun “Al kar ras” fi l mi nə ve ri lib. Film Ka ta lo ni ya nın cə nu bun-
da mey və çi lik lə məş ğul olan və bu ra dan kö çü rül mək təh lü kə si 
ilə üz lə şən ailə dən bəhs edir.

davamı səh. 2-də

Dün ya nın 21 öl kə sin dən olan ta-
nın mış səy yah lar  Azər bay ca nın 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin-
də sə fər də dir. Xo ca lı soy qı rı mı nın 

30 il li yi ərə fə sin də təş kil olu nan sə fər 
proq ra mı fev ra lın 16-da Şu şa şə hə ri ilə 
ta nış lıq la baş la yıb. Hə min gün qo naq lar 
Ağ da ma da sə fər edib lər. Fev ra lın 17-də 
isə sə fər proq ra mı La çın və Kəl bə cər 
ra yon la rı nı əha tə edib.

Qo naq la ra əv vəl cə Şu şa qa la sı haq qın da 
mə lu mat ve ri lib. Bil di ri lib  ki, Qa ra bağ xa nı 
Pə na hə li xan tə rə fi n dən in şa et di ri lən qa la 
uzun müd dət şə hə ri xa ri ci mü da xi lə lər dən 
qo ru yub. 1992-ci il də şə hər er mə ni si lah lı 
qüv və lə ri tə rə fi n dən iş ğal olu nan dan son ra 
Şu şa qa la sı nın di var la rı er mə ni van da liz mi-
nə mə ruz qa lıb. 2020-ci il də Azər bay can Or-
du su Şu şa nı iş ğal dan azad et dik dən son ra 
bu ra da tə mir-bər pa iş lə ri apa rı lıb. Qo naq lar 
Şu şa qa la sı nın di var la rı fo nun da xa ti rə şə-
kil lə ri çək di rib lər.

Səy yah lar Şu şa nın mər kə zi mey da nın da 
Azər bay ca nın ta nın mış şəx siy yət lə ri Na tə-
van, Üze yir Ha cı bəy li və Bül bü lün iş ğal za-
ma nı gül lə lən miş büst lə ri ni də zi ya rət edib-
lər. Dün ya şöh rət li fo toq raf Re za De qa ti 
Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si za ma nı şa hi di 

ol du ğu ha di sə lər dən da nı şıb, Şu şa şə hə-
ri nin er mə ni iş ğa lın dan əv vəl ki və son ra kı 
və ziy yə ti haq qın da səy yah la ra mə lu mat 
ve rib.

Əc nə bi səy yah lar da ha son ra Yu xa rı Göv-
hər a ğa məs ci din də olub lar. Qo naq la ra mə-
lu mat ve ri lib ki, otuz ilə ya xın sü rən iş ğal 
döv rün də di ni abi də lər, o cüm lə dən məs cid-
lər er mə ni van dal lı ğı na mə ruz qa lıb. Şu şa 
iş ğal dan azad olu nan dan son ra bu məs cid-
lər də tə mir-bər pa iş lə ri nə baş la nı lıb.

Azər bay can mu si qi mə də niy yə ti nin in-
ki şa fın da bö yük xid mət lər gös tər miş, pro-
fes sional vo kal mək tə bi nin tə şək kü lü və 
tə ka mü lün də mü hüm rol oy na mış Bül bü-
lün Şu şa şə hə rin də ki ev-mu ze yi də zi ya rət 
olu nub. Mu ze yin fəaliy yə ti və ta ri xi ba rə də 
qo naq la ra mə lu mat ve ri lib.

Sə fər iş ti rak çı la rı nın Şu şa da son da ya na-
ca ğı Cı dır dü zü olub. On lar Cı dır dü zün dən 
açı lan gö zəl mən zə rə ni seyr edib lər.

davamı səh. 4-də
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Otuz il ərzində UNESCO işğal altındakı 
bölgələrdə qiymətləndirmə aparmayıb

Er mə nis ta nın otuz ilə ya xın da vam edən iş ğa lı nə ti cə sin də 
şə hər lə ri miz, kənd lə ri miz, mad di-mə də ni, di ni ob yekt lər ta-
ma mi lə da ğı dı lıb. Azər bay ca nın mü ra ciət lə ri nə bax ma ya raq, 
bü tün iş ğal döv rün də UNES CO bu əra zi lər də qiy mət lən dir mə 
apar ma yıb.

Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va bu söz lə ri fev ra lın 17-
də BMT-nin Azər bay can da kı re zi dent əla qə lən di ri ci si Vla dan ka 
And re ye va ilə gö rüş də de yib.

Azər bay ca nın ta ri xi Zə fə ri ilə ye kun la şan 2020-ci ilin 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə si ba rə də da nı şan Sa hi bə Qa fa ro va bil di rib ki, 
bu nun la Azər bay can BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 4 qət na mə si-
nin ic ra sı nı özü hə ya ta ke çi rib.

səh. 2

Qaradağlı qırğınından 30 il ötdü
Fev ra lın 17-də Er mə nis ta nın Azər bay ca na qar şı iş ğal çı lıq mü-
ha ri bə si nin ən qan lı sə hi fə lə rin dən olan Qa ra dağ lı fa ciəsi nin 
30-cu  il dö nü mü ta mam ol du. 1992-ci ilin 17 fev ra lın da er mə ni 
si lah lı qüv və lə ri nin Xo ca vənd ra yo nu nun Qa ra dağ lı kən din də 
tö rət di yi qır ğın Xo ca lı soy qı rı mın dan son ra xal qı mı zın Qa ra-
bağ da ya şa dı ğı ikin ci bö yük mü si bət dir.

səh. 2

Mədəni həyatı necə rəngarəng etməli?
Fev ra lın 17-də Sum qa yıt 
şə hər Poezi ya evin-
də Sum qa yıt Re gional 
Mə də niy yət İda rə si (RMİ) 
və Mə də niy yət Na zir li yi 
ya nın da İc ti mai Şu ra nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Sum qa yı-
tın mə də ni hə ya tı nı ne cə 
da ha rən ga rəng et mə li?”  
möv zu sun da ic ti mai din-
lə mə lər ke çi ril di.

Təd bir də Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da İc ti mai Şu ra nın səd ri Gə-
ray Əli bə yov, Mil li Məc li sin de pu ta tı Müş fi q Məm məd li, Sum qa yıt 
Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın bi rin ci müavi ni Tey mur Sə mə-
dov, Sum qa yıt RMİ-nin rəisi Rə şad Əli yev, şə hə rin ədə bi mü hi ti nin 
nü ma yən də lə ri, mə də niy yət iş çi lə ri iş ti rak edir di lər.

Əv vəl cə təd bir iş ti rak çı la rı Poezi ya evin də təş kil olu nan “Şu şa, 
sən azad san!” ad lı rəsm sər gi si nə bax dı lar. Bu ra da şə hə rin ədə-
bi-mə də ni mü hi ti ni əks et di rən nəşr və müx tə lif janr da əl iş lə rin dən 
iba rət sər gi də nü ma yiş olu nur du.

davamı səh. 2-də

Qətərin dünyaca məşhur muzeyində 
Azərbaycan guşəsi

Qə tər Döv lə ti nin məş hur Şeyx Fay sal Mu ze yin də Azər bay can 
gu şə si nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. Gu şə Azər bay can Res pub li-
ka sı Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə təş kil edi lib.

Açı lış mə ra si min də çı xış edən Azər bay ca nın Qə tər də ki sə fi  ri 
Rə şad İs ma yı lov iki öl kə ara sın da bü tün sa hə lər də uğur lu əla qə-
lər dən da nı şıb və bu əla qə lə rin mə də ni sa hə də də in ki şaf et di yi-
ni vur ğu la yıb. Sə fi r qeyd edib ki, dün ya da ta nı nan Şeyx Fay sal 
Mu ze yin də Azər bay can mə də niy yə ti və ta ri xi nə aid nü mu nə lə rin 
sər gi lən mə si bu əla qə lə rin da ha da möh kəm lən mə si nin ba riz nü-
mu nə si dir. Dip lo mat ya ra dıl mış bu im ka na gö rə Qə tər tə rə fi  nə və 
əmə yi olan hər kə sə tə şək kü rü nü bil di rib.

Mu ze yin qu ru cu su Şeyx Fay sal bin Qas sim əl-Ta ni öz ürək 
söz lə ri ni ifa də edə rək bu cür eks po nat la rı mu zey də sər gi lə mək-
dən məm nun luq his si ke çir dik lə ri ni de yib.

Da ha son ra sə fi r və Şeyx Fay sal bin Qas sim əl-Ta ni mu ze yin 
əsas his sə sin də ya ra dıl mış Azər bay can gu şə si nin açı lı şı nı bil di-
rən rəm zi len ti kə sib və qo naq lar la bir lik də eks po nat la ra ba xıb lar. 

Bu ra da Azər bay can xal ça sə nə ti və mil li ge yim nü mu nə lə ri, 
mil li mu si qi alət lə ri və s. nü ma yiş olu nur. Gu şə ilə ya xın dan ta-
nış lıq qo naq lar da zən gin təəs sü rat ya ra dıb.

Fev ra lın 17-də Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zi nin (BMM) 
“Mu ğam ax şam la rı” la yi hə-
si nin 2022-2023-cü mu si qi 
möv sü mü üçün ilk kon ser ti 
təq dim edil di. 

Kon sert də BMM-in so list lə-
ri Mi rə ləm Mi rə lə mov və Nis bət 
Səd ra ye va “Rast” və “Sə ma yi-
şəms” mu ğam la rı nı təq dim et-
di lər. Xa nən də lə ri mər kə zin so-
list lə ri Röv şən Qur ba nov (tar), 
Cey hun Mu ra dov (ka man ça), 
Əmək dar ar tist Tə ra nə Əli ye va 
(qa nun), Rə fael Əs gə rov (ba la-

ban), Va sif Yu sifl  i (ud) və Amil 
Mus ta fa yev (na ğa ra) mü şa yiət 
edir di.

Ye ni mu si qi möv sü mün də 
BMM-in səh nə sin də “Şur”, “Za-
bul se gah”, “Ça har gah”, “Ba ya-
tı-Şi raz”, “Hu ma yun”, “Şüş tər”, 
“Şah naz”, “Or ta Ma hur”, “Araz-
ba rı”, “Os ma ni”, “Hey də ri”, “Ba-
ya tı-Qa car”, “Ma hur-hin di”, “Qa-
ra bağ şi kəs tə si”, “Xa ric se gah”, 
“Hey ra tı”, “Mir zə hü seyn se ga-
hı”, “Kəs mə şi kəs tə”, “Ba ya tı-
kürd”, “Ov şa rı”, “Dəş ti”, “Qa tar”, 
“Ra hab”, “Şir van şi kəs tə si” təq-
dim olu na caq. 

Xa tır la daq ki, “Mu ğam ax-
şam la rı” la yi hə si 2017-ci il dən 
hə ya ta ke çi ri lir. La yi hə nin rəh-
bə ri BMM-in di rek to ru, Xalq ar-
tis ti Mu rad Hü sey nov dur. La yi hə 
çər çi və sin də ta nın mış ifa çı lar 

tə rə fi n dən mu ğam lar, xalq mah-
nı la rı və təs nifl  ər səs lən di ri lir. 
Mu ğam sə nə ti mi zi gə lə cək nə-
sil lə rə çat dır maq məq sə di lə 
real la şan kon sert lə rə ta ma şa çı-
lar bö yük ma raq gös tə rir lər.

“Muğam axşamları”nın
yeni mövsümdə ilk konserti

İki yubilyarla bir söhbət
Mü sa hib lə rim lə gö rü şə tə yin 
et di yim vaxt dan tez get dim. 
İs tə dim ki, on la rı özüm qar-
şı la yım. Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı nın xid mə ti qa pı sın dan 
gi rən də mü ha fi zə-nə za rət 
ma sa sın da əy lə şən xa nım, 
da ha doğ ru su, ya xa lı ğın da kı 
adı diq qə ti mi cəlb et di. Adı 
Səh nə idi. Nis bə tən din məz 
qa dı nı bir xey li söh bə tə tut-
muş dum ki, ya nı mız dan ötən 
teat rın tex ni ki əmək daş la rı nın 
“Sən nə vaxt 60 ol dun, ay ki-
şi?” za ra fat-sualı na qan rıl dım. 

Bu dur, Na tiq Fər zə li yev təş rif 
bu yur du. Hal-əh val dan son ra 
“Ney ni yək, Va hid müəl li mi göz-
lə yək?” sualı ma “On suz baş la-

saq, alın maz” de yib iri göz lə ri ni 
in ti zar la qa pı ya dik di. Axır ki, 
üz-gö zün də nəin ki 70 yaş dan, 
heç ahıl akt yor dan da əsər-əla-
mət ol ma yan Va hid Əli yev də 
gə lib çıx dı. Özü nə məx sus əda 
ilə “Bu yu run, mə nim ota ğı ma 
qal xaq” de yib irə li lə di. Mə nim 
“Ba yaq dan Na tiq müəl li min 
ota ğı nı seç miş dik, nə de yir siz, 
ün va nı də yi şək” ki mi qı zış dı rı-
cı sual-at ma ca ma ça rə siz lik mi-
mi ka la rı ilə ca vab ve rən Na tiq 
müəl lim dən fərq li ola raq, Va hid 
Əli yev qə ri bə bir ami ra nə lik lə 
“Səh nə xa nım, fo toq ra fa da de-
yər siz mə nim ota ğı ma – 27-yə 
gə lər” de yib nə za kət lə gü lüm-
sə di.

davamı səh. 5-də

Xarici səyyahlar işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
“Qarabağa çoxdan səfər etmək istəyirdim. Gözlədim ki, müharibə bitsin...”

Fev ra lın 17-də Pol şa Res pub-
li ka sı nın Ba kı da kı Sə fir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə pol şa lı me mar-
la rın Azər bay can da ya rat dı ğı 
me mar lıq ir si nə dair la yi hə-
nin təq di ma tı olub. La yi hə nin 
əsas tə rəf daş la rı Azər bay can 
Tu rizm Bü ro su və Ba kı Me dia 
Mər kə zi dir.

Təd bir də çı xış edən mə də-
niy yət na zi ri nin müavi ni Sev da 
Məm mə də li ye va bil di rib ki, Azər-
bay ca nın Pol şa ilə müasir dip lo-
ma tik əla qə lə ri 30 il dir bər pa olun-

sa da, əs lin də, bu əla qə lə rin ta ri xi 
XV əsr dən, Ağ qo yun lu döv lə ti nin 
baş çı sı Uzun Hə sə nin Pol şa kra-
lı ilə qur du ğu mü na si bət lər dən 
baş la nır. Pol şa XX əs rin so nun da 
Azər bay ca nı müs tə qil döv lət ki mi 
ilk ta nı yan öl kə lər dən bi ri dir. 

Qeyd olu nub ki, ümum mil li li-
der Hey dər Əli ye vin Azər bay ca-
na rəh bər li yi döv rün də iki öl kə nin 
əla qə lə ri uğur la in ki şaf edib. Azər-
bay can-Pol şa əla qə lə ri nin in ki-
şa fı na müs təs na töh fə lər ver miş 
Hey dər Əli ye vin 90 il lik yu bi le yi nin 
qeyd  edil di yi 2013-cü il də Qniez-

no şə hə rin də Azər bay can-Pol şa 
“Dost luq” abi də si açı lıb. Bu gün 
Pre zi dent İl ham Əli yev iki öl kə 
ara sın da mü na si bət lə rin ge niş-
lən mə si nə mü hüm önəm ve rir.

Xa tır la daq ki, Pol şa nın qə dim 
pay tax tı Qniez no da “Dost luq” abi-
də si Azər bay can la Pol şa ara sın-
da dip lo ma tik əla qə lə rin qu rul ma-
sı nın 540 il li yi və bər pa sı nın 20 
il li yi mü na si bə ti lə qo yu lub. Abi də 
(müəl lifl  ər – Səl hab Məm mə dov 
və Əli İba dul la yev) üz-üzə da yan-
mış pa lıd yar pa ğı for ma sın da dır.

davamı səh. 3-də

Azərbaycanda Polşa memarlıq irsinə
həsr olunmuş layihənin təqdimatı
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əvvəli səh. 1-də
Tədbirdə giriş sözü söyləyən

Sumqayıt RMİ-nin rəisi Rəşad
Əliyevqeydetdiki,sonillərölkə-
mizdə yenimədəniyyət ocaqları
yaradılır, maddi-texniki təchizat
yaxşılaşdırılır.MədəniyyətNazir-
liyi tərəfindən müasir idarəetmə
üsullarının tətbiqi, səmərəliliyin
artırılması,ənəsasıinsankapita-
lının müasir tələblərə uyğunlaş-
dırılmasıvəinkişafetdirilməsiilə
bağlıyenibaxış,yeniməqsədlər
ortayaqoyulur:“Sumqayıtınmə-
dənihəyatınagəldikdə isə,döv-
lətindiqqətvəqayğısıiləşəhərin
simasıdahadamüasirləşib.Yeni
müasirmədəniyyətocaqları tiki-
lib istifadəyə verilib. Sumqayıtın
mədənihəyatınıdahadacanlan-
dırmaqməqsədiləbugünburaya
toplaşan mədəniyyət işçilərinin
fikirlərinidinləyəcəyik”.
Mədəniyyət Nazirliyi yanında

İctimaiŞuranınsədriGərayƏli-
bəyov tədbirdə şuranın 4 üzvü-
nün iştirak etdiyini dedi. Qeyd
etdi ki, İctimai Şura ölkəmizdə
mədəniyyət ocaqlarının günün
tələbləri səviyyəsində fəaliyyət
göstərməsində, mədəni həyatın
dahazənginvərəngarəngolma-
sındamaraqlıdır. Buna görə də
şuranın nəzdində fəaliyyət gös-
tərən işçi qrupları həmpaytaxt-
da,həmdəregionlardamüxtəlif
tədbirlər həyata keçirirlər. Bu-
günkütədbironlardanbiridir.

G.Əlibəyovbildirdiki,sondövr-
lərdəSumqayıtşəhərininmədəni
həyatında canlanma hiss olunur,
busahədəkreativlik,yeniyanaş-
ma tərzi öz sözünü deməkdədir.
Pandemiya məhdudiyyətləri şə-
raitində mövcud çətinliklərə bax-
mayaraq,mədəniyyətsahəsiinki-
şafdanqalmır,teatrpremyeraları,
kitabyarmarkaları,rəsmsərgiləri,
müxtəlif təqdimatlar, müsabiqə-

lər, virtual platformalarda forum
və müzakirələr keçirilir. Həmçi-
nin tanınmış sumqayıtlılar haq-
qındavideoçarxlarçəkilirvəso-
sial mediada nümayiş etdirilir.

Şəhərdəyenikuklateatrıdayara-
dılıb:“Bəsdahanələretməkolar
ki,sumqayıtlıların,xüsusənşəhər
gənclərininasudəvaxtlarıdəyərli
keçsin, onların mədəni səviyyəsi
yüksək qalsın. Bu gün bu suala
cavab tapmaq üçün müzakirələr
aparılacaq. Daha sonra İctimai
Şuraolaraqmüəyyənməsələlərlə
bağlıMədəniyyətNazirliyinəmü-
raciətedəcəyik”.

SumqayıtŞəhərİcraHakimiy-
yəti başçısının birinci müavini
Teymur Səmədov ölkəmizdə
yaradıcı insanlara dövlət qayğı-
sındandanışdı.O,tədbirinkeçi-

rildiyi Poeziya evinin Sumqayıt
yazarlarınaverilənənböyüktöh-
fəolduğunudedi:“Gənclərimizin
asudə vaxtlarını daha səmərəli
keçirməsiüçünşəhərimizdəhər
cür şərait yaradılıb. Şəhər rəh-
bərliyitərəfindənbuistiqamətdə
işlərdavametdirilir...”.
Milli Məclisin deputatı Müşfiq

Məmmədlivurğuladıki,sonillər-
dəSumqayıtdatəqdirəlayiqquru-
culuq-abadlıq işləriaparılıb: “İnf-
rastruktur obyektlərinin yenidən
qurulmasıdayaradıcımühitinin-
kişafınavəcanlanmasınagətirib
çıxarır.Bizdavamlıolaraqgənc-
lərimizdənşikayətləreşidirdikki,
asudə vaxtımızı keçirmək üçün
lazımolanobyektlərimiz yoxdur.
Lakin qısa müddət ərzində mə-
dəni obyektlər qurularaq şəhər
əhalisininistifadəsinəverildi”.
Daha sonra tədbir iştirakçıla-

rının mövzu ətrafında təklifəri
dinlənildi. Problemlərin aradan
qaldırılması istiqamətində mü-
vafiqaddımlarınatılmasıqərara
alındı.
Qeydedəkki,MədəniyyətNa-

zirliyiyanındaİctimaiŞura2021-
ci ilin iyulunda formalaşıb.Şura
doqquzüzvdənibarətdir.

Nurəddin Məmmədli

Ermənistanınotuziləyaxındavamedənişğalınəticəsində
şəhərlərimiz,kəndlərimiz,maddi-mədəni,diniobyektlərta-
mamilədağıdılıb.Azərbaycanınmüraciətlərinəbaxmayaraq,
bütünişğaldövründəUNESCObuərazilərdəqiymətləndirmə

aparmayıb.

