
Fev ra lın 22-də Hey dər Əli yev Fon du nun 
dəs tə yi ilə Mosk va da Azər bay can gün lə ri 
baş la yıb. Mar tın 1-dək da vam edə cək 
sil si lə mə də niy yət təd bir lə ri Azər bay can 
Res pub li ka sı ilə Ru si ya Fe de ra si ya sı ara-
sın da dip lo ma tik mü na si bət lə rin ya ra dıl-
ma sı nın 30 il li yi nə həsr olu nub.

Sil si lə təd bir lər çər çi və sin də Mosk va da-
kı Xalq Tə sər rü fa tı Nailiy yət lə ri Sər gi si nin 
“Azər bay can” pa vil yo nun da “Azər bay can 
xal ça la rı: ye ni ba xış” ad lı sər gi açı lıb.

“Azər xal ça” ASC ilə bir gə təş kil olu nan 
sər gi də “Qa ra bağ” qru pu na aid xal ça lar nü-
ma yiş et di ri lir. On lar dan dör dü ye ni ori ji nal 
for mat da olan müasir kol lek si ya dan dır. Sər-
gi lə nən eksk lü ziv xal ça lar “Azər xal ça”nın 
ya ra dı cı kol lek ti vi nin Əmək dar rəs sam Rə-
şad Ələk bə rov la iş bir li yi nin məh su lu dur.

“Azər xal ça”nın İda rə He yə ti nin səd ri Emin 
Məm mə dov bil di rib ki, sər gi lə nən xal ça la rın 
ha mı sı Qa ra bağ mək tə bi nə aid dir: “Biz ənə-
nə vi klas sik Qa ra bağ xal ça la rı na ar tıq ye ni 
ba xış nü ma yiş et di rir, müasir, kon sep tual, 
XXI əs rin in ter ye ri nə uy ğun xal ça lar təq dim 
edi rik”. 

Rə şad Ələk bə ro vun di zay nı üz rə Qa ra-
bağ mək tə bi nə aid “Qa sı mu şa ğı” qru pu 
xal ça la rı nın əsa sın da ha zır la nan xal ça lar 
məh dud – 44 say da to xu nub. Qeyd edək ki, 
kol lek si ya nın bu say da xal ça dan iba rət ol-
ma sı Azər bay ca nın Qa ra bağ Zə fə ri ni sim vo-
li zə edir.

Eks po zi si ya da “Qa ra bağ” qru pu na aid 
məş hur “Əj da ha lı” xal ça lar da yer alıb. “Bi-
zim əsas məq səd lə ri miz dən bi ri də müasir 
Azər bay can xal ça la rı nı ta nıt maq dır. Azər-
bay can da bü tün in cə sə nət növ lə ri in ki şaf 
edir. Ni yə xal ça mız da in ki şaf et mə sin? 

İn di müx tə lif hər rac lar da qə dim Azər bay-
can xal ça la rı sa tı lır, dün ya nın ən ta nın mış 
mu zey lə rin də qə dim xal ça la rı mız nü ma yiş 
et di ri lir. Biz is tər dik ki, 50-100 il son ra həm 
qə dim, həm də in di to xu nan xal ça la rı mız 
ən tiq xal ça lar ki mi sər gi lən sin, hər rac la ra 
çı xa rıl sın”, – de yə Emin Məm mə dov əla və 
edib.

“Azər bay can” pa vil yo nu nun rəh bə ri Səadət 
Qə di ro va qeyd edib ki, sər gi də Azər bay can 
xal ça çı lıq ənə nə lə ri müasir ra kurs dan təq-
dim edi lir, həm klas sik ifa da, həm də müasir 
di zayn da xal ça lar göz ox şa yır: ”Azər bay can 
rəh bər li yi tə rə fi n dən xal ça çı lıq sə nə ti nin in ki-
şa fı na bö yük diq qət və qay ğı gös tə ri lir. Mə nə 
çox xoş dur ki, bu nə fi s xal ça lar, in cə sə nət nü-
mu nə lə ri pa vil yo nu muz da sər gi lə nir”.

Mosk va da kı Xalq Tə sər rü fa tı Nailiy yət-
lə ri Sər gi si nin “Azər bay can” pa vil yo nun da 
Hey dər Əli yev Fon du nun da ha bir la yi hə si 

– da hi Azər bay can şairi Ni za mi Gən cə vi nin 
“Yed di gö zəl” poema sı əsa sın da “Dil dən-di-
lə” ədə biy yat la yi hə si təq dim olu nur. 

La yi hə çər çi və sin də Ru si ya nın və Azər-
bay ca nın ta nın mış mə də niy yət və in cə sə nət 
xa dim lə ri nin ifa sın da da hi Azər bay can şairi 
Ni za mi Gən cə vi nin “Yed di gö zəl” əsə rin dən 
par ça lar təq dim edi lib.

Fev ra lın 22-də ax şam “Qe li kon-ope ra” 
Mu si qi li Teat rın da “Azər bay ca nın mu si qi ul-
duz la rı Mosk va səh nə sin də” ad lı qa la-kon-
sert ke çi ri lib. Əmək dar ar tist Fuad İb ra hi mo-
vun di ri jor lu ğu ilə ke çi ri lən kon sert də Cey la 
Se yi do va (sk rip ka), Di na ra Əli ye va (vo kal), 
El çin Əzi zov (vo kal), El vin Qə ni yev (sk rip-
ka), Mu rad Adı gö zəl za də (for te piano), Sa-
hib Pa şa za də (tar), Şəh ri yar İma nov (tar), 
Yu sif Ey va zov (vo kal) Azər bay can və Ru si-
ya bəs tə kar la rı nın əsər lə rin dən iba rət re per-
tuar təq dim edib lər.
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səh. 5

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

Bu, münasibətlərimizin inkişafında
yeni mərhələdir

Azərbaycanla Rusiya arasında “Müttəfiqlik 
qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında Bəyannamə” imzalanıb

Biz öl kə lə ri miz ara sın da ya ran mış dost luq, meh ri ban qon şu luq 
mü na si bət lə ri ni çox yük sək qiy mət lən di rir, on la rı möh kəm lən-
di ri rik. “Müt tə fiq lik qar şı lıq lı fəaliy yə ti haq qın da Bə yan na mə” nin 
im za lan ma sı son il lər də bi zim ne cə fəal iş lə di yi mi zi və qar şı lıq lı 
əmək daş lı ğın po ten sialı nı ar tır ma ğı mı zı çox yax şı il lüst ra si ya edir.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev bu söz lə ri fev ra lın 22-də 
Mosk va da Ru si ya Pre zi den ti Vla di mir Pu tin ilə gö rüş də de yib.

Xa tır la daq ki, Azər bay can Pre zi den ti fev ra lın 21-də Ru si ya Fe-
de ra si ya sı na rəs mi sə fə rə ge dib. Fev ra lın 22-də Kreml də Ru si ya 
və Azər bay can pre zi dent lə ri nin tək bə tək gö rü şü olub.

Gö rü şün mət buat üçün açıq his sə sin də çı xış edən Pre zi dent 
Vla di mir Pu tin bil di rib ki, Azər bay ca nın döv lət baş çı sı nın Ru si ya ya 
bu də fə ki sə fə ri iki tə rəfl  i mü na si bət lər də əla mət dar ha di sə – dip lo-
ma tik əla qə lə ri mi zin ya ra dıl ma sı nın 30 il li yi ərə fə sin də ke çir. “Bu 
gün biz “Müt tə fi q lik qar şı lıq lı fəaliy yə ti haq qın da Bə yan na mə” im-
za la ya ca ğıq. Ta ma mi lə aş kar dır ki, bu, bi zim mü na si bət lə ri mi zin in-
ki şa fın da ye ni mər hə lə dir və şüb hə siz, bu, o cüm lə dən bü töv lük də 
hə lə so na qə dər ni zam lan ma mış, la kin həl lin də irə li lə yiş əl də edil-
miş Qa ra bağ mü na qi şə si nin tən zim lən mə si nə nail ol duq dan son ra 
müm kün olub”, – de yə Pu tin vur ğu la yıb.

davamı səh. 2-də

Yaradıcı sənayelərdə
çağırışlar və biznes imkanları

Azər bay can Res pub li ka sı nın Ki çik və Or ta Biz ne sin İn ki şa fı 
Agent li yi (KO BİA), Mə də niy yət Na zir li yi və Əq li Mül kiy yət Agent-
li yi nin dəs tə yi ilə Azər bay can Ya ra dı cı Sə na ye lər Fe de ra si ya sı 
və KO BİA ya nın da İc ti mai Şu ra tə rə fin dən fev ra lın 23-də  “Ya-
ra dı cı sə na ye lər də ça ğı rış lar və biz nes im kan la rı” möv zu sun-
da ic ti mai mü za ki rə ke çi ri lə cək.

İc ti mai mü za ki rə post-pan de mi ya real lıq la rı, ça ğı rış lar və ye-
ni im kan lar, qa za nıl mış təc rü bə və ye ni tex no lo ji həl lər; ya ra dı cı 
sə na ye lə rin müasir biz nes ça ğı rış la rı, döv lət-özəl tə rəf daş lı ğı nın 
in ki şa fı, bi lik-ba ca rıq la rın ar tı rıl ma sı, eff  ek tiv sa hə vi təş ki lat lan-
ma, mü vəq qə ti ver gi gü zəşt lə ri nin və sər fə li kre dit im kan la rı nın 
ya ra dıl ma sı, mil li məz mun ya ra dı cı lı ğı və is teh sa lın təş vi qi ki mi 
mə sə lə lə ri əha tə edə cək.

Tretyakov Qalereyası kolleksiyasından 
Tahir Salahovun əsərləri

Fev ra lın 22-də Mosk va da kı Ye ni Tret ya kov Qa le re ya sın da dün ya 
şöh rət li Azər bay can rəs sa mı Ta hir Sa la ho vun sər gi si açı lıb. Hey-
dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə Mosk va da Azər bay can Gün lə ri  
çər çi və sin də təş kil edi lən sər gi də rəs sa mın Tret ya kov Qa le re ya-
sı nın kol lek si ya sın dan əsər lə ri nü ma yiş olu nur.

Zi ya rət çi lə rə Ta hir Sa la ho vun na tür mort, pey zaj, port ret janr la-
rın da əsər lə ri təq dim olu nur. Qa le re ya da kı Ta hir Sa la hov fon du nun 
əmək da şı El mi ra Jda no va de yib ki, bu sər gi ilə gör kəm li rəs sa mın 
xa ti rə si ni bir da ha yad edi rik: “Eks po zi si ya da müx tə lif dövr lə ri əha tə 
edən əsər lər sər gi lə nir. Ey ni za man da rəs sa mın qa le re ya ya 2019-
cu il də da xil ol muş so nun cu əsər lə rin dən bi ri – “Sə hər ovu” əsə ri 
zi ya rət çi lə rə təq dim olu nur. Bu ra da Ta hir Sa la ho vun doğ ma şə hə ri 
Ba kı ya həsr olun muş rəsm lə ri də var. Ta hir Sa la hov Azər bay ca na 
və Ru si ya ya sev gi ni özün də bir ləş di rən tək rar sız in cə sə nət xa di mi-
dir. Onun ya ra dı cı lı ğın da iki xal qın ənə nə lə ri öz ək si ni ta pır...”.

Xə bər ver di yi miz ki mi, Qo bus tan 
Mil li Ta rix-Bə dii Qo ru ğu nun tə sis 
et di yi “Qo bus tan dün ya sı” el mi-
me to di ki, po pul yar jur na lın ilk sa yı 

işıq üzü gö rüb. Həm çi nin  nəş rin say tı 
(go bus tan dun ya si.az) is ti fa də yə ve ri lib 
və qo ru ğun si fa ri şi ilə “Qa val daş” ciz gi 
fil mi çə ki lib.

Fev ra lın 18-də Bey nəl xalq Mu ğam Mər-
kə zin də bu nun la bağ lı təq di mat mə ra si mi 
ke çi ril di.

Əv vəl cə Qo bus tan qo ru ğu nun əmək da-
şı Və fa Hü sey no va təq dim olu nan la yi hə lər 
haq qın da mə lu mat ver di. Diq qə tə çat dır dı ki, 
xal qı mı zın qə dim ta ri xi ni, ya şa yış tər zi ni, mə-
də niy yə ti ni, in cə sə nə ti ni, özün də əks et di rən 
Qo bus tan abi də lə ri mə də niy yə tin müx tə lif 
sa hə lə ri nin si lin məz ni şa nə lə ri ni gə lə cək nə-

sil lə rə da şı yır. Tək cə öl kə mi zin de yil, bü tün 
dün ya nın mə də ni ir si, mə də ni sər və ti olan 
Qo bus tan abi də lə ri nin, ümu mi lik də Azər bay-
can mə də niy yə ti nin və in cə sə nə ti nin yer li və 
bey nəl xalq sə viy yə də la yi qin cə təb liğ olun-
ma sı Qo bus tan Mil li Ta rix-Bə dii Qo ru ğu nun 
əsas fəaliy yət is ti qa mət lə rin dən bi ri dir. 

Bil di ril di ki, qo ru ğun tə sis et di yi “Qo-
bus tan dün ya sı” jur na lı, onun say tı və 
“Qa val daş” ciz gi fi l mi təb li ğat sa hə sin də 
gö rül müş iş lə rin bir qis mi dir. “Qo bus tan 
dün ya sı” dər gi si  qo ru ğun ilk döv ri mət bu 
nəş ri dir.

davamı səh. 3-də

Tarixin daş yaddaşlı mirasını
yeni üsullarla tanıtmaq

“Maestro Niyazi” fi lmi bərpa olunub
Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yin də 
fev ra lın 18-də Azər bay can Döv lət Film 
Fon du ilə bir gə ye ni dən bər pa olun muş 
“Maest ro Ni ya zi” (1975) sə nəd li fil mi nin 
təq di ma tı ke çi ril di. 

Təq di mat gör kəm li di ri jor və bəs tə kar, 
SSRİ Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma-
nı Ni ya zi nin (1912-1984) 110 il lik yu bi le yi nə 
həsr olun muş sil si lə təd bir lər çər çi və sin də 
ger çək ləş di.

Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin di rek-
to ru, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Al la Bay ra-
mo va mu ze yin Ni ya zi nin ya ra dı cı lı ğı nın təb li-
ği is ti qa mə tin də gör dü yü iş lər dən da nış dı. O, 
“Maest ro Ni ya zi” sə nəd li fi l mi nin bər pa sı nın 
da bu is ti qa mət də atı lan təq di rə la yiq ad dım-
lar dan ol du ğu nu de di. 

Qeyd olun du ki, 1975-ci il də “Azər bay can-
fi lm” Ki nos tu di ya sın da çə ki lən fi lm bö yük sə-
nət ka rın hə yat yo lu və çox cə hət li ya ra dı cı lı ğı-
na, həm çi nin ic ti mai fəaliy yə ti nə həsr olu nub. 

Ek ran işi nin sse na ri müəl lifl  ə ri Svet la na Mir-
zə ye va və Rauf Na ğı yev, re jis so ru Rauf Na-
ğı yev dir.

davamı səh. 3-də

Moskvada Azərbaycan mədəniyyəti günləri
Otuzillik diplomatik münasibətlər tarixinə mədəni irs rakursundan baxış

Tbilisidə Azərbaycan rəssamlarının Xocalı sərgisi

Fev ra lın 20-də Tbi li si də 
Azər bay can rəs sam la rı nın 
Xo ca lı soy qı rı mı na həsr 
et dik lə ri əsər lər dən iba rət 

sər gi açı lıb.

M.F.Axun za də adı na Azər-
bay can Mə də niy yə ti Mu ze yin də 
öl kə mi zin Gür cüs tan da kı sə fi r-
li yi nin dəs tə yi ilə təş kil edi lən 
“Xo ca lı ya əda lət!” ad lı sər gi nin 
açı lı şın da qon şu öl kə də sə fər-
də olan Azər bay ca nın təh sil na-
zi ri Emin Əm rul la yev də iş ti rak 
edib.

Na zir, öl kə mi zin sə fi  ri Faiq 
Qu li yev, Tür ki yə sə fi  ri nin 
müavi ni Onur Se vim, Gür-
cüs tan Təh sil Na zir li yi, Elm lər 

Aka de mi ya sı, Rəs sam lar İt ti-
fa qı rəs mi lə ri, di gər qo naq lar 
sər gi ilə ta nış olub lar. Təd bir də 
Xo ca lı fa ciəsi za ma nı ya xın la-
rı nı itir miş ailə lə rin üzv lə ri iş ti-
rak edib lər.

Sər gi nin təş ki lat çı la rın dan 
olan Azər bay can Rəs sam lar İt ti-
fa qı nın üz vü Ül kər Əbül fət əsər-
lər ba rə də mə lu mat ve rib. Bil di-
ri lib ki, sər gi də 60-a ya xın tab lo 
yer alıb.

Təd bir də çı xış edən sə fi r Faiq 
Qu li yev Xo ca lı fa ciəsi nin sə bəb-
lə ri, acı nə ti cə lə ri ba rə də ət rafl  ı 
mə lu mat ve rib. Fa ciə haq qın da 
hə qi qət lə rin dün ya ya çat dı rıl-
ma sın dan söz açan dip lo mat 
bu is ti qa mət də Hey dər Əli yev 

Fon du nun vit se-pre zi den ti Ley la 
Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə 2008-
ci il dən baş la yan “Xo ca lı ya əda-

lət!” kam pa ni ya sı nı xü su si qeyd 
edib.

davamı səh. 3-də
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əvvəli səh. 1-də
Rusiya Prezidenti əlavə edib ki, bu

məsələdəhələqarşıyaçıxanproblemlə
rəbaxmayaraq,hərhaldaməmnunola
bilərik ki, hazırda olduğumuz səviyyə
yəçatmışıq:“Lakinistənilənhaldahəm
orada yaşayan bütün insanların təhlü
kəsizliyinintəminedilməsibaxımından,
həmdəticariiqtisadiəlaqələrininkişafı,
nəqliyyatkommunikasiyalarınınaçılma
sı baxımından artıq müəyyən razılaş
malarvar.Bilirəmki,hələmübahisələr
var, üzərində işləniləsi məsələlər var.
Lakin biz öz tərəfimizdən bu prosesin
dincvasitələrləgetməsi,sülhyoluiləin
kişafetməsivəəlbəttə,buprosesəcəlb
edilmişbütün tərəfərin razı qalmasına
nail olmaqüçünəlimizdəngələni edə
cəyik”.
Putinqeydedibki,nəqliyyatkommu

nikasiyaları məsələlərinin həll edilmə
sindətəkcəAzərbaycanvəErmənistan
maraqlıdeyil,həmRusiyaFederasiya
sı,həmdəikiölkəninqonşularıməsə
lədəmaraqlıdır.
İkiölkəarasındaticariiqtisadiəlaqə

lərin inkişafını, pandemiyaya baxma
yaraq,keçən iləmtəədövriyyəsinin16
faizdənçoxartdığını,eləcədəregional
əlaqələrin səmərəli inkişaf etdiyini de
yən Rusiya rəhbəri qarşılıqlı fəaliyyəti
dəstəklədiyinə görəAzərbaycanPrezi
dentinətəşəkküredib.
Putin həmçinin Rusiya və Azərbay

canüçündəçoxvacibolanhumanitar
məsələlərinhəllini,ilknövbədə,rusdili
nininkişafınıdəstəklədiyinəgörədövlət
başçısınatəşəkkürünüifadəedib:“Mən
bilirəmki,Azərbaycanın300məktəbin
dərusdilifəalöyrənilir,budilpopulyar
dır.Əlbəttə,bizbunugələcəkdədəhər
vasitəilədəstəkləyəcəyik”.
RusiyaPrezidentisongünlərUkrayna

ilə münasibətlərdə yaranmış vəziyyət
dən bəhs edərəkAzərbaycanın dövlət
başçısını bu barədə dəməlumatlandı
racağını deyib. Bu xüsusda bir qədər
öncəQazaxıstan Prezidenti ilə də da
nışdığını diqqətə çatdıran Putin vur
ğulayıb ki, Rusiyanın keçmiş imperiya
sərhədləri daxilində imperiyanı bərpa
etməyəhazırlaşmasımövzusundaspe
kulyasiyalarəslahəqiqətəuyğundeyil:

“SovetİttifaqıdağılandansonraRusiya
bütünyenigeosiyasireallıqlarıetirafet
divəSizindəbildiyinizkimi,postsovet
məkanında yaranmış bütün ölkələrlə,
müstəqildövlətlərləbizimqarşılıqlıəla
qələrimizinmöhkəmləndirilməsiüzərin
dəfəalişaparır.Həttaməsələn,Dağlıq
Qarabağmünaqişəsinin tənzimlənməsi
kimikəskin,çoxkəskinvəziyyətlərdədə
bizhəmişəçoxsəliqəlihərəkətetmişik,
buprosesəcəlbedilmişbütündövlətlə
rinmaraqlarınınəzərəalmışıqvəhəmi
şəqarşılıqlıməqbulhəllərənailolmağa
çalışmışıq”.
“Bildiyiniz kimi, biz beynəlxalq terro

rizminxarici təcavüzü iləəlaqədarQa
zaxıstanrəhbərliyininxahişiiləKollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı çər
çivəsində Qazaxıstanı dəstəklədik. Bu
problemaradanqalxankimiQazaxıstan
rəhbərliyininxahişiiləbizKollektivTəh
lükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının kon
tingenti çərçivəsində özümüzün bütün
silahlı qüvvələrimizi oradan çıxartdıq
və bütün istiqamətlər üzrəQazaxıstan
ilə əməkdaşlığı davam etdiririk... Biz
bundan sonra da bütün qonşularımız
la münasibətdə bu cür hərəkət etmək
niyyətindəyik. Təkrar edirəm, Ukrayna
iləbağlı vəziyyətbaşqadır.Bu,onunla
bağlıdırki,təəssüfərolsun,üçüncüöl
kələrtərəfindənbuölkəninərazisindən

Rusiya Federasiyasına qarşı təhdidlər
yaratmaqüçünistifadəedilir...”,–deyə
Putinəlavəedib.
AzərbaycanPrezidentinitqində ikitə

rəfimünasibətlərinçoxdinamikşəkildə
inkişafetdiyinivurğulayıb:“Bizdaiməla
qəsaxlayırıq,zəngləşirik.Əlbəttə,şəxsi
görüşlərimiz həmişə xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir, xüsusən ona görə ki, Sizin
qeydetdiyinizkimi,ölkələrimizarasında
ənmühümsənədinimzalanmasıərəfə
sində.Rəmzihaldırki,bugörüş,Sizin
qeydetdiyinizkimi,ölkələrimizarasında
diplomatik münasibətlərin yaradılması
nın30illiyiərəfəsindəkeçir”.
Prezident bildirib ki, Azərbaycan və

Rusiya arasında “Müttəfiqlik qarşılıqlı
fəaliyyəti haqqında Bəyannamə” həm
ikitərəfimünasibətlərin gələcəyi, həm
çininregionaltəhlükəsizliküçünbirmə
nalıolaraqçoxmüsbətəhəmiyyətkəsb
edəcək.Dövlətbaşçısıqeydedibki,bə
yannamənin40dançoxbəndivarvəo,
qarşılıqlı fəaliyyətinənmühümsahələ
riniəhatəedir.
“Bütövlükdə ölkələrimiz arasında

siyasi münasibətlər son illərdə həmi
şə çox müsbət inkişaf edir. Hazırda
bumünasibətlər ən yüksək səviyyəyə
çatır. Ticariiqtisadi əlaqələrdə yaxşı
dinamika olması barədə Sizin fikrini
zə şərik olduğumu bildirmək istərdim.