MilliMəclisinsədriSahibəQa-
farova bu sözləri fevralın 17-də
BMT-nin Azərbaycandakı rezi-
dent əlaqələndiricisi Vladanka
Andreyevailəgörüşdədeyib.
Parlamentin Mətbuat və icti-

maiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
bildirilib ki, Sahibə Qafarova
BMT-nin Azərbaycandakı rezi-
dent əlaqələndiricisi kimi fəaliy-
yətinin qarşılıqlı əməkdaşlığın
möhkəmlənməsinətöhfəverəcə-
yinəinandığını ifadəedib,qona-
ğabusahədəuğurlararzulayıb.
Azərbaycanın beynəlxalq təş-

kilatlarla əlaqələrin inkişafına
önəmverdiyini diqqətə çatdıran
MilliMəclisinsədribildiribki,buil
ölkəmizinBMT-yəüzvolmasının
30illiyitamamolacaq.Azərbay-
can BMT-nin müxtəlif fəaliyyət
sahələriniəhatəedənqurumlar-
lafəaləməkdaşlıqedir.Azərbay-
canın 155 üzv dövlətin dəstəyi
ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına
2012-2013-cüillərdəqeyri-daimi
üzvseçilməsiölkəmizinbeynəl-
xalqnüfuzununümayişetdirir.
MilliMəclisin sədri vurğulayıb

ki, bu gün Azərbaycan Qoşul-
mama Hərəkatının sədri kimi

həm də BMT-nin təşəbbüslərini
dəstəkləyir və qlobal narahatlıq
doğuranməsələlərüzrəgörülən
işlərə öz töhfəsini verir. 2020-ci
ilin dekabrında Prezident İlham
Əliyevin Qoşulmama Hərəkatı-
nın sədri kimi irəli sürdüyü tək-
lif əsasında dövlət və hökumət
başçıları səviyyəsində korona-
virus (COVİD-19) pandemiyası
iləmübarizəüzrəBMTBaşAs-
sambleyasının31-cixüsusises-
siyasıçağrılıb. Prezident İlham
Əliyevintəşəbbüsüilə2021-ci il
martın23-dəBMTİnsanHüquq-
ları Şurasının 46-cı sessiyası
çərçivəsində və 2021-ci il de-
kabrın 16-da Baş Assambleya-
nın76-cısessiyasıçərçivəsində
plenar iclasda 179 üzv dövlətin
dəstəyi ilə “COVİD-19 əleyhinə
peyvəndlərə bərabər, məqbul
qiymətə, vaxtında və universal
əlçatanlığın təminedilməsi”adlı
qətnaməqəbuledilib.
Azərbaycanın tarixi Zəfəri ilə

yekunlaşan2020-ci ilin44gün-
lük Vətən müharibəsi barədə
danışan Sahibə Qafarova bildi-
rib ki,Ali BaşKomandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəfər

Ordumuzun şücaəti sayəsində
ərazilərimizErmənistanın30illik
işğalından azad edilib. Bununla
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik
Şurasının4qətnaməsininicrası-
nıözühəyatakeçirib.Hazırdaiş-
ğaldanazadolunmuşərazilərdə
bərpavəquruculuqişləriaparılır
və ümumilikdə Cənubi Qafqaz
regionundayenireallıqyaranıb.
Görüşdə Vladanka Andreye-

va Azərbaycanın BMT ilə fəal
əməkdaşlığından məmnunluğu-
nu ifadə edib. Diqqətə çatdırıb
ki, Azərbaycan BMT üçün mü-
hümməsələlərdəqlobal liderliyi
öz üzərinə götürən vacib tərəf-
daşdır.
BMT-nin nümayəndəsi yaxın

vaxtlarda Azərbaycanın işğal-

dan azad olunmuş ərazilərinə
səfəredəcəklərinivəoradaqiy-
mətləndirmə missiyası həyata
keçirəcəklərini diqqətə çatdırıb.
O,Azərbaycanın işğaldan azad
edilmiş ərazilərin bərpası barə-
dəplanlarının,xüsusilədə“ağıllı
şəhər”,“ağıllıkənd”layihələrinin
ondaböyüktəəssüratyaratdığı-
nıqeydedib.
Dayanıqlı inkişaf məqsədlə-

rindən danışan qonaq bunun
Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuştorpaqlarınınbərpasın-
damühümroloynadığınıdiqqə-
təçatdırıb,ərazilərinminalardan
təmizlənməsi, infrastrukturun
bərpası və insanların geri qayı-
dışınıntəminedilməsibarədəfi-
kirlərinibölüşüb.

Otuz il ərzində UNESCO işğal olunmuş ərazilərdə 
qiymətləndirmə aparmayıb

Azərbaycanın haqlı mövqeyi BMT təmsilçisinin diqqətinə çatdırılıb

Ermənistanın qeyri-qanuni əməlləri ilə bağlı 
hesabat BMT-nin sənədi kimi yayılıb

Azərbaycantərəfininhazırladığı“Ermənistantərəfindənqeyri-
kommersiyatəşkilatlarıvəxeyriyyəqurumlarındankorrupsiya,
çirklipullarınyuyulmasıvəterrorçuluğunmaliyyələşdirilməsi
məqsədiləsui-istifadəedilməsi”adlıhesabatBMTBaşAssamb-
leyasınınvəTəhlükəsizlikŞurasınınrəsmisənədikimiyayılıb.

Bu barədə
Xarici İşlər
Naz i r l i y i n in
Mətbuat xid-
mətiidarəsin-
dən məlumat
verilib.
Hesabatda

44günlükVə-
tənmüharibə-
si zamanı və

ondansonrakıdövrdəErmənistanhökumətitərəfindənbirçoxölkə-
lərdəfəaliyyətgöstərənermənidiasportəşkilatlarıvasitəsiləhuma-
nitaryardımadıaltında,beynəlxalqmaliyyəödənişisistemlərindən
istifadəetməkləqanunsuzianətoplanmasıkampaniyalarınıntəşkil
edildiyivəhəminkampaniyalarçərçivəsindəyığılanvəsaitinAzər-
baycanınsuverenəraziləridaxilindəonunmülkiəhalisinəqarşıterror
fəaliyyətininmaliyyələşdirilməsiməqsədiləxərcləndiyivurğulanır.
Ermənistanındövlətrəsmilərininbəyanatlarıvəerməniictimai

mənbələrininməlumatlarıəsasındahazırlanmışhesabatdatəkcə
Vətənmüharibəsidövründə73ölkədəyaşayanermənidiaspor
təşkilatlarıtərəfindən170milyondollardanartıqvəsaitintoplandı-
ğıvəbunun110milyondollarınınmüharibəxərclərininödənilməsi
məqsədiləErmənistanındövlətbüdcəsinəköçürüldüyüqeydedi-
lir.Bildirilirki,bufaktErmənistanbaşnazirinin2021-ciilaprelin
21-dəparlamentdədövlətbüdcəsiiləbağlıçıxışındaəksinitapıb.
Vurğulanırki,əksəriyyətiErmənistanınsiyasirəhbərliyinintəm-

sil olunduğu “HayastanAllArmenianFund” tərəfindən təşkil və
idarəolunanbucür ianəkampaniyaları44günlükmüharibənin
yekunlarına dairAzərbaycan,Rusiya vəErmənistan liderlərinin
imzaladığı2020-ciil10noyabrtarixliüçtərəfiBəyanatdansonra
dadavametdirilir.
XariciİşlərNazirliyibildirirki,AzərbaycanRespublikasınınərazi

bütövlüyüvəsuverenliyinəqarşıyönəlmişvəonunərazisinəqa-
nunsuzmaliyyəaxınıyaradanbucür fəaliyyətləreynizamanda
çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
qarşımübarizə sahəsindəmövcudolanbeynəlxalqöhdəliklərin
kobudşəkildəpozulmasıdır.

Ru si ya şir kət lə ri də iş ğal dan azad edil miş 
ərazilərdəçalışmaqistəyir

Rusiyanın14şirkətiAzərbaycanınişğaldanazadedilmişərazi-
lərindəfəaliyyətgöstərməküçünmüraciətedib.

BubarədəAzərbaycan-RusiyaİqtisadiƏməkdaşlıqüzrəHöku-
mətlərarasıKomissiyasınınhəmsədrləri–AzərbaycanBaşnaziri-
ninmüaviniŞahinMustafayevvəRusiyaFederasiyasıHökuməti
sədrininmüaviniAlekseyOverçukarasındavideokonfransforma-
tındakeçiriləngörüşdəməlumatverilib.
RusiyaşirkətləriüçünAzərbaycansənayeparklarındahəyata

keçirilənlayihələrdəiştiraketməküçünəlverişliimkanlarınolduğu
diqqətəçatdırılıb.
Görüşdə o da bildirilib ki,Azərbaycan-Rusiya İqtisadi Əmək-

daşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyasının 20-ci iclası bu ilin
aprel-mayaylarındaBakıdakeçiriləcək.

Kanada Parlamentinə Xocalı qətliamına dair 
petisiya təqdim olunub

KanadaAzərbaycanlılarıŞəbəkəsinin(NetworkofAzerbaija-
niCanadians)təşkilatçılığıiləbuölkəninparlamentinəXocalı
qətliamınadairpetisiyatəqdimolunub.

Petisiya parlamentin Mühafizəkarlar Partiyasından olan üzvü
Maykl Kuperin dəstəyi ilə dərc edilib və 1500-də artıq Kanada
vətəndaşınınimzasıiləparlamentətəqdimedilib.
Petisiyanı parlamentdə təqdim edərkən Maykl Kuper Xocalı

qətliamınınQarabağmünaqişəsinin ən qanlı səhifəsi olduğunu
diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, münaqişə nəticəsində Azərbaycan
əraziləriotuz iləyaxın işğalaltındasaxlanılıb,800mindənartıq
azərbaycanlıöztorpaqlarındanqovulub.
PetisiyadaErmənistanhərbiqüvvələritərəfindəntörədilmişXo-

calıqətliamınınKanadahökumətitərəfindənrəsmiolaraqpislən-
məsi,26 fevralınKanadada “Anımgünü”kimiqeydedilməsinin
elan olunması, gələcəkdəAzərbaycan vəErmənistan arasında
davamlı sülhün bərqərar edilməsi məqsədilə iki ölkə arasında
sərhədlərindelimitasiyasıvədemarkasiyasıvəeləcədəmünasi-
bətlərinnormallaşdırılmasısəylərinəKanadatərəfindəndəstəyin
verilməsinəçağırışyeralıb.
Petisiya üçün imza toplanmasında Kanadada yaşayan azər-

baycanlılaraktiviştirakediblər.

Qobustanındünyanınmədənimirasıkimi
layiqincətəbliğiüçün

Fevralın18-dəQobustanMilliTarix-BədiiQoruğununtəsis
etdiyi“Qobustandünyası”elmi-metodiki,populyarjurnalının,
nəşrininternetsaytınınvəqoruğunsifarişiiləərsəyəgələn
“Qavaldaş”cizgifilminintəqdimatmərasimikeçiriləcək.

Beynəl-
xalqMuğam
Mərkəzində
keçiriləcək
tədbirdə
həmçininQo-
bustanabidə-
lərindənbəhs
edənfotosər-
ginümayiş
olunacaq.

Xalqımızınqədimtarixini,yaşayıştərzini,mədəniyyətini, incə-
sənətiniözündəəksetdirənQobustanmədəniyyətinmüxtəlifsa-
hələrininsilinməznişanələrinigələcəknəsillərədaşıyır.
Təkcəölkəmizindeyil,dünyanınmədənimirasıolanQobustanqa-

yaüstüabidələrinin,ümumilikdəAzərbaycanmədəniyyətininvə in-
cəsənətininölkəvəbeynəlxalqsəviyyədəlayiqincətəbliğolunması
qoruğunənvacib fəaliyyət istiqamətlərindənbiridir.QobustanMilli
Tarix-BədiiQoruğununtəsisetdiyijurnal,saytvəqoruğunsifarişiilə
ərsəyəgələn“Qavaldaş”cizgifilmidəbuməqsədəxidmətedir.

Qaradağlıqırğınından30ilötdü
Fevralın17-dəErmənistanın
Azərbaycanaqarşıişğalçılıq
müharibəsininənqanlısə-
hifələrindənolanQaradağlı
faciəsinin30-cuildönümü
tamamoldu.1992-ciilin17
fevralındaermənisilahlı
qüvvələrininXocavəndra-
yonununQaradağlıkən-
dindətörətdiyiqırğınXocalı
soyqırımındansonraxalqı-
mızınQarabağdayaşadığı
ikinciböyükmüsibətdir.

Qaradağlı kəndi Xocavənd ra-
yon mərkəzindən 13 kilometr
qərbdə, Xocavənd-Xankəndi av-
tomobil yolunun kənarında, dağ-
ətəyiərazidəyerləşir.1988-ciildə
Dağlıq Qarabağda erməni sepa-
ratçılarıbaşqaldırdığıandanXo-
cavəndrayonununQaradağlıkən-
dinin də faciəli günləri başlanıb.
Kənddəfələrləermənisilahlıdəs-
tələritərəfindənhücumlaraməruz
qalıb, onlarla sakin öldürülüb və
yaralanıb.
1992-ci il fevralın 12-də Şuşa-

nınMalıbəyli kəndi işğal edilərək
yandırıldı. Növbəti hədəf Qara-
dağlı idi. Fevralın 14-də ermə-
ni quldurları xarici muzdluların,
xüsusilə Xankəndidə yerləşən
keçmiş Sovet Ordusunun 366-cı
alayının texnikasından və can-
lı qüvvəsindən istifadə etməklə
əlaqəsihərtərəfdənkəsilmişQa-
radağlıkəndinəhücumakeçdilər.

Kəndinəlisilahlıyüzəyaxınsakini
və14əsgərüçgündüşmənəqar-
şısavaşdı.Ammaqüvvələrqeyri-
bərabər idi. Döyüşlərdə 14 nəfər
həlakoldu.
1992-ci il fevralın 17-də Qa-

radağlı işğal edilərək yandırıldı.
İşğalzamanı118nəfərəsirgötü-
rülmüşdü.Onlardan 68 nəfəri öl-
dürüldü, qalanlar böyük çətinliklə
əsirlikdənazadedildi.
Ermənistanın həyata keçirdi-

yi soyqırımı cinayəti nəticəsində
Qaradağlıkəndindəikiailəninhər
birindən 4 nəfər qətlə yetirilmiş,
43 ailə öz başçısını itirmiş, 146
uşaqyetimqalmışdı.Ümumilikdə
kəndin91nəfərsakiniqətləyeti-
rilmişdi.Onlardan10-uqadın,8-i
məktəbyaşlıuşaqidi.
2020-ci ilinVətənmüharibəsində

müzəfər Azərbaycan Ordusunun
qazandığı tarixi Zəfərlə erməni iş-
ğalınınbütünqurbanlarının,ocüm-
lədən Qaradağlıda qətlə yetirilən
sakinlərinqisasıdüşməndənalındı...

Mədəni həyatı necə rəngarəng etməli?
Sumqayıtda bu mövzuda ictimai dinləmələr keçirildi

Azərbaycanlı aktyorlar Rusiya serialında
BuyaxınlardaRusiyanınBirincikanalındatanınmışAzər-
baycanaktyorlarınındarolaldığıtariximövzudaçəki-
lən“Olabilsin,sultanözünəyeniəyləncətapıb.Yeniçər”
(“Возможно,султаннашелсебеновуюзабаву.
Янычар”)serialınınnümayişübaşlayacaq.

SerialdahadisələrrusçarıBorisQodunovunhakimiyyətiillə-
rində(1598-1605)cərəyanedir.BukontekstdəÇarRusiyasıilə
Osmanlıİmperiyasıarasındamünasibətlərətoxunulur.
EkranişindəRusiyanıntanınmışaktyorları iləyanaşı,ölkə-

mizdənXalqartistiPərvizMəmmədrzayevvəaktyorKamran
Ağabalayev,eləcədəkaskadyorlarımızSainFərmanlıvəTural
Xəliliçəkilib.
FilmdəKamranAğabalayevəsasrollardanbirini–Bəyazid

ağanı,PərvizMəmmədrzayevisəTrabzonvalisinicanlandırıb.
Çəkilişləri Rusiya və Türkiyədə aparılan serialın rejissoru

İvanŞurxovetski,prodüseriYelenaDeniseviçdir.LayihəniBi-
rincikanalüçün“MarsMedia”kinoşirkətihəyatakeçirib.Ekran
işinintreyleriartıqBirincikanalınsaytındayerləşdirilib.

Lalə

“Qızıl ayı” İspaniyaya getdi
əvvəli səh. 1-də
“Berlinale”ninikincimükafatısayılan“Böyükjürimükafatı”na

CənubiKoreyarejissoruHonqSanq-Su“Romançınınfilmi”nə
görəlayiqgörülüb.“Gümüşayı”mükafatınıisəmeksikalıNa-
talia Lopez Gallardonun “Dövlət paltarı” bədii filmi qazanıb.
FransızKlerDenis“Sevənləramansızolabilir”filminəgörə“ən
yaxşırejissor”nominasiyasındaqalibolub.
“Ən yaxşı aktrisa” kateqoriyasında alman rejissorAndreas

Drezenin“RəbiyyəKurnazCorcBuşaqarşı”filmindərolalan
türk əsilli MeltemKaptan təltif olunub. Türkiyəli evdar qadın
RəbiyyəKurnazınoğluMuratınQuantanamohəbsxanasından
azadlığaçıxmasıuğrundamübarizəsindənbəhsedənfilm“Ən
yaxşıssenari”(müəllifLailaStieler)nominasiyasındada“Gü-
müşayı”mükafatınıalıb.
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fəaliyyəti ilə bağlı müzakirə aparılıb
Regionlardakırəsmqalereyalarınınfəaliyyətifevralın15-də
videokonfransformatındakeçiriləniclasdamüzakirəolunub.

MədəniyyətnazirininmüaviniSevdaMəmmədəliyevanınsədr
liketdiyiiclasaşəhərvərayonlardafəaliyyətgöstərənrəsmqale
reyalarınınrəhbərləriqatılıblar.
Videokonfransın açılışında Sevda Məmmədəliyeva ölkəmizdə

mədəniyyətininkişafıiləbağlıgörülənmühümişlərdənbəhsedib.
Nazirmüavinipaytaxtlayanaşı,regionlardadamədəniyyətmüəssi
sələrininəsaslıtəmiri,yenibinalarlatəchizedilməsi,həmçininmüa
sirüslubdabədiitərtibatişlərininhəyatakeçirilməsindənsözaçıb.
Nazirlik tərəfindən rəsm qalereyaları ilə bağlı ardıcıl şəkildə

madditexniki bazanın möhkəmləndirilməsi, əməkdaşların və
rəhbər işçilərinkadrpeşəhazırlığınınartırılması,maarifəndiril
məistiqamətindətədbirlərinhəyatakeçirildiyidiqqətəçatdırılıb.
Qeydolunubki,qalereyalardaAzərbaycanrəssamlarınınyüksək
bədiivətarixiəhəmiyyətəmalikəsərlərininqorunması,respubli
kavəbeynəlxalqsərgilərdənümayişiiləbağlımüvafiqlayihələr,
həmçininqalereyalarapeşəkarkadrlarıncəlbedilməsivəümumi
fəaliyyətintəkmilləşdirilməsiistiqamətindəyolxəritəsihazırlanıb.
SonraMədəniyyətNazirliyininMuzey,qalereyavəsərgilərşö

bəsininmüdiriNərgizAbdullayevaçıxışedərəkrəsmqalereyala
rınınişininfəallaşdırılması,gəncmütəxəssislərincəlbolunması,
əməkdaşların dil biliklərinin artırılması, fondların zənginləşdiril
məsi və əsərlər üzərində elmi tədqiqat işlərinin aparılmasının
vacibliyini vurğulayıb. Şöbəmüdiri regionlardakı qalereyalarda
çalışanəməkdaşlarındavamlıolaraqbilikvəbacarıqlarınınartı
rılmasınınzəruriliyiniqeydedib.
OnlayngörüşzamanıMingəçevir,Laçın,Ağstafa,Qazax,Bilə

suvar,XaçmazvəNeftçaladövlətrəsmqalereyalarınınrəhbərlə
ritərəfindənfəaliyyətintəkmilləşdirilməsi iləbağlı irəlisürülmüş
təklifərmüzakirəedilib.

Fikrət Əmirovun 100 illiyi Özbəkistanda 
silsilə tədbirlərlə qeyd olunacaq

ÖzbəkistandakıHeydərƏliyevadınaAzərbaycanMədəniyyət
Mərkəzinin(AMM)layihəsiilə2022-ciildəAzərbaycanınbö-
yükbəstəkarıFikrətƏmirovun(1922-1984)anadanolmasının
100illiyimünasibətiləsilsilətədbirlərkeçiriləcək.

İlərzində“Fikrət
Əmirov–Azərbay
canmusiqisənəti
nin parlaq siması,
dünyamusiqisində
simfonik muğam
janrının yaradıcı
sı”adlıbeynəlxalq
konfransın, Azər
baycan musiqiçi
ləri vəÖzbəkistan
Milli Simfonik Or
kestrinin iştirakı ilə dahi bəstəkarın əsərlərindən ibarət dostluq
konsertininvədigərtədbirlərintəşkilinəzərdətutulub.
AMMdən verilənməlumata görə, həmçinin Fikrət Əmirovun

birsıraəsərlərininnotyazılarıÖzbəkistanınalimusiqiməktəblə
rinəhədiyyəediləcək.
Qeyd edək ki, mərkəzin könüllüləri tərəfindən “Wikipedia”

elektronensiklopediyasındaFikrətƏmirovhaqqındaözbəkdilin
dəbölməhazırlanaraqistifadəyəverilib.

BXA tələbələrinə XV Delfi Oyunlarının 
diplomları təqdim edilib 

BakıXoreoqrafiyaAkademiyasında(BXA)XVDelfiOyunla-
rındaiştiraketmiştələbələrədiplomlarıntəqdimedilməsiilə
bağlıtədbirkeçirilib.

MDByəüzv
olanölkələrin
gənclərinin2021ci
ildekabrın7dən
10dəkMoskvada
keçirilənXVDelfi
OyunlarındaBXA
ikinominasiya–
millirəqsvəmo
dernrəqs(1014,
1422yaş)üzrə
təmsilolunub.
DiplomlarıntəqdimedilməsimərasimindəBXAnınrektoruvə

zifəsinimüvəqqətiicraedənƏməkdarartistNailəMəmmədzadə,
prorektorlar–XalqartistiTəranəMuradova,dosentYeganəTap
dıqova,BXAnıntamortatəhsilpilləsinindirektoruBəşarətHü
seynova,orta ixtisas təhsilpilləsinindirektoruTahirEynullayev
vətələbəmüəllimheyətiiştirakedib.
Diqqətə çatdırılıb ki, XV Delfi Oyunlarında BXAnın müəlli

mi,XalqartistiYusifQasımovunquruluşunda18nəfərdən iba
rət“Bakınınulduzları”rəqsansamblı1422yaşkateqoriyasında
millirəqsnominasiyasında“Cəngi”və“Cıdırdüzü”,müəllimxo
reoqrafPərvinNəcəfovanınquruluşunda8nəfərdənibarət“Əks
etmə” kollektivi 1014 yaş üzrəmodern rəqs nominasiyasında
“Hərbivəziyyət”,“Fikirlər”rəqsnömrələriiləçıxışediblər.Həriki
kollektivIVyerəlayiqgörülüb.
Akademiyanınrəhbərliyitərəfindəntələbəvəmüəllimlərədip

lomlartəqdimedilib,kollektivəyeniyeniuğurlararzulanıb.
MDBölkələrigənclərininXVDelfiOyunları10nominasiya(forte

piano,skripka,akademikoxuma,soloxalqmahnısı,estradaoxu
ma, xalq rəqsi,müasir rəqs, sirk sənəti, xalq çalğı alətləri, nəfəs
alətləri)üzrəkeçirilib.İştirakçılar27dəstmükafatuğrundayarışıb.

Rus Dram Teatrında “Mənim savaşım” 
monotamaşası

Fevralın25-dəXocalıfaciəsinin30-cuildönümüiləəlaqədar
SəmədVurğunadınaAzərbaycanDövlətAkademikRusDram
TeatrınınsəhnəsindəXalqartistiAleksandraNikuşinanın“Mə-
nimsavaşım”adlımonotamaşasınümayişolunacaq.

Azərbaycanın Vətənmüharibəsində tarixi Zəfərinə həsr olu
nan tamaşa Xocalı soyqırımının 30cu ildönümü münasibətilə
təqdimediləcək.SəhnəəsərininquruluşçurejissoruXalqartisti
AleksandrŞarovski,musiqitərtibatçısıƏməkdarmədəniyyətiş
çisiVladimirNeverov,geyimüzrərəssamıƏməkdarmədəniyyət
işçisiOlqaAbbasova,dekorasiyaüzrərəssamıƏməkdarmədə
niyyətişçisiAleksandrFyodorovdur.
Xatırladaqki,premyerasıötən ilin8noyabrında–Zəfərbayra

mındakeçirilənmonotamaşaAleksandraNikuşinanınQarabağmü
naqişəsimövzusundayazdığışeirlərəsasındasəhnələşdirilib.Xalq
artistinin“Bu,mənimdəsavaşımdır”adlıpoetiksilsiləsiAzərbaycan
RespublikasıMüdafiəNazirliyininxüsusidiplomunalayiqgörülüb.

əvvəli səh. 1-də
Sevda Məmmədəliyeva bildi

ribki,Bakınınözünəməxsusgö
zəlliyinin yaradılmasında Polşa
memarları mühüm rol oynayıb
lar. Onların layihə müəllifəri ol
duqları tarixi tikililərbugünyeni
çalarda öz gözəlliyi ilə bizi cəlb
edir.Polşalımemarlarınadlarını
əbədiləşdirməkməqsədiləBakı
nın tariximəhəlləsində yerləşən
küçələrdənbirinə“Polşamemar
ları”adıverilib.Diqqətəçatdırılıb
ki,təqdimolunanlayihəAzərbay
canasəfəredəcəkpolşalıturist
lərüçündəçoxfaydalıolacaq.
Polşanın Bakıdakı səfiri Ra

falPoborski deyib: “Ötən il biz
PolşaAzərbaycan əlaqələrinin
30illiyiniqeydetdik.Biziməla
qələrimiz tək diplomatik deyil,
həmdəsosialiqtisadivəsiyasi
sahələri əhatə edir. Bizim əla
qələrin tarixi qədimdir. Bu gün
təqdimatına yığışdığımız layi
hə Polşa memarlarının Azər
baycanda yaratdığı abidələrlə
bağlıdır. 2019cu ildəAzərbay
can və Polşa prezidentlərinin
iştirakı ilə Bakıda “Polşa me
marları” küçəsinin açılışı olub.

AzərbaycandaPolşamemarla
rının yaratdığı abidələr turizm
baxımından da əhəmiyyətlidir.
Düşünürəmbuabidələrtəkme
marlıqnümunəsideyil,həmdə
Azərbaycanın tarixini əks etdi
rənelementlərdir...”.
Azərbaycan Turizm Bürosu

nunbaş icraçıdirektoruFlorian
Zenqstşmid layihənin Polşa
Azərbaycan turizm əlaqələri
nin inkişafına dəstək olacağını
deyib. Bildirib ki, təmsil etdiyi
qurumPolşa turistləri üçün gə
zinti turu hazırlayıb, həmçinin
yol xəritəsi tərtib edib.Tur çər
çivəsində turistlər polşalı me
marlarınucaltdığıbinalarlatanış
olacaq.Buməqsədləhazırlanan
broşürdəonlarınAzərbaycanda
yaratdığı bütün memarlıq abi
dələri yer alıb. Broşürdə neft
bumu dövründə Bakının xüsu
si görünüşünü formalaşdıran 4
görkəmli polyakmemarı – İosif
Qoslavski, Kazimir Skureviç,
İosifPloşkovəYevgeniSkibins
kininAzərbaycandakımemarlıq
fəaliyyətlərindən,həmçininneft
çıxarmaüzrəmütəxəssisPavel
Pototskinin ölkənin neft səna

yesinəverdiyi töhfələrdənbəhs
olunur.
Nəşrdə həmçinin XX əsrin

əvvəllərində Şamaxı, Gəncə,
Qusar və Zaqatalada polyak
memarlıq üslublarında məscid,
kilsə,eləcədəşəhərplanlarının
hazırlandığı diqqətə çatdırılır.
Broşürlə“Azerbaijan.travel”por
talındatanışolmaqmümkündür.
“Ümidedirəmki,sərhədləraçıl
dıqdan sonra yeniyeni istiqa
mətlər üzrə məlumatlar hazır
lanacaq”, – deyə F.Zenqstşmid
əlavəedib.
Azərbaycan Memarlar İttifaqı

İdarəHeyətininsədri,professor
ElbayQasımzadəqeydedibki,
XIX əsrin sonu – XX əsrin əv
vəllərində Bakıya əcnəbi sər
mayədarlarla yanaşı, tanınmış
mühəndislər, inşaat üzrəmütə
xəssislərdəgəlirdi.Bakınınme
marlıq simasının zənginləşmə
sində yerlimemarlarla bərabər,
əcnəbi mütəxəssislər də fəal
iştirak edirdilər. Şərq üslubunu
heç vaxt itirməyən şəhər, eyni
zamanda bir Avropa şəhərinə
çevrilirdi. Bu məsələdə, ümu
miyyətlə,Bakınınarxitekturasın

da polşalı memarlar xüsusi rol
oynayırdılar. Onlar Azərbaycan
paytaxtının bir sıra möhtəşəm
tarixi binalarının müəllifi olub
lar. Məsələn, Murtuza Muxta
rovun sarayı (“Səadət” sarayı),
İsmailiyyə (AMEA Rəyasət He
yətininbinası),BakıŞəhər İcra
Hakimiyyətininbinasıvəbirçox
tarixibinalarpolşalımemarların
layihələriəsasındainşaolunub.
“O dahi memarlar milliyyətcə
polşalı olublar, düzdür, amma,
eyni zamanda onlar Azərbay
canda memarlıq irsini təşkil
edənəsərləryaradıbdeyə,həm
dəazərbaycanlısayılmalıdırlar”,
– deyəElbayQasımzadə bildi
rib.
Memarlıq tarixinin tədqiqat

çısı,professorElçinƏliyevdiq
qətə çatdırıb ki, ölkəmizdə on
bir polşalı memar tərəfindən
81abidəucaldılıb.O,Azərbay
candaPolşamemarlarınahəsr
olunanfundamentalkitabınya
zılmasının vacibliyini vurğula
yıb.
Tədbirinsonunda təqdimedi

lənbroşürəsasındahazırlanmış
slaydşounümayişolunub.

Azərbaycanda Polşa memarlıq irsinə 
həsr olunmuş layihənin təqdimatı

Polşalı turistlər üçün bu memarlıq irsi ilə bağlı xüsusi gəzinti turu da hazırlanıb

“Tehran Times” Akademik 
Musiqili Teatrdan yazıb

İ
ranın“TehranTimes”infor-
masiyaagentliyindəAzər-
baycanDövlətAkademik
MusiqiliTeatrınınötənhəftə
40-cı“Fəcr”Beynəlxalq
TeatrFestivalındauğurlu
iştirakıvənümayişetdirdiyi
tamaşalarhaqqındayazı
dərcolunub.

Teatrın mətbuat xidmətindən
bildirilibki,məqalədəAkademik
Musiqili Teatrın “Bir nəfəs qə
dər”(rejissorSamirQulamovun
pyesiəsasındavəquruluşunda)
tamaşasının süjet xətti barədə
oxuculara ətrafı məlumat veri

lir. Eyni zamanda Azərbayca
nınİrandakısəfiriƏliƏlizadənin
“TehranŞəhərTeatrı” komplek
sində tamaşanın nümayişindən
əvvəl etdiyi çıxışından da bəzi
məqamlardiqqətəçatdırılır:“Bir
nəfəs qədər” musiqili dramın
da ölkəmizin 44 günlük Vətən
müharibəsində qazandığı şanlı
Zəfərdənbəhsedilir.Buqələbə
ni bütünmüsəlman dünyasının
qələbəsi hesabedirik...Biz dö
yüşlərdə hər zaman əsgərləri
mizədəstəkolmuşuqvəonların
şücaətindən bəhs etməklə bü
tünşəhidlərimizinxatirəsiniyad
edirik...”.

Materialda teatrın festivalda
təqdimetdiyidigərtamaşa–rus
yazıçısı Fyodor Dostoyevskinin
“Utancaqqız”povesti əsasında
XalqartistiCənnətSəlimovanın
quruluşunda səhnəyə qoyulan
monotamaşa haqqında damə

lumatverilir.
Yazıda teatrın ”Fəcr” fes

tivalında iştirakı yüksək qiy
mətləndirilir, belə yaradıcılıq
səfərlərinin iki ölkə arasında
mədəni əlaqələrə töhfə verdiyi
ifadəolunur.

Xəbərverdiyimizkimi,Mədəniyyət
NazirliyivəYARATMüasirİncəsə-
nətMəkanınınbirgətəşkilatçılığı
iləötənildəngerçəkləşdirilənvə

böyükmaraqlaqarşılanan“Mədəniye-
nilənmə”layihəsibuildədavametdirilir.

Yeni ildə layihənin yeni qonağı TRTnin
(TürkiyəRadiovəTeleviziyaQurumu)Anka
raRadiosuxorununbədiirəhbərivədirijoru,
AzərbaycanınXalqartistiElnarəKərimova
dır. O, 1992ci ildən qardaşTürkiyədə ya
radıcı fəaliyyətləməşğuldur. TRTÇoxsəsli
xoruna rəhbərlik etməklə yanaşı, “Orfeon”
kameraxoru ilə işləyib,TÜRKSOYunnəz
dində yaradılan xor kollektivinin rəhbə
ri olub, bu kollektivlərlə müxtəlif ölkələrdə
qastrollarda,festivallardaçıxışedib.
Fevralın15dəlayihəçərçivəsindəM.Ma

qomayevadınaAzərbaycanDövlətAkade
mik Filarmoniyasında Elnarə Kərimovanın
səhnə fəaliyyətinin30 illikyubileyimünasi
bətiləkonsertproqramıtəqdimedildi.

Tədbirdə PrezidentAdministrasiyası Hu
manitarsiyasət,diaspor,multikulturalizmvə
dini məsələlər şöbəsinin müdiri Fərəh Əli
yeva, mədəniyyət nazirinin birinci müavini
ElnurƏliyev,AzərbaycanMilliKonservatori
yasınınrektoru,XalqartistiSiyavuşKərimi,
mədəniyyətvəincəsənətxadimləri,musiqi
sevərləriştirakedirdi.
Konsertdədirijorunrəhbərliyi iləTRTAn

karaRadiosuxorubəstəkarlarınxorəsərlə
rinivəxalqmahnılarınıifaetdi.
İlk olaraq Asəf Zeynallının “Ölkəm” ro

mansıifaedildi.SonraC.Rossininin“Sevilya
bərbəri”operasındanuvertürasəsləndirildi.
Xorunüzvləri–solistlərÖzlemÜngörvə

Çinar Onur Öner “Gəmilər Giresuna” və
“Mən gedərəm Batuma, hey!” mahnılarını
böyükcoşquiləifaetdilər.
Daha sonraAşıqVeysəlin “Qara torpaq”

(solistlərCemBuğdaycı,MelekÖnbaş),qa
zaxxalqmahnısı“Dağiçində”,Azərbaycan
xalqmahnıları “Dağlardaçiçək”,“Nəbaxır

san” (nağara Murad Nağızadə, xanəndə
Elsevər Muradov), həmçinin “Bir budaqda
ikialma”,“Sudabalıqoynayır”və“Niksarın
fidanları”türkmahnılarıgecəninmusiqipa
litrasınaəlavərəngqatdı.
Proqramınmusiqiliqonaqları–TÜRKSOY

Gənclikxoru, “Buta”kameraxoruvəAzər
baycan Dövlət Xor Kapellası (bədii rəhbər
vəbaşdirijor–XalqartistiGülbacı İmano
va)daTRTAnkaraRadiosuxoruiləbirlikdə
gecənin iştirakçılarınaxoş təəssüratyaşat
dılar.
Konsert proqramına dahi Azərbaycan

bəstəkarıQaraQarayevin “Zəfərmarşı”nın
(söz–BarışCavidMövsümlü,solist–xorun
üzvüÇinarOnurÖner,piano–ElxanNifti
yev)ifasıiləyekunvuruldu.“Zəfərmarşı”nın
səslənməsimusiqisevərləringuralqışlarıilə
qarşılandı.
Qeyd edək ki, bu əsər orijinalda “Dəniz

neftçilərininmahnısı”adlanırdı.ElnarəKə
rimovanın təşəbbüsü və Qara Qarayevin
oğluFərəcQarayevinrazılığıiləəsərinrus
dilində olan sözləriAzərbaycan dilinə tər
cümə edilib və Qarabağ Zəfərimizə həsr
olunub.
Xatırladaqki,2021ciilinoktyabrındanhə

yatakeçirilən “Mədəniyenilənmə” layihəsi
ninməqsədixaricdəyaşayan,musiqi,teatr,
kino, ədəbiyyat və elm sahəsində peşəkar
uğurlaraimzaatmışistedadlısoydaşlarımı
zınfəaliyyətiiləAzərbaycancəmiyyətinita
nış etmək, onlarla davamlı təmaslar yarat
maqdır.
Fevralın 17dəYARATMüasir İncəsənət

Məkanında “Mədəni yenilənmə” layihəsi
çərçivəsindəElnarə KərimovanınAzərbay
canınxorkollektivləriüçünxorifaçılığıüzrə
ustaddərsikeçirilib.

Nurəddin

“Zəfər marşı”nın sədasında xor gecəsi
Xor dirijoru Elnarə Kərimovanın yaradıcılıq fəaliyyətinə həsr olunmuş konsert proqramı
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əvvəli səh. 1-də
Əcnəbi səyyahlar Şuşa şə

həri ilə tanış olduqdan sonra
fevralın16daAğdamagəliblər.
Heyət Ağdamda erməni işğa
lı və barbarlığından nisbətən
salamat çıxmış yeganə tikili
–Cüməməscidi ilətanışolub
lar. Bildirilib ki, ermənilər işğal
etdikləridigər rayonlardaoldu
ğukimi,AğdamdadaAzərbay
canıntariximədəniirsinəqarşı
görünməmiş vandalizmhəyata
keçiriblər. Rayondakı abidələr,
mədəniyyət ocaqları, məscid
lər, qəbiristanlıqlar dağıdılıb,
təhqiredilib.
Erməni vandalizminə məruz

qalan Ağdam Cümə məsci
di 18681870ci illərdə memar
Kərbəlayı Səfixan Qaraba
ği tərəfindən tikilib. Ermənilər
məscidihərbiməqsədlərəgörə
dağıtmayıb, onun minarələrin
dən koordinasiya üçün istifa
də ediblər. Erməni vandalları
Ağdam Cümə məscidində də
malqara saxlamaqla azərbay
canlılara, müsəlman aləminə
qarşıöznifrətlərininümayişet
diriblər.

QonaqlarAğdamşəhərininda
ğıntılarınabaxıblar.Qeydolunub
ki, Qarabağ xanı Pənahəli xan
XVIII əsrdə Ağdamda ağ daş
danev tikdirib.Ağdamşəhərinin
adıdaburadangötürülüb.Qədim
türkdilindəisəAğdamkiçikqala
mənasını daşıyır.Ağdam şəhəri
Qarabağxanlığıdövründəinkişaf
edib. Ermənistanın işğalına qə
dərAğdamAzərbaycanın nəinki
Qarabağ bölgəsinin, ümumilikdə
respublikanın ən inkişaf etmiş
şəhərlərindən idi. Ağdam Azər
baycanelminəvəmədəniyyətinə
görkəmli şəxsiyyətlər bəxş edib.
Ağdamda həm də Azərbaycan
mədəniyyətinin ən vacib nümu
nəsisayılanmuğamgenişinkişaf
edib.Qarabağmuğamməktəbi
nin nümayəndələri Azərbaycan
xalqının musiqi mədəniyyətinin
inkişafınaböyüktəsirgöstərib.
Səyyahlar qrupunu müşayiət

edənməşhur fotoqrafRezaDe
qati Birinci Qarabağ müharibəsi
zamanıAğdamCüməməscidivə
şəhərdə şahidi olduğu ağrıacılı
xatirələribölüşüb,çəkdiyifotoşə
killəriqonaqlaratəqdimedib,on
larınsuallarınıdacavablandırıb.

***
Qeydedək ki, tanınmış xarici

səyyahların səfər proqramı iş
ğaldan azad edilmiş digər əra
ziləridəəhatəedir.Onlaraişğal
müddətində yerlə yeksan olan
yaşayış məntəqələri,  Azərbay
canın maddimədəni irsinin, ta
rixi, dini abidələrinin ermənilər
tərəfindən dağıdıldığı barədə
məlumat verilir, işğalçıların in
sanlıqəleyhinəcinayətlərininiz
ləriəyaninümayişetdirilir.

Fevralın17dəheyətKəlbəcər
vəLaçınrayonlarındaolub.Sə
fərzamanıqonaqlarBirinciQa
rabağmüharibəsizamanı(1993)
Kəlbəcər tuneli qarşısında er
mənilərtərəfindənqətləyetirilən
azərbaycanlıların xatirəsini yad
ediblər.
Sonra xarici səyyahlar Kəl

bəcərin İstisu qəsəbəsinə gə

liblər. Qonaqlaraməlumat ve
rilibki,buradaməşhurmineral
suyu olan “İstisu” bulağı ətra
fında1928ci ildəeyniadlı sa
natoriya salınıb. Kəlbəcər ra
yonuİstisumineralehtiyatıvə
sanatoriyasıiləbütündünyada
tanınıb.
Daha sonra qonaqlar Laçın

dəhlizindən keçiblər. Onlar yol
boyu ətrafda ermənilər tərəfin
dəndağıdılmışbinalaravətikili
lərəbaxıblar.

***
Qonaqlar ilk təəssüratlarını

onları müşayiət edən jurnalist
lərləbölüşüblər.
“Mən Londonda yaşayıram.

ƏvvəllərBakıdaolmuşam, lakin
ilkdəfəQarabağasəfəredirəm”,
–deyə ingiltərəliSusanPatricia
Rogersbildirib.
O, Qarabağ müharibəsi ba

rədə eşitdiyini, lakin heç vaxt
Qarabağa Ermənistan tərəfdən
səfər etmək barədə düşünmə
diyinibildirib: “Əslində,busəfər
mənim üçün maraqlıdır, çünki
Qarabağa çoxdan səfər etmək
istəyirdim. Gözlədim ki, müha
ribə bitsin, təhlükəsizlik bərpa
olunsun, sonra səfər edim. Bu
ralar çox gözəldir, həmçinin bu
qısamüddətərzindəgörüləniş
lər,çəkilənyol,elektrikvədigər
işlər təqdirəlayiqdir. Lakin hələ

görüləcək işlərçoxdur.Düşünü
rəm ki, burada quruculuq işləri
tamamlandıqdansonramənbu
rayenidənsəfəretməliyəm...”.
“Mənüçüncüdəfədirki,Azər

baycana gəlirəm. Biz buraya
Qarabağregionunun tarixiniöy
rənməküçüngəlmişik” –bufi
kirləri niderlandlı səyyah Boris
KesterŞuşadabildirib.

Qarabağda dağıdılmış bina
ları, eyni zamanda aparılan ti
kinti işlərini gördüyünü deyən
səyahətçiqeydedib: “Şuşaçox
maraqlı şəhərdir. İnanıram ki,
Şuşanın tarixini daha dərindən
öyrənəcəyəm...”.
Polşadan olan səyyah Daniel

Zaqrodski Şuşada qısa zaman
daböyükişlərgörüldüyünüqeyd
edib: “Eyni zamanda nəzərə al
saqki,buradaəhaliyenidənya
şayacaq, hələ görüləcək işlər
çoxdur.İlkdəfədirki,məntelevi
ziyada və ya “Youtube”də deyil,
özgözlərimləbirşəhərinmühari
bədənecədağıdıldığınıgörürəm.
Kədərligörüntüdür,lakineyniza
manda,buşəhərdəhəyatbərpa
olunurYolboyugördüyümdağın
tılar sadəcə, dəhşətdir. Bir za
manlar kəndlər olduğu ərazilər
dəindiheçnəqalmayıb,hərşey
dağıdılıb,silinib.Mənbuyerlərin
çoxlu şəkillərini çəkdim.Ağdam
dakı görüntülər kədərlidir. Bura
“ruhlarşəhəri”nəçevrilib...”.
ABŞdanolansəyyahPerAd

rianBessondaAğdamdagördü
yü vandalizmin onu mütəəssir
etdiyinideyib.O,tezlikləAğdam
da həyatın yenidən canlana
cağına əmin olduğunu bildirib:
“İnanıramki, regiondasülhola
caq, inkişafolacaq.Hər ikiölkə
problemləri danışıqlar yolu ilə
həlledəcəkvəbirlikdəsülh içə
risindəyaşayacaq”.
Bosniya və Herseqovinadan

səyyahMilanaBojinovic də ox
şar fikirləri bildirib: “Ağdamda
hərşeydağıdılıb,ancaqbirməs
cid salamat qalıb.Bütün bunlar
təəssüfedicidir.Mənim vətənim
də də ağır müharibə olub, mü
haribənin dəhşətlərini bilirəm.
Ümid edirəm ki, gələcəkdə hər
ikiölkəmehribanqonşuluqmü
nasibətləriyaradacaq...”.

Şuşa – Qarabağın baş tacı
Bölgələrdəkimədəniyyətmüəssisələrində“Şuşaİli”nəhəsr
olunanmüxtəliftədbirlərtəşkiledilir.

ŞəkiRegionalMədəniyyət İdarəsiM.F.AxundzadəadınaŞəki
şəhərMədəniyyətMərkəzinintabeliyindəfəaliyyətgöstərənAşa
ğıDaşağılkəndFolklorklubunda“Şuşaİli”münasibətilə“Qara
bağındöyünənürəyi”mövzusundaədəbibədiikompozisiyatəşkil
edilib.Tədbirdə kənd tamortaməktəbin şagirdlərimusiqilər ifa
edib,şeirlərsəsləndiriblər.

AğdaşRMİZər
dabrayonHeydər
Əliyev Mərkə
zində “Hər qarı
şı tarix söyləyən
bənzərsiz Şuşa”
mövzusunda təd
bir keçirilib. Mər
kəzin direktoru
Könül Rəhimova
çıxışında bildirib
ki, 2022ci ilin öl
kəmizdə“Şuşaİli”

elanedilməsiqədimşəhərinAzərbaycanxalqıüçüntarixiəhəmiy
yətini,yüksəkmədənimənəvidəyərininəzərəçarpdırmaqbaxı
mındandiqqətəlayiqaddımdır.
SabirabadRMİSaatlırayonHeydərƏliyevMərkəzində“Şuşa

nınşəxsiyyətləri”adlılayihəçərçivəsindəşairQasımbəyZakirin
(17841857)həyatvəyaradıcılığınahəsrolunantədbirkeçirilib.
TədbirdəSaatlı rayonGənclərevinin vəSaatlıMKSninəmək
daşlarıiştirakediblər.
SaatlıDövlətRəsmQalereyasında“Şuşa–Qarabağınbaşta

cıdır” adlı rəsm sərgisi təşkil edilib. Sərgidə rəssamlıq dərnəyi
üzvlərininəlişlərinümayişolunub.