Biziməmtəədövriyyəsininhəcmiartıq
3milyarddollarıaşıbvəSizinqeydet
diyinizkimi,16faizartıb.Buildədəar
tımperspektivivar,yanvarayınıngös
təriciləribunadəlalətedir.Bizçoxsaylı
konkret layihələri həyata keçiririk”, –
deyəİlhamƏliyevəlavəedib.
Humanitarsahədəəməkdaşlığınönə

minivurğulayanAzərbaycanPrezidenti
bildiribki,buhəmRusiyaüçün,həmdə
Azərbaycan üçün vacibdir: “Məktəb
lərməsələsinə gəldikdə, bir qədər də
qiqləşdirmək istərdim. Azərbaycanda
təhsilin rus dilindəolduğu340a yaxın
məktəb var, bu məktəblərdə 140 min
dənçoxuşaqtəhsilalır.Azərbaycanda
15mindənçoxvətəndaşaliməktəblər
dərusdilibölmələrindəoxuyur.Mənim
fikrimcə, bu, bizim münasibətlərimizin
və gələcək əlaqələrimizin çox mühüm
əsasıdır,onagörəki,rusdilikeçmişSo
vetİttifaqıölkələrinihəmişəbirləşdirirdi
və əlbəttə, rus dilini bilmədən gələcək
nəsillərin əlaqələrini nizamlamaq çox
çətinolar.Bunagörədə,dediyimkimi,
bu,həyatımızdaçoxmühümamildir”.
Azərbaycan Prezidenti daha son

ra deyib: “Əlbəttə,Sizin qeyd etdiyiniz
kimi, bu gün bizim regionda vəziyyət,
münaqişədən sonrakı vəziyyət barə
də danışacağıq. Rusiya Federasiyası
Azərbaycan ilə Ermənistan arasın
da müharibənin dayandırılmasında və
münaqişənin nizamlanmasının qaynar
mərhələdən siyasi diplomatik sahəyə
keçirilməsindəçoxmühümroloynayıb.
2020ci ilin noyabrında Sizin fəal işti
rakınızla imzalanmış üçtərəfi Bəyanat
buçoxillikmünaqişəninizamlamağımı
za imkan verdi. Bu gün yeni vəziyyət
yaranıb, regionda bugünkü geosiyasi
reallıqlar dünya birliyi tərəfindən qəbul
edilib.RusiyaAzərbaycan iləErmənis
tanarasındamünasibətlərinnormallaş
ması, nəqliyyat kommunikasiyalarının
açılması, normal qonşuluqmünasibət
lərininqurulmasıüçünimkanlaryaradıl

masıişindəçoxmühüm,məndeyərdim
əsasroloynayır.Bizburoluçoxyüksək
qiymətləndiririk. Ümidvarıq ki, erməni
tərəfidəbizimkimi,öztərəfindən2020
ciilinnoyabrındaimzalanmışBəyanatın
bütünbəndləriniyerinəyetirəcək.
Beləliklə, gündəliyimiz çox genişdir,

busəfərxüsusisəfərdir.MənPrezident
kimi48cidəfədirki,Rusiyadayam.La
kin bu, xüsusi haldır.Bugünbiz tarixi
xarakterliçoxmühümsənəd imzalaya
cağıq...”.

***
Fevralın 22də Moskvada “Azərbay

can Respublikası ilə Rusiya Federa
siyası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı
fəaliyyəti haqqındaBəyannamə” imza
lanıb.
Sənədi Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti İlhamƏliyev vəRusiya Fe
derasiyasınınPrezidentiVladimirPutin
imzalayıblar.
Bəyannaməyə əsasən, Rusiya Fe

derasiyası vəAzərbaycanRespublika
sı regionda sabitlik və təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsi, bütün iqtisadi və
nəqliyyat əlaqələrininbərpası vəAzər
baycan Respublikası ilə Ermənistan
Respublikası arasında münasibətlərin
normallaşdırılması üçün əsas kimi çı
xış etmişAzərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ermənistan Respublikası
nınBaşnazirivəRusiyaFederasiyası
nınPrezidentinin9/10noyabr2020ciil
tarixli,11yanvar2021ci il tarixlivə26
noyabr 2021ci il tarixli bəyanatlarının
müddəalarının həyata keçirilməsi üzrə
səylərəbundansonradahərcürdəstək
verəcəklər.
Sənəddəvurğulanırki,RusiyaFede

rasiyası və Azərbaycan Respublikası
Tərəfərdən birinin fikrincə iki dövlətin
stratejitərəfdaşlığınavəmüttəfiqlikmü
nasibətlərinəxələlgətirənhərhansıhə
rəkətlərdənçəkinirlər.
Sonraprezidentlərmətbuatüçünbə

yanatlarlaçıxışediblər.

Bu, münasibətlərimizin inkişafında yeni mərhələdir
Azərbaycanla Rusiya arasında “Müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında Bəyannamə” imzalanıb

Diplomatik əlaqələrin 
30 illiyi münasibətilə

“Əməkdaşlıq bundan sonra da 
inkişaf edəcək və genişlənəcək”

Azərbaycanınmüstəqildövlətkimibeynəlxalqarenayaçıx
masının,BMTyə,digərbeynəlxalqtəşkilatlaraüzvlüyünün,
eləcədəbirçoxölkələrlədiplomatikmünasibətlərqurmasının
30cuildönümütamamolur.

FevralayındaAzərbaycanladiplomatikmünasibətlərin30illiyini
qeydedənölkələrsırasındaAvstriyavəPolşadavar.
Avstriya Respublikasının Federal Prezidenti Aleksander Van

der Bellen diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30cu ildönümü
münasibətiləAzərbaycanPrezidentinətəbrikünvanlayıb.
“Avstriyaötən30ilərzindəölkələrimizarasındakımünasibətlə

rininkişafınıçoxqənaətbəxşhesabedirvəbuəlaqələrqarşılıqlı
hörmətəvəəməkdaşlığaəsaslanır.
Ümidvaramki,bizbirlikdəölkələrimizarasındakıdostluqəlaqə

lərinisiyasi,iqtisadivəmədənimüstəvidədahadadərinləşdirəvə
inkişafetdirəbiləcəyik”,–deyəməktubdavurğulanır.
“AzərbaycanPolşa münasibətləri dərin tarixi köklərə və xoş

ənənələrəmalikdir.Tarixiəlaqələrimizmüasirdövrdəəməkdaş
lığımız üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. Xalqlarımız arasında
dostluqənənələrinəsöykənənvəstratejitərəfdaşlıqsəviyyəsinə
yüksəlmişmünasibətlərimizinmövcudvəziyyətiməmnunluqdo
ğurur.
Hesabedirəmki,AzərbaycaniləPolşaarasındaqarşılıqlıfay

dalıəməkdaşlığıninkişafetdirilməsiüçünyaxşıperspektivlərvar.
İqtisadiyyat,nəqliyyatvədigərsahələrdəkimövcudpotensialdan
tamşəkildəistifadəetməkləəməkdaşlığımızıdahadamöhkəm
ləndirəvəgenişləndirəbilərik”–busözlərisədiplomatikmünasi
bətlərin30illiyiiləəlaqədarAzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevin
PolşaPrezidentiAndjeyDudayaməktubundayeralıb.
Xatırladaq ki, Polşa Prezidenti Andjey Duda fevralın 16da

AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevəzəngedib.Telefondanışığı
zamanıAzərbaycaniləPolşaarasındamüxtəlifsahələrdəikitərəf
liəlaqələrininkişafınadairfikirmübadiləsiaparılıb.
AzərbaycanlaBöyükBritaniyaarasındadiplomatikmünasibət

lərin30illiyiisəmartın11dətamamolacaq.BöyükBritaniyavə
ŞimaliİrlandiyaBirləşmişKrallığınınBaşnaziriBorisConsonbu
münasibətləPrezidentİlhamƏliyevəməktubünvanlayıb.
“Son 30 il ərzində Böyük Britaniya vəAzərbaycan Respubli

kası mühüm strateji tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün birgə
çalışıblar. Mən çox şadam ki, Böyük Britaniya sərmayələrinin
Azərbaycanınenerji sektorunayatırıldığı ilkvaxtlardanetibarən
buəlaqələrgenişlənibvəçiçəklənib.İnvestisiyavəticarətartmaq
dadavamedir,təhsilvəmədəniəlaqələrimizsondərəcəsıxdır,
biz iqlimdəyişikliyivə təmizenerji, regional təhlükəsizlik,qadın
və qızlara dəstək daxil olmaqlamühümməsələlər üzrə getdik
cədahaböyükdəyərqazananəməkdaşlığanailolmuşuq.Böyük
BritaniyaAzərbaycanRespublikasınınsarsılmazvədəstəkverən
tərəfdaşıdırvəbundansonradaolacaqdır...”,–deyəməktubda
bildirilir.
AzərbaycanPrezidentininBaşnazirBorisConsonaməktubun

da da ölkəmizin bu dostluq və əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət
verdiyivurğulanır:“Sevindiricihaldırki,sonotuzildəölkələrimiz
arasındaqarşılıqlıinamvədəstəyəəsaslanansiyasi,iqtisadi,hu
manitar vədigər sahələrdəəlaqələrimizdinamik şəkildə inkişaf
etmişdir.Budövrərzindəiqtisadisahədəəldəetdiyimiznailiyyət
lərməmnunluqdoğurur.BirləşmişKrallıqbugünədəkAzərbay
caniqtisadiyyatınaböyükhəcmdəsərmayələryatırmışdır...”.
MəktubdaBirləşmişKrallığın şirkətlərininAzərbaycanın işğal

danazadedilmişərazilərininminalardantəmizlənməsinəverdiyi
töhfə,ərazilərinyenidənqurulmasıvəbərpasıişlərindəyaxından
iştirakıdatəqdirləqeydedilir:“İnanıramki,AzərbaycaniləBirləş
mişKrallıqarasındakıəməkdaşlıqbundansonradabirgəsəyləri
mizləinkişafedəcəkvəgenişlənəcəkdir...”.

Fevralın22dəİrəvandake
çirilənAvronestParlament
Assambleyasınınkomitə
iclasındaAzərbaycanda

təmsilolunub.İclasdaMilli
MəclisindeputatlarıTahir
MirkişilivəSoltanMəmmə
doviştirakediblər.

Azərbaycan multikultural,
çoxkonfessiyalı bir ölkədir.
Azərbaycanın malik olduğu
multikulturaldəyərlərerməniet
nik azlığının Azərbaycanın bə
rabərhüquqlu vətəndaşı kimi
reinteqrasiyası üçün ən yaxşı
zəmanətdir.Azərbaycan Ermə
nistanlabütünəlaqələrinbərpa
sının tərəfdarıdır. Bu, regionu
muzasülhvətəhlükəsizlik,eyni
zamanda iqtisadi faydalar gə
tirəcək, onu Şimal və Cənub,
ŞərqvəQərbarasındakörpüyə
çevirəcək.
Busözlərikomitəiclasındaçı

xışedənSoltanMəmmədovde
yib. Deputat bildirib ki, bu gün
Azərbaycanın dünyaya təklif
etdiyi regional layihələr təhlü
kəsizliyə və regionun inkişafına
xidmətedir.
Soltan Məmmədov Ermə

nistan heyətinin işğaldan azad
edilmiş ərazilərdəki mədəni irs

abidələri ilə bağlı ittihamlarına
cavabında qeyd edib ki, Azər
baycan bu sahədə beynəlxalq
ictimaiyyətə 30 il çağırış edib.
Azərbaycanistənilənmədənivə
dini abidənin mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq bərpasına, qo

runmasına və istifadə edilməsi
nəsadiqdir:“Biz30ildənçoxdur
ki,UNESCOnubuərazilərəgə
lib dəyərləndirmə vəmonitorinq
aparmağa, Azərbaycan mədəni
irsinin vəziyyətini qiymətləndir
məyəçağırırdıq.Bizindibeynəl
xalq ictimaiyyətin müstəqil də
yərləndirməaparmasını, reallığı
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdır
masınıgözləyirik...”.
Deputat Ermənistan tərəfini

Azərbaycanla bağlı düzgün ifa
dələrseçməyəvətəhqirediciifa
dələrdənçəkinməyəçağırıb.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,

sənayevəsahibkarlıqkomitəsi
ninsədriTahirMirkişiliisədeyib
ki,regionölkələriortaqmaraqla
rını müəyyənləşdirməlidir: “Biz
istəyirikki,evimizdəsülholsun.
CənubiQafqazda inkişaf olsun.
Biz region ölkələri olaraq ortaq
maraqlarımızı müəyyənləşdir

məliyik. Bunun üçün də biz ilk
öncə Qafqaz ölkələri olaraq öz
aramızda təhlükəsizliyə nail ol
malıyıq.BugünAzərbaycanbu
nahazırdır,ölkəningündəliyində
olansülhdür,inkişafdır...”.
Tahir Mirkişili Azərbaycanın

Avropaİttifaqı iləçoxyaxşımü
nasibətlərinin olduğunu da diq
qətəçatdırıb:“ŞərqTərəfdaşlığı
ölkələriarasındayalnızAzərbay
canınenerjiresurslarıvarvəbiz
bunu öz qonşularımızla paylaş
mağa, onların da bu imkanlar
danistifadəetməsinəicazəver
məyəhazırıq”.
Avropaİttifaqının“ŞərqTərəf

daşlığı” proqramının parlament
formatıolanAvronestParlament
Assambleyası 2011ci il mayın
3də Brüsseldə təsis edilib.As
sambleyada Azərbaycan, Gür
cüstan,Ermənistan,Ukraynavə
Moldovatəmsilolunur.

Azərbaycanın multikultural dəyərləri 
İrəvanda diqqətə çatdırılıb

“Bu, erməni etnik azlığının Azərbaycan cəmiyyətinə 
reinteqrasiyası üçün ən yaxşı zəmanətdir”

“Xocalı bu olub” Varşavada 
nümayiş olunacaq

AzərbaycanDövlətPan
tomimTeatrının“Xocalı
buolub”tamaşasıVar
şavadanümayişolu

nacaq.Buməqsədləteatrın
yaradıcıheyətiAzərbaycan
MədəniyyətNazirliyinin
dəstəyivəPolşadakısəfirli
yimizindəvətiiləVarşavaya
yoladüşüb.KollektivXocalı
soyqırımının30cuildönü
mümünasibətiləfevralın
24dəXalqartistiBəxtiyar
Xanızadənin“Xocalıbuolub”ta
maşasınınümayişetdirəcək.

Dövlət sifarişi ilə hazırlanan
tamaşanınmüəllifivəquruluşçure
jissoruBəxtiyarXanızadə,quruluşçu
rəssamıSənubərSəmədova,musiqi
tərtibatçısı Əməkdar artist Elman
Rəfiyevdir.RollarıƏməkdarartistlər
Elman Rəfiyev, Bəhruz Əhmədli,
Səbinə Hacıyeva, eləcə də Elnur
Rzayev, Cavad Nuriyev, Nurlan
Rüstəmov,NuridəMusabəyli,Elxan
Şahəliyev,SolmazBədəlova,Səbirə
Həsənovaifaedirlər.
Dövlət PantomimTeatrının direk

toruElmanRəfiyevbildiribki,“Xocalı
bu olub” tamaşası ölkəmizdən
xaricdə ilk dəfə 2019cu il fevralın

25dəBolqarıstanınpaytaxtıSofiya
danümayişolunub.MədəniyyətNa
zirliyi və ölkəmizin Bolqarıstandakı
səfirliyinin təşəbbüsü ilə reallaşan
nümayiş maraqla qarşılanmışdı.
Direktor həmçinin qeyd edib ki,
teatrın repertuarında Xocalıya
həsr olunan daha bir səhnə əsəri
“Unutmayaq”dır.RejissoruƏməkdar
artist BəhruzƏhmədli olan tamaşa
ilk dəfə Xocalı faciəsinin 20ci
ildönümündə,2012ci ildəBerlində,
daha sonra Parisdə oynanılaraq
böyük maraq doğurmuşdu: “Əsrlər
keçsə də, xalqımız bu faciəni
unutmayacaq. Nə xoş bizə ki,
torpaqlarımız işğaldan azad olun
du.Biz bu dəfə səfərə qalib xalqın
nümayəndəsikimigedirik”.

Lalə

“Dilimizi sevək, qoruyaq” 
F.KöçərliadınaRespublikaUşaqKitabxanasıAzərbay
canMilliKonservatoriyasıtərkibindəRespublikaİncəsənət
Gimnaziyasının1cisinifşagirdlərininiştirakıilə21fevral–
BeynəlxalqAnaDiliGününəhəsrolunmuş“Dilimizisevək,
qoruyaq”adlıtədbirkeçirib.

Şagird
lərəvvəlcə
kitabxanailə
tanışolub
lar.Uşaqlar
anadilimizə
həsrolun
muşşeirlər
söyləyib,
mahnılarifa
ediblər.
RespublikaUşaqKitabxanasınındirektoruŞəhlaQəmbəro

vaanadilinininsanhəyatındaəvəzsizyeriolduğunuvurğula
yıb.Qeydedibki,məhzanadilininhərbirxalqüçünmüstəsna
önəminəzərəalınaraqUNESCOtərəfindən1999cuildəbelə
birgüntəsisedilib.
ƏməkdarmüəllimYaqutƏzimzadə böyükmaarifpərvər

FiridunbəyKöçərlininanadilihaqqındafikirlərinidiqqətə
çatdırıb: “Anasüdübədənimizinmayasıolduğukimi,ana
dilimizdə ruhumuzunqidasıdır.Hərbir insanözanadili
niyaxşıbilməlivəonuqorumalıdır.Anadilimillətinözünə
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Qarabağ münaqişəsinin tarixi kontekstində 
əcnəbi tələbələr üçün mühazirə

Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zin də (BBMM) “XI 
Bey nəl xalq mul ti kul tu ra lizm qış mək tə bi” çər çi və sin də yer li 
və xa ri ci tə lə bə lər üçün mü ha zi rə lər ke çi ri lir.  Fev ra lın 21-də 
Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı 
və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti nin rəisi Azad Cə fər li “Mü ha ri bə 
ci na yət lə ri mə də ni ir sə qar şı: Qa ra bağ mü na qi şə si nin ta ri xi 
kon tek sin də” möv zu sun da mü ha zi rə oxu yub.

BBMM-in ic ra çı di rek to ru Rə van Hə sə nov bil di rib ki, bu də fə ki 
qış mək tə bin də 17 öl kə dən (Tür ki yə, Ru si ya, İran, İta li ya, Al ma ni-
ya, Ko re ya, Hin dis tan, Ya po ni ya, Ru mı ni ya, Pe ru, ABŞ, Bra zi li ya, 
Uk ray na, Bol qa rıs tan, Pa kis tan, Gür cüs tan, Azər bay can) 20-dən 
çox tə lə bə və təd qi qat çı iş ti rak edir.

Qeyd edək ki, la yi hə iş ti rak çı la rı nın Ağ dam və Şu şa şə hər lə ri nə 
sə fər lə ri də təş kil edi lib. On lar Ağ dam da Şah bu laq qa la sı, İma rət 
sa ray komp lek si, Cü mə məs ci di, Şu şa da Va qif məq bə rə si, Bül bü-
lün Ev-Mu ze yi, Yu xa rı və Aşa ğı Göv hər ağa məs cid lə ri, Qa zan çı 
kil sə si, Şu şa qa la sı, Cı dır dü zün də olub, er mə ni van da liz mi nin 
nə ti cə lə ri ni öz göz lə ri ilə gö rüb lər.

Mü ha zi rə ni təq dim edən Azad Cə fər li bil di rib ki, iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lə rə mə də niy yə tin qa yı dı şı ən mü hüm is ti qa mət lər-
dən bi ri dir. Bu əra zi lə rə hə ya tın ye ni dən qa yı dı şı, mə də ni hə ya tın 
ye ni dən bər qə rar olun ma sı in san la rın ya şa ma sı üçün çox va cib 
bir ele ment dir. Mü ha zi rə də mə də ni ir sə ba xış, döv lə tin öz re surs-
la rı nı sə fər bər et mək lə xal qın öz yur du na qa yı dı şı nın təş kil edil-
mə si və di gər mə sə lə lə rə to xu nu lub.

Xid mət rəisi tə lə bə lə rə Qa ra bağ da olan ta ri xi ti ki li lər və mə də-
ni irs lə bağ lı mə lu mat ve rib. Qeyd edib ki, azad olun muş tor paq-
lar da mi na təh lü kə si nə gö rə in san la rı mız sər bəst hə rə kət edə 
bil mir lər. Azad Cə fər li bil di rib ki, er mə ni iş ğal çı la rı otuz il ər zin də 
mə də ni ir si mi zə bö yük zi yan vu rub, bir çox ta ri xi abi də lə ri mi zi 
özü nün kü ləş dir mək məq sə di lə üzə ri lə rin də də yi şik lik lər edib lər. 
Hə min abi də lə rə ba xış və mü va fi q ana liz za ma nı mə lum olub ki, 
özü nün kü ləş dir mə məq səd li iş lər bü tün iş ğal döv rü da vam edib. 
İş ğal çı lar bu il lər ər zin də bi zi Qa ra bağ da kı ir si miz dən məh rum 
et mə yə ça lı şıb lar. Qeyd edi lib ki, Qa ra bağ hə qi qət lə ri ni dün ya-
ya çat dır maq məq sə di lə azad edil miş əra zi lər də Zə fər mu zey lə ri 
ya ra dı la caq.

Xid mət rəisi tə lə bə lə rin sual la rı nı ca vab lan dı rıb.

Təsviri sənətin inkişafı ilə bağlı
tədbirlər həyata keçirilir

Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən təs vi ri in cə sə nə tin in ki şa-
fı ilə bağ lı təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. Bu xü sus da rəs sam lar la 
gö rüş lər ke çi ri lir, on la rın ya ra dı cı lıq qay ğı la rı, fi kir və tək lif lə ri 
din lə ni lir.

N a  z i r  l i  y i n 
Mu zey, qa le re-
ya və sər gi lər 
şö bə si nin mü-
di ri Nər giz Ab-
dul la ye va və 
şö bə nin Sər gi 
və qa le re ya-
lar sek to ru nun 
mü di ri Aq şin 
M i r  f ey  zu l  l a -
za də fev ra lın 
18-də Xalq 
rəs sa mı Cə lil 
Hü sey no vun, 
rəs sam lar Süb han Məm mə dov və Anar Yol çu ye vin ema lat xa na-
la rın da olub lar.

Qeyd edək ki, bu il ap re lin 8-də Müasir İn cə sə nət Mu ze yin də 
Xalq rəs sa mı Cə lil Hü sey no vun 65 il li yi nə həsr olun muş “Ağ köl-
gə” ad lı sər gi təş kil edi lə cək. Gö rüş za ma nı sər gi ilə bağ lı fi  kir 
mü ba di lə si də apa rı lıb.

Rəs sam lar Süb han Məm mə dov və Anar Yol çu ye vin ema lat xa-
na la rın da gö rüş lər za ma nı hər iki müəl li fi n gə lə cək də fər di sər gi-
lə ri nin təş ki li ilə bağ lı mə sə lə lər də mü za ki rə edi lib.

“Maestro Niyazi” fi lmi bərpa olunub
əvvəli səh. 1-də

Azər bay can 
Döv lət Film 
Fon du nun di-
rek to ru, Əmək-
dar in cə sə nət 
xa di mi Cə mil 
Qu li yev çı xış 
edə rək bil dir di 
ki, fi lm də uni-
kal kadr lar var. 
Bu onun la sə-
ciy yə lə nir  ki, 
fi lm Ni ya zi nin 
sağ lı ğın da çə-
ki lib və bu ra da 
əhə miy yət li təs vir lər yer alıb: “Hə min uni kal səh nə lər dən bi ri Ni ya-
zi nin Yu nus Əm rə nin şeiri ni səs lən dir di yi mə qam dır. Film tex ni ki 
ba xım dan yax şı de yil di. Ona gö rə də qə ra ra gəl dik ki, fi l mi bər pa 
edək...”.

Cə mil Qu li yev fi l min elekt ron nüs xə si ni mu ze yə hə diy yə et di.
Çı xış lar dan son ra maest ro Ni ya zi nin əsər lə rin dən iba rət mu si qi 

proq ra mı təq dim olun du. Əmək dar ar tist Nər giz Kə ri mo va, Vü sal 
Ay də mi rov, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın IV kurs tə lə bə lə ri Ay dan 
Rüs təm za də və Gü nel Rza ye va nın ifa la rı al qış lar la qar şı lan dı. 

Mu ze yin ar xiv ma te rial la rı əsa sın da ha zır lan mış slayd-şou nü-
ma yiş olun duq dan son ra təd bir iş ti rak çı la rı bər pa edil miş “Maes-
tro Ni ya zi” fi l mi ni iz lə di lər. 

Savalan Fərəcov

əvvəli səh. 1-də
Azər bay ca nın qə dim və zən gin mə də ni 

ir si nin təb li ği, mə də niy yət və in cə sə nət sa-
hə lə ri üz rə mü tə xəs sis lə rin və ya ra dı cı şəxs-
lə rin bi lik və təc rü bə si nin ic ti maiy yət lə pay la-
şıl ma sı məq sə di lə tə sis olu nan jur nal il də iki 
də fə oxu cu la rın gö rü şü nə gə lə cək. Jur na lın 
bi rin ci bu ra xı lı şı Qo bus tan abi də lə ri nin ilk 
təd qi qat çı sı, ar xeoloq alim İs haq Cə fər za də-
nin (1895-1982) xa ti rə si nə it haf olu nub.

Təd bir də çı xış edən mə də niy yət na-
zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev bil-
dir di ki, mə də niy yə ti mi zi qo ru maq la, 
əs lin də, kim li yi mi zi qo ru yu ruq. Mə də-
niy yət in ki şaf et dik cə xal qın xa rak te ri 
və key fi y yət lə ri də in ki şaf edir. Dün ya 
mə də ni ir si nin abi də si olan Qo bus tan 
rəsm lə ri ta ri xi mi zin və in cə sə nə ti mi-
zin qə dim li yi ni əks et dir mək lə ya na şı, 
in sa nın ya ra dı cı dü şün cə si nin for ma-
laş ma sı nın tə za hü rü dür. Bu qa yaüs-
tü rəsm lər onu gös tə rir ki, in san lar ilk 
də fə gör dü yü nü əks et dir mə yə ça lı-
şıb. İn san lar bu nu yad da şı nı qo ru maq 
üçün edib. Bu ta rix mu si qi, rəqs və 
mə də niy yə tin di gər sa hə lə ri ilə ya na şı, bu 
gün həm də rə qəm sal va si tə lər lə gə lə cək 
nə sil lə rə ötü rü lür. Qo bus tan yal nız ya şa yış 
mə ka nı de yil, elə cə də ayin lə rin ke çi ril di yi bir 
yer olub. O, qə dim və zən gin bir mə də niy yə ti 
əks et di rir.

Qo bus tan Mil li Ta rix-Bə dii Qo ru ğu nun di-
rek to ru Vü qar İsa yev çı xı şın da bu mə kan da 
ilk ar xeolo ji təd qi qat lar dan söz aç dı. Bil dir di 
ki, qo ru ğun ilk təd qi qat çı sı, ar xeoloq və et-
noq raf, ta rix elm lə ri na mi zə di İs haq Cə fər-
za də 1939-1950-ci il lər də Ab şe ron, Sə bail, 

Qo bus tan və s. ar xeolo ji eks pe di si ya la rın 
təş ki lat çı sı və rəh bə ri olub. O, və fat et dik-
dən son ra bu işi alim Cə fər qu lu Rüs tə mov 
və hə yat yol da şı – ta rix üz rə fəl sə fə dok to-
ru, AMEA Ar xeolo gi ya, Et noq ra fi  ya və Ant-
ro po lo gi ya İns ti tu tu nun baş el mi iş çi si Fü-
ru zə Mu ra do va da vam et di rib. 1966-cı il də 
Qo bus tan qo ru ğu Azər bay can SSR Na zir lər 
So ve ti nin qə ra rı ilə “döv lət ta rix qo ru ğu” sta-
tu su nu alıb. 

2007-ci il də Qo bus tan qo ru ğu Bi rin ci vit se-
pre zi dent Meh ri ban Əli ye va nın bö yük dəs-
tə yi ilə UNES CO-nun Dün ya İr si Si ya hı sı na 
da xil edi lib. Bun dan son ra, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin mü va fi q sə rən ca mı na əsa sən, qo-
ruq “mil li” sta tu su alıb. Qo bus tan Mil li Ta rix-
Bə dii Qo ru ğu nun 2011-ci il də in şa edi lən ye-
ni in zi ba ti bi na sı – mu zey komp lek si qo ru ğun 
zən gin fon du sa yə sin də 2013-cü il də Av ro-
pa nın ən yax şı 10 mu ze yin dən bi ri se çi lib. 
Qo ruq 2019-cu il də İCES CO-nun İs lam İr si 
Si ya hı sı na da xil edi lib.

Təq dim olu nan la yi hə lər haq qın da da nı şan 
di rek tor diq qə tə çat dır dı ki, “Qo bus tan dün ya-
sı” jur na lı na mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 
ön söz ya zıb. Jur nal da Azər bay can mə də niy-
yə ti nin dün ya mə də niy yə ti nə in teq ra si ya sın-
dan bəhs edən müx tə lif rub ri ka lar da ya zı lar 
yer alıb. “Mə də niy yət lər qov şa ğı”, ta rix və mə-
də niy yət abi də lə ri miz dən bəhs edən “Mi ras”, 
öl kə mi zin 7 müx tə lif pro fi l li mu ze yi nin hər bi rin-
dən bir eks po na tın da xil ol du ğu “Yed di gö zəl”, 
xal qı mı zın mul ti kul tu ral və to le rant ənə nə lə ri nə 
həsr olun muş “Mul ti kul tu ral və to le rant Azər-
bay can”, ta nın mış mə də niy yət və in cə sə nət 
xa dim lə ri nə həsr olun muş “Es ta fet”, elə cə də 
“Mə də niy yət xey riy yə çi lə ri”, “Zi ya lı sö zü” və s. 
rub ri ka lar da ma raq lı ya zı lar təq dim olu nur.

Vü qar İsa yev qeyd et di ki, jur na lın növ bə ti 
sa yın dan eti ba rən Azər bay can di li ilə ya na-
şı, in gi lis və rus dil lə rin də də nəşr olun ma sı 
nə zər də tu tu lur. Jur na lın say tı (go bus tan-
dun ya si.az) da ya ra dı lıb, həm çi nin yığ cam 
for ma lı mo bil ver si ya sı ha zır la nıb.

“Qa val daş” ciz gi fi l mi haq qın da mə lu mat 
ve rən qo ru ğun rəh bə ri vur ğu la dı ki, fi lm Qo-
bus tan abi də lə ri nin təb li ği nə xid mət edir. 
Ciz gi fi l mi nin sü jet xət ti ni müasir dövr də ba-
ba la rı nın Qo bus ta na gə tir di yi iki uşa ğın bu 
abi də lər lə ta nış lı ğı za ma nı keç miş alə mə düş-
mə si, bu ra da kı qa yaüs tü təs vir lər də yer alan 

qəh rə man lar va si tə si lə qə dim dövr lə rə 
sə ya hət edib ulu əc dad la rı mı zın hə yat 
tər zi ilə ta nış ol ma la rı təş kil edir.

Çı xış lar dan son ra təd bir iş ti rak çı la rı 
“Qa val daş” ciz gi fi l mi ni iz lə di lər.

Fil min nü ma yi şin dən son ra “İçə ri-
şə hər” Mu zey Mər kə zi nin di rek to ru 
Əmi nə Mə li ko va, AMEA Ar xeolo gi ya, 
Et noq ra fi  ya və Ant ro po lo gi ya İns ti tu-
tu nun baş el mi iş çi si, ta rix üz rə fəl sə fə 
dok to ru Fü ru zə Mu ra do va çı xış edə-
rək ye ni la yi hə mü na si bə ti lə təb rik lə ri ni 
çat dır dı lar. Qo bus tan qo ru ğu nun dün-
ya nın heç bir qa yaüs tü abi də si ilə mü-
qa yi sə olun ma dı ğı vur ğu lan dı. Qeyd 

olun du ki, bu qə bil dən bə zi abi də lər də yal nız 
qa yaüs tü təs vir lər öy rə ni lib. Bu, bir tə rəfl  i təd-
qi qat dır. Çün ki qa yaüs tü təs vir lə rin döv rü nü 
qa zın tı ma te rial la rı ol ma dan də qiq gös tər mək 
müm kün de yil. Qo bus ta nın bir çox dün ya abi-
də lə rin dən üs tün lü yü on da dır ki, qa yaüs tü təs-
vir lər ar xeolo ji qa zın tı lar la bə ra bər öy rə ni lir.

Təq di mat mə ra si mi nin so nun da qo naq la-
ra “Qo bus tan dün ya sı” jur na lı və “Qa val daş” 
ciz gi fi l mi nin disk lə ri hə diy yə olun du.

Lalə

Tarixin daş yaddaşlı mirasını yeni üsullarla tanıtmaq
“Qobustan dünyası” jurnalının, saytının və “Qavaldaş” cizgi filminin təqdimatı

Tbilisidə Azərbaycan rəssamlarının
Xocalı sərgisi

əvvəli səh. 1-də
Təh sil na zi ri Emin Əm rul la-

yev çı xı şın da de yib ki, Xo ca lı 
soy qı rı mı yal nız Azər bay can və 
azər bay can lı la rın de yil, bü tün 
bə şə riy yə tin, hər bir in sa nın fa-
ciəsi dir. Dün ya bu fa ciə ilə bağ lı 
əda lət sə si ni ucalt ma lı, soy qı-
rı mı na qiy mət ve ril mə li dir ki, bu 
cür fa ciələr bir da ha tək rar lan-
ma sın. Na zir bil di rib ki, Azər bay-
can Və tən mü ha ri bə sin də əra zi 
bü töv lü yü nü bər pa edib. La kin 
Xo ca lı da, mü ha ri bə döv rün də 
qət lə ye ti ri lən bü tün gü nah sız 
qur ban lar unu dul mur. Biz Xo ca-
lı nı unut ma ya ca ğıq və unut dur-
ma ya ca ğıq.

Son ra Tür ki yə sə fi  ri nin müavi ni 
Onur Se vim, Gür cüs tan Rəs sam-

lar İt ti fa qı nın səd ri Qu ram Terts-
vad ze, pro fes sor Ni ko laz Ca va-
xiş vi li, Azər bay can Rəs sam lar 
İt ti fa qı nın üz vü Ül kər Əbül fət, Xo-
ca lı fa ciəsin də ya xın la rı nı itir miş 
ailə nin üzv lə rin dən Gül nar Çıl dır-
lı, Zə ri fə Bay ra mo va və baş qa la rı 
çı xış edə rək fi  kir lə ri ni bö lü şüb lər. 
Bil di ri lib ki, Xo ca lı fa ciəsi tək cə 
Azər bay can xal qı na qar şı de yil, 
bü töv lük də in san lı ğa qar şı tö rə-
dil miş aman sız ci na yət dir.

Na zir Emin Əm rul la yev və sə fi r 
Faiq Qu li yev Xo ca lı soy qı rı mın-
da ya xın la rı nı itir miş və ha zır da 
Mar neuli də ya şa yan Haq net Çıl-
dır lı, Zə ri fə Bay ra mo va və hər iki 
ailə nin üzv lə ri ilə gö rü şüb, on la-
rın qay ğı la rı ilə ma raq la nıb.

***

Emin Əm rul la yev sə fər əs-
na sın da M.F.Axund za də adı na 
Azər bay can Mə də niy yə ti Mu ze-
yi ilə də ta nış olub.  Mu ze yin di-
rek to ru, Azər bay ca nın Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Ley la Əli ye-
va M.F.Axund za də nin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı, mu ze yin fəaliy yə ti, 
bu ra da sax la nı lan eks po nat lar 
ba rə də na zi rə ət rafl  ı mə lu mat 

ve rib. Bil di ri lib ki, mu zey Azər-
bay can mə də niy yə ti nin təb li ği nə 
öz töh fə si ni ve rir.

Na zir mu ze yin otaq la rı nı gə zib, 
bu ra da fəaliy yət gös tə rən mu si qi, 
xal ça çı lıq və in gi lis di li kurs la rı nın 
müəl lim və şa gird lə ri ilə gö rü şüb, 
kol lek ti və uğur lar ar zu la yıb.

Na zir mu ze yin xa ti rə ki ta bı na 
ürək söz lə ri ni ya zıb.

Görkəmli musiqişünasın 90 illiyi qeyd olunub

Fev ra lın 21-də Azər bay can 
Bəs tə kar lar İt ti fa qın da (ABİ) 
gör kəm li mu si qi şü nas 
alim, Əmək dar in cə sə nət 

xa di mi, pro fes sor El mi ra 
Ab ba so va nın (1932-2009) 
90 il li yi nə həsr olun muş el mi 
konf rans ke çi ri lib.

Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın səd ri, 
AMEA-nın müx bir üz vü, Xalq 
ar tis ti Fi rən giz Əli za də qo naq-
la rı sa lam la ya raq El mi ra Ab ba-
so va nın Azər bay can mu si qi mə-
də niy yə tin də ki ro lun dan, ver di yi 
töh fə lər dən, gö zəl ora tor luq qa-
bi liy yə tin dən, ic ti mai və pe da-
qo ji fəaliy yə tin dən söz açıb. 

ABİ-nin ka ti bi, Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi, pro fes sor Zem fi  ra 

Qa fa ro va El mi ra Ab ba so va nın 
çox şa xə li ya ra dı cı lı ğın dan da nı-
şıb, onun la bir gə fəaliy yət lə rin-
dən bəhs edib. El mi ra xa nı mın 
pro fes sional pe da qoq ki mi ye-
tiş dir di yi çox say lı tə lə bə lə rin dən 
da nı şan Z.Qa fa ro va onun hər 
za man öz işi nə cid di mə su liy yət-
lə ya naş dı ğı nı vur ğu la yıb.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
pro fes sor Gül naz Ab dul la za də 
E.Ab ba so va nı üze yir şü nas alim 
ki mi təq dim edib, onun la bağ lı 
xa ti rə lə ri ni bö lü şüb. El mi ra xa nı-
mın çə tin və gər gin 90-cı il lər də 
təş kil et di yi kon sert və konf rans-
la rın əhə miy yə ti vur ğu la nıb.

Bil di ri lib ki, 1977-1991-ci il lər də 
Azər bay can Döv lət Kon ser va-
to ri ya sı nın (in di ki BMA) rek to ru 

olan E.Ab ba so va ey ni za man da 
müx tə lif nə sil lər dən olan gör kəm-
li bəs tə kar la rın və ifa çı la rın ya ra-
dı cı lı ğı nı araş dı rıb. Onun “Cöv-
dət Ha cı yev”, “Rə şid Beh bu dov”, 
“Sol tan Ha cı bə yov”, “Səid Rüs tə-
mov”, “Qur ban Pi ri mov”, “Bəh ram 
Man su rov” və s. ki tab ça la rı, el mi 
mə qa lə lə ri Ba kı da və keç miş SS-
Rİ res pub li ka la rın da çap olu nub.

Sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru, pro fes sor Ül viy yə İma-
no va isə E.Ab ba so va nın pe da-
qo ji fəaliy yə tin dən söz açıb.

Çı xış lar dan son ra kon sert 
proq ra mı təq dim olu nub. Ü.Ha-
cı bəy li nin “Ar şın mal alan” ope-
ret ta sın dan Gül çöh rə nin ari ya sı 
və Q.Qa ra ye vin A.Puş ki nin söz-
lə ri nə yaz dı ğı “Mən si zi se vir-

dim” ro man sı Xalq ar tis ti Gül naz 
İs ma yı lo va nın ifa sın da (mü şa-
yiət Ül viy yə Ha cı bə yo va - piano) 
səs lə nib. Q.Qa ra ye vin violin və 
for te piano üçün so na ta sı nın I his-
sə si ni bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureat la rı Ümi də Ab ba so va (vio-
lin) və Səidə Ta ğı za də (piano) ifa 
edib lər. Da ha son ra Ül viy yə Ha-
cı bə yo va El mi ra xa nı mın oğ lu, 
is te dad lı bəs tə kar El nar Məm mə-
do vun for te piano üçün va riasi-
ya la rı nı və Q.Qa ra ye vin “Es kiz” 
əsə ri ni təq dim edib.

Son da mu si qi şü na sın qı zı, 
Azər bay can Döv lət Neft və Sə-
na ye Uni ver si te ti nin do sen ti Ka-
mi na Məm mə do va konf ran sın 
təş ki lat çı la rı na və iş ti rak çı la ra 
tə şək kü rü nü bil di rib.
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“Xocalı soyqırımı qan yaddaşımızdır”

Ermənistansilahlıbirləşmələrinin
1992-ciilfevralın26-nakeçəngecə
AzərbaycanınXocalışəhərindədinc
əhaliyəqarşıhəyatakeçirdiyisoy-

qırımının30ilitamamolur.İnsanlıq
əleyhinəcinayətkimidəyərləndirilənbu
qanlıhadisəninildönümümünasibətilə
bölgələrdəanımtədbirlərikeçirilir.

İsmayıllı RMİ İsmayıllı rayonHeydərƏli
yev Mərkəzi, İsmayıllı Rayon Gənclər və
İdman İdarəsi, Gənclərin İnkişaf və Karye
raMərkəzi İsmayıllınümayəndəliyininbirgə
təşkilatçılığıiləyeniyetmələrvəgənclərara
sındarəsmmüsabiqəsikeçirilib.AyişəHəm
zəI,MalikƏsgərovII,KamilMürsəlovisəIII
yerəlayiqgörülüb.

MasallıRMİMasallıTarixDiyarşünaslıqMu
zeyi və Masallı Dövlət Rəsm Qalereyasının
birgətəşkilatçılığıilə“Əsrinfaciəsi”adlıtədbir
keçirilib.TədbirdəməktəblilərXocalısoyqırımı
mövzusundaaçılmış“Dəhşətligecə”adlırəsm
sərgisiilətanışolub,şeirlərsöyləyiblər.Rayon
HeydərƏliyevMərkəzindəXocalısoyqırımının
30cuildönümüiləəlaqədargəncrəssamların
əlişlərindənibarətsərgitəşkiledilib.N.Gəncə
viadınaMədəniyyətMərkəzindəisə“Dolu”bə
diifilmininnümayişitəşkiledilib.
Yardımlı rayon Heydər Əliyev Mərkəzin

dəkeçirilən“Humanizməqəsd”adlıtədbirdə
xalqımızın tarixinə qanla yazılmış faciənin
bütünbəşəriyyətəqarşıtörədilmişcinayətol
duğuvurğulanıb.YardımlıTarixDiyarşünas

lıq Muzeyində “Xocalı qan yaddaşımızdır”
adlı tədbir keçirilib. Rayon Mərkəzi Kitab
xanasındakeçirilən tədbirdə isə faciəniəks
etdirənsərgivəfotostendnümayişetdirilib.
Ağstafa RMİ Qazax rayon Mədəniyyət

Mərkəzində“Xocalı–birmillətinkədəri”adlı
filmnümayişolunub.

BərdəRMİBərdərayonMKSninkəndki
tabxanafiliallarındaXocalısoyqırımının30
cu ildönümü ilə əlaqədar müxtəlif tədbirlər
təşkilolunub.
Lənkəran RMİAstara rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində“Xocalısoyqırımıqanyaddaşımız
dır” mövzusunda tarix dərsi keçirilib. Dərsdə
mərkəzin əməkdaşları,Artupa kənd tam orta
məktəbininmüəllimvəşagirdləriiştirakediblər.

“Ana dilimizi sevək və qoruyaq”

Fevralın21-idünyadaBeynəlxalqAnaDili
Günükimiqeydedilir.Əlamətdargünlə
bağlıbölgələrdəkimədəniyyətmüəssi-
sələrindəmüxtəliftədbirlərkeçirilib.

GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin11saylı
kitabxanafilialıvə18nömrəlitamortamək
təbinbirgətəşkilatçılığı ilə“Millivarlığınifa
dəsi”adlıədəbibədiigecəkeçirilib.Şagird
lərin ifasındamusiqiparçaları, “Sinifotağı”,
“Anamın kitabı” səhnəcikləri təqdim edilib,
şeirlərsəsləndirilib.
ŞəkiRMİQaxrayonMKSninC.Cabbarlı

adınaMərkəziKitabxanasında“Anadilimizi
sevək və qoruyaq” mövzusunda konfrans,
Zaqatala rayon Heydər Əliyev Mərkəzində
isə rayonMKSlə birgə “Mənim qürurum –
Anadilim”adlıtədbirtəşkiledilib.

Ağstafa RMİAğstafa rayonMədəniyyət
Mərkəzində təşkil olunan “Ana dili xalqı
mızınqürurmənbəyidir”mövzusundatəd
birdə çıxış edənlər anadilimizinmilli var
lığımızın əsas əlamətlərindən olduğunu
söyləyiblər.
İsmayıllı RMİ İsmayıllı rayon MKSnin

Basqal qəsəbə kitabxana filialında Beynəl
xalq Ana Dili Gününə həsr olunmuş sərgi
təşkiledilib.

AğdaşRMİAğdaşrayonMərkəziKitabxa
nasınınoxuzalında“Dilinsehri,sözünseh
ri”adlıtədbirkeçirilib.TədbirdəAğdaşrayon
B.Nəbiyevadına3saylıbeynəlmiləlməktə
binin 4cü sinif şagirdlərinin ifasında dilimi
zingözəlliyini,zənginliyiniəksetdirənşeirlər
səsləndirilib.

Sabirabad RMİ Saatlı rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin1saylışəhərklubundakeçirilən
tədbirdədərnəküzvlərininifasındamövzuilə
bağlışeirvəmahnılarsəslənib.
MasallıRMİMasallı rayonHeydərƏliyev

Mərkəzində “Ana dilimizin inkişafında Hey
dərƏliyevinrolu”adlıtədbirkeçirilib.Masal
lışəhər3saylıtamortaməktəbinşagirdləri
BəxtiyarVahabzadənin“Anadili”,TofiqBay
ramın “Özanadilinibilməyənlərə”şeirlərini
söyləyiblər.Masallı rayonMərkəzi Kitabxa
nası,YardımlırayonHeydərƏliyevMərkəzi,
Cəlilabad rayonQarazəncir,Seyidbazar və
Dələlikəndkitabxanafiliallarındadaəlamət
dargünləbağlıtədbirlərtəşkiledilib.
XaçmazRMİQubarayonMKSvəBərdə

RMİBərdərayonMKSninkəndkitabxanafi
liallarındadaəlamətdargünləbağlıtədbirlər
keçirilib.