Xalqımıza Zəfər ruhu qazandıranlar 
unudulmur

MasallıRMİMasallıTarix-DiyarşünaslıqMuzeyinintəşkilatçılı-
ğıilə“Qəhrəmanlarıtanıyaq”adlılayihəyəbaşlanılıb.Layihə
çərçivəsindəilktədbirşəhidİsfəndiyarZülalovadınaMasallı
şəhər5saylıtamortaməktəbindətəşkiledilib.Muzeyindi-
rektoruƏntiqəTağıyevaBirinciQarabağvə44günlükVətən
müharibələri,Ordumuzunqazandığıuğurlarhaqqındaşa-
girdlərəgenişməlumatverib.

Sabirabad RMİ
Hacıqabul rayon
Heydər Əliyev
Mərkəzininəmək
daşlarıVətənmü
haribəsi şəhidi
MehdiŞıxəliyevin
doğum günü ilə
əlaqədar ailəsini
ziyarətediblər.
Şəki RMİ Qax

rayon MKSnin
C.Cabbarlı adına

MərkəziKitabxanasında“BizəZəfərqazandıran igidlərimiz”adlı
tədbirtəşkiledilib.Kitabxananınhərbivətənpərvərliklayihəsiçər
çivəsindəkeçiriləntədbirfevraldaanadanolanVətənmüharibəsi
şəhidlərininəzizxatirəsinəhəsrolunub.TədbirdəçıxışedənQax
rayonMKSnindirektoruGüllüƏhmədovatorpaqlarımızınişğal
danazadedilməsinaminəcanlarınıqurbanvermişşəhidlərimizin
xatirəsinindövlətimizvəxalqımıztərəfindəndaimucatutulduğu
nu, onların adlarının əbədiləşdirildiyini, xatirə komplekslərinin,
abidəbulaqların yaradıldığını diqqətə çatdırıb. Sonra şəhidlərə
həsrolunanfilmnümayişetdirilib.
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərN.NərimanovadınaMədəniyyət

MərkəzivəC.CabbarlıadınaMədəniyyətevininkollektiviVətən
müharibəsişəhidiRaufİbadovunailəsiniziyarətedib,maddimə
nəvidəstəkgöstərib.

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər

GəncəRMİGəncəşəhərMKS-nin
7saylıkitabxanafilialıBeynəlxalq
KitabBağışlamaGünüiləəlaqə-
dar“Hərəyəbirkitab”adlıtədbir

keçirib.Tədbirdə“14fevral–Beynəlxalq
KitabBağışlamaGünü”adlısərgitəşkil
olunub.Sərgilənənkitablarsondakitab-
sevərlərəhədiyyəedilib.

SumqayıtRMİSumqayıtşəhərQ.Qarayev
adınaUşaqmusiqiməktəbinin şagirdiAyla
Pənahova(piano)RumıniyanınpaytaxtıBu
xarestdəonlaynformatdatəşkilolunan“Qış
nağılı2022”adlıbeynəlxalqmüsabiqədəöz
yaş kateqoriyasında 2ci dərəcəli laureat
adınalayiqgörülüb.

İsmayıllı RMİ Qəbələ rayon Mədəniy
yət Mərkəzində uşaqların mədəniestetik
tərbiyəsi və onlarınmədəni tədbirlərdə iş
tirakının təmin edilməsi məqsədilə “Uşaq
ruhunun zərafəti piano musiqisində” adlı
musiqili proqram təqdim olunub. Tədbirdə
MədəniyyətMərkəzində fəaliyyət göstərən
musiqidərnəyiüzvlərininifasındamahnılar
səsləndirilib.
ŞamaxırayonMədəniyyətMərkəzi,Mir

zəƏləkbərSabirinEvMuzeyi vəŞamaxı
Dövlət Regional Kollecinin birgə təşkilat
çılığı ilə “Narkomaniyaya qarşı mübarizə
sağlamhəyatıntəminatıdır”adlıtədbirke
çirilib. Çıxış edənlər müasir dövrümüzdə
insanlıq üçün böyük bəlaya çevrilən nar
komaniya ilə mübarizənin vacibliyindən,
ölkəmizdəbusahədəgörülənişlərdənda
nışıblar.Sonra narkomaniya bəlasının fə
sadlarını özündə ehtiva edən “İbrət” adlı
filmnümayişolunub.

KürdəmirRMİninrəisiFaiqXudanlıNiyazi
adınaBeyləqanrayonUşaqmusiqiməktəbi
ninbinasındaaparılanəsaslı təmir işlərinin
gedişiilətanışolub.
İmişli rayonMədəniyyətMərkəzinintəşki

latçılığıiləSarıxanlıkəndDiyarşünaslıqklu
bunda Xocalı faciəsinin 30cu ildönümü ilə
bağlıtədbirkeçirilib.TədbirdərejissorVahid
Musatafayevin2012ciildəlentəaldığı“Xo
ca”filminümayişolunub.

AğstafaRMİAğstafarayonMKSninMər
kəziKitabxanasıgörkəmlişairvədövlətxa
dimiMollaPənahVaqifin (17171797)ana
dan olmasının 305 illiyimünasibətilə “XVIII
əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli
nümayəndəsi – Molla Pənah Vaqif” ad
lı konfrans keçirib. Tədbirdə kitabxananın
əməkdaşlarıVaqifinşeirlərindənnümunələr
səsləndiriblər.

QazaxrayonMKSninMərkəziKitabxana
sı rayon Mədəniyyət Mərkəzinin qarşısında
“Xocalısoyqırımınıunutma!”adlısəyyarsərgi
təşkiledib.Sərgidəinsanlıqtarixininbuqara
səhifəsinəhəsrolunankitabvədövrinəşrlər
dənibarətmateriallarnümayişolunub.

Masallı RMİ Masallı rayon Heydər Əliyev
Mərkəzindəkönüllülərüçünkompüterkursları
nabaşlanılıb.Mərkəzinkönüllülərinininforma
siyatexnologiyalarısahəsindənəzəribiliklərini
artırmaq,eləcədəonlarınkompüterdəsərbəst
işləməkbacarıqlarınıtəkmilləşdirməkməqsədi
daşıyankursunilkdərsiuğurlagerçəkləşib.

Yardımlı TarixDiyarşünaslıq Muzeyində
muzeyin yaradılmasında böyük xidmətləri
olmuş Əməkdar mədəniyyət işçisi Mirəziz
Rəfiyevin (19222001) anadan olmasının
100illiyimünasibətilətədbirkeçirilib.Çıxış
larda ziyalının ömür yoluna nəzər salınıb,
muzeyinformalaşmasındakıxidmətlərivur
ğulanıb.

Saatlı rayonunda “Narkomaniyaya qarşı
mübarizəsağlamhəyatın təminatıdır”möv
zusundamaarifəndiricitədbirkeçirilib.Təd
birdəDiniQurumlarla İşüzrəDövlətKomi
təsi İmişli bölgəsiüzrəşöbəsininəməkdaşı
Elvin İbrahimov, SabirabadRMİ Saatlı Ra
yonTarixDiyarşünaslıqMuzeyinindirektoru
Sürayyə Zeynalova, Saatlı Gənclər evinin
əməkdaşı Anar Səfərxanlı, Seyidlər kənd
ümumiortaməktəbininmüəllimvəşagirdləri
iştirakediblər.

XaçmazRMİXaçmazrayonMKSninPa
dar kənd kitabxana filialı nasir, şair, tərcü
məçiVidadiBabanlının95 illiyi iləəlaqədar
“Həyatın özünü yazan nasir” mövzusunda
tədbirkeçirib.Çıxışedənlərədibinhəyatvə
yaradıcılığıhaqqındaməlumatveriblər.
Xaçmaz TarixDiyarşünaslıq Muzeyinin

əməkdaşlarıtərəfindənrayonunƏzizəddin
Tahirovadınatamortaməktəbinin8cisi
nif şagirdləri üçün “Xocalı qətliamı” möv
zusundadərskeçilib.Məktəblilərəerməni
silahlı dəstələrinin 30 il öncə fevralın 26
na keçən gecə əliyalın Xocalı sakinlərinə
qarşıhəyatakeçirdikləri soyqırımıbarədə
məlumatverilib.

Dövlət Ləzgi Dram Teatrı peşə bayramına hazırlaşır
QusarDövlətLəzgiDramTeatrı10mart
–MilliTeatrGününəhazırlaşır.Yaradıcı
kollektivAzərbaycanpeşəkarteatrının
yaranmasının149-cuildönümümünasi-
bətilətamaşaçılaraxüsusikompozisiya–
MirzəFətəliAxundzadəninsevilənsəhnə
əsərlərindənparçalartəqdimedəcək.
Kompozisiyadarəqslər,folklornümunə-
ləri,həmçininAzərbaycanvələzgidillə-
rindəmahnıvəşeirlərdəyeralıb.

TeatrınbədiirəhbəriFaiqQardaşovbildi
ribki,pandemiyadövrüiləəlaqədarqoyu
lanməhdudiyyətləraradanqalxandanson
rakollektivbirsıratamaşalarhazırlayıb,o
cümlədənVətənmüharibəsinəhəsrolunan
ikisəhnəəsəri təqdimolunub.Teatrpeşə
bayramınadaxüsusihazırlıqgörür.Bumü
nasibətləsənətocağında“açıqqapı”günü
keçiriləcək, tamaşaçılar səhnə əsərlərini
pulsuzizləyəbiləcəklər.

TeatrınquruluşçurejissoruBağırƏhmə
dovqeydedibki,kollektivbalacatamaşa
çılarını da unutmayıb, onlara “Tıqtıq xa
nım”nağıltamaşasıtəqdimolunacaq.
QusarDövlətLəzgiDramTeatrıfəaliyyət

göstərdiyi30ilərzində100dənçoxsəhnə
əsərinitamaşaçılaratəqdimedib.

Hazırladı: N.Məmmədlı̇

Xarici səyyahlar işğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə

“Qarabağa çoxdan səfər etmək istəyirdim. 
Gözlədim ki, müharibə bitsin...”
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Xəbərverdiyimizkimi,Xalqar
tisti,kinorejissorVaqifMustafa
yev“Həyat,deyəsən,gözəldir”
(“Fəryad2”)tammetrajlıbədii

filminiçəkib.MədəniyyətNazirliyinin
sifarişiilə“Azərbaycanfilm”Kino
studiyasındaistehsalolunanfilmin
çəkilişləriXocavəndrayonunun
Hadrutqəsəbəsində,Xızırayonun
da,BakıdavəAbşerondaaparılıb.

Filmdəerməniaşıq-şairSayatNova
obrazını canlandıran tanınmış gürcü
aktyorAftandil Maxaradze çəkiliş pro-
sesi və rol barədə danışıb.O,V.Mus-
tafayevlə ilk birgə işinin “Nakəs” fil-
mi (1991) olduğunu deyib: “Məni yeni
filminə dəvət edəndə razılıq verdim.
Çünki Vaqifə işləmək həmişə xoşdur.
Onagörəxoşdurki,o,sizəhəmişəyük-
sək sənət təklif edir. Bu səbəbdən də
onunlaişləməkmaraqlıdır.Yəqinonun
üçündəmaraqlıdır ki,mənonunlabir
neçəfilmdəbirgəişləmişəm.SayatNo-
vaobrazıbarədəisəonudeyəbilərəm
ki,obirəfsanədir.Buobrazıoynamaq
mənim üçün çox maraqlıdır. Rejissor
həmişə yaradır – bu filmi isə usta çə-

kir.Ona görə də tamaşaçılar bu filmə
baxmalıdırlar.Yenidəndəvətolarsa,bir
dahabirlikdəişləməkdənməmnunola-
ram...”.
Qeydedəkki,AftandilMaxaradzere-

jissorun“Nakəs”və“Millibomba”filmlə-
rindəbaşqəhrəmanlarıoynayıb.

“Həyat, deyəsən, gözəldir” tammet-
rajlıbədii filmierməni işğalçılarının30
iləyaxınmüddətdətalayıbviranqoydu-
ğuQarabağ torpaqlarıuğrundagedən
44 günlükVətənmüharibəsindəZəfə-
rimizdənbəhsedir.AzərbaycanOrdu-
sununhücumlarınəticəsindəermənilər
aciz qalıb təlaşa düşürlər. Əsir alınan
erməniəsgərləriarasındaikiqardaşda
var.Onlarınsonrakıaqibəti tragikomik
janrdaolanekranəsərindəəksinitapıb.
Filmin ssenari müəllifi və quruluşçu

rejissoruVaqifMustafayev,təsvirrejis-
soru OrxanAbbasov, rəssamı Quram
Navrozaşvili, geyim rəssamı Keti Ka-
landadze, bəstəkarı Tural Məmmədli,
prodüseriFarizƏhmədovdur.Əsasrol-
lardaHikmətRəhimov,SevincƏliyeva,
Nino Qomarteli, Dmitri Samxaradze,
Giorgi Celiya və Aftandil Maxaradze
çəkiliblər.

L.Azəri

sənət 5 Heydər Əliyev Sarayında şanson gecəsi 
Fevralın22dəHeydərƏliyevSa
rayındatanınmışmüğənniCəlal
Abbasovvə“Shansoncoverband”
qrupununkonsertikeçiriləcək.Sa
raydanbildirilibki,saat20:00da
başlayacaqkonsertdəmüxtəlifillə
rinsevilənhitmusiqiləriqrupunye
niaranjimanındasəsləndiriləcək.

Cəlal Abbasov bir sıra estrada
müsabiqələrinin, festivalların (“Vos-

toçnıy bazar”, “Bakı gecələri” və s.)
iştirakçısı və qalibidir. Müğənninin
repertuarındabəstəkarvəxalqmah-
nılarındansavayı,rus,ingilis,italyan
vədigərdillərdəifalarvar.
Qeyd edək ki, bu, müğənninin

Heydər Əliyev Sarayında dördüncü
konsert proqramıdır. Onun sonuncu
şanson gecəsi pandemiyadan öncə
–2020-ciilinfevralındabusəhnədə
gerçəkləşmişdi.

Kamera və orqan musiqisi zalında “Günümüzün gəncləri”
Fevralın28dəM.Maqomayevadı
naAzərbaycanDövlətAkademik
FilarmoniyasınınKameravəorqan
musiqisizalında“Gənclərədəstək”
layihəsiçərçivəsində“Günümüzün
gəncləri”adlıkonsertkeçiriləcək.

Musiqi axşamının solistləri – res-
publika və beynəlxalq müsabiqələr
laureatları, Prezident təqaüdçüləri
VurğunVəkilovvəAtabalaManafza-
dəkonsertdəM.Musorqskinin“Sərgi-
dənşəkillər”,A.Skryabinin3nömrəli
“Sonata” (fis-moll, op23), S.Raxma-

ninovun yeddi nömrəli “Prelüd” (c-
moll,op23)əsərləriniifaedəcəklər.
Qeydedəkki, “Gənclərədəstək”

layihəsinin əsas məqsədi ölkədə
gənc istedadların üzə çıxarılması
vədəstəklənməsi, həmçinin dünya
vəyerlimusiqimədəniyyətiənənə-
lərininqorunubsaxlanılmasıvəinki-
şafıdır.Layihəçərçivəsindətəqdim
olunanproqramlarmüxtəlifzövqlə-
rəmalikauditoriyaya-muğam,caz,
estrada, eləcə də xormusiqisi hə-
vəskarlarınaünvanlanıb.

Lalə

əvvəli səh. 1-də
Əvvəldən deyim ki, qrim ota-

ğının soyuqluğuna (hazırda bi-
nada cari təmir işləri aparılır)
baxmayaraq, söhbətimiz xeyli
isti,səmimivətəbiialındı.Düz-
dü,əvvəligülməliolsada,arabir
ağlamalarıdaoldu.
Beləcə, özüm üçün çoxdan

möhürünü vurduğum bir təyin
yenidən gün işığına çıxdı: əsl
aktyor, peşəkar ifaçı səhnədə
oynamalıdır. Oynayırlar da. Bu-
dəfəkiqəhrəmanlarımkimi.Səh-
nədədaimnikbin,xoşbəxt,sevgi
və sevinc nümayişçisi, Xeyirin
Şər üzərində qələbəsinin tərən-
nümçüsü(xüsusiləuşaqlarüçün
tamaşalarda)olduqlarıhaldabir-
saatlıqsöhbətəyaşlarıqədərya-
şadıqlarıqüssəvəkədər(içində
peşmanlıq hissi zərrə qədər də
yoxdur)hakimoldu...
Beləliklə, həmsöhbətlərim

AzərbaycanDövlətGəncTama-
şaçılarTeatrınınyubilyaraktyor-
ları – 70 yaş  lı Əmək  dar artist
VahidƏliyev və 60 yaş  lı fə  da 
kar ar tistNatiqFərzəliyevdir.
Bu təqdimatı eynilə onlarla

söhbətəbaşlayarkəndədedim.

N.F.–Baxe,ayVahid,yaxşı
tapdı – fədakar artist. Neynək,
qoy, budamənim tamaşaçının
verdiyifəxriadımolsun.

– Xo şu nuz gəl mə di sə hə mi şə
ca van de yim.
N.F.–Aysağolmuş,cavanlı-

ğınqapıdangirməyiiləbacadan
qaçmağı bir oldu. Yaxşıdır, elə
olsun fədakar. A balam, səhv
demirsən ki, ömrüm sənətdə,
səhnədəkeçib.Busaçlar teatr-
daağarıb.

– Söh bə tə qo ca lıq la baş la ma
yaq, Va hid müəl li min dər di tə
zə lə nər.
Yalnız bundan sonra nəzərlə-

rini dolabına vurduğu şəkildən
(söhbətboyuölməzaktyorumuz
YusifVəliyevdönə-dönəxatırlan-
dı)çəkənVahidƏliyevdilləndi:

V.Ə.–Əsasürəkqocalmasın,
sınmasın,küsməsin.

Lapdilxoroluram.Kədərlike-
çidlərheçdəyaxşıyaişarədeyil.
Soyuqotaqdadramatizmyükü-
nünəonlara,nədəözümərəva
görürəm.Odurki,onlarıyubiley
ovqatınakökləyirəm.

– Bu yu run, de yin gö rək, yu bi
le yi ni zi  ne cə ke çir di niz? 
V.Ə. – Yubiley deyəndə ki,

mənheçvaxtadgünükeçirməyi
xoşlamamışam. Ümumən təm-
təraqdan, rəsmiyyətdən xoşum
gəlmir.Ammabuna rəğmənbir
vaxtlar valideynlərim, indi isə
həyat yoldaşım həmişə ad gü-
nümükeçirib.

N.F.–Eynixasiyyətdəyik,elə
mən də.Amma ailəm, övladla-
rımhəradgünümüyaddaqalan
etməyə çalışırlar. Yəqin istəyir-
lər ki, məndən nə isə yadigar
qalsın.

– İn san hə yat da yal nız ya di ga
rı nın qal ma sı üçün ya şa yır ki?
N.F. – Elə olsa, gərək bütün

ömrümüzü bizdən sonrakılar
üçün yaşayaq. Əslində, bu ba-
rədə mən də düşünürəm və
sonradan özüm üçün izahını
verirəm.Buadgünüməsələsin-
dəisəyəqinövladlarımgələcək
üçünxatirələr toplayırlar,saxla-
yırlar,qoruyurlar.

V.Ə. – Ümumiyyətlə, dolça
bürcüçoxfərqlidir.Onlaryerin-
sanı deyillər, göy adamıdırlar.
Natiqdə,məndəoxüsusiyyət-
lərdəyik.

– Ay Va hid müəl lim, elə akt
yor lar əsa sən göy in sa nı olur
lar. Düz dür, bu nu, bu dər viş li yi 
oy na yan lar da az de yil. Am ma 
əsl akt yor elə siz de yən ki mi – 
göy in sa nı dır...
V.Ə. – Bizim taleyimizə də

buyazılıbda.Qeyri-adi,kövrək
adamolmaq,üstünədəaktyor-
luğugələndə,olurlapdəhşət.

Bu dəm qartalın qayalarda
yuvasalmasıbarədərəvayəti-
ni (yazı-pozu iləməşğul oldu-
ğunubilirdim)danışırvəhıçqır-
tıiləağlayır.Birazçaşıram.Az
qala bildiyim bütün zarafatları
ortayatökübonunəhvalınıdü-
zəltməyə çalışıram. Məndən
fərqliolaraqNatiqmüəllimçox
rahatdır.Sakitcətərəf-müqabi-
linin (həm də) göz yaşlarının
qurumasını gözləyir. Sənət
dostunun çiyinlərinə qayğı ilə
toxunaraq,səssiztoxtaqlıqve-
rir.“Qartalkimisizdəinsanlar-
daninciksiz,xəyaləngöylərdə
məkan qurmusuz”  zarafatım-
dan sonra özünü toplayıb gü-
lümsəyir.

V.Ə.–QartalAzərbaycanxal-
qıdır, həm də. Onun yuvasını
zəbtetmişdilərvəoözqisasını
aldı. İnanın,mənməhzbundan
sonra yaşadığımı, nəfəs aldığı-
mıhissedirəm.

N.F. – Vahid, qartal həm də
xalqımızın mədəniyyətidir və
məncə,omədəniyyətbütünsa-
hələrin üstündə, daim zirvədə,
daimucalıqdaolmalıdır.Yəniəl-
çatmazlığınısaxlamalıdır.

– Na tiq müəl lim, bu mif çox
dan da ğı lıb e. Ümu mən ne cə 
dü şü nür süz, sə nət küt lə vi dir
sə, ni yə əl çat maz ol ma lı dır?
N.F.–Sənətinzirvəsiyoxdur,

əslində. Zirvə dediyin məqama
çatırsan, orada nəfəs almamış
başqabirhədəf,yüksəklik,yeni
zirvə yaranır. Amma siz deyən
məsələdə isə daim yüksək sə-
nət,onundəyərləriucatutulma-
lıdır. Çünki xalqın sərvəti onun
sənətivəonamünasibətidir.

V.Ə.–Televiziyaverilişlərində
aparıcılarməni təqdimedərkən
sənətkar deyəndə qəti etiraz
edirəmvədeyirəmki, sənətkar
o zamanolur ki, onuçiyinlərdə
o dünyaya aparırlar. Ünvanına
“Allah rəhmət eləsin, yaxşı sə-
nətkaridi”deyirlər.

– Va hid müəl lim, bu nə ma raq
lı mən tiq dir. İn di sə nət ada mı 
sə nət kar sö zü nü eşit mək üçün 
otu rub ölü mü nü (on da da eşi
də bil məz) göz lə mə li dir?
V.Ə. – Bu mənim hissimdir,

qənaətimdir.

– Ba şa dü şü rəm, öz fəl sə fə niz 
var. Sə nət kar bir sə nət sa hə si 
ilə pe şə kar məş ğul olan dır sa, 
ni yə ha mı ya de mə li yik və ya 
de mə mə li yik?
V.Ə.–Heçnəyinsonuolmadı-

ğıkimisənətində,sənətkarlığın
dazirvəsi,sonnöqtəsiyoxdur.

N.F.–İnsanistərsənətdə,istər-
sədəadihəyatdaizqoymaq,ən
azındanrəhmətqazanmaqüçün
yaşayır.Adamvarki,ömrüyaşa-
mır,sadəcə,yolaverir,aldadır,al-
danır.Sənətömrüisəqalıcı,biraz
dairəligetsək,əbədiolur.

V.Ə.–Əbədiyyətnədir?Mənə
görəo,söziləyox,əməliləqa-
zanılır.Sözüəmələkeçirənlərlə,
əməliiləyaşayanlarla.

– Əməl bə zən sö zə, söz də 
əmə lə çev ri lir.  Nə ti cə də əbə
diy yət xül ya la rı ilə al da na da, 
al da da da bi li rik.
V. Ə. – Razıyam, haqlısız.

Yox,Natiq,hərdənbirqadınlarla
razılaşmaqdalazımdır.(gülür).

N.F.–Yox,ammabizdədeyir-
lərki,qadınsözünüeşit,amma
əməleləmə.

V.Ə.–Yox,Natiq,səhvfikirdir.
Əgərqadınındediyindənnəticə

çıxarsan, ömrünün axırınadək
xoşbəxtolacaqsan.İcazənləsə-
nədeyimki,səhvsən.

Söhbətibirazdaqızışdırıram
və“Buqadınınmüdrikliyinəgö-
rədir, yoxsa” sual-atmacasına
keçirəm.

V.Ə.–Qadınlarçoxvaxtkişi-
dənbiraddımirəlinigörürlər.

N.F.–Vahid,hə,səndeyənol-
sun.Görmürsən,birqadınbizimü-
bahisəüçünqızışdırır?(gülürlər).

V.Ə.–AdətənqocaŞərqdəqa-
dına münasibət fərqlidir. Amma
mənözümü,dünyanıdərkedən-
dən qadına əlçatmaz varlıq kimi
baxıram. Anamı sevdiyimə görə
həyatım boyu qadın sevgisinin
müqəddəsliyinə inanmışam. Bi-
lirsiz,mənanamagörənəinkixa-
ricdəki yaxşı təklifi, orada qalıb
işləmək perspektivini rədd etmi-
şəm,həmdəonunbəyəndiyiqızla
ailə qurmuşam. Üzünü belə gör-
mədən. Peşman da deyiləm.Nə
anamın“Oğlum,səninüçündarı-
xıram,geriqayıt”çağırışınacavab
verməyiməgörə,nədəonunseç-
diyihəyatyoluiləgetdiyiməgörə.

– Na tiq müəl lim, sə nət adam
la rı köv rək ol duq la rı qə dər də 
möh kəm ira də yə sa hib olur lar. 
Bu mə na da özü nüifa də ya şa 
dol duq ca da ha çə tin olur, yox
sa asan?

N.F.–Təbiiki,yaşadolduqca.
Çünki sən bütün sınaqlardan
həm insan,həmdəaktyorkimi
rahatlıqlaçıxırsan.

V.Ə. – Etiraz edirəm, əslində,
çətinləşir(buzamanNatiqmüəl-
liminpıçıltıyladediyi “Səndəbu
günancaqmənəetirazelə”söz-
lərinə gülməkdən özümü güclə
saxlayıram–H.N.).Çünkihəyat-
daənçətinşeyqanmazıqandır-
maqdır.Səhnə,sənətdəhərada-
mınişideyil,qadası.Heçdəhər
kəsoradançıxıbböyükzalasöz
deyə bilməz. Gərək nə dediyini,
nəgöstərdiyiniəvvəlözüqana.

N.F.–Səhnəbaşqa,efir tam
başqadır. Gərək səhnədə olan
ondanbirpayhaliola,onuhiss
edə,yaşaya,duya.Aktyorunbö-
yüklüyü ondadır ki, tamaşaçı-
danyüksəkdədayana.

– İca zə ve rin, si zin lə ra zı laş ma
yım. Çün ki akt yo run, re jis so run, 
lap elə dra ma tur qun işi özü nü 
ta ma şa çı dan ağ rı lı gös tər mə
yə ça lı şan da bi tir. Siz de yən o 
maarif çi lik də mi fə çev ri lib...
N.F. –Düzdeyirsiz, razıyam.

Ammamənbaşqaməqamıde-
yirdim. Məsələn, aktyor oyu-
nunda da, tamaşaçıyamünasi-
bətində də səmimi, sərbəst və
yüksəksəviyyəliolmalıdır.

V.Ə. –O gün ki aktyor özünü
tamaşaçıdan üstün tutdu, xud-
binliyə yuvarlandı, onu diri-diri
basdırmaqlazımdır.Təbiiki,mə-
nən. Özünü dərk edən insanlar

özündənrazıolabilməzlər.Böyük
sənət böyük “mən”dən başlayır
və çalışıb onu qorumaq lazım-
dır.Mənkişilikməktəbinihəyatda
atamdan,sənətdə isəYusifVəli-
yevdənöyrəndim.Onagörədə...

Sözünü tamamlamamış yenə
də ağlamağa başlayır və mən
naəlacyenigedişəbaşlayıram.

– Va hid müəl lim, axı, sə hə rin 
gö zü açıl ma mış si zi kim be lə in
ci dib ki, hey fi ni biz dən çı xır sız?
V.Ə. – İndi yox, amma ümu-

mən sənətdə çox incidilmişəm.
Yox, incidilmək azdı, döyülmü-
şəm,mənənçoxdöyülmüşəm.

BuaradaNatiqmüəllimfürsət
tapıbfikrinitamamlayır.

N.F. – Yaxşı aktyor heç vaxt
özündənrazıolabilməz.

– Gö zəl in san lar, an caq in ci
dibin ci dil mək dən da nış saq, 
gə rək ağ la şaq (ya rı za ra fat de
di yim bu söz lər ağ zım da don sa 
da, or ta lı ğa tə səl li qa tı ram). 60 
da, 70 də bö yük ömür yo lu dur. 
Ma şal lah, siz də hə yat do lu 
adam lar, gə lin, bir az rol la rı nız
dan da nı şaq. Va hid müəl lim, 
so nun cu də fə bu teatr da han sı 
ta ma şa da oy na mı sız?
V.Ə.–İnanınki,yadımdade-

yil.Yadımdadıre,sadəcə,xatır-
lamaqistəmirəm.

N.F.–Əsasənböyüklərüçün
oynasaq da, son olaraq ötən
həftə“Tıq-tıqxanım”tamaşasın-
daoynamışam.

V.Ə. – Bu illər ərzində təkcə
aktyorluqladeyil, teatrşünaslıqla
daməşğulolmuşam.Natiqgözəl
aktyordur,o,tipajaktyordur.Sa-
dəcə, bəxti onda gətirməyib ki,
o,Azərbaycandadoğulub.Rusi-
yalı rejissorların dedikləri “Sizin
rejissorlar hara baxırlar ki, sizi
görmürlər?” sözləri hələ də ya-
dımdançıxmır.Təvazökarlıqdan
uzaqolsada, deməliyəmki, nə
onun, nə dəmənim teatrda po-
tensialımızaçılma,özümüzüifa-
dəedəbilmədik.

N.F.–Razıyam,bizdənistifa-
də olunmadı və artıq yaşa dol-
duq. Bunun da səbəbi, təbii ki,
rejissuradadır. Belə işləyirik e,
bekardeyilik,rollarımızvar.Mən
buradan əlavə Bakı Uşaq və
GənclərTeatrındadaçalışıram.
Ammaaktyorkimiözpotensialı-
mıgöstərdiyimrollarolandada-
haxoşbəxt,dahaazadoluram.

V.Ə. – Bu teatrda irili-xırda-
lı 80-dən artıq rol oynamışam.
Amma bu, daha çox bu teatra
digər iki teatrın birləşməsindən
əvvəlolub.Çoxvaxthəmkarla-
rımmənimlə dublyor olmaqdan
imtinaedirdilər,bilirdilərki,mə-
nimoyunuməsasolacaq.

N.F. – Dublyorun olması mü-
kəmməldir. Çünki hamımız in-
sanıqvəhəranbaşımızanəisə
gələbilər.Ammagərəkdublyor-
lar bir-birini təqlid etməsinlər,
öz xarakterlərini və aktyor xır-
dalıqlarınıoradatətbiqetsinlər.
Dublyorlatamaşahəmdərəqa-
bət, yaxşı müqayisədir, aktyo-
runyarışıdır.Eləaktyorvarki,
uzunmüddətişsiz,rolsuzqalır.
Dublyorluqeləbununüçündə
vacibdir.Sadəcə,bu,bizimyox,
rejissorlarınverdiyiqərardır.

BuməqamdaVahidmüəllim
“Ələddinin sehrli çırağı” tama-
şasındakıCinrolundanhəvəs-
lədanışır,onaqatdığıxırdalıq-
larısadalayır.

– Gə lin, özü nü zü ifa də et di yi niz, 
tap dı ğı nız rol lar dan da nı şaq.
V.Ə.–Televiziyadaoynadığım

“Bəxtsiz cavan” tamaşasındakı
roliləhəmtanındım,həmdəse-
vildim.Ovaxtaqədərteatrdada
mənəəməlli-başlırolvermirdilər.
“Bəxtsiz cavan”mənə bir gecə-
niniçindəpopulyarlıqgətirdi.Əs-
lində,oroludaçətinlikləqazan-
dım.İnanın,ömrümmübarizədə,
döyüşdə keçdi. Çox arzularım
qaldı.Kvazimodo,KralLirarzu-
larıiləgəldim70-ləsalamlaşdım.

N.F. – Eh, dərdimi təzələdiz.
Oqədəroynamaqhəsrətindəol-
duğumrollarvarki.Sənətmüəl-
limim, rəhmətlikNəsirSadqıza-
də tez-tez “Aktyor üçün təhsil,
savad, istedaddan əvvəl şans
lazımdır”deyirdi.Haqlı idi,şan-
sın yoxdursa, çarpışmağınmə-
nasıyoxdur.

V.Ə.–Natiqləbudəfədəqis-
mənrazıdeyiləm.Götürəkmə-
nim timsalımda. Bir rol ilə po-
pulyarlaşdım, tanındım, şanslı
olduğumu hiss etdim. Amma
nəticəsi nə oldu? Mən nə onu
fürsətəçeviribqapılarda,qəbul-
larda qalmadım, nə də sinəmə
döyüb “mən-mən” demədim.
Deməli,əslsənətböyükmənlik
nümayişindən başlayır və mən
çoxlarının şans dediyi o min-
nətçi düşməyi, dilxoşluq etmə-
yi, gözə girməyi bacarmadım.

Düşündümki,mənişimiləməş-
ğulam və görüb dəyərləndir-
mək başqalarının işidir. Amma
bəziaktyor yoldaşlarım,mənim
oyunumdan (qoy desinlər Va-
hidözünüöyür)nələrisəçırpış-
dıranlarasanlıqla fəxriadlarda
alıblar...

N.F.–Əslində,sənətəfəxriad
üçün,məşhurluqüçüngəlməmi-
şəm.Sevdiyimişimləməşğulol-
muşam,sənətə,teatra,səhnəyə
heç vaxt xəyanət etməmişəm.
Əmin olun, heç zaman da nə
özümü, nə də sənətimi qapılar
arxasındaqoymamışam.Vallah,
əsasxalqınsevgisi,tamaşaçının
münasibətidir. Əsas teatr yaşa-
sın, tamaşaçı onusevsin, qoru-
sun.Çünki teatr xalqınmədəni-
mənəvidəyəri,sərvətidir.

– Hər teat rın öz üs lu bu, ya ra dı
cı lıq dəstxət ti, otu ruş muş ənə
nə si var dı. Bu, in di də be lə dir?
V.Ə.–Bunuməndənçoxağzı-

nasualıbsusan,gözləməmöv-
qeyində olan, universitetlərdə
bu sahə üzrə dərs deyib çalış-
dıqları halda  teatrşünaslıqdan
uzaqdüşənteatrşünaslardemə-
lidirlər.Sononillikdəoynadığım
tamaşalardanbirteatrşünasya-
zısına– təhlilinə, tənqidinə rast
gəlməmişəm.Deməli, teatrheç
onlaradamaraqlıdeyil.

N.F. – Yazırlar e, onda da
müəyyənrejissorlardan,aktyor-
lardan yazıb, onlara tərifnamə-
lər söyləyirlər. Vallah, demirəm
e tərif etsinlər, razıyam, tənqid
yazsınlar,ammabirfikir,mövqe
ortaya qoysunlar. Axı, bu həm
dəteatrımızıntarixidir.

V.Ə.–Onagörədəsonbaya-
tımdayazmışamki...

– Teatr şü nas la ra ba ya tı həsr 
et mi siz? (gü lü rük).
V.Ə.–Yox,qoyonlarhələgöz-

ləsinlər. Bayatını həyat və sənət
böhranlarında olanda yazmışam
və istəyirəm elə sözümü də bu-
nunlaqurtaram.Yadınızdakədər-
liadamkimiqalsamda.Hərçənd
mənhəyatsevərvəzarafatcılada-
mam.Ammanəetməkolarki?!

Artıq söhbətin hara getdiyini
vəgülüşümüzünkövrəknotlara
köklənərək üz-gözümüzə bula-
şacağınıyəqinedibdiqqətkəsi-
lirik.MəndənfərqliolaraqNatiq
müəllimdahahazırlıqlıgörünür.
Deyəsən,o,bayatının ilkdinlə-
yisicideyilvəmütləqbusöhbət
deyişməiləbitəcək.
Benefis-tamaşadasonmono-

loqunudeyirmişkimiqəddinidü-
zəldib,üz-gözünüobrazasalan
Vahidmüəllimtitrəksəsi iləba-
yatısını(ağrısını)diləgətirir:

Qa ran lıq dan çıx dım gü nə,
Gü nü gör düm, gün gör mə dim.
Na haq gö rüm, haq qı gəz dim.
Na haq gəz dim, haqq gör mə dim...

– Təəs süf ki, əla. De mə li, Va
hid müəl lim lə bu söh bə tin ta
le yi nə nis gil ya zı lıb mış, hə, 
Na tiq müəl lim? Odur ki, gə lin, 
heç ol ma sa, si zin lə 61 ya şı nı
za nik bin gi rək.
N.F. – Nikbin? Niyə aldadım

sizidə,tamaşaçılarıda.Yox,elə
məndəonunbayatısınabirbənd
şeirlə cavab verəcəm. Söhbətin
əl-qolunu“bağlamaq”sizlikdir.

Haqq üzülüb, ədalət də azalıb.
Mərdin qismətinə namərd yazılıb.
Bu dünyanın kişiləri azalıb,
Baş götürüb o dünyaya gedirəm.

Vəssalam.Budaplan-proqra-
mınıbaşqacürcızdığımkomik-
teatralsöhbətinpoetik-dramatik
sonu...

Həmidə Nizamiqızı

İki  yubilyarla  bir  söhbət

Gürcü aktyor “Fəryad 2” 
filmindəki rolundan danışıb
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Ordubaddan başlanan səhnə yolu

Bəziteatrlarımızaktrisaçatışmazlığıproblemiyaşadığıbir
dövrdəsəhnəyəgələn,onuninkişafınaöztöhfəsiniverən
sənətkarlarımızdanbiriXalqartistiRozaCəfərxanovaolub.
Görkəmliaktrisadolğunsəhnəfəaliyyətiərzindərəngarəng

obrazlarqalereyasıyaradıb.Unudulmazsənətkarıanadanol
masının95illiyimünasibətiləyadasaldıq.

Roza Heydər qızı Cəfərxa
nova13fevral1927ciildəOr
dubadşəhərindədünyayagöz
açıb.Şəhərdəkimədənimühit
onda erkən çağlardan teatra
həvəs oyadır. Hələ məktəbli
ikən dram dərnəyinin hazır
ladığı tamaşalara qatılır. Or
ta məktəbi bitirdikdən sonra
ilk sənət fəaliyyətinə şəhərdə
yenicə açılan dram teatrında
başlayır. Beləliklə, Roza Cə
fərxanova taleyini həmişəlik
teatrla bağlayır. O, Ordubad
Dram Teatrında Üzeyir Hacı
bəylinin“Oolmasın,buolsun”
komediyasındaGülnaz,“Arşın
mal alan”da Asya, “Ər və ar
vad”daMinnət xanım, Səməd
Vurğunun “Vaqif” dramında
Gülnar, “Fərhad və Şirin”də
Şirinvədigərrollardaoynayır.
Aktrisaaltıilbuteatrdaçalışır.
1945ci ildə muxtar respubli
kanın “Əməkdar artist”i adına
layiqgörülür.
Roza Cəfərxanova 1948ci

ildən indiki Cəlil Məmmədqu
luzadə adına Naxçıvan Döv
lət Musiqili Dram Teatrında
səhnə fəaliyyətini davam et
dirir. Yaradıcılıq imkanlarını,
bacarıq və istedadını bu kol
lektiv qarşısında da göstərir.
Gündəngünə diqqətçəkən və
parlayanaktrisakollektivinse
vimlisinəçevrilir.Səhnədəoy
nadığı baş və epizodik rollar
tamaşaçılartərəfindənmaraq
laqarşılanır.Bununlada teat
rınaparıcıaktrisalarısırasında

özünə layiqli yer tutur. O, bu
səhnədə iki yüzdən artıq lirik,
dramatik və komik rolda çıxış
edib.Pəri“Pəricadu”(Ə.Haq
verdiyev), Yetər “Hacı Qəm
bər”(N.Vəzirov),Ana“Astana”
(A.Dudarev), Həyat “Həyat”
(M.İbrahimov),Pəri,Susanna,
Dilbər, Sitarə, Sona, Solmaz,
Yaxşı–“Solğunçiçəklər”,“Ay
dın”, “Sevil”, “Nəsrəddin şah”,
“1905ci ildə”, “Od gəlini” və
“Almaz” (hamısı C.Cabbar
lı), Kabato “Xanuma” (A.Sa
qareli), Zəhra, Çin qızı “Şeyx
Sənan” və “Səyavuş” (H.Ca
vid), Pəri “Qız atası” (Əfqan),
İradə “Göz həkimi” (İ.Səfərli),

Hökmdar “Pompeyin Qafqaza
yürüşü” (N.Həsənzadə), Sə
nəm, Xala “Məşədi İbad” və
“Arşınmalalan” (Ü.Hacıbəyli)
vəbaşqalarıaktrisanınuğurlu
yaradıcılıqişlərisayılır.

Əməyi yüksək qiymətlən
dirilən sənətkar 1984cü ildə
Azərbaycan SSRin “Əməkdar
artist”i fəxri adını alır. C.Məm
mədquluzadə adına Naxçıvan
Dövlət Musiqili Dram Teatrının
direktor müavini Səməd Can
baxşıyev sənətkar haqqında
yazır: “1997ci ildə Naxçıvan
teatrına təzəcə gəlmişdim.
Mədəniyyət və İncəsənət Uni
versitetindən yenicəməzun ol
muşdum. Teatrın rejissorunun
olmadığından istifadə edən bir
aktyorM.F.Axundzadənin“Lən
kəranxanınınvəziri”komediya
sını plandankənar səhnələşdir
mək istəyirdi. Böyük səhnə ilə
tanışlığım o qədər də çox de
yildi.Amma “rejissor”bu tama
şadamənəəsasrollardanolan
Teymur ağa obrazını verirdi.
Mənisəonaetirazetdim.Bildir
dimki,mənimeləsəhnətəcrü
bəmyoxdur.Bu rolunöhdəsin

dən gələ bilmərəm. İlk olaraq
mənə epizodik rol verilməsini
xahişetdim...HəminandaRoza
xanımmənəyaxınlaşıbçoxsa
kit səslə dedi: “Səməd, oğlum,
səndənxoşumgəldi.Çünkiindi

teatragələngənclər ilkdəfədən
başroloynamaqiddiasındaolur
lar.Gərəközünüəvvələvvəlki
çik,epizodikrollardasınayasan.
İstedadını, bacarığını kollektiv
qarşısında sübut edəsən. Bun
dan sonra böyük teatr yoluna
başlamaq olar. Həmin gündən
Roza xanımla səmimi münasi
bətlərimizbaşladı...”.
Mənbələrdə qeyd edilir ki,

Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram
Teatrının səhnəsindəRozaCə
fərxanovanınsonçıxışıNəriman
Həsənzadənin “Pompeyin Qaf
qazayürüşü” tamaşasındaolur.
Qocaman sənətkarın yaddaşı
sözünəbaxmırdı.Birgünsəhnə
də yaddaşı onu çətin vəziyyətə
salır. Tərəfmüqabili olan Xalq
artisti Rza Xudiyevə astadan:
“Bahoo, korladım” deyir. Ancaq
tamaşaçılar yaranan gərginliyi
hiss etmir. Bundan sonraRoza
Cəfərxanovateatrdanayrılır...
Görkəmlisənətkar2000ciildə

“Xalqartisti” fəxriadına,2002ci
ildə isəPrezident təqaüdünə la
yiq görülüb. Xalq artisti 18may
2010cuildəNaxçıvanşəhərində
vəfatedib.

Savalan Fərəcov

Azərbaycanınşimalbölgə
sindəQaçaqMayıladıçox
məşhurdur.Ermənilərəvə
bolşeviklərəqarşımübarizəsi
ilətanınanMayılAzərbaycan
XalqCümhuriyyətininquru
cularıiləyaxınmünasibətdə
olub.