Bölgələrdə “Şuşa İli” tədbirləri
SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarəsinin(RMİ)tabeliyindəki
ŞuşarayonTurşsukəndUşaqmusiqiməktəbində“Şuşaİli”nə
həsrolunankonsertkeçirilib.AbşeronrayonuQobuqəsəbə
Uşaqincəsənətməktəbi“Təbəssüm”rəqsqrupununifasın-
da“Xarıbülbül”rəqsi,məktəbinxanəndəsinfişagirdlərinin
ifasında“Xudayar”təsnifi,“Sarıbülbül”xalqmahnısıvədigər
musiqinömrələritəqdimolunub.

Ağcabədi RMİ Ağ
dam rayon Mədə
niyyət Mərkəzinin
tabeliyində fəaliyyət
göstərən Qaradağ
lı kənd Mədəniyyət
evində “Şuşa Qara
bağın döyünən ürəyi,
ŞuşaQarabağınzüm
rüdtacıdır”adlıtədbir
keçirilib.Kəndtamor
taməktəbininmüəllim

vəşagirdləriŞuşayahəsrolunmuşşeirlərsöyləyiblər.
LənkəranRMİAstararayonMərkəziKitabxanasındaŞuşaşə

hərinə virtual səyahət təşkil olunub. Virtual səyahət zamanı ki
tabxananınUşaqşöbəsininmüdiriGülüstanDadaşovaŞuşanın
tarixmədəniyyətabidələrihaqqındaiştirakçılaraməlumatverib.

Biləsuvar RMİ Sal
yan rayon Mərkəzi
Kitabxanasında keçi
rilən “Şuşanın azad
olunması” adlı tədbir
də məktəblilərə Şuşa
döyüşlərində qəhrə
manlıqgöstərmişigid
lərimiz haqqında mə
lumatverilib.
İsmayıllı RMİ Ağ

su rayon Mədəniyyət
Mərkəzinintəşkilatçılığıilə“MədəniirsliŞuşa”mövzusundatədbir
keçirilib.Çıxışedənlər“Şuşaİli”çərçivəsindəhəyatakeçiriləcək
tədbirlərinmədəniyyətpaytaxtımızınirsinintəbliğinətöhfəolaca
ğınıqeydediblər.
Şəki RMİ Şəki şəhər Uşaq incəsənət məktəbinin Xalq çalğı

alətləri şöbəsi şagirdlərinin solo konserti keçirilib.Konsertdə IV
sinifşagirdiYaqubMustafayevvəVsinifşagirdiVasifHüseynəlili
Azərbaycanvəxaricibəstəkarlarınəsərləriniifaediblər.

İclas, ekskursiya, sərgi, konsert...
KürdəmirRMİ-nin
rəisiFaiqXudanlı
istedadlımusiqiçivə
heykəltəraşZülfiyyə
Kağızmanlıoğlunun
emalatxanasıiləta-
nışolub.

MasallıRMİMasallı
rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində “Uşaqlar
bizim gələcəyimizdir:

gəlin,gələcəyimiziqoruyaq”mövzusundatədbirkeçirilib.Masallı
TarixDiyarşünaslıqMuzeyivəMasallıDövlətRəsmQalereyasın
dayeniyetməvəgənclərinasudəvaxtlarınınsəmərəlitəşkiliməq
sədiləekskursiyalartəşkiledilib.

Şəmkir RMİnin
rəisiAzərRəcəbovun
iştirakı ilə Ə.Cavad
adına Mədəniyyət
Mərkəzində mədə
niyyət evləri və klub
larınfəaliyyətinəhəsr
olunmuş iclas keçiri
lib. İdarə rəisi müəs
sisələrdə işlərin da
hasəmərəli təşkili ilə
bağlıtapşırıqlarverib.

GəncəRMİvəGəncəDövlətFilarmoniyasınıntəşkilatçılığı ilə
GəncəDövlətKameraOrkestrininkonsertikeçirilib.
İsmayıllıRMİQəbələDövlətRəsmQalereyasında“Qaradağlı

faciəsi”başlığıaltındauşaq,yeniyetməvəgənclərinrəsmlərindən
ibarətsərgitəşkilolunub.

Hazırladı: N.Məmmədli

Ölüm sevinməsin qoy...
Şəhid Nicat Xəlillinin xatirə bulağı açılıb

Xalqımızözqəhrəmanlarınıunutmur,qəl-
bində,yaddaşındayaşadır.Vətəninigid
övladlarınıgələcəknəsillərindəxatırla-
masıüçünonlarabədiiəsərlərithafedilir,
xatirələrinəabidəkompleksləriyaradılır.
ÖmrünüVətənəbağışlayanlarcismən
yoxluqlarınabaxmayaraq,ruhənyaşayır,
əbədiyyətfatehlərinədönürlər.

Zaqatalagəncləridətorpaqlarımızınazad
lığı uğrundamübarizədə həmişə ön sırada
dayanıblar.Zaqatalarayonundan196nəfər
BirinciQarabağ,33nəfərİkinciQarabağsa
vaşlarındaşəhidlikzirvəsinəyüksəlib.

2020ciilin44günlükmüharibəsindəkönül
lücəbhəyəyollanaraqcanınıVətənuğrunda
fədaedənlərdənbiridərayonunMuğanlıkən
dindədoğulubböyümüşXəlilliNicatƏlioğlu
dur.Bugünlərdəşəhidimizindoğmayurdun
daonunxatirəsinəbulaqkompleksiaçılıb.
MərasimdəilahiyyatçıElşənMusayevşə

hidinömürvədöyüşyolubarədədanışaraq,
şəhadətin fəlsəfəsi, İslam dinində şəhidlik
məqamınınönəmibarədəsözaçıb.
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mübariz

ƏhmədzadəVətənmüharibəsindənbəhsedə
rək,AliBaşKomandanİlhamƏliyevinqətiyyətli
siyasəti, rəhbərxalq birliyi, insanların aşıbda

şan vətənpərvərlik duyğuları və torpaqlarımızı
azadgörməkəzminincəbhədəqazanılanqələ
bələrinrəhniolduğunusöyləyib:“TarixiZəfərdə
şəhidbalamızNicatındapayıvar.Ruhuşadol
sun,onubeləmərd,cəsur,doğmaməmləkətə
sevgiiləböyüdübtərbiyəedənvalideynlərinətə
şəkküredirəm.Allahbütünşəhidlərimizərəhmət
eləsin.Bugünonlarınruhuşaddır.Çünkiuğrun
dacanlarınıfədaetdikləriVətəninərazibütövlü
yübərpaolunub,torpaqlarımızazaddır...”.
Kənd ziyalılarından Firəngiz Əhmədova,

Muğanlı orta məktəbində şəhidin müəllimi
olmuşNəsibYusifovvəbaşqalarıçıxışedə
rək,Nicatkimiminlərləgəncinözqəhrəman
lıqlarıiləadlarınıtariximizəəbədihəkketdik
lərinivurğulayıblar.
Məktəblilər şəhadətzirvəsinəyüksələnlə

rin ölməzliyini vəsf edənşeirlər söyləyiblər.
Sondaşəhidinruhunadualaroxunub.
Nicat Xəlilli 9 dekabr 1994cü ildə doğu

lub.VətənmüharibəsindəKəlbəcər,Ağdam,
Ağdərə, Goranboy rayonları istiqamətində
döyüşlərdə şücaət göstərib. 2020ci ilin 9
oktyabrındaGoranboyunGülüstankəndiya
xınlığındaşəhidlikməqamınayüksəlib.Ölkə
Prezidentininmüvafiq sərəncamları ilə ölü
mündənsonra“Vətənuğrunda”,“Suqovuşa
nınazadedilməsinəgörə”və“Cəsurdöyüş
çü”medallarıilətəltifolunub.
Allahrəhməteləsin.

Qurban Cəbrayıl

Uşaqlarınmənəvizənginlikvəzövq
baxımındanformalaşmasında,
sözsüzki,teatrındaözünəməxsus
yerivar.Doğrudur,indimultime-

diaoyunları,vizualəyləncəlitətbiqlər,
animasiyaonlarınzövqvətəfəkküründə
öziziniqoyur.Bubaxımdanteatr,ocüm-
lədənkuklateatrlarınınfəaliyyətixüsusi
əhəmiyyətəmalikdir.

Məlumolduğukimi,ölkəüzrədövlətstatu
suolanbeşkuklateatrıvar.Eynizamanda
birsıradövlətteatrları,profildənkənarolsa
da, planproqramlarına uşaq, arabir kukla
tamaşalarıdadaxiledirlər.Buməqamhəm
dəuşaqteatrına,kuklasənətinəkütləvima
raqvətələbatıngöstəricisisayılabilər.
Uşaq teatr kollektivlərinin sırasına Sum

qayıtdafəaliyyətəbaşlayan“Günəşim”kukla
teatrıdaqoşulub.
Müstəqil uşaq teatrı kimi 2019cu ildə ya

randıqlarınıvəmüvafiqqeydiyyatdan(Ədliyyə
Nazirliyi)keçdiklərinibildirənlayihəninrəhbəri
və teatrın təsisçisiAyişə Səfərli öz fəaliyyət
ləri iləhəmuşaqlara,həmdəmənəvidünya
sındakuklalara yer saxlayanböyüklərə xitab
etdiklərinideyir:“Böyüməkdəolannəslinmilli
teatr sənətinə sevgi ruhunda yetişməsi, hə
vəskaraktyorlarınformalaşmasıvəənəsası,

kuklateatrısənətinəuşaqlarınmarağınında
hada təşviqedilməsiməqsədiləbukollektivi
yaratdıq.Nağıllarvasitəsiləuşaqlarfantaziya
nıgerçəyəçevirərəktəxəyyülünüinkişafetdirir.
BizdəSumqayıtdakuklateatrınınolmadığını
nəzərə alaraq, “Günəşim” teatrını yaratmaq
qərarına gəldik. Ötən qısa müddətdə müəy
yənrepertuarımızformalaşıb.“Tıqtıqxanım”,
“Qırmızıpapaq”,“Qoğal”, “Cırtdan”kiminağıl
tamaşalarımızvar...”.
Həmsöhbətim qeyd edir ki, teatr təkcə

Sumqayıtda deyil, Xızı rayonunda da səy
yar tamaşalarla uşaqları sevindirir: “Düzü,

bu işəbaşlayandamüəyyənqayğılarında
olabiləcəyininəzərəalmışdım.Ammaçox
sevinirəmki,bizimteatrsevgimizqarşılıqlı
olduvəteatrsevərlərbizitəkburaxmadılar.
Teatrların fəaliyyətinə icazənin verildiyi (1
oktyabr2021ci il–red.)bubirneçəayda
mindənçoxbiletsatmışıq.Uşaqlarınasudə
vaxtınınsəmərəlitəşkilihəmdəsosialmə
suliyyətdirvəbuyoldabizimləolanhərkəsə
təşəkküredirəm”.
Layihərəhbəritamaşalarıdəvətlimütəxəs

sislərləbirgəhazırladıqlarınıdeyir.Tamaşa
larınquruluşmüəllifiSumqayıtDövlətDram
Teatrının rejissoru Fuad Kazımov, rəssamı

ElvinƏbdülhəsənovdur.Aktyortruppasınagə
lincə,kuklalarıSabirMəmmədov,GüllüAsla
nova,RamiləSadıqova,YusifDadaşovhərə
kətəgətirirlər.MusiqitərtibatıiləEmilMuradvə
İradəAslanovaməşğulolurlar.
SumqayıtGənclərevindəfəaliyyətgöstərən

“Günəşim”teatrınınyaradıcılıqplanlarıböyük
dür.  Hazırda “Balıqçı pişik” (ssenarimüəllifi
VladimirSuteyev)cizgifilmiəsasındakuklata
maşasısəhnələşdirilir.TamaşaAzərbaycanvə
rusdillərindəhazırlanır.

Həmidə

Sumqayıtda doğan “Günəşim” 

Lənkəran teatrı “Vəfalı Səriyyə” ilə 
Lerikə gedib

LənkəranDövlətDramTeatrınıntruppasıfevralın18-dəLerikdə
qastrolsəfərindəolub.YaradıcıheyətrayonMədəniyyətMərkə-
zininsəhnəsindəCəfərCabbarlının“VəfalıSəriyyəvəyaxudgöz
yaşıiçindəgülüş”tamaşasıiləsənətsevərlərqarşısındaçıxışedib.

TamaşadanöncəteatrındirektoruTofiqHeydərovsəhnəyəçı
xaraqleriklitamaşaçılarlaLənkəransənətçilərininhərgörüşünün
qarşılıqlıxoşduyğularoyatdığınıxüsusiqeydedib.Bildiribki,bu
günkügörüşbirdəonunlaəlamətdardırki,qarşıdan10mart–
MilliTeatrGünügəlir:“MədəniyyətNazirliyinintapşırığıiləbizbu
əlamətdarhadisəmünasibətilə tədbirlərplanımüəyyənləşdirmi
şik.Sizinləyaradıcıgörüşümüzdəbuqəbildəndir...”.
Xalq artisti, Prezident təqaüdçüsüQabil Quliyev lerikli tama

şaçılarateatrsənətinəgöstərdikləridiqqətəgörəminnətdarlığını
çatdıraraq onları bundan sonra da hər görüşdəmaraqlı səhnə
əsərləriiləsevindirəcəklərinideyib.
Sonratamaşanümayişolunub.Leriklitamaşaçılarınböyükma

raqlaizlədiklərisəhnəəsərinəSumqayıtDövlətDramTeatrınınbaş
rejissoru, Xalq artisti Firudin Məhərrəmov quruluş verib. Rolları
AynurƏhmədova(Səriyyə),SəyyadƏliyev(Rüstəm),Xalqartisti
QabilQuliyev (Həmzə),Əməkdar artist SucəddinMirzəyev (Sə
fər),QızılgülQuliyeva (Çimnaz),ƏbülfəzAxundov (Axund),Tər
lanAbdullayev(Məhərrəm),EminFərzullayev(Qurban),Miraslan
Ağayev(MollaMöhsün)vəTəranəFərəcova(Hüsniyyə)ifaediblər.
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MədəniyyətNazirliyivəYARATMüasirİncəsənətMəkanının
birgətəşkilatçılığıiləötənilbaşlanan“Mədəniyenilən
mə”layihəsibuildədavamedir.Xəbərverdiyimizkimi,
layihəninnövbətiqonağıTRTninAnkaraRadiosuxorunun

bədiirəhbərivədirijoru,AzərbaycanınXalqartistiElnarəKərimova
dır.Fevralın15dəAzərbaycanDövlətAkademikFilarmoniyasında
sənətkarınsəhnəfəaliyyətinin30illikyubileyimünasibətiləkonsert
proqramıtəqdimedildi.Fevralın17dəisəYARATMüasirİncəsənət
MəkanındaXalqartistininustaddərsitəşkilolundu...

Səs və emo si ya la rın 
açılan sir ri 

Saat 12:00-ı gös tə rir. YA RAT-
ın bi na sın da yıq. El na rə xa nım 
və rəh bər lik et di yi xo run üzv lə ri 
mə kan da dır. Sə nət kar ilk növ-
bə də ət ra fa göz gəz di rir. Us tad 
dər si nin da ha uy ğun for mat da 
ke çi ril mə si, xo run ra hat yer ləş-
mə si və iş ti rak çı la rın da ey ni 
za man da ra hat iz lə mə si üçün 
əv vəl cə dən qu rul muş za lın tər-
ti ba tın da bə zi də yi şik lik lər edir. 
Bu həm də onun mə su liy yə tin-
dən xə bər ve rir. 

Be lə lik lə, us tad dər si baş la nır. 
Bu gö rü şü bəl kə də dərs yox, 
elə sö zün əsl mə na sın da, us tad 
sə nə ti nin təq di ma tı ad lan dır maq 
düz gün olar dı. Heç bir yo ru cu 
an ya şat ma dan, ma raq lı ifa, mü-
ha zi rə və ey ni za man da açıq la-
ma lar la mü şa yiət olu nan bu təq-
di ma tı hər kəs bö yük ma raq la 
din lə yir və iz lə yir di. Am ma bu 
qə dər ma raq lı dər sin din lə yi ci-
lə ri ye tə rin cə de yil di ki, bu nu da 
qeyd et mə dən keç mək is tə mi rik.

Sev gi, mu si qi, xor və pe şə-
kar lı ğın bir ara ya gəl di yi dərs də 
ilk ola raq C.Ros si ni nin “Se vil ya 
bər bə ri” ope ra sın dan uver tü ra-
dan ki çik his sə lər təq dim edil di. 
Bəs bu mə qam lar da iş ti rak çı lar 
nə lər öy rən di? İlk növ bə də hə-
rə kət lə rin sər bəst li yi, ay dın lı ğı, 
xo run ida rə olun ma sın da mi mi-
ka nın ro lu, ifa də li ic ra və bə dii 
ob ra zın ya ran ma sı. Özəl lik həm 
də on da idi ki, El na rə xa nım bü-
tün bun la rı söz lə de mir di. Xo run 
üzv lə ri ifa la rı və hər ifa ya ha zır-
lıq la rı za ma nı bu nu nü ma yiş et-
di rir di lər. 

Di ri jor ifa çı la rın ya dı na sə-
sin xa rak te ri ni sa lır və bu ya-
da sal ma lar kol lek tiv lə bo ğaz 
və bu run, not la rın eniş-yo xu şu 
ilə çox po zi tiv ruh da ra zı laş dı-
rı lır. Hər bir so list üçün da ha 
ra hat və tə bii və ziy yət ya ra nır. 
Bü tün bu və ziy yət lə rin əsa sın-
da isə, mən cə, ritm da ya nır dı. 

Ba ri ton, te nor, sop ra no səs lər 
bir-bi ri ni əvəz lə dik cə biz xo run 
ifa sın da rən ga rəng bir mən zə-
rə yə şa hid lik edir dik: türk xalq 
mu si qi lə ri, Azər bay can xalq 
mah nı la rı, klas sik əsər lər. Həm 
sü rət li, həm də as ta temp lə rin 
son həd di ni də qiq hiss et mək 
və an la maq, to nal lı ğı ne cə 
yük səlt mək və ne cə son lan dır-
maq – bü tün bun lar mu si qi nin 
emo sional tə si ri nin sir ri ni iş ti-
rak çı la ra açır dı.

“Əli miz dən gə lə ni edi rik 
ki, kol lek tiv xoş əh val da 

ol sun...”
Us tad dər sin dən son ra El na rə 

Kə ri mo va vaxt az lı ğı na rəğ mən 
sual la rı mı zı ca vab lan dır dı. 

– Yad da qa lan us tad dər si nə 
gö rə tə şək kür edi rəm. Fi lar
mo ni ya da kı kon ser ti niz lə bağ
lı təəs sü ra tı nı zı öy rən mək is
tər dim.
– Bi zim üçün çox mə su liy-

yət li bir kon sert idi. Pan de mi ya 
şərt lə ri ilə kol lek ti vi mi zin Ba kı ya 
gəl mə si bir mö cü zə ol du. Bu na 
gö rə Mə də niy yət Na zir li yi nə tə-
şək kür edi rəm. Sə fə ri miz bu ye-
ni la yi hə çər çi və sin də real laş dı. 
Bi lir si niz ki, bi zim xor kol lek ti vi-
nin tam he yə ti ni gə ti rə bil mə dik. 
17 nə fər lə gəl dik. Bu sə bəb dən 
də hə yə can ya şa yır dıq ki, ne cə 

ke çə cək, ne cə alı na caq. Sa lon-
da ta ma şa çı la rın bi zi is ti qar şı-
la ma sı, tə bii ki, xoş aura ya rat dı 
və çox məm nun qal dıq. “Mə də-
niy yət” ka na lı kon ser ti len tə al dı. 

– 1992ci il dən qar daş Tür ki
yə də ya ra dı cı fəaliy yət lə məş
ğul su nuz. Ora dan ba xan da 
Azər bay can xo ru ne cə gö rü
nür?
– Çox gö zəl. Gənc si ma lar və 

kol lek tiv gö rü rəm. Biz da hi Qa-
ra Qa ra ye vin  “Də niz neft çi lə ri-
nin mah nı sı”nı “Zə fər mar şı”na 
iş lən miş va riant da Azər bay can 
Döv lət Xor Ka pel la sı ilə bir lik də 
ifa et dik. Mü kəm məl bir ça lış ma 
idi və kol lek tiv güc lü səs lər dən 
iba rət dir. 

– Ça lış dı ğı nız kol lek tiv də çox 
po zi tiv bir ener ji gör dük. Bir az 
da on lar haq qın da da nı şaq. 
– Xor mu si qi si həm çə tin, həm 

də asan dır. Po zi tiv ener ji xor da 
əsas şərt dir. Əgər kol lek tiv də 

kim sə qəm gin, kə dər li olar sa, 
onun sə si də, əh va lı da tə sir siz 
ötüş mür. İn san nə za man mah-
nı söy lə yər, əl bət tə ki, xoş bəxt 
olan da. Biz əli miz dən gə lə ni 
edi rik ki, kol lek tiv xoş əh val da 
ol sun. Bu, müt ləq ifa olu na caq 
əsər də də özü nü bü ru zə ve rir. 

– Us tad dər si ni zi iz lə yər kən 
ma raq lı bir mə qam da diq qə ti
mi çək di. Si zin çox gö zəl vo kal 
im kan la rı nız var. Nə vaxt sa 
so lo ifa dü şün mü sü nüz mü?
– Əv vəl onu de yim ki, biz çox 

gö zəl təh sil al mı şıq. Asəf Zey-
nal lı adı na Mu si qi Kol le cin də 
oxu du ğum il lər də unu dul maz 
bəs tə ka rı mız Va sif Adı gö zə-
lov bi zim di rek tor idi. Bu ra da 
müəl lim lə rim An na Lis ten qard, 
Leonid Vaynş teyn dən dərs al-
dıq. Kol lec dən son ra in di ki Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı, o za man-
kı kon ser va to ri ya da bəs tə kar lıq 
təh si li al dım. İn di si zə müəl lim-
lə ri min adı nı sa da la yım, ne cə ki, 
bu ad lar mə nim sə nət yo lum da 
şan sım idi lər: Cöv dət Ha cı yev 
(bəs tə kar lıq), Fə rəc Qa ra yev 
(po li fo ni ya), Aq şin Əli za də və 
Arif Mə li kov (or kestr işi), Ca han-
gir Ca han gi rov (xor iş lə mə si), 
Fi rən giz Əli za də (müasir mu si-
qi). Ne cə de yər lər, bu ad lar dan 
ke çib gəl dim. Atam da te nor 
səs li idi. Əmim – Əmək dar ar-

tist, ope ra mü ğən ni si Ka mal Kə-
ri mov kon ser va to ri ya nın Vo kal 
ka fed ra sı na rəh bər lik edib. Səs 
biz də ailə dən gə lir. Ana mın da 
gö zəl sə si var idi. Am ma o, hü-
quq şü nas idi. So lo ifa ya gə lin cə, 
bəl kə nə vaxt sa xor kol lek ti vim-
lə bir lik də nə isə ha zır la ya rıq. 
Am ma heç dü şün mə mi şəm, 
dü zü. Onu da qeyd edim ki, Xor 
di ri jor lu ğu fa kül tə sin də bir şərt 
var. Əgər yax şı bir xor meys-
ter ol maq is tə yir sən sə, tə bii ki, 
ön cə onu sə sin lə nü ma yiş et-
dir mə li sən. Çün ki səs ol ma sa, 
an lat maq çox çə tin olur. Bə zən 
səs ol ma dan da olur. Am ma sə-
sin ol ma sı sə nət də müs bət cə-
hət lər dən bi ri dir. Kol lek ti və be lə 
oxu ma lı san, de yə gös tə riş ve ri-
rik sə, əv vəl onun ör nə yi ni or ta ya 
qoy ma lı yıq. Bu on lar üçün da ha 
asan olur. 