Qaçaq Mayıl kimi tanınan
ZahirovMayılZahiroğluXIX
əsrdəqaçaqhərəkatınınAzər
baycanın şimal bölgəsindəki
lideri, ermənilərin Azərbay
canın müxtəlif rayonlarına, o
cümlədən Qubaya hücumları
na qarşı vuruşan şəxslərdən
biriolub.
O, XIX əsrin 60cı illərində

Quba qəzasında, Qonaqkənd
də dünyaya gəlib. El arasında
igidliyivəmərdliyiiləadçıxaran
Mayıl 1915ci ildə Qonaqkənd
nahiyəsininyüzbaşısıseçilir.Bu
dövrdə mahalın Xaltan, Cimi,
Buduq,Rük,Mücükəndləriona
tabeidi.Səsverməmahalındin
xadimlərinin,ağsaqqallarınınvə
hörmətli şəxslərinin iştirakı ilə
aparılıb. Yüzbaşı vəzifəsi Qu
ba qəzasına nəzarət edən çar
nümayəndəsinintəqdimatıəsa
sında Tifis şəhərində yerləşən
Qafqaz canişinliyində rəsmən
təsdiqedilirdi.
Mərd insanlarıətrafınayığdı

ğı və onlara arxalandığı üçün
Mayılınçoxludüşmənləriortaya

çıxmışdı. Düşmənçilik edənlər
onaqarşıaçıqsilahlımübarizə
aparırdılar.Mayıldüşmənlərinin
çox olmasını nəzərə alıb dağ
ların döşündəki Xaşı kəndində
iqamətgah tikdirərək orada ya
şayıb.
QaçaqMayıl dəfələrlə ermə

nibolşevik quldur dəstələrinə
qarşı igidliklədöyüşüb.1918ci
ildəəvvəlcədənqurulmuşplana
görə, daşnak qoşunu Şamaxı
nı tutduqdan sonra dağlardan
keçən Xaltan yolu ilə Quba
yagəlməli idi.Lakinonlarınbu
mənfurplanlarınınqarşısıalınır. 

Qonaqkəndli Qaçaq Mayıl öz
dəstəsini vaxtında səfərbər
edərək düşmənin irəliləməsinə
imkan vermir. Nügədili Əbülfə
zinvəLəzgi İsmayılındəstələri
dəonaqoşulub.
Qubaqəzasındaqırğınlar tö

rətmiş daşnak Amazaspın ar
zusuÜçgün vəKilit kəndlərinə
keçərək Şahdağa çatmaq idi.
Ammabuarzusuürəyindəqal
dı. Digah kəndi ərazisində indi
Qanlı dərə adlanan yerdəMö
hübəli Əfəndinin, Hatəm Ağa
nın,ƏlibəyZizikskinin,Bəybala
bəyAlpanskininvəQaçaqMa

yılınbirləşmişdəstələridaşnak
larla döyüşə girib onları məhv
ediblər.
Qaçaq Mayılın Azərbaycan

Xalq Cümhuriyyətinin fəalları
ilə sıx əlaqəsi və dostluq mü
nasibətləriolub.Mayılınşəxsən
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
ilədostluqmünasibətləriolduğu
bildirilir. Rəsulzadə Lahıcda ol
duğuvaxtlardaMayıldaimonun
vəziyyəti ilə maraqlanıb, ona
yardımedib.
1920ci illərdəbolşevikRusi

yasının XI OrdusuAzərbaycan
Xalq Cümhuriyyətini devirmək
məqsədiləSamurçayındanke
çəndə onlara qarşı ilkmüqavi
məti Qaçaq Mayılın dəstələri
(oğlanlarıOsmanvəİbrahimdə
daxilolmaqla)göstərib.Ağırdö
yüşlər indikiŞabranrayonunun
Sarvanərazisindəbaşverib.
Yalama stansiyasında döyüş

bitdikdən sonraQaçaqMayılın
rəhbərliyi ilə Sarvan stansiya
sında relslər sökülüb. Silahlılar
əlverişli mövqe tutub. Rus or
dusunu gətirən qatarın hərə
kətidayandırılıbvəbununlada
qızğın döyüş başlayıb. Pulem
yotlardanatəşaçan rusəsgər
ləri qısa vaxt ərzində dağınıq

haldahücumedənyerli əhalini
sıxışdırabilir.Dəstəyərəhbərlik
edən Mayıl məğlub olduqlarını
görərək, sağqalanlarlabirlikdə
Babadağaçəkilir.
Mayıl təslim olması barədə

təklifərə rədd cavabı verir. O,
təslim olmadıqca ətrafına top
laşanların sayı artmağa başla
yır. Quba İcraiyyə Komitəsinin
rəhbəriHüsüHacıyev4nəfərlə
birbaşa Qonaqkəndə, Mayılın
görüşünəyollanır.QaçaqMayıl
qonaqların şərəfinə süfrə açdı
rır. Bu görüşdə Hüsü Hacıyev
rəsmiəmrləmöhürlənmişmək
tubuMayılatəqdimedir.Qaçaq
Mayıl ətraf dağlarınnəzarətçisi
təyinedilirdi.AmmaMayıltəklifə
rəddcavabıverir.
HüsüHacıyevin əliboş qayıt

masımərkəzihakimiyyətinara
zısalır.İşibitirməküçünNKVD
yə tapşırıq verilir. Qaçaqların
arasındakı casus xəbər verir
ki, 1924cü il mayın 24ü Ma
yıl Dədəgünəş dağına Həzrət
Baba ziyarətgahına gedəcək.
Babadağdasonziyarətiniedən
Qaçaq Mayıl geri qayıdarkən
Utuqdərəsindəpusquyasalınır.
Qarşıdakıqayalıqlardanhədəfə
alınanMayılaikigüllədəyir.

Mayılqətləyetiriləndənsonra
Qonaqkənd ərazisinə sovetlə
rinbayrağınısancmaqmümkün
olur. Bu ərazi Azərbaycanda
Sovethökumətininəngecbər
qərarolduğuyaşayışməntəqə
lərindənsayılır.
Qaçaq Mayıl Xaşı kəndində

dəfnolunub.Onunüçqızı,dörd
oğlu olub. Mayılın öldürülmə
sindənsonrasağqalanüçoğ
lu Babadağa çəkilib və burada
mübarizənidavametdirib.Uzun
mübarizədən sonra qardaşlar
həbsedilir.Məhkəməninqərarı
iləhərüçünüsürgünəyollayıb
lar. Uzun illər sonra qardaşlar
Azərbaycana qayıdaraq müx
təlif rayonlarda, başqa adlarla
yaşasalarda,bu,hamıdangizli
saxlanılıb.
QaçaqMayılınqızıSeyrəZa

hirova Sumqayıt şəhərində ya
şayıb.Beşövladıvənəvələrivar.
Təngədərəsiadlananərazidə

sıldırımqayalıqdayerləşənma
ğaraQaçaqMayılınəsasisteh
kamlarından sayılır. Bura Qu
bayagələnturistlərindəziyarət
etdiyiməkanlardandır.
QaçaqMayılınQonaqkənddə

kimülküqorunubsaxlanılıb.Am
maevdə yaşayış olmadığından
baxımsız vəziyyətdədir. Qonaq
kəndsakinləribuevintəmirolu
naraq xatirəmuzeyi kimi fəaliy
yətgöstərməsiniarzulayır...

Elxan Yusifli

AzərbaycanMilliElmlərAkade
miyasıMəhəmmədFüzuliadına
Əlyazmalarİnstitutununbaşrəs
samı,miniatürsənətininpeşəkar

davamçısı,Əməkdarmədəniyyətişçisi
FəxrəddinƏlifevralın8dədünyasını
dəyişib.

Fəxrəddin Vəli oğlu Əli 10may 1938ci
ildə Zəngəzur mahalında, Mehri rayonu
nun Nüvədi kəndində sənətkar ailəsində
anadan olub. 1952ci ildə yeddiillik kənd
məktəbini bitirdikdən sonra təhsilini Ordu
badşəhərindəkiPedaqojiməktəbdədavam
etdirib. 1958ci ildə Bakı Rəssamlıq Mək
təbində, 19641969cu illərdə Rəssamlıq
İnstitutunda təhsil alıb.Rəssamın “Babək”
qobelenidiplom işiMoskvadaXalqTəsər
rüfatı Nailiyyətləri Sərgisində qızıl medala
layiqgörülüb.
FəxrəddinƏliəməkfəaliyyətinəİmişlira

yonununCəfərikəndortaməktəbindəmüəl
limkimibaşlayıb.O,1970ci ildə “Həyatın
gözəlliyi”adlıəsəriilərespublikasərgisində
iştirakedib.“DədəQorqud”dastanı,M.Şəh
riyarın“Heydərbabayasalam”,ƏssarTəbri
zinin “MehrvəMüştəri”poemaları,Nizami
Gəncəvinin “Xəmsə”si, həmçinin Nəsimi,
YunusƏmrə,Füzuli,AşıqVeysəl,M.P.Va
qif, M.F.Axundzadə, Ə.Vahid və digər sə
nətkarlarınəsərlərinəmaraqlıminiatürlərin
müəllifidir.RəssamınAzərbaycanmuğam
larınaçəkdiyiminiatürlər,“Şəhidlər”xalçası,
şəxsiportretləridəmaraqlaqarşılanıb.

Bir neçə kitabın müəllifi olan rəssamın
əməyi yüksək qiymətləndirilib. Prezident
İlham Əliyevin 3 noyabr 2015ci il tarixli
sərəncamıiləFəxrəddinƏli“Əməkdarmə
dəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görülüb.
2021ciildəmüəllifiolduğuNizamininport
retlərinin və “Xəmsə”nin beş poemasının
hərbirinəçəkdiyiyüzdənçoxillüstrasiyanın
(miniatür)yeraldığınəfistərtibedilmişçox
cildliyəgörəAMEAnınfəxrifərmanıilətəltif
olunub.

FəxrəddinƏlinin əsərləriAMEAnınMə
həmmədFüzuliadınaƏlyazmalarİnstitutu,
eləcədəölkəmizdəvəxaricdəbirneçəmu
zeyinfondundasaxlanılır.
Ötən ilinaprelindəqəzetimizəmüsahibə

sindəsənətkardemişdi:“Mənixtisascahəm
də şərqşünasam. Əlyazmalar İnstitutunda
çalışıram.Bütün klassikləri orijinaldan oxu
mağa imkanımolub.Nizamiyəgələndə isə
məngözyaşlarımısaxlayabilmirəm.XIIəsr
dəngələnbirinsanəsrlərdirböyüklüyünüqo
ruyub.Nizamidə,Nəsimidə,Füzulidəqüd
rətsahibidirvəonlarıTanrıAzərbaycanapay
verib”.ƏsərlərindəkirənglərinsirriniisəFəx
rəddinƏlibeləizahedirdi:“Rənglərinsirrielə
özümdədir.Parlaqvəqırmızırənglərəüstün
lükvermişəmhərzaman...Tələbədostlarım
çox vaxtmavi rəngdən istifadəedirdilər və
mənimburənglərəmüraciətimonlardama
raqdoğurardı.Deyirəmki,burənglərəbağlı
lıqbizimkökümüzdədir.Miniatürdəkirənglə
rəsevgimizgünəşdənenerjialır...”.
Xeyirxahvəvətənpərvər insan, istedadlı

rəssam, ləyaqətli şəxsiyyət Fəxrəddin Əli
ninparlaqxatirəsionutanıyanlarınqəlbində
əbədiyaşayacaq.
Allahrəhməteləsin.

Lalə Azəri

Qanlı dərədə ermənilərə, Sarvan stansiyasında 
bolşeviklərə meydan oxuyan Qaçaq Mayıl

Ağdam teatrının aktyoru 
Nizami Əsgəroğlu vəfat edib

AğdamDövlətDramTeatrınınaparıcıaktyoruNizamiƏsgər
oğlufevralın15də,ömrünün64cüilindəuzunsürənxəstəlik
dənsonradünyasınıdəyişib.

NizamiƏsgər oğluƏləkbərov 20 dekabr 1958ci ildəQər
biAzərbaycanda–ErmənistanSSRinArtaşat(1945ciilədək
Qəmərli)rayonununYamancalıkəndindəanadanolub.Uşaq
lıqdanteatraböyükmaraqgöstərib.Aktyortəhsiliolmasada,
dram dərnəyindən peşəkar teatra gəlib. 1978ci ildən İrəvan
DövlətAzərbaycanDramTeatrındafəaliyyətəbaşlayıb.1980
ciildəntaleyiniAğdamDövlətDramTeatrıiləbağlayıb.Qoca
mansənətocağınınsəhnəsindəbirbirindənmaraqlı,xarakte
rikrollaroynayıb.

19901993cü illərdə Qazax
DövlətDramTeatrındafəaliyyət
göstərib.Birmüddətsəhnədən
uzaq düşməyinə baxmayaraq,
sənət onu yenidən öz ağuşu
na alıb və 2005ci ildən ömrü
nünsonunadəkAğdamteatrın
daçıxışedib.Aktyorunifasında
Cəfər Cabbarlının “Aydın”ında
Novruzbəy,YusifƏzimzadənin
“MənMollaNəsrəddinolacam”
tamaşasında Şah, Elçin Hü
seynbəylinin “İmperator”unda
Kişi, Sahib İbrahimin “Sadığın
toyu”nda Salman, Sevinc El

sevərin “Ürəyindəarzu tut”unda Həsrət,VasiliSiqarevin  “Ağ
ölüm”ündəAta, Şarl Perronun  “Sehrbaz qadın”ında Nağılçı,
ArifMədətovun “Çarəsizevlənmə”sində Şahgəldivəs. rolları
yerliteatrsevərlərinyaxşıxatirindədir.
Allahrəhməteləsin.

“Rənglərin sirri elə özümdədir...”
Miniatürçü rəssam Fəxrəddin Əli dünyasını dəyişib

Fevral ayında doğulanlar 
Milli Qəhrəman və şəhidlər haqqında 

videoçarx
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsiXəzərrayonMərkəzləşdi
rilmişKitabxanaSisteminin(MKS)6nömrəlifilialıfevralayında
doğumgünləriolanMilliQəhrəmanvəşəhidlərimizhaqqında
videoçarxhazırlayıb.

Başidarədənbildirilibki,həraydoğumgünləriolanqəhrəman
larımızhaqqındaməlumatxarakterlivideoçarxlarınhazırlanaraq
sosialşəbəkələrdəyayımlanmasıuşaq,yeniyetməvəgənclərin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəedilməsi yönündəgörülən işlərə
dəstəkxarakteridaşıyır.
Videoçarxda fevraldadünyayagəlmiş41MilliQəhrəmanvə

şəhidinfotoları,şəxsivədöyüşistiqamətlərihaqqındamaterial
lar,eləcədəAliBaşKomandanıntəltiffərmanlarıhaqqındamə
lumatlaryeralıb.

Ərəb mətbuatında Molla Pənah Vaqif 
haqqında məqalə  

İordaniyanın“ƏlƏnbat”,
“Cohina”və“NəbdƏlBalad”
qəzetlərivəƏlcəzairin“Əl
Hərir”portalındagörkəm
liAzərbaycanşairiMolla
PənahVaqifinyaradıcılığına
həsrolunmuşməqalədərc
olunub.

İordaniyalıakademikMər
vanSudanınmüəllifiolduğu
məqalədəşairinhəyatvəya
radıcılığıhaqqındamüfəssəl

məlumatyeralıb.Qeydolunurki,bu ilanadanolmasının305
vəvəfatının225ciildönümüqeydolunacaqVaqifdövrününən
məşhurşairi,eynizamandaQarabağxanınınvəzirikimimüdrik
şəxsiyyətolub.“Azərbaycandaxalqarasındaməşhurbirdeyim
var;həroxuyanMollaPənaholmaz.Bu,şairvədövlətxadimi
ninelarasındamüdrikliyinintəzahürüdür”,deyəM.Sudayazır.
Müəllifsovetdövründə,Azərbaycandaçalışdığıvaxtpoeziya

antologiyasındaVaqifyaradıcılığıbarədəərəbdilindəilkməlu
matıəldəetdiyini,şairinşeirlərininərəbcəyətərcüməsininzəruri
olduğunudadiqqətəçatdırır.
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Xalq təq vi mi nə gö rə, qış fəs li üç 
his sə yə bö lü nür: de kab rın 21-dən 
yan va rın 30-dək Bö yük çil lə (40 
gün), yan va rın 31-dən fev ra lın 19-

dək Ki çik çil lə (20 gün), fev ra lın 20-dən 
mar tın 20-dək isə Boz ay dır. “Çil lə” ağ-
rı-acı de mək dir ki, bu da qı şın sərt li yi-
nin in san dü şün cə sin də ob raz laş mış 
ifa də si dir.

Ar tıq Ki çik çil lə nin cə mi iki cə gün öm rü qa-
lıb. Qar şı dan Boz ay və Nov ru zun müj də çi-
lə ri olan ila xır çər şən bə lər gə lir. Qə dim lər dən 
bu ya na ulu la rı mız sərt qış da hə mi şə yaz 
ümi di ilə ya şa yar, Ye ni gü nün - Nov ru zun gə-
li şi ni sə bir siz lik lə göz lə yər di lər. Nov ruz qa ba-
ğı dörd ila xır çər şən bə ni ba car dıq ca se vinc lə 
qeyd edər, ocaq ça tar, süf rə açar dı lar.

Nov ruz ön cə si dörd ila xır çər şən bə öz lü-
yün də dün ya nın ya ran ma sı nı eh ti va edir. Su, 
Od, Yel və Tor paq tə biətin oyan ma sı, ye ni-
dən di ril mə si an la mı nı ve rir. Bu çər şən bə lər 
həm də in sa nın dörd ün sür dən ya ra dıl ma sı 
haq qın da di ni-mis tik gö rüş lə ri də özün də 
sim vol laş dı rır.

İla xır çər şən bə lər dən bi rin ci si Su çər şən-
bə si bu də fə fev ra lın 22-də özü nü ye ti rə-
cək. Bu ta ri xi də sı ra dan say maq ol maz – 
22.02.2022! Ay na eff  ek ti dir, de yil mi? Hər iki 
tə rəf dən tək rar la nan rə qəm lər. Am ma əsas 
odur ki, ulu Nov ru zun ilk çər şən bə si nin qə-
dəm lə ri sa ya lı ol sun, in san la ra uğur gə tir sin!

Mi fi k tə fək kür də su dün ya nın özü lü, hə ya-
tın baş lan ğı cı, di ri lik, sağ lam lıq və xoş bəxt lik 
mən bə yi sa yı lır. Su çər şən bə si xalq ara sın da 
həm də “əzəl çər şən bə”, “gö zəl çər şən bə”, 
“gül çər şən bə”, “su lar Nov ru zu” ad lan dı rı lır. 
Azər bay can folk lo run da su yun rəmz ləş mə si 
onun əc dad sa yıl ma sı, and ye ri ol ma sı ilə də 
sıx bağ lı dır.

Əs ki za man lar da Su çər şən bə sin də in san-
lar gü nəş doğ ma dan bu laq ba şı na ge dər, 
tə zə su da əl-üzü nü yu yar, “aza rım-be za rım 

su ya” de yib onun üzə rin dən at la nar, bu laq 
ba şın da niy yət edər di. Ey ni za man da su yun 
ət ra fın da bir sı ra mə ra sim lər ke çi rər, ye ni 
gü nün gə li şi ni bay ram edər di lər. Bə zi böl gə-
lə ri miz də hət ta su sə pən ayi ni də ke çi ri lər di. 
Təəs süf ki, bu gün yur du muz da çər şən bə lər, 
yü zil lər ön cə ol du ğu ki mi, bü tün ənə nə lə ri lə 
qeyd edil mir. Bu nun baş lı ca sə bə bi çağ daş-
laş ma və şə hər ləş mə ilə bağ lı dır... 

Xalq ara sın da su ilə bağ lı xey li mə səl lər 
var. İnanc la ra gö rə, süf rə yə su da ğıl ma sı ay-
dın lıq dır, su içən ada mı qə fi l vur maz lar, su 
içən ada mı ilan çal maz, lal axan su dan keç-
məz lər, su olan yer də di ri lik olar, su eh san-
dır. Bü tün bun lar su yun mü qəd dəs li yi ni ifa də 
edir. İnan ca gö rə, Nov ruz da sü zü lən plo vun 
su yu nu ağac la rın di bi nə tö kər lər, ne çə il bar 
ver mə yən ağac bar ve rər...

Ar tıq ikin ci il dir, ya ğı dan qur tul muş yurd 
yer lə ri mi zin ay na göz lü bu laq la rı uzun il lər-
dən son ra doğ ma sa kin lə ri üçün da ha şövq lə 
axır. Qa lib Azər bay can əs gə ri o gö zəl bu laq-
la rın su yun dan ürək lə içir, çay la rın dan min 
bir hə vəs lə ad la yıb ke çir...    

Su çər şən bə niz mü ba rək!
F.Yunisli

Su çərşənbəsi – 22.02.2022
Novruzun ilk çərşənbəsi bu dəfə tarixin güzgü ilə

bölündüyü günə tən gələcək

Muğam ustadının ömür və
sənət yoluna işıq salan nəşr

Mil  li Ki  tab  xa  na  nın “Azər  bay -
ca  nın gör  kəm  li şəx  siy  yət  lə  ri” 
se  ri  ya  sın  dan növ  bə  ti nəş  ri 
–  “Xan Şu  şins  ki. Bib  lioq  ra  fi  ya” 
çap  dan çı  xıb. Bib  lioq  ra  fi  ya 
məş  hur xa  nən  də, Xalq ar  tis  ti 
Xan Şu  şins  ki  nin (İs  fən  di  yar 
As  lan oğ  lu Ca  van  şi  rov; 1901-
1979) ana  dan ol  ma  sı  nın 120 
il  li  yi  nə həsr edi  lib. 

Bu nəşr gör  kəm  li mu  ğam us  ta -
dı haq  qın  da tər  tib edil  miş ilk bib -
lioq  ra  fi k və  sait  dir və 1931-2021-
ci il  lə  ri əha  tə edir.

Pre  zi  dent Hey  dər Əli  ye  vin 
“Xan Şu  şins  ki  nin 100 il  lik yu  bi -
le  yi  nin ke  çi  ril  mə  si haq  qın  da” 20 
iyul 2001-ci il ta  rix  li sə  rən  ca  mı 
ilə açı  lan bib  lioq  ra  fi   ya  da in  for -
ma  si  ya  lar Azər  bay  can və rus 
dil  lə  rin  də ve  ri  lib. Gös  tə  ri  ci  də 
xa  nən  də  nin hə  yat və ya  ra  dı  cı  lı -
ğı  nın əsas ta  rix  lə  ri, Azər  bay  can 
mu  si  qi  si və sə  nət  kar  la  rı haq -

qın  da vax  ti  lə söy  lə  di  yi fi   kir  lər, 
gör  kəm  li şəx  siy  yət  lə  rin Xan Şu -
şins  ki haq  qın  da söy  lə  di  yi fi   kir  lər, 
xa  nən  də  yə həsr edil  miş şeir  lər, 
ki  tab  lar və mə  qa  lə  lər haq  qın  da 
mə  lu  mat  lar top  la  nıb. 

Xa  nən  də  yə həsr olun  muş şeir -
lər böl  mə  sin  də Xalq şair  lə  ri Sə -
məd Vur  ğun, Məm  məd Ra  him, 
Nə  ri  man Hə  sən  za  də, həm  çi  nin 
şair  lər Əli Tu  də, Əliağa Va  hid və 
di  gər  lə  ri  nin bə  dii nü  mu  nə  lə  ri ve -
ri  lib.

Mil  li Ki  tab  xa  na  da qo  ru  nub sax -
la  nı  lan Xan Şu  şins  ki  nin ifa et  di  yi 
əsər  lə  rin səs ya  zı  la  rı  nın gös  tə  ri -
ci  lə  ri təq  dim olu  nur. Bu böl  mə  də 
il  lər gös  tə  ril  mə  sə də, ilk əsə  rin 
“Ma  hur” mu  ğa  mı ol  du  ğu  nu gö  rə 
bi  li  rik. Döv  lət Səs Ya  zı  la  rı Ar  xi -
vin  də  ki ilk ya  zı isə 1953-cü ilə aid 
olan “Ay gö  zəl” xalq mah  nı  sı  dır. 
Xa  nən  də  nin 70 il  li  yi  nə həsr edil -
miş ra  diove  ri  liş 30 de  kabr 1971-
ci il  də efi   rə ge  dib. Ge  cə  də ta  nın -

mış mu  ğam us  ta  la  rı  mız iş  ti  rak 
edib. Sər  vər İb  ra  hi  mov, Ya  qub 
Məm  mə  dov, Sa  ra Qə  di  mo  va, 
Əbül  fət Əli  yev və di  gər gör  kəm  li 
mu  ğam us  tad  la  rı.

Nəşr  də Xan Şu  şins  ki  nin ilk mə -
qa  lə  si  nin 1959-cu il  də “Ədə  biy -
yat qə  ze  ti”ndə dərc edil  di  yi bəl  li 
olur. Mə  qa  lə Mosk  va  da ke  çi  ri  lən 
Azər  bay  can ədə  biy  ya  tı on  gün  lü -
yün  də təl  tif olun  muş mə  də  niy  yət 
xa  dim  lə  ri haq  qın  da  dır. Xa  nən  də 
haq  qın  da ilk mə  qa  lə isə 1931-ci 
il  də “Xan Şu  şins  ki  nin kon  sert  lə  ri” 
baş  lı  ğı ilə “Kom  mu  nist” qə  ze  tin  də 
dərc olu  nub. 

Son  ra  kı böl  mə  lər  də biz xa  nən -
də haq  qın  da çox  say  lı mə  qa  lə və 
ki  tab  la  rın si  ya  hı  sı  nı gö  rə bi  li  rik. 
Xan Şu  şins  ki dün  ya mil  li ki  tab -
xa  na  la  rın  da böl  mə  si də xa  nən -
də  nin ir  si  nin təb  li  ği  nin əha  tə  li  li -
yi  ni əks et  di  rir. Bib  lioq  ra  fi   ya  da 
gör  kəm  li sə  nət  ka  ra həsr olun -
muş te  le  vi  zi  ya ve  ri  liş  lə  ri, elə  cə 

də özü  nün çə  kil  di  yi fi lm  lər  də (“O 
ol  ma  sın, bu ol  sun” – 1956 və s.) 
ba  rə  də də mə  lu  mat al  maq olar. 
Bir söz  lə, bib  lioq  ra  fi   ya sə  nət  şü -
nas  lar, mu  si  qi təd  qi  qat  çı  la  rı və 
ge  niş oxu  cu küt  lə  si üçün də  yər  li 
və  sait  dir. 

Bib  lioq  ra  fi   ya  nın el  mi re  dak  to -
ru pro  fes  sor Kə  rim Ta  hi  rov, ön 
söz müəl  li  fi  Xalq ar  tis  ti, bəs  tə  kar 
Sər  dar Fə  rə  cov, tər  tib  çi  si Hə  li -
mə  xa  tun Ma  na  fo  va, re  dak  to  ru 
El  nur Nə  ci  yev  dir. 

Lalə

Azərbaycan
19 fev ral 1897 – Xalq ar tis ti An to ni na Mi xay lov na Fi lip po va 

(1897-1976) ana dan olub. Döv lət Rus Dram Teat rın da (1935-1950) 
akt ri sa ki mi fəaliy yət gös tə rib.

19 fev ral 1921 – Əmək dar ar tist, tar zən Məm mə da ğa Məm məd-
hə sən oğ lu Mu ra dov (1921-1969) Ba kı da ana dan olub. Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı Xalq çal ğı alət lə ri or kest ri nin so lis ti, kon sert-
meys te ri olub, mu si qi mək təb lə rin də dərs de yib.

19 fev ral 1948 – Əmək dar rəs sam, pe da qoq Fik rət Məm məd oğ-
lu Hə şi mov (1948 – 8.2.2022) Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı nın 
Şah buz ra yo nun da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de-
mi ya sı nəz din də İn cə sə nət Kol le ci nin di rek to ru olub.

19 fev ral 1949 – Ədə biy yat şü nas, mə də niy yət xa di mi, fi  lo lo-
gi ya elm lə ri dok to ru Adil xan Hü sey nə li oğ lu Bay ra mov (1949 – 
14.4.2021) Gür cüs ta nın Mar neuli ra yo nu nun Sa dax lı kən din də 
do ğu lub. S.Vur ğu nun ya ra dı cı lı ğı, Tifl  is Azər bay can teat rı nın, Azər-
bay can da mu zey işi nin ta ri xi ilə bağ lı təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

20 fev ral 1900 – Xalq ar tis ti, akt yor, re jis sor Sə məd Məm məd oğ-
lu Möv lə vi (1900 – 3.2.1962) ana dan olub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rın da ça lı şıb.

20 fev ral 1915 – Əmək dar ar tist Rüx sa rə Əli qı zı Ağa ye va (1915 
– 26.11.1994) Ba kı da ana dan olub. Nax çı van, Qa zax teatr la rın da, 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib. 

20 fev ral 1925 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Ka mal Hə mid oğ lu Kə ri-
mov (1925 – 13.1.1992) Ba kı da do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya, Ope ra 
və Ba let teatr la rın da ça lı şıb.

20 fev ral 1928 – Ta nın mış şair, dra ma turq Əliağa Kür çay lı 
(Əliağa Hə sə na ğa oğ lu Və li yev; 1928 – 11.2.1980) Sal yan ra yo nu-
nun Kür qa ra qaş lı kən din də do ğu lub. Ki tab la rı: “Yol lar da ax tar mə-
ni”, “Hə ya tın do lay la rı”, “Dün ya ov cum da dır” və s. Rus poezi ya sın-
dan tər cü mə lər edib. 

20 fev ral 1935 – Şərq şü nas, pro fes sor Şu lan İs ma yıl oğ lu Şi rə li-
yev (1935-2013) ana dan olub.

20 fev ral 1938 – Dil çi alim, tür ko loq Cə fər İs ma yıl oğ lu Cə fə rov 
(1938-1996) ana dan olub.

20 fev ral 1957 – Us tad tar zən, Əmək dar ar tist Məm məd xan 
Məm mədr za oğ lu Ba kı xa nov (1890-1957) və fat edib. Uzun müd dət 
Cab bar Qar yağ dıoğ lu və Se yid Şu şins ki ki mi məş hur xa nən də lə ri 
mü şa yiət edib. 

20 fev ral 1960 – Əmək dar ar tist Adil Ağa kə rim oğ lu Zey na lov 
(1960 – 12.3.2020) ana dan olub. Lən kə ran Döv lət Dram Teat rın da 
akt yor və re jis sor iş lə yib.

20 fev ral 1980 – Ba kı da Azər bay ca nın bö yük mü tə fək kir şairi 
İma dəd din Nə si mi nin abi də si nin (hey kəl tə raş lar – To kay Məm mə-
dov və İb ra him Zey na lov) açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də res pub li ka nın 
rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev iş ti rak 
edib.

20 fev ral 1984 – Bö yük bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, SS Rİ Döv-
lət mü ka fa tı laureatı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Fik rət Mə şə di 
Cə mil oğ lu Əmi rov (22.11.1922 – 1984) və fat edib. Sim fo nik mu-
ğam lar, “Ni za mi” sim fo ni ya sı, “Azər bay can kap riç çiosu”, “Se vil” 
ope ra sı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Bəs tə ka rın “Min bir ge cə” ba le ti 
dün ya mu si qi xə zi nə si nə da xil dir.

20 fev ral 2014 – Xalq ar tis ti, ta nın mış teatr və ki no akt ri sa sı Fi-
rən giz Ab bas Mir zə qı zı Şə ri fo va (6.2.1924 – 2014) və fat edib. 

20 fev ral 2021 – Əmək dar rəs sam Qüd rət Ha cı bəy oğ lu Məm-
mə dov (12.12.1936 – 2021) və fat edib. Şə ki Döv lət Dram Teat rı nın 
baş rəs sa mı iş lə yib.

21 fev ral 1906 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor Hə bib 
Ələk bər oğ lu İs ma yı lov (1906 – 31.12.1966) Nax çı van da do ğu lub. 
Azər bay can ki no sun da xü su si ye ri olan “Ögey ana” (1958), “Bö yük 
da yaq” (1962) fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib. 

21 fev ral 1921 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Bö-
yükağa Mə şə di oğ lu Mir zə za də (1921 – 3.11.2007) Ba kı nın Fat ma-
yı kən din də do ğu lub. Te ma tik tab lo lar, port ret əsər lə rin müəl li fi  dir, 
teatr ta ma şa la rı na bə dii tər ti bat ve rib.

21 fev ral 1921 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Oq tay 
Sa dıq za də (1921 – 20.12.2014) Xı zı da, ya zı çı Se yid Hü seyn və 
şairə Üm gül sü mün ailə sin də ana dan olub. “Ni za mi Gən cə vi və 
dün ya mə də niy yə ti” sil si lə si, “1937-ci il  rep res si ya sı nın qur ban la-
rı”, “Hü seyn Ca vi din alə mi” trip ti xi və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.  

22 fev ral 1869 – Gör kəm li ya zı çı, dra ma turq, na şir Cə lil Məm-
məd qu lu oğ lu Məm məd qu lu za də (1869 – 4.1.1932) Nax çı van da 
do ğu lub. Realist he ka yə lə ri, po vest (“Da na baş kən di nin əh va lat-
la rı”) və dram əsər lə ri (“Ölü lər”, “Də li yı ğın ca ğı”, “Ana mın ki ta bı”) 
ilə mil li ədə biy ya ta mi sil siz töh fə lər ve rib. “Mol la Nəs rəd din” jur na lı 
(1906) ilə Azər bay can da sa ti rik jur na lis ti ka nın əsa sı nı qo yub.

22 fev ral 1898 – Əmək dar elm xa di mi, ədə biy yat şü nas alim, aka-
de mik Fey zul la Sə məd oğ lu Qa sım za də (1898 - 29.3.1976) ana dan 
olub.

22 fev ral 1914 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Cə lal Mə hər rəm oğ lu 
Qar yağ dı (1914-2001) Şu şa şə hə rin də ana dan olub. Azər bay ca-
nın bir sı ra mə də niy yət və ic ti mai xa dim lə ri nin hey kəl və büst lə ri nin 
(N.Nə ri ma nov, M.Ə.Sa bir və s.) müəl li fi  dir.

22 fev ral 1917 – Ya zı çı-dra ma turq Yu sif Əh mə dul la oğ lu Əzim za-
də (1917-1984) ana dan olub. “Çi çək lər səl tə nə ti”, “Ana can”, “Nəs-
rəd din” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir, rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər 
edib. 

22 fev ral 1924 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar Sü ley man Əy yub oğ lu 
Ələs gə rov (1924 – 21.1.2000) Şu şa da do ğu lub. “Ul duz”, “Özü müz 
bi lə rik”, “Mil yon çu nun di lən çi oğ lu”, “Hə mi şə xa nım” ope ret ta la rı nın, 
“Ba ha dır və So na”, “Sol ğun çi çək lər” ope ra la rı nın, mah nı la rın müəl-
li fi  dir.

22 fev ral 1950 – Əmək dar rəs sam Asif Əli oğ lu Məm mə dov 
(1950 – 4.11.2002) Gən cə də do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı-
nın baş rəs sa mı olub. 

22 fev ral 2021 – Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Yal çın İm ran oğ lu 
Rza za də (15.12.1939 – 2021) və fat edib.

Dünya  
19 fev ral 1473 – Pol yak ast ro no mu, ri ya ziy yat çı, mü tə fək kir 

Ni ko lay Ko per nik (1473 – 24.5.1543) ana dan olub. Dün ya nın he-
liosent rik sis te mi (pla net lə rin Gü nəş ət ra fın da fır lan ma sı) nə zə riy-
yə si nin ba ni si sa yı lır.

19 fev ral 1743 – İtal yan bəs tə ka rı Luici Bok ke ri ni (Luigi Bocc he-
ri ni; 1743-1805) ana dan olub.

19 fev ral 1821 – Al man dil çi ali mi, linq vis ti ka nın ta nın mış si ma la-
rın dan bi ri Av qust Şley xer (August Sch leic her; 1821-1868) ana dan 
olub.

20 fev ral 1925 – Ame ri ka re jis so ru, sse na rist Ro bert Alt man 
(1925-2006) ana dan olub. Av ro pa nın üç əsas fes ti va lı nın (Kann, 
Ve ne si ya, Ber lin) qa li bi olan ye ga nə ame ri ka lı re jis sor dur.

20 fev ral 1967 – Ame ri ka rok-mu si qi çi si, “Nir va na” qru pu nun rəh-
bə ri Kurt Ko beyn (Kurt Do nald Co bain; 1967-1994) ana dan olub.

21 fev ral Bey nəl xalq Ana Di li Gü nü dür (İn ter na tional Mot her Lan-
guage Day). 1999-cu il də UN ESCO tə rə fi n dən mil li dil lə rin və mə-
də ni müx tə lifl  i yin qo run ma sı məq sə di lə tə sis edi lib.

21 fev ral 1906 – Rus bo ya ka rı, qra fi k, ki tab il lüst ra to ru, SS Rİ 
Xalq rəs sa mı Yev ge ni Adol fo viç Kib rik (1906-1978) ana dan olub.

21 fev ral 1925 – Ame ri ka re jis so ru və sse na ris ti Sem Pe kin pa 
(Da vid Sa muel Pec kin pah; 1925-1984) ana dan olub. Ki no da ves-
tern jan rı nın ta nın mış si ma la rın dan dır.

22 fev ral 1788 – Al man fi  lo so fu, ir ra siona liz min ba ni lə rin dən bi ri 
Ar tur Şo pen hauer (Art hur Sc ho pen hauer; 1788-1860) ana dan olub.

22 fev ral 1921 – İtal yan akt ri sa sı Cül yet ta Ma zi na (Giuliet ta Ma-
si na; 1921-1994) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

19–22 fevralXatirə təqvimi

Novruza doğru

Yaşar Nurinin şəxsi əşyaları muzeyə təhvil verilib
AMEA Mil li Azər bay can Ta ri xi 
Mu ze yi nin əmək daş la rı Xalq 
ar tis ti Ya şar Nu ri nin vax ti lə 
ya şa dı ğı ev də olub lar.

Bu ba rə də mu zey dən mə lu-
mat ve ri lib. Bil di ri lib ki, Ya şar 
Nu ri nin xa nı mı Rə hi mə Nu ri ye va 
ilə söh bət dən son ra sə nət ka rın 
şəx si əş ya la rı mu zey əmək daş-
la rı na təq dim olu nub.

Təq dim edi lən ma te rial lar 
ara sın da gör kəm li akt yo run təl-
tif olun du ğu “Hu may” mü ka fa tı, 
“Si murq” mil li mü ka fa tı nın dip-

lo mu, Ya şar Nu ri nin uzun il lər 
ça lış dı ğı Aka de mik Mil li Dram 
Teat rı nın və si qə si, Azər bay can 
Res pub li ka sı Döv lət Te le ra dio 
Ve ri liş lə ri Şir kə ti nin və si qə si, 
yu bi ley də vət na mə lə ri, müx tə-
lif fi lm və ta ma şa lar da rol al dı-
ğı səh nə lər dən çə kil miş şə kil lər 
yer alır.

Sə nət ka rın şəx si əş ya la rı mu-
ze yin Sə nəd li mən bə lər el mi 
fond şö bə si nin mü di ri Es mi ra 
Rə hi mo va və şö bə nin əmək da şı 
Nər min Ba ğı ro va va si tə si lə mu-
ze yə ve ri lib.

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın  Biz nes mü hi ti 
və bey nəl xalq rey tinq-
lər üz rə Ko mis si ya sı-

nın “Tex no lo gi ya və in no va-
si ya lar” iş çi qru pu nun “El mi 
nəşr lər lə bağ lı bey nəl xalq 
rey tinq gös tə ri ci lə ri nin (H 
in dek si) yax şı laş dı rıl ma-
sı üz rə” altq ru pu nun ic la sı 
ke çi ri lib.

On layn for mat da ke çi ri lən 
ic la sa Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
Və tən daş la ra Xid mət və So-
sial İn no va si ya lar üz rə Döv lət 

Agent li yi nin, İq ti sa diy yat Na zir-
li yi nin, Təh sil Na zir li yi nin, Əq-
li Mül kiy yət Agent li yi nin, Mil li 
Elm lər Aka de mi ya sı nın, ADA 
Uni ver si te ti nin, Döv lət İq ti sad 
Uni ver si te ti nin, Azər bay can Tu-
rizm və Me nec ment Uni ver si te-
ti nin nü ma yən də lə ri və eks pert-
lər qa tı lıb lar.

Və tən daş la ra Xid mət və So-
sial İn no va si ya lar üz rə Döv lət 
Agent li yi nin İc ti maiy yət lə əla qə lər 
şö bə sin dən bil di rib lər ki, gö rüş 
za ma nı el mi nəşr lər lə bağ lı bey-
nəl xalq rey tinq gös tə ri ci lə ri nin (H 
in dek si) yax şı laş dı rıl ma sı məq-
sə di lə 2022-ci il üz rə Yol xə ri tə si-
nin il kin la yi hə si mü za ki rə olu nub. 

Öl kə miz də H in dek si və di gər əla-
qə li gös tə ri ci lər üz rə möv cud və-
ziy yət, nəşr sa yı na gö rə yu xa rı və 
aşa ğı gös tə ri ci yə ma lik elm sa hə-
lə ri, təd qi qat çı pro fi l lə ri nin sa yı na 
gö rə elm və təh sil müəs si sə lə ri-
nin sı ra la ma sı, di gər mə sə lə lər lə 
bağ lı mü za ki rə lər apa rı lıb. Azər-
bay ca nın H in dek si gös tə ri ci si nin 
yax şı laş dı rıl ma sı na dair tək lifl  ər 
din lə ni lib, iş ti rak çı lar tə rə fi n dən 
təq di mat lar edi lib.

Ye kun da el mi nəşr lər lə bağ lı 
bey nəl xalq rey tinq gös tə ri ci lə ri-
nin (H in dek si) yax şı laş dı rıl ma-
sı üz rə təd bir lə rin qı sa, or ta və 
uzun müd dət li ol maq la qrup-
laş dı rıl ma sı və altq rup da təm sil 
olun ma yan aidiy yə ti qu rum la rın 
si ya hı sı nın müəy yən olun ma sı, 
elə cə də hə min qu rum lar dan nü-
ma yən də lə rin tə yin edil mə si nə 
dair qə rar qə bul edi lib.

Biz nes mü hi ti və bey nəl xalq 
rey tinq lər üz rə Ko mis si ya Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin mü va fi q sə rən ca mı ilə 
2016-cı il də ya ra dı lıb. Biz nes 
mü hi ti nin əl ve riş li li yi nin ar tı rıl-
ma sı və bey nəl xalq rey tinq lər də 
öl kə mi zin möv qe yi nin da ha da 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə ya-
ra dıl mış ko mis si ya nın səd ri Baş 
na zi rin bi rin ci müavi ni Ya qub Ey-
yu bov dur.

Nizaminin “Leyli və Məcnun”u Koreya dilində 
Azər  bay  ca  nın Ko  re  ya 
Res  pub  li  ka  sın  da  kı Sə  fir  li -
yi  nin tə  şəb  bü  sü və dəs  tə -
yi, Azər  bay  can Xa  ri  ci İş  lər 
Na  zir  li  yi  nin ma  liy  yə  si ilə da  hi 
şair və mü  tə  fək  kir Ni  za  mi 
Gən  cə  vi  nin “Ley  li və Məc  nun” 
poema  sı Ko  re  ya di  li  nə tər  cü -
mə olu  na  raq çap edi  lib. Bu, 
klas  sik Azər  bay  can şairi  nin 
əsə  ri  nin ilk də  fə Ko  re  ya di  lin -
də ki  tab şək  lin  də nəş  ri  dir.

Sə  fi r  lik  dən ve  ri  lən mə  lu  ma  ta 
gö  rə, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
mü  va  fi q sə  rən  ca  mı ilə 2021-
ci ilin Azər  bay  can  da “Ni  za  mi 
Gən  cə  vi İli” elan edil  mə  si və 
da  hi şairin 880 il  lik yu  bi  le  yi  nin qeyd edil  mə  si ilə 
əla  qə  dar, ötən il  dən eti  ba  rən “Ley  li və Məc  nun” 
poema  sı  nın Ko  re  ya di  li  nə tər  cü  mə  si  nə baş  la  nı -
lıb. Əsə  ri Ko  re  ya Res  pub  li  ka  sı  nın Ho  seo Uni  ver -

si  te  ti  nin pro  fes  so  ru Kim Seonq-
Ryonq və hə  min uni  ver  si  te  tin 
ma  gist  ri Ra  min Aba  sov tər  cü -
mə edib  lər. Poema  nın tər  cü  mə -
si Or  ta əsr  lə  rin dil xü  su  siy  yət  lə -
ri mak  si  mum də  rə  cə  də nə  zə  rə 
alın  maq  la, Ko  re  ya di  li  nə uy -
ğun  laş  dı  rı  la  raq hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. 
Nəş  rə oxu  cu  nun da  ha ət  rafl   ı və 
asan an  la  yı  şı üçün Or  ta əsr  lər 
ter  mi  no  lo  gi  ya  sı  na dair çox  say -
lı iza  he  di  ci qeyd  lər, elə  cə də 
“Ley  li və Məc  nun” əsə  rin  də  ki 
bir sı  ra səh  nə  lə  rin mi  niatür  lə  ri 
əla  və edi  lib.

Bun  dan əla  və, ki  tab  da Ni  za -
mi Gən  cə  vi  nin hə  yat və ya  ra -
dı  cı  lı  ğın  dan ət  rafl   ı bəhs edi  lir, 

da  hi şairin ya  şa  yıb-ya  rat  dı  ğı XII-XIII əsr  lər  də 
Azər  bay  ca  nın yer  ləş  di  yi re  gion  da  kı ic  ti  mai-si  ya  si 
mü  hit, hə  min dövr  də möv  cud ol  muş döv  lət  lər və 
döv  lət xa  dim  lə  ri ba  rə  də mə  lu  mat ve  ri  lir.

Elmi nəşrlərin reytinq göstəricilərinin 
yaxşılaşdırılması 

Yol xəritəsinin ilkin layihəsi müzakirə olunub
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
409 il əv vəl... 