– Bir də fə Mil li Kon ser va to ri
ya da xor kon ser ti nə get miş
dim. Rek tor Si ya vuş Kə ri mi 
za ra fat la de di ki, biz də kol lek
tiv oyun lar alın mır. Fut bol dur, 
xor dur – bir az çə tin iş dir... 
– Si ya vuş müəl lim çox pe şə-

kar bir mu si qi çi dir. Onun dün-
ya nın ta nın mış xor kol lek tiv lə ri 
ilə əmək daş lı ğı olub və bö yük 
ma raq la qar şı la nıb. O özü pe-
şə kar ol du ğu üçün hər za man 
mü kəm məl lik is tə yir və haq lı dır 
da. Bir mə sə lə ni de yim ki, Bal-
tik ya nı öl kə lər də, həm çi nin Al-
ma ni ya da ən ki çik yaş lar dan xor 
ənə nə dir. Am ma biz də nə var? 
Biz də da ha möh tə şəm olan tək-
səs li mu ğam var. Xor, tə bii ki, 
la zım dır və zən gin li yi da nıl maz. 
Xo run in ki şa fı isə di ri jor dan ası-
lı dır. Us tad dər sin də də şa hi di 
ol du nuz. İş ti rak çı lar dan iki qız 
gə lib xo ra qo şul du. Hal bu ki bi ri 
heç mu si qi çi de yil di. Am ma qı sa 
za man da adap ta si ya ol du lar. Sı-
ra ya qo şul du, tez an la dı və ifa-
ya baş la dı. Bu ra da di ri jo run ya-
naş ma sı çox va cib dir. Xal qı mız 
is te dad lı dır. Əl bət tə ki, be lə də 
ol ma lı idi... 

– Bir qə dər də Tür ki yə də ki 
fəaliy yə ti niz dən da nı şın. Ora
da xor sə nə ti nin in ki şa fı ne cə
dir?
– Mən 30 il əv vəl Azər bay can 

Xor Ka pel la sı nın bə dii rəh bə ri 
idim. Tür ki yə dən də vət alan da 
2 ay lıq get mə li idim. Hər işin 
bir qis mə ti var. İki ay lıq ge dib 
30 il qal ma lı ol dum. Tür ki yə də-
ki kol lek ti vi miz – TRT-nin An-
ka ra Ra diosu xo ru 1970-ci il də 
ya ra dı lıb. Öl kə nin ilk pe şə kar 
xor kol lek ti vi dir. Biz ənə nə lə ri ni 
da vam et dir mə yə ça lı şı rıq. Tür-
ki yə də po ten sial çox bö yük dür. 
Ora da səs çox dur və xo ru yığ-
maq çox asan dır. Am ma ye nə 
də rəh bər az dır. Ora da təh sil də 
xor di ri jor lu ğu bö lü mü yox dur. 
Bu sə bəb dən də biz ora da bu 
qə dər ili qal ma lı ol duq. 

– Qar şı da kı ya ra dı cı lıq plan la
rı nız da nə lər var? 
– İn di lik əsas pla nı mız və ar-

zu muz “Zə fər mar şı”nı xor la Qa-
ra bağ da səs lən dir mək dir. 

– Uğur ar zu la yı ram. 
– Biz tə şək kür edi rik ki, sə nə-

ti mi zi də yər lən di rib re por taj edir-
si niz.

L.Azəri

sənət 5 “Əbədi imzalar” 
Qara Qarayevin əsərlərindən ibarət 

not toplusunun təqdimatı 
Xəbərverdiyimizkimi,HeydərƏliyevFondutərəfindən“Əbədi
imzalar”layihəsiçərçivəsindəAzərbaycanbəstəkarlıqmək
təbiningörkəmlinümayəndələrininəsərlərininnotlarıilkdəfə
topluhalındanəşredilib.

Fev ra lın 17-
də Azər bay can 
Mu si qi Mə də-
niy yə ti Döv lət 
Mu ze yi nin fi lialı 
olan Qa ra Qa-
ra ye vin Ev-Mu-
ze yin də da hi 
bəs tə kar Qa-
ra Qa ra ye vin 
əsər lə ri nin not 
top lu su nun təq-
di ma tı ke çi ri lib.

Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin di rek to ru, 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si Al la Bay ra mo va təd bi ri aça raq la yi-
hə nin əhə miy yə tin dən da nı şıb. Bil di rib ki, Bi rin ci vit se-pre zi dent, 
Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın tə şəb-
bü sü ilə ər sə yə gə lən top lu da  Asəf Zey nal lı, Cöv dət Ha cı yev, 
Fik rət Əmi rov, Qa ra Qa ra yev, Ni ya zi və Va sif Adı gö zə lo vun əsər-
lə ri nin not la rı yer alıb. İc ra sı na 2019-cu il də baş la nı lan “Əbə di 
im za lar” la yi hə si çər çi və sin də ümu mi lik də 71 məc muə nəşr olu-
nub. Bu nun la ya na şı, top lu ya 12 qov luq da əla və edi lib. Hə min 
qov luq lar bə zi sim fo nik və ka me ra-inst ru men tal əsər lə rin müx tə-
lif alət lər üçün so lo par ti ya la rı nın not la rı dır.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, top lu da nəşr olu nan əsər lə rin sı ra sın da ilk 
də fə işıq üzü gö rən nü mu nə lər də var. Top lu Azər bay can mu si qi si 
ənə nə lə ri nin, bəs tə kar la rı mı zın əsər lə ri nin qo ru nub sax la nıl ma sı 
və ye ni nə sil ara sın da təb li ği ba xı mın dan əhə miy yət da şı yır.

Ev-mu ze yin mü di ri, piano çu Zü ley xa Qa ra ye va-Ba ğı ro va ailə si 
adın dan təd bi rə gə lən lə rə tə şək kü rü nü bil di rib.

Xalq ar tis ti Mu rad Adı gö zəl za də for te piano da Qa ra Qa ra ye vin 
əsər lə rin dən par ça lar ifa edib.

Təd bir də Əmək dar rəs sam Vü qar Əli nin bəs tə ka rın Ömər Xəy-
ya mın şeir lə ri nə yaz dı ğı səs və for te piano üçün “Al tı rü bai”nin 
(1944) təəs sü ra tı al tın da iş lə di yi 6 rəsm əsə ri nin təq di ma tı da olub.

“Mərmər soyuğu”nun festival yolçuluğu
MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləCəfərCabbarlıadına“Azər
baycanfilm”Kinostudiyası,“BakuMediaCenter”,“İctimaiTV”
və“ArizonaProductions”(Fransa)şirkətləritərəfindənbirgə
istehsaledilən“Mərmərsoyuğu”tammetrajlıbədiifilmininis
tehsalatprosesibaşaçatıb.

“Azər bay can film”dən bil di ri lib ki, rəng kor rek si ya sı İs tan bul şə-
hə rin də apa rı lan fil min ha zır da bey nəl xalq fes ti val lar üz rə dist ri-
bu si ya sı hə ya ta ke çi ri lir. 

Film uğur suz rəs sam la sev gi li si nin qa rı şıq mü na si bət lə rin dən 
bəhs edir. Uzun sü rən həbs hə ya tın dan son ra evə qa yı dan ata ən 
ra di kal yol lar la oğ lu nun hə ya tı na dü zən ver mə yə ça lı şır...

Fil min sse na ri müəl lif ə ri Asif Rüs tə mov və Roelof Jan Min ne-
boo (Hol lan di ya), re jis so ru Asif Rüs tə mov, təs vir re jis sor la rı Ok-
tay Na ma zov və Adil Ab ba sov, qu ru luş çu rəs sa mı Ra fiq Nə si rov, 
ge yim rəs sa mı Şa hin Hə sən li, qrim rəs sa mı Elb rus Va hi dov, baş 
pro dü se ri Fa riz Əh mə dov, kreativ pro dü se ri İra də Ba ğır za də dir. 
Əsas rol la rı El şən Əs gə rov, Na tə van Ab bas lı və Xalq ar tis ti Qur-
ban İs ma yı lov can lan dı rıb lar.

“Mənim günahım”ın növbəti tamaşası 
İsmayıl Dağıstanlının xatirəsinə ithaf olunub
Fevralın20dəAkademikMilliDramTeatrındaİlyasƏfəndiyevin
“Mənimgünahım”əsərininnövbətitamaşasıgörkəmliaktyor,
AzərbaycanınvəSSRİninXalqartisti,Dövlətmükafatlarılaureatı
İsmayılDağıstanlının(19071980)115illiyinəithafolunub.

Ta ma şa dan 
əv vəl Xalq 
ar tist lə ri Ha cı 
İs ma yı lov və 
Ra fiq Əzi mov 
çı xış edə-
rək İs ma yıl 
Da ğıs tan lı nın 
Azər bay can 
teatr sə nə-
tin də xid mət-
lə rin dən söz 
açıb, onun la 
bağ lı xa ti rə lə ri ni bö lü şüb lər.

Son ra “Mə nim gü na hım” ta ma şa sı nü ma yiş olu nub. Ta ma şa-
nın re jis so ru Xalq ar tis ti Mə ra him Fər zə li bə yov dur. Rol la rı Xalq 
ar tist lə ri Mə ley kə Əsə do va, Ha cı İs ma yı lov, Əmək dar ar tist lər Əl-
vi da Cə fə rov, El şən Rüs tə mov, El nar Qa ra yev, akt yor lar Di la rə 
Nə zə ro va, Rüs təm Rüs tə mov, Lə man İma no va, Cüm şüd Zey na-
lov və Ra da Nə si bo va ifa edib lər.

Qeyd edək ki, iki his sə li dra mın qu ru luş çu rəs sa mı Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si İl ham El xa noğ lu, mu si qi tər ti bat çı sı Ka mil İs-
ma yı lov, işıq üz rə rəs sa mı Ra fael Hə sə nov dur.

Xalq ya zı çı sı İl yas Əfən di ye vin “Mə nim gü na hım” pye si Aka de-
mik Mil li Dram Teat rın da ilk də fə 1967-ci il də ta ma şa ya (re jis sor 
– Əş rəf Qu li yev, rəs sam – Bö yü ka ğa Mir zə za də, mu si qi tər ti ba tı 
– Sol tan Ha cı bə yov) qo yu lub. İs ma yıl Da ğıs tan lı ta ma şa da Ta hir 
ro lu nu oy na yıb.

“Qarabağ nağılı” və “Tarix” 
ilin ilk yarısında təhvil veriləcək

Xəbərverdiyimizkimi,MədəniyyətNazirliyitərəfindənötənil
elanedilmiş“Böyükqayıdış”kinolayihələrimüsabiqəsində
bədii,sənədlivəanimasiyafilmləriolmaqlaümumilikdə11la
yihəseçilmişdi.Seçilənlayihələrinistehsalıistiqamətindəişlər
davametdirilir.

La yi hə lər dən iki si ani ma si ya fil mi dir. “Qa ra bağ na ğı lı” “Bir lik” 
stu di ya sı nın is teh sa lı dır. Sse na ri müəl li fi və re jis so ru Fi rən giz 
Qur ba no va olan film Zə fər Gü nün də ata ilə uşa ğın söh bə tin dən 
bəhs edir. Ata öv la dı na xe yi rin şər üzə rin də qə lə bə çal dı ğı bir 
na ğıl da nı şır.

“Ta rix” fil mi nin re jis so ru Cey hun Türk soy, sse na ri müəl li fi Or-
xan Beh bid dir. “OB film” stu di ya sı nın is teh sal et di yi film Qa ra ba-
ğın iş ğa lı ilə heç cür ba rış ma yan və son da 27 il lik iş ğa lın üs tün-
dən qü rur la xətt çə kən igid oğ lan haq qın da dır.

Hər iki ani ma si ya fil mi bu ilin ilk ya rı sın da təh vil ve ri lə cək.

“Gəldi və yaxşı dostluq əlaqələri yaratdı...”
Vaqif Mustafayev bir neçə filminin operatoru olmuş Lomer Axvlediani ilə bağlı xatirələrini bölüşdü

Xalqartisti,rejissorVaqif
Mustafayevləbirneçə
filmdəçalışmışGürcüs
tanKinematoqrafçılar

İttifaqınınkatibi,məşhur
kinooperatorLomerAxvle
diani88yaşındadünyasını
dəyişib.VaqifMustafayevlə
“Azərbaycanfilm”dəgörüşüb
sıxəməkdaşlıqetdiyikino
xadimiiləbağlıfikirvəxati
rələrinidinlədik.

– Mə nim, ümu miy yət lə, Gür-
cüs tan ki no xa dim lə ri ilə sıx əla-
qə lə rim var. “Ya ra maz” fil min də 
(1988) akt yor Ma mu ka Ki ka-
leyş vi li ilə ça lı şır dım. Ma mu ka o 
za man re jis sor Re za Çxeid ze nin 
“Don Ki xot və San ço nun hə ya tı” 
fil min də çə ki lir di və hə min fil min 
ope ra to ru Lo mer Axv le diani idi. 
Hə min il ta nış ol duq və son ra 
ulu ön dər Hey dər Əli yev haq qın-
da dörd sə nəd li fil mi Lo mer Axv-
le diani ilə bir lik də çək dik. Da ha 
son ra “Mil li bom ba” bə dii fil mi nin 
bir his sə si ni də onun la iş lə dik. 
Lo mer Axv le diani tək cə Gür-
cüs tan miq ya sın da de yil, dün ya 
miq yas lı ope ra tor idi. Mərd, çox 

is te dad lı və yük sək in sa ni key-
fiy yət lə rə ma lik idi.  

– Sə nə ti nin özəl li yi nə də idi?
– Ü mu miy yət lə, onun çək di-

yi təs vir lər çox yük sək sə viy yə-
də idi. Rəng lə ri, işıq və köl gə ni 
yax şı du yur du. Onun işi ni poetik 
ki no is ti qa mə ti nə aid et mək olar. 
O, ko me di ya film lə ri ni də pe şə-
kar ca sı na du yur du. Çək di yi ek-
ran əsər lə rin dən bi ri də məş hur 
“Küp” fil mi dir. Yu mor his si yük-
sək idi. Ma raq lı əh va lat, lə ti fə lər 

da nı şar dı. Adə tən ope ra tor lar 
az da nı şan olur lar. O isə bu cə-
hət dən ka sad de yil di...

– Azər bay can lı ope ra tor lar 
si zin lə ça lış dı ğı vaxt lar da on
dan nə lər sə öy rə nə bil di lər?
– O, Azər bay ca na gə lən dən 

son ra bu sa hə də hər kəs lə dost 
ol du. Bə zi lə ri ilə Mosk va da 
Ümum ru si ya Döv lət Ki ne ma-
toq ra fi ya İns ti tu tun da bir lik də 
oxu muş du. Ki no xa dim lə ri nin 
bir ço xu nu yax şı ta nı yır dı. Gəl di 

və yax şı dost luq əla qə lə ri ya-
rat dı. 

– Gür cü ki ne ma toq raf ar la 
əmək daş lı ğı nı zın xü su si bir 
sə bə bi var mı?
– Ki no in cə sə nə tin bey nəl xalq 

nö vü dür. Ta ri xən ital yan lar fran-
sız lar la, fran sız lar ital yan lar la 
bir gə film çə kir di lər. Əsas key-
fiy yət dir. Mə nim Lo mer lə bir gə 
ça lış dı ğım film lə ri təs vir eti ba ri-
lə key fiy yət li film lər ad lan dır maq 
olar.

***
Qeyd edək ki, Lo mer Axv le-

diani 1934-cü il okt yab rın 2-də 
Tbi li si də ana dan olub. 1957-ci 
il dən “Gür cüs tan film”də ope ra-
tor iş lə yib. 1978-ci il də Qa hi rə 
Bey nəl xalq Film Fes ti va lı nın xü-
su si mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 
“Küp”, “Satr fo üçün zi nət əş ya-
la rı”, “Sal xi ne ti bə la sı”, “Pa yız 
gü nə şi”, “Doğ ma yur dum”, “Mi-
lad ağa cı”, “Sa ma niş vi li nin ögey 
ana sı”, “Don Ki xot və San ço nun 
hə ya tı”, “Be sa me”, “Eksp ress 
in for ma si ya” və s. film lər də ope-
ra tor ki mi ça lı şıb. 

Lalə

Xorun keçdiyi dərs...
Xalq artisti Elnarə Kərimova: “Pandemiya şərtləri ilə 

kollektivimizin Bakıya gəlməsi bir möcüzə oldu”
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“İstəyirdi düşmən bilsin ki, 
o, Xankəndidən olan Nizamidir...”

Xalqımıztarixdəçoxlumü
haribəgörüb,neçəneçə
yadelliişğalçıiləqarşılaşıb.
Lakinheçzamanəyilməyib,
Vətən,torpaqsevgisi,dilinə,
mədəniyyətinəbağlılığıonu
ayağaqaldırıb,yaşadıb,gə
ləcəyəaparıb.Bumənada
Vətənicanındanəzizbilən
igidoğullarımızındafəda
karlığını,qəhrəmanlığını
unudabilmərik.

Dövlət başçısının sərən
camıilə2022ciilinölkəmiz
də “Şuşa İli” elan edilməsi
Azərbaycanın ədəbiyyat və
mədəniyyətində, tarixində
mühümyerəsahib270yaş
lı şəhərimizindəyərlər siste
minə yenidən nəzər salmaq
imkanıdeməkdir.“ŞuşalıMil
li Qəhrəmanlar” silsiləsində

əsliŞuşadanolanvəyavaxtiləoradadoğulubboyabaşaçatmış
şəhidMilliQəhrəmanlarımızbarədəsözaçacağıq.
Busilsilədən ilkolaraqMilliQəhrəmanNizamiMəmmədovun

həyatvədöyüşyolundanbəhsedəcəyik.
NizamiMuradoğluMəmmədov1958ciilyanvarın12dəAzər

baycanınXankəndişəhərindədünyayagözaçıb.NizamiGəncəvi
adına4saylışəhərortaməktəbinibitirib.19751977ci illərdə İr
kutskvilayətində(Rusiya)hərbixidmətdəolub.Əsgərlikdənqayı
dandansonraXankəndişəhərindəYaşıllaşdırmaidarəsində,daha
sonraQarabağİpəkKombinatındaçalışıb.Polisolmaqarzusuilə
SSRİDaxiliİşlərNazirliyininBakıXüsusiOrtaMilisMəktəbinə(in
dikiDaxili İşlərNazirliyiPolisAkademiyası)daxilolur,oranıbitir
dikdənsonraXankəndiŞəhərPolisŞöbəsindəişləməyəbaşlayır.
1988ciildəermənimillətçiləriQarabağxülyasınadüşübseparatçı
lığabaşlayandaonuXankəndidənŞuşaRPŞyəgöndərirlər.
NizamiMəmmədov19881989cuillərdəermənisilahlıdəstələri

ninQarabağdakıazərbaycanlıyaşayışməntəqələrinəbasqınlarının
artdığıvaxtdaKərkicahan,Qaybalıvədigərkəndlərinmüdafiəsin
dəiştirakedib.BirinciQarabağmüharibəsigedişindəMalıbəyli,Qa
ladərəsi və digər əməliyyatlarda çətin döyüş tapşırıqlarını uğurla
yerinəyetirib.Döyüşlərdədüşmənincanlıqüvvəsinivəhərbi tex
nikasınıməhv edib.Qarabağ uğrunda döyüşlərdə şəxsi şücaəti,
igidliyiiləseçilənNizamiMəmmədov1992ciilmartın29daŞuşa
ŞəhərPolisŞöbəsininbombalanmasınəticəsindəşəhidolub.
ŞəhidinqardaşıRövşənMəmmədovqeydedirki,Nizamiailə

ninböyükövladıolub:“Ailədəüçövladolmuşuq.ÜçümüzdəXan
kəndişəhəriN.Gəncəviadına4saylıortaməktəbibitirmişik.Ni
zamiuşaqlıqdafutbolahəvəsgöstərirdi...”.
MilliQəhrəmanınpolisyoldaşıAkifƏliyevbildirirki,Xankəndidə

Nizamiiləbiryerdəböyüyüb:“Ortaməktəbidəbiryerdəoxumu
şuq.Uşaqlığımızdeməkolarki,biryerdəkeçib.Polisolmaqonun
ənböyükarzusuidi”.
ŞəhidindöyüşçüyoldaşıHidayətƏliyevsəsöyləyirki,Nizamiis

təyirdidüşmənonutanısın:“Açıqdöyüşaparırdı.İstəyirdiki,düş
məngörsünki,buadamXankəndidənolanNizamidir.Nizami is
təyirdiki,düşmənləüzbəüzdöyüşsün,onlardanqisasalsın.Ona
görəki,onundoğulduğuyer,evidüşmənişğalındaidi...”.
MilliQəhrəmanındigərpolisyoldaşıOrduxanKərimovbildirirki,

1992ciilmartın29u–NizamininşəhadətəucaldığıgünQarabağ
dagedənənağırdöyüşlərdənbiriolub:“Bizimaldığımızməlumata
görə,həmindöyüşdə120dənartıqdüşmənməhvedilmişdi.Hə
mingünbizimsonradanMilliQəhrəmanadıalacaqüçnəfərdö
yüşçümüzşəhidoldu.OnlardanbiridəNizamiMəmmədovidi...”.
NizamiMəmmədov1992ci ilmartın 30daBərdə rayonunun

Dəymədağlıkəndindətorpağatapşırılıb.AzərbaycanRespublika
sıPrezidentinin1992ciil8oktyabrtarixlifərmanıiləölümündən
sonra“AzərbaycanınMilliQəhrəmanı”adınalayiqgörülüb.
Üçövladatası idi.OğullarıNatiq,Namiq,Naiqataları ilə fəxr

edərəkböyüyüblər.
Onunşəhidolmasındanartıq30ilkeçir.2020ciilinVətənmü

haribəsindəAzərbaycanOrdusuNizamininvəbütünşəhidlərimi
zinqanınıyerdəqoymadı,torpaqlarımızıişğaldanazadetdi.
Rahatuyu,şəhidim.Uğrundacanınıqurbanverdiyinmədəniy

yətbeşiyimizŞuşaşəhəridəartıqazaddır.Qarabağımızdaüç
rənglişanlıbayrağımızdalğalanır.
Qeydedəkki,AbşeronrayonuMasazırqəsəbəsindəkiküçələr

dənbirihazırdaNizamiMəmmədovunadınıdaşıyır.
Allahrəhməteləsin.

Nurəddin

Ö
tənəsrinbirinciyarısında
özbəkədəbiyyatındamilliruh
vəazadlıqduyğularınıalov
landıranrəngarəngəsərlər

qələməalanədiblərdənbiridə
şair,nasir,dramaturqvədövlət
xadimi,repressiyaqurbanıƏbdür
raufFitrətdir.