21 fev ral 1613-cü il də Ru si ya bo yar la rı çox gö tür-qoy et dik-
dən son ra Mi xail Ro ma no vu çar elan edib lər. Rü rik lər sü la lə si-
nin sü qu tun dan (1605) son ra çar Ru si ya sın da baş la nan da ğıl ma 
pro se si nin qar şı sı alı nıb. Ro ma nov la rın üç əsr sü rən ha ki miy yə ti 
1917-ci ilə dək da vam et di.

159 il əv vəl...
19 fev ral 1861-ci il də İm pe ra tor II Alek sandr Ru si ya da təh kim-

çi lik hü qu qu nun ləğv olun ma sı ba rə də ma ni fest im za la yıb. Çar 
Ru si ya sı kənd li lə ri ilk də fə sər bəst lik əl də edib lər. 

144 il əv vəl...
19 fev ral 1878-ci il də Ru si ya ilə Tür ki yə (Os man lı) ara sın da 

növ bə ti mü ha ri bə ba şa ça tıb və tə rəf ər ara sın da il kin sülh sə-
nə di – San-Ste fa no mü qa vi lə si im za la nıb. Mü qa vi lə yə əsa sən, 
Os man lı döv lə ti Bal kan lar üzə rin də fak ti ki nə za rə ti iti rib.  

68 il əv vəl... 
19 fev ral 1954-cü il-

də SS Rİ rəh bə ri Ni ki ta 
Xruş şo vun tə şəb bü sü 
ilə Krım vi la yə ti Ru si-
ya nın tər ki bin dən çı xa-
rı la raq Uk ray na SSR-ə 
ve ri lib. 27 min kvad rat 
ki lo metr əra zi si olan 
Krım vi la yə ti 1945-ci 
il də təş kil olun muş du. 
Xruş şov Uk ray na nın Ru si ya ya bir ləş di ril mə si nin (1654) 300 il li yi mü-
na si bə ti lə bu jes ti et miş di.

34 il əv vəl... 
20 fev ral 1988-ci il də Azər bay can SSR-in Dağ lıq Qa ra bağ Mux-

tar Vi la yə ti nin (DQMV) Xalq De pu tat la rı So ve ti nin er mə ni de pu tat-
la rı qey ri-le gi tim ses si ya ça ğı ra raq “Dağ lıq Qa ra ba ğın Azər bay ca-
nın tər ki bin dən çı xa rı lıb Er mə nis ta na ve ril mə si haq qın da” qə rar 
qə bul edib lər. DQMV-nin XDS-nin man da tı 1988-ci ilin yan va rın da 
bit miş di və er mə ni lə rin qə bul et di yi qə rar qey ri-le gi tim idi. Bu ha di-
sə Qa ra bağ mü na qi şə si nin for mal ola raq baş lan ğı cı sa yı lır.

22 fev ral 1988-ci il də Er mə nis ta nın Azər bay ca na qar şı əra zi 
id diala rı zə mi nin də baş la nan Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə sin də ilk 
toq quş ma baş ve rib. Er mə ni mil lət çi lə ri Əs gə ran qə sə bə si ya xın-
lı ğın da Ağ dam ra yo nun dan olan iki azər bay can lı gən ci qət lə ye ti-
rib lər. Hə min gün Ba kı da er mə ni lə rin Qa ra ba ğa id diala rı na eti raz 
ola raq mi tinq ke çi ri lib.

30 il əv vəl... 
20 fev ral 1992-ci 

il də Azər bay can la Al-
ma ni ya ara sın da dip-
lo ma tik mü na si bət lər 
qu ru lub. Al ma ni ya öl-
kə mi zin müs tə qil li yi-
ni 1992-ci il yan va rın 
12-də ta nı yıb.

21 fev ral 1992-
ci il də Azər bay can 
Fran sa və Pol şa ilə dip lo ma tik əla qə lər qu rub. Pol şa Azər bay ca-
nın müs tə qil li yi ni 1991-ci il de kab rın 27-də, Fran sa isə 1992-ci il 
yan va rın 3-də ta nı mış dı. Fran sa Tür ki yə dən son ra Ba kı da sə fir lik 
açan ikin ci öl kə ol du.

25 il əv vəl... 
21 fev ral 1997-ci il də gör kəm li ta rix çi və şərq şü nas, aka de-

mik, So vet İt ti fa qı Qəh rə ma nı Zi ya Bün ya dov Ba kı da, ya şa dı ğı 
bi na nın ya nın da qət lə ye ti ri lib. Zi ya Bün ya dov (1923-1997) uzun 
il lər Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı Şərq şü nas lıq İns ti tu tu na 
rəh bər lik edib, aka de mi ya nın vit se-pre zi den ti (1990-1997), Mil li 
Məc li sin de pu ta tı (1995-1997) olub.
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MƏDƏNİYYƏT“Disko rəqqası”nın bəstəkarı vəfat edib
Hindistankinoindustriyasında
– Bol li vud da “dis ko te ka döv
rü”nünklassikihesabedilən
tanınmışbəstəkarvəmüğən
ni Bap pi La hi ri (Alo  kesh La  hi  ri) 
69yaşındavəfatedib.

Hin dis tan me diası nın mə lu-
ma tı na gö rə, mu si qi çi müali cə 
al dı ğı kli ni ka da ge cə ya rı sı yu-
xu ap ne si (tə nəf ü sün da yan-
ma sı) sə bə bin dən ölüb.

Bap pi La hi ri hind ki no su nun mu si qi sin də dis ko te ka üs lu bu-
nun ba ni si he sab olu nur. O, 1970-1980-ci il lər də məş hur film lə-
rə mu si qi bəs tə lə yib. O cüm lə dən so vet mə ka nın da mil yon lar la 
ta ma şa çı top la yan “Dis ko rəq qa sı” (1982), “Rəqs et, rəqs et” 
(“Dis ko rəq qa sı 2”, 1987), “Sev gi, sev gi, sev gi” (1989) ki mi film-
lə rin mu si qi si nin müəl li fi dir. Bu film lər də ki mah nı la rın bə zi lə ri ni 
o özü ifa edib.

Bəs tə kar tez-tez “Ot ta wan”, “The Bugg les” və “Mo dern Tal-
king” ki mi Qərb dis ko te ka qrup la rı nın bəs tə lə ri ilə ox şar lıq da da 
it ti ham olu nub. La kin bu, onun mu si qi si nin Hin dis tan da, bir çox 
Asi ya öl kə lə rin də, elə cə də keç miş SS Rİ-də və Şər qi Av ro pa da 
bö yük po pul yar lı ğı na ma ne ola bil mə yib.

Yaşı 95-i keçibsə, müəlliflik hüququ yoxdur
“Vinni Puh” ictimai sərvətə çevrilib

ABŞdamüəlliflikhüququha
qındaqanunvericiliyəəsasən,
əsəryazıldığıvaxtdan95il
ötdükdəavtomatikolaraqic
timaisərvətəçevrilir.Bununla
bağlıhərilinyanvarındabir
sıraəsərlərinmüəllifhüquqla
rınındayandırıldığıelanedilir.
1926cıildəyaradılmışəsərlər
2022ciildəictimaiyyətinümu
mimülkiyyətinəçevrilir.

Müəl lif hü qu qu qa nu nu ki tab la-
ra, film lə rə və mu si qi əsər lə ri nə 
şa mil edi lir. Bu il uşaq ədə biy ya-
tı nın mü hüm ədə bi nü mu nə lə rin-
dən bi ri – Alan Mil nin “Vin ni Puh” 
he ka yə si də ic ti mai sər və tə çev-
ri lib. Si ya hı da, həm çi nin Er nest 
He min queyin “Gü nəş də do ğar” 
ro ma nı, Aqa ta Kris ti nin “Ro cer 

Ek roy dun qət li”, Fe liks Zal te nin 
“Bem bi” və Vil yam Folk ne rin “Əs-
gər mü ka fa tı” he ka yə lə ri yer alıb. 
İc ti mai sər vət he sab olu nan əsər-
lə rin tam si ya hı sı ilə Du ke Uni-
ver si te ti nin rəs mi say tın da ta nış 
ol maq olar.

Əsər müəl lif ik hü qu qun dan çıx-
dıq dan son ra hər kəs onu ica zə-
siz və ya əla və pul xərc lə mə dən 
qa nu ni ola raq ye ni dən bö lü şə və 
is ti fa də edə bi lər. Mə sə lən, ki tab 
əsa sın da film çək mək olar. 

Müəl lif hü qu qu qa nu nu yal nız 
ori ji na la, həm çi nin ori ji nal əsa-
sın da ya ra dıl mış əsər lə rə aid dir. 
Mə sə lən, Dis ney ani ma tor la rı tə-
rə fin dən çə kil miş “Vin ni Puh” və 
“Do nuz ba la sı”nın şə kil lə ri şir kə tin 
in tel lek tual mül kiy yə ti he sab olu nur 
və ica zə siz is ti fa də edi lə bil məz.

Xronoqraf

Türkdünyasınınaydınlarındanbiri,
çağdaşqazaxdilçiliyininbanisi,filoloq,
pedaqoqƏhmədBaytursunov(Baytur
sunulı;18721937)anadanolmasının

150illiyiçərçivəsindəBeynəlxalqTürk
MədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOYunAn
karadakıqərargahındaanılıb.

TÜRK SOY, Qa za xıs ta nın Tür ki yə də ki Sə-
fir li yi və Türk Dil Qu ru mu nun bir gə təş ki lat çı-
lı ğı ilə “Qa zax di li nin dö nüş nöq tə si: Əh məd 
Bay tur su nu lı nın ana dan ol ma sı nın 150 il li yi 
mü na si bə ti lə bi lik bay ra mı” ad lı bey nəl xalq 
konf rans ke çi ri lib. 

Açı lış nit qi ilə çı xış edən TÜRK SOY-un Baş 
ka ti bi Dü sen Ka seinov XX  əs rin əv vəl lə rin-
də Qa za xıs tan da mil li azad lıq hə rə ka tı nın 
li der lə rin dən bi ri ol muş, qa zax dil çi si, ədə biy-
yat şü nas, tər cü mə çi, Alaş Or da hö ku mə ti nin 
üz vü Əh məd Bay tur su nu lı nı bu konf rans la 

yad et mək dən məm nun lu ğu nu bil di rib: “Türk 
dün ya sı nın zi ya lı sı olan Bay tur su nu lı öz ya-
ra dı cı lı ğı ilə tək cə qa zax di li nə de yil, di gər 
türk dil lə ri nə də mü hüm töh fə lər ver miş dir...”. 
Baş ka tib qeyd edib ki, Əh məd Bay tur su nu-
lı 1910-cu il də ərəb əlif ba sı nı qa zax di li nə 
uy ğun laş dı rıb, 1912-cu il də qa zax uşaq la rı 
üçün ilk “Əlif ba” ki ta bı nı ya zıb.

Qa zax la rın mil li maarif çi lik və oya nış hə-
rə ka tı olan Alaş Hə rə ka tı nın XX  əs rin əv-
vəl lə rin də Türk dün ya sı nın hər tə rə fin də baş 
ve rən azad lıq və is tiq lal mü ca di lə si nin bir 
par ça sı ol du ğu nu de yən Qa za xıs ta nın Tür-
ki yə də ki sə fi ri Ab zal Sa par be ku lı vur ğu la yıb 
ki, Əh məd Bay tur su nu lı bu hə rə ka tın mə nə-
vi li der lə rin dən bi ri olub. Sə fir həm çi nin bir 
maarif pər vər olan və “us taz” (müəl lim) adı 
ilə ta nı nan Bay tur su nu lı nın qa zax di li nin də-
rin lik lə ri nə va ra raq ərəb əlif ba sı nın qram-
ma ti ka sı na uy ğun tər tib et di yi qay da lar dan 

iba rət əsər lə ri nin bö yük əhə miy yət kəsb et-
di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Türk Dil Qu ru mu nun baş qa nı Gü rer Gül-
se vin isə Bay tur su nu lı nın təd qi qat la rı nın türk 
di li nin in ki şa fı və təd ri si nə töh fə lər ver di yi ni, 
onun so vet döv rün də türk xalq la rı nın dil çi lə ri 
üçün mü hüm mən bə ol du ğu nu bil di rib. 

Son ra ya zı çı Se rik bay Os pa no vun 
TÜRKSOY-un dəs tə yi ilə qa zax di lin də ye-
ni nəşr olun muş “Ult us ta zı” (mil lət müəl li mi) 
ki ta bı nın təq di mat len ti kə si lib. Türk dün ya-
sın dan olan elm adam la rı nın Əh məd Bay-
tur su nu lı nın hə ya tı, ya ra dı cı lı ğı, qa zax di li 
və ədə biy ya tı na ver di yi töh fə lər möv zu sun-
da el mi mə ru zə lə ri din lə ni lib. 

Konf rans da Azər bay ca nı təm sil edən AMEA 
Nə si mi adı na Dil çi lik İns ti tu tu nun Türk dil lə-
ri şö bə si nin mü di ri, do sent El çin İb ra hi mov 
“Qa zax mil li dü şün cə si nin for ma laş ma sın da 
Əh məd Bay tur su noğ lu nun ro lu” möv zu sun da 
mə ru zə ilə çı xış edib. O, gör kəm li elm fə daisi-
nin qa zax mil li kim li yi nin for ma laş ma sın da, 
qa zax di li nin in ki şa fın da, çar və so vet Ru si-
ya sı döv rün də Qa za xıs tan da maarif çi lik hə-
rə ka tı nın tə şək kü lün də və ge niş lən mə sin də 
mi sil siz rol oy na dı ğı nı vur ğu la yıb.

Təd bir qa za xıs tan lı mu si qi çi Asem Ere je-
kı zı nın qa zax mil li alə ti – domb ra da ifa et di yi 
kon sert proq ra mı ilə ba şa ça tıb.

Konf ran sa qa tı lan alim lə rə TÜRK SOY-un xa-
ti rə hə diy yə lə ri, mü ka fat lar təq dim edi lib. El çin 
İb ra hi mov TÜRK SOY tə rə fin dən tür ko lo gi ya və 
Türk dün ya sı sa hə sin də apar dı ğı araş dır ma la-
ra gö rə ser ti fi kat və “Dyu la Ne met 130” me da lı 
ilə təl tif olu nub.

MehparəSultanova 
Ankara

Türk dünyasının aydınlarından 
Əhməd Baytursunulı Ankarada anılıb

Heydər Əliyev Mərkəzində italiyalı dirijorun 
iştirakı ilə konsert keçiriləcək

Martın4dəBa
kıdakıHeydər
ƏliyevMərkə
zindətanınmış
italiyalıdirijor
AlvizeKazella
tininiştirakıilə
konsertproq
ramıtəqdim
olunacaq.

Audi to rium za lın da ke çi ri lə cək 
ge cə də ita li ya lı di ri jo run ida rə si 
ilə Üze yir Ha cı bəy li adı na Azər-
bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri 
və so list Emil Ba ğı rov (klar net) 
Lüd viq van Bet ho ven, Volf qanq 
Ama dey Mot sart, Pyotr Çay-
kovs ki ki mi da hi mu si qi çi lə rin 
əsər lə ri ni ifa edə cək.

Al vi ze Ka zel la ti di ri jor ki mi ilk 
də fə 2011-ci il də Ve ne si ya da 
“Teat ro La Fe ni ce” səh nə sin də 
çı xış edib. Mu si qi çi son bir ne çə 
il də müx tə lif fes ti val lar da iş ti rak 
üçün də vət alıb, İta li ya nın bir sı ra 
məş hur ope ra teatr la rı ilə əmək-
daş lıq edir. 2017-ci il də tə sis edi-
lən “Ope ra İta liana is in the Air” 

la yi hə si nin ya ra dı cı sı və mu si qi 
rəh bə ri dir. La yi hə nin əsas məq-
sə di gənc din lə yi ci lə ri İta li ya nın 
ope ra ir si nə cəlb et mək, ital yan 
ope ra sı nın ha mı üçün əl ça tan lı-
ğı nı tə min et mək dir.

Kon sert də so list ki mi çı xış 
edə cək klar net ifa çı sı Emil Ba-
ğı rov 2014-cü il də adı gənc is-
te dad la rın “Qı zıl ki ta bı”na ya-
zıl maq la Pre zi dent tə qaüdü nə, 
2017-ci il də Pre zi dent mü ka-
fa tı na la yiq gö rü lüb. 2012-ci il-
də Təl-Əviv şə hə rin də ke çi ri lən 
bey nəl xalq mu si qi ya rış ma sın da 
“Ən yax şı ifa çı” se çi lib. 2013-cü 
il dən Azər bay can Döv lət Sim fo-
nik Or kest ri nin so lis ti dir.

“Eurovision 2022”də Azərbaycanın təmsilçisi 
Turinə Nadir Rüstəmli gedəcək

İtaliyanınTu
rinşəhərində
keçiriləcək
“Euro vi sion 
2022”mahnı
müsabiqəsin
dəAzərbaycanı
təmsiledəcək
iştirakçınınadı
açıqlanıb.

Mü sa bi qə nin mil li ya yım çı sı olan İc ti mai Te le vi zi ya və Ra dio Ya-
yım la rı Şir kə tin dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, bu il öl kə mi zi İta li ya nın 
Tu rin şə hə rin də ki ya rış ma da Na dir Rüs təm li təm sil edə cək.

İc ti mai TV-də ya yım la nan bey nəl xalq li sen zi ya lı “Səs Azər bay-
can”ın bö yük fi na lın da ta ma şa çı la rın dəs tə yi ni al mış və qa lib se-
çil miş Na dir Rüs təm li 1999-cu il də Sal yan şə hə rin də do ğu lub və 
uşaq yaş la rın dan mu si qi ilə məş ğul olub. O, 2019-cu il də “Youth-
vi sion” bey nəl xalq tə lə bə mah nı mü sa bi qə sin də öl kə mi zi təm sil 
edib və 21 öl kə ara sın da Azər bay ca na 2-ci ye ri qa zan dı rıb.

Mə lu mat da o da diq qə tə çat dı rı lır ki, “Euro vi sion 2022”də ifa olu-
na caq mah nı se çi mi üz rə qə bul mər hə lə si də ba şa ça tıb. Azər bay-
can nü ma yən də he yə ti nin rəh bə ri, bəs tə kar İsa Mə li kov bil di rib ki, 
se çim üçün 300-dən çox mah nı təq dim edi lib. Se çim pro se si mart 
ayı nın 2-ci həf tə sin də ye kun la şa caq və mah nı elan olu na caq.

Qeyd edək ki, şüarı “The sound of beauty” (“Gö zəl li yin sə si”) 
olan “Euro vi sion 2022”nin  ya rım fi nal mər hə lə lə ri may ayı nın 10 
və 12-də, fi nal mər hə lə si isə ma yın 14-də Tu rin şə hə rin də “Pa-
laOlim pi co”da baş tu ta caq.

“Azərbaycanı boyalarla öyrənək!”
Malayziyalı uşaqlar üçün layihə

AzərbaycanınMalayzi
yadakıSəfirliyiuşaqlar
üçünmaraqlıaksiya
təşkiledib.KualaLum

purşəhərindəki“TamanMe
lavati2”ibtidaiməktəbinin
birqrupşagirdisəfirliktərə
findənnəşredilmiş“Azər
baycanıboyalarlaöyrənək!”
adlıboyamakitabındaöz
bacarıqlarınısınayıblar.

Sə fir li yin qo na ğı olan mək-
təb li lər ki tab da ve ril miş Azər-
bay ca nın mil li mə də ni ir si ni əks 

et di rən nü mu nə lə ri öz tə xəy yül-
lə ri nin gü cü ilə tə səv vür edə rək 
rəng lə yib lər. Xü su si qa bi liy yət-
lə ri ilə se çi lən şa gird lər hə vəs-
lən di ri ci mü ka fat la ra la yiq gö rü-
lüb lər. 

Sə fir li yin üçün cü ka ti bi Sə bi nə 
Yol çu ye va mək təb li lə ri sə fir li yin 
in zi ba ti bi na sı və bu ra da nü ma-
yiş olu nan Azər bay can mə də-
niy yə ti nə məx sus eks po nat lar la 
ta nış edib.

Qeyd edək ki, ötən ilin de kab-
rın da Ma lay zi ya da kı sə fir li yi mi-
zin tə şəb bü sü ilə uşaq lar üçün 

“Co lo ring and Exp lo ring Azer-
baijan” (“Azər bay ca nı bo ya lar-
la öy rə nək”) ad lı bo ya ma ki ta bı 
nəşr olu nub. Və sait də Azər bay-
ca nın ta ri xi-mə də ni ir si nə aid 
təs vi ri nü mu nə lər yer alıb.

Uşaq lar ki tab va si tə si lə Azər-
bay ca nın Şu şa qa la sı və Qız qa-
la sı ki mi ta ri xi abi də lə ri ilə ta nış 

ol maq la ya na şı, müasir me mar-
lıq nü mu nə lə ri, mu si qi alət lə ri 
(tar, ka man ça, qa val), xa rı bül bül 
çi çə yi, Qa ra bağ atı, Nov ruz bay-
ra mı, na ğıl qəh rə man la rın dan 
Göy çək Fat ma və Cırt dan, elə-
cə də mil li-ta ri xi ge yim lə ri miz ki-
mi te ma tik təs vir lə ri rəng lə yə rək 
Od lar Yur du na sə ya hət edir lər.

5,5 milyard mənfəət – 5,7 milyard ianə
“Tesla”kompaniyasınınbaşdirektoruİlonMaskötənilxeyriyyə
məqsədilə5,7milyarddollarhəcmindəqiymətləndirilənsəhm
ianələriedib.

“The Wall St reet Jour nal” xə bər ve rir ki, bu ba rə də mə lu mat 
İlon Mas kın ABŞ-ın Qiy mət li Ka ğız lar və Bir ja lar Ko mis si ya sı-
na təq dim et di yi he sa bat da yer alıb. He sa bat da sa hib ka rın ianə 
et di yi səhm lə ri kim lə rə ver di yi ba rə də in for ma si ya yox dur. İlon 
Mas kın özü də bu mə lu ma tı şərh et mək dən bo yun qa çı rıb.

İanə lər 2021-ci ilin son iki ayı ər zin də “Tes la” kom pa ni ya sı nın 
ümu mi də yə ri 16 mil yard dol lar dan çox qiy mət lən di ri lən səhm lə-
ri nin sa tış se ri ya sı za ma nı edi lib.

“Ch ro nic le of Phi lanth ropy” jur na lı nın mə lu ma tı na gö rə, ötən 
ilin ye kun la rı na əsa sən, yal nız Bill və Me lin da Qeyts cüt lü yü İlon 
Mask dan da ha çox – 15 mil yard dol lar ianə ve rib.

Qeyd edək ki, “Tes la” kom pa ni ya sı nın 2021-ci il də əl də et di yi 
xa lis mən fəət re kord həd də – 5,5 mil yard dol la ra ça tıb.
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