Əbdürrauf Əbdürrəhman oğlu (Fit
rət) 1886cı ildə Özbəkistanın Buxara
şəhərində tacir ailəsində anadan olub.
İlktəhsilini“Mirərəb”mədrəsəsindəalır.
Erkənçağlardanpoeziyayamaraqgös
tərir.MütaliəyoluiləŞərqşairlərininya
radıcılığıiləyaxındantanışolur.Dünyə
vielmlərlədəmaraqlanır,dinidəyərlərə
bağlıolur.1904cüildəHəccziyarətinə
gedir.Məkkədənqayıdarkənbirmüddət
İstanbulda qalır. Şəhərin mütərəqqi fi
kirligəncləriiləünsiyyətqurur.
BuxarayaqayıdanƏbdürraufdoğma

yurdunda rus özbaşınalığı ilə barışa
bilmir. 1909cu ildə Buxara yenilikçilə
rinin (cədidçilər) məsləhəti ilə yenidən
Türkiyəyə gedir. İstanbul Universiteti
nəqəbulolunur.Eynizamandamüxtə
lifictimaisiyasitəşkilatlarlamaraqlanır.
“GəncTürklər”hərəkatınarəğbətbəslə
yir.Yaradıcılığadavaxtayırır.Tələbələr
arasındaistedadlıgənckimitanınır.Tə
ləbə ikən “Münazara” (1909), “Sayha”
(1911), “Hind səyyahı” (1912)adlı şeir
kitablarıişıqüzügörür.
Əbdürrauf1913cüildətəhsilinibaşa

vurubBuxarayadönür.Yaradıcılığada
haçoxüstünlük verir.Vaxtının çoxunu
Buxaraəmirininzənginkitabxanasında
keçirir.Dövrimətbuatda “Fitrət” imzası
ilə məqalələr dərc etdirir. İnqilabi ruh

lupyeslərqələməalır.Teatr tamaşala
rıhazırlayır.Məmurlarınözbaşınalığını
tənqid edir, xalqı hüquqlarını müdafiə
etməyəcəsarətləndirir.
ÇarRusiyasınınmüstəmləkəçilikzül

münəetirazolaraqƏ.Fitrət,Ə.Çolpan,
K.Ramazanov, Elbek, Ş.Rəhimi,G.Zə
fəri, M.M.Şerməhəmmədov, Q.Yunu
sov, Batu, S.Sıddıqov kimi fikir adam
larından ibarət “Cağatay Qrungi” adlı
ədəbitəşkilatyaradılır.Azvaxtərzində
buədəbitəşkilatınətrafınagələcəyinis

tedadlışairvəyazıçılarıtoplaşır.Cədid
çilərçoxkeçmirtürkbirliyiideyasınıönə
çəkir və millitarixi yaddaşa söykənən
ədəbinümunələryaradırlar...
ƏbdürraufFitrətin “Yurdqayğısı” adı

ilə dərc olunan üç mənsur şeiri var.
Müəllif“Yalan”adlıilkşeirindətürkmil
lətinə, Turan elinə müraciətlə yazır:
“Yox... yox... Tanrı haqqı üçün yox!...
Səngücsüz,kimsəsizdeyilsən.Bugün
yerüzündə80milyonövladınvar.On
larındamarlarındaÇingizxanvəƏmir
Teymurların qanı axır. Onların gücləri
səningücündür!...EyuluTuran,aslan
larölkəsi!Sənənəoldu?Dünyanıtitrə
dən aslan ürəkli övladların hanı?Niyə
səsləri çıxmayır?... Niyə getdilər?Mü
cadiləmeydanlarınıyadlaraniyəburax
dılar?”.
TədqiqatçıƏliŞamilmövzu iləbağlı

araşdırmasındayazırki,Ə.Fitrət1917
ci il Oktyabr inqilabına, sovet höku
mətinin gələcəyinə ümidsizliyini ifadə
edərək yazıb: “Rusiyada yeni bir bəla
ortayaçıxdı,bolşevikbəlası!”.Ancaqo,
5 dekabr 1917ci ildə cədidçilərin rəh
bərliyi ilə “Kokandmuxtariyyəti”ninqu
rulmasını “Hürriyyət” qəzetinin baş re
daktorukimiböyüksevincləqarşılayır.
Həmfikirləri ilə gizli şəkildə “Gənc

buxaralılar” təşkilatınıqururlar.Ancaq
təzyiqlərlə üzləşirlər. Bütün bunlara
baxmayaraq, Ə.Fitrət yolundan dön
mür.Birbirininardınca“ƏbuMüslüm”,
“Temür sağanası”, “Oğuzxan” pyeslə
riniyazır.Bolşeviklər isəTürküstаnda
möhkəmlənməyə çalışırlar. Çətinlik

lərlə qarşılaşanda xalqı öz tərəfərinə
çəkmək üçün bərabərlik və аzаdlıq
bаrədəbоlbоlvədlərvеrirlər.Cədidçi
lərinbirçoxubolşeviklərinşirinvədlə
rinəinanırvəonlarınfəallarınaçevrilir
lər.Ə.FitrətdəKommunistPartiyasına
üzv olur. 1921ci ildə maarif naziri,
1922ci ildə Nazirlər Soveti sədrinin
müavinitəyinedilir...
Ancaq çox keçmir Ə.Fitrət xüsusilə

milli məsələlərdə bolşeviklərin hərəkət
ləriilərazılaşmır.Əmrləriyerinəyetirmir.
Bunugörənmərkəzirəhbərlikonuparti
ya və hökumət işindən uzaqlaşdırır.O,
mübarizəsindən geri çəkilmir. “Əbülfey
zixan”, “Hind ixtilalçıları”, “Arslan” və s.
pyeslər,hekayələryazır.Eynizamanda
elmiaraşdırmalardaaparır.Onunklas
sikşairlərhaqqındabirçoxelmiməqa
lələriözbəkədəbiyyatıiləbağlıdərsliklər
üçünqaynağaçevrilir.

Ə.Fitrətin ibtidai və orta məktəblər
üçün“Okuv”kitabı1917ci ildəBakıda
çapolunub.“Hindixtilalçıları”pyesi isə
şair,“Yenifüyuzat” jurnalınınredaktoru
Əlipaşa Səbur Hüseynzadə tərəfindən
Azərbaycandilinəuyğunlaşdırılırvəta
maşayaqoyulur.
30cu illərinStalin repressiyalarıƏb

dürraufFitrətindəömrünüyarıdakəsir.
1937ci ildəmillətçilikdə və əksinqilabi
fəaliyyətdə təqsirli bilinərək həbs edi
lənşair4oktyabr1938ciildəgüllələnir.
Əsərləri kitabxanalardan yığışdırılır və
müsadirəolunur...
Qadağalarabaxmayaraq, özbək xal

qı vətənpərvər şairini unutmur. Onun
“Ədəbiyyat qeydləri”, “Özbək xalqmu
siqisivəonuntarixi”,“Özbəkədəbiyyatı
nümunələri”, “Əruz haqqında” kitabları
gizlinşəkildəmütaliəolunur,təbliğedilir.

Savalan Fərəcov

O,hiss,arzuvəistəklərindən,görünən
vəgörünməyənözündənsənətimizə
nələrvermişdi,görəsən?!Buhaqdafikir
yürütməkelədəasandeyil.Ammaonu
əvvəluzaqdan,sonranisbətənyaxın
dantanıdığımız(təbiiki,tanıtdığıqədər)
buillərərzindəhamımütləqmənəvi
qatdaqazanclıolduğuüçünxoşbəxt
idi...Rəsmiyyətdən,bəlağətdənuzaq,
ammasənətintamortasındaolan
adamidi.

Hamınınqəribqonaqolduğubudünyailə
haqqhesabı,alıbverəcəyiyoxidibudaim
rəngliadamın.Rəngliniyədedim?O,təkcə
geyimkecimində avanqard, yenilikçi, çox
çalarlıdeyildi.Xasiyyətində,ətrafınamüna
sibətində,ənəsasıdaqəlibəsığışmayanlar
arasındanikbinvə təkrarsız idi.Bəli,Şaiq
Səfərov Azərbaycan teatr mədəniyyətinin
ənmaraqlı, ən təəssübkeş və ən səmimi
simalarındanidi.
Bəzənkimisətəsviredərkən“O,budünya

nınadamıdeyildi”kimibənzətmələredirvə
əslində,üzündəqanqallarbitirənadamların
sırasındansıyrılıbgöylərədahatezçəkilmə
sinəsevinirmişkimiözümüzə təsəlliveririk.
Arabirvədəsizitkiiləbarışmazlığımızıdaxili
üsyanadaçeviririk.Ammabunlarınheçbi
rində “Niyəoqürurluadam(lar)ıqoruyabil
mədik?!” kimi özünüittihamagedib çıxabil
mirik...
Şillerin sözüdür, “Açıq qəlbli insanın alnı

daaçıqdır”.Tamamilədüzdür.ŞaiqSəfərovu
azçoxtanıyanlar,onunlaünsiyyətdəolanlar,
ənazıbirdəfəbirlikdəsəfərəçıxanlarbirmə
nalıolaraqbuinsanınnecəaçıqürəyə,təmiz
vicdanavəənəsasıdamənəvi
zənginliyəmalik olduğunu de
yirlər.
Yanvarın 27də, 68 yaşın

da itirdik teatrşünas, rejissor
Şaiq Səfərovu. Onun itkisi
Azərbaycan mədəniyyətinin,
teatrının itkisi idi. Ucaboy və
həlimadamınsəssizköçüba
rədəhamı birbirinəpıçıltı ilə
xəbər verdi. Hərə əlinin ar
xası ilə sildiyi göz yaşlarında
dilləndirdi kədərini. Beləcə,
budünyasındaolduğu kimi o
dünyasına yolçuluğunda da
səssiz və səmimi sevgi ilə
əhatələndiŞaiqSəfərov...
ŞaiqCabiroğluSəfərov1954cüildekab

rın 18də Bakıda anadan olmuşdu. 1972–
1977ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsə
nət İnstitutunun (indikiADMİU) Rejissorluq
fakültəsini bitirmiş, müxtəlif illərdə Gəncə
DövlətDram,SumqayıtDövlətDram,Azər
baycan DövlətAkademik Milli Dram,Azər
baycanDövlətAkademikRusDramteatrla
rındaçalışmışdı.
Bir müddət Mədəniyyət Nazirliyinin İncə

sənət şöbəsində Teatr sektorunun müdiri
kimi də fəaliyyət göstərmişdi. 2012, 2014,
2016 və 2018ci illərdə Bakıda keçirilən
BeynəlxalqTeatrKonfransı və 2011, 2013
cüillərdətəşkilolunan“Cırtdan”Beynəlxalq
KuklaTeatrlarıFestivalınınhazırlıqvətəşki
latiməsələlərindəböyükəməyiolmuşdu.O,
həmçinin dəfələrləAzərbaycanı xarici ölkə
lərdəteatrsimpoziumlarında,treninqvəse
minarlarda,müsabiqəvə festivallarda (fəxri
münsifkimi)layiqincətəmsiletmişdi.
Onun Azərbaycan teatrının təbliğində

kiəvəzsizxidmətlərihaqqındaçoxyazmaq
olar. Amma tərifənməyi sevməyən, hətta
bundanutananadamolduğunubildiyimdən
bufikrimdəndaşınıbsözüuzaqgənclikdən
yaxın dünənədək yolu onunla kəsişənlərə
verirəm.
Əməkdarincəsənətxadimi,sənətşünaslıq

üzrə fəlsəfədoktoru,professorAydınTalıb
zadə:

–Şaiqbizimteatrmədəniyyətininçoxnadir
adamlarındanbiriidiki,yaşcaməndənböyük
olmasınarəğmən,onunla,əlbəttəki,etiknor
malar çərçivəsində zarafatım vardı.O, bey
nəlxalq konfranslar, festivallar zamanı səh
nəyə çıxıb ingiliscə danışmaqdan, təşkilatçı
qabiliyyətininümayişetdirməkdən,sənətçiləri
birbirilə görüşdürməkdən, əcnəbilərin sev
gisini qazanmaqdan, hadisənin mərkəzində
dayanmaqdanaşırıbirhəzzduyurduvəeyni
zamandabuhəzziöztəvazökarlığıiləpərdə
ləməyəçalışırdı.Bunuonunüzünədiksöylə
yəndəçönübyuxarıdanaşağımənisüzürdü
vəəliyləözünügöstəribironikbirtəbəssümlə,
bariton səsinin cazibəsində deyirdi: “Aydın,
xarizma”.Odur ki,mən də onun adını qoy
muşdum“xarizmatikadam”!

Və bu adı Şaiq yüzdə yüz haqq edirdi.
Ucaboy, qamətli, qürurlu birisi idi: ingiliscə,
ruscasərbəstdanışırdıvəyazırdı,azərbay
cancasına isə söz ola bilməzdi; hər hansı
birməclisin,əgərovqatıkökidisə,anındaca
mərkəzi fiquruna çevrilirdi. Amma bununla
bərabərözühaqqındaheçqışqırmırdı,heç
mənəmmənəm demirdi, həmişə ikinci pla
na keçib dayanırdı, insanlarla lütfkarcasına
davranırdı. Di gəl ki, bu “xarizmatik adam”
həmdəçoxçətinadamidi;yaxınlarıiləsərt
vəacıdildəolabilirdi.Hərçəndonuyetərincə
yaxşıtanıyandostlarıbu“xarizmatikadamı”
bağışlamağıbacarırdılar.Nədənki,bilirdilər:
ürəyi,əqidəsitəmizdir,içisafdır.
Ölkələri, şəhərləri gəzməyi çox sevirdi,

bir də kompüter oyunlarını. Bilirsiz niyə?
Çünki Şaiq həyatı boyu düşüncə, təfəkkür
baxımından, zövq baxımından permanent
yenilənməyi hədəfəyirdi və bunu xoşlayır
dı.Təsadüfideyil ki,Şaiqə,mənmüşahidə
etdiyimqədərincə,teatrınözündəndahaçox
teatrprosesimaraqlıgörünürdüvəo,bütün
qüvvəsiniməhzbuprosesi canlandırmağa,
dəyişməyə, müasirləşdirməyə yönləndirir
di.Köhnəlmək,müəyyənçərçivələrəsığışıb
qalmaqondanötrüölüməbərabərbirnəsnə
idi.BəlkədəonagörəŞaiqqocalmadanöl
dü,özxarizmasınıitirmədənöldü;öldüki,bu
dəfəruhunuazadlığaburaxıbonubirdəfəlik
göndərsindünyasəyahətinə...

A.Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla
Teatrının direktoru, Əməkdar mədəniyyət
işçisiRə şad Əh məd za də:
– Şaiq Səfərov tanıdığım ən səmimi,

dürüst və sadə insanlardan idi. Belə bir
sözvar:“Dostyoldatanınar”.Bizimonun
la çoxlu xarici səfərlərimiz olub, beynəl
xalq teatr festivallarında, konfrans və
görüşlərində birgə iştirak etmişik. Şaiq
teatrı, sənəti, səhnəni çox sevirdi. Milli
teatrımızın dünyada tanınmasında daim
əlindən gələni etməyə çalışırdı. Təsa
düfi deyil ki, ölkə teatrlarının beynəlxalq
arenaya çıxışında onun böyük rolu var.
Bundanbaşqa, ölkəmizdə keçirilən bey
nəlxalq teatrkonfransları,xüsusən“Cırt
dan” teatr festivalında onunla dolğun

əməkdaşlığımız olub.Teatr bir sənət pro
sesikimionunüçünçoxmaraqlı idi.Şaiq
mütərəqqidüşüncəli,təəssübkeşvəqürur
luAzərbaycaninsanıidi.Həyatsevərliyivə
sədaqəti ilə onu daim xoş xatirələrlə yad
edəcəyəm....

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar
TeatrınındirektoruNaidə İs ma yıl za də:
–ŞaiqSəfərov–intellektualinsan,nümu

nəviziyalı.Mənonunhaqqındakeçmişza
mandadanışmaqistəmirəmvəheçzaman
da danışmayacam. Şaiq bəydən öyrənəsi
çoxşeyvar:düzgününsiyyət forması,çox
mülayimşəkildəənsərtfikirlərindiləgətiril
məsi,genişdünyagörüşü...

Bakı Beynəlxalq Teatr konf
ranslarının, “Cırtdan” Bey
nəlxalq Kukla Teatrları Fes
tivalının, saysızhesabsız
treninqlərin,dünyamiqyasında
tanınmış teatr bilicilərinin işti
rakı ilə görüşlərin keçirilməsi
məhzonunköməyi iləgerçək
ləşmişdi,Azərbaycan teatrının
Beynəlxalq Teatr İnstitutu ilə
(BTİ) əməkdaşlığının təməli
qoyulmuşdu. Gənc Tamaşa
çılar Teatrı ASSİTEJə, Azər
baycan Dövlət Kukla Teatrı
UNİMAyaüzvseçilmişdi.
Azərbaycan teatrları Fucey

rada (BƏƏ) keçirilən beynəl
xalq monodram festivalının

daimiiştirakçısınaçevrilmişdi.Busırayada
haneçəneçəirimiqyaslıvəvacibteatrtədbi
riniəlavəedəbilərəm.Sadəcə,deyilənlərin
hesabataçevrilməsiniistəmirəm...

C. Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət
TeatrMuzeyinin direktoru,Əməkdarmədə
niyyətişçisiSe vinc Mi ka yı lo va:
– Şaiq müəllimlə daha sıx ünsiyyətimiz

Bakıda keçirilən teatr tədbirləri zamanı ya
ranmışdı.Onunhərtərəfi təşkilatçılıqbaca
rığı,kreativdüşüncətərzihərkəsindiqqətini
cəlbedirdi.Bubacarıqları iləbirgəhəmdə
çoxsadəvəmehribaninsanidi.Mənə,mu
zeyimizədaimdostmünasibətiolub.Onunla
çoxrahatlıqlaünsiyyətəgirib,sənətsahəsin
dəistənilənməsələiləbağlıməsləhətalabi
lirdim.Çoxmaraqlıvədolğun,dürüst insan
idi.Teatrtariximiz,teatrsənətimizintəbliğiilə
bağlıxidmətləri,qurduğuəlaqələrihələuzun
illəronubukimixoşxatirələrləyadetməyimi
zəimkanverəcək...

Daim təzə, kövrək, səmimi xatirələrdən,
xatırlatmalardan da aydın görünür ki, Şaiq
olmaq heç də asan olmur, heç olmayacaq
da.Həmonunyaşantıları,həmdəonusevgi
iləxatırlayanlarınağrılarıkimi.
Ruhunşadolsun,işıqlıvəsadəadam...

Həmidə Nizamiqızı

Özbək xalqının mübariz ədibi və dövlət xadimi

Şaiq  olmaq  üçün...

Şuşalı Milli Qəhrəmanlar

Qarabağ qazisinin “Ünvansız məktub”u nəşr edilib
QarabağqazisiAyazMəmmədo
vun“Ünvansızməktub”xatirəpo
vesti“Yenipoliqrafist”nəşriyyatında
çapdançıxıb.

Qarabağdöyüşlərinəhəsrolunmuş
əsərdəmüəllifkeçdiyidöyüşyollarına
nəzərsalır,cəbhədəbaşvermişhadi
sələri,keçirdiyihissləri,təəssüratlarını
oxucularlabölüşür.
Kitabın annotasiyasında qeyd olu

nur ki, xatirəpovesti döyüşdə olan bir

əsgərin gündəliyi kimi də təsnif etmək
olar: “Ünvansız məktub”u həyəcansız
oxumaqolmurvəonuoxuyarkənmüha
ribənin dəhşətli mənzərələrinin, dağın
tılarının,düşməninişğalçılıqsiyasətinin
şahidiolur,eynizamandaigidəsgərləri
mizinşücaəti,qorxmazlığı,Vətənsevgi
siilətanışolaraqqürurlanırıq...”.
Kitabın tərtibçisi və məsləhətçisi

AYBninkatibi,yazıçıdramaturqElçin
Hüseynbəyli, redaktoru yazıçı Narın
gülNadir,rəssamıƏdalətHəsəndir.
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23 fev ral 1909 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, aka de mik Hə-
mid Məm məd ta ğı oğ lu Aras lı (1909 – 20.11.1983) Gən cə də ana-
dan olub.

23 fev ral 1911 – Xalq ar tis ti, re jis sor, Azər bay can mu si qi li teat-
rı nın ya ra dı cı la rın dan Şəm si Bə dəl bəy oğ lu Bə dəl bəy li (1911 – 
23.5.1987) Şu şa da do ğu lub. Fi lar mo ni ya nın, Mu si qi li Ko me di ya 
Teat rı nın bə dii rəh bə ri və di rek to ru iş lə yib. Azər bay can Teatr Cə-
miy yə ti nin (in di ki Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı) səd ri olub. “O qı zı ta pın”, 
“Axı rın cı aşı rım” və s. fi lm lər də çə ki lib. 

23 fev ral 1928 – Aka de mik, coğ ra fi  ya şü nas, ta rix və to po ni mi ka 
sa hə sin də əsər lə rin müəl li fi  Bu daq Əb dü lə li oğ lu Bu da qov (1928-
2012) Er mə nis tan SSR Zən gi ba sar ra yo nu Ço ban kə rə kən din də 
do ğu lub. 

23 fev ral 1938 – Ta rix elm lə ri dok to ru, et noq raf Qə mər şah Ca va-
dov (1938-2005) Qu ba ra yo nu nun Ay dın kənd kən din də ana dan olub.

23 fev ral 1943 – Şair, tər cü mə çi, pub li sist Sə ya vuş Əli oğ lu Sər-
xan lı (1943-2005) Şəm kir ra yo nun da ana dan olub. 

23 fev ral 1952 – Əmək dar ar tist Əli can Sü ley man oğ lu Əzi zov 
(1952 – 10.2.2021) ana dan olub. Gən cə Döv lət Dram Teat rın da, 
Ni za mi Poezi ya teat rın da akt yor ki mi ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

23 fev ral 2003 – Xalq ar tis ti, gör kəm li akt yor Hə sə na ğa Tu ra-
bov (24.3.1938 – 2003) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
ça lı şıb, teat rın di rek to ru olub. Film lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra-
dıb, “Qan lı zə mi” (“At la rı yə hər lə yin”) fi l mi nə qu ru luş ve rib.

24 fev ral 1864 – Mü tə fək kir, ya zı çı-pub li sist, şair, rəs sam Əli bəy 
Mol la Hü seyn oğ lu Hü seyn za də (1864 – 17.03.1940) Sal yan da 
do ğu lub. Ba kı da “Hə yat” qə ze ti nin, “Fü yu zat” jur na lı nın re dak to-
ru olub. 1910-cu il dən Tür ki yə də ya şa yıb, İs tan bul Uni ver si te tin də 
dərs de yib. Ə.Hü seyn za də nin “türk çü lük, çağ daş lıq, is lam” fəl sə-
fə si Azər bay ca nın üç rəng li bay ra ğı nın ideolo ji əsa sı nı təş kil edir

24 fev ral 1881 – Gör kəm li şair, ya zı çı Ab dul la Şaiq (Ab dul la 
Mus ta fa oğ lu Ta lıb za də; 1881 – 24.7.1959) ana dan olub. Azər bay-
can uşaq ədə biy ya tı na bö yük töh fə lər ve rib. “Gül zar”, “Mil li qi raət 
ki ta bı” və s. dərs lik lər, uşaq lar üçün pyes lər ya zıb, ali mək təb lər də 
ədə biy yat ta ri xin dən dərs de yib.

24 fev ral 1922 – Teatr şü nas, sə nət şü nas lıq na mi zə di Adi lə Mir-
zə qı zı İs ma yı lo va (1922 – 24.11.1985) Ba kı da ana dan olub. Azər-
bay can Teatr İns ti tu tu nun (in di ki Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver-
si te ti) pro rek to ru iş lə yib.

24 fev ral 1933 – Ta nın mış akt yor Ba ha dur Ata ba la oğ lu Əli yev 
(1933-2002) Ma sal lı ra yo nu nun Sı ğın caq kən din də ana dan olub. 
“Ul duz”, “Bö yük da yaq” və s. fi lm lər də çə ki lib, fi lm lə rin səs lən di ril-
mə sin də iş ti rak edib. 

24 fev ral 1934 – Xalq rəs sa mı, pro fes sor Cə mil Mir Yu sif oğ-
lu Mü fi d za də (1934 – 20.12.2019) Nax çı van MR Or du bad ra yo-
nun da ana dan olub. “İçə ri şə hər”, “Ab şe ron nef ti”, “Xı na lıq”, “Mi sir 
təəs sü rat la rı” və s. sil si lə əsər lə rin müəl li fi  dir. 

24 fev ral 1941 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Sid qi Mus ta fa yev 
(1941 – 12.4.2021) Ba kı nın Ba la xa nı kən din də  do ğu lub.  “İrs” folk-
lor an samb lı nın ya ra dı cı la rın dan bi ri və uzun il lər bə dii rəh bə ri olub.

24 fev ral 1944 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Ta ri yel 
Təy yar oğ lu Və li yev (1944 – 24.4.2012) İmiş li ra yo nun da do ğu lub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sın da məş hur ta ma şa la ra (“Sə ni ax ta rı ram”, 
“Ev lə ri kön də lən yar”, “Ya şıl ey nək li adam” və s.) qu ru luş ve rib.

25 fev ral 1910 – Ta nın mış rəs sam Rüs təm Məm məd hə ni fə oğ lu 
Mus ta fa yev (1910 – 19.7.1940) ana dan olub. Azər bay can da teatr-
de ko ra si ya sə nə ti nin ya ra dı cı la rın dan sa yı lır. “Ko roğ lu” ope ra sı-
nın ilk qu ru lu şu nun (1937) bə dii tər ti ba tı nı ve rib. Ba kı Türk İş çi,  
Aka de mik Dram teatr la rın da ça lı şıb. Mil li İn cə sə nət Mu ze yi rəs sa-
mın adı nı da şı yır.

Dün ya
23 fev ral 1685 – Al man bəs tə ka rı Georq Hen del (Georg Fried-

rich Hän del; 1685-1759) ana dan olub.
23 fev ral 1878 – Pol yak əsil li Ru si ya rəs sa mı Ka zi mir Se ve-

ri no viç Ma le viç (1878-1935) Ki yev də do ğu lub. Təs vi ri sə nət də 
ab strak sioniz min ta nın mış nü ma yən də lə rin dən bi ri dir.

23 fev ral 1878 – Ta tar ya zı çı-pub li sis ti Qa yaz İs ha ki (1878-
1954) ana dan olub. Ru si ya mü səl man la rı nın li der lə rin dən olub, 
so vet ləş mə dən son ra Al ma ni ya və Tür ki yə də ya şa yıb, An ka ra da 
və fat edib. 

23 fev ral 1883 - Al man fi  lo so fu və psi xo lo qu, ek zis ten sializ min 
əsas si ma la rın dan bi ri Karl Yas pers (Karl Theodor Jas pers; 1883-
1969) ana dan olub.

24 fev ral 1786 – Al man ya zı çı sı, folk lor şü nas-fi  lo loq Vil helm 
Qrim (Wil helm Karl Grimm; 1786-1859) ana dan olub. Qar da şı Ya-
kob Qrim (1785-1863) ilə bir lik də al man na ğıl la rı top lu su nu tər tib 
edib. 

24 fev ral 1906 – So vet ki no re jis so ru, Ru si ya nın Xalq ar tis ti 
Alek sandr Rou (1906- 1973) ana dan olub. Məş hur na ğıl fi lm lə ri nə 
(“Öl məz Kaş şey”, “Bül lur baş maq” və s.) qu ru luş ve rib.

25 fev ral 1707 – İtal yan dra ma tur qu Kar lo Qol do ni (Car lo Gol-
do ni; 1707-1793) ana dan olub. 200-dən çox pyes ya zıb.

25 fev ral 1841 – Fran sız rəs sa mı, qra fi k və hey kəl tə raş, imp-
res sioniz min ba ni lə rin dən bi ri Pyer Ogüst Re nuar (Pier re-Augus te 
Re noir; 1841-1919) ana dan olub.

25 fev ral 1871 – Uk ray na ədə biy ya tı nın klas si ki, ya zı çı, şairə 
Les ya Uk rain ka (La ri sa Pet rov na Ko saç-Kvit ka; 1871-1913) ana-
dan olub.

25 fev ral 1907 – Türk ya zı çı sı və şairi Sə ba həd din Əli (1907-
1948) Ədir nə vi la yə tin də do ğu lub. “Ku yu cak lı Yu sif”, “İçi miz də ki 
şey tan” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

25 fev ral 1943 – İn gi lis mü ğən ni si, bəs tə kar, gi ta ra çı, “The 
Beat les” qru pu nun üz vü Corc Har ri son (Geor ge Har ri son; 1943-
2001) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

23–25 fevralXatirə təqvimi

Mərkəzi İncəsənət Məktəbində Tofiq Bakıxanovun 
yubileyi münasibətilə konsert

Fev ra lın 17-də Qa ra Qa ra yev adı na Mər kə zi İn cə sə nət Mək tə bin də 
gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor To fiq Ba kı xa no vun yu bi le yi 
mü na si bə ti lə “90 yaş lı mu si qi qəh rə ma nı” ad lı təd bir ke çi ri lib.

Təd bi rin təş ki lat çı sı və apa rı cı-
sı mu si qi şü nas Nər giz Kə ri mo va 
bəs tə ka rın hə yat və ya ra dı cı lı-
ğın dan söz açıb, onun əsər lə-
rin dən iba rət kon sert proq ra mı 

haq qın da mə lu mat ve rib. 
Son ra mək tə bin şa gird və 

müəl lim lə ri nin ifa sın da To fi q Ba-
kı xa no vun əsər lə ri səs lə nib. 

Kon sert də bəs tə ka rın mah nı-

la rın dan iba rət dis kin təq di ma tı 
da ke çi ri lib. Dis ki Qa ra Qa ra yev 
adı na Mər kə zi İn cə sə nət Mək tə-
bi nin vo kal ix ti sa sı üz rə müəl li mi 
İs la mə Ab dul la ye va ha zır la yıb.

Mər kə zi İn cə sə nət Mək tə bi nin 
di rek to ru, Əmək dar ar tist Əziz 
Qa ra yu sifl  i mək tə bin rəsm müəl-
li mi Əli Ağa da da şo vun çək di yi 

port re ti bəs tə ka ra hə diy yə edib.
Təd bi rin yük sək sə viy yə də 

təş ki li nə gö rə məm nun lu ğu nu 
ifa də edən To fi q Ba kı xa nov iş-
ti rak çı la ra tə şək kü rü nü bil di rib. 
Bəs tə kar mək tə bin şa gir di Əmi rə 
Te re qu lo va ya gö zəl ifa sı na gö rə 
hə diy yə təq dim edib, uğur lar ar-
zu la yıb.

Qə dim ta ri xə və özü nə məx sus bə dii ənə nə lə rə ma lik olan 
Azər bay can mo nu men tal-de ko ra tiv rəng kar lı ğı nın XX 
əsr də – bol şe vik iş ğa lın dan son ra kı in ki şaf mər hə lə si nin 
zən gin li yi ilə se çil mə si ye ni iq ti sa di-si ya si du rum la bağ lı 

ol muş dur. Baş qa söz lə de sək, əv vəl ki əsr lər dən fərq li ola raq ye ni 
şə rait və tə ləb lər ən müx tə lif funk si ya lı ti ki li lə rin bə zə dil mə si nə 
im kan ver miş dir. Am ma ötən əs rin Azər bay ca nın so vet ləş mə si nə 
qə dər ki iki onil li yin də də mo nu men tal sə nət sa hə sin də müəy yən 
iş lər gö rül müş dü. Ba kı nın ay rı-ay rı ev lə rin də in di yə qə dər “Şərq 
möv zu su”nu (“Ley li və Məc nun”, “Əs li və Kə rəm” və s.) əha tə edən 
hə min rəsm lə rin qal ma sı da de dik lə ri mi zi təs diq lə yir. 

Bu yer də mo nu men tal-de ko-
ra tiv rəng kar lı ğın bi la va si tə ye-
ni ti ki li lər lə bağ lı ya ra dıl dı ğı nı və 
bu mə na da ilk bir ne çə onil lik də 
res pub li ka da cid di ti kin ti iş lə ri nin 
apa rıl ma dı ğı nı vur ğu la maq la mo-
nu men tal sə nə tin də zəif in ki şaf 
et di yi ni söy lə mə li yik. Yal nız İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə sin dən son ra kı 
dövr də ti kin ti-qu ru cu luq iş lə ri nə 
bö yük tə kan ve ril mə si tər-
ti bat iş lə ri nin də vü sət al-
ma sı na zə min ya rat mış dır. 
Hə min il lər də in şa olu nan 
müx tə lif funk si ya lı ye ni ti ki-
li lə rin bə zə dil mə si nə mi sal 
ola raq Ba kı nın Xə tai ra yo-
nun da kı Mə də niy yət sa ra-
yı nın, Tex ni ki təh lü kə siz lik 
mu ze yi nin, Ma sal lı, Fü zu li, 
Ağ dam və di gər ra yon lar-
da kı kol xoz mə də niy yət ev-
lə ri nin di var və ta van la rın da 
yer al mış sü jet li və or na-
ment li tər ti bat la rın ad la rı nı 
çək mək olar. Bu mə na da 
is te dad lı rəng kar lar Ba ba 
Əli yev, Na dir Əb dür rəh ma-
nov, Bö yü ka ğa Mir zə za də, 
Sət tar Bəh lul za də, İqor Rı jen ko 
və baş qa la rı nın hə min ti ki li lə rin di-
var və ta van la rı üçün sü jet li kom-
po zi si ya lar və mən zə rə iş lə mə lə-
ri ni qeyd et mək olar. 

Ma sal lı nın Şə rə fə kənd Mə də-
niy yət evi nin 1955-ci il də hə ya-
ta ke çi ri lən bə zək iş lə ri ni Oq tay 
Sa dıq za də və Ağa Meh di yev 
hə ya ta ke çir miş di. On la rın əmək 
və is ti ra hət möv zu sun da ya rat-
dıq la rı sək kiz di var rəs mi şux və 
cəl be di ci bo ya la rı ilə mə ka na xü-
su si nik bin lik bəxş edir di. 

Mü ha ri bə dən son ra kı il lər də 
Oq tay Şı xə li yev, To fi q Ağa ba-
ba yev, Arif Ağa ma lov, Qorx maz 
Əfən di yev, Hə sə na ğa Ələs gə-
rov, Hü seyn Hü sey nov, Ha ca ğa 
Rə cə bov, Rə him Məm mə dov və 
baş qa la rı nın SS Rİ-nin müx tə lif 
şə hər lə rin də mo nu men tal sə nə-
tin bə dii-tex ni ki vər diş lə ri nə yi yə-
lən mə lə ri 50-ci il lər də bu sa hə də 
uğur lu əsər lə rin ya ran ma sı na 
sə bəb ol du. 

Bu nun la be lə, eti raf edək ki, res-
pub li ka da ya ra dı lan və ic ti maiy-
yə tin du yu la sı rəğ bə ti ni qa za nan 
mo nu men tal di var rəs mi Toğ rul 
Nə ri man bə yo vun A.Şaiq adı na 
Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı-
nın bi na sı nın in ter ye ri ni bə zə yən 

bö yük həcm li “Na ğıl lar alə min-
də” əsə ri (1975-1978) ol muş dur. 
Azər bay can şi fa hi xalq ya ra dı cı lı ğı 
nü mu nə lə ri ni bir ara ya gə ti rə rək, 
ta ma şa çı dü şün cə lə ri ni qa nad lan-
dır maq qüd rə ti nə ma lik olan bu di-
var rəs min də (ümu mi sa hə si 350 
kvad rat metr) mə na-məz mun da-
şı yı cı la rı olan çox say lı qəh rə man-
la ra “na ğıl tu tu mu” ver mə yə nail 

olan müəl lif nə ti cə də əsə rin möh-
tə şəm li yi nə, ən baş lı ca sı isə, onun 
qə rar laş dı ğı mə ka nın me mar lı ğı ilə 
uğur lu sin te zi nə nail ol muş dur...

Keç miş “Mosk va” meh man xa-
na sı nın (in di ki “Alov qül lə lə ri”nin 
ye rin də) fo ye sin də möv cud ol-
muş “Aşı ğın nəğ mə si” (1978) 
ad lı di var rəs mi (35 kvad rat metr) 
də ma raq lı sə nət nü mu nə lə rin-
dən idi. Bu ra da da rən gin emo-
sional lıq ya rat maq gü cün dən is-
ti fa də edən rəs sam aşı ğın in sa nı 
duy ğu lan dı ran nəğ mə sin də öz 
ət ra fın da baş ve rən lə rə – yur du-
mu zun müasir du ru mu na “bə dii 
güz gü” tut muş, müx tə lif sü jet lə rin 
kö mək li yi ilə nik bin lik lə do lu löv hə 
–  bə dii mə kan ya ra da bil miş di. 

Rəs sa mın 1979–1980-ci il lər-
də Ali So ve tin (Mil li Məc li sin) fo-
ye sin də ya rat dı ğı “Çi çək lən, mə-
nim yur dum!” di var rəs mi (130 
kvad rat metr) əv vəl ki iki əsər-
dən fərq li ola raq mə na-məz mun 
ümu mi ləş dir mə lə ri ilə se çi lir. 
Doğ ma Azər bay ca nın uzaq-ya-
xın keç mi şi nə rəm zi-fəl sə fi  “bə dii 
güz gü” tu tan, gör kəm li şəx siy-
yət lə ri ni və ta ri xi abi də lə ri ni bir 
ara ya gə ti rən rəs sam çox cəl be-
di ci və duy ğu lan dı rı cı mo nu men-
tal löv hə ər sə yə gə tir miş dir. 

Mo nu men tal çı-rəs sam Ya qub 
Meh di ye vin Azər bay can Res-
pub li ka sı Sə hiy yə Na zir li yi nin 
Res pub li ka Sa ni ta ri ya Maari fi  
Evi nin in ter ye rin də yer alan “Tə-
ba bət el mi” (1978) ad lı əsə ri (90 
kvad rat metr) onu seyr edən lə-
rə bu sa hə nin qə dim lər dən bu 
gü nə ki mi uza nan in ki şaf yo lu, 
gör kəm li tə bib lə rin ob raz la rı ilə 
ta nış ol ma ğa im kan ya rat mış dır. 

Çin giz Fər zə li ye vin Ba kı da kı 
“Ar zu” şad lıq sa ra yın da iş lə di yi 
“Azər bay can to yu” (1973) ad lı 
di var rəs min də ki ko lo rit şux lu ğu 
isə ilk növ bə də mə kan funk si ya-
sın dan qay naq lan maq la ya na şı, 
bu ra üz tu tan lar da nik bin ov qat 
ya rat ma ğa xid mət edir di. 

80-ci il lər Azər bay can mo nu-
men tal-de ko ra tiv rəng kar lı ğın da 
ye ni-ye ni əsər lə rin ya ra dıl ma sı 
ilə yad da qal mış dır. Oq tay Şı-
xə li ye vin həm ka rı Fəx rəd din 
Əli yev lə bir lik də T.Bəh ra mov 
adı na Res pub li ka Sta dionu nun 
ya xın lı ğın da – Yün gül at le ti ka 
ma ne jin də iş lə di yi iri həcm li (200 
kvad rat metr) “Azər bay can folk-
lo ru” (1980) hə min il lə rin ən yad-
da qa lan mo nu men tal-de ko ra tiv 
rəng kar lıq nü mu nə si sa yı la bi-
lər. Qə dim lər dən bə ri xal qı mı zın 
for ma la şan folk lor nü mu nə lə ri-
ni Azər bay can tə biəti və ecaz-
kar or na ment lər lə əla qə lən di rən 
müəl lifl  ər nik bin ko lo rit lə bay ram 
ov qat lı səh nə nin ya ra dıl ma sı na 
nail ol muş lar.

Gör kəm li fır ça us ta sı Qorx maz 
Əfən di ye vin Ba kı nın Su ra xa nı 
ra yo nun da kı “Atəş gah” res to-
ra nın da (1980-ci il lər) və in di ki 
Ba kı Slav yan Uni ver si te tin də 
(1980-ci il lər) hə ya ta ke çir di yi 
mo nu men tal iş lər də bə dii həl li-
nə gö rə müasir və yad da qa lan-
dır. İs ti ra hət və əy lən cə mər kə-
zin də ki rel yefl  i “Od mo tiv lə ri”, 
təh sil oca ğın da isə “Dün ya ədə-
biy ya tı nın ko ri fey lə ri” möv zu sun-
da kı di var rəsm lə ri ni ori ji nal bə-
dii həll ilə ger çək ləş di rən müəl lif 
mo nu men tal sə nət sax lan cı mı zı 
ma raq lı nü mu nə lər lə zən gin ləş-
dir miş dir.

Hə min il lər də rəs sam Əş rəf 
Hey bə tov Sum qa yıt da kı Xov-
lu ip lik fab ri kin də “El lər bay-
ra mı” (1982) ad lı di var rəs mi 
(500x1000 sm) ya rat mış dı. Ya-
ra dı cı lı ğın da da ha çox mil li bə-
dii ənə nə lə rin müasir tu tum da 
təf si ri nə üs tün lük ve rən müəl lif 
bu əha tə li di var rəs min də də, 
on lar la səs lə şən ko lo ri ti tət biq 
et mək lə, gö zox şa yan səh nə təs-
vir et miş dir.

O  il lər də bö yük sə nət də ilk 
ad dım la rı nı atan Röv şən Məm-
mə do vun ər sə yə gə tir di yi di var 
rəsm lə rin də də ob yekt lə rə nik-

bin ruh bəxş et mək is tə yi güc lü 
ol muş dur. Onun pay tax tın Ba kı-
xa nov qə sə bə sin də ki keç miş 84 
say lı Pe şə tex ni ki mək tə bin də 
(“Şərq ba za rı”, “Toy” – 1986) və 
Uşaq sto ma to lo ji xəs tə xa na sın-
da (1984) çək di yi di var rəsm lə ri 
(“Kos mos”, “Azər bay can na ğıl la-
rı”) bu mə na da diq qə ti cəlb edir. 

Röv şən Məm mə do vun həm-
ka rı El mas Hü sey nov la bir lik də 
ya rat dı ğı, vax ti lə Ba kı da kı “Cırt-
dan” ma ğa za sı nın in ter ye ri ni 
bə zə yən “Azər bay can na ğıl la rı” 
(300x500 sm; 1988) di var rəs mi 
də mə ka na xoş ov qat bəxş edən 
əsər lər dən idi. 

70-80-ci il lər də So vet İt ti fa-
qın da “Əs rin ti kin ti si” ki mi ta nı-
nan Bay kal-Amur də mir yo lu nun 
ti kin ti si za ma nı Azər bay can dan 
gə lən in şaat çı lar tə rə fi n dən İr-
kutsk vi la yə tin də ye ni sa lı nan 
Ul kan qə sə bə si nin tər ti bat iş lə-
rin də bi zim rəs sam lar da fəal iş-
ti rak et miş lər. Zöh rab Mü təl li bo-
vun Ul kan qə sə bə sin də ki ti ca rət 
mər kə zi nin in ter ye rin də çək di yi 
di var rəs mi (1984) ma raq lı tər ti-
bat lar dan dır.

Ba kı da ta nın mış fır ça us ta la-
rı – Si rus Mir zə za də və mər hum 
İs ma yıl Məm mə do vun ya rat dıq-
la rı di var rəsm lə ri (1980-ci il lər) 
son ra dan məhv edil sə də, on lar 
Azər bay can mo nu men tal-de ko-
ra tiv rəng kar lı ğı nı zən gin ləş di-
rən nü mu nə lər ki mi yad da qal-
maq da dır lar. Di var rəs mi (500 
kvad rat metr) üçün XII əsr Azər-
bay can və dün ya ədə biy ya tı nın 
ul du zu sa yı lan Ni za mi Gən cə-
vi nin “Xəm sə”si nin sü jet lə ri ni 
mə na-məz mun da şı yı cı sı se çən 

müəl lifl  ər onu mi niatür üs-
lu bun da ger çək ləş dir mək-
lə, mo tiv lə rin yad da qa lan 
və cəl be di ci tu tum al ma sı-
na nail ol muş du lar. 

On la rın in di ki Fəv va rə-
lər mey da nın da – ye ral tı 
mə kan da yer lə şən keç miş 
“Ret ro” fo toatel ye si nə ver-
dik lə ri bə dii tər ti bat (1980-
ci il lər) da es te tik tu tu mu na 
gö rə bən zər siz idi. Di var-
lar da kı ey van ele ment lə ri-
ni ümu mi kom po zi si ya ya 
(150 kvad rat metr) qa tan 
müəl lifl  ər can lı lı ğı və hə-
ya ti li yi qa ba rıq olan səh-
nə lə rin ya ran ma sı na nail 
ol muş du lar. 

İs ma yıl Məm mə dov 
“Azər bay can” ki no teat rı nın 
fo ye sin də ki di var rəsm lə ri ni 
(1988) isə tək iş lə miş di. Bə dii 
tu tu mu nun ori ji nal lı ğı na gö rə 
Azər bay can mo nu men tal-de ko-
ra tiv rəng kar lı ğın da uni kal sa-
yı lan bu əsə rin bi zim gün lə rə 
gə lib çat ma ma sı yal nız təəs süf 
do ğu rur. 200 kvad rat metr sa hə-
də ic ra olu nan və özün də ki no 
ta ri xi miz lə bağ lı olan 160 fi  qur-
ob ra zı hifz edən bu di var rəs mi-
ni qo ru yub sax la maq olar dı.

Ucal Haq ver di ye vin Ba kı da kı 
mü qəd dəs Mi xail Ar xan gel kil sə-
sin də ye ri nə ye tir di yi di var rəs mi 
(1998-2003) də möv zu su na və 
bə dii həl li nə gö rə diq qət çə kən 
sə nət nü mu nə lə rin dən dir...

Çox təəs süf ki, müs tə qil lik 
il lə rin də res pub li ka da ti kin ti-
abad laş dır ma iş lə ri nin du yu la sı 
də rə cə də ge niş lən mə si nə bax-
ma ya raq, ye ni ti ki li lər də bə dii va-
si tə lər dən na dir hal lar da is ti fa də 
olun muş dur. İnan maq is tər dik ki, 
bu ar zuolun maz və ziy yət ya xın 
gə lə cək də yax şı lı ğa doğ ru də yi-
şə cək dir...

Ziyadxan Əliyev
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Azərbaycan incəsənətində sintez
XX əsr divar rəsmlərinin estetikası haqqında

Misirdə Xaqani Şirvaninin
əsərlərinin əlyazmaları tapılıb

Qa hi rə şə hə ri nin qə dim əl yaz ma lar la zən gin ki tab xa na la-
rın dan olan “Mi sir ki tab lar evi”ndə (Dər əl-ku tub əl-Mis riy yə) 
klas sik Azər bay can şairi Xa qa ni Şir va ni yə (1126-1199) məx sus 
əsər lə rin əl yaz ma la rı ta pı lıb.

Qa hi rə Uni ver si te ti nin əmək da şı, Mi sir-Azər bay can Dost luq 
Cə miy yə ti nin rəh bə ri, təd qi qat çı alim Sey mur Nə si rov tə rə fi n dən 
aş kar olu nan əl yaz ma lar şairin di va nı nın dörd nüs xə si, “Töh fə tül-
İra qeyn” (“İki İra qın töh fə si”) poema sı nın nüs xə sin dən iba rət dir. 
Di va nın bi rin ci nüs xə si 1603-cü il də nəs tə liq xət ti ilə kö çü rü lüb. 
Bu əl yaz ma 369 və rəq və 17 sə tir dən iba rət dir. İkin ci nüs xə qı zı-
lı çər çi və yə alı na raq nəs tə liq xət tin də hic ri ta ri xi ilə 1454-cü il də 
kö çü rü lüb və onun bi rin ci sə hi fə si yox dur. Bu əl yaz ma isə 322 
və rəq və 21 sə tir dən iba rət dir. 335 və rəq və 20 sə tir dən iba rət 
üçün cü nüs xə də qı zı lı çər çi və da xi lin də nəs tə liq xət tin də 1600-
cü il də Üm mə ti Tür bə ti tə rə fi n dən kö çü rü lüb. 1420-ci ilə aid olan 
dör dün cü nüs xə isə Für sət Qə rib tə rə fi n dən kö çü rü lüb. La kin bu 
əl yaz ma nüs xə sin də Xa qa ni ilə ya na şı, müx tə lif şair lə rin əsər lə ri 
də yer alıb.

“Töh fə tül-İra qeyn” poema sı nın aş kar olu nan ye ni əl yaz ma sın-
da əsə rin 1156-cı il də, müəl li fi n ilk Həcc zi ya rə tin də yaz dı ğı qeyd 
edi lir. Bu əl yaz ma 1694-cü il də Mə həm məd Əli İz zəd din Əh məd 
oğ lu əl-Şi ra zi tə rə fi n dən kö çü rü lüb.



Üzeyir Hacıbəylinin Ev-Muzeyinin kollektivi Muzey Mərkəzinin 
direktoru Liana Vəzirovaya anası

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

Allah rəhmət eləsin.
***

Lənkəran Dövlət Dram Teatrının kollektivi 
Mədəniyyət Nazirliyinin İncəsənət və qeyri-maddi mədəni irs şöbəsi 

Teatr sektorunun əməkdaşı Günay Hümbətovaya
atası Rauf Bayramovun

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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№15 (1888)
23 fevral 2022son səhifə Tarixdə bu gün

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

24 fev ral 1830-cu il də Azər bay ca nın Car-Ba la kən böl gə sin də ki 
üs ya nı ya tır maq üçün Ru si ya or du su nun Qaf qaz kor pu su nun his-
sə lə ri əra zi yə ye ri di lib. Ge ne ral İvan Pas ke vi çin rəh bər lik et di yi qo-
şun lar üs ya nı ya tır ma ğa mü vəf əq ol sa da, bir ne çə ay dan son ra 
böl gə də ye ni üs yan baş lan dı.

191 il əv vəl...  
25 fev ral 1831-ci il də Şər qi Av ro pa da jan darm ro lu nu oy na yan çar 

Ru si ya sı nın or du su Pol şa üs ya nı nı qan için də bo ğub. XVIII əs rin so-
nun da Pol şa döv lə ti (Reç Pos po li ta) Ru si ya və Prus si ya tə rə fin dən 
bö lüş dü rül müş dü. Üs ya nın ya tı rıl ma sın dan son ra I Ni ko lay Pol şa nın 
özü nüida rə sta tu su nun məh dud laş dı rıl ma sı ba rə də fər man ve rib. Pol-
şa for mal mux ta riy yət lə Ru si ya im pe ri ya sı nın bir his sə si elan edi lib. 

174 il əv vəl...  
24 fev ral 1848-ci il-

də Fran sa da növ bə ti 
bur jua in qi la bı mo nar-
xi ya nın yı xıl ma sı ilə 
nə ti cə lə nib. Kral Lui-
Fi lipp taxt dan sa lı nıb. 
İkin ci Fran sa Res pub-
li ka sı nın ya ran dı ğı 
elan edi lib. 

160 il əv vəl... 
25 fev ral 1862-ci il də ilk ka ğız dol lar (1 dol lar lıq əs gi na sı) döv riy-

yə yə bu ra xı lıb. O vax ta dək dol lar an caq me tal (sik kə) şək lin də idi. 

104 il əv vəl...  
23 fev ral 1918-ci il də Tif is də Za qaf qa zi ya Sey mi nin ilk ic la sı ke-

çi ri lib. Seym də ki üç əsas par ti ya – gür cü so sial-de mok rat lar (men-
şe vik lər) 32, “Mü sa vat” par ti ya sı 30, er mə ni lə rin “Daş nak süt yun” 
par ti ya sı 27 de pu tat la təm sil olun muş du. Seym də gür cü və er mə-
ni lə rin bir ne çə ki çik par ti ya sı, həm çi nin azər bay can lı (mü səl man) 
de pu tat la rın “İt ti had”, “Hüm mət”, mü səl man so sialist lər qrup la rı 
(cə mi 14 nə fər) yer al mış dı. Azər bay can lı de pu tat frak si ya sı na (44 
nə fər) Mə həm məd Əmin Rə sul za də baş çı lıq edir di.

101 il əv vəl... 
25 fev ral 1921-ci il də Cə nu bi Qaf qa za yü rü şü nü da vam et di rən 

bol şe vik Ru si ya sı nın or du his sə lə ri Azər bay can və Er mə nis tan dan 
son ra Gür cüs tan da da so vet ha ki miy yə ti ni elan edib. 1918-1921-ci 
il lər də fəaliy yət gös tər miş Gür cüs tan Res pub li ka sı nın möv cud lu ğu-
na son qo yu lub. 

78 il əv vəl... 
23 fev ral 1944-cü 

il də Sta li nin əm ri ilə 
çe çen və in quş la rın 
Or ta Asi ya ya de por-
ta si ya sı baş la nıb. Ru-
si ya Fe de ra si ya sı tər-
ki bin də Çe çen-İn quş 
Mux tar Res pub li ka sı 
ləğv edi lib. So vet rəh-
bər li yi de por ta si ya nı 
çe çen və in quş la rın gu ya fa şist Al ma ni ya sı na rəğ bə ti ilə əsas lan-
dır mış dı. Ümu mi lik də 500 mi nə ya xın in san kö çü rül müş dü. 1956-
cı il də çe çen və in quş la ra reabi li ta si ya ve ril di, bir il son ra RF tər ki-
bin də Çe çen-İn quş Mux tar Res pub li ka sı bər pa edil di. 1992-ci il də 
iki ay rı mux ta riy yə tə bö lün dü. 

36 il əv vəl...  
25 fev ral 1986-cı il də Sov.İKP-nin so nun cu, 27-ci qu rul ta yı işə 

baş la yıb. Baş ka tib Mi xail Qor ba çov si ya si mə ru zə sin də “sü rət-
lən dir mə, ye ni dən qur ma və aş kar lıq” şüarı nı irə li sü rüb. 

28 il əv vəl...  
24 fev ral 1994-cü il də Mil li Məc lis “Xo ca lı soy qı rı mı gü nü haq-

qın da” qə rar qə bul edib. Qə rar da hər il fev ra lın 26-nın Xo ca lı soy-
qı rı mı gü nü ki mi qeyd edil mə si, bu ba rə də bey nəl xalq təş ki lat la ra 
mə lu mat ve ril mə si ək si ni tap mış dı.
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BirləşmişƏrəbƏmirliklərinin
Dubayşəhərindəkeçiriləndün
yasərgisində(Expo2020Du
bai)Azərbaycanpavilyonunda
müxtəliftəqdimatlar,mədəni
proqramlartəşkiledilir.

Fev ra lın 18-də dün ya sər-
gi sin də ki Azər bay can pa vil yo-
nun da Hey dər Əli yev Fon du və 
“Azər xal ça” ASC tə rə fin dən təş-
kil olu nan təd bir də “Dost luq” xal-
ça sı nın təq di ma tı olub.

Ənə nə vi Azər bay can xal ça la rı 
və ye ni müasir di zayn əsa sın-
da ha zır la nan “Dost luq” xal ça sı 
“Azər xal ça”nın kreativ ko man-
da sı ilə Əmək dar rəs sam Rə şad 
Ələk bə ro vun bir gə əmək daş lı ğı 
nə ti cə sin də ər sə yə gə lib. Xal-
ça nın ya ra dıl ma sı üz rə iş lər, o 
cüm lə dən di zay nın iş lən mə si, 
çeş ni nin ha zır lan ma sı, xal ça nın 

özü nün to xun ma sı və ema lı 7 ay 
çə kib.

Xal ça da Azər bay ca nın və Du-
bay Əmir li yi nin məş hur ta ri xi və 
müasir abi də lə ri, fo ra və fauna 
ele ment lə ri ək si ni ta pıb.

Xa tır la daq ki, öl kə miz “Eks po 
Du bay” sər gi sin də Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Gə lə-
cə yin to xum la rı” möv zu su ilə çı xış 
edir. 2020-ci il də açıl ma sı nə zər-
də tu tu lan, la kin pan de mi ya sə bə-
bin dən er tə lə nən “Eks po Du bay” 
ötən il okt yab rın 1-də fəaliy yə tə 
baş la yıb. 190 öl kə nin təm sil olun-
du ğu dün ya sər gi si 2022-ci il mar-
tın 31-nə qə dər da vam edə cək.

“Ekspo Dubay”da Azərbaycanın 
“Dostluq” xalçası təqdim edilib

Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edir
Pandemiya hələ bitməyib

DünyaSəhiyyəTəşkilatı(ÜST)birsıraölkə
lərdətələskənlikgöstərilərəkkoronavirus
pandemiyasıiləbağlıtamyumşalmaların
vəhəttapandemiyanınbitdiyininelan
edilməsinəetirazınıbildirib.

Təş ki la tın rəh bə ri Ted ros Qeb re ye sus xə-
bər dar lıq edib ki, dün ya nın bir sı ra öl kə lə-

rin də yük sək pey vənd kvo ta sı və “omik ron“ 
va rian tı na yo lux ma la rın nis bə tən ra hat keç-
mə si ic ti mai fi kir də san ki pan de mi ya nın ba-
şa çat ma sı ki mi təh lü kə li an la yı şa yol açır.

Baş di rek tor bil di rib ki, bu ya naş ma düz-
gün de yil, çün ki xəs tə lik dən hər həf tə dün-
ya da 70 min in san hə ya tı nı iti rir. Af ri ka 
əha li si nin 80 faiz dən ço xu na pey vən din ilk 
do za sı hə lə də vu rul ma yıb. Bir çox öl kə lə rin 
sə hiy yə sis tem lə ri yük sək yo lux ma la ra gö-
rə xəs tə xa na la rın yük lən mə si ilə bağ lı əziy-
yət çə kir. Ha zır kı və ziy yət da ha yo lu xu cu və 
təh lü kə li va riant la rın mey da na gəl mə si üçün 
mün bit zə min ola bi lər.

DST rəh bə ri qeyd edib ki, pan de mi ya ya 
qlo bal sə hiy yə föv qə la də və ziy yə ti ki mi son 
qoy maq müm kün dür. Bu nun üçün mü va fiq 
tib bi-tex ni ki im kan lar, bi lik və təc rü bə möv cud-
dur. O, dün ya nın zən gin öl kə lə ri ni in ki şaf et-
mək də olan öl kə lə ri pey vənd, test lər, dər man 
pre pa rat la rı və mas ka lar la tə min et mək üçün 
16 mil yard ABŞ dol la rı həc min də və saitin top-
lan ma sı na dəs tək gös tər mə yə ça ğı rıb. T.Qeb-
re ye su sun söz lə ri nə gö rə, pan de mi ya dan 
do la yı da ha bir ili ağır iq ti sa di nə ti cə lər lə ke çir-
mək əvə zi nə 16 mil yard dol lar lıq və saitin top-
lan ma sı da ha məq sə dəuy ğun yol sa yıl ma lı dır.

Qeyd edək ki, CO VİD-19 in fek si ya sı nın dün-
ya da ya yıl ma sı 2020-ci ilin yan va rın da baş la-
yıb. 2020-ci il mar tın 11-də Dün ya Sə hiy yə Təş-
ki la tı rəs mən pan de mi ya və ziy yə ti elan edib.

Xronoqraf

“Aslan. Hürkuş – itirilmiş almaz” Avropada yayımda
Türkiyə kinoteatrlarında 1 milyondan çox tamaşaçı toplayıb

TRTninyenianimasiyalayihəsiolan
“Aslan.Hürkuş–itirilmişalmaz”fil
mininAvropadanümayişibaşlanıb.

“Ak ko Or ga ni zas yon” şir kə ti ilə bir-
gə ər sə yə gə ti ri lən (sse na rist – Öz-
gür Ba la mir, re jis sor lar – Hay dar Si-
nan Gün gör, Ha kan Bol) 92 də qi qə 
xro no met ra jı olan ani ma si ya fil mi nin 
2020-ci il də ek ran la ra çıx ma sı nə-
zər də tu tul sa da, pan de mi ya sə bə-
bin dən iki il lən gi yib.

Yan va rın 7-dən Tür ki yə nin ki no teatr la rın da 
təq dim edi lən və bir ay için də 1 mil yon dan 
çox ta ma şa çı top la yan ani ma si ya fil mi Al ma-
ni ya nın 30 şə hə rin də 32 ki no teatr da ya yı ma 
çı xa rı lıb. Film fev ra lın 18-də Avst ri ya nın 3 
şə hə rin də ki 4 ki no teatr da da gös tə ri lə cək.

Fev ra lın 24-də Da ni mar ka da təq dim olu-
na caq fil min Bel çi ka, Hol lan di ya, Lük sem-
burq və İn gil tə rə də də nü ma yi şi plan laş dı rı lır.

Ani ma si ya fil min də pi lot ulu ba ba sın dan 
mi ras qa lan təy ya rə ni – “Hür ku ş”u işə sal-
maq üçün mü hən dis ol ma ğı hə dəf ə yən As-
la nın ba şı na gə lən ma cə ra dan bəhs edi lir.

Aktyor kimi uğur qazana 
bilməsə də...

HollivudaktyoruZakAveri(Zach
Avery)dələduzluğagörə20ilmüd
dətinəazadlıqdanməhrumedilib.

Ame ri ka lı akt yor məh kə mə də gü na-
hı nı eti raf edib. O, “Netf ix” və “HBO” 
ki mi şə bə kə lər dən bə zi film lə rin hü-
quq la rı nı sa tıb, pi ra mi da sxe mi ya ra dıb 
və in ves tor la ra 690 mil yon dol lar zə rər 
vu rub.

Zak Ave ri həbs cə za sı ilə ya na şı, 230 
mil yon dol lar dan çox təz mi nat da ödə-
mə li dir.

Zak Ave ri aşa ğı büd cə li el mi fan tas-
ti ka və qor xu film lə rin də çə ki lib. Onun 
ən bö yük uğu ru “Qə zəb” fil min də Bred 
Pit tin kö mək çi si qis min də iş lə mək 
olub.

TİKA ilə birgə turizm treninqi layihəsi
DövlətTurizmAgentliyi(DTA)iləTürkƏməkdaşlıqvəKoordinasiya
Agentliyinin(TİKA)əməkdaşlığıçərçivəsindəAzərbaycanınmüxtəlif
regionlarındanseçilənturizmişçiləriTürkiyəninAntalyaşəhərində
təlimproqramınaqatılacaqlar.Fevralın21dətreninqproqramının
təqdimattədbirikeçirilib.

Təd  bir  də çı  xış edən Tür  ki  yə  nin Azər  bay  can  da  kı sə  fi  ri Ca  hit Bağ  cı 
iki öl  kə ara  sın  da tu  rizm sa  hə  sin  də bir çox uğur  lu iş  lə  rin hə  ya  ta ke  çi -
ril  di  yi  ni vur  ğu  la  ya  raq ye  ni la  yi  hə  nin də bu əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  mə  si və 
təc  rü  bə mü  ba  di  lə  si  nə töh  fə ve  rə  cə  yi  ni de  yib. O, DTA ilə bir  lik  də gə  lə -
cək  də bu for  mat  lı proq  ram  la  rın təş  ki  lin  də ma  raq  lı ol  duq  la  rı  nı bil  di  rib.

Döv  lət Tu  rizm Agent  li  yi Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Kə  nan Qa  sı  mov bu cür 
la  yi  hə  lə  rin iki öl  kə  nin tu  rizm təh  si  li sa  hə  sin  də ye  ni təc  rü  bə  lə  rin əl  də 
olun  ma  sı  na, pe  şə  kar  lı  ğın art  ma  sı  na zə  min ya  ra  da  ca  ğı  nı, Tür  ki  yə  nin 
tu  rizm sa  hə  sin  də ma  lik ol  du  ğu zən  gin təc  rü  bə  dən öl  kə  mi  zin də fay -
da  lan  maq is  tə  di  yi  ni de  yib.

Qeyd edək ki, tre  ninq üçün iş  ti  rak  çı  lar Qu  ba-Xaç  maz, Şə  ki-Za  qa  ta  la, 
Gən  cə-Daş  kə  sən, Lən  kə  ran-As  ta  ra və Qa  ra  bağ iq  ti  sa  di ra  yon  la  rı üz  rə 
ho  tel iş  çi  lə ri, elə  cə də tu  rizm pe  şə tə  li  mi sa  hə  sin  də fəaliy  yət gös  tə  rən 
qu  rum  lar  da ça  lı  şan tə  lim  çi və mü  tə  xəs  sis  lər ara  sın  dan se  çi  lib.

İki mər  hə  lə  dən iba  rət la  yi  hə  nin  “Tu  rizm tə  li  min  də müasir ya  naş  ma -
lar” nə  zə  ri proq  ra  mı fev  ra  lın 21-dən 25-dək Ba  kı  da, “Ho  tel və sə  ya  hət 
xid  mət  lə  ri sa  hə  si – ye  mək və iç  ki sa  hə  sin  də tə  lim  çi  lər üçün tə  lim” 
prak  ti  ki proq  ra  mı isə mar  tın 14-dən 25-dək An  tal  ya  da ke  çi  ri  lə  cək. İlk 
mər  hə  lə  də 35 iş  ti  rak  çı  dan tə  li  mi uğur  la ba  şa vu  ran 14 nə  fər la  yi  hə  nin 
ikin  ci mər  hə  lə  si  nə qa  tı  la  caq.

Tutanhamonun xəncəri 
Tədqiqatın nəticələri açıqlanıb

YaponiyanınÇibaTexnolojiUniversitetininalimləriMisirfironu
Tutanhamonun(eramızdanəvvəlXIVəsr)sərdabəsindənta
pılmışxəncərbarədətədqiqatlarınınnəticələriniictimaiyyətə
təqdimediblər.

NHK te  le  ka  na -
lı  nın mə  lu  ma  tı  na 
gö  rə, xən  cər, çox 
gü  man ki, baş  qa 
öl  kə  də ha  zır  la -
nıb. Bu, ar  te  fak  tın 

mən  şə  yi və is  teh  sal üsu  lu  nu öy  rən  mək üçün apa  rı  lan kim  yə  vi 
ana  liz  dən son  ra mə  lum olub.

Bil  di  ri  lir ki, xən  cə  rin dəs  tə  yi  nin ha  zır  lan  ma  sı üçün is  ti  fa  də edi -
lən ya  pış  qan in  di  ki Tür  ki  yə əra  zi  sin  də yer  ləş  miş Mi  tan  ni kral  lı -
ğın  da is  ti  fa  də edi  lən ya  pış  qan  la ox  şar  lıq təş  kil edir.

Təd  qi  qat  çı  la  rın rə  yi  nə gö  rə, qə  dim Mi  sir əl  yaz  ma  la  rın  da xən  cə -
rin Tu  tan  ha  mo  nun ba  ba  sı  na hə  diy  yə ola  raq ve  ril  di  yi qeyd olu  nur.

Xən  cə  ri 2016-cı il  də təd  qiq edən İta  li  ya alim  lə  ri onun me  teorit 
də  mi  rin  dən dü  zəl  dil  di  yi  ni  bil  di  rib  lər. Ya  pon təd  qi  qat  çı  lar da kim -
yə  vi ana  li  zin nə ti cə si nə gö rə xən  cə  rin me  teori  tə xas na  dir ele -
ment  lər  dən ha  zır  lan  dı  ğı  nı təs  diq  lə  yib  lər. Ana  liz xən  cə  rin aşa  ğı 
tem  pe  ra  tur  da, tam əri  mə  miş də  mir  dən dö  yül  dü  yü  nü təs  diq edir.

Şimali Kipr rəhbəri TÜRKSOY-un 
“Nizami Gəncəvi” medalı ilə təltif olunub

ŞimaliKiprTürkCümhuriy
yətinin(ŞKTC)Prezidenti
ErsinTatarTürkiyəyəsəfəri
gedişindəAnkaradaBey

nəlxalqTürkMədəniyyəti
Təşkilatı–TÜRKSOYunqə
rargahınıziyarətedib.

Qu ru mun Baş ka ti bi Dü sen 
Ka seinov ilə gö rüş də ŞKTC və 
TÜRK SOY ara sın da əla qə lər, 
əmək daş lıq pers pek tiv lə ri mü-
za ki rə olu nub. 

Dü sen Ka seinov Şi ma li Kip-
rin Türk dün ya sı üçün geosi ya si 

əhə miy yə ti ilə ya na şı, mə də niy yət 
və in cə sə nət ba xı mın dan da əhə-
miy yət kəsb et di yi ni vur ğu la yıb.

Er sin Ta tar isə TÜRK SOY-
un fəaliy yə ti nin Kipr türk lə ri 
üçün xü su si önə mi ni qeyd edib: 
“TÜRK SOY-un bi zə aç dı ğı qa pı 
va si tə si lə Kipr türk xal qı nın mə-
də niy yə ti, in cə sə nə ti, mu si qi si, 
ədə biy ya tı, adət-ənə nə lə ri dün-
ya ya ta nı dı lır...”. 

Er sin Ta tar Şi ma li Kipr ilə 
TÜRK SOY-un əmək daş lı ğı 
çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lən 
fəaliy yət dən bəhs edə rək de-
yib: “Bun dan son ra da Kipr türk 
xal qı nın mə də niy yət və sə nət 
adam la rı nın Türk dün ya sı nın 
sa yı lıb-se çi lən şəx siy yət lə ri ara-
sın da anıl ma sı bi zim üçün il ham 
mən bə yi ola caq. Azər bay can, 
Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə-
kis tan, Tür ki yə və Türk mə nis tan 
ŞKTC xal qı üçün ey ni soy dan 

gə lir, ox şar adət-ənə nə, or taq 
mə də niy yə tə sa hi bik...”.

Gö rüş dən son ra Şi ma li Kipr 
rəh bə ri nə TÜRK SOY tə rə fin-
dən bö yük Azər bay can şairi və 
mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 
880 il li yi mü na si bə ti lə tə sis edi-
lən “Ni za mi Gən cə vi” me da lı 
təq dim olu nub. Dü sen Ka seinov 
TÜRK SOY-un ötən il nəşr et dir-
di yi “Ni za mi Gən cə vi ni oxu yaq” 
bə dii al bo mu nu da Er sin Ta ta ra 
təq dim edib.

Şi ma li Kipr Pre zi den ti TÜRK-
SOY-un Baş ka ti bi nə tə şək kür 
pla ke ti təq dim edib.  

Er sin Ta tar hə yat yol da şı Si bel 
Ta tar ilə bir lik də TÜRK SOY-un 
qə rar ga hın da Şi ma li Kipr rəs sam-
la rı nın və fo toq raf a rı nın sər gi si, 
Türk dün ya sı na aid mə də niy yət 
nü mu nə lə ri ilə ta nış olub lar. On-
la ra təş ki la tın fəaliy yə ti, müx tə lif 
la yi hə lə ri, o cüm lə dən gör kəm-
li şəx siy yət lə rin xa ti rə si nə tə sis 
et di yi me dal lar ba rə də mə lu mat 
ve ri lib.

MehparəSultanova 
Ankara
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